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  مقدمه چاپ اول 
  

 گفتار است  گذرد مجموع پنج ترم ميآنچه اكنون به صورت يك رساله از نظر خواننده مح
  . اند كه در زمانها و مكانهاي دور از يكديگر تكوين يافته

دو گفتار از اين پنج گفتار، تا كنون مكرر به چاپ رسيده است، دو گفتار ديگر براي اولين 
  .  دارد كه اشاره خواهم كرد شود و گفتار پنجم سرگذشت خاصي بار چاپ و منتشر مي

اين گفتار .  است زمانا بر همه اينها مقدم) كند خورشيد دين هرگز غروب نمي(گفتار اول 
 رهبري و مديريت در "گفتار سوم كه عنوان " 1345متن يك سخنراني است كه در سال 

 يك سخنراني است كه در چند سال قبل مقارن ايام بعثت در   را يافته است متن"اسالم 
    اين گفتار تقريبا عين. ان باال ايراد شده است مديريت كرمان، تحت عنو مدرسه عالي

  . همان سخنراني است، يعني اصالحات و اضافات كمي در آن صورت گرفته است
 يك سخنراني  اين گفتار اصالح شده و تفصيل يافته. گفتار چهارم درباره رشد اسالمي است

اد شد و پس از  اير است كه آن هم در چند سال قبل در حسينيه اصفهانيها در آبادان
  . استخراج از ضبط صوت در اختيار اين بنده قرار گرفت
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 پيش در  از جمله در حدود پنجسال. ام اين بنده باز هم تحت اين عنوان سخنراني كرده

 در اينجا مورد  ولي متني كه. حسينيه هدايت الهيجان به مناسبت افتتاح آن مؤسسه
  .  در آبادان ايراد شداستفاده و اصالح قرار گرفت همان است كه

 است، بلكه عين   دارد بصورت سخنراني ايراد نشده" فيلم محلل "گفتار پنجم كه عنوان 
 مغرضانه كه در همان ايام نشان   در انتقاد از يك فيلم1350اي است كه در بهمن ماه  مقاله

ا آنجا كه من اين مقاله ت. شد در روزنامه كيهان نوشتم و مورد استقبال قرار گرفت داده مي
  . اطالع دارم در شيراز در همان ايام به صورت مستقل چاپ و پخش شده است

   هجري شمسي 1354اول تير ماه 
   هجري قمري 1395 جمادي الثانية 12

  مرتضي مطهري 
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   كندين هرگز غروب نميد ديخورش
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  پيشگفتار 

  
  سخنراني آقاي بهروز بوشهري

  رئيس انجمن اسالمي دانشجويان 
  
 نقطه حساس از  همانان ارجمند، استادان گرامي و دوستان عزيز، بدون شك ما در يكمي

 غير موافق و دو موقعيت  در ميان دو فضاي: ايم حيات تاريخ اجتماعي خويش واقع شده
  . مخالف
اي داريم با فرهنگ سرشار و گرانبهايش از يك طرف، و آنچه را كه تمدن امروز  گذشته

  . غرب براي ما به ارمغان آورده است، از طرف ديگرجهان و مخصوصا تمدن 
 همه جانبه با  اي استوار و سنگين داريم، زيرا كه گسستن پيمان ما در اين ميان وظيفه

 و ره آورد امروز هم  گذشته خردمندانه نيست و از طرفي تسليم بدون انديشه به تمدن
گ گذشته و اصيل خود اصول عالي  فرهن ايم كه از ميان ما كوشيده. كاري است غير عاقالنه

  . تر اصول زنده تمدن امروز را نيز فرا گيريم  روشن اش را بشناسيم و با ديدي هر چه و زنده
  توانستيم همچون خاشاكي باشيم و بر روي البته ما مي
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 امواج تعصبات و خرافات گذشتگان بهر طرف كشيده شويم و يا آنكه در گرداب فساد 
  . يم سقوط كن تمدن غرب

ولي ما تصميم گرفتيم خود موجي باشيم، جوشي داشته باشيم و خروشي، و بدين خاطر 
 گذشتگان و هم با زشتيها و بد  گير در پيش گرفتيم هم با خرافات و تعصبات اي پي مبارزه

  . انديشيهاي جهان تازه
نساني  اصول عالي ا اين تكاپو و پيكار مقدس را براي شناخت هر چه بيشتر و همه جانبه

  . اما دور از تنگ نظريها و وازدگيها. ادامه ميدهيم، بخاطر مثبت بودن و بخاطر انسان بودن
ايم و  ها و عقايد از هر نوع، موافق يا مخالف بردبار بوده در راه خويش نسبت به تمام ايده

ها هر چند كه گرد عقايد مختلف هم دور زند  بردبار نيز خواهيم بود و از تمام انديشه
  . كنيم  مي ميمانه و با آغوش باز استقبالص

 دوستان است در  ايم كه نمونه اشتياق گرم در سير اين تكاپو و كوشش فعاليتهائي داشته
  . ايم راهي كه انتخاب كرده

 همه جانبه  ايم همراه با همكاري روزي را كه در سالهاي پيش بنا نهاده كتابخانه شبانه
ماز جمعه ترتيب داديم و در جلسات بحث و گفتگو آن ن. دوستان رونق بيشتري بخشيديم

شركت كرديم تا محيطي با صميميت و همفكري بيشتر ايجاد كنيم، جلسات سخنراني و 
هاي تنهايمان و به   اصيل و انساني را در انديشه بحث و انتقاد داشتيم تا اينكه آن اصول

تا در راهي كه انتخاب همراهي يكديگر باز شناسيم، كالسهاي تقويتي تشكيل داديم 
  .  باشيم ايم بيشتر مثبت كرده

 دوستانه  چند كوشش ديگر نيز داشتيم كه هر كدام يادآور محبت و معرفت صميميت
   و جشني؛تمامي ما دانشجويان است
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آن جشن را امشب برگزار كرديم . كند داريم كه خاطره اين موفقيتها را همه ساله زنده مي
مبعث حضرت رسول، روز برگزيده شدن محمد، مردي كه از به خاطر بزرگداشت روز 

صحراي عربستان برخاست و در آن محيطي كه معيار و مقياس سنجش ارزشها بر پايه 
 گرامي ترين و   ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم، يعني اي مردم"ماديات بود فرياد زد 

بدين خاطر ما . "ماست  ش ترين شما در نزد خداوند درستكارترين و پرهيزكارترين برگزيده
  . شماريم امروز را محترم مي

نهند و آنرا گرامي  گويم به تمام كساني كه براي آن ارزش مي من اين روز را تبريك مي
كنم از همگي شما مهمانان ارجمند به خاطر اينكه لطف نموده و  شمارند، و تشكر مي مي

به .  به آن رونق بخشيديد قدم رنجه كرده و در جشن ما شركت فرموديد و حقيقتا كه
خصوص سپاسگزارم از جناب آقاي مطهري استاد محترم دانشگاه تهران كه لطف فرمودند و 
با وجود همه گرفتاريهائي كه از نظر كار تدريس در دانشگاه و غيره داشتند از راه دور براي 

  .  تشريف آوردند ايراد سخنراني در جشن ما از تهران به آبادان
هاي آنها كه ما را در برگزاري اين   از اولياء محترم دانشكده به خاطر كمككنم تشكر مي

جشن ياري كردند، و سپاسگزارم از تمامي دوستان دانشجوي خود به خاطر همراهي و 
 كشيدند و به خصوص از  همفكري صميمانه ايشان و زحماتي كه در برگزاري اين جشن

  .  تزئين سالن را به عهده گرفتند رم كهاعضاي كميته تفريحات شوراي دانشجويان متشك
 خاطر هدفي بوده  ايم به آنچه كه به پيشگاه دوستان تقديم داشته: كنم در پايان اضافه مي

  . است انساني كه به مقياس گرم كانون دانشجوئي ما محدود شده است
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  كند   خورشيد دين هرگز غروب نمي1
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
رد صحبت شوم اين عيد سعيد را كه روز مبعث خاتم االنبياء است، روز قبل از آنكه وا

توحيد است و به همين جهت روز آزادي بشر است، روز رستاخيز جهان انساني است، روز 
  . كنم  مي عقل و علم است، به همه حضار محترم تبريك عرض

توحيد در   آري بدون شك اسالم منادي. عرض كردم كه روز توحيد و روز آزادي است
 را، فرياد اينكه جز خدا چيز ديگري شايسته پرستش و " ال اله اال اهللا "فرياد . جهان است

عبادت، خضوع و كرنش نيست و بشر جز در پيشگاه حق در پيشگاه هيچ موجودي اعم از 
  : مجرد و مادي نبايد خضوع نمايد، اين فرياد را اسالم بر آورد

  
يننا و بينكم أن ال نعبد اال اهللا و ال نشرك به شيئا و ال يتخذ  تعالوا الي كلمة سواء ب... «"

  )1(. "»بعضا بعضا اربابا من دون اهللا 
  :يپاورق
  .64/ آل عمران .1
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2.   
 جهان آن روز  اي است كه رسول اكرم به عنوان بخشنامه به نام سران اين آيه همان آيه

  . فرستاد
ي و درس نخوانده و در سرزمين راستي آيا عجيب نيست مردي ام. روز عقل و علم است

كند، انقالبي كه  شود و انقالب روحي و معنوي پيدا مي اميت، براي اولين بار كه مبعوث مي
  : شود ها با بشريت مواجه مي  جهان دارد، با اين جمله اتصال به غيب و ملكوت

  
  : "» الذي خلق  اقرأ باسم ربك « "
  . " قرائت كن به نام پروردگار كه آفريد "
  : " االنسان من علق  خلق « "
  ."آفريد ) يا حيواني زالو شكل( انسان را از خون بسته "
  : "»اقرأ و ربك االكرم  « " 
  . " بخوان كه پروردگار تو از همه كريمتر است "
  )1(: "الذي علم بالقلم  « "
   ." آنكه قلم بدست بشر داد، خواندن آموخت، نوشتن آموخت، علم آموخت و فكر داد "
  

من واقعا : گويد  در كتاب خود مي" محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت "نويسنده كتاب 
گويم كه پيغمبر آنها با اينكه در سرزمين اميت مبعوث  به همه مسلمانان جهان تبريك مي

  . شد سخن خود را با علم و سواد و معلومات و دفتر و كتاب و قلم شروع كرد
  :يپاورق
  .4-1/ علق .1
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2.   
زيرا در اين روز تنها او برانگيخته و . كردم اين روز، روز رستاخيز انسانيت استعرض 

 او جهاني برانگيخته و مبعوث  مبعوث نشد، او برانگيخته و مبعوث شد و از مبعوث شدن
انقالبي كه در آن واحد در دو .  جانبه بپا شد شد، دنيائي بپا خاست، انقالبي عظيم و همه

 متخالف و متضاد، هم بروني و هم دروني، هم اخالقي و هم  در دو جبهه: جبهه بود
    دانيم كه انقالبات مقدس اجتماعي منتهاي هنرشان مي.  معنوي و هم دنيائي اجتماعي، هم

اينست كه در طبقه محروم و مظلوم روح حياتي بدمند و آنها را به قيام در برابر طبقه 
اي را به جان طبقه   طبقه  تنها اين نبود كهماهيت انقالب اسالمي. استثمارگر وادار كنند

  . ديگر بياندازد
البته اين كار را كرد، اين روح را دميد و مردم را به قيام در برابر ظلم وادار كرد، اما كارش 

تر نيز به پا كرد كه جز از او و كساني از طراز او  كاري باالتر و انقالبي عظيم. تنها اين نبود
انقالب دروني ايجاد كرد، يعني بشر را حتي عليه .  نيست هيعني پيغمبران، ساخت

اين خصوصيت منحصرا از مذهب است كه قادر است .  به قيام واداشت تبهكاريهاي خودش
كاري و جنايتكاري شخص خودش به قيام وادارد، كه از خود حساب   را عليه تبه آدمي

  .  بكشد انصافبكشد، خود را مالمت كند، و خود را به پاي محكمه عدل و 
 خورشيد ": دانيد اينست برويم دنبال مطلب اصلي خودمان، عنوان اين سخنراني چنانكه مي

 امشب ما در اين محل و در اين   بايد بگويم همين مجلس"دين هرگز غروب كردني نيست 
كند و روز بروز در آسمان   غروب نمي كانون گواه صادقي است بر اينكه خورشيد دين

  . شود هرتر ميانسانيت ظا
  بينيد كه اسالم پس از چهارده قرن در مثل اين  شما مي
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هائي نظير  كند، و كانون  دانش است، يك مركز فرهنگي است، تجلي مي كانون كه كانون
اين چه . كند  كانون را كه مسلما نه اولين آنها خواهد بود و نه آخرينشان، فتح مي اين

 قدرت غروب كردني   چه قدرتي است؟ آيا اينچيزي است؟ اين چه نيروئي است؟ اين
  است؟ تمام شدني است يا نه؟ 

  

  آيا دين اجل و پايان دارد؟ 
 دنياي ما  اين: آن سؤال اين است. خواهم در جواب يك سؤال بحث كنم من امشب مي

بينيم هيچ   چشم خود مي دنياي تغيير و تحول است، در اين دنيا و از اين اموري كه ما به
شود، برچيده  شود، كهنه مي  مي يست كه براي هميشه باقي بماند، همه چيز عوضچيزي ن

آيا دين نيز همين طور است؟ . رسد  نهايت مي شود، و به شود، دوران عمرش منقضي مي مي
 بخصوصي دارد كه اگر آن دوره بخصوص گذشت، دين هم حتما  آيا دين در تاريخ بشر دوره

   خود را به چيز ديگري بدهد؟ يا اينطور نيست؟ برايو به حكم جبر بايد برود و جاي
 بشود باز دين به  هميشه در ميان مردم باقي خواهد بود، هر اندازه عليه دين نهضت و قيام

  . شود شكل ديگر ظاهر مي
 دوباره باز  اينكه عرض كردم به شكل ديگر، مقصودم اين است كه بعد از مدت موقتي

  . گردد، رفتني نيست مي
 تاريخ " درباره   ضمن بحث" درسهاي تاريخ "دورانت كه شخصا الدين است، در كتاب ويل 

رانده  ، هر چيزي اگر يك بار مي دين صد جان دارد": گويد  با نوعي عصبانيت مي"و دين 
  ميرد مگر دين كه اگر صد نوبت ميرانده شود باز زنده  شود براي هميشه مي

 ٢٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 بر پايه علمي براي شما بيان كنم كه  خواهم  نيست مي اين را كه دين مردني).1 (.شود مي
طبق قانون طبيعت چه چيز در دنيا از ميان رفتني است و چه چيز براي هميشه باقي 

 راجع باشياء خارج از اجتماع بشر صحبتي كرده باشم، بحثم  خواهم البته نمي! خواهد ماند
زهائي است كه در زندگي اجتماعي هاي اجتماعي است، راجع به آن چي  پديده فعال راجع به

    ما هست، ببينيم طبق قانون خلقت چه چيزهائي براي هميشه باقي خواهد ماند، و چه
  . كند روند و زمان آنها را فرسوده و كهنه مي چيزهائي از ميان مي

  

  ها  معيار جاودانگي
  

.  تطبيق كنندهاي بشر هاي اجتماعي در مدتي كه باقي هستند حتما بايد با خواسته پديده
هاي بشر  ها خواسته بشر باشند و يا تأمين كننده خواسته به اين معني كه يا خود آن پديده

بوده باشند، يعني يا بايد بشر خود آنها را بخواهد، از عمق غريزه و فطرتش آنها را بخواهد، 
د و خودشان خواه  باشند كه ولو اينكه انسان از عمق غريزه آنها را نمي و يا بايد از اموري

 تأمين  باشند يعني وسيله  طبيعت بشر و هدف تمايالت بشر نيستند اما وسيله مي مطلوب
  . آورند باشند و حاجت هاي او را بر مي هاي اوليه بشر مي خواسته

هاي  هاي طبيعي و خواسته خواسته: هاي بشر باز دو جور خواسته داريم در ميان خواسته
 كه ناشي از ساختمان  هاي طبيعي آن چيزهائي است استهخو. غير طبيعي، يعني اعتيادي

  طبيعي
  :يپاورق
  .66ص / خين و تاريخ، بخش دي تاريدرسها .1
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 موجب آنكه بشر است خواهان   بشر است، يك سلسله امور است كه هر بشري به .2
مثال بشر .  نشده كه كشف كرده است آنهاست، و رمز آنها را هم هنوز كسي مدعي

ق و كاوش علمي است، همچنين به مظاهر جمال و زيبائي عالقه عالقمند به تحقي
دارد، به تشكيل كانون خانوادگي و توليد نسل با همه زحمتها و مرارتهايش عالقمند 

اما چرا بشر عالقمند به . به همدردي و خدمت به همنوع عالقمند است. است
 به جمال ؟ چرا بشر عالقمند اين حس كاوش و حقيقت جوئي چيستتحقيق است؟ 

شود هم   مجلس ترتيب داده مي و زيبائي است؟ چرا وقتي مجلس جشني مثل اين
    هيئت مديره آن جشن و هم حضار، از اينكه وضع

 خانوادگي  برند؟ چرا به تشكيل كانون آيد و لذت مي سالن مرتب و مزين باشد خوششان مي
 وجود دارد؟ اينها يك  عالقمند است؟ چرا در انسان حس همدردي و ترحم نسبت بديگران

 ها را بدهيم و خواه نتوانيم " چرا " اين  سلسله سؤاالتي است كه وجود دارد، ما خواه جواب
  . ها طبيعي است  ترديد نيست اينست كه اين خواسته بدهيم چيزي كه براي ما قابل

اري هاي ديگري هم در ميان بسي هاي طبيعي احيانا يك سلسله خواسته غير از اين خواسته
 قابل ترك دادن و عوض كردن  اعتيادات. شوند از افراد بشر هست كه اعتيادات ناميده مي

 مردم عادت به چاي 999 و يا هزاري 99اكثريت قريب باتفاق، شايد بيش از صدي . است
دارند، عده كثيري به سيگار عادت دارند و از آنها كمتر به مشروب و ترياك عادت دارند، از 

آيد و انسان به همان   هروئين عادت دارند، اينها كم كم بصورت خواسته در ميآنها كمتر به
 ثانوي او شده است،  خواهد اين امري را كه طبيعت اندازه كه يك امر طبيعي را مي

