




















 

 

  

ی �ند
��

 �ور�ید د�ن ��� �وب 













 

 

  

  

  
  کند خورشید دین هرگز غروب نمی

  
  

  

  

شوم این عید سـعید را کـه روز   قبل از آنکه وارد صحبت 

مبعث خاتم االنبیاء است، روز توحید است و به همین جهـت روز  

آزادى بشر است، روز رستاخیز جهان انسانى است، روز عقل و علم 

  کنم. است، به همه حضّار محترم تبریک عرض مى

عرض کردم که روز توحید و روز آزادى است. آرى، بدون 

را، فریاد  »ال اله الّا اللّه« جهان است. فریادشک اسالم منادى توحید در 

اینکه جز خدا چیز دیگرى شایسته پرستش و عبـادت، خضـوع و   

 کرنش نیست و بشر جز در پیشگاه حق در پیشگاه هیچ موجودى اعم

  از مجرّد و مادى نباید خضوع نماید، این فریاد را اسالم بر آورد:

ینَنـا و بیـنَکُم أنْ ال نَعبـد إلَّـا اللَّـه و ال      کَلمۀٍ سـواء ب   ... تَعالَوا الى

نْ دونِ اللَّهباباً مضاً ارعضُنا بعذَ بتَّخال ی ئاً وشَی بِه 1 نُشْرِك.  
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اى است که رسول اکرم به عنوان بخشنامه  این آیه همان آیه

  به نام سران جهان آن روز فرستاد.

و  روز عقل و علم است. راستى آیا عجیب نیست مردى امى 

شود و  نخوانده و در سرزمین امیت، براى اولین بار که مبعوث مى درس

کند، انقالبى که اتّصال به غیـب و   انقالب روحى و معنوى پیدا مى

  شود: ها با بشریت مواجه مى ملکوت جهان دارد؛ با این جمله

  اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذى خَلَقَ.

  نام پروردگارت که آفرید.قرائت کن به 

لَقَ االنْسانَ منْ علَقٍ.   خَ

  انسان را از خون بسته (یا حیوانى زالو شکل) آفرید.

.االکْرَم کبر اقْرَأْ و  

  تر است. بخوان که پروردگار تو از همه کریم

قَلَمِ لَّم بِالْ 1 الَّذى ع.  

علـم  آنکه قلم به دست بشر داد، خواندن آموخت، نوشتن آموخت، 

  »آموخت و فکر داد.

نویسنده کتاب محمد پیغمبرى که از نو بایـد شـناخت در   

گوید: من واقعاً به همـه مسـلمانان جهـان تبریـک      کتاب خود مى

یت مبعوث شد سخن  مى گویم که پیغمبر آنها با اینکه در سرزمین ام

  خود را با علم و سواد و معلومات و دفتر و کتاب و قلم شروع کرد.
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دم این روز روز رستاخیز انسانیت است؛ زیرا در عرض کر

این روز تنها او برانگیخته و مبعوث نشد، او برانگیخته و مبعوث شد 

و از مبعوث شدن او جهانى برانگیخته و مبعوث شـد، دنیـایى بپـا    

خاست، انقالبى عظیم و همه جانبه بپا شد؛ انقالبى که در آن واحد در 

الف و متضاد، هم برونى و هم درونى، دو جبهه بود، در دو جبهه متخ

دانـیم کـه    هم اخالقى و هم اجتماعى، هم معنوى و هم دنیایى. مى

اجتماعى منتهاى هنرشان این است کـه در طبقـه     انقالبات مقدس

محروم و مظلوم روح حیاتى بدمند و آنها را به قیام در برابر طبقـه  

تنها ایـن نبـود کـه    استثمارگر وادار کنند. ماهیت انقالب اسالمى 

  اى را به جان طبقه دیگر بیندازد. طبقه

البته این کار را کرد، این روح را دمید و مردم را به قیام در 

برابر ظلم وادار کرد، اما کارش تنها این نبود؛ کارى باالتر و انقالبى 

تر نیز بپا کرد که جز از او و کسانى از طراز او یعنى پیغمبران،  عظیم

ت. انقالب درونى ایجاد کرد، یعنى بشر را حتـى علیـه   ساخته نیس

تبهکاریهاى خودش به قیام واداشت. این خصوصـیت منحصـراً از   

مذهب است که قادر است آدمى را علیه تبهکارى و جنایتکـارى  

شخص خودش به قیام وادارد که از خود حساب بکشد، خود را مالمت 

  د.کند و خود را به پاى محکمه عدل و انصاف بکش

برویم دنبال مطلب اصلى خودمان. عنوان این سخنرانى چنانکه 

باید ». خورشید دین هرگز غروب کردنى نیست«دانید این است:  مى

بگویم همین مجلس امشب ما در این محل و در این کانون، گـواه  

کند و روز به روز در  صادقى است بر اینکه خورشید دین غروب نمى

  شود. آسمان انسانیت ظاهرتر مى

  بینید که اسالم پس از چهارده قـرن در مثـل ایـن    شما مى
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کند  کانون که کانون دانش است، یک مرکز فرهنگى است، تجلّى مى

و کانونهایى نظیر این کانون را که مسلّماً نه اولین آنها خواهد بود و 

کند. این چه چیزى است؟ این چـه نیرویـى    نه آخرینشان، فتح مى

است؟ آیا این قدرت غروب کردنى اسـت؟  است؟ این چه قدرتى 

  تمام شدنى است، یا نه؟

  آیا دین اجل و پایان دارد؟

خواهم در جواب یک سؤال بحـث کـنم. آن    من امشب مى

سؤال این است: این دنیاى ما دنیاى تغییر و تحول است. در این دنیا و 

بینیم، هیچ چیزى نیست که براى  از این امورى که ما به چشم خود مى

شود، برچیـده   شود، کهنه مى میشه باقى بماند؛ همه چیز عوض مىه

رسد؛ آیا دین  شود و به نهایت مى شود، دوران عمرش منقضى مى مى

نیز همین طور است؟ آیا دین در تاریخ بشر دوره بخصوصى دارد که 

باید » جبر«اگر آن دوره بخصوص گذشت، دین هم حتماً و به حکم 

دیگرى بدهد؟ یا اینطور نیست؟ براى  برود و جاى خود را به چیز

علیه دین نهضت و   همیشه در میان مردم باقى خواهد بود، هر اندازه

  شود. قیام بشود باز دین به شکل دیگر ظاهر مى

مقصودم این است که » به شکل دیگر«اینکه عرض کردم 

  گردد، رفتنى نیست. بعد از مدت موقّتى دوباره باز مى

ویل دورانت که شخصاً ال دین است، در کتاب درسـهاى  

بـا نـوعى عصـبانیت    » تـاریخ و دیـن  «تاریخ ضمن بحث درباره 

دین صد جان دارد، هر چیزى اگر یک بار میرانده شود «گوید:  مى

 میرد مگر دین که اگر صد نوبت میرانده شود باز زنده براى همیشه مى
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خواهم بر پایه علمـى   مى »دین مردنى نیست«. این را که 1»شود مى

براى شما بیان کنم که طبق قانون طبیعت چه چیز در دنیا از میان 

رفتنى است و چه چیز بـراى همیشـه بـاقى خواهـد مانـد. البتّـه       

خواهم راجع به اشیاء خارج از اجتماع بشر صحبتى کرده باشم،  نمى

ى هاى اجتماعى است، راجع به آن چیزهـای  بحثم فعلًا راجع به پدیده

است که در زندگى اجتماعى ما هست؛ ببینیم طبق قانون خلقت چه 

چیزهایى براى همیشه باقى خواهد ماند و چـه چیزهـایى از میـان    

  کند. روند و زمان آنها را فرسوده و کهنه مى مى

  معیار جاودانگیها

هاى اجتماعى در مدتى که باقى هستند حتماً باید بـا   پدیده

هـا   د؛ به این معنى که یا خود آن پدیدههاى بشر تطبیق کنن خواسته

هاى بشر بوده باشند؛ یعنى  خواسته بشر باشند و یا تأمین کننده خواسته

یا باید بشر خود آنها را بخواهد، از عمق غریزه و فطرتش آنهـا را  

بخواهد، و یا باید از امورى باشند که و لو اینکه انسان از عمق غریزه 

مطلوب طبیعت بشر و هدف تمایالت  خواهد و خودشان آنها را نمى

هاى اولیه بشر  باشند یعنى وسیله تأمین خواسته بشر نیستند اما وسیله مى

  آورند. باشند و حاجتهاى او را بر مى مى

هاى بشـر بـاز دو جـور خواسـته داریـم:       در میان خواسته

هاى غیـر طبیعـى، یعنـى اعتیـادى.      هاى طبیعى و خواسته خواسته

  یى است که ناشى از ساختمان طبیعىعى آن چیزهاهاى طبی خواسته
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بشر است، یک سلسله امور است که هر بشرى به موجب آنکه بشر 

است خواهان آنهاست، و رمز آنها را هم هنوز کسى مدعى نشده که 

کرده است. مثلًا بشر عالقمند به تحقیق و کاوش علمى است،   کشف

دارد، به تشـکیل کـانون   همچنین به مظاهر جمال و زیبایى عالقه 

خانوادگى و تولید نسل با همه زحمتها و مرارتهایش عالقمند است، 

به همدردى و خدمت به همنوع عالقمند است. اما چرا بشر عالقمند 

به تحقیق است؟ این حس کاوش و حقیقت جویى چیست؟ چرا بشر 

عالقمند به جمال و زیبایى است؟ چرا وقتى مجلس جشنى مثل این 

شود هم هیئت مدیره آن جشن و هم حضّار،  ترتیب داده مىمجلس 

آیـد و لـذت    از اینکه وضع سالن مرتّب و مزین باشد خوششان مى

برند؟ چرا به تشکیل کانون خانوادگى عالقمند است؟ چـرا در   مى

انسان حس همدردى و ترحم نسبت به دیگران وجود دارد؟ اینهـا  

مـا خـواه جـواب ایـن      یک سلسله سؤاالتى است که وجود دارد.

را بدهیم و خواه نتوانیم بدهیم چیزى که بـراى مـا قابـل     ها »چرا«

  ها طبیعى است. تردید نیست این است که این خواسته

هاى  هاى طبیعى احیاناً یک سلسله خواسته غیر از این خواسته

» اعتیـادات «دیگرى هم در میان بسیارى از افراد بشر هست کـه  

ادات قابل ترك دادن و عوض کـردن اسـت.   شوند. اعتی نامیده مى

 -999و یا هزارى  99شاید بیش از صدى  -اکثریت قریب به اتّفاق

مردم عادت به چاى دارند، عده کثیرى به سیگار عادت دارند و از 

آنها کمتر به مشروب و تریاك عادت دارند، از آنهـا کمتـر بـه    

آیـد و   ر مىهروئین عادت دارند. اینها کم کم به صورت خواسته د

خواهد، این امرى را  انسان به همان اندازه که یک امر طبیعى را مى

 هـا  خواهد اما ایـن خواسـته   هم که طبیعت ثانوى او شده است، مى
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مصنوعى است لذا قابل ترك دادن است، قابل این است که این فرد را 

به طورى که به کلى آن کار را فراموش کند، ترك دهند؛ یا نسل 

  ا طورى تربیت کنیم که اساساً فکر این چیزها را هم نکند.آینده ر

اما امور طبیعى اینطور نیست، قابل ترك دادن نیست، جلوى 

رود. به  یک نسل را اگر بگیریم نسل بعدى خودش به دنبال او مى

  عنوان مثال:

نبـود،   مطرحدر اوائل کمونیسم، تنها موضوع اشتراك مال 

موضوع از میان رفتن اصول خانوادگى هم در بین بود تحت عنوان 

هر جا که باشد سبب بدبختى بشر است، چه بـه  » اختصاص«اینکه 

صورت مالکیت مال و ثروت و چه بـه صـورت اختصـاص زن و    

شوهرى. ولى این موضوع نتوانست در دنیا جایى براى خودش باز 

کیل خانواده عالقه فطرى است؛ کند، چرا؟ براى اینکه عالقه به تش

مایل است زن داشته باشد و آن زن   یعنى هر فردى در طبقه خودش

انحصار به خودش داشته باشد براى اینکه فرزندى که از این زن پیدا 

کند فرزند خود او باشد؛ یعنى عالقه به فرزند، عالقـه بـه اینکـه     مى

ت؛ انسـان  وجودش در نسلش ادامه پیدا کند، یک عالقه فطرى اس

داند؛ گویى انسان با داشتن فرزند، وجود  فرزند را امتداد وجود خود مى

پندارد؛ وقتى فرزند ندارد خودش را منقطع و بریده  خود را باقى مى

خواهد با گذشته خودش نیز ارتباط  کند؛ همچنانکه انسان مى فرض مى

سد. خواهد پدر خودش را بشناسد، تبار خودش را بشنا داشته باشد، مى

تواند اینطور زندگى کند که نداند از لحاظ نسلى از کجا آمده  بشر نمى

توانـد طـورى    است؟ از کدام مادر؟ از کدام پدر؟ و همچنین نمى

زندگى کند که نفهمد چگونه و به چه شکلى وجودش امتداد پیـدا  

  یک ازانـد کـدام   کند و از این افرادى که بعد به وجـود آمـده   مى
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  ؟ینها فرزند اویندا

نه، اینها بر خالف خواسته طبیعى بشر است؛ لهذا دنیا دیگر 

زیر بار این حرف نرفت، این حرف مسکوت ماند. یک بـار در دو  

هزار و سیصد سال پیش افالطون این پیشنهاد را کرد منتها براى یک 

طبقه نه عموم طبقات (طبقه حاکمان فیلسوف و فیلسوفان حاکم) و 

ها تشخیص داده بود، اما بعد  سوء استفاده آن را تنها راه جلوگیرى از

خود افالطون از این پیشنهاد خود پشیمان شد، بعد در قرن نوزدهم و 

اوائل قرن بیستم دوباره این پیشنهاد شد و این بار نیز بشر آن را قبول 

  نکرد، چرا؟ چون بر خالف طبیعت است.

یعنـى  » القسـر ال یـدوم  «گویند:  اى دارند، مى حکما قاعده

کند، هر جریانى که غیر طبیعـى   ک امر غیر طبیعى دوام پیدا نمىی

ماند و تنها جریانى که طبیعى باشد قابل دوام اسـت.   باشد باقى نمى

مفهوم مخالف این سخن این است که جریانهاى طبیعى قابـل دوام  

است، امکان بقاء دارد، ولى جریانهـاى غیـر طبیعـى امکـان دوام     

  ندارد.

واهد در این دنیا باقى بماند باید داراى یکى علیهذا اگر دین بخ

از این دو خاصیتى که عرض کردم بوده باشد: یا باید در نهاد بشر 

جاى داشته باشد، در ژرفناى فطرت جا داشته باشد، یعنى خـود در  

اى باشد، که البتّه در آن صورت تا  درون بشر به صورت یک خواسته

ال اقل اگر خودش خواسـته   بشر در دنیاست باقى خواهد بود؛ و یا

طبیعى بشر نیست، باید وسیله باشد، باید تأمین کننده خواسـته یـا   

هاى دیگر بشر باشد، اما این هم به تنهایى کافى نیست، باید  خواسته

اى باشد که چیز دیگرى هم نتواند جاى او  آنچنان وسیله تأمین کننده

  رشـته    را بگیرد، یعنى باید چنـین فـرض کنـیم کـه بشـر یـک      
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کند، چیـز   احتیاجات دارد که آن احتیاجات را فقط دین تأمین مى

دیگرى غیر از دین و مذهب قادر نیست آن احتیاجات را تأمین کند؛ 

و الّا اگر چیزى در این دنیا پیدا شد که توانست مثل دین یا بهتر از 

کرده است تأمین  دین آن حاجت و آن خواسته را که دین تأمین مى

رود، خصوصاً اگر بهتر از دین هم تأمین  آنوقت دین از میان مىکند، 

  کند.

در پیشرفت تمدن چقدر چیزهاست که به چشـم خودمـان   

آید و فوراً جاى  شود، یک چیزى مى بینیم زود به زود عوض مى مى

گیرد. یک مثال محسوس عرض کنم، خیلى ساده: تا چند  آن را مى

دیم، یکمرتبه این جورابهاى پوشی سال پیش همه ما جوراب نخى مى

نایلونى آمد. تا آمد بالدرنگ جورابهاى نخى از بین رفت و حتّـى  

کاسبها و آن کسانى که کارشان و شغلشان کار جوراب نخى فروشى 

بود اگر به کار دیگرى تغییر شغل ندادند همه از بین رفتند، چون بشر 

ى اینکه پوشد برا عاشق چشم و ابروى جوراب نخى نیست، جوراب مى

خواهد دوام داشته  جوراب داشته باشد، پوششى براى پا داشته باشد، مى

باشد، قشنگ و زیبا باشد، لطیف باشد؛ وقتى یک چیزى آمـد کـه   

اش نیز بیشتر است،  تر و صرفه دوامش از این بهتر و خودش هم لطیف

هاى بشـر را تـأمین    این باید برود دنبال کارش زیرا زمانى خواسته

تا آن زمان هم جا داشت، حاال چیز دیگرى پیدا شده که  کرد و مى

  کند. آن خواسته را خیلى بهتر از آن تأمین مى

چگونه است که وقتى چراغ برق آمد چراغ موشى را باید از 

خرند؟ بشر چراغ موشى را  سرویس خارج کرد؟ صنّار هم آن را نمى

برق خواست. چراغ  خواست؟ آن را براى حاجتى مى براى چکار مى

غ  آمد، هم نورش از آن بهتر بود و هم دود نمى کرد، پس دیگر چرا
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اى را که او تـأمین   اندازد دور، باید برود، چون خواسته اولى را مى

  کند. کرد برق خیلى بهتر از آن تأمین مى مى

اما اگر چیزى باشد که در اجتمـاع بشـر آنچنـان مقـام و     

ر نباشد جاى آن را بگیرد، موقعیتى داشته باشد که هیچ چیز دیگر قاد

کند، هنرى که او دارد، کارى که  اى را که او تأمین مى آن خواسته

او دارد، هیچ چیز دیگر نتواند کار او را انجام دهد، نتواند هنر او را 

  ماند. داشته باشد، ناچار باقى مى

شما در این شرکت نفت خودتان اگر در جایى کـارگرى  

خواهد  از او پیدا کنید، خیلى دلتان مى داشته باشید و کارگرى بهتر

آن کارگر اول خودش استعفا داده کنار رود و آن کسى که بهتر 

منحصـر بـه    است بیاید جاى او را بگیرد، اما اگر کارگر اولى هنر

کشـید و   فردى داشته باشد امکان ندارد بگذارید برود، نازش را مى

  دارید. نگهش مى

شـد یـا بایـد خـودش جـزو      پس دین اگر بخواهد باقى با

هاى بشر باشد آن  هاى بشر باشد، یا باید تأمین کننده خواسته خواسته

  هم بدین شکل که تأمین کننده منحصر به فرد باشد.

اتّفاقاً دین هر دو خاصیت را دارد، یعنى هم جزو نهاد بشر 

هاى فطرى و عاطفى بشر است و هـم از لحـاظ    است، جزو خواسته

و  خواستهتأمین حوائج و  هاى بشرى مقامى را دارد که جانشین ندارد 

شود اصلًا امکان ندارد چیز دیگرى جایش  اگر تحلیل کنیم معلوم مى

  را بگیرد.
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   فطرى بودن دین

قرآن راجع به قسمت اول که دین را خدا در نهاد بشر قرار 

  فرماید: داده این طور مى

  .1فطْرَةَ اللَّه الَّتی فَطَرَ النّاس علَیهافَاقم وجهک للدینِ حنیفاً 

توجه خویش را به سوى دین حقگرایانه پایدار و استوار کن. همانا 

  این فطرة اللَّه را که همه مردم را بر آن آفریده، نگهدار.

  کند: على (علیه السالم) نیز انبیاء را این طور تعریف مى

ـ  « تاد تـا اینکـه وفـاى آن    خدا انبیاء را یکى پس از دیگـرى فرس

پیمانى را که در نهاد بشر با دسـت خلقـت بسـته شـده از مـردم      

بخواهند؛ از مردم بخواهند به آن پیمانى که با زبان بسـته نشـده و   

روى کاغذ نیامده بلکه روى صفحه دل آمـده، روى عمـق ذات و   

فطرت آمده، قلم خلقت او را در سرّ ضمیر، در اعماق شعور بـاطن  

  2»است، به آن پیمان باوفا باشند. بشر نوشته

غرضم استشهاد نبود که از راه استشهاد به قرآن مدعاى خود 

بلکه خواستم عرض کنم که این نظریه را براى   را اثبات کرده باشم

اولین بار قرآن ابراز داشته است که دین جزو نهاد بشر است، و قبل 

از اسالم چنین تزى در جهان وجود نداشت. تا قرن هفدهم و هجدهم 

 کرد، در حالى ها هزار گونه فکر مى نوزدهم میالدى، بشر در این زمینهو 
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 گویـد:  روانى، هماهنگ با قرآن مـى  بینیم کاوشهاى که اکنون مى

ةَ اللَّه الَّتی فَطَرَ النّاس علَیها«   .»فطْرَ

   نظریات درباره علل پیدایش دین

راجع به اینکه دین چگونه در میان مردم پیدا شد و آیـا از  

ها آنقدر زیاد است که اگر  میان خواهد رفت یا نه، حرفها و فرضیه

گیـرد؛ بـه اجمـال     برشماریم وقت زیادى مىبخواهیم همه آنها را 

کنم: زمانى آمدند گفتند دین مولود ترس اسـت،   برایتان عرض مى

ترسیده، از هیبت  ترسیده، از صداى غرّش رعد مى بشر از طبیعت مى

ترسیده، و نتیجه ترس سبب شده که فکر دین در سر مردم  دریا مى

گفته است: » تیوسلوکر«پیدا شود. یکى از حکماى قدیم روم به نام 

. در زمان ما هم بوده و هسـتند  1»نخستین پدر خدایان ترس است«

کنند و مکرّر در  کسانى که همین فرضیه قدیمى و کهنه را تأیید مى

  نمایند. سخنان خود به عنوان یک فکر تازه آن را بازگو مى

بعضى گفتند علّت پیدایش دین جهل و نادانى بشر اسـت؛  

حوادث جهان را تعلیل نماید و براى آنها علّت ذکر خواسته  بشر مى

تها را نمى شناخته است، علّت ماوراء طبیعـى بـراى    کند و چون علّ

  حوادث فرض کرده است.

اند علّت اینکه بشر به سوى دین گراییده  بعضى دیگر گفته

اى است که به نظم و عدالت دارد؛ وقتى که در دنیا از طرف  عالقه

بیند، براى اینکه تسکینى جهت آالم  عدالتى مى ىطبیعت یا اجتماع ب

  سازد. درونى خود پیدا کند دین را براى خویشتن مى
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هاى فوق گفتند: علم را توسعه بدهید، دین از  صاحبان فرضیه

رود. چنین فرض کردند که با توسعه علم، خود به خود دین  میان مى

  .دین شدن رود؛ عالم شدن مساوى است با بى از میان مى

بعضى آمدند براى پیدایش دین یک علّـت دیگـر فـرض    

هاى  اى است براى کسب امتیاز در جامعه وسیله  کردند و گفتند دین

طبقاتى. این فرضیه مارکسیستهاست. گفتند بشر در ابتـدا زنـدگى   

اى بـوده   اشتراکى داشته است؛ آن وقتى که زندگى ابتدائى و قبیله

د نداشته؛ به علل خاصى مالکیت است، در آن زمان اساساً دینى وجو

آید، فئودالیسم بـه وجـود    شود، جامعه طبقاتى به وجود مى پیدا مى

شود، طبقـه حـاکم بـه     آید، بعد از فئودالیسم کاپیتالیسم پیدا مى مى

آید و طبقه محکوم، مظلوم و رنجبر و زحمتکش؛ باالخره  وجود مى

براى اینکه منافع در جامعه فئودالیستى و کاپیتالیستى طبقه حاکمه 

کند تا طبقه محکوم در مقابل او  خود را حفظ کند دین را اختراع مى

اى است، افسارى، پوزبندى است براى طبقـه   قیام نکند؛ دین وسیله

  مظلوم و محکوم از طرف طبقه ظالم و حاکم.

هاى دیگر گفتند علم چـاره کننـده دیـن     صاحبان فرضیه

رود. امـا ایـن فرضـیه، یعنـى      مىاست؛ اگر علم بیاید دین از میان 

داند. اینها بعـد از   فرضیه مارکسیستها علم را چاره کننده دین نمى

اینکه دیدند علم آمد و دین باقى ماند و دیدند دانشمندان طراز اولى 

زدند، گفتند خیر، علـم   همچون پاستور و غیره در آستانه دین زانو

جهل نیست، مولود ترس چاره کننده دین نیست، دین اساساً مولود 

هم نیست، مولود عالقه فطرى انسان به نظم و عدالت هم نیست، دین 

اختراع طبقه حاکمه در مقابل طبقه محکوم است؛ تا وقتى که جامعه 

  طبقاتى وجود دارد و لو آنکه علم به عرش هم برسد باز دین هست؛
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قات را جامعه اشتراکى به وجود بیاورید، طبقات را از میان ببرید، طب

که از میان بردید دین هم خود به خود از میان خواهد رفت؛ دیـن  

اى است کـه طبقـه    یک ابزارى است، یک دامى است، یک شبکه

حاکم نصب کرده است، وقتى خود آن طبقه از بـین رفـت ابـزار    

رود؛ خالصه اینکه مساوات کامل برقرار کنید،  کارش هم از میان مى

  دین از میان خواهد رفت.

فرضیه نیز نتوانست در دنیا براى خود جایى باز کنـد؛   این

تر اسـت، در   زیرا از طرفى علما ثابت کردند دین از مالکیت قدیم

دوران اشتراکى اولى هم دین بوده است، در همان دوران اشتراك 

هاى طبقاتى هم دین بـوده اسـت و    اولیه و پیش از پیدایش جامعه

گر این توجیه و تفسیر با واقعیت پرستش وجود داشته؛ و از طرف دی

کند و تاریخ دوران گذشته حتّى خالف این نظریه  تاریخ تطبیق نمى

دهد؛ دین همیشه از میان طبقات ضعیف و محکـوم   را نیز نشان مى

انـد بـا    ظهور کرده است؛ رهبران دینى اشخاصى چون موسى بـوده 

عنـى  گروهى زیر دست و بیچاره در مقابل قومى حاکم و مسـلّط ی 

  فرعونیان. فرعون و

وقتى پیغمبر اسالم ظهور کرد چه کسـانى از او حمایـت   

کردند؟ متنفّذین و پولدارها و رباخوارها؟ آنها همانها هستند کـه  

تعبیر » مأل«پیغمبر اکرم علیه آنها قیام کرد. قرآن اینها را با کلمه 

ن طبقه اند. اینهایى که ای کند؛ یعنى اشراف. اینها همه مخالف بوده مى

دادند همان رهبران مخالفین آن حضرت بودند از قبیل  را تشکیل مى

ابو سفیان، ابو جهل، ولید بن مغیره. اینها همه از گردن کلفتان درجه 

  اند. اول عربستان بوده

  اما آنهایى که به عنوان یاران و گروندگان پیغمبـر اکـرم  
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بوذر غفارى، سلمان بینیم از قبیل عمار یاسر، ا اسمشان را در تاریخ مى

پارسى، عبد اللَّه بن مسعود و نظایر آنها جزو طبقات زیر دسـت و  

  اند. محکوم و مظلوم اجتماع بوده

تقریباً در یک سال و نیم پیش که خروشچف هنوز سقوط 

هاى اطّالعات و کیهان خبرى را خوانـدم و   نکرده بود، در روزنامه

اى که در تهـران داشـتم آن را نقـل     اتّفاقاً همان وقت در سخنرانى

رئیس » بن بلّا«آن وقت ». بخوانید و تعجب کنید«کردم و گفتم 

وقتى «کار بود. بن بلّا گفته بود  جمهور پیشین الجزایر هنوز بر سر

تواند در شمال  خروشچف به الجزایر آمد من به او گفتم که اسالم مى

افریقا به عنوان نیروى محرّك و نیروى انقالبى عظیمى به کار رود. 

خروشچف تصدیق کرد و گفـت بلـه، یـک نفـر دیگـر هـم از       

لجزایر آمده تئوریسینهاى کمونیست که گویا از فرانسه یا ایتالیا به ا

توانـد عامـل    بود، او هم پذیرفته بود که اسالم در شمال افریقا مـى 

من این را در ». تحرّك اجتماع و عامل مبارزه با امپریالیسم بوده باشد

مجلس آن شب نقل کرده و گفتم آقایان اینها همان کسانى هستند 

گفتند دین افیون ملتهاست، اختراعى است  که تا پنجاه سال پیش مى

که طبقه حاکم علیه طبقه محکوم کرده است، ولى حاال که اسالم را از 

اسالم را براى » بن بلّا«بینند و یک مسلمان انقالبى مثل  نزدیک مى

تواند محرّك تاریخ  کنند که اسالم مى کند، تصدیق مى آنها تشریح مى

  باشد.

بنابراین، فرضیه فوق هم راجع به مبدأ و منشأ پیدایش دین 

  شد و از بین رفت.منسوخ 

اى هم فروید آورد. این فرضیه را هم براى شما نقل  فرضیه

توانیـد   هاى گوناگون حداقل اینقدر مـى  کنم. از نقل این فرضیه مى
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استنباط کنید که در مغرب زمین در میان مخالفین دیـن، وحـدت   

 نظرى وجود ندارد، هر یک از مخالفین چیزى مخصوص بـه خـود  

  گفته است.

گفت: دین نه ناشى از ترس است، نه از جهل است، نه  فروید

هاست و نه عاملى است در راه کسب  نظمى عکس العمل در مقابل بى

امتیازات طبقاتى. او همان طورى که همه حوادث اجتماع را با غریزه 

کرد، خواست دین را هم از این راه توجیه  جنسى تحلیل و توجیه مى

تماع از نظر جنسى محرومیتهایى پیدا کند و نتیجتاً گفت: بشر در اج

شود غریزه عقب رانـده شـده و بـه شـعور      کند که موجب مى مى

ناخودآگاه برود. وقتى که آنجا رفت قیود اجتمـاعى جلـویش را   

تها از راهها  مى ا در آن صورت این محرومیگیرد که بیرون نیاید، ام

ست. دین کند که یکى از آنها دین ا و به شکلهاى دیگرى بروز مى

گفـت   اش تمایل جنسى است و نه چیز دیگر. او همچنین مى ریشه

اش جنسى  که ریشه اخالق هم تمایالت جنسى است، علم هم ریشه

  است.

پرسیدیم آیا به عقیده شما دین چه مـوقعى از   اگر از او مى

گفت: آزادى جنسى مطلق بدهیـد بـه    مى میان مردم خواهد رفت؟

وجود نداشته باشد، در آن صورت  طورى که هیچ محرومیت جنسى

دین هم وجود نخواهد داشت. اما طولى نکشید که فروید خودش هم 

از حرف خودش پشیمان شد. شاگردهایش نیز از او نپذیرفتنـد. در  

همین جاست که نظریه فطرى بودن دین و اینکه دین جزو نهاد بشر 

  شود. است پیدا مى
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   نظریه فطرى بودن دین

اند. یکى  فطرى بودن دین، دانشمندان زیادى نظر دادهدر مورد 

از آنها روان شناس بسیار معروف جهانى و شاگرد فروید، یونـگ  

ه  گفت اینکه آقاى فروید مى است. او مى گوید دین از نهاد ناخودآگا

کند عناصر  کند درست است، ولى اینکه او خیال مى بشر تراوش مى

اى که به شعور باطن  یالت جنسىروان ناخودآگاه بشر منحصر به تما

اساس است. انسان یک روان ناخودآگاه فطرى  باشد بى اند مى گریخته

و طبیعى دارد. روان ناخودآگاه بشر بر خالف ادعاى فروید صـرفاً  

انبارى که از شعور ظاهر در آن چیزهایى ریخته شده و پر شده باشد 

ظرف خالى  نیست. به عبارت دیگر شعور باطن هرگز به صورت یک

که فقط از شعور ظاهر چیزى بگریزد و آنجا رفته و آن را پر کند 

خوب پى برده » روان ناخودآگاه«گفت: فروید به قضیه  نیست. او مى

بود، اما بعداً به اشتباه خیال کرد که روان ناخودآگاه فقط از عناصر 

گردد؛ خیر، روان ناخودآگاه جزء  تشکیل مى مطرود از شعور ظاهر

روند آنجا و به آن ملحـق   شت بشر است، عناصر رانده شده مىسر

شوند؛ دین جزء امورى است که در روان ناخودآگاه بشر به طور  مى

  فطرى و طبیعى وجود دارد.

» ویلیام جیمـز «روان شناس و فیلسوف معروف امریکایى 

کنم به نام دین و روان چاپ شـده. مـن    کتابى نوشته که خیال مى

ام. در پنج یا شش سال پـیش کـه یکـى از     ندیدهچاپ شده آن را 

دوستان آن را ترجمه کرده بود نسخه خطّى ترجمه را آورد پیش من 

اش را آن وقت خواندم. در آن موقع هنوز اسمى  که ببینمش؛ ترجمه
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ام حاال چاپ شده. ویلیام جیمز روان  روى کتاب نگذاشته بود، شنیده

اع کرده است و روى شناسى تجربى را به سبک مخصوص خود ابد

مذهبى سالها مطالعه کرده، سالها افراد را، بیماران و  -مسائل روانى

غیر بیماران را مورد تجربه و آزمایش قرار داده و روى ایشان مطالعه 

  گوید: کرده است. این شخص در کتاب خود مى

درست است که سرچشمه بسـیارى از امیـال درونـى مـا امـور      «

بسـیارى از آنهـا هـم از دنیـایى مـاوراى      مادى طبیعى است، ولى 

»گیرد. این دنیا سرچشمه مى
1  

  گوید: او همچنین مى

دلیل اینکه اصوال بسیارى از کارهاى بشـر بـا حسـابهاى مـادى     «

  ٢»آید همین است. جور در نمى

  گوید: مى

همیشه نوعى وقـار و صـمیمیت، وجـد    » مذهبى«من در هر امر «

مـذهبى خواصـى    -حـاالت روانـى  بینم.  و لطف، محبت و ایثار مى

دارد کـه آن خـواص بــا هـیچ حالـت از حــاالت بشـر تطبیــق      

  ٣»کند. نمى

  گوید: مى

  به همان دلیل که یک سلسله غرایز مـادى، مـا را بـا ایـن دنیـا     «
  

                                                                 

 دین و روان، ترجمه مهدى قائنى.. 1

 همان مأخذ.. 2

 .15دین و روان، ص . 3
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دهد، غرایز معنوى هـم مـا را بـا دنیـاى دیگـر پیونـد        پیوند مى

  1»دهد. مى

  گوید: مىاین مرد تعبیرات عجیبى دارد. گاهى 

هـاى   هایى که بشـر بـه وجـود آورده (یعنـى فلسـفه      این فلسفه«

هـایى اسـت کـه انسـان از زبـان       ماوراى طبیعى) به منزله ترجمه

  ٢»دیگرى انجام داده باشد.