  ها  اما اين خواسته. خواهد مي

 ٢٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ترك دادن است، قابل اين است كه اين فرد را بطوري كه بكلي آن  مصنوعي است لذا قابل
يا نسل آينده را طوري تربيت كنيم كه اساسا فكر اين . ار را فراموش كند، ترك دهندك

  . چيزها را هم نكند
اما امور طبيعي اينطور نيست، قابل ترك دادن نيست، جلوي يك نسل را اگر بگيريم نسل 

  : رود، به عنوان مثال بعدي خودش بدنبال او مي
 رفتن اصول   مطرح نبود، موضوع از مياندر اوائل كمونيسم تنها موضوع اشتراك مال

 باشد سبب بدبختي بشر  خانوادگي هم در بين بود، تحت عنوان اينكه اختصاص هر جا كه
 اختصاص زن و شوهري، ولي اين  است، چه بصورت مالكيت مال و ثروت و چه بصورت

 تشكيل چرا؟ براي اينكه عالقه به.  باز كند موضوع نتوانست در دنيا جائي براي خودش
 هر فردي در طبقه خودش مايل است زن داشته باشد و  يعني. خانواده عالقه فطري است
كند فرزند   داشته باشد، براي اينكه فرزندي كه از اين زن پيدا مي آن زن انحصار به خودش

خود او باشد، يعني عالقه به فرزند، عالقه به اينكه وجودش در نسلش ادامه پيدا كند، يك 
گوئي انسان باداشتن فرزند، . داند ري است، انسان فرزند را امتداد وجود خود ميعالقه فط

  . كند وقتي فرزند ندارد خودش را منقطع و بريده فرض مي. پندارد وجود خود را باقي مي
خواهد پدر خودش  خواهد با گذشته خودش نيز ارتباط داشته باشد مي همچنانكه انسان مي

 كند كه نداند از لحاظ  تواند اينطور زندگي بشر نمي. بشناسدرا بشناسد، تبار خودش را 
تواند طوري زندگي   پدر؟ و همچنين نمي نسلي از كجا آمده است؟ از كدام مادر؟ از كدام

كند و از اين افرادي كه بعد   وجودش امتداد پيدا مي كند كه نفهمد چگونه و بچه شكلي
   از اند كداميك بوجود آمده
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  اويند؟  اينها فرزند 
نه، اينها بر خالف خواسته طبيعي بشر است، لهذا دنيا ديگر زير بار اين حرف نرفت، اين 

 پيش افالطون اين پيشنهاد را كرد  حرف مسكوت ماند، يكبار در دو هزار و سيصد سال
و آنرا ) طبقه حاكمان فيلسوف و فيلسوفان حاكم(منتها براي يك طبقه نه عموم طبقات 

ها تشخيص داده بود، اما بعد خود افالطون از اين  ري از سوء استفادهتنها راه جلوگي
  پيشنهاد خود پشيمان شد، بعد در قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم دوباره اين پيشنهاد شد 

  . و اين بار نيز بشر آنرا قبول نكرد، چرا؟ چون بر خالف طبيعت است
 يعني يك امر غير طبيعي دوام پيدا " القسر ال يدوم "گويند  اي دارند، مي حكما قاعده

ماند و تنها جرياني كه طبيعي باشد  كند، هر جرياني كه غير طبيعي باشد باقي نمي نمي
هاي طبيعي قابل دوام است،   كه جريان مفهوم مخالف اين سخن اينست. قابل دوام است

  . هاي غير طبيعي امكان دوام ندارد امكان بقاء دارد، ولي جريان
 دو خاصيتي كه عرض  گر دين بخواهد در اين دنيا باقي بماند بايد داراي يكي از اينعليهذا ا

كردم بوده باشد يا بايد در نهاد بشر جاي داشته باشد، در ژرفناي فطرت جا داشته باشد، 
اي باشد كه البته در آن صورت تا بشر در   خواسته يعني خود در درون بشر بصورت يك

و يا الاقل اگر خودش خواسته طبيعي بشر نيست، بايد وسيله دنياست باقي خواهد بود 
    هاي ديگر بشر باشد اما اين هم بتنهائي كافي باشد، بايد تأمين كننده خواسته يا خواسته
اي باشد كه چيز ديگري هم نتواند جاي او را  نيست، بايد آن چنان وسيله تأمين كننده

   رشته بگيرد، يعني بايد چنين فرض كنيم كه بشر يك
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 غير از دين و  كند، چيز ديگري  احتياجات دارد كه آن احتياجات را فقط دين تأمين مي
و اال اگر چيزي در اين دنيا پيدا شد كه . مذهب قادر نيست آن احتياجات را تأمين كند

كرده است  توانست مثل دين يا بهتر از دين آن حاجت و آن خواسته را كه دين تأمين مي
  . رود، خصوصا اگر بهتر از دين هم تأمين كند  مي ن وقت دين از ميانتأمين كند، آ

بينيم زود به زود عوض  در پيشرفت تمدن چقدر چيزهاست كه به چشم خودمان مي
 عرض كنم، خيلي  گيرد يك مثال محسوس آيد و فورا جاي آنرا مي شود، يك چيزي مي مي

هاي  م، يك مرتبه اين جورابپوشيدي ساده، تا چند سال پيش همه ما جوراب نخي مي
تا آمد بال درنگ جورابهاي نخي از بين رفت، و حتي كاسبها و آن كساني كه . نايلوني آمد

 فروشي بود، اگر به كار ديگري تغيير شغل ندادند همه  كارشان و شغلشان كار جوراب نخي
 براي پوشد  بشر عاشق چشم و ابروي جوراب نخي نيست، جوراب مي از بين رفتند، چون

، قشنگ خواهد دوام داشته باشد مي جوراب داشته باشد، پوششي براي پاداشته باشد،  اينكه
 بهتر و خودش هم لطيف  و زيبا باشد، لطيف باشد، وقتي يك چيزي آمد كه دوامش از اين

هاي بشر را  اش نيز بيشتر است؟ اين بايد برود دنبال كارش زيرا زماني خواسته تر و صرفه
كرد و تا آن زمان هم جا داشت، حاال چيزي ديگري پيدا شده كه آن خواسته را  تأمين مي

  . كند  مي خيلي بهتر از آن تأمين
چگونه است كه وقتي چراغ برق آمد چراغ موشي را بايد از سرويس خارج كرد؟ صنار هم 

خواست؟  خواست؟ آنرا براي حاجتي مي خرند، بشر چراغ موشي را براي چكار مي آنرا نمي
  كرد، پس ديگر چراغ  از آن بهتر بود و هم دود نمي چراغ برق آمد هم نورش
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كرد، برق خيلي بهتر از  اي را كه او تأمين مي اندازد دور، بايد برود، چون خواسته  اولي را مي
  .كند  تأمين مي آن

  اما اگر چيزي باشد كه در اجتماع بشر آن چنان مقام و موقعيتي داشته باشد كه هيچ چيز
كند، هنري كه او دارد،   مي اي را كه او تأمين ديگر قادر نباشد جاي آنرا بگيرد، آن خواسته

كاري كه او دارد، هيچ چيز ديگر نتواند كار او را انجام دهد، نتواند هنر او را داشته باشد، 
  . ماند ناچار باقي مي

 بهتر از او  ارگريشما در اين شركت نفت خودتان اگر در جائي كارگري داشته باشيد و ك
خواهد آن كارگر اول خودش استعفاء داده كنار رود و آن كسي  پيدا كنيد، خيلي دلتان مي

كه بهتر است بيايد جاي او را بگيرد، اما اگر كارگر اولي هنر منحصر بفردي داشته باشد 
  . داريد كشيد و نگهش مي  را مي امكان ندارد بگذاريد برود، نازش

هاي بشر باشد، يا بايد تأمين  د باقي باشد يا بايد خودش جزو خواستهپس دين اگر بخواه
  .  منحصر بفرد باشد هاي بشر باشد، آن هم بدين شكل كه تأمين كننده كننده خواسته

هاي فطري و  اتفاقا دين هر دو خاصيت را دارد، يعني هم جزو نهاد بشر است، جزو خواسته
 بشري مقامي را دارد كه  هاي ئج و خواستهعاطفي بشر است و هم از لحاظ تأمين حوا
 ندارد چيز ديگري جايش را  شود اصال امكان جانشين ندارد و اگر تحليل كنيم معلوم مي

  . بگيرد
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  فطري بودن دين 
  

  : فرمايد قرآن راجع به قسمت اول كه دين را خدا در نهاد بشر قرار داده اينطور مي
  ).1("لتي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرش اهللا ا« "

 فطرش اهللا را كه  همانا اين.  توجه خويش را به سوي دين حقگرايانه پايدار و استوار كن
  . همه مردم را بر آن آفريده، نگهدار

  
  : كند نيز انبياء را اينطور تعريف مي) ع(علي 

ه در نهاد بشر با  از ديگري فرستاده تا اينكه وفاي آن پيماني را ك خدا انبياء را يكي پس«
 خلقت بسته شده از مردم بخواهند، از مردم بخواهند با آن پيماني كه با زبان بسته  دست

 و فطرت آمده، قلم  نشده و روي كاغذ نيامده بلكه روي صفحه دل آمده، روي عمق ذات
خلقت او را در سر ضمير، در اعماق شعور باطن بشر نوشته است، بان پيمان باوفا 

   ).2(».باشند
  

  باشم بلكه غرضم استشهاد نبود كه از راه استشهاد بقرآن مدعاي خود را اثبات كرده
خواستم عرض كنم كه اين نظريه را براي اولين بار قرآن ابراز داشته است كه دين جزو نهاد 

 وجود نداشت، تا قرن هفدهم و هيجدهم و  بشر است و قبل از اسالم چنين تزي در جهان
   كرد، در حالي ها هزار گونه فكر مي بشر در اين زمينهنوزدهم ميالدي 

  :يپاورق
  .30/ روم .١
   .نهج البالغه، خطبه اول. 2
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  : گويد بينيم كاوشهاي رواني هماهنگ با قرآن مي كه اكنون مي
  . "فطرش اهللا التي فطر الناس عليها  « "
  

  نظريات در باره علل پيدايش دين 
  

 يا نه، حرفها و  ردم پيدا شد و آيا از ميان خواهد رفتراجع باينكه دين چگونه در ميان م
گيرد، به  ها آنقدر زياد است كه اگر بخواهيم همه آنها را بر شماريم وقت زيادي مي فرضيه

زماني آمدند گفتند دين مولود ترس است، بشر از طبيعت : كنم اجمال برايتان عرض مي
ترسيده، از صداي غرش رعد   دريا ميترسيده، از هيبت ترسيده، از صداي غرش رعد مي مي
ترسيده، و نتيجه ترس سبب شده كه فكر دين در سر مردم  ترسيده، از هيبت دريا مي مي

نخستين پدر خدايان «: يكي از حكماي قديم روم بنام لوكريتوس گفته است. پيدا شود
هنه را  قديمي و ك  در زمان ما هم بوده و هستند كساني كه همين فرضيه).1(» ترس است
  . نمايند  آنرا بازگو مي كنند و مكرر در سخنان خود بعنوان يك فكر تازه تأييد مي

 حوادث جهان را  خواسته بعضي گفتند علت پيدايش دين جهل و ناداني بشر است، بشر مي
شناخته است، علت ماوراء  تعليل نمايد و براي آنها علت ذكر كند و چون علتها را نمي

  . فرض كرده استطبيعي براي حوادث 
 و عدالت  ايست كه بنظم اند علت اينكه بشر بسوي دين گرائيده عالقه بعضي ديگر گفته

بيند براي اينكه تسكيني   مي دارد، وقتي كه در دنيا از طرف طبيعت يا اجتماع بي عدالتي
  . سازد جهت آالم دروني خود پيدا كند دين را براي خويشتن مي

  :يپاورق
. 1  .56ص/ خين و تاري بخش دخ،ي تاريدرسها
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چنين فرض . رود علم را توسعه بدهيد، دين از ميان مي: هاي فوق گفتند صاحبان فرضيه

 شدن مساوي است با بيدين  رود، عالم كردند كه با توسعه علم خود به خود دين از ميان مي
  . شدن

ايست براي  ه وسيل بعضي آمدند براي پيدايش دين يك علت ديگر فرض كردند و گفتند دين
 هاست، گفتند بشر در ابتدا  اين فرضيه ماركسيست. هاي طبقاتي كسب امتياز در جامعه

اي بوده است، در آنزمان   ابتدائي و قبيله زندگي اشتراكي داشته است، آن وقتي كه زندگي
آيد،  جامعه طبقاتي بوجود مي. شود  خاصي مالكيت پيدا مي اساسا ديني وجود نداشته، بعلل

شود، طبقه حاكم بوجود  آيد، بعد از فئوداليسم كاپيتاليسم پيدا مي داليسم بوجود ميفئو
  آيد و طبقه محكوم، مظلوم و رنجبر و زحمتكش، باالخره در جامعه فئوداليستي و  مي

كند تا   مي كاپيتاليستي طبقه حاكمه براي اينكه منافع خود را حفظ كند دين را اختراع
ايست، افساري، پوزبندي است براي طبقه   قيام نكند دين وسيلهطبقه محكوم در مقابل او

  . مظلوم و محكوم از طرف طبقه ظالم و حاكم
هاي ديگر گفتند علم چاره كننده دين است، اگر علم بيايد دين از ميان  صاحبان فرضيه

نها رود، اما اين فرضيه، يعني فرضيه ماركسيست ها، علم را چاره كننده دين نميدانند، اي مي
 ماند و ديدند دانشمندان طراز اولي همچون پاستور  بعد از اينكه ديدند علم آمد و دين باقي

 زانو زدند، گفتند خير، علم چاره كننده دين نيست، دين اساسا  و غيره در آستانه دين
مولود جهل نيست، مولود ترس هم نيست، مولود عالقه فطري انسان به نظم و عدالت هم 

 در مقابل طبقه محكوم است تا وقتي كه جامعه طبقاتي  تراع طبقه حاكمهنيست، دين اخ
  ؛ علم بعرش هم برسد باز دين هست وجود دارد ولو آنكه
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 را از ميان ببريد، طبقات را كه از ميان برديد دين   جامعه اشتراكي بوجود بياوريد، طبقات
ايست  مي است، يك شبكه خواهد رفت دين يك ابزاري است، يك دا هم خود بخود از ميان

 حاكم نصب كرده است، وقتي خود آن طبقه از بين رفت ابزار كارش هم از ميان  كه طبقه
  . رود، خالصه اينكه مساوات كامل برقرار كنيد، دين از ميان خواهد رفت مي

 علما ثابت كردند  زيرا از طرفي. اين فرضيه نيز نتوانست در دنيا براي خود جائي باز كند
 دين بوده است، در همان دوران  ز مالكيت قديمتر است، در دوران اشتراكي اولي همدين ا

 طبقاتي هم دين بوده است و پرستش وجود  هاي اشتراك اوليه و پيش از پيدايش جامعه
كند و تاريخ دوران  داشته، از طرف ديگر اين توجيه و تفسير با واقعيت تاريخ تطبيق نمي

دهد، دين هميشه از ميان طبقات ضعيف و  ه را نيز نشان مي نظري گذشته حتي خالف اين
اند، با گروهي زير دست  رهبران ديني اشخاصي چون موسي بوده. محكوم ظهور كرده است

  . و بيچاره در مقابل قومي حاكم و مسلط، يعني فرعون و فرعونيان
لدارها و وقتي پيغمبر اسالم ظهور كرد چه كساني از او حمايت كردند؟ متنفذين و پو

  رباخوارها؟ 
 تعبير " مأل "آنها همانها هستند كه پيغمبر اكرم عليه آنها قيام كرد، قرآن اينها را با كلمه 

دادند  اينهائي كه اين طبقه را تشكيل مي. اند كند، يعني اشراف، اين ها همه مخالف بوده مي
 وليد بن مغيره، اينها ابوسفيان، ابوجهل،:  بودند از قبيل همان رهبران مخالفين آن حضرت

  . اند  كلفتان درجه اول عربستان بوده همه از گردن
  اما آنهائي كه بعنوان ياران و گروندگان پيغمبر اكرم
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  عمار ياسر، ابوذر غفاري، سلمان پارسي، عبداهللا بن: بينيم از قبيل  مي  اسمشان را در تاريخ
  . اند مظلوم اجتماع بودهمسعود و نظائر آنها جزو طبقات زير دست و محكوم و 

هاي  تقريبا در يك سال و نيم پيش كه خروشچف هنوز سقوط نكرده بود، در روزنامه
اطالعات و كيهان خبري را خواندم و اتفاقا همان وقت در سخنراني ايكه در تهران داشتم 

 رئيس جمهور پيشين " بن بال "آنرا نقل كردم و گفتم بخوانيد و تعجب كنيد، آن وقت 
جزاير هنوز بر سر كار بود، بن بال گفته بود وقتي خروشچف به الجزاير آمد من باو گفتم ال

  تواند در شمال آفريقا بعنوان نيروي محرك و نيروي انقالبي عظيمي بكار رود،  كه اسالم مي
 كه گويا از  هاي كمونيست خروشچف تصديق كرد و گفت بله، يكنفر ديگر هم از تئوريسين

تواند  اليا به الجزاير آمده بود، او هم پذيرفته بود كه اسالم در شمال آفريقا ميفرانسه يا ايت
عامل تحرك اجتماع و عامل مبارزه با امپرياليسم بوده باشد، من اين را در مجلس آن شب 

گفتند دين   آقايان اينها همان كساني هستند كه تا پنجاه سال پيش مي نقل كرده و گفتم
 است كه طبقه حاكم عليه طبقه محكوم كرده است، ولي حاال كه  اعيافيون ملتهاست، اختر
   اسالم را براي آنها " بن بال "بينند و يك مسلمان انقالبي مثل  اسالم را از نزديك مي

  . تواند محرك تاريخ باشد كنند كه اسالم مي كند، تصديق مي تشريح مي
  . دين منسوخ شد و از بين رفتبنابراين، فرضيه فوق هم راجع به مبدأ و منشأ پيدايش 

هاي   اين فرضيه از نقل. كنم اي هم فرويد آورد، اين فرضيه را هم براي شما نقل مي فرضيه
  توانيد گوناگون حداقل اينقدر مي
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 زمين در ميان مخالفين دين وحدت نظري وجود ندارد، هر   استنباط كنيد كه در مغرب
  . ست چيزي مخصوص بخود گفته ا يك از مخالفين