کند در مسـائل مـاوراى    یعنى اینهایى را که بشر خیال مى

طبیعت با فکر و عقل خود بدان رسیده، اینها در واقع نداى دل خود 

ست؛ قلب او و دل او با زبان دیگرى، با نور دیگرى، با روشنایى او

دیگرى آنها را دریافته و بعد با زبان عقل به آنها شکل فلسفى داده 

  است.

آلکسیس کارل جرّاح و فیزیولوژیست معروف فرانسوى که 

بعدها مقیم امریکا شده، همان شخصى کـه کتـاب انسـان موجـود     

عمیق است نوشته و یک بار هم برنده  ناشناخته را که بسیار جالب و

جایزه نوبل شده، راجع به حقیقت دعا کتابى دارد به نام نیایش که 

  گوید: ترجمه هم شده است. او مى

تـرین حالـت مـذهبى در انسـان اسـت و حقیقـت آن        دعا عالى«

  ٣»پرواز روح بشر است به سوى خدا.

  گوید: هم او مى

                                                                 

 دین و روان.. 1

 همان مأخذ.. 2

 نیایش، بخش اول.. 3
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که گـاه و بیگـاه انسـان را    در وجدان انسان شعله فروزانى است «

کنـد، متوجـه گمراهیهـا و کـج      متوجـه خطاهـاى خـویش مـى    

سازد. همین شعله فروزان اسـت کـه انسـان را از     هایش مى فکرى

»دارد. رود باز مى راه کجى که مى
1  

  گوید: او مى

گاهى انسان در حاالت معنوى خود جـالل و ابهـت آمـرزش را    «

»کند. احساس مى
2  

ها زیاد است. اینها را براى این گفتم که  گفتهدر این زمینه 

اولًا بدانید در میان خود منکرین دین، راجع به منشأ دین و اینکه دین 

ناشى از چیست، آیا ناشى از ترس است، ناشى از جهل است، و یا از 

چیز دیگرى است، وحدت نظرى وجود ندارد و ثانیـاً بسـیارى از   

ه فطرى و طبیعى بودن حس دینى دانشمندان معروف و مشهور جهان ب

  اند. اند و آن را جزء ال ینفک وجود بشر به شمار آورده نظر داده

ترین دانشمند عصر مـا را   در اینجا بد نیست نظریه معروف

درباره حس دینى و مبنا و منشأ آن نیز براى شما نقل کنم. اخیـرا  

اله یـا  اى منتشر شده است که حاوى یک سلسله نامه یا مق مجموعه

دان معروف و بزرگ عصر ما آلبرت  سخنرانى از فیزیسین و ریاضى

مذهب و «اینشتاین است. در این مجموعه فصلى دارد تحت عنوان 

اى که  در اینجا اینشتاین نظر خود را درباره مذهب و وظیفه». علوم

کند. این دانشمند مدعى  علوم و هنرها در زمینه مذهب دارند بیان مى

اسات موجود مذهب متفاوت است، علّت گرایش بـه  است که احس

  گوید: توان یکسان دانست. او مى مذهب را در همه طبقات نمى

                                                                 

 نیایش.. 2و  1
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تــرس از مـرگ، تــرس از   -تـرس  بـراى یــک انسـان ابتــدائى  «

ایجـاد کننـده    -گرسنگى، ترس از جانور وحشى، ترس از مـرض 

زمینه مذهبى است. فکر محدود و عدم رشـد عقـل انسـان بـدوى     

سازد. ایـن موجـودات    موجودات کم و بیش شبیهى مىبراى خود 

سازد و بعد از این آفریدن به ایـن فکـر    را با دست و فکر خود مى

افتد که چگونه از خشم آنها جلو بگیرد، چطور بر سـر لطفشـان    مى

بیاورد. این گونه مذهب را مذهب ترس باید نامیـد و خـدایى کـه    

یسـت، منجـر بـه    شود خـداى واقعـى ن   در این مذهب پرستیده مى

»شود. پرستى مى نوعى بت
1  

  گوید: مى

خصیصه اجتماعى بشر نیز یکى از تبلورات مـذهب اسـت. یـک    «

میرنـد،   مادر، خویشان و رهبران و بزرگان مـى  بیند پدر و فرد مى

گذارنـد، پـس آرزوى هـدایت     یک یک اطراف او را خالى مـى 

ـ      ه شدن، دوست داشتن، محبوب بـودن و اتّکـاء و امیـد داشـتن ب

»کند. کسى، زمینه قبول عقیده به خدا را در او ایجاد مى
2  

به عقیده اینشتاین خدایى که ناشى از این احتیاج است نیز 

شود همه صفات  خداى واقعى نیست. صفاتى که براى او فرض مى

انسانى است. کتاب مذهبى یهودیان و همچنین انجیل اینچنین خدایى 

به مذاهب ترس یـک درجـه    کنند. این مذهب نسبت را معرّفى مى

  گوید: تکامل یافته است. آنگاه چنین مى

ه قلیلـى از افـراد و        « ولى فراموش نشـود کـه در ایـن بـین عـد  
  

                                                                 

 ».مذهب و علوم«ها و مقاالت آلبرت اینشتاین، فصل  اى از نامه نقل از مجموعه. 2و  1
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شوند که یک معنى واقعـى از وجـود خـدا را     اجتماعات یافت مى

اند که واقعاً داراى خصـائص و مشخّصـات    وراى این اوهام دریافته

معقول بوده بـه هـیچ وجـه قابـل     بسیار عالى و تفکّرات عمیق و 

»قیاس با آن عمومیت عقیده نیستند.
1  

مقصودش این است که گمان نرود در میان اجتماعاتى که 

آن دو نوع مذهب وجود داشته و دارد همه افراد فکرشان درباره خدا 

شوند که خدا را  سطحى است؛ افرادى هم در همان جماعات یافت مى

آورنـد و   ل او هست در نظـر مـى  آنچنان که شایسته قدس و جال

  گوید: نمایند. آنگاه چنین مى پرستش مى

یک عقیده و مذهب ثالث، بدون استثناء در ذهـن همـه وجـود    «

دارد، گر چه با شـکل خـالص و یکدسـت در هیچکـدام یافـت      

نـامم.   مـى » احساس مذهبى آفرینش یا وجود«شود. من آن را  نمى

کسى که کاملًـا فاقـد   بسیار مشکل است که این احساس را براى 

آن است توضیح دهم، بخصوص که در اینجا دیگـر بحثـى از آن   

کند نیسـت. در ایـن مـذهب،     خدا که به اشکال مختلفه تظاهر مى

فرد به کوچکى آمال و هدفهاى بشر و عظمـت و جاللـى کـه در    

نمایـد پـى    ها در طبیعت و افکار تظاهر مـى  ماوراى امور و پدیده

پنـدارد چنانکـه    را یـک نـوع زنـدان مـى    برد. او وجود خود  مى

ـام هسـتى را یکبـاره بـه       مى خواهد از قفس تن پرواز کنـد و تم

...»عنوان حقیقت واحد دریابد 
2  

و حداقل در افـراد رشـد یافتـه     -مطابق این بیان در انسان

خواهد از وجود محـدود   چنین احساسى وجود دارد که مى -انسانها

                                                                 

 همان مأخذ. .2و  1
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هستى رساند. در انسان میلى وجود خود خارج شود و خود را به قلب 

گردد مگر آنکه خود را با خدا و منبـع هسـتى    دارد که آرام نمى

  متّصل ببیند. این همان است که قرآن کریم فرموده است:

      ــه ــئنُّ قُلــوبهم بِــذکْرِ اللَّـــه، اال بِــذکْرِ اللَّـ الَّــذینَ امنــوا و تَطْمـ

نُّ الْقُلوبئ1 تَطْم.  

خدا و جاى گرفتن خدا در قلب اسـت کـه دل آدمـى     تنها با یاد

  یابد. آرامش خویش را باز مى

مولوى معنوى ما این عشق و احساسـى را کـه اینشـتاین    

نام نهاده است، چه خوب و عالى در هفت قرن » احساس آفرینش«

  قبل از اینشتاین بیان کرده است:

جزءهـا را رویهـا سـوى کـل اسـت     

ــى   ــا م ــه دری ــا ب ــه از دری رود آنچ

ــد رو  ــیلهاى تنـ ــه سـ ــر کـ از سـ

 

 

   بلبالن را عشـق بـا روى گـل اسـت    

ــا مــى    ــا کامــد آنج   رود از همانج

ــز رو  ــق آمی ــان عش ــا ج   وز تــن م

 

دانم ما چه جور آدمهایى هستیم! همـین قـدر کـه     من نمى

کسى در یک جا نوشت دین به طور کلّى ناشى از ترس یـا جهـل   

ترکیبـى از  کنیم همان طورى که کشف شـده آب   است خیال مى

اکسیژن و ئیدروژن است و در البراتوارهاى معظم دنیا هم مسلّم و 

قطعى شده است، این مطلب هم که دین ناشى از ترس یا جهل است 

نه آقا، اینطور نیست. اگر انـدك تـوجهى    به همین صورت است.

 بینید حتى در میان خود منکرین دین راجع به اینکه دین از چه بکنید مى

                                                                 

 .28رعد/ . 1
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نظریـات   و از کجا آمده، وحدت نظرى وجـود نـدارد.  ناشى شده 

مختلفى از طرف آنها ابراز شده و همه رد شده است. حتّى اکثریت 

انـد.   اند، اصول دین را پذیرفته را پذیرفته» توحید«دانشمندان امروز 

اگر دین حقیقتاً مولود جهل بوده آیا معنى داشـت کـه اینشـتاین    

خداپرست باشد؟! نه تنها او که  دانشمندترین انسان عصر حاضر هم

  دانشمندترین انسان عصر خود بود، بلکه دنیاى علم به سوى قبـول 

  رود. پیش مى 1فطْرَةَ اللَّه الَّتى فَطَرَ النّاس علَیها

   دین سرمایه زندگى

اما قسمت دوم. باید عرایضم را خیلى کوتاه کنم. قسـمت  

هاى بشر است و  دوم اینکه بگوییم چگونه دین تأمین کننده خواسته

کردند اگر تمدن پیشرفت کـرد   جانشین هم ندارد؟ زمانى خیال مى

دیگر جایى براى دین نیست. امروز دیگر معلوم شده که پیشـرفت  

ین براى یک زندگى خوب دارد علم و تمدن نیازى را که بشر به د

کند. بشر هم از لحاظ شخصى احتیاج به دین دارد و هم از  رفع نمى

لحاظ اجتماعى نیازمند دین است. همین قدر که ابدیت به فکر بشر 

این قدرت فکرى و تصورى  کند. آید، به جهان دیگر پیوند پیدا مى مى

آورد. پیدایش  در او احساسات و تمایالت ابدیت خواهى به وجود مى

این گونه تصورات وسیع و گسترده و پیدایش این گونه تمایالت و 

جسـمانى   هاى عظیم و پهناور در انسان با ساختمان بدنى و خواسته

 آید؛ یعنى وقتى که محدود و فانى شونده انسان به هیچ وجه جور نمى
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از یک طرف آن تصورات و تمایالت عظیم را در خـود احسـاس   

ز طرف دیگر به سـاختمان محـدود و فـانى شـونده و     کند و ا مى

اى در او پیدا شده  بیند اشتهاى لقمه نگرد، مى زودگذر مادى خود مى

که به اصطالح براى دهانش خیلى بزرگ است، آرزوى کالهى را 

پیدا کرده است که نه تنها براى سر او، بلکه براى سر چرخ و فلک 

ل عجیـب و ناراحـت   هم گشاد است. اینجاست که یک عدم تعاد

ها از یک طرف و استعداد جسمانى  اى میان آرزوها و خواسته کننده

بیند. تصور محرومیت از ابدیت او را خـرد   خود از طرف دیگر مى

برد به حال حیوانات که حدود فکرشان با حـدود   کند، غبطه مى مى

د کنن شان منطبق است، درباره بقاء و ابدیت فکر نمى استعداد جسمانى

تا آرزویش در دلشان پیدا شود و از تصور رسیدن به آن آرزو و از 

  تصور فنا و نیستى رنج ببرند.

و  راستى هم اگر بنا بشود انسان فانى شونده باشد، عدم تعادل 

اش از یک طرف و  عدم تناسب عجیبى میان افکار و تمایالت روحى

سـؤال پـیش   اش از طرف دیگر وجود دارد؛ این  استعداد و توانایى

آید که اگر بناست این موجود مات و فات شود این تفکّرات و  مى

تصورات و تمایالت وسیع و پهناور چقدر بیهوده و موذى و خـرد  

  کننده است.

بسیارى از تالشهاى بشر براى جاوید ماندن نام و عنـوان و  

یادگارهایش بعد از خودش، مولود همین احساس و آرزو است ولى 

کند اگر کارى کند که نامش،  مى  رت غیر منطقى؛ خیالالبتّه به صو

اش، یادگارهایش، آثارش، سرگذشتهایش بعـد از خـودش    مجسمه

جاوید بماند خودش جاوید مانده است و خود را از چنگـال فنـا و   

 نیستى نجات داده است. بسیارى از جنایتها را بشر بـراى رسـیدن  
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ا کیست که در همان وقت دهد، ام به این نوع جاودانه شدن انجام مى

نداند که این تالشها بیهوده است، من که نیست و نابود باشم، شهرت 

  تواند براى من داشته باشد؟! و نام من چه لذّتى مى

لذّت از شهرت و افتخار و نام و عنوان، فرع بر بقاء و حیات 

  خود من است.

تنها چیزى که این احساس و این احتیاج را به صورت کامل 

  کند احساسات و عقاید مذهبى و پرستش است. مئن تأمین مىو مط

مرحوم فروغى در جلد دوم کتاب آیین سخنورى سخنرانیها 

هاى بزرگى را که در دنیا ایراد شده ترجمه کرده است. در  و خطابه

بین آنها چند خطابه از ویکتور هوگو نویسنده معـروف فرانسـوى   

  گوید: اش مى لىهاى خیلى عا است. هوگو در یکى از خطابه

راستى اگر انسان اینطور فکر کند که عدم اسـت و بعـد از ایـن    «

زندگى نیستى مطلق است، دیگر اصـلًا بـراى او زنـدگى ارزشـى     

نخواهد داشت. آن چیزى کـه زنـدگى را بـراى انسـان گـوارا و      

سازد، بـه دل او حـرارت    سازد، کار او را مفرّح مى لذّت بخش مى

کنـد، همـان    د انسان را خیلى وسیع مـى بخشد، افق دی و گرمى مى

دهـد، یعنـى اعتقـاد بـه جهـان       چیزى است که دین به انسان مى

ابدیت، اعتقاد به خلود، اعتقاد به بقاء بشر، اعتقـاد بـه اینکـه تـو     

اى بشر! فـانى نیسـتى و بـاقى خـواهى بـود، تـو از ایـن جهـان         

بزرگترى، این جهان براى تـو یـک آشـیان کوچـک و مـوقّتى      

این جهان فقط یک گاهواره است، بـراى دوران کـودکى   است، 

»توست، دوران بیشتر دوران دیگرى است.
1  
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پرسند: ایمان چیست؟  از تولستوى حکیم معروف روسى مى

ایمان همان چیزى است که «گوید:  آن را براى ما تعریف کن. مى

واقعاً عجب جمله ». کند؛ سرمایه زندگى است انسان با آن زندگى مى

  پرمغزى است. ساده و

کند. شما  ایمان همان چیزى است که بشر با آن زندگى مى

خبر و  کنید با طرز تفکّر یک عده سبک مغز بى  این جمله را مقایسه

اسـت، بیـدینى   » سربار«کنند دین براى بشر  اطّالع که خیال مى بى

کنند پایبند نبودن به  نوعى آزادى و سبکبارى است! اینها خیال مى

امش آزادى است، بنابراین پایبنـد نبـودن بـه عقـل و     هر چیزى ن

انسانیت و اخالق و شرافت چون باالخره هر چه هست پایبند نبودن 

است سبکبارى و آزادى است. اما این حکیم عالیقدر روسى چقدر 

گوید  ى معنوى را درك کرده است؛ او نمىها »سرمایه«خوب ارزش 

من هنگامى که این ». ستسرمایه ا«گوید  است، مى» سربار«ایمان 

سخن تولستوى را دیدم به یاد شعر معروف ناصر خسرو افتادم آنجا 

  گوید: که به فرزندش خطاب کرده مى

ـا روى زى دیـن کـردم ایـراك      ز دنی

ـورا ز دیـن ملکـى اسـت در دل      مرا پ

 
 

ـدان     مرا بى ـود و زن ـان چـه ب    دین جه

ـد گشـت ویـران      که آن هرگز نخواه

 

   و قانون دین، پشتوانه اخالق

رکن اساسى در اجتماعات بشرى اخـالق اسـت و قـانون.    

و  اجتماع قانون و اخالق مى خواهد و پشتوانه قانون و اخالق هم فقط 

  فقط دین است.

  گویند اخالق بدون پایـه دینـى هـم اسـتحکامى     اینکه مى
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خواهد داشت، هرگز باور نکنید؛ درست مثل اسکناس بدون پشتوانه 

ارد، مثل اعالمیه حقوق بشر است که فرنگیان است که اعتبارى ند

م  منتشر کردند و مى کنند و خودشان هم قبل از دیگران علیه آن قیا

کنند، چرا؟ چون متّکى به ایمانى که از عمق وجدان بشر  کرده و مى

  برخاسته باشد نیست.

ژرژبیدو که زمانى خودش رهبر سوسیالیستهاى فرانسه بود 

زایر استقالل بدهند آمد جـزو سـازمانهاى   وقتى که خواستند به الج

دهید! بلـى اینهـا    آدمکشى قرار گرفت که چرا به اینها استقالل مى

  هستند امضا کنندگان اعالمیه حقوق بشر و ...

قانون هم همین طور است. آزادى چطور؟ آزادى هم همین 

طور است. تمام مقدساتى که اجتماع بشر دارد: عدالت، مسـاوات،  

سانیت و همدردى، هر چه که به فکر شما برسد، تا پـاى  آزادى، ان

  کند. دین در میان نباشد حقیقت پیدا نمى

  گوید: آلکسیس کارل مى

مغزها خیلى پیش رفته اما افسوس که دلها هنوز ضـعیف اسـت.   «

  »کند. دل را فقط ایمان قوى مى

تمام مفاسد بشریت از این است که مغزها نیرومند شـده و  

کند؟ تمدن براى  اند. آیا تمدن چه مى ناتوان باقى ماندهدلها ضعیف و 

سازد، ابزارهاى خوب، انصافاً ابزارهاى خوب اختراع  انسان ابزار مى

تواند آدمها را عوض کند؟  کند، اما آدمها را چطور؟ چه چیز مى مى

تواند به آدمها هدفهاى مقدس و عالى بدهد؟ چـه چیـز    چه چیز مى

زشهاى بشرى را عوض کند؟ کارى کند کـه  تواند ار است که مى

  همدردى و صاحبدلى تا بدان حد ارزش داشته باشد کـه از صـمیم  
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  قلب بگوید:

  دنیا نیرزد آنکه پریشان کنى دلى
 

  زنهار بد مکن که نکرده است عاقلى

انسانیت مساوى است با دین و ایمان، و اگر دین و ایمان 

  نباشد، انسانیتى نیست.

   اشکاالت

خوب، دیگر عرایض خود را باید خاتمه دهم. مطالبى بـود  

رسم، از آن جمله اینکه اگر دیـن   که دیگر تفصیلًا به بیان آنها نمى

شوند؟ راجع به  فطرى است چرا گروههایى از مردم از دین خارج مى

دهم: این مطلب خود مطلبى است کـه   این موضوع اندکى شرح مى

ز دیـن چیسـت؟ ایـن سـؤال     علل اعراض گروه زیادى از مردم ا

مخصوصاً براى کسانى که توجه به خدا و دیانت را امـرى فطـرى   

شود. حتّى بعضى این سؤال را با تعجب طرح  دانند بیشتر طرح مى مى

کنند. ما نخست سخن یکى از دانشمندان امریکـایى را در ایـن    مى

کنیم، بعد نظر خود را بیان خواهیم کـرد. ذکـر ایـن     زمینه نقل مى

طلب از آن جهت الزم است که در یافتن راه اصالح اجتماع به ما م

  نماید. کمک مى

در کتاب اثبات وجود خدا که مجموعه مقـاالتى اسـت از   

به کـار  «اى است تحت عنوان  اى دانشمندان درباره خدا، مقاله عده

والتـر  «امریکـایى بـه نـام     از یک دانشمند» بردن روشهاى علمى

د در مقدمه گفتار خود درباره علّـت عـدم   این مر». اسکارلندبرگ

  گوید: کند، مى ایمان بعضى از دانشمندان به خدا بحث مى
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اینکه توجه بعضى از دانشمندان در مطالعات علمـى منعطـف بـه    «

شود علل متعددى دارد که مـا از آن جملـه    درك وجود خدا نمى

  کنیم: دو علّت را ذکر مى

ستبدادى یا کیفیت اجتمـاعى و  نخست اینکه غالباً شرایط سیاسى ا

کنـد. دوم   یا تشکیالت مملکتى، انکار وجود صانع را ایجـاب مـى  

اینکه فکر انسانى همیشه تحت تأثیر بعضى اوهام قـرار دارد و بـا   

آنکه شخص از هیچ عذاب روحى و جسمى بیم نداشـته باشـد بـاز    

فکر او در اختیار و انتخـاب راه درسـت کاملًـا آزاد نیسـت. در     

هاى مسیحى اغلب اطفال در اوائل عمر بـه وجـود خـدایى     ادهخانو

آورند مثل اینکه بشر به شـکل خـدا آفریـده     شبیه انسان ایمان مى

شـوند و بـه    شده است. این افراد هنگامى که وارد محیط علمى مى

ورزنـد ایـن مفهـوم     فرا گرفتن و تمرین مسائل علمى اشتغال مـى 

دالئـل منطقـى و مفـاهیم     تواند بـا  انسانى شکل و ضعیف خدا نمى

علمى جور در بیاید و بالنتیجه بعد از مدتى کـه امیـد هـر گونـه     

رود مفهوم خدا نیز به کلّى متـروك و از صـحنه    سازش از بین مى

شود. علّت مهم این کار آن است که دالئل منطقـى   فکر خارج مى

و تعریفات علمى، وجدانیات یـا معتقـدات پیشـین ایـن افـراد را      

کند و احساس اینکه در ایمان به خدا قبلًا اشـتباه شـده    ىعوض نم

شـوند کـه شـخص از     و همچنین عوامل دیگر روانى باعـث مـى  

نارسایى این مفهـوم بیمنـاك شـود و از خداشناسـى اعـراض و      

»انصراف حاصل کند.
1  

این دانشمند دو علّت براى اعراض از دین و خدا ذکر کرده 

است: یکى نامساعد بودن بعضى از محیطهاى اجتماعى کـه الزامـاً   
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شناساند. دیگر سوء تفاهمى که  ماتریالیسم را یک عقیده رسمى مى

شود. علّت این سوء تفاهم آن  خدا براى دانشمندان پیدا مى مسألهدر 

گیرد که  ا در کودکى از کسانى فرا مىاست که فکر و عقیده خدا ر

شناسند. ذات خدا و صفات  مدعى خداشناسى هستند ولى خدا را نمى

خدا و طرز دست اندرکار بودن خدا در کار عالم را طـورى تعلـیم   

آیـد؛ یـک مفهـوم     کنند که با عقل و علم و منطق جـور نمـى   مى

سـت کـه   کنند. بـدیهى ا  نامعقولى از خدا و دین به مردم تعلیم مى

توانـد   دانشمند پس از آنکه با عقل و علم و منطق آشنا شـد نمـى  

و غیر منطقى را بپذیرد. ناچـار آن ایمـان     معانى و مفاهیم نامعقول

دهـد و   نامعقول جاى خود را در ذهن دانشمند به انکار و نفى مـى 

پندارد عقیده به خدا جز به همان شکل غیر منطقـى نبایـد    چون مى

  شود. ىباشد منکر خدا م

این سخن، سخن بسیار درستى است. مسلّماً علّت انکـار و  

اعراض بسیارى از افراد تحصیل کرده این است که مفاهیم مذهبى و 

دینى به طرز صحیحى به آنها تعلیم نشده است. در واقع آن چیزى 

کنند مفهوم واقعى خدا و دین نیست، چیز دیگرى  که آنها انکار مى

  است.

که با پرسشهاى مردم درباره مسائل مذهبى افرادى مانند من 

د  مواجه هستیم کاملًا این حقیقت را درك مى کنیم که بسیارى از افرا

سواد، افکار  تحت تأثیر تلقینات پدران و مادران جاهل یا مبلّغان بى

غلطى در زمینه مسائل مذهبى در ذهنشان رسوخ کرده است و همان 

درباره حقیقت دین و مذهب  افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را

دچار تردید و احیاناً انکار کرده است. از این رو کوشش فراوانـى  

  الزم است صورت بگیرد که اصول و مبانى مذهبى به صورت صحیح و 



 امدادهاي غیبی در زندگی بشر  48

 

  واقعى خود به افراد تعلیم و القا شود.

ام  این بنده شخصاً سالهاست که این مطلب را احساس کرده

فعالیتهاى مذهبى خود را تا حدودى که  ام که و وظیفه خود دانسته

توانایى دارم در راه تعلیم صحیح و معقول مفاهیم دینـى و مـذهبى   

که اینگونـه فعالیتهـا بسـیار     متمرکز کنم. تجربه نشان داده است

  بخش است.ثمر

ولى علّت اعراض از دین منحصر به اینها نیست، علّتهـاى  

  دیگر هم در کار است.

موجب اعراض و تنفّر مردم از خدا و یکى از چیزهایى که 

شود آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در  دین و همه معنویات مى

محیط آلـوده همـواره موجبـات     شهوت پرستى و هواپرستى است.

کنـد.   تحریک شهوات و تن پرورى و حیوان صفتى را فـراهم مـى  

بدیهى است که غرق شدن در شهوات پست حیوانى با هـر گونـه   

تعالى، اعم از تعالى مذهبى یا اخالقى یا علمى یـا هنـرى،    احساس

میراند. آدم شهوت پرسـت نـه تنهـا     منافات دارد، همه آنها را مى

تواند احساسات عالى مذهبى را در خود بپروراند، احساس عزّت  نمى

دهـد، احسـاس شـهامت و     و شرافت و سیادت را نیز از دست مى

کند. آنکه اسیر شهوات است  ىشجاعت و فداکارى را نیز فراموش م

هاى معنوى، اعم از دینى و اخالقى و علمى و هنرى، کمتر در  جاذبه

گیرند روح مذهب  او تأثیر دارد. لهذا اقوام و ملّتهایى که تصمیم مى

ملّتى دیگر بکشند  و اخالق و شهامت و شجاعت و مردانگى را در

ا را فـراهم و  وسائل عیاشى و شهوترانى و سرگرمیهاى نفسانى آنه

  کنند. تکمیل مى

  خوانیم کـه  یعنى اسپانیاى فعلى مىدر تاریخ اندلس اسالمى 
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اى که مسیحیان براى تصرّف اندلس و بیرون کشـیدن آن از   نقشه

دست مسلمین کشیدند این بود که به صورت دوسـتى و خـدمت،   

وسائل عیاشى براى آنها فراهم کردند: باغها و بوستانها وقف ساختن 

ب و نوشانیدن مسلمین شد. دختران زیبا و طنّاز در خیابانها بـه  شرا

دلربایى و عاشق سازى پرداختند. سرگرمیهاى شهوانى از هر جهت 

فراهم شد و روح ایمان و جوانمردى مرد. پس از این جریان بود که 

  درنگ از دم تیغ بگذرانند. توانستند مسلمانان را بى

ر قرون اخیر بـه صـورت   استعمار غرب نیز این برنامه را د

دقیقى در کشورهاى اسالمى اجرا کرد. به هر حال غرق شـدن در  

شهوات حیوانى عامل دیگرى است براى اینکه تعالى دینى در وجود 

  بشر ضعیف و احیاناً منفور گردد.

در زبان دین این مطلب اینطور بیان شده که وقتى دلهـا را  

 یابد در دلها راه نمى گیرد نور ایمان کدورت و تیرگى و قساوت مى

  .1(إنَّ اللَّه ال یهدى الْقَوم الْفاسقینَ)

یکى دیگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دین، جنگ 

خرد میان دین  و ستیزى است که برخى از داعیان و مبلّغان دینى بى

کنند و دین را به جاى  و سایر غرایز فطرى و طبیعى بشر ایجاد مى

تعدیل کننده غرایز دیگر معرفى کنند آن را ضـد و  اینکه مصلح و 

  کنند. منافى و دشمن سایر فطریات بشر معرّفى مى

این مطلب احتیاج به توضیح دارد. بشر فطریات زیادى دارد. 

در سرشت بشر تمایل به بسیار چیزها نهاده شده است. همـه ایـن   

آنها  تمایالت مربوط به امورى است که بشر در سیر تکاملى خود به
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احتیاج دارد؛ یعنى هیچ تمایل بیهوده و لغوى که احتیاج به کشتن و 

میراندن داشته باشد در وجود بشر نهاده نشده است، همچنانکه هیچ 

اى در بدن بشر خلق نشده است. در سرشت انسان  عضو لغو و بیهوده

تمایالت زیادى هست، از آن جمله است تمایل به ثروت، تمایل به 

تماعى، تمایل به علم و حقیقت جویى، تمایل به تشکیل محبوبیت اج

خانواده و انتخاب همسر و امثال اینها. تمایل دینـى نیـز یکـى از    

تمایالت طبیعى انسان است. هیچیک از این تمایالت با یکدیگر سر 

ندارند. بین آنها تضاد و تناقض واقعى نیست. هر کدام از آنها   جنگ

د. اگر سهم و حظّ و بهره هر یـک از  اى دار سهمى و حظّى و بهره

شود.  آنها به عدالت داده شود هماهنگى کامل میان آنها برقرار مى

خیزد که انسان  ناهماهنگى و ناراحتى و جنگ و ستیز آنگاه بر مى

بخواهد سهم بعضى از آنها را به دیگـرى بدهـد، یکـى را گرسـنه     

یکى از مختصات نگهدارد و دیگرى را بیش از حد الزم اشباع نماید. 

دین اسالم این است که همه تمایالت فطرى انسان را در نظر گرفته، 

هیچکدام را از قلم نینداخته و براى هیچکدام سهم بیشترى از حـقّ  

طبیعى آنها نداده است. معنى فطرى بودن قوانین اسالمى هماهنگى 

آن قوانین و عدم ضدیت آنها با فطریات بشر است؛ یعنـى اسـالم   

ته از اینکه از نظر ایمان و پرستش خدا پرورش دهنـده یـک   گذش

احساس فطرى است، از نظر قوانین و مقرّرات نیز با فطرت و طبیعت 

  و احتیاجات واقعى بشر هماهنگ است.

مآبان و مدعیان تبلیغ دین، به نام دیـن بـا    بعضى از مقدس

ى خواه خیزند؛ شعارشان این است: اگر مى همه چیز به جنگ بر مى

دین داشته باشى پشت پا بزن به همه چیز، گرد مال و ثروت نگرد، 

 مقام کن، زن و فرزند را رها کن، از علم بگریز که ترك حیثیت و
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حجاب اکبر است و مایه گمراهى است، شاد مباش و شادى نکن، از 

خلق بگریز و به انزوا پناه ببر، و امثال اینها. بنابراین اگـر کسـى   

دینى خود پاسخ مثبت بدهد باید با همه چیـز در   بخواهد به غریزه

حال جنگ باشد. بدیهى است وقتى که مفهوم زهد، ترك وسـائل  

معاش و ترك موقعیت اجتماعى و انزوا و اعراض از انسانهاى دیگر 

تـرین افـراد    باشد؛ وقتى که غریزه جنسى پلید شناخته شود و منزّه

وقتى که علم دشمن  کسى باشد که در همه عمر مجرّد زیسته است؛

دین معرّفى شود و علما و دانشمندان به نام دین در آتـش افکنـده   

شوند و یا سرهاشان زیر گیوتین برود مسلّماً و قطعاً مردم به دیـن  

  بدبین خواهند شد.

مربیان دین باید اول بکوشند خودشان عالم و محقّق و دین 

لى در اذهان مردم شناس بشوند و به نام دین مفاهیم و معانى نامعقو

وارد نکنند که همان معانى نامعقول منشـأ حرکتهـاى ضـد دینـى     

شوند، ثانیاً در اصالح محیط بکوشند و از آلودگیهاى محیط تـا   مى

حدود امکان بکاهند، ثالثاً از همه مهمتر و باالتر اینکه به نام دین و 

است به اسم دین با فطریات مردم معارضه و مبارزه نکنند؛ آن وقت 

  .1دینِ اللَّه افْواجاً  یدخُلونَ فى  که خواهند دید مردم

نماییم که همه ما را به راه راست  از خداوند متعال مسألت مى

  هدایت فرماید و ما را از دینداران واقعى قرار دهد.

***  

  بار دیگر امشب را که شب مبعث خاتم پیامبران (صلّى اللَّه
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گویم و با  همه حضّار محترم تبریک مىعلیه و آله و سلّم) است به 

دهم. دعا به قول آلکسیس کارل  ذکر دعایى سخن خود را خاتمه مى

شود، یا تمدن و  پرواز روح است. آقایان خیال نکنند دعا کهنه مى

کند که دعا نکنند. خیر، دعا اظهار عبودیت است،  تجدد ایجاب مى

تـرین   کـه زشـت   امتناع از دعا استکبار بر خداوند متعـال اسـت  

ذینَ یسـتَکْبِرونَ        استکبارهاست تَجِب لَکُـم إنَّ الـَّ عـونى أسـاد کُم بقالَ ر و)

. دعا کمال انسانیت است، دعـا  1عنْ عبادتى سیدخُلونَ جهنَّم داخرینَ)

برقرار شدن پیوند بنده با خداست. پیوند خدا با بنده قطـع ناشـدنى   

ارتباط هست؛ با دعا از این طرف نیز پیوند  است؛ از آن سر همیشه

گـردد، و   تر مى شود و زمینه فیض گیرى فراهم و ارتباط برقرار مى

انسان در حال دعا با باطن و ضمیر خود متوجه آفریننده و مبـدأ و  

کند و سعادت و  شود و از او استمداد مى اى که از آنجا آمده، مى نقطه

  کند. و آمرزش مسألت مىطلبد، مغفرت  سالمت و توفیق مى

دعاى امشب من یک جمله بیشتر نیست: خدایا! به همه ما 

اراده و همت عنایت فرما که از این برنامه سعادت بخش اسالمى که 

در مثل امشبى از جانب تو طرح شده و به وسیله خاتم پیامبران تو به 

  ما رسیده است بهره ببریم و استفاده کنیم و به آن عمل نماییم.

  ه خوب گفته اقبال الهورى:چ

  

به منزل کوش تـو همچـو مـه نـو    

ـر     ـن دی ـر خـواهى در ای مقام خویش اگ

 

  در این نیلى فضا هر دم فـزون شـو  

  به حـق دل بنـد و راه مصـطفى رو   
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قبل از آنکه وارد بحث خودم بشوم این عید سعید را که عید 

دارد به  امید و آرزوست و متعلّق به آینده بشریت است، یعنى تعلّق

شخصیتى که براى آینده بشریت ذخیره شده است، به همه حضّـار  

  کنم. محترم تبریک عرض مى

موضوع بحث همان طور که در کارتهاى دعـوت مالحظـه   

  است.» امدادهاى غیبى در زندگى بشر«اید  فرموده

خودم توجه داشته و دارم که این موضوع و این عنوان در ذهن 

از اینکه در این جلسه شرکت کرده باشند و یا  اعم -بسیارى از افراد

کنند که  آورد، فکر مى توهماتى به وجود مى -شرکت نکرده باشند

بناست به اصطالح یک سلسله موضوعات خرافى در اینجا مطرح شود. 