 العمل در مقابل  دين نه ناشي از ترس است، نه از جهل است، نه عكس: فرويد گفت
او، همانطوريكه همه .  طبقاتي ها است، و نه عاملي است در راه كسب امتيازات نظمي بي

كرد، خواست دين را هم از اين راه  حوادث اجتماع را با غريزه جنسي تحليل و توجيه مي
كند كه  هائي پيدا مي بشر در اجتماع از نظر جنسي محروميت: فتتوجيه كند و نتيجتا گ

  وقتي كه آنجا رفت قيود .  عقب رانده شده و به شعور ناخودآگاه رود شود غريزه موجب مي
ها از راهها و  گيرد كه بيرون نيايد اما در آن صورت اين محروميت اجتماعي جلويش را مي

اش تمايل جنسي   ريشه دين. ز آنها دين استكند كه يكي ا به شكلهاي ديگري بروز مي
 هم تمايالت جنسي است، علم  گفت كه ريشه اخالق او هم چنين مي. است و نه چيز ديگر

  . اش جنسي است هم ريشه
: گفت پرسيديم آيا بعقيده شما دين چه موقعي از ميان مردم خواهد رفت، مي اگر از او مي

 وجود نداشته باشد، در آن  محروميت جنسيآزادي جنسي مطلق بدهيد، بطوري كه هيچ 
 نكشيد كه فرويد خودش هم از حرف  صورت دين هم وجود نخواهد داشت، اما طولي

در همين جاست كه نظريه فطري . شاگردهايش نيز از او نپذيرفتند. خودش پشيمان شد
  . شود بودن دين و اينكه دين جزو نهاد بشر است پيدا مي
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  نظريه فطري بودن دين 
  

يكي از آنها روانشناس بسيار . اند در مورد فطري بودن دين دانشمندان زيادي نظر داده
گويد دين از   اينكه آقاي فرويد مي گفت او مي. معروف جهاني و شاگرد فرويد، يونگ است

كند عناصر روان  ولي اينكه او خيال مي.  است كند درست نهاد ناخودآگاه بشر تراوش مي
اساس  باشد بي اند مي اي كه بشعور باطن گريخته  تمايالت جنسي حصر بهناخودآگاه بشر من

    روان ناخودآگاه بشر بر خالف ادعاي.  روان ناخودآگاه فطري و طبيعي دارد انسان يك. است
 باشد نيست،  فرويد، صرفا انباري كه از شعور ظاهر در آن چيزهائي ريخته شده و پر شده

بصورت يك ظرف خالي كه فقط از شعور ظاهر چيزي بعبارت ديگر شعور باطن هرگز 
فرويد به قضيه روان ناخودآگاه خوب : گفت بگريزد و آنجا رفته و آنرا پر كند نيست، او مي

پي برده بود، اما بعدا باشتباه خيال كرد كه روان ناخودآگاه فقط از عناصر مطرود از شعور 
 شده  رشت بشر است، عناصر راندهخير، روان ناخود آگاه جزء س. گردد ظاهر تشكيل مي

 ناخود آگاه بشر  شوند، دين جزء اموري است كه در روان روند آنجا و به آن ملحق مي مي
  . بطور فطري و طبيعي وجود دارد

 "كنم بنام   مي روانشناس و فيلسوف معروف امريكائي ويليام جيمز كتابي نوشته كه خيال
 سال پيش كه يكي از 6 يا 5ام در  ا نديده چاپ شده، من چاپ شده آنر"دين و روان 

دوستان آنرا ترجمه كرده بود نسخه خطي ترجمه را آورد پيش من كه ببينمش، ترجمه 
   هنوز اسمي اش را آن وقت خواندم، در آن موقع
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ويليام جيمز روان شناسي تجربي را . ام حاال چاپ شده  روي كتاب نگذاشته بود، شنيده
 مذهبي سالها مطالعه كرده،  كرده است و روي مسائل روانيبسبك مخصوص خود ابداع 

سالها افراد را، بيماران را و غير بيماران را مورد تجربه و آزمايش قرار داده و روي ايشان 
  : گويد  در كتاب خود مي اين شخص. مطالعه كرده است

  
ي درست است كه سرچشمه بسياري از اميال دروني ما امور مادي طبيعي است، ول«

  ).1(» .گيرد بسياري از آنها هم از دنيائي ماوراي اين دنيا سرچشمه مي
  : گويد  او همچنين مي

 بشر با حسابهاي مادي جور در نمي آيد همين  دليل اينكه اصوال بسياري از كارهاي«
  ).2(» .است

  
  : گويد مي

  يثار  هميشه نوعي وقار و صميميت، وجد و لطف، محبت و ا" مذهبي "من در هر امر «
بينم، حاالت رواني مذهبي خواصي دارد كه آن خواص با هيچ حالت از حاالت بشر  مي

  ).3(» .كند تطبيق نمي
  

  :گويد  مي
   بهمان دليل كه يك سلسله غرايز مادي ما را با اين دنيا «

  :يپاورق
  .ي قائنين وروان، ترجمه مهديد.1
  همان مأخذ. 2

. 3   .15همان مأخذ، ص
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   ).1(» .دهد رايز معنوي هم ما را با دنياي ديگر پيوند ميدهد، غ پيوند مي

  :گويد گاهي مي. اين مرد تعبيرات عجيبي دارد
هاي ماوراي طبيعي بمنزله ترجمه  هائي كه بشر بوجود آورده، يعني فلسفه  اين فلسفه«

   ).2(» . انجام داده باشد هائيست كه انسان از زبان ديگري
  

 طبيعت با فكر و عقل خود بدان  كند در مسائل ماوراي ال مييعني اينهائي را كه بشر خي
قلب او و دل او با زبان ديگري انجام داده باشد، . رسيده اينها در واقع نداي دل خود اوست

يعني اينهائي را كه بشر خيال ميكند در مسائل ماوراي طبيعت با فكر و عقل خود بدان 
    لب او و دل او با زبان ديگري، با نور ديگريق. رسيده اينها در واقع نداي دل خود اوست

  .  داده است ، با روشنائي ديگري آنها را دريافته و بعد با زبان عقل به آنها شكل فلسفي
آلكسيس كارل جراح و فيزيولوژيست معروف فرانسوي كه بعدها مقيم امريكا شده، همان 

 و عميق است نوشته، و  ب را كه بسيار جال" انسان موجود ناشناخته "شخصي كه كتاب 
 كه " نيايش " دعا كتابي دارد بنام  يك بار هم برنده جايزه نوبل شده، راجع به حقيقت

  : گويد او مي. ترجمه هم شده است
 بسوي  دعا عالي ترين حالت مذهبي در انسان است و حقيقت آن پرواز روح بشر است«

  ).3(» .خدا
  :گويد  هم او مي

  
  .همان مأخذ. 

.٢  .بخش اولش، ياين 
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 در وجدان انسان شعله فروزاني است كه گاه و بيگاه انسان را متوجه خطاهاي  
سازد، همين شعله فروزان   فكريهايش مي كند، متوجه گمراهيها و كج خويش مي

   ).1(» .دارد رود باز مي  مي است كه انسان را از راه كجي كه

٣.

  
  :گويد او مي

  ).2(» .كند  آمرزش را احساس مي  و ابهتگاهي انسان در حاالت معنوي خود جالل« 
  

ها زياد است اينها را براي اين گفتم كه اوال بدانيد در ميان خود منكرين  در اين زمينه گفته
 ناشي از چيست؟ آيا ناشي از ترس است؟ ناشي از جهل  دين راجع بمنشأ دين و اينكه دين

ثانيا بسياري از دانشمندان است؟ و يا از چيز ديگري است؟ وحدت نظري وجود ندارد و 
اند و آن را جزء   و مشهور جهان به فطري و طبيعي بودن حس ديني نظر داده معروف

  . اند الينفك وجود بشر بشمار آورده
 ديني و مبنا و منشأ  در اينجا بد نيست نظريه معروف ترين دانشمند عصر ما را در باره حس

 است كه حاوي يك سلسله نامه يا   منتشر شدهاي آن نيز براي شما نقل كنم اخيرا مجموعه
.  معروف و بزرگ عصر ما آلبرت اينشتاين است مقاله يا سخنراني از فيزيسين و رياضي دان

 در اين جا اينشتاين نظر خود را " مذهب و علوم "در اين مجموعه فصلي دارد تحت عنوان 
    اين. كند  دارند بيان مياي كه علوم و هنرها در زمينه مذهب  مذهب و وظيفه در باره

 بمذهب را در  دانشمند مدعي است كه احساسات موجد مذهب متفاوت است، علت گرايش
  . توان يكسان دانست همه طبقات نمي

  :گويد او مي
  

  :يپاورق
1  شياين. 2و
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 از گرسنگي، ترس از جانور وحشي،  ترس از مرگ، ترس:  براي يك انسان ابتدائي، ترس" 

فكر محدود و عدم رشد عقل انسان بدوي .  مذهبي است ايجاد كننده زمينهترس از مرض، 
سازد، اين موجودات را با دست و فكر خود  براي خود موجودات كم و بيش شبيهي مي

افتد كه چگونه از خشم آنها جلو بگيرد، چطور بر  سازد و بعد از اين آفريدن باين فكر مي مي
ا مذهب ترس بايد ناميد و خدائي كه در اين مذهب اينگونه مذهب ر. شان بياورد سر لطف

  ).1( "شود   نوعي بت پرستي مي شود خداي واقعي نيست منجر به پرستيده مي
  : گويد مي

بيند پدر و مادر،   فرد مي يك.  خصيصه اجتماعي بشر نيز يكي از تبلورات مذهب است"
گذارند، پس آرزوي   مي اطراف او را خالي خويشان و رهبران و بزرگان ميميرند يك يك

هدايت شدن، دوست داشتن، محبوب بودن و اتكاء و اميد داشتن بكسي، زمينه قبول 
  ).2( "كند  عقيده بخدا را در او ايجاد مي

  
 نيست، صفاتي كه  به عقيده اينشتاين خدائي كه ناشي از اين احتياج است نيز خداي واقعي

 مذهبي يهوديان و همچنين انجيل  تابشود همه صفات انساني است، ك براي او فرض مي
 مذهب نسبت بمذاهب ترس يك درجه تكامل  كنند، اين اين چنين خدائي را معرفي مي

  : گويد  آنگاه چنين مي. يافته است
   ولي فراموش نشود كه در اين بين عده قليلي از افراد و"
  

  :يپاورق
.»مذهب وعلوم«ن، فصل ينشتاي از نامه ها ومقاالت آلبرت اينقل از مجموعه ا. 2و 1

 ٣٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 وجود داشته و  ن اجتماعاتي كه آن دو نوع مذهبمقصودش اينست كه گمان نرود در ميا

 در همان جماعات يافت  دارد همه افراد فكرشان در باره خدا سطحي است، افرادي هم
شوند كه خدا را آنچنان كه شايسته قدس و جالل او هست در نظر مياورند و پرستش  مي
  : گويد آنگاه چنين مي. نمايند مي
  
استثناء در ذهن همه وجود دارد، گرچه با شكل خالص و  يك عقيده و مذهب ثالث بدون "

 " احساس مذهبي آفرينش يا وجود "من آن را . شود  كدام يافت نمي يكدست در هيچ
    بسيار مشكل است كه اين احساس را براي كسي كه كامال فاقد آن است توضيح.  مينامم

كند  ختلفه تظاهر ميدهم، بخصوص كه در اينجا ديگر بحثي از آن خدا كه به اشكال م
در اين مذهب، فرد بكوچكي آمال و هدفهاي بشر و عظمت و جاللي كه در ماوراي . نيست

او وجود خود را يك نوع . برد  مي امور و پديده ها در طبيعت و افكار تظاهر مينمايد پي
ان  تن پرواز كند و تمام هستي را يكباره بعنو خواهد از قفس پندارد، چنانكه مي زندان مي

  ).2( " ..حقيقت واحد در يابد
  

 احساسي وجود دارد  مطابق اين بيان در انسان و حداقل در افراد رشد يافته انسانها چنين
  خواهد از وجود محدود كه مي
  :يپاورق
1  .همان مأخذ. 2و

 ٣٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

گيرد  در انسان ميلي وجود دارد كه آرام نمي.  هستي رساند  خود خارج شود و خود را بقلب
ان است كه قرآن كريم فرموده اين هم. خود را با خدا و منبع هستي متصل ببيندمگر آنكه 

  :  است
  ).1( "» القلوب   اال بذكر اهللا تطمئن0الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر اهللا  « "
 خويش را باز   تنها با ياد خدا و جاي گرفتن خدا در قلب است كه دل آدمي آرامش"

  . "يابد  مي
 نام نهاده " احساس آفرينش " اينشتاين  ما اين عشق و احساسي را كهمولوي معنوي 

  :  قرن قبل از اينشتاين بيان كرده است است، چه خوب و عالي در هفت
  جزئها را رويها سوي كل است 

  بلبالن را عشق با روي گل است 
  رود  آنچه از دريا بدريا مي

  رود  از همانجا كامد آن جا مي
  ند دو از سر كه سيل هاي ت

  وز تن ما جان عشق آميزد و 
 بطور  دانم ما چه جور آدمهائي هستيم همين قدر كه كسي در يكجا نوشت دين من نمي

 تركيبي از  كنيم همانطوري كه كشف شده آب كلي ناشي از ترس يا جهل است خيال مي
ين اكسيژن و ئيدروژن است و در البراتوارهاي معظم دنيا هم مسلم و قطعي شده است، ا

. نه آقا، اينطور نيست.  صورت است مطلب هم كه دين ناشي از ترس يا جهل است به همين
 در ميان خود منكرين دين راجع به اينكه دين از  بينيد حتي اگر اندك توجهي بكنيد مي

  چه
  :يپاورق
  .28/ رعد .1
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نظريات مختلفي از طرف آنها .  وحدت نظري وجود ندارد  ناشي شده و از كجا آمده .2
اند،  راز شده و همه رد شده است، حتي اكثريت دانشمندان امروز توحيد را پذيرفتهاب

    اصول دين
 اينشتاين دانشمندترين  اند، اگر دين حقيقتا مولود جهل بوده آيا معني داشت كه را پذيرفته

 دانشمندترين انسان عصر خود بود،  انسان عصر حاضر هم خداپرست باشد، نه تنها او كه
  . رود  پيش مي).1("فطرش اهللا التي فطر الناس عليها  « "ياي علم به سوي قبول بلكه دن

  

  دين سرمايه زندگي 
  

اما قسمت دوم، بايد عرايضم را خيلي كوتاه كنم، قسمت دوم اينكه بگوئيم چگونه دين 
كردند اگر تمدن  هاي بشر است و جانشين هم ندارد، زماني خيال مي تأمين كننده خواسته

 براي دين نيست، امروز ديگر معلوم شده كه پيشرفت علم و تمدن   كرد ديگر جائيپيشرفت
    كند بشر هم از لحاظ شخصي نيازي را كه بشر به دين براي يك زندگي خوب دارد رفع نمي

 ابديت به  احتياج به دين دارد و هم از لحاظ اجتماعي نيازمند دين است، همين قدر كه
 فكري و تصوري در او  كند، اين قدرت ديگر پيوند پيدا ميآيد، به جهان  فكر بشر مي

پيدايش اين گونه تصورات وسيع و . آورد احساسات و تمايالت ابديت خواهي به وجود مي
هاي عظيم و پهناور در انسان با ساختمان  گسترده و پيدايش اينگونه تمايالت و خواسته

  يعني وقتي كه. آيد جه جور نمي شونده انسان به هيچو بدني و جسماني محدود و فاني
  :يپاورق
  .30/ روم .1
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كند و از طرف   و تمايالت عظيم را در خود احساس مي  از يك طرف آن تصورات .2
بيند  ديگر به ساختمان محدود و فاني شونده و زودگذر مادي خود مينگرد مي

اي در او پيدا شده كه به اصطالح براي دهانش خيلي بزرگ است،  اشتهاي لقمه
 است كه نه تنها براي سر او بلكه، براي سر چرخ و فلك  وي كالهي را پيدا كردهآرز

اي ميان  هم گشاد است، اينجا است كه يك عدم تعادل عجيب و ناراحت كننده
ها از يك طرف و ميان استعداد جسماني خود از طرف ديگر  آرزوها و خواسته

  برد به حال حيوانات غبطه ميكند،  بيند، تصور محروميت از ابديت او را خرد مي مي
كه حدود فكرشان با حدود استعداد جسماني شان منطبق است، در باره بقاء و 

كنند تا آرزويش در دلشان پيدا شود و از تصور رسيدن به آن آرزو و  ابديت فكر نمي
  . از تصور فنا و نيستي رنج ببرند

 عجيبي ميان  ل و عدم تناسبراستي هم اگر بنا بشود انسان فاني شونده باشد عدم تعاد
افكار و تمايالت روحيش از يك طرف و ميان استعداد و توانائيش از طرف ديگر وجود دارد، 

آيد كه اگر بنا است اين موجود مات وفات شود اين تفكرات و تصورات  اين سئوال پيش مي
  . و تمايالت وسيع و پهناور چقدر بيهوده و موذي و خردكننده است

تالشهاي بشر براي جاويد ماندن نام و عنوان و يادگارهايش بعد از خودش، مولود بسياري از 
كند اگر كاري كند  همين احساس و آرزو است، ولي البته به صورت غير منطقي، خيال مي

اش، يادگارهايش، آثارش، سرگذشتهايش بعد از خودش جاويد بماند  كه نامش، مجسمه
 چنگال فنا و نيستي نجات داده است، بسياري از خودش جاويد مانده است، و خود را از

  جنايتها را بشر براي رسيدن
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دهد، اما كيست كه در همان وقت نداند كه اين تالشها   به اين نوع جاودانه شدن انجام مي
تواند براي من  بيهوده است، من كه نيست و نابود باشم، شهرت و نام من چه لذتي مي

 ! داشته باشد؟
  .  است و حيات خود من.  افتخار و نام و عنوان فرع بر بقالذت از شهرت و

كند   مي تنها چيزي كه اين احساس و اين احتياج را به صورت كامل و مطمئن تأمين
  . احساسات و عقائد مذهبي و پرستش است

 بزرگي را كه در  هاي مرحوم فروغي در جلد دوم كتاب آئين سخنوري، سخنرانيها و خطابه
    ده ترجمه كرده است، در بين آنها چند خطابه از ويكتور هوگو نويسنده معروفدنيا ايراد ش

 : گويد اش مي هاي خيلي عالي فرانسوي است، هوگو در يكي از خطابه
 است،   اگر انسان اينطور فكر كند كه عدم است و بعد از اين زندگي نيستي مطلق  راستي"

 آن چيزي كه زندگي را براي انسان گوارا و ديگر اصال براي او زندگي ارزشي نخواهد داشت،
بخشد، افق ديد  سازد، به دل او حرارت و گرمي مي سازد، كار او را مفرح مي لذت بخش مي

دهد، يعني اعتقاد به   است كه دين به انسان مي كند، همان چيزي انسان را خيلي وسيع مي
  فاني نيستي و !  به اينكه تو اي بشر خلود، اعتقاد به بقاء بشر، اعتقاد جهان ابديت، اعتقاد به

 كوچك و موقتي  باقي خواهي بود، تو از اين جهان بزرگتري، اين جهان براي تو يك آشيان
 تو است، دوران بيشتر دوران  است، اين جهان فقط يك گاهواره است، براي دوران كودكي

  ).1("ديگري است 
  :يپاورق
  .325، صين سخنورييآ .1
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2.   
: گويد مي. آنرا براي ما تعريف كن. پرسند ايمان چيست روف روسي مياز تولستوي حكيم مع

واقعا عجب . كند، سرمايه زندگي است ايمان همان چيزي است كه انسان با آن زندگي مي
  . جمله ساده و پر مغزي است

 كنيد با  كند شما اين جمله را مقايسه ايمان همان چيزي است كه بشر با آن زندگي مي
 سربار " براي بشر  كنند دين اطالع كه خيال مي خبر و بي ده سبك مغز بيطرز تفكر يك ع

كنند، پا بند نبودن بهر  اينها خيال مي!  است، بيديني نوعي آزادي و سبكباري است"
چيزي نامش آزادي است، بنابراين پا بند نبودن به عقل و انسانيت و اخالق و شرافت چون 

اما اين حكيم عاليقدر . ست سبكباري و آزادي استباالخره هر چه هست پا بند نبودن ا
 "گويد ايمان   هاي معنوي را درك كرده است، او نمي" سرمايه "روسي چقدر خوب ارزش 

 بياد  من هنگامي كه اين سخن تولستوي را ديدم. " سرمايه است "گويد   است مي"سربار 
  : گويد يشعر معروف ناصر خسرو افتادم، آنجا كه بفرزندش خطاب كرده م

  زد دنيا روي زي دين كردم ايراك 
  دين، جهان، چه بود و زندان  مرا، بي

  مرا پورا ز دين ملكي است در دل 
  كه آن هرگز نخواهد گشت ويران 

  

  دين، پشتوانه اخالق و قانون 
  

خواهد و   مي ركن اساسي در اجتماعات بشري اخالق است و قانون، اجتماع قانون و اخالق
  . ن و اخالق هم فقط و فقط دين استپشتوانه قانو

  گويند اخالق بدون پايه ديني هم استحكامي اينكه مي
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 خواهد داشت، هرگز باور نكنيد، درست مثل اسكناس بدون پشتوانه است كه اعتباري 
    كنند و خودشان هم ندارد، مثل اعالميه حقوق بشر است كه فرنگيان منتشر كردند و مي

 از عمق  كنند، چرا؟ چون متكي به ايماني كه  قيام كرده و ميقبل از ديگران عليه آن
  . وجدان بشر برخاسته باشد نيست

ژرژ بيدو كه زماني خودش رهبر سوسياليستهاي فرانسه بود وقتي كه خواستند به الجزاير 
 چرا به اينها استقالل  هاي آدم كشي ها قرار گرفت، كه استقالل بدهند آمد جزو سازمان

   ...لي اينها هستند امضاء كنندگان اعالميه حقوق بشر وب! دهيد مي
 مقدساتي كه  قانون هم همينطور است، آزادي چطور؟ آزادي هم همينطور است، تمام

عدالت، مساوات، آزادي، انسانيت و همدردي، هرچه كه به فكر شما : اجتماع بشر دارد
  . كند  پيدا نمي برسد، تا پاي دين در ميان نباشد حقيقت

  : گويد كسيس كارل ميآل
  
مغزها خيلي پيشرفته اما افسوس كه دلها هنوز ضعيف است، دل را فقط ايمان قوي «

  ».كند مي
اند،   كه مغزها نيرومند شده و دلها ضعيف و ناتوان باقي مانده  تمام مفاسد بشريت از اينست

  نصافا ابزارهايسازد، ابزارهاي خوب، ا كند، تمدن براي انسان ابزار مي  مي آيا تمدن چه
 كند؟ چه چيز  ها را عوض تواند آدم كند، اما آدمها را چطور؟ چه چيز مي خوب اختراع مي

هاي  تواند ارزش  كه مي هاي مقدس و عالي بدهد؟ چه چيز است تواند به آدمها هدف مي
كاري كند كه همدردي و صاحبدلي تا بدان حد ارزش داشته باشد كه ! بشري را عوض كند

  ماز صمي
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  :  قلب بگويد
  دنيا نيرزد آنكه پريشان كني دلي 

  زنهار بد مكن كه نكرده است عاقلي 
  . انسانيت مساوي است با دين و ايمان، و اگر دين و ايمان نباشد، انسانيتي نيست

  

  اشكاالت 
  

خوب، ديگر عرايض خود را بايد خاتمه دهم مطالبي بود كه ديگر تفصيال به بيان آنها 
آن جمله اينكه اگر دين فطري است چرا گروههائي از مردم از دين خارج رسم، از  نمي
اين مطلب خود مطلبي است كه علل : دهم  موضوع اندكي شرح مي شوند؟ راجع به اين مي

 زيادي از مردم از دين چيست؟ اين سؤال مخصوصا براي كساني كه توجه به  اعراض گروه
حتي بعضي اين سؤال را با . شود  طرح ميدانند بيشتر خدا و ديانت را امري فطري مي

 زمينه نقل  كنند، ما نخست سخن يكي از دانشمندان امريكائي را در اين تعجب طرح مي
 جهت الزم است كه در  ذكر اين مطلب از آن. كنيم بعد نظر خود را بيان خواهم كرد مي

  . نمايد يافتن راه اصالح اجتماع بما كمك مي
 دانشمندان در باره خدا،  اي  كه مجموعه مقاالتي است از عده"دا  اثبات وجود خ"در كتاب 

 "، از يك دانشمند امريكائي بنام " علمي   بكار بردن روشهاي"اي است تحت عنوان  مقاله
 مرد در مقدمه گفتار خود در باره علت عدم ايمان بعضي از  اين. "والتر اسكارلند برگ 

  : گويد كند، مي دانشمندان بخدا بحث مي
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شود   منعطف بدرك وجود خدا نمي  اينكه توجه بعضي از دانشمندان در مطالعات علمي"
  : كنيم  را ذكر مي علل متعددي دارد كه ما از آن جمله دو علت

نخست اينكه غالبا شرايط سياسي استبدادي يا كيفيت اجتماعي و يا تشكيالت مملكتي 
 هميشه تحت تأثير بعضي اوهام  فكر انسانيدوم اينكه . كند انكار وجود صانع را ايجاب مي

 و جسمي بيم نداشته باشد باز فكر او در  قرار دارد و با آنكه شخص از هيچ عذاب روحي
هاي مسيحي اغلب اطفال در اوائل  در خانواده. اختيار و انتخاب راه درست كامال آزاد نيست
شر بشكل خدا آفريده شده آورند مثل اينكه ب عمر به وجود خدائي شبيه انسان ايمان مي

شوند و بفرا گرفتن و تمرين مسائل علمي  اين افراد هنگامي كه وارد محيط علمي مي. است
تواند با دالئل منطقي و مفاهيم   انساني شكل و ضعيف خدا نمي ورزند اين مفهوم اشتغال مي

    رود مفهوم يعلمي جور در بيايد و بالنتيجه بعد از مدتي كه اميد هر گونه سازش از بين م
 است كه دالئل  علت مهم اين كار آن. شود خدا نيز بكلي متروك و از صحنه فكر خارج مي

كند و   افراد را عوض نمي منطقي و تعريفات علمي وجدانيات يا معتقدات پيشين اين
شوند  احساس اينكه در ايمان بخدا قبال اشتباه شده و همچنين عوامل ديگر رواني باعث مي

 بيمناك شود و از خداشناسي اعراض و انصراف حاصل  از نارسائي اين مفهومكه شخص 
  )1(. "كند 

  
 نامساعد بودن بعضي  يكي: اين دانشمند دو علت براي اعراض از دين و خدا ذكر كرده است

  از محيطهاي اجتماعي كه الزاما 
  :يپاورق
  .51اثبات وجود خدا، ص .1
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ديگر سوء تفاهمي كه در مسئله خدا . د رسمي ميشناسان ماترياليسم را يك عقيده .2
علت اين سوء تفاهم آن است كه فكر و عقيده خدا را . شود براي دانشمندان پيدا مي

گيرد كه مدعي خداشناسي هستند ولي خدا را  در كودكي از كساني فرا مي
 خدا و صفات خدا و طرز دست اندركار بودن خدا در كار عالم را  شناسند، ذات نمي

آيد، يك مفهوم نامعقولي  كنند كه با عقل و علم و منطق جور نمي  مي يمطوري تعل
كنند، بديهي است كه دانشمند پس از آنكه با عقل و  از خدا و دين بمردم تعليم مي

. تواند معاني و مفاهيم نا معقول و غير منطقي را بپذيرد علم و منطق آشنا شد نمي
هن دانشمند به انكار و نفي ميدهد و ناچار آن ايمان نا معقول جاي خود را در ذ

پندارد عقيده بخدا جز بهمان شكل غير منطقي نبايد باشد منكر خدا  چون مي
  . شود مي

اين سخن، سخن بسيار درستي است، مسلما علت انكار و اعراض بسياري از افراد تحصيل 
در واقع كرده اينست كه مفاهيم مذهبي و ديني بطرز صحيحي به آنها تعليم نشده است، 

  . كنند مفهوم واقعي خدا و دين نيست، چيز ديگري است آن چيزي كه آنها انكار مي
 كامال اين  هاي مردم درباره مسائل مذهبي مواجه هستيم افرادي مانند من كه با پرسش

كنيم كه بسيار از افراد تحت تأثير تلقينات پدران و مادران جاهل يا  حقيقت را درك مي
كار غلطي در زمينه مسائل مذهبي در ذهنشان رسوخ كرده است و همان مبلغان بيسواد اف

افكار غلط اثر سوء بخشيده و آنها را در باره حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و احيانا انكار 
از اينرو كوشش فراواني الزم است صورت بگيرد كه اصول و مباني مذهبي . كرده است

  بصورت صحيح و
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  . عليم و القا شود واقعي خود با افراد ت
ام كه  ام و وظيفه خود دانسته اين بنده شخصا سالهاست كه اين مطلب را احساس كرده

 تعليم صحيح و معقول مفاهيم  هاي مذهبي خود را تا حدودي كه توانائي دارم در راه فعاليت
  است كه اينگونه فعاليتها بسيار ثمر بخش تجربه نشان داده. ديني و مذهبي متمركز كنم

  . است
  . ولي علت اعراض از دين منحصر به اينها نيست، علتهاي ديگر هم در كار است

شود آلوده   معنويات مي يكي از چيزهائيكه موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دين و همه
بودن محيط و غرق شدن افراد در شهوت پرستي و هوا پرستي است، محيط آلوده همواره 

بديهي است كه . كند تن پروري و حيوان صفتي را فراهم ميموجبات و تحريك شهوات و 
 حيواني با هرگونه احساس تعالي اعم از تعالي مذهبي يا  غرق شدن در شهوات پست

  آدم شهوت پرست نه تنها . همه آنها را ميميراند. اخالقي يا علمي يا هنري منافات دارد
 و سيادت را  حساس عزت و شرافتتواند احساسات عالي مذهبي را در خود بپروراند، ا نمي

كند، آنكه  دهد، احساس شهامت و شجاعت و فداكاري را نيز فراموش مي نيز از دست مي
هاي معنوي اعم از ديني و اخالقي و علمي و هنري كمتر در او  اسير شهوات است جاذبه

مت و گيرند روح مذهب و اخالق و شها  تصميم مي لهذا اقوام و ملتهائي كه. تأثير دارد
 ديگر بكشند وسائل عياشي و شهوتراني و سرگرميهاي  شجاعت و مردانگي را در ملتي
  . كنند نفساني آنها را فراهم و تكميل مي

  خوانيم كه در تاريخ اندلس اسالمي يعني اسپانياي فعلي مي
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 مسيحيان براي تصرف اندلس و بيرون كشيدن آن از دست مسلمين كشيدند  اي كه  نقشه
باغها و بوستانها .  كه بصورت دوستي و خدمت وسائل عياشي براي آنها فراهم كردند بود اين

وقف ساختن شراب و نوشانيدن مسلمين شد، دختران زيبا و طناز در خيابانها بدلربائي و 
روح ايمان وجوانمردي جهت فراهم شد وسرگرميهاي شهواني از هر . عاشق سازي پرداختند

  .  بگذرانند كه توانستند مسلمانان را بيدرنگ از دم تيغپس از اين جريان بود . مرد
 اسالمي اجرا  استعمار غرب نيز اين برنامه را در قرون اخير بصورت دقيقي در كشورهاي

 اينكه تعالي ديني در  بهر حال غرق شدن در شهوات حيواني عامل ديگري است براي. كرد
  . وجود بشر ضعيف و احيانا منفور گردد

 و قساوت  ن اين مطلب اينطور بيان شده كه وقتي دلها را كدورت و تيرگيدر زبان دي
  . يابد نور ايمان در دلها راه نمي. گيرد مي

  )1(. "ان اهللا ال يهدي القوم الفاسقين  « "
 برخي از داعيان  يكي ديگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دين جنگ و ستيزي است كه

كنند و دين را   بشر ايجاد مي ن و ساير غرائز فطري و طبيعيو مبلغان ديني بيخرد ميان دي
بجاي اينكه مصلح و تعديل كننده غرايز ديگر معرفي كنند آنرا ضد و منافي و دشمن ساير 

  . كنند فطريات بشر معرفي مي
در سرشت بشر تمايل به بسيار . بشر فطريات زيادي دارد. اين مطلب احتياج بتوضيح دارد

 است كه بشر در سير تكاملي خود  همه اين تمايالت مربوط باموري. ه استچيزها نهاده شد
  به آنها
  :يپاورق
  .6/ منافقون .1

 ٤٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 بيهوده و لغوي كه احتياج به كشتن و ميراندن  يعني هيچ تمايل.  احتياج دارد .2
اي در  همچنانكه هيچ عضو لغو و بيهوده.  نشده است داشته باشد در وجود بشر نهاده

در سرشت انسان تمايالت زيادي هست از آن جمله . شده استبدن بشر خلق ن
  است تمايل به ثروت، 

تمايل به محبوبيت اجتماعي، تمايل بعلم و حقيقت جوئي، تمايل بتشكيل خانواده و 
هيچ يك . تمايل ديني نيز يكي از تمايالت طبيعي انسان است. انتخاب همسر و امثال اينها

هر كدام .  تجنگ ندارند، بين آنها تضاد و تناقض واقعي نيس تمايالت با يكديگر سر  از اين
اگر سهم و حظ و بهره هر يك از آنها بعدالت داده . اي دارد از آنها سهمي و خطي و بهره

هماهنگي و ناراحتي و جنگ و ستيز آنگاه بر . شود شود هماهنگي كامل ميان آنها برقرار مي
يكي را گرسنه نگهدارد و . نها را بديگري بدهد بعضي از آ خيزد كه انسان بخواهد سهم مي

يكي از مختصات دين اسالم اين است كه همه . ديگري را بيش از حد الزم اشباع نمايد
 هيچكدام سهم  هيچ كدام را از قلم نينداخته و براي.  فطري انسان را در نظر گرفته تمايالت

 اسالمي هماهنگي آن  انينمعني فطري بودن قو. بيشتري از حق طبيعي آنها نداده است
 اسالم گذشته از اينكه از نظر ايمان و  يعني. قوانين و عدم ضديت آنها با فطريات بشر است

 فطري است، از نظر قوانين و مقررات نيز با فطرت  پرستش خدا پرورش دهنده يك احساس
  .  واقعي بشر هماهنگ است و طبيعت و احتياجات

خيزند،   بر مي تبليغ دين، به نام دين با همه چيز بجنگبعضي از مقدس مابان و مدعيان 
 همه چيز، گرد مال و  خواهي دين داشته باشي پشت پا بزن به شعارشان اينست اگر مي

  ثروت نگرد ترك حيثيت و مقام كن، زن و فرزند را رها كن، از علم بگريز كه

 ٥٠
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خلق بگريز و بانزوا پناه  حجاب اكبر است و مايه گمراهي است، شاد مباش و شادي نكن، از 
بنابراين اگر كسي بخواهد به غريزه ديني خود پاسخ مثبت بدهد بايد با . و امثال اينها. ببر

    بديهي است وقتي كه مفهوم زهد، ترك وسائل معاش و ترك.  جنگ باشد همه چيز در حال
نسي پليد  ج موقعيت اجتماعي و انزوا و اعراض از انسانهاي ديگر باشد وقتي كه غريزه

وقتي كه . ترين افراد كسي باشد كه در همه عمر مجرد زيسته است شناخته شود و منزه
 دين در آتش افكنده شوند و يا  علم دشمن دين معرفي شود و علما و دانشمندان بنام

  .  به دين بدبين خواهند شد سرهاشان زير گيوتين برود مسلما و قطعا مردم
خودشان عالم و محقق و دين شناس بشوند و بنام دين مربيان دين بايد اول بكوشند 

 معاني نامعقول منشأ  مفاهيم و معاني نامعقولي در اذهان مردم وارد نكنند كه همان
شوند، ثانيا در اصطالح محيط بكوشند و از آلودگيهاي محيط تا  حركتهاي ضد ديني مي

 دين و باسم دين با فطريات مردم حدود امكان بكاهند ثالثا از همه مهمتر و باالتر اينكه بنام
يدخلون في دين اهللا افواجا  « " وقت است كه خواهند ديد مردم  معارضه و مبارزه نكنند آن