شاید بعضى آنقدر ساده دل باشند که خیال کنند شاید موضوعاتى از 

است در این جلسه بحث قبیل تسخیر جن و طلسمات و غیره قرار 

  شود!
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خواهند گفت » مددهاى غیبى«اى با شنیدن عنوان  مسلّما عده

در عصر علم و دانش و تجربه و آزمایش که بشر همه چیز را تحت 

تسلّط مشاهدات عینى و حسـى و لمسـى خـود در آورده اسـت     

یعنى چه؟! در این عصر که عصر نور و روشنایى » مددهاى غیبى«

و نهـان و پشـت پـرده و بـاالخره      راف غیـب است بحث در اط

  وراءالطبیعۀ معنى ندارد.ما

آرى به این نکته توجه داشته و داریم، شاید هم تعمدى در 

کار بوده که چنین عنوانى انتخاب شود که احیاناً همچو سؤاالتى و 

تردید و انکارهایى به وجود آید و قهراً آمادگى بیشترى براى تأمل 

  شود پیدا شود. مىدر آنچه گفته 

باید عرض کنم که مطلب درست عکس این است، یعنـى  

این انکارها و اعراضها و این ادعاها که در عصر علم و دانش سخن 

معنى است، ضد علم است و بـا   از مسائلى از قبیل مددهاى غیبى بى

روح علمى ناسازگار است؛ نوعى جهالت است بلکه بدتر از جهالت 

  است.

دتر هم چیزى هست؟ بلى از جهل بـدتر هـم   آیا از جهل ب

هست و آن جمود است؛ همچنانکه از نظر مال و ثروت و اقتصاد، از 

فقر بدتر هم هست و آن غرور و اتّکاء به دارایى خویش است، یعنى 

اینکه انسان فکر کند آنچه دارد او را از همه چیز حتّى از فعالیت و 

بدتر است. آینده این حالت از  کند. این از فقر نیاز مى کار و فکر بى

  آینده فقر خطرناکتر است.

جهل بد است از آن جهت که صرفاً نیستى و فقـدان علـم   

ها که با عشق و شور و  است، اما چه بسا جاهلها و نادانها و فاقد العلم

  روند و آینده روشنى شوق زائد الوصفى در پى تحصیل علم و دانش مى
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در انتظار آنهاست، و اى بسا عالمى که به آنچه دارد مغرور است و 

داند کلّ دانش است و از این رو به دانش  کند آنچه او مى خیال مى

گردد و این غرور یک دنیا جهل و تاریکى به وجود  خود مغرور مى

آورد. دانش بشر همیشه نسبت به آنچه حقیقت است، یعنى نسبت  مى

لْمِ الّا قَلیلًـا)   استبه کلّ دانش، اندك  نَ الْعم م . عالم واقعى 1(و ما اوتیتُ

همیشه به نادانى و جهل خود اعتراف دارد. عالم واقعى بدون دلیل چیزى 

و  کند و بدون دلیل چیزى را نمى را انکار نمى پذیرد. عالم اگر جامد 

دلیل  دلیل چیزى را پذیرفت یا بى مغرور بود عالم نیست. عالم اگر بى

چیزى را انکار کرد روح علمى ندارد، او خزانه و انبارى است از یک 

سلسله فرمولها و اطّالعات، هر چه به او داده شده یاد گرفته و ضبط 

یک روشنایى و یک مقیاس براى قبول  کرده است، اما در روح خودش

  و انکار وجود ندارد، پس روحش روح علمى نیست.

ها گواهینامه تحصیلى  رشتهاگر شخصى را دیدید که در همه 

کند بدانید  دارد، در عین حال سخنى را بدون دلیل قبول یا انکار مى

هرگز مستلزم جمود یا غرور  عالم واقعى نیست. علم در ذات خود

تر و در قبول و  تر و تسلیم نیست. علم بشر را در مقابل حقایق خاضع

  کند. انکار محتاط تر مى

است عبارت اسـت از روح  پس جمود که بدتر از جهالت 

ترین روحیـه را کـه    ضد تحقیق، عبارت است از حالتى که مقدس

گیرد. شاید بشود گفت  روحیه تحقیق و کاوشگرى است از بشر مى

تر است، حس تحقیق از خود  همان طورى که جمود از جهل زشت
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تر است. علم آنگاه مقدس و قابل احترام است که با روح  علم مقدس

توأم باشد. روح تحقیق آنگاه وجود دارد که بشر به نقص علم  تحقیق

  و اطّالعات خود معترف باشد.

حدیث لطیفى هست مبنى بر اینکه علم سه درجـه اسـت.   

تعبیر حدیث این است که علم سه وجب است؛ بشـر همینکـه بـه    

دهد و همینکه به وجب  رسد تکبر به او دست مى وجب اول علم مى

دهـد زیـرا معلومـات     و فروتنى به او دست مى رسد تواضع دوم مى

بیند؛ وقتى که به وجـب سـوم    خود را در برابر مجهوالت ناچیز مى

معلومم شد که «گوید:  فهمد و مى فهمد که هیچ چیز نمى رسد مى مى

  ».هیچ معلوم نشد

  گوید: بو على سینا رباعى معروفى دارد، مى

ـتافت   ـیار ش  دل گر چه در این بادیه بس

 من هزار خورشید بتافـت  اندر دل
 

 

ـوى شـکافت      یک موى ندانست ولى م

  اى راه نیافـت  اخر به کمـال ذره 
 

بزرگترین دانشمند فیزیک و ریاضى و در واقع بزرگترین 

شناس عصر ما اینشتاین است. در مقدمـه خالصـه    دانشمند طبیعت

گوید: بشر پس از آشنا شدن بـا فیزیـک    فلسفى نظریه نسبیت مى

تواند ادعا کند که با الفباى کتاب آفرینش آشنا  جدید همین قدر مى

از نظر آشنایى با حقایق جهـان   شده است نه بیشتر؛ یعنى مثل بشر

مثل کودکى است که تازه به دبستان رفته و الفباى یـک زبـان را   

شناخته است. این کودك تا وقتى که بتواند کتابهاى علمى که به آن 

است بخواند و بفهمد، چقدر فاصله دارد؟ بشر امروز  زبان نوشته شده

قدر بلکه بیشتر  نیز تا وقتى که بتواند کتاب طبیعت را بخواند همین

  فاصله دارد.
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گـویم   خواهم به شما بگویم هر چه مـن مـى   من امشب نمى

بپذیرید. من امشب به عنوان یک گوینده مذهبى در این مرکز علمى 

که همیشه دین در برابر علم   خواهم از همان خاصیتى استفاده کنم مى

  داشته است. دین همیشه محرّك علم بوده است به سوى تحقیق.

  گوید: ویلیام جیمز مى

هایى از چیزهایى داده است کـه عقـل و علـم     دین همیشه نشانه«

ها سـبب شـده    بشر هرگز به آنجا راه نداشته است، اما همین نشانه

که عقل و علم به تحقیق پـردازد و بـاالخره بـه کشـفیاتى نائـل      

  »گردد.

امروز مورد قبول علماست که بسیارى از مسائل علمى که 

لیهبشر به  است. اش دین بوده آنها رسیده است محرّك او  

کـنم   را عنـوان مـى  » مددهاى غیبى« مسألهمن که امشب 

  خواهم محرّك روح تحقیق و توجه شما باشم. مى

  غیب یعنى چه؟

غیب یعنى نهان، پشت پرده، یعنـى آن چیزهـایى کـه از    

حواس ظاهرى ما نهان است و پشت پرده محسوسات واقـع شـده   

قرآن کریم این کلمه را زیاد به کار برده است، گاهى تنها، است. 

(آنان کـه بـه غیـب     1»الَّذینَ یؤْمنونَ بِالْغَیـبِ « فرماید: مثل اینکه مى

و      « فرمایـد:  ایمان دارند) یا مى هـا الّـا هـلَم عـبِ ال یالْغَی حفـاتم هنْـدع 2»و 
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آگاه نیسـت)  (کلیدهاى غیب نزد خداست و جز او کسى از آنها 

ـالم  « فرمایـد:  مثـل اینکـه مـى   » شهادت«و گاهى همراه با کلمه  ع

هادةِ  (خداوند هم بـه غیـب آگـاه اسـت و هـم بـه        1»الْغَیبِ و الشـَّ

فالسفه اسالمى از همین تعبیر قرآنى استفاده کرده، جهان  شهادت).

اصطالح » عالم غیب«و جهان ملکوت را » عالم شهادت«طبیعت را 

  .اند کرده

در ادبیات عرفانى ما از غیب و نهان و پشت پرده و اینکه 

راز نهان و پشت پرده و ماوراء ظاهرى هست، زیاد سخن رفتـه و  

  گوید: مى لطف و زیبایى خاصى به آن داده است. حافظ

  ز سرّ غیب کس آگاه نیست قصه مخوان
 

 کدام محرم دل ره در این حرم دارد
 

 
  گوید: هم او مى

 برون در شده مغرور صد فریبما از 
 

 کنند تا خود درون پرده چه تدبیر مى

  گوید: خیام مى

 اسرار ازل را نه تو دانـى و نـه مـن   

 هست از پس پرده گفتگوى من و تو

   وین خطّ معما نه تو خوانى و نه مـن 

  چون پرده برافتد نه تو مانى و نه من

حواس مـا کـافى   براى ایمان و اعتقاد ما به عالم شهادت، 

نامیده شده است که ما » شهادت«است. اساساً این عالم از آن جهت 

با حواس خود با آن سر و کار داریم و محسوس و ملموس ماست، 

علیهذا نیازمند به معرّف و معلّمى براى اینکه به وجود چنین جهانى 

شنا مؤمن بشویم نیستیم. نیازمندى ما به معلّم و تعلیم و تحقیق، براى آ

  شدن بیشتر با حقایق آن است. اما این حواس براى ایمان و اعتقاد
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جهان غیب کافى نیست؛ براى ایمان و اعتقاد به جهان غیب، قوه  به

عقل که خود مرتبه غیب وجود ماست باید دست به کار و فعالیت 

تر از عقل باید غیب را شهود نماید.  تر و مخفى اى نهان بشود، و یا قوه

  گوید: مى مولوى

 جسم ظاهر، روح مخفى آمده اسـت 

تـر بـود   باز عقـل از روح، مخفـى  

تـر بـود   روح وحى از عقل پنهـان 

 آن حسى که حق بدان حس مظهر اسـت 

حس حیوان گر بدیـدى آن صـور  

ـر اسـت    غیر فهم و جان که در گاو و خ

ــى   ــان آدم ــم و ج ــر فه ــاز غی  ب
 

 

   جسم همچون آستین، جان همچو دسـت 

  روح، زوتـر ره بـرد  حس به سوى 

 زانکه او غیب است و او زان سر بود

ـر اسـت      نیست حس این جهان، آن دیگ

  با یزید وقـت بـودى گـاو و خـر    

   آدمى را فهم و جانى دیگـر اسـت  

 و در ولــى هسـت فهمــى در نبــى   
 

اند که مردم را بـه   اند، آمده پیغمبران راهنمایان جهان غیب

محسوسات، مؤمن و معتقد نمایند. پیغمبران  غیب و ماوراى ظاهر و

انـد،   به اینکه مردم به وجود غیب ایمان داشته باشند اکتفا نکـرده 

اند که میان مردم و غیب رابطه برقرار کننـد، حلقـه    پیغمبران آمده

اتّصال میان مردم و جهان غیب باشند، مردم را مؤمن بـه مـددهاى   

نمایند. اینجاسـت کـه   غیبى و عنایتهاى خاص در شرایط خاصى ب

  کند. غیب عملًا با زندگى بشر تماس پیدا مى مسأله

   پرده غیب

گفتم غیب یعنى نهان، پـس پـرده. ایـن پـرده چیسـت؟      

 تـوانیم  اى است که جلو چشم ما کشیده شده که نمـى  چگونه پرده
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اى وجود دارد که باید پس برود تا ببینیم، یا  ببینیم؟ آیا واقعاً پرده

اینکه این تعبیرات کنایه از حقایق دیگرى است؟ اتّفاقاً همین تعبیر 

در خود قرآن کریم نیز آمده است. دربـاره اهـل قیامـت    » پرده«

  فرماید: مى

دیدح موالْی رُكصفَب طائَکغ نْک1فَکَشَفْنا ع.  

مروز پرده را از جلوى تو برداشتیم، اینک دیده تـو بـاز اسـت و    ا

  توانى همه چیز را ببینى. مى

  جمله معروفى منسوب است به حضرت امیر (علیه السالم):

لَو کُشف الْغطاء ما ازددت یقیناً
2.  

  شود. فرضاً پرده بر افتد بر یقین من افزوده نمى

و جسم نیست؛ این پـرده جـز   مسلّما این پرده از نوع ماده 

حجاب محدودیت حواس ما که تنها امور نسبى و محدود را درك 

  باشد. کند نمى مى

  محدود و نامحدود

به حسب فرض اولى عقل، موجود بر دو قسم است: محدود 

شود.  و نامحدود. وقتى محدود را تعریف کنیم نامحدود هم روشن مى

 معین و یک مقدار معـین از  اید، یک نقطه در اینجا نشستهشما که 
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اید و در نقطه دیگر و جاى دیگر نیستید و اگر  فضا را اشغال کرده

بخواهید در نقطه دیگر در روى صندلى دیگر بنشینید، ناچار باید این 

نقطه را رها کنید و با حرکت، خود را به نقطه دیگر منتقل نمایید، 

تید در آن نقطه باشید. توانید در عین اینکه در این نقطه هس یعنى نمى

  محدود به مکان خاص هستید.» مکان«شما از نظر 

همین طور است از لحاظ زمان. ما در این زمان هستیم و در 

  ایم، همچنانکه در زمانهاى بعد نخواهیم بود. زمانهاى پیش نبوده

حاال اگر موجودى از نظر مکانى و زمانى نامحدود باشد، به 

ى و هیچ زمانى از او خالى نیست و در معنى این است که هیچ مکان

همه زمانها و همه مکانها هست، بلکه محیط بر مکان و زمان است؛ و 

در این وقت است که حواس ما از درك چنین موجودى عـاجز و  

بینیم که محدود  ء خاص را مى ناتوان است. ما به این دلیل یک شى

ل دارد. اگر است و در جهت معین قرار دارد، قابل اشاره است، شک

نامحدود باشد و شکل و جهت نداشته باشد قهراً نخواهیم توانست او 

  را دید.

شنویم که گـاهى هسـت و    ما یک آواز را به این دلیل مى

گاهى نیست. اگر یک آواز ممتد و یکنواخت همیشه با پرده گوش 

گوید ما  ما سر و کار داشته باشد هرگز او را نخواهیم شنید. غزالى مى

شناسیم که گاهى هست و گاهى نیست، در  از آن جهت نور را مى

بـود کـه    ع نور چنین مىیک جا هست و یک جا نیست؛ اگر وض

همیشه جهان روشن بود، به طور یکنواخت هم روشن بود، سـایه و  

تاریکى نبود، افول و غروبى نبود، در این وقت چیزى را که هرگز 

بردیم همین نور بود که ظاهرترین  شناختیم و به وجودش پى نمى نمى

  اشیاء است و ظاهر کننده چیزهاى دیگر اسـت. پـس مـا نـور را     
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شناسیم و وجودش را تصدیق  مک ضدش که ظلمت است مىبه ک

  گوید: کنیم. محمود شبسترى عارف معروف مى مى

 اگر خورشید بر یک حال بـودى 

 ندانستى کسى کاین پرتو اوسـت 

 جهان جمله فروغ نـور حـق دان  

چو نور حق ندارد نقـل و تحویـل  
 

 

   شعاع او بـه یـک منـوال بـودى    

  نبودى هیچ فرق از مغز تا پوست

  حق اندر وى ز پیدایى است پنهان

ــدیل  ــر و تب ــدر او تغیی ــد ان    نیای
 

در مورد چیزهایى  »تعرف األشیاء بأضدادها« گویند: اینکه مى

  بریم. است که ما از راه حواس به وجود آنها پى مى

گویند: حق متعال از کثرت ظهور  اهل معرفت و عرفان مى

یکى است، او از این در خفاست، یعنى حیثیت ظهور و خفا در او 

جهت مخفى است که هیچ گونه غیاب و افول و غروبى ندارد و هیچ 

  چیز و هیچ جا از او خالى نیست.

 یا من هو اختفى لفـرط نـوره  
  

  1 الظّاهر البـاطن فـى ظهـوره   
 

در ادبیات فارسى تمثیل عالى و لطیفى از زبان ماهى و آب 

سـراینده آن را  آورده شده که خیلـى جالـب اسـت. گوینـده و     

  گوید: شناسم، مى نمى

اى بـود  به دریـایى، شـناور مـاهى   

ــیده   ــى کش ــیاد تشویش ــه از ص  ن

 نه جـان از تشـنگى در اضـطرابش   

  در این اندیشه روزى گشت بیتاب

 

 اى بود که فکرش را چو من کوتاهى

ــده   ــکنج دام دی ــى از ش ــه رنج    ن

   نــه دل ســوزان ز داغ آفتــابش   

 آب؟کو » آب«گویند مردم  که مى
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 کدام است آخر آن اکسیر جانبخش

   گر آن گوهر متاع این جهان است

  که باشد مرغ و ماهى را روانبخش

  چرا یا رب ز چشم من نهان است

  

  جز آبش در نظر شام و سحر نه
 

  در آب آسوده و ز آبش خبر نه

  

 مگر از شکر نعمـت گشـت غافـل   

ــاب  ــید جهانت ــد خورش ــر او تابی  ب

 تشـنگى بـر لـب فتـادش    زبـان از  

ــنفتى  ــون ش ــا چ  ز دور آواز دری

 که اکنون یافتم آن کیمیا چیسـت 

ــن  ــا م ــروزش به ــم ام ــا دان  دریغ

 

 

   که موج افکندش از دریا به سـاحل 

   فکند آتش بـه جـانش دورى آب  

   به خاك افتاد و آب آمد به یـادش 

  به روى خاك غلطیـدى و گفتـى  

   کامید هستیم بـى او دمـى نیسـت   

   کوته است او را ز دامـن که دستم 

 

آرى، یک ماهى که همه عمر در آب زیسته و در راست و 

چپ و باال و پایین و مبدأ و مقصد و مسیر خود جـز آب چیـزى   

بینـد و در   کنـد و او را نمـى   ندیده است، چیزى را که درك نمى

یابد همان آب است، اما  کند و ارزش آن را نمى وجودش شک مى

آب خارج شد و وارد دنیاى ضد آب شد به وجود  اى از همینکه لحظه

  شناسد. برد و آن را مى و ارزش و اهمیت آب پى مى

مقصود این است که غیب بودن غیب و راز غیب بـودنش  

مربوط به مقدار توانایى دستگاههاى حسى و ادراکى ماست نـه بـه   

  وجود حائل و مانعى میان دستگاه ادراکى و حسى ما و غیب.

تمثیلى عالى راجع به محدودیت حواس بشر آورده مولوى 

دانـیم کـه در دوره جدیـد،     است که بسیار قابل توجه است. مـى 
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اى که در فلسفه بـه خـود    دانشمندان و فالسفه اروپا ابتکار اساسى

دهند این است که درباره حدود ادراکات بشرى به بحث و  نسبت مى

و درجه اول اروپا اساس  اند و بعضى از فالسفه بزرگ کاوش پرداخته

شان نقّادى دستگاههاى اندیشه بشر است. دو اثر بزرگ کانت  فلسفه

نقّادى عقل نظرى و نقّادى  فیلسوف بزرگ آلمانى عبارت است از

اینکه چقدر از این نقّادیها واقعاً ابتکار است و چقدر در  .عقل عملى

خارج است؛ جهان، باالخص جهان اسالم، سابقه دارد از بحث فعلى ما 

کنم که در فلسفه و حکمت اسالمى بیش از هر  همین قدر عرض مى

کار دیگر کار نقّادى صورت گرفته است ولى نه به اسم نقّادى، به 

اسمهاى دیگر؛ و آن نقّادیها ارزش و عمق زیـادترى از نقّادیهـاى   

اروپایى دارد. این مطلب باید در جاى دیگر مفصل و مستدل بحث 

  شود.

بیان محدودیت حس بشر، چند صد سال پیش از  مولوى در

آنکه اروپاییان در صدد بیان تعیین حدود حس برآیند این مثـل را  

سرزمینى که فیل ندیده بودند آوردند   آورد که: هندیها فیلى را به مى

اى تاریک قرار دادند. مردم یک یک به درون خانه  و آن را در خانه

ند و پس از بیرون آمدن بر اسـاس  سایید رفتند و به او دست مى مى

کردند. آنکه دستش خرطوم فیل  المسه خود درباره فیل قضاوت مى

را ساییده بود در جواب کسانى که پرسیدند فیل چه شکل بود گفت 

درست به شکل ناودان خانه است. آنکه دستش گوش فیل را لمس 

کرده بود، در جواب پرسش اینکه فیل چگونه است گفت فیل عیناً 

به شکل بادبزن است. آنکه دست خود را به پشت فیل مالیده بود، 

گفت فیل مانند یک تخت است. دیگرى که دستش با پـاى فیـل   

  تماس پیدا کرده بود گفت فیل مانند یک استوانه است:
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ــود پیــل انــدر خانــه اى تاریــک ب

ــردم بســى    ــدنش م ــراى دی  از ب

دیدنش با چشم چون ممکـن نبـود  

م اوفتـاد آن یکى را کف به خرطـو 

آن یکى را دست بر گوشش رسید

آن یکى را کف چو بر پایش بسود

 آن یکى بر پشت او بنهـاد دسـت  

رسید همچنین هر یک به جزئى مى

ــف  ــد مختل ــان ب ــه گفتش از نظرگ

 

 

ــود ــدش هن   عرضــه را آورده بودن

   اندر آن ظلمت همى شد هر کسـى 

  بسـود  اندر آن تاریکیش کف مـى 

  گفت همچون نـاو دانسـتش نهـاد   

  آن بر او چون بـادبیزن شـد پدیـد   

  گفت شکل پیل دیدم چون عمـود 

   گفت خود آن پیل چون تختى بـد اسـت  

  تنیـد  کرد هـر جـا مـى    فهم آن مى

  آن یکى دالش لقـب داد آن الـف  

 

  کند: مولوى آنگاه چنین نتیجه گیرى مى
  

چشم حس همچون کف دست است و بس
 

 

ــترس   ــه آن دس ــر هم   نیســت کــف را ب
 

ــدى در کــف هــر کــس  اگــر شــمعى ب
 

  

  اخـــتالف از گفتشـــان بیـــرون شـــدى  
 

  

نسبت به باصره محدود است. باصره قادر است یک حجـم  

بزرگ مانند فیل را با همه اعضاء و اندامهایش بـه صـورت یـک    

موجود سه بعدى ادراك کند؛ اما المسه، آن هم با کف یک دست، 

بسـتگى   تواند ادراك کند، فقط به اندازه مساحت کف دست را مى

دارد به شانس، که کف دست به کجاى اندام فیل اصابت کند. پس 

باصره نسبت یک حس محدود به یک حس نامحدود   نسبت المسه به

(البتّه نامحدود نسبى) است و عیناً همین نسبت میان تمام حواس ما و 

  قوه عاقله ما برقرار است.
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   جهان غیب

جهانى دیگـر را اکتشـاف   اما اینکه عقلها از چه راه وجود 

کنند؟ چه آثار و عالئمى در این جهان وجود دارد که عقل را به  مى

کند؟ مطلبى است که از عهده ایـن بحـث    جهان دیگر رهبرى مى

مختصر خارج است، ولى اشاره به این مطلب بد نیست و آن اینکه 

علم و فلسفه در تحلیل نهایى خود به آنجا رسیده است که اصـل و  

ر امر مادى حرکت است. علوم به طریقى و فلسفه به طریـق  مایه ه

  دیگر این نظر را اثبات و تأیید کرده است.

از نظر فلسفه همه چیز در ذات و جوهر خود متغیر اسـت؛  

دهد،  را تشکیل مى» سیر و حرکت«تمام جهان یک قافله در حال 

ر است، اى که تنها کارش انتقال از مکانى به مکان دیگ اما نه قافله

اى که کارش انتقال از وجودى به وجود دیگر است و البتّه  بلکه قافله

به صورت اتّصالى و استمرارى. صدر المتألّهین شیرازى با بـراهین  

متقن ثابت کرده است که حتى جواهر عالم در تغییرند؛ یعنى همان 

دانستند، او جایز بلکه واقع  چیزى که امثال ارسطو و بو على محال مى

داند. از نظر این فیلسوف، جهان یک واحـد   ضرورى و حتمى مىو 

حرکت است، دائماً در حال حدوث و فناست، یک حدوث دائم و 

مستمرّ است. طبق این نظر، غیر قائم بالذات بودن جهان، یعنى قائم 

تر از آن است که نیـازى بـه    تر و روشن بالغیر بودن جهان، واضح

بحث در این نیست که جهان در  توضیح داشته باشد. طبق این نظر

اى از عدم به وجود آمده پس علّتى آن را به وجود آورده  یک لحظه

  است، بلکه بحث در این است که جهان تدریجاً و دائماً از عدم به وجود
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  کند: آورد و فانى مى آید و استمراراً دستى او را به وجود مى مى

  جنبش ما هر دمى خود اشهد است

 در اضـطراب  گردش سنگ آسیا

یا خفـى الـذّات محسـوس العطـا    

تو چو جانى، ما مثال دسـت و پـا  

ـان     تو چو عقلى ما مثـال ایـن زب

 ایـم  تو مثال شـادى و مـا خنـده   

  تو بهارى ما چو باغ سبز و خوش

  اى برون از وهم و قال و قیل من

 

   کو گواه ذو الجالل سـرمد اسـت  

   اشهد آمد بـر وجـود جـوى آب   

ــت کالمــاء و نحــن    کــالرّحى ان

 قبض و بسط دست از جان شد روا

ـان      این زبان از عقل دارد ایـن بی

   ایــم کـه نتیجــه شــادى فرخنــده 

ــش   ــکارا بخشش ــان و آش    او نه

 1 خاك بر فرق من و تمثیل من

این جهان، هستى خود را، نظم خود را، حیات و نشاط خود 

را از جهان دیگر دارد. این جهان به منزله کف است و آن جهـان  

  ریا:د

 جنبش کفهـا ز دریـا روز و شـب   

 زنـیم  ما چو کشتیها به هم بـر مـى  

 اى تو در کشتى تن رفته به خـواب 

 رانـدش  آب را آبى است کـو مـى  

 عشق بحرى، آسمان بـر وى کفـى  

 دور گـردان را ز مــوج عشــق دان 

کى جمادى محو گشتى در نبـات؟ 

روح کى گشتى فـداى آن دمـى؟  

 هر یکى بر جا فسردى همچـو یـخ  
 

 

   کف همى بینى و دریا نى، عجـب 

ــنیم ــمیم و در آب روش ــره چش    تی

   آب را دیــدى نگــر در آب آب 

  خواندش روح را روحى است کو مى

ــفى  ــواى یوس ــا در ه ــون زلیخ    چ

   گر نبودى عشـق بفسـردى جهـان   

  کـى فـداى روح گشـتى نامیـات؟    

  کز نسیمش حاملـه شـد مریمـى؟   

  کى بدى پرّان و جویان چون ملـخ 
 ج
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ــالذره   ذره عاشــــقان آن جمــ

ـــه هســـت اشتابشـــان  ســـبح للّ
 

 

   رو کند سوى علـو همچـون نهـال   

  1 کننـد از بهـر جـان    تنقیه تن مـى 
 

   مددهاى غیبى

گذشته از اینکه اشیاء در اصل هستى خـود از غیـب مـدد    

گیرند، به عبارت دیگر سراسر طبیعت مدد غیبى است، در زندگى  مى

هم وجود دارد. یعنى چه؟ مگر  بشر یک سلسله مددهاى غیبى خاصى

مددهاى عمومى و خصوصى در کار است؟ بلـى. الزم اسـت قبلًـا    

  اصطالحى از قرآن ذکر کنم و سپس به توضیح مطلب بپردازم.

و هـم بـا صـفت    » رحمان«قرآن، خداوند را هم با صفت 

اى از قرآن است هـم   که خود آیه» بسم اللّه« کند. یاد مى» رحیم«

مشتمل بر رحمان است، هم مشتمل بر رحیم. رحمان و رحـیم دو  

» رحمت رحمـانى «باشند با این تفاوت که  مى» رحمت«مشتق از 

 -عبارت است از رحمت عمومى که شامل همه موجـودات اسـت  

وجود هر موجودى براى آن موجود رحمت است، وسائلى که براى 

رحمت «اما  -ء و ادامه وجود او آفریده شده است رحمت استابقا

عبارت است از الطاف و دستگیریهاى خاصى که یک موجود » رحیمیه

گردد؛ لطف خاصى  مکلّف در اثر حسن انجام وظیفه مستحقّ آن مى

  گردد. است که طبق قانون خاص، نه قانون عام طبیعت، شامل حال مى

را به این گونه مددهاى غیبى مؤمن اند که ما  پیامبران آمده

نمایند. اگر چنین ایمانى در ما پیدا شود ما عملًا بـا خداونـد وارد   

 کنیم که نیکى کردیم و شویم، احساس مى معامله و بده و بستان مى
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خداوند به ما پاداش نیک داد، ما را حفظ و نگهدارى کرد؛ بر عکس، 

زندگى خاص خود،  بدى کردیم و کیفر دیدیم. به هر حال بشر در

اعم از زندگى فردى یا اجتماعى، احیاناً مشمول لطفها و رحمتهـاى  

دهد.  کند و از سقوط نجات مى شود که او را دستگیرى مى خاصى مى

  فرماید: خداوند درباره رسول اکرم مى

ــاوى  ــدك یتیمــاً فَ ــدى  ألَـم یجِ ضــالّا فَه كـدجو و ،  كــد جو و ،

  .1 نَىعائلًا فَاغْ

د و ایـاك     گـوییم:  ما در نمازهـاى پنجگانـه مـى    بـنَع اك ایـ

پرسـتیم و تنهـا از تـو کمـک      (خدایا! تنهـا تـو را مـى    2»نَستَعینُ

  خواهیم). این خود نوعى استمداد از غیب است. مى

  انواع امدادها

شدن شرایط موفّقیت  کمکهاى غیبى گاهى به صورت فراهم

اسـت و گــاهى بــه صـورت الهامــات و هــدایتها و روشــنیها و   

ها. ولى باید دانست که اینگونه الطاف غیبى، گـزاف و   بینى روشن

دست روى  اش بنشیند، رایگان نیست؛ چنین نیست که انسان در خانه

دستى از غیب بـرون آیـد و کـارى    «دست بگذارد و منتظر باشد 

نتظاراتى بر خالف ناموس آفرینش است. دو آیه خیر چنین ا». بکند

کنم، یکى در مورد مددهایى که به صورت فـراهم   از قرآن ذکر مى
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شدن شرایط موفّقیت است و دیگر در مورد مددهایى که به صورت 

الهامات و هدایتهاى معنوى است؛ ببینید قرآن چه شـرایطى ذکـر   

  نماید. خ نمىکند و چگونه است که به صورت گزاف و رایگان ر مى

  گوید: در مورد اول مى

کُماقْدام تثَبی و کُم   .1 انْ تَنْصرُوا اللَّه ینْصرْ

ــد شـما را یـارى مـى        کنــد و  اگـر خـدا را یـارى کنیـد خداون

  دارد. ثابت قدمتان مى

کند بـه   ببینید یارى الهى را که مدد غیبى است مشروط مى

عمل و مجاهدتى در راه خیر یارى قبلى خدا یعنى به اینکه خدمت و 

عموم صورت بگیرد و مخصوصاً در راه خدا باشد یعنى للّه و فى اللّه 

باشد؛ یعنى هم عمل و مجاهدت و کوشش شرط است و هم اخالص 

  و حسن نیت.

  گوید: در مورد دوم مى

       ـــعلَم انَّ اللَّـــه لَنا وـــبس منَّهیــد ــذینَ جاهـــدوا فینـــا لَنَهـ و الَّـ

سح2 نینَالم.  

دهند مـا راههـاى    آنان که در راه ما کوشش و جدیت به خرج مى

  دهیم. خداوند با نیکوکاران است. خود را به آنها ارائه مى

باشد » در راه ما«در این آیه نیز هم کوشش را و هم اینکه 

کند، هم صرف نیروى بدنى و هم صرف نیروى روحـى را   ذکر مى
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است که هدایت و روشنى باطنى  دهد و در این صورت شرط قرار مى

بینید که سخن از مددهاى گزاف و رایگان  شود. مى به انسان داده مى

  نیست.

على (علیه السالم) جمله بسیار جالبى دارد در زمینه نصرتهاى 

رسـد. ایـن    الهى و اینکه در چه شرایطى مددها و تأییدات غیبى مى

  فرماید: مى جمله در نهج البالغه است،

قد ک نا و و ل إخوان نائنا و  قتل ابائنا و أب ّه ن ل ا مع رسول ال ّ ن

ا على   تسلیما و مضی یمانا و  ا ا ّ أعمامنا، ما یزیدنا ذلک ال

. و لقد  ا فى جهاد العدوقم و صبرا على مضض األلم و جد ّ ل ال

نا یتصـاوالن تصـاول      ا و االخر مـن عـدو ّ من کان الرّجل 

همـا یسـقى صـاحب     ی فسهما ا یتخالسان ان فحلین،  ه کـأس  ال

ّه  ل ا رأى ال ا، فلم منّ نا  نا و مرّة لعدو نا من عدو المنون، فمرّة ل

... و لعمرى  نّصر  ینا ال نا الکبت و أنزل عل صدقنا أنزل لعدو

لدین عمود و ال اخضرّ لالیمان  تیتم ما قام ل ما أ أتى  ا ن ّ کن لو 

عود
1.  

هـا جـدیت و اخـالص     على (علیه السالم) در ایـن جملـه  

اول را که منتهى شد به نصرتهاى عظیم الهى، و اینکه مسلمانان صدر 

بود پیروزى هم نبود، توصیف  اگر آنهمه مجاهدتها و اخالصها نمى

  فرماید: کند. مى مى
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آنگاه که در خدمت رسول اکرم بودیم، در راه ایمان و عقیده بـا  

جنگیدیم و از اینکه شمشیر بر روى آنهـا   پدران و پسران خود مى

عموهاى خود بکشیم و آنها را بکشیم پـروا نداشـتیم.    و برادران و

کرد و بر اسـتقامت و   اینچنین پیشامدهاى سخت، ما را سست نمى

افزود. چنان بود که گـاهى در   ثبات قدم و صبر و پیشروى ما مى

میدان جنگ یکى از ما و یکى از دشمنان ما در جنگ تن بـه تـن   

خواسـت   هر یک مى پیچیدند، مانند دو شتر نر خشمناك به هم مى

جان دیگرى را برباید؛ گاه ما بر دشمن و گاه دشمن بر ما پیـروز  

شد. چون صدق نیت ما مشهود ذات حق گشت (یعنـى چـون    مى

صدق نیت ما به حقیقت پیوست، زیرا تحقّق هر چیـزى مسـاوى   

است با مشهود بودن آن براى ذات حـق) خداونـد خـذالن را بـر     

ـ  ازل فرمـود (یعنـى چـون مـا هـم      دشمن ما و نصرت را بر ما ن

کوشیدیم و هم کوشش ما در راه حقیقـت بـود و دشـمن مـا      مى

کوشید اما نه در راه حقیقـت بلکـه در راه دفـاع از باطـل و از      مى

هواى نفس، خداوند ما را مدد فرمود) ... به خدا قسم اگر مـا ماننـد   

تـى  شـد و نـه درخ   اى از دین بر پا مى امروز شما بودیم نه استوانه

  گشت. براى اسالم و ایمان سبز مى

  فرماید: قرآن کریم در داستان اصحاب کهف چنین مى

 ى، وــد ه مــاه ــرَبهِم و زِدن ــوا بِ ــۀٌ امن تْیف ــم لــى انَّهطْنــا عبر   ــوبِهِم قُل

قامواإذْ
1.  