")1.(  
نمائيم كه همه ما را براه راست هدايت فرمايد و ما را از   از خداوند متعال مسئلت مي

  . دينداران واقعي قرار دهد
  

  ) ص(اتم پيامبران بار ديگر امشب را كه شب مبعث خ
  

  :يپاورق
  .2/نصر .1
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گويم و به ذكر دعائي سخن خود را خاتمه  است بهمه حضار محترم تبريك مي .2
آقايان خيال نكنند دعا كهنه .  آلكسيسر كارل پرواز روح است دعا بقول. ميدهم

كند كه دعا نكنند خير، دعا اظهار عبوديت  شود، يا تمدن و تجدد ايجاب مي مي
.  است كه زشت ترين استكبارها است از دعا استكبار بر خداوند متعالاست، امتناع 

    و قال ربكم ادعوني استجب لكم « "
 است، دعا   دعا كمال انسانيت"ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 

 ناشدني است، از آن سر  بر قرار شدن پيوند بنده با خدا است، پيوند خدا با بنده قطع
شود و زمينه فيض  با دعا از اين طرف نيز پيوند و ارتباط برقرار مي. شه ارتباط هستهمي

 در حال دعا با باطن و ضمير خود متوجه آفريننده و مبدأ  و انسان. گردد تر مي گيري فراهم
كند و سعادت و سالمت و توفيق  اي كه از آنجا آمده ميشود و از او استمداد مي و نقطه

  . كند  آمرزش مسئلت ميميطلبد، مغفرت و
 عنايت فرما كه از  خدايا به همه ما اراده و همت: دعاي امشب من يك جمله بيشتر نيست

اين برنامه سعادت بخش اسالمي كه در مثل امشبي از جانب تو طرح شده و بوسيله خاتم 
  . پيامبران تو بما رسيده است بهره ببريم و استفاده كنيم و به آن عمل نمائيم

چه خو  : ب گفته اقبال الهوري
  بمنزل كوش تو همچو مه نو 

  در اين نيلي فضا هر دم فزون شو 
  مقام خويش اگر خواهي در اين دير 

  بحق دل بند و راه مصطفي رو 
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  امدادهاي غيبي در زندگي بشر 
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قبل از آنكه وارد بحث خودم بشوم اين عيد سعيد را كه عيد اميد و آروز است و متعلق به 

 آينده بشريت ذخيره شده است  بشريت است، يعني تعلق دارد به شخصيتي كه برايآينده 
  . كنم به همه حضار محترم تبريك عرض مي
 غيبي در   امدادهاي"ايد  هاي دعوت مالحظه فرموده موضوع بحث همانطور كه در كارت

  .  است"زندگي بشر 
 بسياري از افراد اعم از اينكه خودم توجه داشته و دارم كه اين موضوع و اين عنوان در ذهن

آورد، فكر  در اين جلسه شركت كرده باشند و يا شركت نكرده باشند توهماتي به وجود مي
شايد .  موضوعات خرافي در اينجا مطرح شود كنند كه بنا است به اصطالح يك سلسله مي

و  خيال كنند شايد موضوعاتي از قبيل تسخير جن  بعضي آنقدر ساده دل باشند كه
  ! طلسمات و غيره قرار است در اين جلسه بحث شود
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اي با شنيدن عنوان مددهاي غيبي خواهند گفت در عصر علم و دانش و تجربه  مسلما عده
و آزمايش كه بشر همه چيز را تحت تسلط مشاهدات عيني و حسي و لمسي خود در آورده 

 است بحث در اطراف است مددهاي غيبي يعني چه؟ در اين عصر كه عصر نور و روشنائي
  . غيب و نهان و پشت پرده و باالخره ماوراء الطبيعه معني ندارد

 چنين عنواني  آري به اين نكته توجه داشته و داريم، شايد هم تعمدي در كار بوده كه
 وجود آيد و قهرا آمادگي  انتخاب شود كه احيانا همچو سؤاالتي و ترديد و انكارهائي به

  . شود پيدا شود  آنچه گفته ميبيشتري براي تأمل در
: بايد عرض كنم كه مطلب درست عكس اين است، يعني اين انكارها و اعراضها و اين ادعاها

 مددهاي غيبي بي معني است، ضد علم  كه در عصر علم و دانش سخن از مسائلي از قبيل
  . است و با روح علمي ناسازگار است، نوعي جهالت است بلكه بدتر از جهالت است

هم . بلي از جهل بدتر هم هست و آن جمود است! آيا از جهل بدتر هم چيزي هست
چنانكه از نظر مال و ثروت و اقتصاد، از فقر بدتر هم هست و آن غرور و اتكاء به دارائي 

 دارد او را از همه چيز حتي از فعاليت و كار  خويش است، يعني اينكه انسان فكر كند آنچه
  . آينده اين حالت از آينده فقر خطرناكتر است.  از فقر بدتر است اين. كند و فكر بي نياز مي

جهل بد است از آن جهت كه صرفا نيستي و فقدان علم است، اما چه بسا جاهلها و نادانها و 
روند و  فاقد العملها كه با عشق و شور و شوق زائد الوصفي در پي تحصيل علم و دانش مي

  آينده روشني
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كند آنچه او   بسا عالمي كه به آنچه دارد مغرور است و خيال مي و اي. ا است در انتظار آنه
و اين غرور يك دنيا جهل و . گردد ميداند كل دانش است و از اينرو به دانش خود مغرور مي

 آنچه حقيقت است، يعني نسبت به كل  دانش بشر هميشه نسبت به. آورد تاريكي بوجود مي
 عالم واقعي هميشه به ناداني ).1("» وتيتم من العلم اال قليال و ما أ « ": دانش اندك است

  كند و بدون دليل و جهل خود اعتراف دارد، عالم واقعي بدون دليل چيزي را انكار نمي
 دليل چيزي را  عالم اگر بي. عالم اگر جامد و مغرور بود عالم نيست. پذيرد چيزي را نمي

 روح علمي ندارد، او خزانه و انباري است از يك پذيرفت يا بي دليل چيزي را انكار كرد
 شده ياد گرفته و ضبط كرده است اما در روح  سلسله فورمولها و اطالعات، هر چه باو داده

پس روحش روح علمي .  مقياس براي قبول و انكار وجود ندارد خودش يك روشنائي و يك
  . نيست

 حال سخني را  تحصيلي دارد، در عينها گواهي نامه  اگر شخصي را ديديد كه در همه رشته
علم در ذات خود هرگز مستلزم . كند بدانيد عالم واقعي نيست بدون دليل قبول يا انكار مي

 حقايق خاضعتر و تسليم تر و در قبول و انكار  جمود يا غرور نيست، علم بشر را در مقابل
  . كند تر مي محتاط

 است از حالتي   روح ضد تحقيق، عبارتپس جمود كه بدتر از جهالت است عبارت است از
كه مقدس ترين روحيه را كه روحيه تحقيق و كاوشگري است از بشر ميگيرد، شايد بشود 

   تحقيق از خود  گفت همانطوريكه جمود از جهل زشتتر است، حس
  :يپاورق
  .85/اسراء .1
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م  با روح تحقيق توأ علم آنگاه مقدس و قابل احترام است كه. تر است علم مقدس .2
روح تحقيق آنگاه وجود دارد كه بشر به نقص علم و اطالعات خود معترف . باشد
  . باشد

 اينست كه علم  حديث لطيفي هست مبني بر اينكه علم در سه درجه است، تعبير حديث
رسد تكبر باو دست ميدهد و همين كه  سه وجب است، بشر همين كه بوجب اول علم مي

باو دست ميدهد زيرا معلومات خود را در برابر بوجب دوم ميرسد تواضع و فروتني 
فهمد و  فهمد كه هيچ چيز نمي  ميرسد مي بيند وقتي كه بوجب سوم مجهوالت ناچيز مي

  . گويد معلومم شد كه هيچ معلوم نشد مي
  : گويد بو علي سينا رباعي معروفي دارد، مي
  دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت 

  فت يك موي ندانست ولي موي شكا
  اندر دل من هزار خورشيد بتافت 

  اي راه نيافت  آخر به كمال ذره
  

 شناس عصر ما  بزرگترين دانشمند فيزيك و رياضي و در واقع بزرگترين دانشمند طبيعت
بشر پس از آشنا : گويد  مي" خالصه فلسفي نظريه نسبيت "در مقدمه . اينشتاين است

ا كند كه با الفباي كتاب آفرينش آشنا شده تواند ادع شدن با فيزيك جديد همين قدر مي
يعني مثل بشر از نظر آشنائي با حقايق جهان مثل كودكي است كه تازه . است نه بيشتر

هاي   يك زبان را شناخته است، اين كودك تا وقتي كه بتواند كتاب بدبستان رفته و الفباي
ه دارد؟ بشر امروز نيز تا  بان زبان نوشته شده است بخواند و بفهمد، چقدر فاصل علمي كه

  .  دارد وقتي كه بتواند كتاب طبيعت را بخواند همين قدر بلكه بيشتر فاصله
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 عنوان يك  خواهم بشما بگويم هر چه من ميگويم بپذيريد، من امشب به من امشب نمي

 كنيم كه هميشه  گوينده مذهبي در اين مركز علمي ميخواهم از همان خاصيتي استفاده
  .  است بسوي تحقيق دين هميشه محرك علم بوده. رابر علم داشته استدين در ب

  : گويد ويليام جيمز مي
  

 و علم بشر هرگز به آنجا راه نداشته  هائي از چيزهائي داده است كه عقل دين هميشه نشانه
 عقل و علم بتحقيق پردازد و باالخره به كشفياتي  ها سبب شده كه اما همين نشانه. است

  . دنائل گرد
  امروز مورد قبول علما است كه بسياري از مسائل علمي كه بشر به آنها رسيده است محرك

  . اش دين بوده است اوليه
 تحقيق و  كنم ميخواهم محرك روح  را عنوان مي" مددهاي غيبي "من كه امشب مسأله 

  . توجه شما باشم
  

  غيب يعني چه؟ 
  

كه از حواس ظاهري ما نهان است و پشت غيب يعني نهان، پشت پرده، يعني آن چيزهائي 
قرآن كريم اين كلمه را زياد بكار برده است، گاهي تنها، . پرده محسوسات واقع شده است

يا .  يعني آنانكه به غيب ايمان دارند).1(" يؤمنون بالغيب  الذين « ": فرمايد مثل اينكه مي
  ).2( "» و عنده مفاتيح الغيب ال يعلمها اال هو  « ": ميفرمايد

  :يپاورق
  .3/ بقره. 1
  .59/ انعام. 2
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و گاهي همراه با كلمه . يعني كليدهاي غيب نزد خداست و جز او كسي از آنها آگاه نيست

 غيب آگاه   خداوند هم به).1("عالم الغيب و الشهادش  « ": شهادت، مثل اينكه ميفرمايد
ستفاده كرده، جهان طبيعت فالسفه اسالمي از همين تعبير قرآني ا. است و هم به شهادت

  . اند  شهادت، و جهان ملكوت را عالم غيبت اصطالح كرده را عالم
در ادبيات عرفاني ما از غيب و نهان و پشت پرده و اينكه راز نهان و پشت پرده و ماوراء 

  : گويد حافظ مي.  داده است ظاهري هست زياد سخن رفته و لطف و زيبائي خاصي به آن
  اه نيست قصه مخوان ز سر غيب كس آگ

  كدام محرم دل ره درين حرم دارد 
  : هم او ميگويد

  ما از برون در شده مغرور صد فريب 
  كنند  تا خود درون پرده چه تدبير مي

  : گويد خيام مي
  اسرار ازل را نه تو داني و نه من 

  وين خط معما نه تو خواني و نه من 
  هست از پس پرده گفتگوي من و تو 

  افتد نه تو ماني و نه من چون پرده بر
  

اساسا اين عالم از آن جهت . براي ايمان و اعتقاد ما به عالم شهادت، حواس ما كافي است
شهادت ناميده شده است كه ما با حواس خود با آن سر و كار داريم و محسوس و ملموس 

شويم ما است، عليهذا نيازمند به معرف و معلمي براي اينكه بوجود چنين جهاني مؤمن ب
.  معلم و تعليم و تحقيق براي آشنا شدن بيشتر با حقايق آن است نيازمندي ما به. نيستيم

  اما اين حواس براي ايمان و اعتقاد 
  

  :يپاورق
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 جهان غيب كافي نيست، براي ايمان و اعتقاد به جهان غيب قوه عقل كه خود  به .2
 نهان تر و  اي و يا قوه. ت بشودمرتبه غيب وجود ما است بايد دست بكار و فعالي

  . تر از عقل بايد غيب را شهود نمايد مخفي
  : مولوي ميگويد

  جسم، ظاهر، روح، مخفي آمده است 
  جسم، همچون آستين، جان همچو دست 

  باز عقل از روح، مخفي تر بود 
  حس بسوي روح، زودتر ره برد 

  تر بود  روح وحي از عقل پنهان
  ان سر بود زانكه او غيب است و اوز

  آن حسي كه حق بدان حس مظهر است 
  نيست حس اينجهان، آن ديگر است 

  حس حيوان گر بديدي آن صور 
  با يزيد وقت بودي گاو و خر 

  غير فهم و جان كه در گاو و خر است 
  آدمي را فهم و جاني ديگر است 

  باز غير فهم و جان آدمي 
  هست فهمي در نبي و در ولي 

 ظاهر ومحسوسات،  اند كه مردم را به غيب و ماوراي  جهان غيبند، آمدهپيغمبران راهنمايان
پيغمبران به اينكه مردم بوجود غيب ايمان داشته باشند اكتفا . مؤمن و معتقد نمايند

 و غيب رابطه برقرار كنند، حلقه اتصال ميان  اند كه ميان مردم اند، پيغمبران آمده نكرده
 خاص غيبي در  ا مؤمن بمددهاي غيبي و عنايتهايمردم و جهان غيب باشند، مردم ر

  . كند اينجا است كه مسأله غيب عمال با زندگي بشر تماس پيدا مي. شرايط خاصي بنمايند
  

  پرده غيب 
 جلو چشم ما  ايست كه اين پرده چيست؟ چگونه پرده. گفتم غيب يعني نهان، پس پرده
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اي وجود دارد كه بايد پس برود تا ببينيم يا اينكه اين تعبيرات كنايه  ده ببينيم، آيا واقعا پر
    اتفاقا همين تعبير پرده در خود قرآن كريم نيز آمده است در باره.  است از حقايق ديگري

  : اهل قيامت ميفرمايد
  ).1( "و لقد كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد  « "

تواني همه چيز را  داشتيم، اينك ديده تو باز است و مييعني امروز پرده را از جلوي تو بر
  . ببيني

  : )ع(جمله معروفي منسوب است به حضرت امير 
   ).2(»"لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا  "«

  .شود فرضا پرده برافتد بر يقين من افزوده نمي
ا كه  پرده جز حجاب محدوديت حواس م  مسلما اين پرده از نوع ماده و جسم نيست، اين

  . كند نميباشد  مي تنها امور نسبي و محدود را درك
  

  محدود و نامحدود 
  

 محدود را تعريف  وقتي. محدود و نامحدود: بحسب فرض اولي عقل، موجود بر دو قسم است
  ايد يك نقطه معين و يك مقدار  شود، شما كه در اينجا نشسته كنيم نامحدود هم روشن مي

  معين از
  :يپاورق
.1  .22/ق

  .1 جاحظ، كلمهيثم بر صد كلمه انتخابي شرح ابن م.2
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ايد و در نقطه ديگر و جاي ديگر نيستيد، و اگر بخواهيد در نقطه ديگر   فضا را اشغال كرده
 را رها كنيد و با حركت، خود را به  در روي صندلي ديگر بنشينيد، ناچار بايد اين نقطه

عين اينكه در اين نقطه هستيد در آن نقطه توانيد در   نمي نقطه ديگر منتقل نمائيد، يعني
  . باشيد، شما از نظر مكان محدود به مكان خاصي هستيد

ايم همچنان   نبوده همينطور است از لحاظ زمان، ما در اين زمان هستيم و در زمانهاي پيش
حاال اگر موجودي از نظر مكاني و زماني نامحدود باشد . هاي بعد نخواهيم بود كه در زمان

 مكاني و هيچ زماني از او خالي نيست و در همه زمانها و همه مكانها  ني اينست كه هيچبمع
 چنين  و در اين وقت است كه حواس ما از درك. هست، بلكه محيط بر مكان و زمان است

بينيم كه محدود  و ما به اين دليل يك شيئي خاص را مي. موجودي عاجز و ناتوان است
اگر نامحدود باشد و شكل . ارد، قابل اشاره است، و شكل دارداست و در جهت معين قرار د

  .  توانست او را ديد و جهت نداشته باشد قهرا نخواهيم
شنويم كه گاهي هست و گاهي نيست، اگر يك آواز ممتد و  ما يك آواز را به اين دليل مي

غزالي . نيديك نواخت هميشه با پرده گوش ما سر و كار داشته باشد هرگز او را نخواهيم ش
 كه گاهي هست و گاهي نيست، در يك جا هست  شناسيم گويد ما از آن جهت نور را مي مي

بطور يكنواخت . بود كه هميشه جهان روشن بود  نور چنين مي و يك جا نيست، اگر وضع
هم روشن بود، سايه و تاريكي نبود، افول و غروبي نبود، در اين وقت چيزي را كه هرگز 

برديم همين نور بود كه ظاهرترين اشياء است و ظاهر   پي نمي  بوجودششناختيم و نمي
  را پس ما نور.  ديگر است كننده چيزهاي
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  : كنيم شناسيم و وجودش را تصديق مي بكمك ضدش كه ظلمت است مي
  : گويد محمود شبستري عارف معروف مي

  اگر خورشيد بر يك حال بودي 
  شعاع او بيك منوال بودي 

   كاين پرتو اوست ندانستي كسي
  نبودي هيچ فرق از مغز تا پوست 

  جهان جمله فروغ نور حق دان 
  حق اندر وي ز پيدائي است پنهان 

  چو نور حق ندارد نقل و تحويل 
  نيايد اندر او تغيير و تبديل 

 ما از راه حواس به   در مورد چيزهائي است كه" تعريف االشياء باضدادها ": اينكه ميگويند
  . بريم  پي ميوجود آنها

 حيثيت ظهور  حق متعال از كثرت ظهور در خفا است، يعني: اهل معرفت و عرفان ميگويند
 غياب و افول و غروبي  و خفا در او يكي است، او از اين جهت مخفي است كه هيچگونه

  . ندارد و هيچ چيز و هيچ جا از او خالي نيست
  يا من هو اختفي لفرط نوره 

  )1(وره الظاهر الباطن في ظه
 خيلي جالب  در ادبيات فارسي تمثيل عالي و لطيفي از زبان ماهي و آب آورده شده كه

  : گويد شناسم، مي گوينده و سراينده آنرا نمي. است
  كه فكرش را چو من كوتاهيي بود       بدريائي، شناور ماهيي بود
  نه رنجي از شكنج دام ديده       نه از صياد تشويقي كشيده

  نه دل سوزان ز داغ آفتابش     ز تشنگي در اضطرابشنه جان ا
  آب، كو آب؟ : گويند مردم كه مي   در اين انديشه روزي گشت بي تاب

  :يپاورق
. 1  .، بخش حكمتي سبزواريشرح منظومه حاج مال هاد
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  كه باشد مرغ و ماهي را روان بخش    كدام است آخر آن اكسير جانبخش

  چرا يا رب ز چشم من نهان است    تگر آن گوهر متاع اين جهان اس
  

  در آب آسوده وز آبش خبر نه     جز آبش در نظر شام و سحر نه
  

  كه موج افكندش از دريا به ساحل      مگر از شكر نعمت گشت غافل
  فكند آتش به جانش دوري آب       او تاييد خورشيد جهان تاب

  مد به يادش به خاك افتاد و آب آ     جان از تشنگي بر لب فتادش
  بروي خاك غلطيدي و گفتي       ور آواز دريا چون شنفتي

  كاميد هستيم بي او دمي نيست      اكنون يافتم آن كيميا چيست
   كه دستم كوته است او را ز دامن      من دريغا دانم امروزش بها

و مقصد آري يك ماهي كه همه عمر در آب زيسته، و در راست و چپ و باال و پائين و مبدأ 
بيند و در  كند و او را نمي  درك نمي و مسير خود جز آب، چيزي نديده است، چيزي را كه

اي از آب  يابد همان آب است، اما همين كه لحظه كند و ارزش آن را نمي وجودش شك مي
 ضد آب شد بوجود و ارزش و اهميت آب پي ميبرد و آنرا  خارج شد و وارد دنياي

  .شناسد مي
ت كه غيب بودن غيب، و راز غيب بودنش مربوط بمقدار توانائي دستگاههاي  مقصود اينس

  .  دستگاه ادراكي و حسي ما و غيب حسي و ادراكي ما است نه بوجود حائل و مانعي ميان
مولوي تمثيلي عالي راجع به محدوديت حواس بشر آورده است كه بسيار قابل توجه است، 

  ،دانيم كه در دوره جديد مي
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دهند اين است كه  دان و فالسفه اروپا ابتكار اساسي كه در فلسفه به خود نسبت مي دانشمن
اند و بعضي از فالسفه بزرگ و درجه   حدود ادراكات بشري به بحث و كاوش پرداخته در باره

دو اثر بزرگ كانت . اول اروپا، اساس فلسفه شان نقادي دستگاههاي انديشه بشر است
. " نقادي عقل عملي "و . "   نقادي عقل نظري" است از فيلسوف بزرگ آلماني عبارت

اينكه چقدر از اين نقاديها واقعا ابتكار است و چقدر در جهان، باالخص جهان اسالم، سابقه 
كنم كه در فلسفه و حكمت اسالمي  دارد از بحث فعلي ما خارج است، همين قدر عرض مي

  لي نه باسم نقادي، باسم هاي ديگر بيش از هر كار ديگر كار نقادي صورت گرفته است و
 مطلب بايد در جاي  اين. و آن نقاديها ارزش و عمق زيادتري از نقاديهاي اروپائي دارد. 

  . ديگر مفصل و مستدل بحث شود
 در صدد بيان  مولوي در بيان محدوديت حس بشر، چند صد سال پيش از آنكه اروپائيان

 را به سرزميني كه فيل  هنديها فيلي: ورد كهآ تعيين حدود حس بر آيند اين مثل را مي
رفتند  مردم يك يك بدرون خانه مي. اي تاريك قرار دادند نديده بودند آوردند و آنرا در خانه

 از بيرون آمدن بر اساس المسه خود در باره فيل قضاوت  سائيدند و پس و به او دست مي
جواب كساني كه پرسيدند فيل چه  دستش خرطوم فيل را سائيده بود، در  كردند، آنكه مي

 كرده بود،  آنكه دستش گوش فيل را لمس.  بود گفت درست بشكل ناودان خانه است شكل
آنكه دست .  بادبزن است در جواب پرسش اينكه فيل چگونه است گفت فيل عينا به شكل

 ديگري كه دستش با پاي. گفت فيل مانند يك تخت است. خود را به پشت فيل ماليده بود
  :  مانند يك استوانه است فيل تماس پيدا كرده بود گفت فيل
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  عرضه را آورده بودندش هنود         اي تاريك بود پيل اندر خانه
  اندر آن ظلمت همي شد هر كسي         از براي ديدنش مردم بسي

  بسود  اندر آن تاريكيش كف مي      ديدنش با چشم چون ممكن نبود
  گفت همچون ناو دانستش نهاد       م او افتادآن يكي را كف به خرطو

  آن بر او چون باد بيزن شد پديد       آن يكي را دست بر گوشش رسيد
  گفت شكل پيل ديدم چون عمود       آن يكي را كف چو بر پايش بسود
  گفت خود آن پيل چون تختي بداست        آن يكي بر پشت او بنهاد دست
  تنيد  كرد، هر جا مي فهم آن مي      سيدر همچنين هر يك به جزئي مي

  آن يكي دالش لقب داد آن، الف        شان بد مختلف از نظر گه گفت
  

  : كند مولوي آنگاه چنين نتيجه گيري مي
  چشم حس همچون كف دست است و بس 

  نيست كف را بر همه آن دسترس 
  در كف هر كس اگر شمعي بدي 
  اختالف از گفتشان بيرون شدي 

  
ه نسبت به باصره محدود است، باصره قادر است يك حجم بزرگ مانند فيل را به همه المس

اما المسه، آن هم با كف يك .  موجود سه بعدي ادراك كند اعضاء و اندامهايش بصورت يك
بستگي دارد به شانس، كه . تواند ادراك كند دست فقط باندازه مساحت كف دست را مي

 نسبت يك حس  پس نسبت المسه به باصره. بت كندكف دست به كجاي اندام فيل اصا
است و عينا همين نسبت ميان تمام ) البته نامحدود نسبي(محدود بيك حس نامحدود 

  . حواس ما و قوه عاقله ما برقرار است
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  جهان غيب 
  

 آثار و عالئمي در اين  كنند؟ چه ها از چه راه وجود جهاني ديگر را اكتشاف مي اما اينكه عقل
؟ مطلبي است كه از عهده اين كند  جهان ديگر رهبري ميوجود دارد كه عقل را بهجهان 

 مطلب بد نيست و آن اينكه علم و فلسفه در  بحث مختصر خارج است ولي اشاره به اين
علوم .  است كه اصل و مايه هر امر مادي حركت است تحليل نهائي خود به آنجا رسيده

  . ظر را اثبات و تأييد كرده است ديگر اين ن بطريقي و فلسفه بطريق
 " قافله در حال  از نظر فلسفه همه چيز در ذات و جوهر خود متغير است، تمام جهان يك

اي كه تنها كارش انتقال از مكاني به مكان  ، اما نه قافله"دهد  سير و حركت را تشكيل مي
و البته بصورت  از وجودي بوجود ديگر است  ديگر است بلكه قافله اي كه كارش انتقال

صدرالمتألهين شيرازي با براهين متقن ثابت كرده است كه حتي . اتصالي و استمراري
دانستند او   در تغييرند، يعني همان چيزي كه امثال ارسطو و بو علي محال مي جواهر عالم

از نظر اين فيلسوف، جهان يك واحد حركت . داند  و حتمي مي جايز بلكه واقع و ضروري
  طبق اين نظر . ما در حال حدوث و فنا است، يك حدوث دائم و مستمر استاست، دائ

تر از آن است  غير قائم بالذات بودن جهان، يعني قائم بالغير بودن جهان، واضحتر و روشن
اي   نيست كه جهان در يك لحظه طبق اين نظر بحث در اين. كه نيازي بتوضيح داشته باشد

 بوجود آورده است، بلكه بحث در اين است كه جهان از عدم بوجود آمد پس علتي آن را
  تدريجا و دائما از عدم بوجود 
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  . كند آورد و فاني مي آيد و استمرارا دستي او را بوجود مي مي
  كو گواه ذوالجالل سرمد است     جنبش ما هر دمي خود اشهد است

  اشهد آمد بر وجود جوي آب      گردش سنگ آسيا در اضطراب
  انت كالماء و نحن كالرحي       ات محسوس العطايا خفي الذ

  قبض و بسط دست، از جان شد روا      ما مثال دست و پاتو چو جاني، 
  اين زبان از عقل دارد اين بيان       ما مثال اين زباتو چو عقلي، 

  ايم  كه نتيجه شادي فرخنده       ايم تو مثال شادي و ما خنده
  او نهان و آشكارا بخششش        خوشتو بهاري، ما چو باغ سبز و

   ).1(خاك بر فرق من و تمثيل من      اي برون از وهم و قال و قيل من
اين .  ديگر دارد اين جهان، هستي خود را، نظم خود را، حيات و نشاط خود را از جهان

   :جهان بمنزله كف است و آن جهان دريا
  

  ني دريائي عجب كف همي بي      جنبش كف ها، ز دريا روز و شب
  تيره چشميم و در آب روشنيم        زنيم ها بهم برمي ما چو كشتي

  آب را ديدي نگر در آب آب       اي تو در كشتي تن رفته بخواب
  خواندش  روح را روحي است كو مي       آب را آبي است كو ميراندش

  چون زليخا در هواي يوسفي       عشق، بحري، آسمان بر وي كفي
  گر نبودي عشق بفسردي جهان        گردان را ز موج عشق داندور 

  كي فداي روح گشتي ناميات؟       كي جمادي محو گشتي در نبات؟
  كز نسيمش حامله شد مريمي؟        روح كي گشتي فداي آن دمي؟
  كي بدي پران و جويان چون ملخ       هر يكي بر جا فسردي همچو يخ

  :يپاورق
مثنو .1  .88ص/ ،دفتر پنجمي
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2.   
  رو كند سوي علو همچون نهال         ذره ذره عاشقان آن جمال
  كند، از بهر جان  تنقيه تن مي         سبح هللا هست اشتابشان

  

  مددهاي غيبي 
  

 ديگر سراسر  گيرند، بعبارت گذشته از اينكه اشياء در اصل هستي خود از غيب مدد مي
.  خاصي هم وجود دارد مددهاي غيبيطبيعت مدد غيبي است، در زندگي بشر يك سلسله 

يعني چه؟ مگر مددهاي عمومي و خصوصي در كار است؟ بلي الزم است قبال اصطالحي از 
  . قرآن ذكر كنم و سپس به توضيح مطلب بپردازم

 اهللا كه خود  بسم. كند قرآن خداوند را هم با صفت رحمان و هم با صفت رحيم ياد مي
ر رحمان است، هم مشتمل بر رحيم رحمان و رحيم دو اي از قرآن است هم مشتمل ب آيه

 رحماني عبارت است از رحمت عمومي  باشند، با اين تفاوت كه رحمت مشتق از رحمت مي
وجود هر موجودي براي آن موجود رحمت است، وسائلي . كه شامل همه موجودات است

 رحيميه عبارت اما رحمت. كه براي ابقاء و ادامه وجود او آفريده شده است رحمت است
 موجود مكلف در اثر حسن انجام وظيفه  هاي خاصي كه يك است از الطاف و دستگيري

 طبق قانون خاص، نه قانون عام طبيعت، شامل  گردد، لطف خاصي است كه مستحق آن مي
  . گردد حال مي

ر ما اند كه ما را به اينگونه مددهاي غيبي مؤمن نمايند، اگر چنين ايماني د پيامبران آمده
كنيم كه  شويم، احساس مي پيدا شود ما عمال با خداوند وارد معامله و بده و بستان مي

   كرديم و  نيكي
  :يپاورق

مثنو .1  .103ص/  و دفتر پنجم34ص/ ، دفتر سومي
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، بدي كرديم و  خداوند بما پاداش نيك داد، ما را حفظ و نگهداري كرد، بر عكس .2
 خود، اعم از زندگي فردي يا اجتماعي بهر حال بشر در زندگي خاص. كيفر ديديم

كند و از  شود كه او را دستگيري مي ها و رحمتهاي خاصي مي احيانا مشمول لطف
  :فرمايد  مي دهد، خداوند در باره رسول اكرم سقوط نجات مي

  ).1( "» و وجدك عائال فاغني 0 و وجدك ضاال فهدي 0الم يجدك يتيما فاوي  « "
خدايا تنها تو را ) (2(. "اياك نعبد و اياك نستعين  « " :گوئيم يما در نمازهاي پنجگانه م

  .  استمداد از غيب است  اين خود نوعي).ميخواه م و تنها از تو كمك مييپرست مي
  

  انواع امدادها 
  

 صورت  كمكهاي غيبي گاهي به صورت فراهم شدن شرائط موفقيت است و گاهي به
 اينگونه الطاف غيبي  ولي بايد دانست كه. ها بينيالهامات و هدايتها و روشنيها و روشن 

اش بنشيند دست روي دست بگذارد  گزاف و رايگان نيست، چنين نيست كه انسان در خانه
 خير چنين انتظاراتي بر خالف " آيد و كاري بكند   دستي از غيب برون"و منتظر باشد 

ورد مددهائي كه به صورت كنيم يكي در م دو آيه از قرآن ذكر مي. ناموس و آفرينش است
  فراهم 
  :يپاورق

  .8-6/يضح. 1
  .5/ حمد. 2
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 شرائط موفقيت است و ديگر در مورد مددهائي كه به صورت الهامات و هدايتهاي  شدن
 است كه به صورت گزاف و  كند و چگونه معنوي است، ببينيد قرآن چه شرائطي ذكر مي

  . نمايد رايگان رخ نمي
  : گويد در مورد اول مي

  ).1( "»ان تنصروا اهللا ينصركم و يثبت اقدامكم  « "
  . دارد كند و ثابت قدمتان مي اگر خدا را ياري كنيد خداوند شما را ياري مي

  
 به اينكه  كند به ياري قبلي خدا يعني ببينيد ياري الهي را كه مدد غيبي است مشروط مي

وصا در راه خدا باشد خدمت و عمل و مجاهدتي در راه خير عموم صورت بگيرد و مخص
 شرط است و هم اخالص و  يعني هم عمل و مجاهدت و كوشش. يعني هللا و في اهللا باشد

  . حسن نيت
  : گويد در مورد دوم مي

 « "  ).2( "» اهللا لمع المحسنين  و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان
ي خود را به آنها ارائه دهند ما راهها  مي يعني آنانكه در راه ما كوشش و جديت به خرج

  .  است دهيم، خداوند با نيكوكاران مي
  

كند، هم صرف نيروي   باشد ذكر مي" در راه ما "در اين آيه نيز هم كوشش را و هم اينكه 
  بدني و هم صرف نيروي روحي را 

  
  :يپاورق

  .7)/ ص(محمد.1
  .69/عنكبوت. 2
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. شود ني باطني به انسان داده ميدهد و در اين صورت است كه هدايت و روش شرط قرار مي
  . بينيد كه سخن از مددهاي گزاف و رايگان نيست مي

 در چه شرائطي  هاي الهي و اينكه علي عليه السالم جمله بسيار جالبي دارد در زمينه نصرت
  : فرمايد  مي اين جمله در نهج البالغه است. رسد مددها و تأييدات غيبي مي

 نقتل آبائنا و أبنائنا و اخواننا و أعمامنا، ما يزيدنا ذلك اال ايمانا  و لقد كنا مع رسول اهللا"« 
و تسليما و مضيا علي اللقم و صبرا علي مضض االلم و جدا في جهاد العدو، و لقد كان 

  »  عدونا يتصاوالن تصاول الفحلين، يتخالسان انفسهما ايهما  الرجل منا و االخر من
 اهللا صدقنا  لنا من عدونا و مرش لعدونا منا فلما رأييسقي صاحبه كأس المنون، فمرش « 

 و لعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود و ...انزل لعدونا الكبت و انزل علينا النصر
  ).1( "» ال اخضر لاليمان عود 

 منتهي شد به  ها جديت و اخالص مسلمانان صدر اول را كه علي عليه السالم در اين جمله
ي عظيم الهي و اينكه اگر آن همه مجاهدتها و اخالصها نميبود پيروزي هم نبود ها نصرت

  : ميفرمايد. كند توصيف مي
  :يپاورق

  56نهج البالغه، خطبه 
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 اكرم بوديم، در راه ايمان و عقيده با پدران و پسران خود  آنگاه كه در خدمت رسول
موهاي خود بكشيم و آنها را ميجنگيديم و از اينكه شمشير بر روي آنها و برادران و ع

 و  اين چنين پيشامدهاي سخت ما را سست نميكرد و بر استقامت.  پروا نداشتيم بكشيم
 يكي از ما و  ثبات قدم و صبر و پيشروي ما ميافزود، چنان بود كه گاهي در ميدان جنگ

ر يك پيچيدند، ه  بهم مي يكي از دشمنان ما در جنگ تن به تن مانند دو شتر نر خشمناك
چون . خواست جان ديگري را بر بايد، گاه ما بردشمن وگاه دشمن بر ما پيروز ميشد مي

 چون صدق نيت ما به حقيقت پيوست، زيرا  يعني(صدق نيت ما مشهود ذات حق گشت 
تحقق هر چيزي مساوي است با مشهود بودن آن براي ذات حق، خداوند خذالن را بر 

مود، يعني چون ما هم ميكوشيديم و هم كوشش ما در دشمن ما و نصرت را بر ما نازل فر
 بود و دشمن ما ميكوشيد اما نه در راه حقيقت بلكه در راه دفاع از باطل و از  راه حقيقت

اي   بخدا قسم اگر ما مانند امروز شما بوديم نه استوانه...هواي نفس، خداوند ما را مدد فرمود
  . گشت  و ايمان سبز مياز دين بر پا ميشد و نه درختي براي اسالم