آنها گروهى جوانمرد بودند که پروردگار خـویش را شـناختند و   

بر هدایت و روشنایى آنهـا افـزودیم و بـه    بدو ایمان آوردند و ما 

قلب آنها قوت بخشیدیم، زیرا آنها بپـا خاسـته بودنـد (و عقایـد     

  سخیف قوم خود را مورد حمله قرار داده بودند).

                                                                 

 .14و  13کهف . 1
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در اینجا نیز هم سخن از مدد غیبى بـه صـورت هـدایت و    

بینى است و هم سخن از تقویت نیروى اراده است و هر دو را  روشن

و  مشروط کرده است به دو چیز: یکى قیام و بپا خاستن و دیگر للّه 

  فى اللّه بودن قیام.

اینکه زندگى انسان اگر مقرون به حق جـویى و حقیقـت   

خواهى و اخالص و عمل و کوشش باشد مورد حمایت حقیقت قرار 

گیرد و از راههایى که بر ما مجهول است دست غیبى ما را تحت  مى

وه بر اینکه یک امر ایمانى است و از دهد، عال عنایت خود قرار مى

لوازم ایمان به تعلیمات انبیاء است، یک حقیقت تجربى و آزمایشى 

است، البتّه تجربه و آزمایش شخصى و فردى؛ یعنى هر کسى الزم 

است در عمر خویش چنین کند تا اثر لطف و عنایت پروردگار را 

ـ   ا خـدا و  در زندگى خود ببیند و چقدر لذّت بخش است معاملـه ب

  مشاهده آثار لطف خدا.

اش آسان است؛ انسان  کار خیلى سختى نیست، مراحل اولیه

تواند با پیمودن راه خدمت به خلق، کمک به ضعیفان، مخصوصا  مى

احسان به والدین، به شرط اخالص و حسن نیت، کم و بیش آثـار  

ى توانم ادعا کنم که برا لطف خدا را همراه خود ببیند. من خودم مى

خودم این مسائل جنبه آزمایشى دارد، عمال لطف پروردگـار را در  

  ام. این شرایط وجدان کرده

داستانى از مرحوم آیۀ اللّه بروجردى (اعلى اللّه مقامه) به یاد 

  دارم:

در سالهاى اولى که ایشان از بروجرد به تهران و از تهران به 

و  -اقامت فرمودندقم آمدند و در اثر درخواست حوزه علمیه در قم 

البتّه آمدنشان به تهران به دنبال یک کسالت شدید بود که احتیاج 
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پس از چند ماه  -جرّاحى پیدا کرد و ایشان تحت عمل قرار گرفتند به

اقامت در قم، تابستان رسید و حوزه تعطیل شد، ایشان تصمیم گرفتند 

ودنـد  به زیارت مشهد بروند زیرا در حال شدت بیمارى نذر کرده ب

ایشـان را شـفا داد بـه زیـارت حضـرت رضـا        که اگر خداونـد 

  السالم) تشرّف حاصل کنند. (علیه

یکى از مراجع تقلید حاضر براى بنده نقل کردند که ایشان 

در یک جلسه خصوصى این تصمیم را ابراز فرمودنـد و ضـمناً بـه    

اصحاب خودشان که در آن جلسه شرکت داشتند فرمودند کدامیک 

کنیم و بعـد جـواب    ا من خواهید آمد؟ ما گفتیم تأملى مىاز شما ب

دهیم. ولى ما در غیاب ایشان مشورت کردیم و اساسـاً صـالح    مى

ندیدیم ایشان فعال از قم به مشهد بروند. بیشتر روى این جهت فکر 

اند و هنوز مـردم ایـران،    کردیم که ایشان تازه به مرکز قم آمده مى

که در مسیر و مقصد مسافرت ایشان  مخصوصاً مردم تهران و مشهد

شناسند و بنابراین تجلیلى که شایسته مقام  هستند ایشان را درست نمى

ایشان هست از ایشان بعمل نخواهد آمد. لهذا تصمیم گرفتیم ایشان را 

شود  دانستیم که این جهت را نمى از این سفر منصرف کنیم، ولى مى

دیگرى ذکر کنیم از قبیل  با ایشان در میان گذاشت. بنا شد عذرهاى

اینکه چون تازه عمل جرّاحى صورت گرفته است ممکن است این 

مسافرت طوالنى با اتومبیل (آنوقت هواپیما و قطار در راه مشهد و 

  تهران نبود) صدمه داشته باشد.

در جلسه بعد که ایشان مجدداً مطلب را عنوان کردنـد مـا   

یم، ولى یکى از حضّار کوشیدیم هر طور شده ایشان را منصرف کن

مجلس آنچه ما در دل داشتیم اظهار داشت و ایشان فهمیدنـد کـه   

منظور اصلى ما از مخالفت با این مسافرت چیست. ناگهـان تغییـر   
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من هفتاد سال از «قیافه دادند و با لحنى جدى و روحانى فرمودند: 

ده ام و خداوند در این مدت تفضّالتى به من فرمو خداوند عمر گرفته

است که هیچکدام از آنها تدبیر خود من نبوده است. من در همه این 

اى دارم که به آن عمل کنم؛  ام ببینم چه وظیفه مدت کوشش داشته

حاال پس از هفتاد سال شایسته نیست خودم به فکر خودم باشـم و  

  ».روم براى شؤونات شخصى خودم بیندیشم، خیر مى

گر کوشش و اخالص آرى، یک فرد در زندگى عملى خود ا

داند  را توأماً داشته باشد خداوند او را از راههایى که خود آن فرد نمى

کُم   فرماید: تأیید مى أقْـدام ـتثَبی و رْکُمنْصی رُوا اللَّهشـما اگـر    1 انْ تَنْص

  آید. حقیقت را یارى کنید حقیقت به یارى شما مى

   تفاوت تفکّر الهى و تفکّر مادى

تفکّر مادى و تفکّر الهى در همین جاست. از نظـر  تفاوت 

یک نفر مادى در حساب عالم هیچ گونه تفاوتى میان راه حق و راه 

ناحق نیست. عدل و ظلم، حق و ناحق، خوبى و بدى از نظر نظـام  

کلّى و جملى عالم، حساب خاصى ندارد. گوش جهان به این معانى و 

م و گوش و عقل و هوشى مفاهیم بدهکار نیست. اساساً جهان چش

ندارد که به این چیزها برسد و آن را که در راه حق و عـدالت و  

دارد تأیید کند و  اخالق و انسانیت و نیکوکارى و اخالص گام بر مى

دارد تأیید نکند. ولى از نظر انسان  آن را که در این راه گام بر نمى

قتى در کار الهى، در حساب کلّى جهان میان ایندو تفاوت است؛ حقی

  خیزد. است و به حمایت مردان راه حق بر مى

                                                                 

 .7محمد (ص)/ . 1
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تأثیر عوامـل  «تحت عنوان  انسان و سرنوشـت  ما در کتاب

بینى مادى، عوامل  از نظر جهان«ایم که:  گفته» معنوى در سرنوشت

مؤثّر در اجل، روزى، سالمت، سعادت و خوشبختى منحصراً مـادى  

کنـد،   یا نزدیک مـى  است. تنها عوامل مادى است که اجل را دور

دهـد یـا    کند، به تن سالمت مى دهد یا تنگ مى روزى را توسعه مى

کند. اما از نظـر   گیرد، خوشبختى و سعادت را تأمین یا نابود مى مى

جهان بینى الهى علل و عوامل دیگرى که عوامل روحى و معنـوى  

شوند نیز همدوش عوامل مادى در کار اجـل و روزى و   نامیده مى

و سعادت و امثال اینها مؤثّرند. از نظر جهان بینى الهى، جهان  سالمت

یک واحد زنده و با شعور است، اعمال و افعال بشر حساب و عکس 

تفاوت نیسـت، اعمـال    العمل دارد، خوب و بد در مقیاس جهان بى

هایى از جهان کـه   شود با عکس العمل خوب یا بد انسان مواجه مى

  ...».رسد  دگى خود فرد به او مىاحیاناً در دوره حیات و زن

از نظر مادى سنن تشریعى یعنـى  «هم در آن کتاب گفتیم: 

مقرّراتى که باید بشر به آنها عمل کند حساب مخصوصى در میـان  

سنن تکوین ندارد. حقّ و باطل، درست و نادرست، عدالت و ستم 

یک جور حساب دارد. جهان نسبت به طرفداران آنها بیطرف است. 

از نظر مکتب الهى جهان نسبت به این امور و طرفـداران آنهـا   اما 

بیطرف نیست، طرفدار اهل حق و عـدالت و درسـتى و صـاحبان    

آرمانهاى مقدس است. یک نفر مادى هر اندازه به مسلک و روش و 

و عمومى   آیین خود مؤمن و معتقد باشد و هر اندازه آرمانش مقدس

باشد بیش از این عقیده ندارد که و دور از خودخواهى و نفع پرستى 

به هر اندازه سعى و کوشش و مجاهدت در راه تحقّق بخشیدن بـه  

گیرد. اما یک نفر مسلمان مؤمن و  آرمان خود به خرج دهد نتیجه مى
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معتقد عقیده دارد که جهان طورى ساخته شده که اگر او در راه حقّ 

خیزد و او  مى و حقیقت فداکارى کند دستگاه جهان به حمایت او بر

کند. صدها هزار برابر نیرویى که او  مند مى را از پشتیبانى خود بهره

کند نیروى ذخیره در جهـان   در راه هدف مقدس خود مصرف مى

افتد. از نظر مکتب  هست که در چنین شرایطى به یارى او به کار مى

مادى، یک نفر طرفدار حقیقت و عدالت همانقدر باید به اثر فعالیت 

خود مطمئن و امیدوار باشد که یک نفر طرفدار ظلـم و باطـل بـه    

فعالیتهاى خود و اثر آنها مطمئن است؛ زیرا به عقیده او از نظر جهان 

و جریان کلّى عالم فرقى میان این دو نفر نیست. ولى از نظر مکتب 

  »الهى بین ایندو تفاوت بسیار است.

   الهام و اشراق

الهامات و اشراقاتى است کـه   یکى از انواع مددهاى غیبى،

شود و ناگهان درى از علـم بـه روى آنهـا     احیاناً به دانشمندان مى

  دهد. شود و اکتشافى عظیم رخ مى گشوده مى

شناسیم دوتاست:  آنچه معمولًا ما از راههاى حصول علم مى

یکى تجربه و مشاهده عینى، دیگر قیاس و استدالل. بشر از راه مطالعه 

شود، یا در  طبیعت با رموز و اسرار طبیعت آشنا مى و مشاهده عینى

کند. این  اى را پیش بینى و استنتاج مى اثر قوه استدالل و قیاس نتیجه

گونه موفّقیتها عادى است، الزمه قطعى و جبرى مقدماتى است که 

بشر عملًا به کار برده است. گو اینکه از یک نظر دقیق فلسفى در 

الهامى وجود دارد ولى این نظر از افق این  همین موارد نیز یک منشأ

  گوید: بحث ما خارج است. حاجى سبزوارى مى
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ــدع العلـــیم   ــم المبتـ و الملهـ
  

1 حــى قــدیم منّــه عظــیم    

 

ولى آیا همه معلوماتى که در طول تاریخ عمر بشر براى بشر 

حاصل شده است، از یکى از این دو راه بوده است و ال غیر؟ یا راه 

؟ به عقیده بسیارى از دانشمندان راه سومى هم داردسومى هم وجود 

هست. شاید اغلب اکتشافات بزرگ از نوع برقى بوده که ناگهان در 

ه و روشن کرده و سپس خاموش شـده  روح و مغز دانشمند جهید

  است.

اى در بسیارى از افراد با  ابن سینا معتقد است که چنین قوه

یکـاد زیتُهـا   «  اختالف و تفاوتهایى وجود دارد؛ جملـه آیـه شـریفه   

م تَمسسه نار یضیى را بر همین قوه که در بعضى افراد احیاناً  2»ء و لَو لَ

  کند. ارد حمل مىبه صورت شدیدى وجود د

شود که بسیارى  مدعى مى  المنقذ من الضّالل  غزالى در کتاب

از معلومات بشر که مربوط به احتیاجات زندگى است ابتدا به صورت 

الهام صورت گرفته است. غزالى درباره وحى و نبوت کـه بحـث   

کنـد، یـا در    گوید کسى که در وحى و نبوت شک مى کند مى مى

کند یا در وقوعش و یا درباره شخص معین شک  امکانش شک مى

گوید بهترین دلیل  آیا وحى به او رسیده یا خیر. بعد مىکند که  مى

امکان آن، وقوع آن است؛ زیرا بشر یک سلسله اطّالعـات دربـاره   

رود از طریـق   دواها و عالجها و درباره نجوم دارد که تصور نمـى 

تجربه توانسته باشد آنها را به دست آورد، فقط باید گفت لطف الهى 

  کرده است.از طریق الهام بشر را هدایت 

                                                                 
 منظومه، مقدمه منطق.. 1

 .35نور/ . 2
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خواجه نصیر الدین طوسى نیز درباره احتیاج به وحى و نبوت 

شود برخى صنایع را بشر از طریق الهام  کند مدعى مى که بحث مى

  آموخته است.

مولوى همین معنى و مضمون را به نظم آورده است آنجا که 

  گوید: مى

 این نجـوم و طـب وحـى انبیاسـت    

 عقل جزوى عقل اسـتخراج نیسـت  

حرفتها یقـین از وحـى بـود   جمله 
 v 

 

  عقل و حس را سوى بى سوره کجاسـت 

ـاج نیسـت      جز پذیراى فـن و محت

ــزود  ــل آن را ف ــک عق اول او، لی
 

ممکن است بسیارى از افراد گمان کنند که این سخن کـه  

شود امروز کهنه شده  برخى از دانشها از طریق الهام به بشر القاء مى

جهان امروز مبدأ و منشأ دانش را صرفاً است و طرفدارانى ندارد؛ در 

حواس ظاهره به وسیله مشاهده عینى و تکـرار مشـاهده و تجربـه    

  دانند و بجز آن به چیزى معتقد نیستند. مى

ولى اینطور نیست. امروز جمع بسیارى از دانشمندان، بسیارى 

کنند. الکسیس کارل  ها را نوعى الهام به دانشمند تلقّى مى از فرضیه

کتاب انسان موجود ناشناخته یکى از طرفداران نظریه اشـراق و  در 

  گوید: الهام است. او مى

به یقین اکتشافات علمى تنها محصول و اثر فکر آدمـى نیسـت.   «

نوابغ عالوه بر نیروى مطالعه و درك قضایا، از خصایص دیگـرى  

چون اشراق و تصور خلّاقه برخوردارند، به وسیله اشراق چیزهـایى  

یابنـد و روابـط مجهـول بـین      بر دیگران پوشیده است مـى  را که

بیننـد و وجـود    قضایایى که ظاهراً بـا هـم ارتبـاطى ندارنـد مـى     

یابنـد و بـدون دلیـل    هاى مجهول را بـه فراسـت در مـى    گنجینه
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»دانند. و تحلیل آنچه را دانستنش اهمیت دارد مى
1  

  گوید: و هم او مى

تقسیم کـرد: یکـى منطقـى و    توان  دانشمندان را به دو دسته مى«

دیگرى اشراقى. علوم، ترقّى خود را مرهون این دو دسـته متفکّـر   

است. در علوم ریاضى نیز که اساس و پایـه کاملًـا منطقـى دارد    

معهذا اشراق سهم گرفته اسـت ... در زنـدگى عـادى نیـز ماننـد      

قضایاى علمى، اشراق یک عامل شناسایى قوى و در عـین حـال   

تمیز آن از توهم گاهى دشـوار اسـت ... فقـط     خطرناکى است و

تواننـد بـا آن بـه کمـال اوج      دل مـى  مردان بزرگ و پاکان ساده

زندگى معنوى برسند. این موهبت حقّـا شـگفت انگیـز اسـت و     

»نماید. درك واقعیت بدون دلیل و تعقّل را غیر قابل تفسیر مى
2  

برد و  اى از دانشمندان ریاضى را نام مى الکسیس کارل عده

شود که اینها منطقى هستند یعنـى معلومـات خـویش را     مدعى مى

انـد، و   منحصراً از طریق کسب و استنتاج منطقى به دسـت آورده 

شود که اینها اشراقى  برد و مدعى مى دانان را نام مى اى از ریاضى عده

  و الهامى هستند.

ى از اند. اخیراً یک دانشمندان دیگر نیز این نظر را تأیید کرده

نقش شعور باطن در تجسسات «اى تحت عنوان  دوستان فاضل مقاله

ژاك «دان فرانسـوى بـه نـام     ریاضى از یکى از دانشمندان» علمى

  را ترجمه کرده به من ارائه داد؛ در آنجا چنین نوشته بود:» هاداما
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اندیشـیم محـال    وقتى ما به شرایط اکتشـافات و اختراعـات مـى   «

ادراکات ناگهانى درونى را نادیـده بگیـریم. هـر    است بتوانیم اثر 

دانشمند محقّقى کم و بـیش ایـن احسـاس را کـرده اسـت کـه       

زندگى و مطالب علمى او از یک رشته فعالیتهاى متناوب کـه در  

اى از آنها اراده و شعور وى مؤثّر بوده و بقیـه حاصـل یـک     عده

  »باشد تشکیل شده است. سلسله الهامات درونى مى

یادم نیست که در چه کتابى خوانـدم کـه اینشـتاین     اآلن

هاى بزرگ  اى درباره فرضیه دانشمند بزرگ عصر ما نیز چنین عقیده

هاى بزرگ، نوعى  داشته و مدعى بوده است که مبدأ پیدایش فرضیه

  الهام و اشراق است.

   خالصه

پس مجموعاً معلوم شد که در زندگى افراد بشر انـواعى از  

به صورت تقویت دل و اراده، به صورت وجود دارد:مددهاى غیبى 

فراهم شدن اسباب و وسائل مـادى کـار، بـه صـورت هـدایت و      

شود بشر  بینى، به صورت الهام افکار بلند علمى. پس معلوم مى روشن

به خود واگذاشته نیست، دست عنایت پروردگار در شرایط خاصى 

سـرگردانى و از  کند، از ضاللت و گمراهـى و   او را دستگیرى مى

  دهد. عجز و ضعف و ناتوانى نجات مى

   مددهاى غیبى اجتماعى

حاال که درباره یک فرد چنین است، درباره جامعه بشریت
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چطور؟ آیا ممکن است که گاهى عنایت غیبى به کمـک جامعـه   

  بشریت برخیزد و آن را نجات دهد؟

اند، پیامبران عظیم  اتّفاقاً همیشه یا غالباً نوابغى که پیدا شده

الشأنى مانند ابراهیم و موسى و عیسى و محمد (صلوات اللّه علیه و 

اند، در شرایطى بوده که جامعه بشریت سخت  علیهم) که ظهور کرده

دسـت غیبـى از    یـک نیازمند به وجود آنها بوده است؛ آنها مانند 

انـد؛ ماننـد بـارانى     اند و بشریت را نجـات داده  آمدهآستین بیرون 

 انـد:  اى ببارد؛ مصداق قول خدا بـوده  اند که در بیابانى بر تشنه بوده

      ــۀً و مائ ــم لَهعنَج ضِ وــى االر فوا فــع ــذینَ استُضْ ــى الَّ ــنَّ علَ انْ نَم ــد و نُری

هم الْوارِثینَ ـ   1 نَجعلَ ا بـر بیچارگـان و   ؛ خداوند به واسـطه وجـود آنه

شـدگان   مظلومان منّت نهاد و آنها را براى نجات این خوار شـمرده 

  مبعوث فرمود.

على (علیه السالم) عصر و زمینه بعثت رسول اکرم را اینطور 

  فرماید: توصیف مى

ــم و           أرسـله علـى حـین فتـرة مـن الرّسـل و طـول هجعـۀ مـن االم

ن الحـروب و  انتفاض من المبـرم و انتشـار مـن االمـور و تلـظّ مـ      

الدنیا کاسفۀ النّور ظاهرة الغرور، علـى حـین اصـفرار مـن ورقهـا      

  .2و إیاس من ثمرها

اى در  اى مبعوث فرمود که فتـرت و فاصـله   خداوند او را در دوره

آمدن پیامبران رخ داده بود؛ ملّتهـا در خـوابى گـران و طـوالنى     
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جهـان را  فرورفته بودند؛ کارها پراکنده، تنور جنگهـا داغ بـود؛   

تاریکى فرا گرفته و غرور و فریـب در آن نمایـان بـود؛ بـرگ     

درخت بشریت به سوى زردى گراییـده، امیـدى بـه میـوه ایـن      

  رفت. درخت نمى

اند که بشـریت و ال   پیامبران معمولًا در مواقعى ظهور کرده

اقل محیط اجتماعى ظهور آنها در یک پرتگاه خطرناکى قرار داشته 

اند. قرآن کریم خطاب  و اصالح اجتماع خود شده و آنها سبب نجات

  فرماید: به مردم عصر رسول اکرم چنین مى

قَذَکُم منْها  و کُنْتُم على   .1شَفا حفْرَةٍ منَ النّارِ فَأنْ

شما در پرتگاه سقوط در آتش بودیـد کـه خداونـد (بـه وسـیله      

  رسول مکرّم) شما را از آن نجات داد.

شدت که به نهایت  »اء الشّدة تکون الفـرج عند انته« گویند: مى

» پایان شب سیه سفیدى است«اند  کند. اگر گفته رسد فرج طلوع مى

از نوعى تجـارب کـه بشـر در    کند و امثال اینها، همه حکایت مى

کند از اینکه گردش عالم  گردش عالم داشته است و همه حکایت مى

  ت.بر خالف نظر مادى مذهبان، گزاف و بیهوده نیس

   مهدویت در اسالم

یک فلسفه  -و باالخص در تشیع -مهدویت در اسالم مسأله

بزرگ است، اعتقاد به ظهور منجى است، نه در شعاع زندگى یـک  
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قوم و یک ملّت و یا یک منطقه و یا یک نژاد بلکه در شعاع زندگى 

بشریت. مربوط به این نیست که یک منجى بیاید و مثال شیعه را یا 

هان را نجات دهد، مربوط به ایـن  ایران را یا آسیا را یا مسلمانان ج

است که یک منجى و مصلح ظهور کند و تمام اوضاع زندگى بشر را 

  در عالم دگرگون کند و در جهت صالح و سعادت بشر تغییر بدهد.

ممکن است افرادى خیال کنند که دلیلى ندارد در عصر علم 

و دانش، در عصرى که بشر زمین را در زیر پاى خـود کوچـک   

آهنگ تسخیر آسمانها را دارد، تصور کنیم کـه خطـرى    بیند و مى

کند و بشریت نیازى به چنین مدد غیبى دارد. بشریت را تهدید مى

شـود و طبعـاً    تر مى تر و کامل تر و بالغ بشریت روز به روز مستقل

اش به کمکها و مددهاى غیبى (به فرض قبول آنها) کمتر  نیازمندى

کند و از  این خألها و نیازها را پر مى گردد. عقل و علم تدریجاً مى

کرد که جهالت و  برد. خطر، آن زمان بشریت را تهدید مى میان مى

نادانى حکمفرما بود و افراد بشر به موجب جهالت و نادانى موجبات 

کردند، تعادل و توازن را در زندگى به هم  نیستى خود را فراهم مى

ان به نور علـم و دانـش   زدند؛ اما پس از روشن شدن فضاى جه مى

  دیگر خطرى نیست.

متأسفانه این خیال، خیال باطلى اسـت. خطراتـى کـه بـه     

اصطالح در عصر علم و دانش بـراى بشـریت اسـت از خطـرات     

  تر است. عصرهاى پیشین کمتر نیست، بیشتر است و عظیم

اشتباه است اگر خیال کنیم منشأ انحرافـات بشـر همیشـه    

را طرح  مسألهاخالق و تربیت همواره این  علماىنادانى بوده است.

کنند که آیا تنها منشأ انحرافات بشـر نـادانى اسـت و     کرده و مى

کافى است براى مبارزه با انحرافات، و یـا اینکـه   » تعلیم«بنابراین 



 87  امدادهاي غیبی در زندگی بشر

 

نادانى یکى از علل انحرافات بشر است؛ انحرافات بشر بیشتر از ناحیه 

غرایز و تمایالت مهار نشده است، از ناحیه شهوت و غضب است، از 

بـى و  ناحیه افزون طلبى، بى، لذّت طل بى، برترى طل جاه طل

نفس پرستى و نفع پرستى است؟ بدون شک نظریه دوم  باالخره 

  صحیح است.

صر ما که به اصطالح عصر علم و دانش اکنون ببینیم در ع

طلبـى و برتـرى    است، غرایز بشر، شهوت و غضب بشر، حس جاه

طلبى بشر، حس افزون طلبى بشر، حس استخدام و استثمار بشر، نفس 

پرستى و نفع پرستى بشر و باالخره ستمگرى بشـر در چـه حـالى    

و است؟ آیا در پرتو علم همه اینها ساکن و آرام شده و روح ع دالت 

تقوا و رضا به حقّ خود و حد خود و عفاف و راسـتى و درسـتى   

جایگزین آن شده است؛ یا کار کاملًا بر عکس است، غرایـز بشـر   

اى  تر از سابق گشته است و علم و فن، ابزار و آلت کارى بسى دیوانه

شده در دست این غرایز، فرشته علم در خدمت دیو شـهوت قـرار   

ه گرفته، دانشمندان و عس اکر علم خادمان سیاستمداران و عساکر جا

بکُم االعلى«  طلبى و مدعیان اند؟! گشته 1» انَا ر  

کنم بتوان کوچکترین تردیدى در این مطلب روا  گمان نمى

ترین تأثیرى روى غرایز بشـر   داشت که پیشرفتهاى علمى کوچک

تر  تهنکرده است، برعکس بشر را مغرورتر و غرایز حیوانى او را افروخ

کرده است و به همین جهت خود علم و فن، امـروز بـه صـورت    

بزرگترین دشمن بشر در آمده است، یعنى همین چیزى که بزرگترین 

  ترین دشمن بشر شده است. چرا؟ دوست بشر است بزرگ
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علم چراغ است، روشنایى است. استفاده از آن بستگى دارد 

دفى به کار ببرد؛ که بشر این چراغ را در چه مواردى و براى چه ه

به قول سنایى براى مطالعه یک کتاب از آن استفاده کند و یا براى 

چـو دزدى بـا چـراغ آیـد     «دزدیدن یک کاال در شب تاریک و 

  ».تر برد کاال گزیده

بشر علم را همچون ابزارى براى هدفهاى خـویش اسـتفاده   

نیست کند، اما هدف بشر چیست و چه باید باشد؟ علم دیگر قادر  مى

هدفهاى بشر را عوض کند؛ ارزشها را در نظرش تغییر دهد، مقیاسهاى 

اى است  او را انسانى و عمومى بکند. آن دیگر کار دین است، کار قوه

و  که کارش تسلّط بر غرایز و تمایالت حیوانى و تحریک غرایز عالى 

دهد مگر  انسانى اوست. علم همه چیز را تحت تسلّط خویش قرار مى

گیرد و در هر جهت  و غرایز او را. انسان علم را در اختیار مىانسان 

گیرد،  برد؛ اما دین انسان را در اختیار مى مىکه بخواهد آن را به کار

  کند. جهت انسان را و مقصد انسان را عوض مى

انسـان عصـر   «ویل دورانت در مقدمه لذّات فلسفه درباره 

  گوید: مى» ماشین

»ایم و از نظر مقاصد فقیر. ر شدهما از نظر ماشین توانگ«
1  

انسان عصر علم و دانش با انسان ما قبل این عصر در اینکه 

اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است هیچ فرق نکرده است. علم 

نتوانسته است آزادى از هواى نفس را به او بدهد. علم نتوانسته است 

سـزارها را عـوض  ها،  ماهیت حجاجها، چنگیزها، نادرها، ابو مسلم
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کند. آنها با همان ماهیت بعالوه مقدار زیادى نفاق و دورویـى و  

کنند با این تفاوت که علم دست آنها را  تظاهر بر جهان حکومت مى

شان تبـدیل شـده بـه موشـک      درازتر کرده است، تیغ یک ذرعى

ه پیما. بمب افکن قار  

   آینده جهان

عمق ضمیرمان این  ما به دلیل اینکه مؤمن و مسلمانیم و در

هر چه در دنیا » جهان را صاحبى باشد خدا نام«اصل وجود دارد که:

شود هرگز احساس خطر عظیم، خطرى کـه احیانـاً    پیشامدهایى مى

بشریت را نیست و نابود کند و کره زمین را تبدیل به توده خاکستر 

کند و زحمات چند هزار ساله بشـریت را کـأن لـم یکـن نمایـد      

. در ته دل خودمان باور داریم که سالهاى سال، قرنها، شاید کنیم نمى

میلیونها سال دیگر، در روى این زمین زندگى و حیات موج خواهد 

کنیم بعد از ما آنقدر مسلمانها بیایند و زندگى کننـد و   زد. فکر مى

داند. آرى، مـا در تـه دل خـود     بروند که فقط خدا عدد آنها را مى

دهیم که  هرگز این اندیشه را به خود راه نمى کنیم و اینطور فکر مى

ممکن است عمر جهان یعنى عمر بشر و عمر زمین مـا بـه پایـان    

  رسیده باشد.

تعلیمات انبیاء، نوعى امنیت و اطمینان خاطر به ما داده است 

و در واقع در ته قلب خود به مددهاى غیبى ایمان و اتّکا داریم. اگر 

حرکت است و تا شش ماه م در فضا دربه ما بگویند یک ستاره عظی

کند و در یک  رسد و با زمین ما برخورد مى دیگر به مدار زمین مى

شود باز هم با همه ایمان  لحظه زمین ما به یک توده خاکستر تبدیل مى
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هاى دانشمندان داریم به خود ترس راه  و اعتقادى که به پیش بینى

مینانى هست کـه بنـا   دهیم، در ته دلمان یک نوع ایمان و اط نمى

نیست بوستان بشریت که تازه شکفته است در اثر باد حوادث ویران 

  گردد.

کنیم زمین ما به وسیله یک  آرى، همان طورى که باور نمى

کنـیم کـه    ستاره، یک حادثه جوى نیست و نابود شود، باور نمـى 

بشریت به دست خود بشر و به وسیله نیروهاى مخرّبى که به دست 

خته شده منهدم گردد. آرى، ما به حکم یک الهام معنوى که بشر سا

  کنیم. ایم باور نمى از مکتب انبیاء گرفته

کننـد؟ آیـا همـین     دیگران چطور؟ آیا آنها هم باور نمى

اطمینان و خوشبینى نسبت به آینده انسان و زمین و زندگى و تمدن 

  ابداً. و خوشبختى و بهروزى و عدالت و آزادى در آنها وجود دارد؟

ها، در نطقها و سـخنرانیهاى   هر چندى یک بار در روزنامه

گردانندگان سیاست جهان آثار بدبینى شومى نسبت به آینده بشریت 

کنیم. اگر از آن درسى که دین به ما آموختـه   و تمدن مشاهده مى

صرف نظر کنیم و ایمان به مددهاى غیبى را از دست بدهیم و تنها 

حکم کنیم باید به آنها حق بدهیم که بـدبین  بر اساس علل ظاهرى 

باشند. چرا بدبین نباشند؟ در دنیایى که سرنوشتش بستگى پیدا کرده 

اى که انسانى فشار دهد و پشت سرش وسائل مخرّب کـه   به دگمه

داند به کار بیفتد، در دنیایى که به راستى بـر   قدرت آنها را خدا مى

اى کافى است که یـک   قّهروى انبارى از باروت قرار گرفته و جر

حریق جهانى به وجود بیاورد، چه جاى خوشبینى به آینده اسـت؟  

  گوید: راسل در کتاب امیدهاى نو مى



 91  امدادهاي غیبی در زندگی بشر

 

زمان حاضر زمانى است که در آن حس حیرت توأم بـا ضـعف   «

بینیم به طـرف جنگـى پـیش     و ناتوانى همه را فرا گرفته است. مى

ست؛ جنگى کـه همـه   رویم که تقریباً هیچکس خواهان آن نی مى

دانیم قسمت اعظم نوع بشر را به دیار نیستى خواهـد فرسـتاد. و    مى

با وجود این مانند خرگوشى که در برابر مار افسـون شـده باشـد    

کنـیم بـدون آنکـه بـدانیم بـراى       خیره خیره به خطر نگـاه مـى  

  جلوگیرى از آن چه باید کرد؟

نى و در همه جـا داسـتانهاى مخـوف از بمـب اتمـى و هیـدروژ      

و قحطـى و   1یکسان شده و خیل قشـون روس  شهرهاى با خاك

کنیم؛ ولى بـا اینکـه    سبعیت و درنده خویى براى یکدیگر نقل مى

کند که از مشاهده چنین دورنمایى بر خود بلـرزیم،   عقل حکم مى

برد و شـکافى عمیـق روح    چون جزئى از وجودمان از آن لذّت مى

کند، بـراى جلـوگیرى    ما را به دو قسمت سالم و ناسالم تقسیم مى

»گیریم. طعى نمىاز بدبختى تصمیم قا
2  

چه تصمیمى؟ مگر بشر قادر است چنین تصمیمى بگیرد؟ 

  گوید: هم او مى

دوره به وجود آمدن انسان نسـبت بـه دوره تـاریخى، طـوالنى،     «

کننـد   هاى زمین شناسى کوتاه است. تصور مى ولى نسبت به دوره

انسان یک میلیون سال است که به وجود آمده. اشخاصـى هسـتند   

اینشتاین که به زعم آنها بسیار محتمـل اسـت کـه     و از آن جمله

انسان دوره حیات خود را طى کـرده باشـد و در ظـرف سـنین    

                                                                 

شد، غرب از روس وحشت داشت، اما اکنون  در زمانى که کتاب امیدهاى نو نوشته مى. 1

دیوانه «ترسند. مثل معروفى است در خراسان:  عامل چین به میان آمده و هر دو از آن مى

 ».بجه که مست آمد

 .2سرگردانیهاى ما/ ص امیدهاى نو، بخش . 2
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معدودى موفّق شود با مهارت شگرف علمـى خـود، خویشـتن را    

»نابود کند.
1  

انصافاً اگر بر اساس علل مادى و ظاهرى قضاوت کنیم این 

امدادهاى «ایمان به ها بسیار بجاست. فقط یک ایمان معنوى،  بدبینى

الزم است که این » جهان را صاحبى باشد خدا نام«و اینکه » غیبى

ها را زایل و تبدیل به خوشبینى کند و بگویـد بـر عکـس،     بدبینى

سعادت بشریت، رفاه و کمال بشریت، زندگى انسـانى و زنـدگى   

مقرون به عدل و آزادى و امن و خوشى بشر، در آینده است و انتظار 

  کشد. ا مىبشر ر

صـورت عجیـب و    مسألهاگر این بدبینى را بپذیریم واقعاً 

شود که در اولین  گیرد؛ مثل بشر مثل طفلى مى مضحکى به خود مى

شود چاقو به دست بگیرد آن را به شکم خـود   اى که قادر مى لحظه

  برد. کند و کوچکترین حظّى از وجود خود نمى زند، خودکشى مى مى

گذرد  ن در حدود چهل میلیارد سال مىگویند از عمر زمی مى

گویند اگر همه زمین  و از عمر انسان در حدود یک میلیون سال. مى

وجود آمده، کوچک کنیم  و حیوان و انسان را که بر روى زمین به

و نسبت بگیریم، مثلًا عمر زمین را یک سال فرض کنیم و نسـبت  

جاندارى در آن وجود بگیریم، هشت ماه از این سال گذشته و اساساً 

نداشته است؛ در حدود ماه نهم و دهم اولین جاندارها بـه صـورت   

ویروسها، باکتریها و موجودات تک سلّولى به وجود آمده است؛ در 

اند؛ در ربع آخر از  هفته دوم ماه آخر سال پستانداران به وجود آمده

که اى  دورهساعت آخر از روز آخر سال انسان به وجود آمده است.