  
  : فرمايد قرآن كريم در داستان اصحاب كهف چنين مي

  ).1( "انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدي و ربطنا علي قلوبهم اذ قاموا  « "
يعني آنها گروهي جوانمرد بودند كه پروردگار خويش را شناختند و بدو ايمان آوردند و ما 

 بخشيديم، زيرا آنها بپاخاسته بودند و  م و بقلب آنها قوتبر هدايت و روشنائي آنها افزودي
  .  قرار داده بودند عقائد سخيف قوم خود را مورد حمله

  :يپاورق
13/ كهف .1  14و
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2.   
در اينجا نيز هم سخن از مدد غيبي به صورت هدايت و روشن بيني است و هم سخن از 

يكي قيام و به پا : يز دو را مشروط كرده است به دو چتقويت نيروي اراده است و هر
  . خاستن و ديگر هللا و في اهللا بودن قيام

اينكه زندگي انسان اگر مقرون بحق جوئي و حقيقت خواهي و اخالص و عمل و كوشش 
 است دست غيبي ما  باشد مورد حمايت حقيقت قرار ميگيرد و از راههائي كه بر ما مجهول

 امر ايماني است و از لوازم ايمان به  كرا تحت عنايت خود قرار ميدهد، عالوه بر اينكه ي
 تجربي و آزمايشي است، البته تجربه و آزمايش شخصي و  تعليمات انبياء است، يك حقيقت

 الزم است در عمر خويش چنين كند تا اثر لطف و عنايت پروردگار را  يعني هر كسي. فردي
  .  خدا ه آثار لطفدر زندگي خود ببيند و چقدر لذت بخش است معامله با خدا و مشاهد

اش آسان است، انسان ميتواند با پيمودن راه خدمت  كار خيلي سختي نيست، مراحل اوليه
بخلق، كمك بضعيفان، مخصوصا احسان بوالدين، بشرط اخالص و حسن نيت، كم و بيش 

 كه براي خودم اين مسائل  آثار لطف خدا را همراه خود ببيند، من خودم ميتوانم ادعا كنم
  . ام  شرائط وجدان كرده زمايشي دارد، عمال لطف پروردگار را در اينجنبه آ

  : داستاني از مرحوم آية اهللا بروجردي اعلي اهللا مقامه بياد دارم
در سالهاي اولي كه ايشان از بروجرد به تهران و از تهران به قم آمدند و در اثر در خواست 

 بطهران دنبال يك كسالت شديد بود  نحوزه علميه در قم اقامت فرمودند، و البته آمدنشا
  كه احتياج
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پس از چند ماه اقامت در قم، .  تحت عمل قرار گرفتند  به جراحي پيدا كرد و ايشان
تابستان رسيد و حوزه تعطيل شد، ايشان تصميم گرفتند بزيارت مشهد بروند زيرا در حال 

د بزيارت حضرت رضا عليه  بيماري نذر كرده بودند كه اگر خداوند ايشان را شفا دا شدت
  . السالم تشرف حاصل كنند

 خصوصي اين  يكي از مراجع تقليد حاضر براي بنده نقل كردند كه ايشان در يك جلسه
 شركت داشتند فرمودند  تصميم را ابراز فرمودند و ضمنا باصحاب خودشان كه در آن جلسه

ولي ما . دهيم  و بعد جواب ميكنيم  مي ما گفتيم تأملي. كداميك از شما با من خواهيد آمد
در غياب ايشان مشورت كرديم و اساسا صالح نديديم ايشان فعال از قم به مشهد بروند، 

اند و هنوز مردم ايران،  كرديم كه ايشان تازه بمركز قم آمده بيشتر روي اين جهت فكر مي
 را  تهران و مشهد كه در مسير و مقصد مسافرت ايشان هستند ايشان مخصوصا مردم

 بعمل نخواهد  شناسد و بنابراين تجليلي كه شايسته مقام ايشان هست از ايشان  نمي درست
لهذا تصميم گرفتيم ايشان را از اين سفر منصرف كنيم، ولي ميدانستيم كه اين جهت . آمد

بناشد عذرهاي ديگري ذكر كنيم از قبيل اينكه چون . شود با ايشان در ميان گذاشت را نمي
آنوقت ( است ممكن است اين مسافرت طوالني با اتومبيل  راحي صورت گرفتهتازه عمل ج

  . صدمه داشته باشد) هواپيما و قطار در راه مشهد و تهران نبود
در جلسه بعد كه ايشان مجددا مطلب را عنوان كردند ما كوشيديم هر طور شده ايشان را 

 اظهار داشت و ايشان  منصرف كنيم، ولي يكي از حضار مجلس آنچه ما در دل داشتيم
   چيست؟ ناگهان تغيير فهميدند كه منظور اصلي ما از مخالفت با اين مسافرت
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 هفتاد سال از خداوند عمر گرفته ام و  من:  قيافه دادند و با لحني جدي و روحاني فرمودند
 فرموده است كه هيچ كدام از آنها تدبير خود من نبوده  خداوند در اين مدت تفضالتي بمن

اي دارم كه بان عمل كنم،  ام ببينم چه وظيفه  اين مدت كوشش داشته است، من در همه
 از هفتاد سال شايسته نيست خودم بفكر خودم باشم و براي شئونات شخصي  حاال پس

  .  بينديشم، خير، ميروم خودم
 آري يك فرد در زندگي عملي خود اگر كوشش و اخالص را توأما داشته باشد خداوند او را

ان تنصروا اهللا ينصركم و يثبت  « ": فرمايد داند تأييد مي از راههائي كه خود آن فرد نمي
  .  كنيد حقيقت بياري شما ميايد  شما اگر حقيقت را ياري).1("»اقدامكم 

  

  تفاوت تفكر الهي و تفكر مادي 
  

الم  در حساب ع از نظر يك نفر مادي. تفاوت تفكر مادي و تفكر الهي در همين جا است
، حق و ناحق، خوبي و بدي  عدل و ظلم. هيچ گونه تفاوتي ميان راه حق و راه ناحق نيست

گوش جهان به اين معاني و مفاهيم .  ندارد از نظر نظام كلي و جملي عالم، حساب خاصي
 و گوش و عقل و هوشي ندارد كه به اين چيزها برسد و  اساسا جهان چشم. بدهكار نيست

و عدالت و اخالق و انسانيت و نيكوكاري و اخالص گام بر ميدارد تأييد آنرا كه در راه حق 
ولي از نظر انسان الهي، در حساب كلي . كند و آنرا كه در اين راه گام برنميدارد تأييد نكند

 حمايت مردان راه حق بر  حقيقتي در كار است و به. جهان ميان اين دو تفاوت است
  . خيزد مي

  :يپاورق
  .7)/ص(محمد .1
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2.   
 ": ايم كه  گفته ما در كتاب انسان و سرنوشت تحت عنوان تأثير عوامل معنوي در سرنوشت

از نظر جهان بيني مادي، عوامل مؤثر در اجل، روزي، سالمت، سعادت و خوشبختي 
كند، روزي را   اجل را دور يا نزديك مي تنها عوامل مادي است كه. منحصرا مادي است

دهد يا ميگيرد، خوشبختي و سعادت را   سالمت مي به تنكند،  دهد يا تنگ مي توسعه مي
كند اما از نظر جهان بيني الهي علل و عوامل ديگري كه عوامل روحي و  تأمين يا نابود مي

  شوند نيز همدوش عوامل مادي در كار اجل و روزي و سالمت و سعادت و   مي معنوي ناميده
هان يك واحد زنده و با شعور است، اعمال و از نظر جهان بيني الهي، ج. امثال اينها مؤثرند

العمل دارد، خوب و بد در مقياس جهان بي تفاوت نيست، اعمال  افعال بشر حساب و عكس
العمل هائي از جهان كه احيانا در دوره حيات و  شود با عكس خوب يا بد انسان مواجه مي

   ..." او ميرسد  زندگي خود فرد به
 بايد بشر بانها عمل  نظر مادي سنن تشريعي يعني مقرراتي كه از ": هم در آن كتاب گفتيم

كند حساب مخصوصي در ميان سنن تكوين ندارد، حق و باطل، درست و نادرست، عدالت 
اما از نظر مكتب .  بطرفداران آنها بيطرف است جهان نسبت. و ستم يك جور حساب دارد

طرفدار اهل حق و عدالت و : نيست امور و طرفداران آنها بيطرف  الهي جهان نسبت به اين
يك نفر مادي هر اندازه بمسلك و روش و آيين . هاي مقدس است درستي و صاحبان آرمان

  خود مؤمن و معتقد باشد و هر اندازه آرمانش مقدس و عمومي و دور از 
خودخواهي و نفع پرستي باشد بيش از اين عقيده ندارد كه بهر اندازه سعي و كوشش و 

، اما يك نفر آرمان خود بخرج دهد نتيجه ميگيردراه تحقق بخشيدن به مجاهدت در 
  مسلمان مؤمن و 
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 اگر او در راه حق و حقيقت فداكاري  معتقد عقيده دارد كه جهان طوري ساخته شده كه
صدها . كند مند مي كند دستگاه جهان بحمايت او برميخيزد و او را از پشتيباني خود بهره

كند نيروي ذخيره در جهان  ه او در راه هدف مقدس خود مصرف ميهزار برابر نيروئي ك
از نظر مكتب مادي يك نفر طرفدار .  شرايطي بياري او بكار ميافتد هست كه در چنين

 نفر   و عدالت همانقدر بايد به اثر فعاليت خود مطمئن و اميدوار باشد كه يك حقيقت
زيرا بعقيده او از نظر جهان و . طمئن استطرفدار ظلم و باطل بفعاليتهاي خود و اثر آنها م
  ولي از نظر مكتب الهي بين اين دو تفاوت. جريان كلي عالم فرقي ميان اين دو نفر نيست

  . "بسيار است 
  

  الهام و اشراق 
  

شود و  يكي از انواع مددهاي غيبي الهامات و اشراقاتي است كه احيانا بدانشمندان مي
  . دهد  عظيم رخ مي شود و اكتشافي  گشوده ميناگهان دري از علم بروي آنها

يكي تجربه و مشاهده عيني، : شناسيم دو تا است آنچه معموال ما از راههاي حصول علم مي
 طبيعت با رموز و اسرار طبيعت  بشر از راه مطالعه و مشاهده عيني. ديگر قياس و استدالل

اين . كند بيني و استنتاج مي ا پيشاي ر شود، يا در اثر قوه استدالل و قياس نتيجه آشنا مي
 است، الزمه قطعي و جبري مقدماتي است كه بشر عمال بكار برده  گونه موفقيتها عادي

. گو اينكه از يك نظر دقيق فلسفي در همين موارد نيز يك منشأ الهامي وجود دارد. است
  : گويد حاجي سبزواري مي. ولي اين نظر از افق اين بحث ما خارج است
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  ).1(حي قديم منه عظيم        لملهم المبتدع العليم وا

 از يكي از  ولي آيا همه معلوماتي كه در طول تاريخ عمر بشر براي بشر حاصل شده است
اين دو راه بوده است و ال غير؟ يا راه سومي هم وجود دارد؟ بعقيده بسياري از دانشمندان 

وع برقي بوده كه ناگهان در روح و مغز  بزرگ از ن شايد اغلب اكتشافات. راه سومي هم هست
  .  كرده و سپس خاموش شده است دانشمند جهيده و روشن

هائي وجود  اي در بسياري از افراد با اختالف و تفاوت ابن سينا معتقد است كه چنين قوه
را بر همين قوه ). 2( "» تمسسه نار  ء و لو لم يكاد زيتها يضيي « ": دارد جمله آيه شريفه

  . كند  وجود دارد حمل مي  بعضي افراد احيانا به صورت شديديكه در
شود كه بسياري از معلومات بشر كه   مدعي مي" المنقذ من الضالل "غزالي در كتاب 

غزالي در باره وحي .  گرفته است مربوط به احتياجات زندگي است ابتدا بصورت الهام صورت
كند، يا در امكانش  و نبوت شك ميگويد كسي كه در وحي  كند مي و نبوت كه بحث مي

كند كه آيا وحي به او رسيده  كند يا در وقوعش، و يا در باره شخص معين شك مي شك مي
زيرا بشر يك سلسله اطالعات . گويد بهترين دليل امكان آن، وقوع آن است بعد مي. يا خير

 توانسته باشد  تجربهدر باره دواها و عالجها و در باره نجوم دارد كه تصور نميرود از طريق 
  .  بشر را هدايت كرده است آنها را بدست آورد فقط بايد گفت لطف الهي از طريق الهام

  :يپاورق
  .منظومه، مقدمه منطق. 1
  .35/ نور. 2
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كند مدعي   مي خواجه نصير الدين طوسي نيز در باره احتياج به وحي و نبوت كه بحث
  .  آموخته استشود برخي صنايع را بشر از طريق الهام مي

  : گويد مولوي همين معني و مضمون را به نظم آورده است آنجا كه مي
  اين نجوم و طب وحي انبياء است 

  عقل و حس را سوي بيسوره كجا است 
  عقل جزوي عقل استخراج نيست 

  جز پذيراي فن و محتاج نيست 
يقيجمله حرفتها    بودين از وح

  ك عقل آن را فزودياول او، ل
ق الهام به ي از دانشها از طرين سخن كه برخي از افراد گمان كنند كه اياريبسممكن است 
  ندارد؛ در جهان امروز مبدأ و منشأي شود امروز كهنه شده است وطرفدارانيبشر القاء م

 دانند ي وتكرار مشاهده و تجربه مينيله مشاهده عيدانش را صرفا حواس ظاهره به وس
  .ستندي معتقد نيزيوبجز آن به چ

 الهام ي از فرضسه ها را نوعياري از دانشمندان، بسياريامروز جمع بس. ستين طور ني ايول
 از يكيس كارل در كتاب انسان موجود ناشناخته يالكس.  كنندي ميبه دانشمند تلق
  : دي گوياو م. ه اشراق والهام استيطرفداران نظر

 مطالعه يروي نوابغ عالوه بر ن.ستي ني تنها محصول واثر فكر آدمين اكتشافات علميقيبه «
له اشراق ي چون اشراق وتصور خالقه برخوردارند، به وسيگريص ديا، از خصايودرك قضا

 كه يياين قضايابند وروابط مجهول بي يده شده است ميگرن پوشي را كه بر دييزهايچ
ابند ي ي مجهول را به فراست در مينه هاينند ووجود گنجي بي ندارند ميظاهرا باهم ارتباط

  ليوبدون دل
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  ).1(» . داننديت دارد ميل انچه را دانستنش اهميوتحل
  : گويد و هم او مي

علوم ترقي .  يكي منطقي و ديگري اشراقيتوان تقسيم كرد،   دانشمندان را بدو دسته مي"
 اساس و پايه كامال منطقي  در علوم رياضي نيز كه. خود را مرهون اين دو دسته متفكر است

 نيز مانند قضاياي علمي، اشراق يك   در زندگي عادي...ذا اشراق سهم گرفته استدارد معه
 ... خطرناكي است، و تميز آن از توهم گاهي دشوار است عامل شناسائي قوي و در عين حال

  اين. توانند با آن به كمال اوج زندگي معنوي برسند  و پاكان ساده دل مي فقط مردان بزرگ
ز است و درك واقعيت بدون دليل و تعقل را غيرقابل تفسير موهبت حقا شگفت انگي

  )2(. "نمايد  مي
 اينها منطقي  شود كه برد و مدعي مي اي از دانشمندان رياضي را نام مي الكسيس كارل عده

 منطقي بدست  هستند يعني معلومات خويش را منحصرا از طريق كسب و استنتاج
شود كه اينها اشراقي و الهامي   مي برد و مدعي  نام مياي از رياضي دانان را اند، و عده آورده

  . هستند
اي تحت   فاضل مقاله اخيرا يكي از دوستان. اند دانشمندان ديگر نيز اين نظر را تأييد كرده

 يكي از دانشمندان رياضيدان فرانسوي " نقش شعور باطن در تجسسات علمي ": عنوان
  :  ارائه داد، در آنجا چنين نوشته بود ن ترجمه كرده و بم" ژاك هادامارا "بنام 

  
  :يپاورق

  .134انسان موجود ناشناخته، ص. 1
. 2  .135همان مأخذ، ص
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 اثر ادراكات ناگهاني   وقتي ما بشرائط اكتشافات و اختراعات ميانديشيم محال است بتوانيم"

ت كه هر دانشمند محققي كم و بيش اين احساس را كرده اس. دروني را ناديده بگيريم
اي از آنها اراده و شعور  عدهفعاليتهاي متناوب كه در  زندگي و مطالب علمي او از يكرشته

  . "باشد تشكيل شده است   حاصل يك سلسله الهامات دروني مي وي مؤثر بوده و بقيه
االن يادم نيست كه در چه كتابي خواندم كه اينشتاين دانشمند بزرگ عصر ما نيز چنين 

هاي  هاي بزرگ داشته و مدعي بوده است كه مبدأ پيدايش فرضيه ه فرضيهاي در بار عقيده
  . بزرگ نوعي الهام و اشراق است

  

  خالصه 
  

به : پس مجموعا معلوم شد كه در زندگي افراد بشر انواعي از مددهاي غيبي وجود دارد
و  مادي كار، بصورت هدايت  صورت تقويت دل و اراده، بصورت فراهم شدن اسباب و وسائل

شود بشر به خود واگذاشته  پس معلوم مي. روشن بيني، بصورت الهام افكار بلند علمي
كند، از ضاللت و  نيست دست و عنايت پروردگار در شرائط خاصي او را دستگيري مي

  . دهد گمراهي و سرگرداني و از عجز و ضعف و ناتواني نجات مي
  

  مددهاي غيبي اجتماعي 
  

  ين است، در باره جامعه بشريتحاال كه در باره يك فرد چن
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   چطور؟ آيا ممكن است كه گاهي عنايت غيبي به كمك جامعه بشريت برخيزد و آنرا نجات
  دهد؟ 

 مانند ابراهيم و موسي  اند، پيامبران عظيم الشأني اتفاقا هميشه يا غالبا نوابغي كه پيدا شده
 در شرائطي بوده كه جامعه اند، و عيسي و محمد صلوش اهللا عليه و عليهم كه ظهور كرده