                                                                 

 .26همان مأخذ، بخش تسلّط بر طبیعت/ ص . 1
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رود و انسان قبـل از آن در حـال    دوره تاریخى انسان به شمار مى

کرده است شصت ثانیه اخیر  توحش در جنگلها و غارها زندگى مى

آن است که در این شصت ثانیه اخیر است که استعداد انسان ظهور 

کرده و عقل و علم بشر دست اندرکار شده و تمدن عظیم و شگفت 

انسان استعداد خود را کم و بیش به ظهور آور به وجود آمده است و 

رسانده است. در همین شصت ثانیه است که انسان خلیفۀ اللّه بودن 

خود را به ثبوت رسانیده است. حاال اگر بنا باشد که انسان به همین 

زودى با مهارت شگرف علمى خود، خود را نابود کند و اگر واقعاً 

دست خود کنده باشد و  انسان با قدرت علمى خود گور خود را به

چند گامى بیشتر تا گور خود فاصله نداشته باشد؛ اگر واقعاً چنـین  

خودکشى اجتماعى در انتظار بشر باشد باید بگـوییم خلقـت ایـن    

  موجود بسى بیهوده و عبث بوده است.

تواند اینچنین فکر کند ولى  آرى، یک نفر مادى مسلک مى

گوید:  کند؛ او مى ور فکر نمىیک نفر تربیت شده در مکتب الهى اینط

ممکن نیست که جهان به دست چند نفر دیوانـه ویـران شـود؛ او    

گوید: درست است که جهان بر سر پیچ خطر قرار گرفته اسـت   مى

این  -البتّه در شعاع کوچکترى -ولى خداوند همان طور که در گذشته

 معجزه را نشان داده، بر سر پیچهاى خطر بشر را یارى کـرده و از 

آستین غیب مصلح و منجى رسانده است، در این شرایط نیز چنـان  

کار جهـان   گوید: خواهد کرد که عقلها در حیرت فرو رود؛ او مى

و  گوید: اگر چنان شود که مادى مذهبان مى عبث نیست؛ او مى گویند 

ما أدرى « ظهور انسان در روى زمین مصداق مثل معروف عربى بشود:

»أ سلم أم ردع
  داق سخن حافظ بشود که:، یا مص1
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  راستى خاتم فیروزه بو اسحاقى«
  

  »خوش درخشید ولى دولت مستعجل بـود 
 

  

  با حکمت و عنایت پروردگار منافى خواهد بود:

ــۀ  اذ مقتضــــى الحکمــــۀ و العنایــ
  

ــۀ   ــن لغایـ ــلّ ممکـ ــال کـ   1ایصـ
 

  

خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است، 

و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سالمت و  دولتى مقرون به عدل

امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومى و جهانى در انتظار بشریت 

است، دولتى که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب 

اصلح به معنى واقعى در آن صورت خواهد گرفـت. روز بهـروزى   

بها) خواهد رسید بِنورِ ر ضاالر اشْرَقَت روزى کـه ، 2(و  »   مـائ اذا قـام الْق

     ضاالر ـتاخْرَج و ، کَم بِالْعدلِ، ارتَفَع فی أیامه الْجور و أمنَـت بِـه السـبلُ ح

     لُـهقَو ـوه و ال بِـرِّه و هقَتـدصعاً لضوم ئذموی نْکُملُ مالرَّج جِدال ی ها ورَکاتب

در آن روز به عدالت حکم شـود و سـتم    4»3 ۀُ للْمتَّقـینَ و الْعاقب : تَعالى

براى همیشه رخت بر بندد، راهها امـن گـردد، زمـین برکـات و     

استعدادهاى خود را ظاهر گرداند و حـداکثر اسـتفاده از منـابع و    

خیرات زمین صورت گیرد، فقیرى پیدا نشود که مردم صـدقات و  

معنى سخن خدا: عاقبت از زکوات خود را به او بدهند و این است 

  آن متّقیان است.

  بجاى اینکه مأیوسانه بنشینیم و بگوییم کار بشر تمام شده و 

                                                                 

 شرح منظومه حاج ملّا هادى سبزوارى، بخش حکمت، در مبحث غایت.. 1

 .69زمر/ . 2

 .128اعراف/ . 3

 با اندکى تلخیص. 339و  338/ ص 52بحار، ج . 4
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بشر به دست خود گور خود را کنده و چند گامى بیشتر با آن فاصله 

  گوییم: رسد، مى ندارد و روزهاى خوش بشر دارد به پایان مى

ــد   ــتش بدم ــبح دول ــا ص ــاش ت ب
  

  ر اسـت کاین هنوز از نتـایج سـح  
 

همان طور که ظهورهاى گذشته پس از سختیهایى بوده، قطعاً 

این ظهور نیز پس از سختیها و شدتها خواهد بود. همیشه برقها در 

  جهد. ظلمتها مى

کنـد و   على (علیه السالم) اشاره به ظهور مهدى موعود مى

  فرماید: چنین مى

ــۀ      ــذها، مملوئ ــا نواج ــاق بادی ــم علــى س ــوم الحــرب بک ــى تق حتّ

و سـیأتى   -اخالفها، حلوا رضاعها، علقمـا عاقبتهـا، اال و فـى غـد    

یأخذ الوالى مـن غیرهـا عمالهـا علـى مسـاوى       -غد بما ال تعرفون

ــلما     ــه س ــدها و تلقــى الی ــذ کب ــرج لــه االرض افالی أعمالهــا و تخ

مقالیـدها فیـریکم کیـف عـدل السـیرة و یحیـى میـت الکتــاب و        

السنّۀ
1.  

حالى که دنـدانهاى خـود را نشـان    جنگ قد علم خواهد کرد در 

دهد. پستانهایش پر است و آماده است. شـروع کـار شـیرین     مى

و فردا چیـزى ظـاهر خواهـد     -است و عاقبت آن تلخ. همانا فردا

آن حـاکم   -شناسـید و انتظـارش را نداریـد    کرد کـه او را نمـى  

انقالبى هر یک از عمال حکومتهاى قبلـى را بـه سـزاى خـویش     

 هاى جگر خـود را از معـادن و خیـرات    زمین پاره خواهد رسانید،

                                                                 

 .136نهج البالغه، خطبه . 1
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وبرکات براى او بیـرون خواهـد آورد و کلیـدهاى خـود را بـا      

تمکین به او تسلیم خواهد کرد؛ آنوقت به شما نشـان خواهـد داد   

ـاء     که عدالت واقعى چیست، و کتاب خدا و سـنّت پیـامبر را احی

  خواهد کرد.

س و خشمناك و على (علیه السالم) نیز از یک آینده عبو

کند ولى على در پایان این شب سیه یک  جنگهاى وحشتزا یاد مى

  فرماید: دهد. قرآن کریم هم مى سفیدى میمونى را نوید مى

    ضالـذِّکْرِ أنَّ االر عـدـنْ بى الزَّبـورِ منا فب یرِثُهـا عبـادى    و لَقَد کَتَ

  1الصالحونَ

اصلى زمین، بنـدگان صـالح و   ایم که وارث  ما از پیش اطالع داده

شایسته ما خواهند بود (بـراى همیشـه زمـین در اختیـار اربـاب      

ـام و اسـیران هـواى نفـس       شهوت و غضب و بندگان جـاه و مق

  نخواهد بود).

آرى، این است فلسفه بزرگ مهدویت؛ در عین اینکه پیش 

بینى یـک سلسـله تکانهـاى شـدید و نابسـامانیها و کشـتارها و       

ت، پیش بینى یک آینده سعادت بخش و پیروزى کامل عدالتیهاس بى

عقل بر جهل، توحید بر شرك، ایمان بر شک، عـدالت بـر ظلـم،    

  سعادت بر شقاوت است؛ لهذا نوید و آرزوست.

بهـا االسـالم و اهلـه و        اللّهم إنّا نرغب الیک فـى دولـۀ کریمـۀ تعزّ

دعاة إلـى طاع    تـک و القـادة الـى    تذلّ بها النّفاق و اهله و تجعلنا فیها مـن اـل

  .2سبیلک و ترزقنا بها کرامۀ الدنیا و االخرة

                                                                 
 105انبیاء/. 1

 از فقرات دعاى افتتاح.. 2



 

 

   

 �د��� و ر��ری � اسالم



 

 

   



 

 

  

  

ــى ــک       و اذ ابتَل ــى جاعلُ ــالَ إنِّ ــأتَمهنَّ قَ ــات فَ ــه بِکَلم بر ــراهیم اب

 للنّاسِ اماماً، قالَ و منْ ذُریتى، قالَ ال ینالُ عهدى الظّالمینَ
1.  

  

  

  

  

  

  

ابتدا عید سعید والدت با سعادت آزادمرد بزرگ جهـان  در 

حسین بن على (علیه السالم) را به همه حضّار محترم تبریک عرض 

  کنم. مى

نظیـر   مجلس و مجمع ما مجمع شریفى است و از مجامع کم

باشد، زیرا از یک جنبه و از یک بعد مجمع علمى است و از جنبه  مى

د مکانى، علمى و از بعد زمانى، و بعد دیگر مجمع دینى است. از بع

ایم که محلّ دانش است،  شود. در مکانى جمع شده دینى محسوب مى

ترین مقدسات بشرى  محلّ تعلیم و تعلّم است و مرکز یکى از مقدس

ایم که آن زمان به وجود مقدس خاتم  است؛ و در زمانى گردهم آمده

ارش سـاالر شـهیدان   االنبیاء (صلّى اللّه علیه و آله) و فرزند بزرگو

حسین بن على (علیه السالم) تعلّق دارد، زیرا عالوه بر آنکه امشب 
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شب والدت حسین بن على است، چند روزى بیشتر از روز رستاخیز 

انسانیت، روز نجات بشر، روز توحید، روز بعثت خاتم االنبیاء (صلّى 

که به رهبر  گذرد. علیهذا این ایام، ایامى است اللّه علیه و آله) نمى

  بزرگ انسانیت متعلّق است.

کنم مجمع ما از جنبه و بعـد   از این نظر است که عرض مى

و بعد زمانى، دینى است و در واقع مظهـر    مکانى، علمى و از جنبه

ترین همکاریها، اتّحادها، پیمانها و همبستگیها یعنى اتّحاد دین  مقدس

  و دانش است.

تر از جدایى دین و  و مشؤومتر  براى بشریت هیچ چیز گران

برد. هم  دانش نیست. این جدایى، تعادل اجتماع بشرى را از بین مى

تعادلى شده و تعادل خود  دنیاى قدیم و هم دنیاى جدید، گاه دچار بى

را از دست داده است. زمانى مردم گرایشهاى دینى خود را جدا از 

بود، همچنانکه  کردند. این، بیمارى عمده دنیاى قدیم علم جستجو مى

اى در جستجوى علـم   بیمارى عمده دنیاى جدید این است که عده

اکثر انحرافات و بدبختیهایى که بشر امـروز را   منهاى دین هستند.

خواهد.  کند ناشى از این است که علم را جدا از ایمان مى تهدید مى

هماى سعادت آن روز بر سر بشر سایه خواهدگسترد که وى عمیقاً 

د که به این هر دو اصل مقدس نیازمند است، بداند که مرغى پى ببر

است که به دو بال نیاز دارد، بالى از دانش و بالى از ایمان. به همین 

جهت عرض کردم مجمع ما از مجامع بسیار کم نظیر اسـت زیـرا   

  اى از این اتّحاد مقدس است. مظهر و نشانه

دربـاره آن   اند تا موضوعى که دوستان عزیز از من خواسته

است. موضوع، وسیع و » رهبرى و مدیریت در اسالم«صحبت کنم 

  مطلب بسیار است و من سعى خواهم کرد در این وقت کم، تا انجا 
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  که میسر است این موضوع را روشن نمایم.

رهبرى و مدیریت از نظر اسالم توجـه   مسألهبراى انکه به 

  آشنا شویم.کنیم، با دو مفهوم از مفاهیم اسالمى باید 

   رشد در اصطالحات اسالمى

بـاالخص در   -یکى از آن دو مفهوم در اصطالحات اسالمى

شود؛ اصطالحى است مأخوذ از  نامیده مى» رشد«به نام  -فقه اسالمى

تر باید بـا آن آشـنا    قرآن مجید. مفهوم دیگرى که بهتر و درست

اسـت. در ایـن بـاره    » هدایت«و به وجهى » امامت«شویم مفهوم 

خـواهم، بتـوانم از    دهم تا نتایجى را کـه مـى   توضیح مختصرى مى

  عرایض خود بگیرم.

اى است که از قرآن مجید گرفته شده اسـت.   کلمه» رشد«

سرپرست که داراى ثروت هستند،  قرآن مجید در مورد کودکان بى

فرمایـد:   این اصطالح را به کار برده است؛ در مـورد یتیمـان مـى   

اند و مملوك و ثروتى  خود را از دست دادهیتیمانى که سرپرست «

دارند، تا زمان بلوغ بـر آنهـا قیمومـت کنیـد و ثروتشـان را در      

البتّه بلوغ شرط الزم است ولى کافى نیست ». ندهید اختیارشان قرار

اذا   حتّى« الزم است. تعبیر آیه این است:» رشد«زیرا عالوه بر بلوغ، 

، فَإنْ انَستُ لَغُوا النِّکاحب .موالَه أمـ هِمفَعوا إلَیشْداً فَادر منْهم بـراى آنکـه    1»م

ثروتشان را در اختیارشان قرار دهید، رسیدن به حد بلوغ طبیعى یعنى 

  بلوغ نکاح و بلوغ جنسى کافى نیست؛ زمانى کـه رشـد در آنهـا   
 

                                                                 

 .6نساء/ . 1



 امدادهاي غیبی در زندگی بشر  102

 

  توان ثروت را در اختیارشان قرار داد. احساس شد مى

ظیر همین مطلب در مـورد ازدواج  در فقه و سنّت اسالمى ن

آمده است. در فقه اسالمى محرز و مسلّم است که براى ازدواج، تنها 

عقل و بلوغ کافى نیست یعنى یک پسر به صرف آنکه عاقل و بالغ 

تواند با دخترى ازدواج کند، همچنانکه براى دختر نیز عاقله  است نمى

اج نیست؛ عالوه بر بودن و رسیدن به سنّ بلوغ دلیل کافى براى ازدو

بلوغ و عالوه بر عقل، رشد الزم است. عقل غیر از رشـد اسـت و   

اند و یا مجنون. عاقلها به دو نوع  دیگرى است. افراد یا عاقل مسأله

شوند: یا رشید هستند یا غیر رشید؛ یعنى انسان عاقل و بالغ  تقسیم مى

  ممکن است رشید باشد و ممکن است غیر رشید.

این اصطالح، الزم است براى رفع اشتباه، به قبل از توضیح 

  یک اصطالح شایع امروز خودمان در زبان فارسى اشاره کنم.

» رشـید «در اصطالح متـداول فارسـى امـروز، بـه کسـى      

اى داشته باشد. عرب این  گوییم که اندام خیلى موزون و برازنده مى

در اصطالح فقهى مربـوط  » رشد». «رشید«گوید نه  مى» رشیق«را 

به اندام نیست، یک نوع کمال روحى است. مثلًا در مـورد ازدواج،  

خواهد ازدواج کند باید معنى و هدف و ارزش نتـایج   پسرى که مى

ازدواج را درك کند و قدرت تشخیص و انتخـاب و اراده داشـته   

باشد؛ به صرف تلقین این و آن، شخصى را به عنوان همسر انتخاب 

» رشـد «ز براى انتخاب همسر باید نکرده باشد؛ همچنانکه دختر نی

  داشته باشد.

هاى قدیم وقتى اسم زوج و زوجه را  به یاد دارم که در قباله

ـید   « نوشتند: نوشتند، درباره زوج مى مى الغ الرّش و دربـاره   »العاقـل الـب

یعنى این مـرد کـه ازدواج    »العاقلۀ البالغۀ الرَّشیدة« نوشتند: زوجه مى



 103  مدیریت و ر هبري در اسالم

 

و رشید است و این زن هم زنى عاقله  کرده است، مردى عاقل، بالغ

 و بالغه و رشیده است؛ یعنى عالوه بر عقل و بلوغ داراى رشد است.

شد به معنى این بود که عاقدها  هاى قدیم نوشته مى اینها که در قباله

ایم؛  خواستند مدعى شوند که ما رعایت همه جوانب فقهى را کرده مى

شد یا نه، آیا واقعـاً بـه    رعایت مى اما واقعاً و عملًا آیا این امر مهم

شد یا نـه،   رشد پسران و دختران بر طبق فقه اسالمى عمل مى مسأله

  مطلب دیگرى است و تا حدى شرم آور است.

  تعریف رشد

را به مفهوم عام خودش که شامل » رشد«اگر بخواهیم کلمه 

 همه انواع رشدها در همه موارد بشود تعریف کنیم باید بگوییم: رشد

اینکــه انســان شایســتگى و لیاقــت اداره و نگهــدارى و «یعنــى 

ها و امکانات مادى و یا معنوى که به او  بردارى یکى از سرمایه بهره

یعنى اگر انسان در هر ناحیه از نـواحى  » شود داشته باشد سپرده مى

اى را دارد، شایسـتگى اداره و   زندگى که حکم یک شأن و وسیله

از آن را داشته باشد، چنین شخصى در آن  بردارى نگهدارى و بهره

خواهـد   است؛ حال آن چیز هر چه مـى » رشید«کار و در آن شأن 

هـاى زنـدگى    باشد، همه آن چیزها و اشیائى که وسائل و سـرمایه 

سرمایه به مال و ثروت انحصار ندارد. مـردى کـه ازدواج    هستند.

ائل و به کند خود ازدواج و زن و فرزند و کانون خانوادگى، وس مى

هاى زندگى او هستند، و یا شوهر براى زن و زن  تعبیر دیگر سرمایه

  براى شوهر حکم سرمایه را دارد.
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   رشد ملّى

شـود، در مـورد ملّتهـا نیـز      رشد فقط به فرد منحصر نمـى 

هایى است  هاى طبیعى، فرهنگى و انسانى و امثال آن، سرمایه سرمایه

عبارت است از لیاقت و » رشد ملّى«که در اختیار ملّتها قرار دارد، و 

بردارى و سود بـردن از   شایستگى یک ملّت براى نگهدارى و بهره

ها و امکانات طبیعى و انسانى خود؛ به هر اندازه که لیاقت و  سرمایه

» رشید«بردارى از آنها را دارد، به همان اندازه  شایستگى اداره و بهره

  است.

بحث است خود مستلزم رهبرى و مدیریت که موضوع اصلى 

نوعى از رشد است؛ زیرا رهبرى در حقیقت عبارت است از بسـیج  

   بردارى صحیح از نیروهاى انسانى. کردن نیروى انسانها و بهره

من براى توضیح بیشتر مقدمتاً دو مثـال از رشـد فـردى و    

شوم. عرض کـردم   رهبرى مى مسألهآورم، سپس وارد  شخصى مى

  ها. بردارى از امکانات و سرمایه قدرت بهره رشد یعنى قدرت اداره و

   رشد فردى و اخالقى

مند باشد رشد فردى،  اولین رشدى که انسان باید از آن بهره

آید که آیا اغلب افـراد   شخصى و اخالقى است. این سؤال پیش مى

بردارى کنند؟ باور کنید  توانند این سرمایه را اداره و از آن بهره مى

هاى فردى و شخصـى   چنانکه باید از سرمایهکمتر کسى است که 

 بردارى کند. به مناسبت اینکه مجمع ما مجمع علمى است خود بهره
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وهمان طورى که در آغاز سخن عرض کردم مجمع مـا دو بعـدى   

است، یکى از دو مثال متناسب است با بعد علمى مجمع ما و دیگرى 

مجمـع ماسـت   با بعد دینى آن. مثال اول که متناسب با بعد علمى 

  مربوط است به قواى هوشى و قواى ادراکى انسان.

   مدیریت حافظه

افراد از نظر هوش، فهم، استعداد و حافظه با یکدیگر اختالف 

کنند، ولى  بردارى صحیح مى دارند. انسانهاى رشید از حافظه خود بهره

آدمهاى غیر رشید ممکن است حافظه بسیار نیرومندى نیـز داشـته   

کنـد   توانند از آن استفاده کنند. آدم غیر رشید تصور مىباشند اما ن

حافظه یک انبار است، انبارى که باید دائماً آن را پر کند؛ هر چـه  

پیدا کرد آنجا پرت کند، عیناً مانند انبار یک خانه که احیانـاً وارد  

بینى یک تکّه حلبى، یک قطعه فلز، یک میز شکسـته،   شوى مى مى

ا افتاده است. اما آدمى که رشید باشد، در یک صندلى شکسته در آنج

لین کـارى کـه انجـام     بردارى از حافظه خود دقّت مى بهره کند؛ او

شـمارد،   دهد عمل انتخاب است؛ یعنى حافظه خود را مقدس مى مى

کنـد کـه    حاضر نیست هر چه شد در آن سرازیر کند؛ حساب مى

فایـده   بـى  دانستن چه چیزهایى براى او مفید است و چه چیزهایى

کند،  کند و مفیدترها را انتخاب مى است؛ مفیدها را درجه بندى مى

سپارد آنچنانکه امانتى را به امینى  سپس آنها را به حافظه خویش مى

کند، یعنى واقعاً و به طور دقیق و  سپارد؛ در خود سپردن دقّت مى مى

  دهد. کند و سپس تحویل حافظه مى ذهن مى روشن آن را وارد

  خوانـد (انسـان    کند؛ یک بـار مـى   کتابى را مطالعه مى مثلًا
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تواند در  خواند. در این صورت نمى کتاب را بار اول به قصد لذّت مى

خوانـد   مورد مطالب کتاب، حساب و قضاوت کند)؛ دور دوم مـى 

ها نیازمند است که یک کتاب مفید را الاقل  ترین حافظه (حتّى قوى

از آن، مطالب را تجزیه و تحلیل و دو بار پشت سر هم بخواند)؛ پس 

کند و هر مطلبى را با توجه به اینکه از چه دسته مطالب  بندى مى دسته

کند که کتاب دیگرى را  بعد کوشش مى سپارد. است به حافظه مى

در دستور مطالعه قرار دهد که در موضوع کتاب پیشـین اسـت، و   

فظه به صورت حتّى االمکان تا از موضوعى فارغ نشده است و در حا

روشن و منظّم نسپرده است وارد موضوع دیگر نشود. اشتباه است 

اگر انسان یک کتاب را مانند یک سرگرمى مطالعه کند و قبـل از  

آنکه مطالب کتاب درست جذب ذهن شده باشد و ذهـن فرصـت   

تجزیه و تحلیل پیدا کرده باشد به کتاب دیگـر و موضـوع دیگـر    

فردا روان شناسى و پس فـردا مثلًـا    بپردازد؛ امروز کتب تاریخى،

نظم  شوند و حکم انبارى بى کتب مذهبى مطالعه کند، همه مخلوط مى

  کند. را پیدا مى

داند،  انسان رشید کتابها و مطالبى را که براى خود الزم مى

کند، آنها را مکرّراً مطالعه و دسته بندى و سپس خالصـه   جمع مى

سـپارد؛ بعـد بـه     فظه خود مـى کند. خالصه را یادداشت و به حا مى

اش ضعیف هم باشد  پردازد. چنین فردى اگر حافظه موضوع دیگر مى

شود که کتابخانه  کند و مثل کسى مى از آن حداکثر استفاده را مى

اش بـه   اى که هـر قفسـه   هاى مرتب دارد، کتابخانه منظّمى با قفسه

کتابى  شود به طورى که هر کتابهاى معینى در رشته خاص مربوط مى

یابد؛ اما اگر  گذارد روى آن و آن را مى را که بخواهد فوراً دست مى

 اى با هزارها کتاب داشته غیر از این باشد همانند آدمى است که کتابخانه
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باشد اما کتابها را روى یکدیگر ریخته است؛ هر وقـت کتـابى را   

  بخواهد دو ساعت باید دنبالش بگردد تا پیدا کند.

مثـالى از مـدیریت صـحیح و ناصـحیح در مـورد      این بود 

  بردارى از یکى از قواى هوشى و عقالنى انسان. بهره

   رشد در عبادت

مثال دوم از مدیریت فردى که با بعد دینى و مذهبى مجمع 

عبادت است. باید اعتراف کنیم که مـا راه    مسألهما متناسب است 

عبادت نیز قادر به اداره خود دانیم، یعنى ما از نظر  عبادت را نیز نمى

کنند که چون عبادت خـوب   به نحو صحیح نیستیم. غالباً خیال مى

کنند که عبادت آنگاه اثـر   است پس هر چه بیشتر بهتر؛ فکر نمى

بخشد که جذب روح شود و روح از آن به طور صـحیح   خود را مى

تغذیه نماید. همان طور که معنى استفاده از غذاى خوب این نیست 

ه هر چه بیشتر بهتر، معنى استفاده از عبادت نیز آن نیست. عبادت ک

باید با نشاط روح توأم باشد. مقصودم این نیست که قبلًا باید نشاطى 

وجود داشته باشد تا عبادت شروع شود. بسا افرادى که هیچوقـت  

نشاط پیدا نکنند. خود نشاط تدریجاً با عبادت و انس با ذکر خدا پیدا 

ر روى اصول صورت گیرد تدریجاً انس و عالقه و نشاط شود. اگ مى

شود. مقصود این است که ظرفیت انسان براى عبادت یک  پیدا مى

ظرفیت محدود است؛ فرضاً انسان عبادت را با نشاط آغاز کند، پس 

رود و عبادت جنبـه   از مدتى که بدن خسته شد نشاط هم از بین مى

گردد  نى نامطبوع و مهوعى مىکند و در حکم خورد تحمیلى پیدا مى

که عکس العمل بدن این است که آن را به وسیله استفراغ یا وسیله 
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دیگر دفع نماید، نه در حکم غذاى مطبوع که عکس العمل بدن این 

  است که آن را جذب کند.

پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) خطاب به جابر بن 

ابر! انّ هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفـق و  یا ج« عبد اللّه انصارى فرمود:

یعنى دین اسالم دینى اسـت متـین و    »ال تبغّض الى نفسک عبادة اللّه

محکم و منطقى و مبتنى بر مالحظات دقیق روانى و اجتماعى، علیهذا 

با مدارا بران و عبادت را مبغوض و منفور نفس خودت قرار مـده،  

طورى را دشمن بدارد بلکه یعنى طورى عمل نکن که نفست عبادت 

عمل کن که نفس، عبادت را دوست بدارد و به آن با میل و رغبت 

فإنّ المنبـت ال  « اقبال نماید و در خود جذب نماید. بعد اضافه فرمود:

راند نه مسافت  یعنى آنکه چند منزل یکى مى 1»ارضا قطع و ال ظهرا ابقى.

گـذارد.   کند و نه پشت سالم براى مرکب خود باقى مـى  را طى مى

گیرد و تنها شلّاق را  اى که میزان توانایى مرکوب را در نظر نمى سواره

تازد، یک  شناسد، و شلّاقکش دو منزل یکى و سه منزل یکى مى مى

تش زخم شده زانو بر زمین زد بیند که حیوان در حالى که پش وقت مى

  تواند بردارد. دارد زیرا نمى و خوابید و قدم از قدم بر نمى

  پیغمبر اکرم در حدیث دیگر فرمود:

طوبى لمن عشق العبادة و عانقها
2.  

ورزنـد و آن را در   خوشا به حال افرادى که به عبادت عشـق مـى  

  گیرند. آغوش مى

  خواهد بفرماید تنها کسانى از  در این حدیث، رسول اکرم مى

                                                                 
 از پیامبر اکرم (ص) خطاب به على (ع). 87/ ص 2کافى، ج . 1

 آمده است.» فعانقها«، و در آن 83/ ص 2کافى، ج . 2
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گردند که عبادت را طورى  مند مى ثمرات و نتایج عالى عبادت بهره

  انجام دهند که قلب آنها عاشقانه عبادت را انتخاب کند و بپذیرد.

مند شدن حساب و  خوب عبادت کردن و از مواهب آن بهره

و مربوط است به حسن مدیریت  قاعده و به اصطالح مکانیسمى دارد

خود؛ یعنى خود را، احساسات خود را، عواطف خود را، غرایز خود 

را و باالخره قلب و دل خود را خوب اداره کردن. دل و احساس و 

عاطفه از هر چیز دیگر بیشتر نیازمند به مـدیریت صـحیح اسـت.    

  گردیم به مدیریت اجتماعى. اکنون بر مى

   امتامامت و رهبرى 

خواهـد   گفتم رشد یعنى قدرت مدیریت. وقتى که انسان مى

انسانهاى دیگر را اداره کند یعنى وقتى که موضوع رشد اداره انسانهاى 

نامیم. این نوع از رشـد   مى» مدیریت و رهبرى«دیگر باشد، آن را 

  شود. نامیده مى» امامت«و به تعبیر رساتر » هدایت«دراصطالح اسالمى 

شود همین  منطبق مى» امامت«اى که بر کلمه  کلمهترین  دقیق

است. فرق نبوت و امامت در این است که نبوت، » رهبرى«کلمه 

م  راهنمایى و امامت، رهبرى است. نبوت، ابالغ، اخبار، اطّالع دادن، اتما

دهـد؛   راه را نشان مى کند؟ حجت و راهنمایى است. راهنما چه مى

ه راه را نشان دهد. ولى بشر عالوه بر اش بیش از این نیست ک وظیفه

و  راهنمایى به رهبرى نیاز دارد؛ یعنى نیازمند است به افراد یا گروه 

و  دستگاهى که قوا و نیروهاى وى را بسیج کنند، حرکت دهند، سامان 

سازمان بخشند. نبوت، راهنمایى است و یک منصب است؛ اما امامت، 

 ران بزرگ، هم نبى و هم امامرهبرى است و منصب دیگرى است. پیغمب
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بودند  هستند. پیغمبران کوچک فقط نبى بودند و امام نبودند، رهنما

ولى رهبر نبودند؛ اما پیغمبران بزرگ هر دو منصب و هر دو شأن را 

اند، هم شأن راهنمایى و هم شأن رهبرى. ابراهیم، موسى، عیسى  داشته

است. قرآن » رهنماى رهبر«خاتم االنبیاء  هر کدام رهنما و رهبرند.

کند و در معارف شیعه این اصـل   مجید بر این اصل بسیار تکیه مى

  قرآنى جاى شایسته خود را دارد.

این نکته را باید یادآورى کنم که آنچه قرآن تحت عنوان 

اى است کـه بشـریت    کند، ما فوق رهبرى رهبرى از آن بحث مى

از حـدود رهبـرى در   شناسـد   اى که بشریت مى شناسد. رهبرى مى

کند، ولى منظور قرآن از رهبرى، عالوه  مسائل اجتماعى تجاوز نمى

بر رهبرى اجتماعى رهبرى معنوى یعنى رهبرى به سوى خداست و 

آن خود حساب دقیق و حساسى دارد و از رهبریهاى اجتماعى بسى 

  تر است. فعلًا مجال بحث درباره این جهت نیست. تر و حساس دقیق

   ، رهبر و امامابراهیم

زنـد و   قرآن درباره ابراهیم (علیه السالم) حرف عجیبى مى

کَلمـات    و اذ ابتَلى« گوید: مى به بِ ر راهیمخداوند ابـراهیم را در   1...»اب

مراحل بسیار مورد آزمایش قرار داد و ابراهیم از این آزمایشها پیروز 

  بیرون آمد.

 سرگذشت عجیبـى دارد و ابراهیم از پیغمبرهایى است که 

آزمونها برایش پیش آمده و در همه آنها کمال موفّقیت و پیروزى را 
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داشته است. در میان قوم بابل به نبوت مبعوث شد و یکتنه با عقاید 

منحط و شرك آمیز قوم خود که همه را فرا گرفته بود مبارزه کرد. 

بـه   همه بتها را به استثناى بت بزرگ شکست. تبر بت شـکنى را 

گردن بت بزرگ انداخت به عالمت اینکه بتها با یکدیگر نزاع کرده 

  و بت بزرگ سایر بتها را به این روز انداخته است.

ابراهیم با این کار خود نیروى فطرى عقلى خفته مـردم را  

کنند که ممکن نیست جمادات بـا   بیدار کرد، زیرا فطرتاً درك مى

آیند که پـس چـرا    خود مىیکدیگر به نزاع برخیزند. همین جا به 

انسان عاقل شاعر مدرك، سر به آستان این موجودات ال یشعر فرود 

آورد؟! ابراهیم مکرّر مورد غضب و خشم نمرود قرار گرفت تا آنجا 

از آتـش   -توان گفـت در دریـایى   حتّى مى -گودالى که او را در

ا داشت. ابراهیم از طرفى  انداختند ولى او از سخن خود دست بر نمى ب

] خود درگیـر بـود و پیـروز     عقاید منحط و خرافى و تقلیدى [قوم

گشت، و از طرف دیگر با نمرود درگیرى شدید پیدا کرد و تا میان  مى

آتش رفت و در همان حال یک آزمون عجیب الهى به سراغش آمد؛ 

یعنى از طرف خدا به امرى مأمور شد که جز یک تسلیم کامل، هیچ 

اش صادر شد این  ا اطاعت کند. امرى که دربارهتواند آن ر نیرویى نمى

بود که فرزند جوان عزیزت را به دست خود در راه خدا باید فدا کنى و 

سر ببرى. ابراهیم تصمیم به انجام این کار گرفت و در آخرین مرحله 

که تصمیم ابراهیمى ظهور کرد، از جانب خداوند ندا رسید که یـا  

خواستیم همین بود. ما از تو  ه از تو مىابراهیم! تو عمل کردى و ما آنچ

  خواستیم. خواستیم، ما کشتن فرزند از تو نمى همین حد از تسلیم را مى

ابراهیم این منازل و مراحل را طى کرد و پشت سرگذاشت. 

بعد از همه اینها بود که به او گفته شد اکنون شایسته امامت و رهبرى 
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ا به رهبـرى رسـید. در   هستى. ابراهیم از نبوت و رسالت گذشت ت

  حدیث است:

اتّخـذ اللّـه ابــراهیم نبیـا قبـل أن یتّخــذه رسـوال و اتّخـذه رســوال       

قبل أن یتّخذه خلیال و اتّخذه خلیال قبل أن یتّخذه إماما
1.  

خالصه معنى حدیث اینکه: ابراهیم اول نبى بـود و هنـوز   

ـ  وز رسول نبود، رسول شد و هنوز خلیل نبود، و خلیل اللّه شد و هن

  رسید.» امامت و رهبرى«امام و رهبر نبود؛ بعد از همه اینها به مقام 

الَ        و اذ ابتَلى«  مفاد آیه کریمه ـات فَـاتَمهنَّ ـق بـه بِکَلم ر ابـراهیم

این است که: پس از آنکـه ابـراهیم همـه     2»انِّى جاعلُک للنّاسِ اماماً

و موفّق بیرون آمد و مراحل را طى کرد و از همه آزمایشها پیروز 

به اصطالح فارسى از هفتخوان گذشت، ما به او اعالم کردیم که هم 

  اکنون وقت آن رسیده است که ما تو را امام و رهبر قرار دهیم.

امامت و رهبرى انسانها، چه در بعد معنوى و الهى و چه در 

ترین درجه و مقام و پستى است که از طرف خدا  عالى بعد اجتماعى،

مدالى که به این نام به سـینه کسـى    شود. ک انسان واگذار مىبه ی

ترین مدالهاست. ابراهیم، هم نبى و هم امام بود، لهذا  چسبانند عالى مى

  رهبر قوم خویش بود.

نبوت، راهنمـایى و امامـت، رهبـرى    «اینکه عرض کردم 

مقصودم این نیست که انبیاء این منصب را که باالتر اسـت  » است

همان طور که قبال هم اشاره کردیم، نبـوت و امامـت دو   نداشتند. 
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منصب است که در انبیاء بزرگ هر دو منصب جمع است و در انبیاء 

کوچک یکى از آندو؛ کما اینکه در ائمه، امامت و رهبرى هسـت  

ولى نبوت یعنى رهنمایى جدید نیست، چون راه همان راهى است که 

را در همان راه که پیغمبر از طرف پیغمبر نمایانده است و ائمه مردم 

کننـد و راه   دهند، بسـیج مـى   خداوند ارائه کرده است حرکت مى

  برند. این، مفهوم امامت از نظر اسالم است. مى

رهبرى و مـدیریت، تنهـا از جنبـه     مسألهدنیاى امروز به 

نگرد، یعنى تنها این جنبه و این بعد را شناخته اسـت؛   اجتماعى مى

دهد و به حقّ اهمیت  ه شناخته است بسیار اهمیت مىولى همین را ک

  دهد. بسیار مى

   انسان نیازمند رهبرى است

  اهمیت فوق العاده رهبرى بر سه اصل مبتنى است:

اصل اول مربوط است به اهمیت انسان و ذخایر و نیروهایى 

که در او نهفته است که معمولًا خود به آنها توجه ندارد. در اسالم به 

متوجه کردن انسان به خود، به عظمـت و شـرافت خـود و     مسأله

نیروهاى عظیمى که در اوست، توجـه شـده اسـت. قـرآن مجیـد      

وقتى که انسان را خواستیم بیافرینیم فرشـتگان را امـر   «گوید:  مى

انسـان بـر   «گویـد:   ، مـى 1»کردیم که به این موجود سجده کننـد 

گوید: آنچـه در   ، مى2»فرشتگان در تعلیم اسماء الهى پیشى گرفت
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هو الَّذى خَلَقَ لَکُم مـا فـى   « زمین است براى انسان آفریده شده است:

کُم ما فى السموات و ما فى الْأَرضِ« ،1»الْأرضِ جمیعاً ؛ اى بشـر!  2»سخَّرَ لَ

چیزهاست، تو خیال نکن مشتى آب و خاك هستى، خودت را  در تو

  نکن.با موجودات دیگر مقایسه 

   ریشه تفاوت انسان و حیوان از نظر رهبرى

اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان. انسان بـا  

اینکه از جنس حیوان است، از نظر مجهز بودن به غرایز با حیـوان  

حیوانات به یک سلسله  تر از حیوان است. تفاوت دارد یعنى ضعیف

و رهبـرى از خـارج   غرایز مجهز هستند و نیاز چندانى به مدیریت 

ندارند، زیرا غریزه کارش راهنمایى و رهبرى به صورت خودکـار  

است. مورچه به سلسله غرایزى مجهز است که به طور خودکـار و  

کند. امیر المؤمنین على (علیه  اتوماتیک وى را در زندگى رهبرى مى

هاى نهج البالغه موضوع مجهز بودن مورچه  السالم) در یکى از خطبه

کند. سایر حشرات نیز بـدین   به غرایز زندگى بیان و تشریح مىرا 

  منوال هستند.

انسان با اینکه از نظر نیروها مجهزترین موجودات اسـت و  

بایست صد برابر حیوانات مجهز  اگر بنا بود با غریزه رهبرى شود مى

به غرایز باشد، در عین حال از نظر غرایزى که او را از داخل خود 

ترین موجود است؛ لهـذا   برى کنند، فقیرترین و ناتوانهدایت و ره
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رهبرى، مدیریت و هدایت از خارج نیاز دارد. این همـان اصـلى    به

است که مبنا و فلسفه بعثت انبیاء است، و هنگامى که فلسفه بعثت 

دهیم متّکى به اصل نیاز بشر به راهنمایى  انبیاء را مورد بحث قرار مى

ر موجودى است مجهز به ذخایر و منابع و رهبرى هستیم؛ یعنى بش

خبـر و   قدرت بیشمار و در عین حال در ذات خود فوق العاده بـى 

داند که  سرگردان و خود از ذخایر و منابع وجود خود ناآگاه، نه مى

داند که چگونـه آنهـا را رهبـرى کنـد و مـورد       چه دارد و نه مى

گردد، راه به او  بردارى قرار دهد؛ لهذا نیازمند است که رهبرى بهره

نشان داده شود و نیروهایش سامان یابد و سازمان پیدا کند؛ باید او را 

  آزاد کرد و به حرکت آورد.

  قوانین خاص حاکم بر زندگى بشر

اصل سوم مربوط به قوانین خاص زندگى بشر است. یـک  

کند که اگر کسى بخواهد  سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت مى

رهبرى کند جز از راه شناخت  داشته باشد و وى را بر بشر مدیریت

قوانینى که بر حیات و بر روال زندگى بشر حـاکم اسـت، میسـر    

  نیست.

پس بشر موجودى اسـت کـه بـه یـک سلسـله نیروهـا       

مجهز اسـت و بـه هـدایت و رهبـرى و بـه پیشـوا و پیشـوایى        

نیازمند اسـت؛ موجـودى اسـت کـه رهبـرى و بـه حرکـت در        

بردارى از نیروهاى وى تـابع یـک سلسـله قـوانین      آوردن و بهره

بسیار دقیق و ظریف اسـت کـه شـناخت آن قـوانین کلیـد راه      

  نفوذ در دلها و مسلّط شدن بر انسانهاست.
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   رهبرى رسول اکرم

  قرآن مجید تعبیر عجیبى راجع به پیغمبر اکرم دارد:

ــذى      ــى الَّ االم ــى ــولَ النَّبِ ــون الرَّس ــذینَ یتَّبِع ــاً  الَّ ــه مکْتوب یجِدونَ

   ــرِّم حی و بــاتالطَّی ــم ــلُّ لَه حاالنْجیــلِ ... ی ریــۀِ وــى التَّو ف مهــد عنْ

ــت    ــاللَ الَّتــى کانَ ــرَهم و االغْ إص مــنْه ع ــع ــثَ و یضَ الْخَبائ هِمــی علَ

هِملَی1 ع.  

 ... این پیامبر امى که در تورات و انجیـل از او یـاد شـده اسـت،    

کنـد و پلیـدیها را حـرام     چیزهاى خوب را بـر آنهـا حـالل مـى    

دارد و غلهـا را از   نماید و بار سنگین را از دوش آنهـا بـر مـى    مى

  کند. مردم باز مى

کدام بار سنگین و کدام غل و زنجیر؟ بارهایى از سنگ و یا 

غل و زنجیرهایى از آهن؟ از چوب؟ نه، بلکه بارهـایى سـنگین از   

و غل و زنجیرهاى روحى که بر نیروهـا و بـر   عادات و خرافات 

اش جمود،  استعدادهاى معنوى بشر گذاشته شده بود؛ همانها که نتیجه

  افسردگى، یأس و بدبختى بود.

پیغمبر این نیروهاى بسته را باز کرد. مـدیریت اجتمـاعى   

یعنى این؛ رهبرى یعنى این؛ مجهز کردن نیروها، تحریک نیروهـا،  

و در عین حال کنترل نیروها و در مجراى صحیح آزاد کردن نیروها 

  انداختن آنها، سامان دادن، سازمان بخشـیدن و حـرارت بخشـیدن   
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  به آنها.

تها  ترین ملّتهاى دنیا، قوى مدیریت صحیح از ضعیف ترین ملّ

  سازد آنچنانکه رسول اکرم کرد و این معجزه رهبرى بود. را مى

هیم توجه اسالم را در این زمینه سخن بسیار است. اگر بخوا

  به اصول رهبرى و مدیریت درك کنیم دو راه باید طى کنیم:

  ضرورت مطالعه سیره اولیاء

طریق اول، مطالعه بسیار عمیق سیره اولیاء دین، مخصوصاً 

شخص رسول اکرم و امیر المؤمنین است. اگر انسان روش آنها را 

هبرى منطبـق  شود که چقدر بر اصول دقیق ر مطالعه کند متوجه مى

اند، سابقه ندارد.  است. نتایج شگرفى که از رهبرى خود در دنیا گرفته

این موفّقیت به جهت آن بود که کلید رمز را در دست داشتند. از 

جانب خداى انسان آمده بودند و خداى انسان کلید رمز انسان را در 

  دست دارد.

هاى مختلف رسول خدا، سیره آن حضرت در  از میان سیره

شکرکشى و سیاست، در تبلیغ اسالم، در رفتـار بـا دشـمنان، بـا     ل

مشرکین، با اهل کتاب و در خانواده، باید دقیقاً مطالعه شود که هر 

آموزند. سیره عملى پیغمبر  کدام از آنها یک کتاب درس به ما مى

دهد خیلى عجیب  اکرم در رهبرى و دستورهایى که در این زمینه مى

اس است و بـه قـدرى متوجـه راه و رسـم     شن است. به قدرى روان

انسانهاست که حدى بر آن متصور نیست؛ متد انسان اداره کردن را 

داند. معاذ بن جبل را براى تبلیغ، هدایت و رهبرى و راهنمایى به  مى

یمن فرستاد؛ چند جمله دارد که براى همه ما دستور العمل است در 
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، بشِّرْ « فرماید: ىکنیم. م حالى که اکثر بر خالف رفتار مى یسرْ و ال تُعسرْ

.هِمفلوةَ اضْعص هِم یعنى تو که اکنون به منظور تبلیغ  1»و ال تُنَفِّرْ، و صلِّ بِ

اسالم و دعوت مردم به اسالم و ترغیب و تشویق آنها به سوى اسالم به 

روى، بر آنها آسان بگیر، سخت نگیر، با سختگیرى  سراغ مردم مى

توان کسى را رهبرى کرد؛ دیگر اینکه به مردم بشارت بده، مزایاى  نمى

نویدهاى اسالم را بر مردم  دنیوى و اخروى اسالم را براى مردم بگو،

و  عرضه کن، تمایل آنها را برانگیز، ترغیب شان کن، از راه تخویف 

ایجاد هراس وارد مشو، کارى نکن که مردم احساس تنفّر کنند؛ هنگام 

شان لذّت عبادت را نچشیده  هنوز ذائقه  نماز با این مردم تازه مسلمان که

ومین هست، بعضى پیرند، است و بعالوه همه نوع افراد در میان مأم

اند، تو رعایت حال اضعف را معمول بدار، یعنى حساب  اند، ناتوان علیل

کنى  تر کیست، وقتى که رکوع مى کن در میان آنها از همه ناتوان

نگو، تو نماز خود را با او تطبیق  »سبحان ربى العظیم و بحمده« چهل تا

  بده، کسى را در نماز خواندن ناراحت نکن.

  وظایف خاص رهبر

از نظر اسالم، شخص رهبر از آن نظر که رهبر است و نقطه 

و  مرکزى جامعه اسالمى است و اوست که باید روحها را اداره کند 

اى  ارضاء نماید و بسیج کند، وظایفى دارد که دیگران چنین وظیفه

  اى ندارد. ندارند و خود رهبر نیز در غیر پست رهبرى چنین وظیفه

زهد خارق العاده امیر المؤمنین على (علیه السالم)  همه ما از

 ایم.  خصوصاً در دوره زعامت و رهبرى آن حضرت داستانها شنیده
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رهبرى  مسألهایم، از نظر  داستان ذیل که معروف است و غالباً شنیده

  و وظایف خاص رهبر فوق العاده روشنگر است:

بصره به  امیر المؤمنین در دوران خالفت به خانه شخصى در

نام عالء بن زیاد حارثى وارد شد. پس از یک سلسله گفتگوها آن 

مرد از برادرش عاصم بن زیاد شکایت کرد که زهدگرا شده است، 

زن و زندگى را رها کرده و جامه درشت پوشـیده و منحصـراً بـه    

عبادت و ریاضت پرداخته است. امیر المـؤمنین دسـتور داد او را   

ا آن قیافه زاهدانه ظاهر شد، به تندى به او همینکه ب احضار کردند.

اى ستمگرك بر خود! این چه کارى است که  یا عدى نفسه!« فرمود:

کنى؟ آیا گمان کردى خداونـد کـه    کنى؟ چرا بر خود جفا مى مى

نعمتهاى پاکیزه دنیا را خلق کرده است آنها را بر تو حرام نمـوده  

خذه خواهد کرد که چرا است و اگر از آنها استفاده کنى از تو مؤا

عاصم که این ». نعمت حالل مرا خوردى؟ تو کوچکتر از آن هستى

عتابها را شنید جواب بسیار روشنى داشت. او خود على (علیه السالم) 

دید که دو تکّه لباس بیشتر تنش نیست،  را که جلو چشمش بود مى

یکى را روى دوش انداخته و یکى را به کمرش بسته است. غذاى 

دانست که نان جو خشک است. تعجب کرد کـه از   ى را هم مىعل

شنود. تعجب کرد که على اول زاهد،  على چنین سخنانى را دارد مى

گفت: یا امیر المؤمنین!  کند. لهذا او را به واسطه زهدش مالمت مى

خودت هم که همین طورى. من به تو اقتدا کردم. لباس تو که از من 

از من بدتر است. امیر المؤمنین به او فرمود: تر است، غذاى تو  ژنده

بینى رهبانیت و تحریم حالل خدا  آنچه تو در من مى اشتباه کردى.

ام. رهبران و زعما تکلیف  نیست. من رهبرم، من امامم، من زعیم جامعه

دروا       « جداگانه دارند. فرمود: إنّ اللّـه فـرض علـى ائمـۀ المسـلمین أن یـق
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خداوند بـراى کسـى    1»ى ال یتبیغ بالفقیر فقـره. بضعفۀ النّاس ک انفسهم

خواهد مردم را رهبرى کند وظیفه خاصى قرار داده است. تو  که مى

من باید به تمام افراد ملّت خـود و رعایـاى    از افراد عادى هستى.

ترین طبقات کدام است؟ آنکه دستش  خودم نگاه کنم و ببینم پایین

البتّه من هـم مـایلم کـه سـطح     تر است کدام است؟  از همه کوتاه

زندگى آنها باال برود؛ اما تا وقتى در مملکت من افرادى هستند که 

توانند لباس بهترى از آنچه من اکنون بـه تـن    توانایى ندارند و نمى

پوش و نان جو خور  دارم بپوشند، تا وقتى که در مملکت من ژنده

مـردم را  خـواهم   باالضطرار هست، من به حکم آنکه رهبرم و مـى 

هدایت و رهبرى کنم باید با آنها همدل و همدرد باشم، باید خـود  

را با فقیرترین مردم اجتماع تطبیق دهم. اگر غیر از این باشـد آن  

فقیر حق دارد به هیجان بیاید، اعتراض کند و فریادش به آسـمان  

گویم که در فکـر او هسـتم    کند دروغ مى بلند شود، زیرا خیال مى

گویم. اصول رهبـرى ایجـاب    کند که راست مى ر مىولى حاال باو

  کند که من اینچنین زندگى کنم. مى

این مطلب که رهبر در پست رهبرى وظیفه خاص دارد ضمناً 

بینیم  معما مانند این است که مى مسألهکند. آن  یک معما را حل مى

سیره ائمه اطهار (علیهم السالم) از نظر سخت گرفتن بر خود و از نظر 

ه اصطالح زاهدانه زندگى کردن فى المثل متفاوت است، امام جعفر ب

پوشید، امیرالمؤمنین طـور   صادق (علیه السالم) یک جور لباس مى

دیگر. این خود یک معماست کـه چـرا رهبـران اخـتالف روش     

  دارند؟
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حلّ معما به این است که بدانیم که موقعیت اجتماعى شان 

شان نیز فرق داشت. امام جعفـر   زمانىمتفاوت بود، بعالوه موقعیت 

پوشم و پیغمبر و  بینید من لباس عالى مى صادق فرمود: اگر امروز مى

پوشیدند، زمان آنها با زمان من فرق داشت، سطح زنـدگى   على نمى

  کند. مردم امروز با مردم آن زمان هم فرق مى

   دستورات اسالم در مورد رهبرى

رهبرى اسالم مراجعه بـه  طریق دوم براى آشنایى با اصول 

متون دستورهاى اسالمى در این زمینه است اعم از آنچه در قـرآن  

خطاب به پیامبران عموماً در روبرو شدن با امتها، و رسـول اکـرم   

خصوصاً نسبت به امت اسالمى آمده است، و همچنین دسـتورهایى  

 که در باب نحوه امر به معروف و نهى از منکر و دستورهایى که در

نحوه ارشاد جاهل و وعظ و اندرز غافل و آنچه در زمینه شرایط تبلیغ 

شـود و مـا    و مبلّغ وارد شده که همه آنها یک کتاب پر حجم مى

  ناچاریم در اینجا به اشاره قناعت کنیم و بگذریم.

مسائل رهبرى با روان بشر سر و کار دارد. جلب همکارى 

دفى مقدس و عـالى  روانها و به حرکت در آوردن آنها به سوى ه

خواهد، کار هر کس نیست. امروز  مهارت و ظرافت فوق العاده مى

شناسى و باالخره  پس از پیشرفتهاى حیرت انگیز روانشناسى و جامعه

کنیم  انسان شناسى، هنگامى که سیره رهبرى اولیاء خدا را مطالعه مى

برى ترین مالحظات روانى و بر اصول دقیق علمى ره بینیم بر دقیق مى

توانستند تا اعماق دلهاى مردم  منطبق است و به این ترتیب بود که مى

 گذاشـتند. حـال   نفوذ کنند؛ مردم آنچه داشتند در طبق اخالص مى
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شرایط رهبرى چیست، داستان مفصلى است که متأسـفانه فرصـت   

  نیست.

در اواخر عرایضم براى آنکه ایام بعثت رسول اکرم است و 

حسین (علیه السالم) است، دو سه مثال از امشب شب والدت امام 

سیره پیغمبر اکرم و از حسین بن على (علیه السالم) بـراى نمونـه   

شود مردى یتیم که در ابتداء حتى فامیل  کنم که چگونه مى عرض مى

رسد و طـورى در قلبهـا نفـوذ     خود او با وى مخالفند به جایى مى

، در 1با تمـدنهاى زمـان   کند که ابو سفیان متمدن و ال اقل آشنا مى

  داستان فتح مکه وقتى از نزدیک رهبرى پیغمبر اکرم را دید گفت:

به خدا قسم من هم قیصر روم و دربار قیصـر روم و هـم دربـار    «

ام ولى پیشوایى مانند این مرد که در میـان   پادشاهان ایران را دیده

  ».ام مردم و اجتماع خود اینچنین نفوذ داشته باشد ندیده

جنگ تبوك جنگى است که در شرایط بسیار سـخت، در  

وقتى که قحطى شدیدى مدینه را از پا در آورده بود واقع شد. مردم 

بردند. فصل خرماپزان بود. تـازه   در فقر و گرسنگى سختى بسر مى

کشیدند که از قحطى در آیند و به  خرماها رسیده و مردم انتظار مى

همین شرایط، داسـتان تهدیـد   اصطالح شکمى از عزا در آورند. در 

حوزه اسالم از ناحیه شمال یعنى روم پـیش آمـد. پیغمبـر اکـرم     

مصلحت دیدند که به مرز روم لشکرکشى کننـد و اعـالم بسـیج    

                                                                 

فکر نکنید که تمام اعراب اینچنین بودند. افرادى » عرب جاهلى«گویند  وقتى که مى. 1

ابو سفیان با تمدن زمان خودشان حداکثر آشنایى را داشتند. ثروتمندان و اشرافى نظیر 

مسافرت بسیار کرده  -روم و ایران -بودند که به دو مرکز بزرگ تمدن آن وقت جهان

 بودند.
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عمومى کردند. منافقین سعى بسیار کردند که کارشکنى کنند ولى 

موفّق نشدند. در چنین شرایطى پیغمبر سى هزار نفر را بسیج کـرد.  

(سـپاه   »جـیش العسـرة  « ه از بس دچار مضیقه و سختى بـود این سپا

سختى) لقب یافت. مسلمانان مرکب کافى نداشتند یعنى هر سه چهار 

نفر یک مرکب داشتند. آنقدر آذوقه کم داشتند که گاه بـا یـک   

کردند و گاه یک خرمـا را یـک نفـر بـه دهـان       خرما قناعت مى

داد. ولى چون  رى مىمکید و باقى را به دیگ گذاشت، مقدارى مى مى

  رهبر گفته بود برویم، به دنبالش به راه افتادند.

آمد  ابوذر سوار شتر الغرى بود. با این شتر الغر هر چه مى

رسید. سه نفر قبلًا تخلّف کرده بودند. به پیغمبر گفته شد فـالن   نمى

رساند  اگر خیرى در او باشد خدا او را به ما مى«کس رفت. فرمود: 

و اگر خیرى در او نیست بهتر که این نقطه ضـعف در میـان مـا    

فر سوم رفت و درباره آنها هم رسول خدا نفر دوم رفت، ن». نباشد

همان جمله را تکرار کرد. گفتند: یا رسول اللّه! ابوذر هم رفت. باز 

همان جمله را تکرار فرمود. اما ابوذر تخلّف نکرده بود، شـترش از  

حرکت مانده بود. ابوذر پیاده شد باروبنه را به دوش گرفت. در این 

اى از سنگالخهاى راه تبوك رسید. به  رفت. به نقطه هواى گرم پیاده مى

جایى رسید که البالى سنگها از بارانى که قبلًا آمده بود آبى جمع شده 

بود. آب نسبتاً سردى بود. مشکى همراه خود داشت. آن را پر آب کرد 

و آب سرد را به دوش کشید و راه افتاد. لشکر اطراق کرده بـود.  

یا رسول اللّه!  آید. ز دور مىیکدفعه چشمشان به یک سیاهى افتاد که ا

سیاهى نزدیک ». باید ابوذر باشد«آید. فرمود:  یک سیاهى از دور مى

تر آمد. بله، ابوذر بود، اما آنچنان گرما و گرسنگى و  شد و نزدیک

اش سیاه و  خستگى بر این مرد اثر گذاشته بود که صورت و چهره
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اش نگاه  چهره پیغمبر اکرم به لبهایش مثل دو چوب خشک شده بود.

شـود. فرمـود زود بـه او آب     کرد. دید از تشنگى دارد هالك مى

برسانید. با صداى ضعیفى گفت: آب همراهم هست. گفتند پس چرا 

گفت: آب سردى بود، خواستم بنوشم، فکر کردم خوب  ننوشیدى؟

  است اول حبیبم پیغمبر بنوشد بعد من.

دنبال دارد.  مراجعت آن سه نفر دیگر نیز داستان عجیبى به

مسلمین بدون اینکه جنگى رخ دهد برگشتند. مردم منتظـر بودنـد   

گیرد؟ یا رسول  ببینند پیغمبر اکرم درباره متخلّفین چه تصمیمى مى

معاشرت با آنهـا را تحـریم   «اللّه! با این متخلّفین چه کنیم؟ فرمود: 

همینکه مسلمین ». کنید. با آنها سخن مگویید و هم صحبت نشوید

مدینه شدند این سه نفر جلـو آمدنـد گفتنـد: سـالم علـیکم.       وارد

مسلمین اعتنا نکردند. گفتند: حال شما چطور اسـت؟ بـاز کسـى    

هایشان  جواب نداد. با هر کسى حرف زدند جوابى نشنیدند. به خانه

هایشان فهمیدند کـه پیغمبـر اکـرم بـه اصـطالح       رفتند. زن و بچه

هاشـان   آن ساعت زنها و بچه امروز آنها را بایکوت کرده است. از

هم سیاست منفى سکوت را درباره آنها پیش گرفتند. با زنهایشـان  

هایشان حرف زدند جواب ندادنـد.   حرف زدند جواب ندادند. با بچه

این سه نفر آنچنان تنها ماندند که در این شـهر یـک نفـر حاضـر     

پختنـد و جلوشـان    نبود با آنها صحبت کند. زنهایشـان غـذا مـى   

زدند تـا آنجـا کـه خودشـان      اى حرف نمى گذاشتند ولى کلمه مى

اى جدى نمایند و خداوند توبه آنهـا را بپـذیرد و    فهمیدند باید توبه

به پیامبرش اعالم کند و از طریق پیامبر مردم نیـز توبـه آنهـا را    

قبول شده تلقّى کنند. پس، از باال باید شروع کـرد، گنهکـاریم و   

  . سر به کوه گذاشتند و چندین روز به حالخدا را باید راضى کنیم
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  شان را قبول کرد. توبه بودند تا خداوند توبه

داستان حسین بن على (علیه السالم) از نظر حسن رهبرى و 

انگیز است. داستان این هفتاد و دو تـن از نظـر    نفوذ رهبر شگفت

نظیرى در جهان است و با اینکه  رهبرى و رهبرى پذیرى نمونه بى

شـویم   کند که ما در راه هدف کشـته مـى   روز اول اعالم مى رهبر

توانست نفوس مستعد را گرد آورد. گروهى فدایى ساخت تا آنجا 

، »جان ناقابل ما قابل قربان تو نیست«که به راستى قسم خوردند که 

شدیم و زنـده   گفتند: به خدا قسم دوست داشتیم هزار بار کشته مى

دیم؛ و در عمل نشان دادند که راست دا شدیم و جان خود را مى مى

  گفتند.

خدایا تو را به حقیقت دین مقدس اسالم و به عظمت قرآن 

دهم که ما را از فیض  و به مقام وجود مقدس خاتم االنبیاء قسم مى

مند فرما؛ به مسلمین سرافرازى  رهبرى وجود مقدس خاتم االنبیاء بهره

این جلسه و امثال ایـن   و عزّت عنایت فرما، به همه کسانى که در

توفیق  کنند جلسات و همه کسانى که به دین مقدس اسالم خدمت مى

  عنایت فرما.



 

 

   



 

 

   

اسال�یر�د   



 

 

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یکی از مفاهیم » رشد«است. » رشد اسالمی«موضوع بحث 

  شود. میها آورده  اسالمی است که در مورد بعضی احکام و مسئولیت

گویند چند چیز از شرایط تکلیف اسـت:   میید که ا هنشنید

باشد طبعاً از نظر (اگر انسانی عاقل نباشد و مجنون  یکی عقل است

(انسان نابـالغ   اسالمی تکلیفی متوجه او نیست) و دیگر بلوغ است

شـود و   مـی مانند انسان غیر عاقل در هیچ قانونی مکلف شـناخته ن 

  شود.) میمسئولیتی به عهده او واگذار ن

یک مفهوم دیگر هم در مقررات و قوانین اسالمی هست که 

است که اگر چه اسالم آن حاکی از عمق تعلیمات این دین مقدس 

و این خود  -را به عنوان یکی از شرایط تکلیف تعیین نکرده است

ولی به اصطالح فقها شرط بعضـی از   -یک راز و رمز بزرگی دارد

باشد و آن نامش  می ها احکام وضعی و شرط قبول بعضی از مسئولیت

   است.» رشد«
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 رشد از نظر اصطالح اسالمی در مقابل آن چیزي است کـه 

شود. آدم رشید آدمی است که سفیه نیست، و  مینامیده » سفاهت«

کند. عقل در مقابل جنون اسـت. آدم مجنـون    میاین با عقل فرق 

شود به او گفت: بـرو خـودت را    میاساساً مکلف نیست و حتی ن

معالجه کن، تکمیل کن، عقل خودت را کامل کن، زیرا از این حد 

جنون قرار نگرفته است. رشد بدین تر است. ولی رشد در مقابل  پایین

اگر دیوانه - معنی است که انسان در عین اینکه عاقل است نه دیوانه

شد و سر و کارش با طبیـب و دارو   میبود باید به تیمارستان برده 

آري در عین اینکه عاقل است و دیوانه نیست و از طبیب و  -بود

اش  که به عهدهدارو برایش کاري ساخته نیست، لیاقت مسئولیتی را 

خوانیم که درباره یتیمـان   میشود ندارد. در قرآن کریم  میگذاشته 

  فرماید:  می

ــادفَعوا        ــداً فَ ــنهم رش ــتُم م ــان انَس ــاح، فَ ــوا النِّک ــی اذا بلَغ ....حت

الیهِم اَموالَهم.
1  

... تا یتیمان به حد بلوغ برسند، در آن وقت اگـر احسـاس رشـد    

  ثروت آنها را در اختیار آنها قرار دهید.در آنها کردید مال و 

گوید: بالغ شدن کافی نیست کـه یتـیم از تحـت     میاسالم 

قیمومت خارج شود و مالی که مال خود اوست در اختیار خـودش  

قرار دهیم و بگوییم به سن بلوغ قانونی رسیده است، حاال که به سن 

قرآن  م.بلوغ رسیده پس مال و ثروتش را در اختیار خودش قرار دهی

گوید: یک شرط دیگر هم هست و آن رشد است؛ بعد از اینکه به  می

                                                                 

 6. نساء/1



 131  رشد اسالمی

 

حد بلوغ رسید تازه باید درباره او آزمایش صورت بگیرد که آیـا  

ي را در اختیار او قـرار بـدهیم   ا هرشد دارد یا ندارد، آیا اگر سرمای

برداري کند یا نه؟ اي بسا افرادي که  تواند آن را نگه دارد و بهره می

سن بلوغ قانونی رسیده و بالغ قانونی هستند اما رشد ندارند یعنی  به

برداري کنند؛ ممکن است  توانند ثروت را نگهداري و از آن بهره مین

  افراد دیگري بیایند اینها را گول بزنند و از چنگشان خارج کنند.

همان طور که اشاره شد عقل و جنون یک چیز است، رشد 

ش طبیب و ا هجنون، بیماري است و چار رشدي چیز دیگر است. و بی

رشدي معلول نقص در تعلیم و تربیت است؛ بی رشدي  داروست و بی

  عقلی. هنري است نه بی ناآگاهی و بی

دانـد.   میازدواج نیز بلوغ و عقل را کافی ن مسألهاسالم در 

گوید یک پسر یا یک دختر به صرف اینکه به سن بلوغ رسیدند  مین

عاقل تشخیص داده شدند کافی است که بتوانند  و از نظر پزشکی هم

گوید پس از آنکه عاقل بودند و به سن بلوغ  میازدواج کنند؛ بلکه 

رسیدند تازه باید یک مرحله دیگر هم طی کرده باشند یعنی باید به 

مرحله رشد رسیده باشند. البته منظور تنها رشد جسمانی نیست؛ منظور 

شته باشند یعنی بفهمنـد کـه   این است که رشد فکري و روحی دا

ازدواج یعنی چه؟ تشکیل کانون خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله 

گوید چه تعهدهایی و چه  میگفتن چیست؟ باید بفهمد این بله که 

گذارد و بایـد از عهـده انجـام ایـن      مییی به عهده او ها مسئولیت

  برآید.ها  مسئولیت

- عاقل بـود و هم چنین آیا براي یک دختر صرف اینکه 

و بالغ بود یعنی به سنی رسیده بود که مثالً اگـر   -یعنی دیوانه نبود

ـد؟ یعنـی    میازدواج بکند  ـه ازدواج بکن  تواند تولید فرزند کند، کافی است ک



 امدادهاي غیبی در زندگی بشر  132

 

او کافی است براي تشکیل کانون خانوادگی یا نه، بلکه » بلی«آیا 

یک شرط دیگر هم الزم است و آن رشد است یعنـی بفهمـد چـه    

او چه عواقبی دارد و چه تعهدي و چه » بلی«کند، بفهمد که این  می

  گذارد و چه کاري باید انجام بدهد؟ میمسئولیتی به عهده او 

شرط  ها که در قبول همه مسئولیت» رشد«این است مفهوم 

این تفاوت را دارد که بلوغ یک » بلوغ«و با » عقل«است؛ منتها با 

یست که آن را جلو بیندازیم و یا سیر طبیعی دارد و در اختیار ما ن

عقلی هم بیماري است و کسی که این نقـص را   عقب بیندازیم، بی

دارد خود او مسئولیت ندارد در این جهت، دیگران مسئولیت دارند 

که اگر قابل معالجه است بروند معالجه کنند، ولی رشد یـک امـر   

اکتسابی است یعنی یک امري است که چون عاقل هسـتیم، بـالغ   

  هستیم، موظفیم آن را کسب کنیم.

  تعریف و اقسام رشد

عـرض  » رشد«حاال من یک تعریف جامع و مانعی درباره 

به عرض » رشد اسالمی«بکنم بعد مطالبی را که در نظر دارم درباره 

را » رشد«چیست، ما کلمه » رشد«شما برسانم: اگر بگویید تعریف 

اسـت، هـر    کنم رشدها متفـاوت  میچگونه تعریف بکنیم؟ عرض 

ـ «مسئولیتی رشد مخصوص به خود الزم دارد، رشد یعنـی  ت و لیاق

یی هـا  برداري از امکانات و سرمایه شایستگی براي نگهداري و بهره

  ».که در اختیار انسان قرار داده شده است

این معنی رشد است. اگر انسان در یک موضوع به خصوص این 

 موضوع را دارد.لیاقت و این شایستگی را داشت، رشد مخصوص آن 
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، یـک  خواهید بـراي یـک مؤسسـه اقتصـادي     میفرض کنید شما 

مدیرعامل تعیین کنید و مسئولیت داخلی اینجا را به عهده آن شخص 

آن شخص معین ممکن اسـت لیاقـت نگهـداري و     معین بگذارید.

 ره اینجا را داشته باشد و ممکن است نداشته باشد.ابرداري و اد بهره

رشد است.  مسألهگویند، یکی از فروع  میمروز مدیریت که ا مسأله

پس چنین شخصی اگر لیاقت و شایستگی نگهداري اینجا و حداکثر 

برداري  از این امکانات و از این سرمایه را داشته باشـد، ایـن    بهره

شخص رشد مدیر عاملی را دارد و اگر چنین لیاقـت و شایسـتگی   

  او گذاشت. رشدي را ندارد نباید چنین مسئولیتی به عهده

چه مدیریت بازرگانی، چه مدیریت - مدیریت مسألهامروز 

العاده مورد  فوق– صنعتی، چه مدیریت اداري، چه مدیریت روحانی

یعنـی  » عصـر مـدیریت  « گویند میتوجه عصر ماست. عصر ما را 

باید در کارهایی  ها عصري که بشر توجه پیدا کرده است که انسان

رشد (به تعبیر اسالمی) داشـته باشـند و   شود  میکه به آنها واگذار 

  نداشتن آن هم عذر نیست، باید برویم کسب کنیم و تحصیل نماییم.

  رشد حیوان، غریزي و رشد انسان اکتسابی است.

رشد است، که  مسألهیک تفاوت انسان و حیوان در همین 

رشد حیوان رشد غریزي و رشد طبیعی است ولی رشد انسان رشـد  

یی که ها ی حیوان به طور غریزي نسبت به سرمایهاکتسابی است؛ یعن

ي خودش را ها خداوند براي زندگیش قرار داده آگاه است، سرمایه

  اسد.نش می

  حیوان نه تنها آگاهی غریزي و شناخت غریزي نسبت بـه 
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 برداري لکه لیاقت نگهداري و بهرهو امکانات خود دارد ب ها سرمایه

داند که چگونه از سرمایه  میه هم به نحو غریزي دارد، به حکم غریز

برداري کند و چگونه این سرمایه خـودش را حفـظ و    خودش بهره

  نگهداري کند.

ي خود ها شناسد، به سرمایه میزنبور عسل امکانات خود را 

 یی کـه دارد هـا  داند که از سرمایه میآگاه است و به حکم غریزه 

  برداري نماید. چگونه نگهداري کند و چگونه بهره

یی هـا  این انسان است، این خلیفه اهللا است که همه راهولی 

که حیوانات دیگر به حکم غریزه و تحت قیمومت قانون خلقت و 

دهند این موجود خلیفه اهللا باید بـا پـاي    میسرپرستی طبیعت انجام 

خودش و به انتخاب خودش و با مسئولیت خـودش انجـام بدهـد،    

ورد. آري، رشد براي را براي خودش به دست آ ها خودش باید این

انسان یک امر اکتسابی است، انسان باید انواع رشدها را براي خودش 

  کسب کند و به دست بیاورد.

ي عوامانه مربوط به این موضوع به یادم ا ههمین امروز جمل

و کلماتی پر از معنی  ها افتاد. گاهی اوقات در تعبیرات عامیانه جمله

این اصطالح رایج اسـت یـا رایـج    دانم اینجا هم  میشود. ن مییافت 

خواهند بگویند فالن بچه بالغ  میي خراسان وقتی که ها نیست. دهاتی

گویند خودش را شناخته است. جمله پرمعنایی است؛ یعنی  میشده 

کنند که قبـل از ایـن اصـالً خـودش خـودش را       میچنین فرض 

ي رسیده ا هشناخت، خودش از خودش آگاه نبود و حاال به مرحل مین

شناسد، در صورتی که قبالً هم خودش را به  میاست که خودش را 

دانست نامش چیست، نام پدرش  میشناخت،  میي ا هصورت شناسنام

  چیست، اهل چه شهري است و تابع چـه کشـوري اسـت؛ اشـاره     
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به این است که نوعی آگاهی دیگر و شناسایی دیگر هست غیر از 

حـال کـودکی آن    این نوع آگاهی و شناسایی خود؛ کـودك در 

یی کـه  ها آگاهی و شناسایی را به خود ندارد اگر چه اي بسا انسان

میرند ولـی   میکنند و  میهفتاد سال و هشتاد سال و نود سال عمر 

شناسند و نـه   میشناسند، نه خود فردي خودشان را  میخودشان را ن

شناسـند، نـه خـود انسـانی خودشـان را       مـی خود ملی خودشان را 

شناسند. مقصود این است  میشناسند و نه خود اسالمی خودشان را  می

که مردم ما اجماالً به نوعی دیگر از شناخت نسبت به خود و شئون 

  ند.ا هو حیثیات و شخصیت خود توجه داشت

  شرایط و امکان رشد

رشد، اول چیزي کـه الزم   مسألهاز اینجا معلوم شد که در 

یم رشـد بـه دسـت آوریـم،     خواه میشناخت است. ما  مسألهاست 

را پیدا کنیم،  ها برداري از سرمایه خواهیم لیاقت نگهداري و بهره می

خواهیم  میخواهیم شایستگی این مسئولیت بزرگ را کسب کنیم،  می

بفهمیم که آیا در فالن موضوع رشد داریم یا نداریم، از کجا بفهمیم؟ 

ول باید شرط اول و رکن اول رشد، شناخت صحیح است. در درجه ا

ببینیم آیا از وجود امکاناتی که خداوند تبارك و تعالی در اختیار ما 

یم آگاه ا هیی که در طول تاریخ پیدا کردها قرار داده است و سرمایه

شناسیم؟ آیا از وجودشان آگاهی داریم یـا   میرا  ها هستیم؟ آیا این

و  اه نه، یا شرط اول رشد را که آگاهی و شناخت و اطالع بر سرمایه

  امکانات موجود است فاقدیم؟ 

  بعد از مرحله شناخت، مرحله قـدرت، لیاقـت، شایسـتگی،   
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  برداري است. ایی براي نگهداري و براي بهرهتوان

آشـنا شـدیم و دیـدیم کـه در     » رشـد «حاال که با مفهوم 

ي اسالمی توجه خاصی به مفهوم رشد شده است و رشد ها مسئولیت

هم یک امر اکتسابی است و یک مسئولیت جداگانه به عهده انسان 

 ها آورد که باید تحصیل رشد نماید، باید بدانیم که انواع مسئولیت می

و انواع رشدها داریم، رشد اخالقی داریم، رشد اجتماعی داریم، رشد 

  .سیاسی داریم، رشد ملی داریم

  رشد اسالمی

رشـد  «در میان رشدها یک رشد است کـه مـا نـام آن را    

گذاریم؛ و بحث ما امشب درباره رشد اسـالمی اسـت؛    می» اسالمی

هایی که داریم یک مسئولیت  یعنی چه؟ یعنی در میان همه مسئولیت

اسالم به عنوان یک سرمایه معنـوي و   هم درباره خود اسالم داریم.

العاده که در اختیار ماست، ما  امکان فوقیک ثروت معنوي و یک 

در مقابل این سرمایه معنـوي مسـئولیت داریـم؛ چـه مسـئولیتی؟      

، مسئولیت نگهداري، مسئولیت مسئولیت شناخت، مسئولیت حفظ

برداري. ما باید حساب خودمان را برسیم، آیا ما مردم مسـلمان   بهره

ت صحیحی چنین رشدي داریم؟ آیا  شناخت ما درباره اسالم شناخ

شناسیم؟ تا سرمایه خودمان را نشناسیم و از  میاست؟ آیا ما اسالم را 

وجود آن آگاه نباشیم و ارزش سرمایه خودمان را ندانیم که چیست، 

  شرط اول رشد را واجد نیستیم و از همان قدم اول لنگ هستیم.

سـفانه  بینـیم کـه متأ   میشویم  میوقتی که وارد این مسئله 

 ار است. ما امروز آن اولین شرط رشد اسالمی را کهمطلب از همین قر
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ي اسالمی است نداریم، ما فرهنگ اسالمی ها شناخت اسالم و سرمایه

دانیم که اسالم هم فرهنگی دارد، مـا   میشناسیم، بلکه هنوز ن میرا ن

دانیم که ما یک تـاریخ   می، نشناسیم میتاریخ درخشان خودمان را ن

ي هـا  یم و داریم، ما شخصـیت ا هداشتبسیار بسیار درخشان اسالمی 

بزرگ خود را که نقش بزرگی در تمدن عالم و در تحـول جهـان   

شناسیم و به همین جهت به خودمان اعتماد نداریم  میند هنوز نا هداشت

پنداریم، بدین معنی کـه تـاریخ خودمـان را     میو خودمان را حقیر 

نیم و نشناسیم پنداریم. اگر ما چیزي را ندا میتاریخ الغر و حقیري 

برداري  توانیم آن را حفظ و نگهداري کنیم و از آن بهره میچگونه 

  نماییم.

  ي نفیسها قرآن

شاید من این داستان را در یک یا دو سخنرانی دیگـر هـم   

زنامـه  گفته باشم که: دو سه سال پیش بود و شاید شما هـم در رو 

کرد  المي آستان قدس رضوي اعها کلخوانده باشید، یکی از مدیر

صد جلد قرآن نفیس خطی در میان ورق که در حدود سیصد یا چهار

براي دور ریختن و دفن کردن ریختـه   ها یی که در صندوقها پاره

یی ریخته بودند ها را قبالً داخل صندوق ها بودند کشف شد. این قرآن

ي پاره آنها را دور بریزند ولی چون ها خواستند به عنوان ورق میو 

یی ریخته ها و نبایستی زیر دست و پا بیفتد در صندوق آیات قرآن بود

بودندکه سر فرصت ببرند در خارج دفن کنند و خوشبختانه قبل از آن 

دفن شناس کشف شد و از شود به وسیله یک مرد رشید و قدرکه دفن ب

  آنها جلوگیري به عمل آمد.
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قضیه چه بوده است؟ قضیه این است که در طول تاریخ چند 

که مرقد مقدس حضرت رضا (ع) مورد توجه زائران بوده ي ا هصدسال

است، از تمام طبقات، از سالطین گرفته تا وزرا، ثروتمندان دیگر، 

ي هـا  هنرمندان، خطاطان، خوشنویسان و همه طبقات مختلف، قرآن

یی با خطوط بسیار عالی و در ها داشتند، قرآن ها نفیسی که در خانواده

ي بسیار عالی که نمونه عالی هنر ها بحقیقت شاهکار خطی و با تذهی

و زیبایی بوده است و باید در محل امنی این سرمایه هنري اسالمی 

در  ها کردند، بعد میحفظ شود آنها را به آستانه حضرت رضا(ع) اهدا 

رشید، این این مردم ناالیق، این افراد غیر ي بعدي،ها لیاقتی نسل اثر بی

شد  میکنند، ماه رمضان که  مین افرادي که ارزش هیچ چیزي را درك

ي نفیس خطی را در ها آمدند قرآن بخوانند، همین قرآن می ها و بچه

هم  ها گذاشتند که بیایند قرآن بخوانند؛ این بچه می ها اختیار بچه مکتبی

و  میکه تازه به اصطالح  خواستند قرآن یاد بگیرند آنها را ورق ورق 

 ها گفتند این قران میشد  میپاره  ها کردند، وقتی که ورق میتکه تکه 

  دیگر قابل استفاده نیست و آنها را زیر زمین دفن کنید.

ي نفیس که نشـانه ذوق و  ها حاال ببینید چقدر از این قرآن

ایمان و ابتکار و هنر پیشینیان بوده است و نشانه تمدن این قوم و 

ن شا ملت بوده است، نشانه عالقه مفرط مردم به کتاب مقدس مذهبی

فهمیدنـد چـه    میکردند، ن میدفن  ها بردند زیر خاك میبوده است 

رشدي است، عالمـت   کنند. این عالمت بی میچیزي را دارند دفن 

نشناختن هنر گذشتگان، نشناختن قدر احساس گذشتگان و عالمت 

نشناختن ارزش اجتماعی آنها براي یک ملت و سرفرازي آنهـا در  

  ي دیگر است.ها برابر ملت

  یادم هست که استاد بزرگوار ما حکیم عالیقدر آقا میرزا مهدي 
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آشتیانی (اعلی اهللا مقامه) که واقعاً مرد حکیم و فیلسوفی بود و در 

کردند،  میحدود بیست و پنج سال قبل به قم آمده بودند و تدریس 

ي نقل کردند، ایشان گفتند: رفته بودم بـه یکـی از کتـاب    ا هقضی

خواستم، کتاب فروش یک نسخه خطی از کتابی  یمو کتابی  ها فروشی

ارائه داد و گفت آقاي  شناختم و در ریاضیات بود به من میکه من ن

میرزا این کتاب شاید به درد شما بخورد، شما از من بخرید، گفـتم  

قیمتش چقدر است؟ گفت ده تومان، با پول آن موقع ده تومان خیلی 

وقتی که کتاب را نگاه کردم  زیاد بود و من هم نداشتم که بدهم ولی

ند و ا هیی است که ریاضیون اسالمی نوشتها اجماالً فهمیدم که از کتاب

خرم به شرط آن  میممکن است ارزش زیادي داشته باشد، گفتم من 

که در قیمتش تخفیف بدهی، کتاب فروش حاضر نشد تخفیف بدهد، 

زدیم که  میاما هنوز آن کتاب روي آن ویترین بود و ما داشتیم چانه 

یک مرد خارجی وارد شد و چشمش به کتاب افتاد، پرسید قیمت این 

کتاب چقدر است؟ کتاب فروش گفت ده تومان، او فوراً ده تومان را 

داد و مثل برق بیرون رفت، بعد ما فهمیدیم این کتاب دست به دست 

به مبالغ هنگفتی تقویم شده  ها شناس شده و در همین تهران میان نسخه

براي ما قابل تصور نبود. معلوم شد اوال خود کتاب از نظر محتوا که 

ند ا هبسیار نفیس بوده و ثانیاً نسخه منحصر به فرد بوده و کتاب را برد

ي اروپا. معلوم شد که این آدم از اروپا، از یکی از ها براي کتابخانه

و شاید با بعضی - موریت داشته که این کتاب راي اروپا مأها کتابخانه

ي مشرق زمین پیدا ها از کتابخانه -ي دیگر نظیر این کتابها کتاب

  کند و ببرد.

  این تفاوت یک ملت رشید و الیق است کـه حتـی ارزش  
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ي آنجـا را  ها کند و بعد کتاب میي دیگران را هم درك ها سرمایه

نماید، با ملتی که چنین  میکند و ضمیمه کتابخانه خودش  میجمع 

لیاقتی رسیده که اصـالً   است و به این حد بیسابقه درخشانی داشته 

یی هم دارد و باید آن را حفظ و نگهداري ها داند چنین سرمایه مین

ي هـا  ي مشرق زمین و نسخهها نماید. شما االن اگر بخواهید کتاب

توانید پیدا کنیـد؟ در   میبسیار عالی اسالمی را پیدا کنید، در کجا 

توانید پیدا کنید؟ خیر، در  میهان توانید پیدا کنید؟ در اصف میتهران 

توانید پیدا کنید یا الاقل  میي اروپا یا امریکا یا شوروي ها کتابخانه

  توانید پیدا کنید. میدر آنجا بهتر 

ي اسالمی مانند ترکیـه و  ها خوشبختانه در برخی از کشور

ارزش هست، از ي باها هند و تا حدي مصر و ایران بعضی کتابخانه

قدر آنها را بدانیم. این یک نمونه کوچکی است که  هم اکنون باید

 کنم. میمن دارم براي شما عرض 

  ابنیه تاریخی

تا چند سال پیش ابنیه تاریخی که ما در همین مملکت داریم 

رفت و هـر کـار دلـش     میآمد و  میدر وضعی بود که هر کسی 

رفت چشمش بـه یـک کاشـی     میي ا هکرد، اگر بچ میخواست  می

شکست هـیچ   میزد به آن کاشی و  میداشت و  میافتاد میخ بر  می

کس نبود که جلویش را بگیرد در صورتی که اگر مردمی دیگـر  

چنین شاهکارهایی داشته باشند که در ششصد سال پیش، در هفتصد 

ند و عالمت سابقه ا هسال یا سیصد چهارصد سال پیش به وجود آورد

حاضر نخواهند شد یک آجر آن  رود، میفرهنگ و تمدن آنها به شمار 
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را به قیمت یک میلیون دالر بدهند. پس ما چرا این طور هسـتیم؟  

  براي اینکه درك نداریم، شناخت نداریم. مثال خیلی زیاد است.

از شخصیت موثّق و محترمی اخیراً شـنیدم کـه توجـه بـه     

اهللا که در اصفهان است از زمانی آغاز  حفاظت گنبد مسجد شیخ لطف

شناس معروف یعنی پروفسور پوپ که اخیراً  یک نفر ایرانشد که 

فوت کرد و در اصفهان طبق وصیت خودش دفن شد آمد و به طور 

جدي به اولیاء امور تذکر داد که اگر این اثر را حفظ نکنید و خراب 

ید، این گونه آثـار و شـاهکارها بـه    ا هشود به بشریت خیانت کرد

وح بشریت است. پس از ایـن  بشریت تعلق دارد و تجلی زیبایی ر

  تذکر بود که ما در صدد حفظ و نگهداري برآمدیم.

  دانشمندان اسالمی

یکی از ذخایر بزرگ ما دانشمندان گرانقـدر مـا هسـتند.    

دانم چطور شده که در ما حس تنفر از گذشته پیدا شده اسـت.   مین

شاید این تنفر مولود احساس حقارت نسبت به گذشته است. غالبـاً  

کنند که در گذشته دانشمندي که بشود او را به حسـاب   میخیال 

کنند که مثالً  میآورد در میان ما وجود نداشته است. برخی گمان 

طب ابن سینا در حدود معالجات پیر زنان قدیمی بوده است، یا گمان 

کنند ریاضیات ریاضیون ما از قبیل ابن هیثم، خوارزمی و خیام در  می

آموزان دبیرستانی امروز بوده است. کار بـه   حدود اطالعات دانش

جایی کشیده است که ما ارزش دانشمندان خـود را بایـد از زبـان    

دیگران بشنویم؛ یعنی امروز اگر از امثال بوعلی و فارابی و ابوریحان 

دان و خواجه نصیرالدین طوسی و مولـوي و   بیرونی و خیام ریاضی
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بینیم  میلیل این است که کنیم به د میسعدي و حافظ تجلیل و تکریم 

 هـا  ند ایـن شخصـیت  ا هدر تاریخ علوم و ادبیاتی که اروپاییان نوشت

ي دارند و بعضی از آنها از نوابغ طراز اول جهان به ا هموقعیت برجست

روند، و لهذا هر شخصیتی را که اروپاییـان بـه رسـمیت     میشمار 

  کنیم از او نام ببریم. مینشناسند خودمان جرئت ن

لهین شیرازي عارف و حکیم أسال پیش که صدرالمت تا چند

ها معرفی نشده بود ملـت مـا بـاور     الهی معروف ما از زبان فرنگی

ي بسـیار بلنـدي   ها کرد که این فیلسوف در رشته خود اندیشه مین

داشته است، اما اخیراً به وسیله بعضی مستشرقین مقام فلسفی او در 

ي خود ها ما هم در نوشتهمحافل علمی جهان اعالم شد، کم و بیش 

  بریم. مینامی از او 

  مقررات اسالمی

تر کـه مـادر و    باالتر و مهمتر و پرارزش ها از همه سرمایه

ست خود مقررات اسالمی است. آنچه تـاکنون  ها منبع سایر سرمایه

مثال آوردیم درباره میراث فرهنگ و تمدن اسالمی بـود، از خـود   

  رات اسالم مثال بزنیم:اسالم یعنی از متن اسالم، از مقر

لیاقتی ما، در اثر  ، در اثر بیرشدي ما ست که در اثر بیها سال

عدم شناخت ما از اسالم و فلسفه اجتماعی و انسانی اسالم، مقررات 

اسالم به عنوان چیزهـایی دور ریختنـی تـدریجاً از مـدار زنـدگی      

شود و به جاي آنها مقررات موضوعه و مجعوله  میاجتماعی ما خارج 

  گردد. میدیگران جانشین 

  آید؟ یعنی ما واقعاً نشستیم میي به عمل ا هآیا در این کار مطالع
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و مطالعه کردیم و دیدیم مثالً مقررات جزائی اسالم، مقررات قضائی  

اسالم، مقررات خانوادگی اسالم قادر به تنظـیم صـحیح اجتمـاع و    

کاري صورت گیرد جاي گله ست؟ اگر از روي مطالعه خانواده نی

  سفانه توجه و مطالعه نداریم.نیست، متأ

کـنم،   میبه عنوان مثال یکی از قوانین جزائی اسالم را ذکر 

کنم که از نظر مخالفین جاي ایراد زیادي  میمخصوصاً مثالی انتخاب 

  است.

  مجازات دزدي

ن دزد را ذکـر  در قوانین جزائی اسالم مسئله بریدن انگشتا

گوینـد دنیـاي    میند و ا هکنم که امروز جار و جنجال راه انداخت می

خواهنـد   مـی پسندد که دست دزد را ببرند. تلویحاً  میامروز دیگر ن

بگویند ما از خود رشد نداریم، ما از خود شناخت نداریم، ما موظف و 

بلکه محکومیم که پسند دیگران را بپسـندیم، تشـخیص مـا تـابع     

  دیگران باشد. تشخیص

اگر بناست از خود فکري نداشته باشیم و تشخیص نداشـته  

باشیم، دیگران به جاي ما و براي ما فکر کنند و تشخیص دهند که 

سخنی نداریم. اما اگر بناست یک ذره به خود جرئت دهیم که فکر 

کنم: چرا بریـدن انگشـتان    میکنیم و تشخیص داشته باشیم عرض 

  خائن و دزد نارواست؟

مطلب از چند صورت خالی نیست، یا بایـد بگـوییم دزدي   

مجازات ندارد از باب اینکه مسئله مهمی نیست، هـر کـس دزدي   

 شـود  مـی کرد نباید کاري به کارش داشت و احیاناً اگر مجـازات  
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آنچنان مالیم باشد که بار دیگر تشویق شود و تکرار کند، و یا باید 

تربیت کرد و نجات داد. این  بگوییم دزد را نباید مجازات کرد بلکه

سخن خیلی فریبنده و عوام پسند است، اما سخن در این نیست که یا 

تربیت یا مجازات، سخن در این است که آنجا که تربیت مثبت و 

ثر نشد چه باید کرد؟ آیـا مجـازات خـود آخـرین دواي     ؤمالیم م

تربیت نیست؟ و یا باید بگوییم که بریدن انگشـت دزد خشـونت   

باید به کمتر از آن مثالً چند ضربه شالق قناعت کرد. جواب  است و

این است مالك خشونت و مالیمت چیست؟ دزدي ضرر به امانت 

خوانیم که  میبینیم و  میاست، ضربه به ناموس اجتماع است، دائماً 

و دست و پـا   ها ها و کشته شدن خود دزدي احیاناً منجر به کشتن

شود. باید دید چه مجازاتی قادر  می اه الخلقه شدن و ناقص ها شکستن

است که نقش آخرین دوا را بازي کند. تجربه نشان داده است که 

شود صـدها و هزارهـا دزدي    میدر جاهایی که این مجازات اجرا ن

شـوند و   مییی کشته ها دمآکند و  میهایی سقوط  شود و خانمان می

گردند، اما آنجا که این قـانون اجـرا    میالعضو  ي دیگر ناقصها آدم

شود، با بریدن انگشتان یک دزد به کلی باب دزدي با همه تبعات  می

رود. بریدن انگشتان خیانت یک خـائن   میاش از بین  و آثار قهري

خشونت نیست، بلکه جلوگیري از خشونت است، جلوگیري از یک 

  تر است. ي صد درجه سختها سلسله خشونت

باید نا گفته نماند که از نظر اسالم قوانین جزائی  البته این نکته

شود که قبالً صریحاً اعالم شده باشد و مرتکب بـا   میآن گاه اجرا 

آگاهی به اینکه مجازات چیست مرتکب جرم شده باشد. نکته دیگر 

اینکه از نظر اسالم مجازات آخرین دوا و آخرین عامل تربیتی اجتماع 

راه منحصر جلـوگیري از دزدي یـا    گانهـگوید ی میاست. اسالم ن
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جنایت دیگر مجازات است، اسالم از همه عوامـل دیگـر اسـتفاده    

  کند و از آن جمله مجازات. می

مسئله دیگر که باید گفته شود این است که برخی به چیز 

گویند فرض کنیم که در یک کشوري دست  میند و ا هدیگر چسبید

؟ البته دست آفتابه دزد را، برند میدزد را ببرند، دست کدام دزد را 

برند که طبق قوانین موجود عملش سرقت شمرده  میدست کسی را 

شود و حال آنکه ممکن است در همان کشور افـرادي از قـوانین   

ظالمانه موجود استفاده کنند و حقوق حقه دیگران را به حکم قانون 

به خود اختصاص دهند و چون عملشان از نظر قوانین دزدي نیست 

زات دست بریدن درباره آنها اجرا نشود، پس چه فایده از چنین مجا

قانونی؟ نتیجه اینچنین قانون این است که یک مفلوك بیچاره که از 

دستش بریده شود روي اضطرار دزدي مختصري مرتکب شده است 

دار که صدها هزار برابر او به حقوق عامه مـردم  اما دزد زر و زور

  ظ و محترم بماند.تجاوز کرده است مصون و محفو

تـر اسـت.    تر و مضحک این ایراد از ایرادهاي دیگر سست

مگر معنی اینکه مجازات دزدي بریدن انگشتان است این است که از 

نظر وضع قوانین وضع به هر منوال بود، بود و یا دزد اگر زر و زور 

داشت نباید متعرض او شد؟ مسئله بریدن انگشـتان دزد در اسـالم   

طرح کلی است که شامل وضـع و اجـراي قـوانین    جزئی از یک 

  عادالنه نیز هست.

  ها عدم توجه به مسئولیت

  عدم توجه ما به مسئولیت حفظ و نگهداري مقررات مسأله
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اسالمی از راه عدم شناخت ما به فلسفه نظامات اجتماعی، سیاسـی،  

حقوقی، جزائی، خانوادگی اسالم و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع 

  ل بسیار حساس است.ئا یکی از مسااز آنه

ي اخیر تا حدي بیداري پیدا شده است. ها خوشبختانه در سال

کنند از دو  میافراد بیدار وقتی که عمیقاً نظامات اسالمی را مطالعه 

ي ها مانند: یکی از جهت عمق  اعجازآمیز فلسفه میجهت در شگفت 

تواند چنین  میاجتماعی اسالم که جز شعاع وحی هیچ قدرتی دیگر ن

لیاقتی  خبري و بی بینش نافذي داشته باشد، دیگر از جهت کمال بی

  مدعیان حراست و نگهبانی این مقررات.

  گذرد میخبري از آنچه در جهان اسالم  یب

ي خودمان بیاورم: یک جامعه زنده ها رشدي مثالی دیگر از بی

از جمله خصوصیاتش این است که هر ناراحتی که بر یـک عضـو   

کند.  میشود و همدردي  میتاب  آید تمام پیکر آگاه و بلکه بیرد وا

ـ  « یم:ا هجمله معروف رسول اکرم را همه شنید منینَ فـی  ؤمثَـلُ الم

ثَلِ الجسد اذا اشتَکی بعض تَداعی لَـه سـائرُ    هِم کَممتَراح م وهدتَواد

خاصیت موجود زنده این است که  1»اَعضاء جسده بِالحمی والسهرِ

کند.  میشود و همدردي  میاگر دردي عارض شود همه پیکر باخبر 

یک جامعه زنده نیـز همـین طـور اسـت؛ یـک جامعـه زنـده از        

که  چنان ماند هم میخبر ن ي دردناك اعضاي خودش بیها سرگذشت

  ماند، حداقل باخبر شدن است. میتفاوت نیز ن بی

                                                                 

 .155/ ص 2. الجامع الصغیر، ج 1
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که به مناسبت، درباره نماز » و منبر خطابه«ي ها در سخنرانی

لسالم را نقل و ا هجمعه بحث کردم روایت معروف حضرت رضا علی

لَت الخُطبـه یـوم   « فرماید: میتفسیر کردم. در آنجا امام  عو انَّما ج

بب الی موعظَتهِ الَمیرِ سکونَ لاَن ی فَاَراد عام دشهم هعماَنَّ الجل هعمم الج

  هِم علی مـا اَرادتَوقیفو هعصینَ المتَرهیبِهِم م و هتَرغیبِهِم فی الطاع و

 1»من مصلَحه دینهِم و دنیاهم و یخبِرُهم بِما ورد علیهِم منَ االفاق...

یعنی در روز جمعه از آن جهت خطابه (به جاي دو رکعت از چهار 

(بر  است می ه روز اجتماع عمورکعت) قرار داده شده که روز جمع

همه واجب است در شعاع یک فرسخ از مرکز اقامـه نمـاز جمعـه    

ي است که فرمانده مسلمین به این وسیله ا هشرکت کنند) و این وسیل

کند، به طاعـات ترغیـب و از معاصـی تحـذیر      میمردم را موعظه 

نماید، دیگر اینکه مردم را در جریان مصالح دین و دنیاشان قرار  می

دهد؛ سوم اینکه گزارش خبرهایی که در جهان رخ داده به آنها  می

  دهد. می

شاهد من همین جمله اخیر است که: اسالم نمـاز هفتگـی   

ن جمله براي آگاهی از ا واجب کرده است براي اموري، از آجمعه ر

  گذرد. میجهان اسالم) آنچه در جهان (بالخصوص 

ولی وقتی که ما در تاریخ شش یا هفت قرن اخیر خودمان 

تـرین و   بینیم. یکی از حساس میخبري محض را  کنیم بی میدقت 

شود و سایر اعضا  میترین عضوهاي این پیکر، ظالمانه بریده  شریف

شوند. داستان اندلس اسالمی که یکی از سه مرکز تمـدن   میآگاه ن

بود و اروپا نهضت خود را و تمدن خود را مدیون تمدن  عظیم اسالمی

                                                                 

 .457/ ص 1. وسائل الشیعه، ج 1
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اسالمی اندلس است، مثال خوبی است براي ما. این عضـو عزیـز و   

شود اما شرق اسالمی تا صـدها   میترین شکلی قطع  شریف به فجیع

  ي رخ داده است.ا هشود که چنین حادث میسال آگاه ن

  رشد از نظر آموزش و پرورش

حیوانات نیز در شعاع حیات خود از نـوعی  قبالً گفتیم که 

زیـان خـود را تشـخیص     مندند، به طور غریزي سـود و  رشد بهره

برداري  دهند و به طور غریزي آمادگی و لیاقت نگهداري و بهره می

از امکانات خود را دارند، آنچه را که آگاهی ندارند و یـا لیاقـت   

جزء امکانات  برداري ندارند چیزهایی است که در نظام خلقت بهره

آنها قرار نگرفته است؛ ولی رشد انسان اکتسابی است، باید انسان آن 

کـه   چنـان  است، هم یي الزم انسان کسبها را تحصیل کند، آگاهی

ي انسان براي نگهداري ها و آمادگی ها و لیاقت ها و توانایی ها قدرت

 برداري از امکاناتی که در نظامات خلقت در خور فعالیت او و بهره

قرار داده شده نیز اکتسابی است. آموزش و پرورش به طور کلـی  

ست که ها بخشی متوجه آگاهی ها متوجه این دو جهت است؛ آموزش

ست کـه  ها بخشی متوجه توانایی ها یک رکن رشد است، و پرورش

  رکن دوم آن است.

  وسعت میدان رشد انسانی

گوییم تفاوت دیگر رشد حیوان بـا رشـد انسـان     میاکنون 

اسـت ولـی رشـد    » يا همنطق«و» حالی«این است که رشد حیوان 

انسان نه محدود به زمان حال است، بلکه شامل ماضی و استقبال هم 
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ي نامحدود ها هست، و نه محدود به منطقه زندگی است، شامل مکان

  شود. می

  بینی قدرت پیش

رشد انسان از نظر گذشته و ماضی همان است که قبال اشاره 

بـرداري از   هی به سرگذشت و تاریخ خـود و بهـره  اشد؛ یعنی آگ

امکانات تاریخی؛ اما از نظر آینده و مستقبل عبارت است از قدرت 

بینی کردن و پیشاپیش  بینی آینده؛ یعنی حوادث آینده را پیش پیش

آنها را تحت ضبط و کنترل درآوردن، و به عبارت دیگر بر زمان 

اساس قوانین و سننی که سوار شدن و هدایت و رهبري زمان را بر 

  بر زمان و تاریخ حاکم است بر عهده گرفتن.

بینیم  میش را کم و بیش در میان بعضی ملل پیشرفته ا هنمون

کنند و پیشـاپیش بـه اسـتقبال     میبینی  که چگونه حوادث را پیش

االمکان حوادث را تحت ضبط و کنترل خود  روند و حتی میحوادث 

  دهند. میقرار 

ینده رفتن و آن را تحت کنترل درآوردن که به استقبال آ

عالمت رشد اجتماعی است، فرع بر این است که انسـان آینـده را   

بینی علمی یعنی بر اساس قوانین علمی نه  بینی کند، البته پیش پیش

گویان که همه ساله از فروردین  ي غیبها بینی بینی از قبیل پیش پیش

کنند و صرفاً یک سرگرمی  میي حوادث سال آینده را پیشگویی ا هعد

کند که این مهمالت چه از  میاست و احدي هم آخر سال حساب ن

است، بینی علمی آینده فرع شناخت عوامل زمان حال  آب درآمد. پیش

 بینی تضیات زمان است. پس پیشـبه عبارت دیگر فرع شناخت مق
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آینده فرع بر شناختن زمان حال است، پس شرط رشد، شناختن زمان 

و مقتضیات آن است. مردمی که عصر و زمان خود را درست درك 

بینی  توانند آینده را پیش میشناسند، به طریق اولی ن میکنند و ن مین

  کنند و تحت ضبط و کنترل خود درآورند.

بـود، یعنـی    هـا  آنچه تاکنون گفتیم عالئم منفی بی رشدي

بینـی   اطالعی از شـرایط زمـان، پـیش    ، بیها تفاوتی ، بیها خبري بی

هر  ها »بی«. این ها و امثال این ها ، جز جلوپاي خود ندیدنها نکردن

  رشدي است. کدام به نوبه خود نشان بی

  رشدي عالئم مثبت بی

رشدي بگوییم. شاید در  حاال چند نمونه هم از عالئم مثبت بی

نشان  ها کمتر از سکون ها ها و حرکت»بی«کمتر از  ها »با«میان ما 

رشدي نباشد. در اینجا ناچاریم خیلی به طـور اشـاره بگـوییم و     بی

  بگذریم:

  انتشارات و مطبوعات

انتشارات و مطبوعات هـر مردمـی نمایـانگر سـطح رشـد      

یک نگاهی به آثار منتشره ما به نام اسالم و دین و مذهب  آنهاست.

طح رشد جامعه ما را بفهماند. دو مقایسـه در اینجـا الزم   تواند س می

است؛ یکی مقایسه میان مطبوعات دینی و اسالمی زمان حاضر ما با 

ي این زمان ها آثار و کتب قرون اولیه اسالمیه خودمان. اگر کتاب

ي هزار سال پیش خودمان مقایسه کنیم موجب ها خودمان را با کتاب
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ي غربـی  ها گویند اگر به کتاب میا ه شرمندگی خواهد بود. فرنگی

رجوع کنید که تاریخش به شما  ها خواهید رجوع کنید بدان کتاب می

تر و  تر است زیرا کتب غربی هر چه جلو آمده بهتر و متقن نزدیک

ي شـرقی و  هـا  تر شده است، ولی اگر به کتاب تر و تحقیقی میعل

یی رجوع ها کتابتوانید به  میخواهید رجوع کنید هر چه  میاسالمی 

کنید که تاریخش از شما دورتر است و مربوط است به قرون اولیه 

  تر شده است. ارزش اسالمی، زیرا هر چه جلوتر آمده بی

ي بـه  هـا  البته مقداري مبالغه است، ولی بدون شک کتاب

اصطالح تبلیغی و دفاعی اسالمی ما همین طور است. اغلـب اینهـا   

. غالباً به جاي آنکه آگاه کننده و زیانشان از سودشان بیشتر است

ند، به جاي آنکه هدایت ا هبیدار کننده باشند تخدیري و منحرف کنند

نظمـی و   ند. شاید علت عمده این امر بیا هکننده باشند گمراه کنند

تشکیالتی سازمان روحانیت ماست، هر که از مادر خود قهر کرده  بی

نویسد و احیاناً از یک  یمکند درباره اسالم کتاب بنویسد و  میهوس 

گیـرد و دیگـر واویـال و     مـی مقام مشهور و روحانی هم تقـریظ  

  وامصیبتا.

  مصارف نیروهاي مغزي

تواننـد افکـار و    مـی نیروهاي مغزي متفکران هر قوم کـه  

قیمـت آن   ي ذيهـا  ي بدیع عرضه بدارند از جمله سرمایهها اندیشه

صرف چه مسائلی  ها رود؛ ولی باید دید این سرمایه میقوم به شمار 

رشـدي مربـوط اسـت، داشـتن و      شود؟ آنچه که به رشد و بـی  می

 نداشتن مغزهاي قوي نیست، بلکه این است که این نیروهاي مغزي



 امدادهاي غیبی در زندگی بشر  152

 

شود؟ مغز قوي مانند بازوي قوي است؛ داشتن  میصرف چه مسائلی 

بازوي قوي به خودي خود مولد نیست؛ فرضاً یک بازوي قوي دائماً 

ي به نقطه دیگر ببرد چه ا هرا زیر و رو کند و از نقطزار  خاك شوره

  ي دارد؟ا هفاید

یعنـی  - نیروهـاي مغـزي شـان    هـا  گاهی برخـی جامعـه  

فایده  صرف مسائلی بی -شان ترین و عزیزترین سرمایه انسانی شریف

شود؛ یعنی در میان هزاران مسائل مشکل نظـري و   میفایده  و یا کم

نیاز اجتماع است تنها توجـه   عملی که فوریت دارد و سخت مورد

مغزها به یک سلسله مسائل تکراري است که اگر حل شدنی بـوده  

است تا حاال هزار بار حل شده است و اگر هم حل ناشدنی است تا 

 ها ابد حل نخواهد شد. ولی عادت عرف بر این جاري است که نبوغ

و استعدادها صرف همان مسائل تکـراري شـود و محصـول قابـل     

داشته باشد؛ مثل اینکه مثالً در میان ما عادت بر این جاري توجهی ن

و » ابن قبه«است که مقدار بسیار زیادي از نیروها صرف حلّ شبهه 

ي از این قبیل که هزار بار حل شده است بشود و حال اینکه ا هیا شبه

تر و مورد  تر و حیاتی مهمتر از شبهه ابن قبه و فوري مسأله ها هزار

شبهه ابن قبه داریم و احدي در فکر آنها نیست؛ گویی تا نیازتر از 

ش باید اندیشید همـین  ا هدامنه قیامت تنها مشکلی که مرتب دربار

مشکل است و چند مشکل دیگر شبیه این مشکل. در اینجا بیش از 

  توانم بدهم. میاین توضیحی ن

  ها حساسیت

  ي اجتماعیها رشدي، حساسیت یکی دیگر از عالئم رشد و بی
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با یکدیگر اختالف دارند.  ها در حساسیت نشان دادن ها است. جامعه

اشتباه است اگر خیال کنیم که یـک جامعـه بـه اصـطالح دینـی      

یش همیشه رنگ و شکل دینی دارد و احیاناً انگیزه دینی ها حساسیت

در موضوعات دینی بود و حتی  ها هم دارد؛ ولی آیا اگر حساسیت

ن دین و را با آ ها است که آن حساسیت هم دینی بود کافی ها انگیزه

مصالح آن دین منطبق بدانیم؟ جواب این است : نه، نکته مهم همین 

  جاست.

گاهی مردم به علل خاص اجتماعی درباره بعضـی مسـائل   

دهنـد، گـویی    مـی بسیار اصولی دین حساسیت خود را از دسـت  

 بینند که میشعورشان نسبت به آن اصول خفته است، به چشم خود 

گـزد؛ ولـی    میشود ولی ککشان به اصطالح ن میآن اصول پایمال 

درباره بعضی مسائل که از نظر خود دین جزء اصول نیست، جـزء  

فروع است، یا احیاناً جزء فروع هم نیست، جزء شعائر است، یا خیر 

ي دیگر، ها جزء اصول است ولی باالخره اصلی است در عرض اصل

ي بر آن یـا  ا هحتی توهم خدش دهند که میآنچنان حساسیت نشان 

  آورد. میشایعه دروغ خدشه بر آن، آنها را به جوش 

آورند  میي کاذب در جامعه به وجود ها گاهی هم حساسیت

 دهند که دلیلی نـدارد.  مییعنی مردم درباره اموري حساسیت نشان 

ها مـردي از   کردند که در یکی از شهرستان مییکی از آقایان نقل 

کسبه که خیلی مقدس بود، خدا به او فرزندي نداده بود جـز یـک   

پسر، آن پسر برایش خیلی عزیز بود، طبعاً لوس و ننر و حاکم بر پدر و 

این پسر کم کم جوانی برومند شد. جوانی، فراغت،  مادر بار آمده بود.

پولداري، لوسی و ننري دست به دست هم داده بود و او را جوانی 

 زه بار آورده بود. پدر بیچاره خیلی ناراحت بود و بچه به سخنانشهر
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داد، و از طرفی چون یگانه فرزند پدر بود پـدر حاضـر    میگوش ن

ساخت. کار هرزگی فرزند به  میسوخت و  میشد طردش کند،  مین

جایی رسید که کم کم  در خانه پدر که هیچ وقـت جـز مجـالس    

کرد. تدریجاً  میروب پهن شد بساط مش میمذهبی مجلسی تشکیل ن

گذاشت و  میآورد. پدر بیچاره دندان به جگر  میزنان هر جایی را 

  گفت. میچیزي ن

به ایـران آمـده بـود.    » گوجه فرنگی«در آن اوقات، تازه 

کردند به عنوان اینکه  میي علیه این گوجه ملعون فرنگی! تبلیغ ا هعد

خوردند و  مین فرنگی است و از فرنگ آمده حرام است، و مردم هم

تدریجاً مردم آن شهر حساسیت شدیدي درباره گوجه فرنگی پیـدا  

تر بود. در آن شهر به  کرده بودند و از هر حرامی در نظرشان حرام

گوجـه  «گفتند. این لقب از لقـب   می» ارمنی بادمجان«این گوجه 

فقط وطن » گوجه فرنگی«حادتر و تندتر بود، زیرا کلمه » فرنگی

مذهب و » ارمنی بادمجان«کرد؛ ولی کلمه  میمشخص این گوجه را 

دین آن را معین کرد! قهراً در آن شهر تعصب و حساسیت مـردم  

  علیه این تازه وارد بیشتر بود.

روزي به آن حاجی که پسرش هرزه و الابالی شده بـود و  

خورد و خاموش بود، اهل خانه خبر دادند که امروز  میخودش خون 

با » ارمنی بادمجان« کرده است، یک دستمال يا هآقا پسر کار تاز

  خود به خانه آورده است.

پدر وقتی که این خبر را شنید دیگر تاب و توان را از دست 

داد، آمد پسر را صدا زد و گفت: پسر! شراب خوردي صبر کردم، 

ـ  م را ا هدنبال فحشاء رفتی صبر کردم، قمار کردي صبر کردم، خان

ر کردم، حاال کـار را بـه جـایی    مرکز شراب و فحشاء کردي صب
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ي، این دیگر براي ا هبه خانه من آورد» ارمنی بادمجان«ي که ا هرساند

من قابل تحمل نیست، دیگر من از تو پسر گذشتم، باید از خانه من 

  خواهی بروي. میبه هر گوري که 

یی که در مورد هیچ و پوچ و ها ي بود از حساسیتا هاین نمون

شود؛ صد برابر حساسیتی است که در  میپیدا  یا در مورد امور جزئی

رسد کـه   میشود؛ کار حساسیت به جایی  میمورد امور اساسی پیدا 

از تحمل شراب و قمار و فحشـا دشـوارتر   » ارمنی بادمجان«تحمل 

  گردد. می

ي کاذب در مورد مسائل اصلی. حتماً ها اما نمونه حساسیت

مسـائل اصـولی،   کنید که چگونه ممکن است در مـورد   میتعجب 

. تعجب ندارد؛ دلیل کاذب بودنش ي کاذب به وجود آیدها حساسیت

شود و  میاین است که اصول دیگر در همان درجه یا باالتر پایمال 

شود آنجا هم کـه حساسـیت    میهیچ حساسیتی نیست، پس معلوم 

  هست کاذب است.

ـر اسـالم   ا همگر دیده نشده است که از ناحی ي ضربات سخت بر پیک

ـرم     ـه شـخص رسـول اک (ص) در  وارد شده و به مقدسات درجه اول، مثالً ب

ـده اسـت،      کمال صراحت اهانت شده و افتراها به وجود مقدسـش بسـته ش

ـادي    ا هاز این راه منحرف شد ها گروه ند، مردم با علم و اطـالع حساسـیت زی

ـرد أند و به تا هنشان نداد ـان    ا هسف و ناراحتی قلبی قناعت ک ـد، ولـی در هم ن

ي که احیاناً ناشـی از یـک غفلـت و اشـتباه بـوده و      ا مسألهال روي یک ح

ـرد،   مـی غرضی در کار نبوده است، اي بسا تذکر دوستانه مشکل را حـل   ک

ـز دشـمنان اسـالم کسـی از آن سـود        میچه جار و جنجال راه  ـه ج افتد ک

  برد. مین
 

 

 

 



 امدادهاي غیبی در زندگی بشر  156

 

 

  انفاقات

مردم رشدي، انفاقات  نمونه دیگر براي نشان دادن رشد و بی

یی که مردم به عنوان انفاق و فـی سـبیل اهللا مصـرف    ها است، پول

کننـد نمایـانگر سـطح رشـد      میکنند؛ نوع مصارفی که انتخاب  می

  اسالمی مردم است.

قرآن کریم در باب اثر انفاقات بیان عجیبی دارد؛ هم براي 

مثل ») فی سبیل اهللا«(در اصطالح قرآن  انفاقات بجا و مصارف مفید

آورد. مثلی که براي انفاقات  میو هم براي انفاقات غلط مثل  آورد می

  آورد این است: میبجا 

   ــه ــبیلِ اهللاِ کَمثَـــلِ حبـ ــوالَهم فـــی سـ مثَـــلُ الـــذینَ ینفقـــونَ اَمـ

       فــاع ــه واهللاُ یض بح ــاه م لَهــنب ــلِ س ــی کُ ــنابِلَ ف س ــبع ــت س اَنبتَ

لیمع عاهللاُ واسو شاءن یمل
1  

کننـد   مـی ستان کسانی که اموال خویش را در راه خـدا انفـاق   دا

ي است که هفـت خوشـه رویانیـده باشـد و در هـر      ا هداستان دان

خوشه صد دانه باشد، و البته خدا براي هـر کـدام بخواهـد از ایـن     

  دهد، خدا گشایش دهنده و داناست. می(دو برابر)  هم بیشتر

این اثر انفاقاتی است که بجا و در راه خدا یعنـی راه خیـر   

  شود. میعموم مصرف  شود، که حداقل هفتصد برابر 

   آورد: میاما مثلی که براي انفاقات غلط 

                                                                 

 .261. بقره/1
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ــا        ــحٍ فیه ــلِ ری ــدنیا کَمثَ ــوه ال ــذه الحی ــی ه ــونَ ف ــا ینفق ــلُ م مثَ

ــ    ــهم فَاَهلَکَتـ ــوا اَنفُسـ ــومٍ ظَلَمـ ــرثَ قَـ ــابت حـ ــرٌ اَصـ ــا صـ ه ومـ

ظَلَمهم اهللاَ ولکن اَنفُسهم یظلمونَ
1  

کنند در ایـن دنیـا،    می(کافران و معاندان) که انفاق  ها داستان این

داستان بادي است که سرمایی در خود دارد و به زراعـت مردمـی   

سـازد،   میکند پس آن را تباه  میند اصابت ا هکه به خود ستم کرد

  کنند. میکند، خود ستم  میهمانا خدا به آنها ستم ن

است؛ یک انفاق آن اندازه » انفاق«در هر دو آیه سخن از 

ثمربخش است که هفتصد برابر بازده دارد، اما انفاق دیگر نه تنهـا  

بازده ندارد بلکه اثر معکوس دارد، بالیی است که محصوالت دیگر 

  سازد. میرا نیز تباه 

ز نوع اول است منان واقعی همواره اؤاز نظر قرآن انفاقات م

  و انفاقات کافران از نوع دوم.

به جاي اینکه راهنمـا و   ها پس همان طور که برخی نوشته

بخشد، منحرف کننده و  میبخش باشد، اثر معکوس  راهگشا و تحرك

تخدیر کننده و انجمادآور است، برخی انفاقات نیز نه تنها اثر مفیدي 

کنـد،   مـی ا پیدا ندارد، بلکه خاصیت آفت براي محصوالت دیگر ر

کنند که نه تنها اثري  میهاي داخلی بدن  ي است که انگلا هنظیر تغذی

کند، بلکه دشمنانی که  میبراي بدن ندارد و بدن از آن مواد تغذیه ن

گیرند و بدن را  میشوند و نیرو  میند تغذیه ا هخود را به بدن چسبانید

   آورند. میاز پا در 

                                                                 

 .117. آل عمران/1
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یی که مردم به عنوان ها ثروتي در مورد ا هخوب است مطالع

کنند به عمل آید تا معلـوم گـردد چـه     میانفاقات و مبرات خرج 

شـوند، نیروهـاي پیشـرو و     مـی تغذیـه   ها نیروهایی از این ثروت

  یا نیروهاي مخرب و بازدارنده؟ خدمتگزار؟

  ها برخورد با فرصت

طـرز برخـورد بـا     هـا  رشـدي  عالمت دیگـر رشـد و بـی   

و فرصت از دسـت   ها فرصت استفاده کردن ست یعنی ازها فرصت

  فصیل نیست.تست که دیگر مجالی براي ها دادن

شاید از مجموع آنچه گفته شده تا حدي بتوانیم وضع خودمان 

را از نظر رشد اسالمی دریابیم. آیا ما یک جامعه رشید مسلمانیم؟ آیا 

ري بردا ي خود آگاهیم؟ آیا شایستگی نگهداري و بهرهها ما از سرمایه

یی است که تاریخ به ما ها ي خود را که به هر حال امانتها از سرمایه

  دهد؟ میسپرده است داریم؟ عالئم چه نشان 

ي ها یوس باشیم، باید بیشتر به مسئولیتأدر هر حال نباید م

است، خود توجه داشته باشیم، باید بدانیم که رشد به هر حال اکتسابی 

اصلی باید آن را تحصیل کنیم، رشد جامعه خود را باال ببریم. وظیفه 

  »رهبران دینی جز این نیست.
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  محلّـل فیلم

  .است تحریف و مسخ قلب، سراسر که فیلمی

  

  

 محلّل به را طالق تکرار کار که مردي) ص( اکرم پیغمبر

  .است کرده لعن را محلّل شخص نیز و بکشاند

  

 دیده ها روزنامه در زننده و وقیح بسیار اعالنی قبل هفته چند

 و بود کرده ناراحت سخت را عمومی عفت به عالقمندان که شد می

 بنا بود پیدا قرائن از. کردند می صحبت اعالن آن زنندگی باره در غالبا

 از هم فیلم هدف شود؛ داده نشان »محلّل« عنوان تحت فیلمی که است

 و شده آغاز فیلم آن نمایش شنیدیم که نکشید طولی. بود معلوم اول

  .شود می داده نشان ها شهرستان و پایتخت سینماهاي از بسیاري در

 دور آشنایان که نیست روزي شد شروع فیلم این که وقتی از

 درباره و نکنند مراجعه بنده این به تلفن بوسیله یا و حضوراً نزدیک و

 این چند هر که بود این آنها عقیده. نگویند سخن آن کننده گمراه اثر

 تنظیم طوري اینکه به نظر اما است مبتذل فکري و هنري نظر از فیلم

 است شده تصریح آن به مجید قرآن در که را »محلل« قانون که شده

 از که جوان طبقه روحیه در طبعاً و دهد می جلوه ستمگرانه و پایه بی

 الاقل در است الزم گذارد، می بدي اثر خبرند بی آن فلسفه و ماهیت
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 توضـیح  قانون این حقیقی ماهیت و شود داده پاسخ آن به اي مقاله

  .شود داده

 که بود این عذرم. بنویسم چیزي باره این در خواستم نمی من

 صـورت  بـه  چیزي زمینه این در اگر نیست، من کار فیلم یک نقد

 چیـزي  نه بود، صحیح من نظر اظهار بود شده منتشر مقاله یا کتاب

 منحصر آن باره در من اطالعات و شده داده ارائه فیلم صورت به که

 بعضی بودند دیده را فیلم که کسانی. مسموعات سلسله یک به است

 قـرار  من اختیار در را فیلم متن تفصیل بطور بعضی و خالصه بطور

 است میان در مطلبی پاي حال هر به و کردند قطع مرا عذر و دادند

  .است شده تصریح بدان قرآن کریمه آیه نص در که

 قلب سراسر دیدم خواندم، کاغذ روي بر را فیلم آن پیاده من

 واقعیاتی نظر از چه و محلل قانون نظر از چه است تحریف و مسخ و

 کننده تهیه. دارد و داشته جریان حال و گذشته در ما جامعه در که

 واقعیت خود با توانسته نمی و داشته تبلیغاتی نظر که جا آن از فیلم

 نظر در او که تبلیغاتی وجهه از واقعیت عین ارائه زیرا گردد مواجه

 تمـام  محلـل  قانون نفع به یعنی داده می معکوس نتیجه است داشته

 هـم . است کرده رفتار صداقت اصل خالف بر ناچار است، شده می

 مشابه که ساختگی هایی صحنه هم و است کرده مسخ را محلل قانون

 در. اسـت  آفریده ندارد و نداشته وجود ما جامعه در هیچوقت آنها

 و بسـته  افتـرا  کند می زندگی آن در خود که اي جامعه به حقیقت

 را واقعی جریانات که است این فیلمساز یک وظیفه. است زده بهتان

  خیالی صد در صد هاي صحنه آنکه نه کند انتقاد و بیاورد صحنه روي

 گمراهی موجبات و سازد متهم را خود جامعه بدروغ و بسازد خود از

 از گذشته فیلم این که است این کند فراهم جامعه به نسبت را افکار
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 از را مطلب این من. است خیانت یک نیز ملی جنبه از اسالمی جنبه

 دیگر و اسالمی قانون نظر از یکی دهم می قرار بحث مورد جنبه دو

  :اول نظر از اما اجتماعی، هاي جریان و ها واقعیت با فیلم تطابق نظر از

  مکرر هاي طالق مجازات

 نـوعی . اسـت  طـالق  قانون توابع از اسالم در محلل قانون

 بـراي  احساسـات  مجـراي  از اسـت  تدبیري. است عاطفی مجازات

 ایـن  که دهد می نشان ها تجربه و آمارها طالق، تکرار از جلوگیري

  . است داشته طالق از جلوگیري در العاده فوق اثر قانون

  مبغوض حالل

 در اسالم پیغمبر.» است مبغوض حالل« اسالم نظر از طالق

: فرمـود  انـد  کـرده  روایـت  باالتفـاق  سـنی  و شـیعه  کـه  روایتی

 آن هـم  و 1.»اسـت  طـالق  خداوند نزد در ها حالل ترین مبغوض«

 طالق از الهی عرش که ندهید طالق و کنید ازدواج: «فرمود حضرت

  2.لرزد می

 در اینکه عین در یعنی چه؟ یعنی است مبغوض حالل طالق،

 آن جلو در اجباري مانع اسالم است مبغوض و منفور حرام یک حد

 ریشه خانوادگی نظام در کلی فلسفه یک از خود این و دهد نمی قرار

                                                                 

 .54/ ص  6، ج فروع کافی. 1

 .1، کتاب الطّالق، باب وسائل الشیعه. 2
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 یک زوجین علقه اسالم نظر از. است اسالم توجه مورد که گیرد می

 با یکدیگر به زوجین عالقه. دارد خاص مکانیسم و است طبیعی علقه

 شود می آغاز مرد جانب از که است شکل این به است طرفینی اینکه

 زن مقام جهت همین به. است پاسخگویی نوع از مرد به زن عالقه و

  .است مراد و محبوب یک مقام خانوادگی محیط در

 نظـام  کـه  بـرد  مـی  بکار عواطف مجراي از تدابیري اسالم

 مرد عالقه و عشق شعله یعنی بماند محفوظ پایه همین بر خانوادگی

 اسالم نظر از آنچه. باشد آن پاسخگوي نیز زن و بوده روشن همیشه

 کانون و گردد خاموش شعله این که است این است منفور و مبغوض

 زن و درآمد صورت این به احیاناً اگر اما گراید، سردي به خانوادگی

. چسبانید مرد به زور به را زن نباید دیگر کرد سقوط مرد قلب در

 را جماعتی امام حالت باشد شده تحمیل مرد به قانون زور به که زنی

 پاسـبان  زور بـا  او و ورزنـد  نمـی  ارادتی او به محل اهل که دارد

 را اجبـاري  کوشش هر اسالم. کند مردم مقتداي را خود خواهد می

 اسـاس  بـرخالف  و بیهـوده  و لغو محیطی چنان در زن بقاي براي

 حاکمیـت  بـر  خـانوادگی  روابط اساس داند، می خانوادگی روابط

 عاطفی لحاظ از مرد بر زن حاکمیت یعنی است، مرد و زن متقابل

 و رهبـري  و فکـري  لحـاظ  از زن بر مرد حاکمیت و احساسی، و

 عین در اسالم نظر از طالق که است این. خانواده محیط در مدیریت

 کـه  آنجـا  یعنی است، حالل است منفور و مبغوض سخت که این

 جز نیست اي چاره نیفتاده مفید زوجین علقه بقاي براي مختلف تدابیر

  .طالق
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  عاطفی تدبیر

 طریـق  از که طالق از جلوگیري براي اسالم تدابیر از یکی

 محلـل  قانون است مجازات نوعی حقیقت در و برده کار به عاطفه

 کرد رجوع 1»عده« در بعد و داد طالق را خود زن مردي اگر. است

 طالق را او دیگر بار آنگاه کرد ازدواج او با عده انقضاي از بعد یا و

 ازدواج او بـا  عده انقضاء از بعد یا و کرد رجوع عده در باز و داد

 نـدارد  حق دیگر کرد تکرار را طالق سوم نوبت براي سپس کرد

 مـرد  بـا  زن آن آنکـه  مگر کند ازدواج زن آن با چهارم بار براي

 و بطالق منجر طبیعی بطور ازدواج آن و باشد کرده ازدواج دیگري

 نـه  باشـد  دائـم  باید قطعا دیگر ازدواج آن. باشد شده زوج فوت یا

 بشرط اول از توانند نمی یعنی باشد طبیعی و عادي باید هم و موقت،

 شده بستر هم عمال جدید شوهر با زن باید هم و کنند، ازدواج طالق

  . باشد

  :فرماید می 229 آیه بقره مبارکه سوره در

 یـا  و داشـتن  نگه شایستگی به یا سپس است، بار دو فقط طالق«

  »کردن رها نیکی به

 از ندارد حق مرد که دهد می مهر باره در توضیحی بعد قرآن

  :گوید می آنگاه خُلع؛ بعنوان مگر بگیرد پس چیزي مهر

  مـرد  آن بـر  زن آن دیگـر  داد طالق را زن آن سوم نوبت اگر«
 

                                                                 

یعنی پس از آنکه زن د رپاکی طالق داده شده باید به اندازه دو بار که عادت » عده«. 1

زنانگی ببیند صبر کند؛ همینکه براي بار سوم وارد عادت زنانگی شد عدة او تمام است 

 دت در زنان فرق می کند.و می تواند شوهر کند. البته مدت عا
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 آن اگـر  کنـد،  ازدواج دیگـري  مـرد  با زن آن تا شود نمی حالل

 اول مـرد  و زن کـه  نیسـت  مانعی داد طالق را زن آن دیگر مرد

 را خـدا  حـدود  ببرنـد  گمان آنکه شرط به کنند ازدواج دیگر بار

 و مقـررات  اسـت  اینهـا  کننـد  مـی  عمل شرایط به و دارند می بپا

  .»دانند می که مردمی براي الهی حدود

 سـه  مرا زن برو که شخصی به مرد گفتن با شد معلوم پس

 بـه  جریـان  بایـد  نیست، شود طالقه سه زن اینکه امکان کن طالقه

 نیازي نه و شود می طالقه سه زن نه والّا شود طی شد گفته که نحوي

 سه طالق که شود می پیدا آنگاه محلل به نیاز. شود می پیدا محلل به

 صـورت  مجدد ازدواج یا رجوع ها طالق فاصله در و شود تکرار بار

  .شود می برقرار مجازات این سوم طالق از پس گیرد،

 مرا زن برو گفتن با که شده وانمود چنین فیلم این در اما 

 هـم  بعـد  و کنـد  طالقـه  سه را زن تواند می دفتردار کن، طالقه سه

  .نیست محلل جز اي چاره

 چه به که شد پرسش حکم این فلسفه باره در هشتم امام از

 او بر زن آن دیگر داد طالق را خویش زن بار سه مردي اگر علت

 طـالق  و کند ازدواج زن آن با دیگري مرد آنکه مگر است حرام

 کـاري  در بار سه مرد آن اینکه براي: «فرمود امام بمیرد؟ یا دهد

 این سبب این به خداوند. است خداوندي کراهت مورد که شد وارد

 را زنـان  و نشمارند سبک را طالق مردم که کرد مقرر را مجازات

 سـاعتی  هـر  مرد که نیست اي جامه مانند بدانند یعنی نرسانند آزار

  .»بکند را آن خواست ساعتی هر و بپوشد را آن خواست

 کلیساي نظر باید یا گویید؟ می چه طالق مورد در شما اکنون

 بـه  طالق است مقدسی پیمان ازدواج چون که بپذیرید را کاتولیک
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 یعنی کنید قبول را آن مقابل نقطه یا و باشد، کار در نباید وجه هیچ

 قابل پیمان این شرایطی هر در که بشمارید سبک قدر آن را طالق

 ازدواج بار ها ده عمرش طول در زن هر و مرد هر عمالً و باشد فسخ

 پیشگان هنر زندگی در آنچنانکه بگیرد طالق و بدهد طالق و کند

 کلی به را طالق جلو که پذیرد می باالخره یا و شود، می دیده هالیوود

 یـک  کـه  را خانوادگی اجتماع توان نمی هم زور با و گرفت نباید

 بـه  چه را تدابیر همه پس کرد حفظ است عاطفی و طبیعی اجتماع

 باید عواطف همان طریق از مجازات صورت به چه و تشویق صورت

  . است تدبیري چنین محلل قانون. برد کار به

 و داشـته  بسـزایی  تأثیر طالق از جلوگیري در محلل قانون

. اسـت  بوده مردان چشم جلو دردناك تهدید یک شکل به همواره

 خود اول زن سراغ به که اند داده می احتمال صد در یک که مردانی

 همین به و اند کرده خودداري سوم طالق به مبادرت از رفت خواهند

 شود پیدا نیازي چنین که است افتاده اتفاق کم بسیار که است دلیل

 اصـال  یـا  خود عمر طول در ما از کدام هر. بکشد محلل به کار و

 سراغ اگر یا و ندارد سراغ باشد کرده پیدا محلل به نیاز که را طالقی

 کـدام . کنـد  نمی تجاوز واقعه دو و واقعه یک از حتماً باشد داشته

  . باشد داشته جلوگیري قدرت قدر این که است مجازات

  مطالقیت

 و »مطالقیـت « اسـالم  در کـه  کنـیم  اضـافه  را نکته این

 زنان باز و دهد طالق و بگیرد زن مکرر کسی اینکه یعنی »ذواقیت«

 شـده  نهی سخت کند تجربه و بچشد را متعدد زنان بخواهد و دیگر
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 محلـل  همچنین و است، شده معرفی خداوند مبغوض عملی و است

 هم اند کرده نقل سنی و شیعه که روایتی در اکرم پیغمبر. شدن واقع

 شود پیدا محلل به نیاز که رساند می آنجا به را طالق کار که را مردي

 کـه  نیست موردي لعن مورد البته و را محلل خود هم فرمود لعنت

 باشد، گرفته صورت عادي و طبیعی صورت به محلل طالق و ازدواج

 ازدواج موقـت  لـذت  یک منظور به شخص که است جایی مقصود

  . کند

  خودمان جامعه به نگاهی

 جامعه در که واقعیاتی و جریانات نظر از یعنی دوم، نظر اما

 به طبقه میان در ولو گذرد می جامعه در آنچه واقعاً آیا. گذرد می ما

 یا است، شده داده ارائه فیلم این در که است همان بازاري اصطالح

 قانون آیا کند؟ وارد توهینی و ببندد افترایی خواسته صرفاً فیلم این

 مکـرر  هـاي  طالق از جلوگیري براي است مجازات یک که محلل

 طالقه سه ها زن دائماً نتیجه در و نیامده بر جلوگیري عهده از عمالً

 عادي افراد بر عالوه نتیجه در و شود می پیدا محلل به نیاز و شوند می

 این کارشان که دارند و داشته وجود همیشه اي حرفه محلل گروهی

 وقتی بازاري حاجی که آنجا تا است معلوم هم نرخشان حتی است،

 هم با اي حرفه هاي محلل همان بیند می رود می مساجد از یکی به که

 طور این آیا کنند، می صحبت ماه در درآمدشان و شغلشان باره در

  است؟ ایرانی جامعه به توهین صرفاً نظرش فیلم کننده تهیه یا و است

 مذهبی دستورات در که است شنیده کسی تاکنون آیا ثانیاً 

 زنـان  کـه  باشد دیده کسی ما جامعه در عمالً یا و باشد شده وارد
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 خـود  دهـان  به را خود انگشت بیگانه مرد با شدن سخن هم هنگام

 تهیه که است این جز آیا آورند؟ وجود به مضحکی وضع و کنند

 هست و بوده آنچه خالف بر را ما جامعه است خواسته فیلم کننده

 به عمالً ما باتقواي زنان و آمده مجید قرآن در آنچه نماید؟ معرفی

 است این منطقی، و معقول بسیار است دستوري و اند کرده رفتار آن

 تحریـک  و ناز و عشوه با بیگانگان با گفتن سخن هنگام زنان که

 کجا این. نگویند سخن کند می تحریک را بیماردالن هوس که آمیز

   کجا؟ آمیز مسخره وضع آن و

 همسـایه  عقد به مطلقه زن که آنجا فیلم این در اینکه باالتر

 از شـود  آنهـا  خـوابگی  هم مانع اینکه براي سابق شوهر آید، می در

 نامند می »عفت کمربند« را آن اروپائیان که کند می استفاده اي وسیله

 هـاي  شوالیه وسطی قرون در. دار قفل فلزي زرهی شلوار یک یعنی

 به که خود غیاب در نداشتند اطمینان و اعتماد خود زنان به که اروپا

 و کردنـد  مـی  استفاده خود زنان براي شلوارها این از رفتند می سفر

 ایـن  و ها رسم این و اعتمادها عدم این. بردند می خود با آنرا کلید

 ما مردم از نفر یک حتی و نداشته وجود هرگز ما جامعه در شلوارها

 شنیده، اروپا وسطاي قرون از فقط شنیده کس هر شناسد، نمی را آن

 وجـود  مـا  جامعه در که کند می وانمود چنین فیلم کننده تهیه اما

 میانشـان  در قبل قرن هفت شش در ها فرنگی اگر و دارد و داشته

 یـک  اگر آیا! دارد وجود هم هنوز ما جامعه در است بوده معمول

 کمربنـد  از اسـتفاده  که فهمد می این جز ببیند را فیلم این خارجی

  است؟ معمول آنها میان در هم هنوز و بوده معمول ایران در عفت
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  هنري ابتذال

 آنقدر را محلل قانون اجراي طرف یک از فیلم کننده تهیه

 و تراشد، می برایش اي حرفه محلل گروهی که داند می ساري و جاري

 از دیگـران  از بـیش  معموال که را بازاري فرد یک دیگر طرف از

. کند می اعالم خبر بی قانونی چنین وجود از است مطلع دینی مسائل

  آنگاه و دهد می قرار بازاري یک را خود فیلم قهرمان فیلم کننده تهیه

 و است کارانه محافظه که او اي طبقه و صنفی روحیه به توجه بدون

 کند، می حل زیرکانه را خود مشکالت دیگري دار سرمایه هر مانند

 کـه  کند می کشیدن عربده به وادار را او و دهد می دستش به کارد

 طرفی از فیلم قهرمان. »کرد پاك شود نمی خون با جز را ننگ لکه«

 وجـود  بـه  را مشکالت این وجدانش تنها و است متدین و بازاري

 قانونی نظر از نه اگر و است وجدانی حل راه جستجوي در و آورده

 طرف از نیست، کارش در مانعی هیچ شده تنظیم فیلم در که آنچنان

 نـدارد  روحـی  و وجـدانی  مانع و رادع هیچ که فردي مانند دیگر

 گاهی کند؛ تهی شانه محلل قانون اجراي از عمال که کند می کوشش

 از گـاهی  و باشـد  داشته جنسی ناتوانی که رود می کسی دنبال به

  .کند می استفاده عفت کمربند

 طالق اذن داند نمی که است خبر بی آنقدر هم ایرانی دفتردار

 طبعاً و دارد شرایطی طالق داند نمی و نیست، کافی عصبانیت حال در

 اجـراي  بیشـتر  یا ماه یک گاهی و روز چند شود حاصل شرایط تا

 و کننـد،  می آشتی بین این در زوجین احیاناً و افتد می تأخیر صیغه

 نوبت سه باید طالق که است این کردن طالقه سه معنی که داند نمی
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 عـده  یـا  و باشـد  گرفته صورت رجوع بار دو آنها بین که متوالی

  .بگیرد صورت باشد شده منقضی

 بهانـه  با فیلم قهرمان شرعی وجدانی ناراحتی هم کار آخر 

 بهانـه  توانـد  می قانون از فرار براي صرفاً که طالقنامه نشدن قرائت

  .شود می برطرف وجدان، راحتی براي نه باشد

 این و دانسته نمی را اینها فیلم کننده تهیه که گفت توان نمی

 تواند نمی تبلیغاتی فیلم یک ولی است؛ کرده نمی درك را تناقضات

  .باشد خالی است هنري ابتذال اثرش کمترین که تناقضات این از
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