آنها مانند يكدست غيبي از آستين بيرون .  است بشريت سخت نيازمند بوجود آنها بوده
اي ببارد،  اند كه در بياباني بر تشنه مانند باراني بوده. اند  داده اند و بشريت را نجات آمده

االرض و نجعلهم و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في  « ": اند مصداق قول خدا بوده
 منت  خداوند بواسطه وجود آنها بر بيچارگان و مظلومان ).1("». ائمة و نجعلهم الوارثين

  . شدگان مبعوث فرمود نهاد و آنها را براي نجات اين خوار شمرده
  : فرمايد علي عليه السالم عصر و زمينه بعثت رسول اكرم را اينطور توصيف مي

 المبرم و  رسل و طول هجعة من األمم و انتقاض منأرسله علي حين فترش من ال « "
انتشار من االمور و تلظ من الحروب و الدنيا كاسفة النور ظاهرش الغرور علي حين اصفرار 

  ).2("» من ورقها و اياس من ثمرها 
اي در آمدن پيامبران رخ  اي مبعوث فرمود كه فترت و فاصله  يعني خداوند او را در دوره

  ا در خوابي گران و طوالنيداده بود، ملته
  :يپاورق

  .5/ قصص. 1
  .87نهج البالغه، خطبه . 2
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جهان را تاريكي فرا گرفته و غرور و .  فرو رفته بودند، كارها پراكنده، تنور جنگها داغ بود
برگ درخت بشريت بسوي زردي گرائيده اميدي به ميوه اين .  بود فريب در آن نمايان

  . رفت  نمي درخت
  

 ظهور آنها در  اند كه بشريت و الاقل محيط اجتماعي  معموال در مواقعي ظهور كردهپيامبران
قرآن . اند  اجتماع خود شده يك پرتگاه خطرناكي قرار داشته و آنها سبب نجات و اصالح

  :فرمايد دم عصر رسول اكرم چنين ميكريم خطاب بمر
  ).1("و كنتم علي شفا حفرش من النار فأنقذكم منها  « " 

  شما را از آن نجات) بوسيله رسول مكرم( سقوط در آتش بوديد كه خداوند  ما در پرتگاه ش
  . داد
. كند شدت كه به نهايت رسد فرج طلوع مي. " عند انتهاء الشدش تكون الفرج ": گويند مي

كند از نوعي   و امثال اينها، همه حكايت مي"   پايان شب سيه سفيدي است"اند  اگر گفته
كند از اينكه گردش عالم بر   عالم داشته است و همه حكايت مي بشر در گردشتجارب كه 

  . خالف نظر مادي مذهبان گزاف و بيهوده نيست
  

  مهدويت در اسالم 
  

مسئله مهدويت در اسالم و باالخص در تشيع يك فلسفه بزرگ است، اعتقاد به ظهور 
  منجي است، نه در شعاع زندگي يك

  :يپاورق
  .103/ آل عمران .1
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مربوط .  و يا يك نژاد بلكه در شعاع زندگي بشريت  قوم و يك ملت و يا يك منطقه .2
 منجي بيايد، و مثال شيعه را يا ايران را يا آسيا را يا مسلمانان  به اين نيست كه يك

جهان را نجات دهد، مربوط به اين است كه يك منجي و مصلح ظهور كند و تمام 
گون كند و در جهت صالح و سعادت بشر تغيير  زندگي بشر را در عالم دگر اوضاع
  . بدهد

ممكن است افرادي خيال كنند كه دليلي ندارد در عصر علم و دانش، در عصري كه بشر 
بيند و آهنگ تسخير آسمانها را دارد تصور كنيم كه  زمين را در زير پاي خود كوچك مي

بشريت روز بروز . بي دارد مدد غي كند و بشريت نيازي به چنين خطري بشريت را تهديد مي
بفرض (ها و مددهاي غيبي  شود و طبعا نيازمنديش بكمك مستقلتر و بالغتر و كاملتر مي

كند و از ميان   و علم تدريجا اين خألها و نيازها را پر مي عقل. گردد كمتر مي) قبول آنها
و افراد .  بودكرد كه جهالت و ناداني حكمفرما  زمان بشريت را تهديد مي خطر، آن. برد مي

كردند، تعادل و توازن را در   موجبات نيستي خود را فراهم مي بشر بموجب جهالت و ناداني
    اما پس از روشن شدن فضاي جهان بنور علم و دانش ديگر خطري. زدند  مي زندگي بهم

  . نيست
اي  و دانش بر خطراتي كه به اصطالح در عصر علم. متأسفانه اين خيال، خيال باطلي است

  . بشريت است از خطرات عصرهاي پيشين كمتر نيست، بيشتر است و عظيم تر است
علماء اخالق و .  افات بشر هميشه ناداني بوده استاشتباه است اگر خيال كنيم منشأ انحر

كنند كه آيا تنها منشأ انحرافات بشر ناداني  تربيت همواره اين مسأله را طرح كرده و مي
   براي مبارزه با انحرافات و يا اينكه  كافي است"يم  تعل"است؟ و بنابراين 
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انحرافات بشر بيشتر از ناحيه غرائز و تمايالت مهار .  ناداني يكي از علل انحرافات بشر است
 طلبي،  از ناحيه افزون طلبي، جاه طلبي، برتري: نشده است، از ناحيه شهوت و غضب است

  .  دوم صحيح است بدون شك نظريه.  استلذت طلبي و باالخره نفس پرستي و نفع پرستي
اكنون ببينيم در عصر ما كه به اصطالح عصر علم و دانش است غرائز بشر، شهوت و غضب 

، حس استخدام و استثمار حس افزون طلبي بشربشر، حس جاه طلبي و برتري طلبي بشر، 
؟ آيا در  ستمگري بشر در چه حالي است بشر، نفس پرستي و نفع پرستي بشر، و باالخره

 و روح عدالت، و تقوا، و رضا بحق خود و حد خود، و  پرتو علم همه اينها ساكن و آرام شده
غرائز بشر . عفاف، و راستي و درستي جايگزين آن شده است يا كار كامال بر عكس است

ئي شده در دست اين غرائز،  تر از سابق گشته است و علم و فن ابزار و آلت كاري بسي ديوانه
ه علم در خدمت ديو شهوت قرار گرفته، دانشمندان و عساكر علم خادمان فرشت

   ؟!اند  گشته"»انا ربكم االعلي  « "سياستمداران و عساكر جاه طلبي و مدعيان 
 پيشرفتهاي علمي  كنم بتوان كوچكترين ترديدي در اين مطلب روا داشت كه گمان نمي

كوچك ترين تأثيري روي غرائز بشر نكرده است بر عكس بشر را مغرورتر و غرائز حيواني او 
و بهمين جهت خود علم و فن امروز بصورت بزرگترين دشمن بشر . تر كرده است را افروخته

ترين دشمن بشر   كه بزرگ ترين دوست بشر است بزرگ ن چيزيدر آمده است، يعني همي
  چرا؟ . شده است

  .24/نازعات .1

 ٨٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

2.   
 چراغ را در چه  استفاده از آن بستگي دارد كه بشر اين. علم چراغ است، روشنائي است

 يك كتاب از آن استفاده كند  بقول سنائي براي مطالعه. مواردي و براي چه هدفي بكار ببرد
  . "تر برد كاال   چو دزدي با چراغ آيد گزيده"ودن يك كاال در شب تاريك، و يا براي دزدي

 بشر چيست و  اما هدف. كند بشر علم را همچون ابزاري براي هدفهاي خويش استفاده مي
، ارزشها را در نظرش را عوض كندهاي بشر  چه بايد باشد؟ علم ديگر قادر نيست هدف

اي  آن ديگر كار دين است، كار قوه.  عمومي بكندهاي او را انساني و تغيير دهد، مقياس
.  حيواني و تحريك غرائز عالي و انساني او است است كه كارش تسلط بر غرائز و تمايالت

انسان علم را در . دهد مگر انسان و غرائز او را علم همه چيز را تحت تسلط خويش قرار مي
اما دين انسان را در اختيار . برد گيرد و در هر جهت كه بخواهد آنرا بكار مي اختيار مي

  . كند  انسان را و مقصد انسان را عوض مي گيرد، جهت مي
  : گويد  مي  در باره انسان عصر ماشين" لذات فلسفه "ويل دورانت در مقدمه 

  )1(. "ايم و از نظر مقاصد فقير   ما از نظر ماشين توانگر شده"
  

 خشم و شهوت   عصر در اينكه اسير و بندهانسان عصر علم و دانش با انسان ما قبل اين
. علم نتوانسته است آزادي از هواي نفس را باو بدهد. خويش است هيچ فرق نكرده است

  ها، سزارها را عوض  علم نتوانسته است ماهيت حجاجها، چنگيزها، نادرها، ابو مسلم
  .لذات فلسفه، بخش دعوت، پاراگراف آخر .1
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 مقدار زيادي نفاق و دوروئي و تظاهر بر جهان  وهآنها با همان ماهيت به عال. كند .2
 كه علم دست آنها را درازتر كرده است، تيغ يك  كنند با اين تفاوت حكومت مي

  .  موشك بمب افكن قاره پيما ذرعي شان تبديل شده به
  

  آينده جهان 
  

 را  جهان": ما بدليل اينكه مؤمن و مسلمانيم و درعمق ضميرمان اين اصل وجود دارد كه
شود هرگز احساس خطر عظيم،   هر چه در دنيا پيشامدهائي مي"صاحبي باشد خدا نام 

  خطري كه احيانا بشريت را نيست و نابود كند و كره زمين را تبديل بتوده خاكستر كند و 
 خودمان باور  در ته دل. كنيم زحمات چند هزار ساله بشريت را كأن لم يكن نمايد نمي

  ، قرنها، شايد ميليونها سال ديگر، در روي اين زمين زندگي و حيات داريم كه سالهاي سال
كنيم بعد از ما آنقدر مسلمانها بيايند و زندگي كنند و بروند كه  فكر مي. موج خواهد زد

كنيم، و هرگز اين  آري ما در ته دل خود اينطور فكر مي. داند فقط خدا عدد آنها را مي
 يعني عمر بشر و عمر زمين ما به  ممكن است عمر جهاندهيم كه  انديشه را بخود راه نمي

  . پايان رسيده باشد
 در ته قلب خود به  تعليمات انبياء نوعي امنيت و اطمينان خاطر بما داده است و در واقع

 ستاره عظيم در فضا در حركت است  بما اگر بگويند يك. مددهاي غيبي ايمان و اتكا داريم
كند و در يك لحظه  رسد و با زمين ما برخورد مي زمين ميو تا شش ماه ديگر به مدار 

  شود باز هم با همه ايمان  مي زمين ما به يك توده خاكستر تبديل
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دهيم، در ته دلمان   بخود ترس راه نمي هاي دانشمندان داريم  و اعتقادي كه به پيش بيني
 شكفته است در اثر  بنا نيست بوستان بشريت كه تازه يك نوع ايمان و اطميناني هست كه

  . گردد باد حوادث ويران
 جوي نيست و  كنيم زمين ما بوسيله يك ستاره، يك حادثه  آري همانطوري كه باور نمي

 نيروهاي مخربي كه بدست  كنيم كه بشريت بدست خود بشر و بوسيله نابود شود، باور نمي
ايم   مكتب انبياء گرفته الهام معنوي كه از آري ما بحكم يك. بشر ساخته شده منهدم گردد

  . كنيم باور نمي
 نسبت به آينده  كنند؟ آيا همين اطمينان و خوشبيني ديگران چطور؟ آيا آنها هم باور نمي

 و آزادي در آنها وجود  انسان و زمين و زندگي و تمدن و خوشبختي و بهروزي و عدالت
  . دارد؟ ابدا

 سرنوشتش بستگي  اشند؟ در دنيائي كهچرا بدبين نب. به آنها حق بدهيم كه بدبين باشند
 وسائل مخرب كه قدرت آنها را  اي كه انساني فشار دهد و پشت سرش پيدا كرده به دگمه

اي   براستي بر روي انباري از باروت قرار گرفته و جرقه خدا ميداند بكار بيفتد، در دنيائي كه
  به آينده است؟  حريق جهاني بوجود بياورد، چه جاي خوشبيني  كافي است كه يك

  : راسل در كتاب اميدهاي نو ميگويد
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 همه را فرا گرفته   زمان حاضر زماني است كه در آن حس حيرت توأم با ضعف و ناتواني"
جنگي . رويم كه تقريبا هيچكس خواهان آن نيست بينيم بطرف جنگي پيش مي مي. است

و با وجود اين مانند . فرستاددانيم قسمت اعظم نوع بشر را بديار نيستي خواهد  كه همه مي
كنيم بدون آنكه  خرگوشي كه در برابر مار افسون شده باشد خيره خيره بخطر نگاه مي

   جلوگيري از آن چه بايد كرد؟  بدانيم براي
 يكسان شده و  هاي مخوف از بمب اتمي و هيدروژني و شهرهاي با خاك در همه جا داستان
كنيم ولي با   يكديگر نقل مي  درنده خوئي برايو قحطي و سبعيت و) 1(خيل قشون روس 

كند كه از مشاهده چنين دور نمائي بر خود بلرزيم، چون جزئي از  اينكه عقل حكم مي
وجودمان از آن لذت ميبرد و شكافي عميق روح ما را بدو قسمت سالم و ناسالم تقسيم 

  )2(. "گيريم   قاطعي نمي كند، براي جلوگيري از بدبختي تصميم مي
  

  : گويد چه تصميمي؟ مگر بشر قادر است چنين تصميمي بگيرد؟ هم او مي
هاي زمين   دوره بوجود آمدن انسان نسبت بدوره تاريخي طوالني، ولي نسبت بدوره"

 ميليون سال است كه بوجود آمده، اشخاصي  كنند انسان يك تصور مي. شناسي كوتاه است
ا بسيار محتمل است كه انسان دوره حيات خود  بزعم آنه هستند و از آن جمله اينشتاين كه
  را طي كرده باشد و در ظرف سنين

  
  : پاورقي

 داشت، اما اكنون   در زماني كه كتاب اميدهاي نو نوشته ميشد، غرب از روس وحشت- 1
ديوانه بجه : ( معروفي است در خراسان عامل چين بميان آمده و هر دو از آن ميترسند، مثل

   .)كه مست آمد
  .2ص/ مايهاي نو،بخش سرگردانيدهاي ام.2
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  ).1( " معدودي موفق شود با مهارت شگرف علمي خود، خويشتن را نابود كند 
فقط . ها بسيار بجا است انصافا اگر بر اساس علل مادي و ظاهري قضاوت كنيم اين بدبيني

دانام الزم  جهان را صاحبي باشد خ  و اينكه" امدادهاي غيبي "يك ايمان معنوي، ايمان به 
 خوشبيني كند و بگويد بر عكس، سعادت  ها را زايل و تبديل به است كه اين بدبيني

بشريت، رفاه و كمال بشريت، زندگي انساني و زندگي مقرون به عدل و آزادي و امن و 
  . كشد  است و انتظار بشر را مي خوشي بشر، در آينده

گيرد، مثل بشر  يب و مضحكي بخود مياگر اين بدبيني را بپذيريم واقعا مسأله صورت عج
شود چاقو بدست بگيرد آن را بشكم  اي كه قادر مي شود كه در اولين لحظه مثل طفلي مي

  . كند و كوچكترين حظي از وجود خود نميبرد خود ميزند، خودكشي مي
گذرد و از عمر انسان در حدود يك  گويند از عمر زمين در حدود چهل ميليارد سال مي مي

گويند اگر همه زمين و حيوان و انسان را كه بر روي زمين بوجود آمده،  ن سال، ميميليو
كوچك كنيم و نسبت بگيريم، مثال عمر زمين را يكسال فرض كنيم و نسبت بگيريم، 
هشت ماه از اين سال گذشته و اساسا جانداري در آن وجود نداشته است، در حدود ماه نهم 

. روسها، باكتريها و موجودات تك سلولي بوجود آمده استو دهم اولين جاندارها بصورت وي
 آخر از روز آخر  اند، در ربع آخر از ساعت در هفته دوم ماه آخر سال پستانداران بوجود آمده

  اي كه سال انسان بوجود آمده است، دوره
  :يپاورق
  .26ص/ عتيهمان مأخذ، بخش تسلط بر طب .1
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ان قبل از آن در حال توحش در جنگلها و رود و انس  بشمار مي  دوره تاريخي انسان .2
 ميكرده است شصت ثانيه اخير آن است، كه در اين شصت ثانيه اخير  غارها زندگي

  اندر كار شده و تمدن  كه استعداد انسان ظهور كرده و عقل و علم بشر دست است
آور بوجود آمده است و انسان استعداد خود را كم و بيش بظهور  عظيم و شگفت

در همين شصت ثانيه است كه انسان خليفة اهللا بودن خود را بثبوت . ه استرساند
 شگرف علمي  حاال اگر بنا باشد كه انسان بهمين زودي با مهارت. رسانيده است

خود، خود را نابود كند و اگر واقعا انسان با قدرت علمي خود گور خود را به دست 
اگر واقعا چنين .  نداشته باشد اصلهخود كنده باشد و چند گامي بيشتر تا گور خود ف

خودكشي اجتماعي در انتظار بشر باشد بايد بگوئيم خلقت اين موجود بسي بيهوده 
  . و عبث بوده است

 شده در مكتب  تواند اين چنين فكر كند ولي يك نفر تربيت آري يك نفر مادي مسلك مي
بدست چند نفر ديوانه ويران   ممكن نيست كه جهان: گويد كند، او مي الهي اينطور فكر نمي

گويد درست است كه جهان بر سر پيچ خطر قرار گرفته است ولي خداوند  شود، او مي
 كوچكتري اين معجزه را نشان داده، بر سر پيچهاي  همانطور كه در گذشته البته در شعاع

خطر بشر را ياري كرده و از آستين غيب مصلح و منجي رسانده است، در اين شرائط نيز 
  كار جهان عبث نيست، او : گويد او مي. چنان خواهد كرد كه عقلها در حيرت فرو رود

 مصداق  گويند و ظهور انسان در روي زمين گويد اگر چنان شود كه مادي مذهبان مي مي
  :  حافظ بشود كه يا مصداق سخن). 1(".  ما أدري أسلم ام ردع"مثل معروف عربي بشود 

  :يپاورق
  ]).يفيه از بال تكليكنا(ا مخالفت يموافقت است  دانم ينم: ترجمه[ .1
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خوش درخشيد ولي دولت مستعجل     راستي خاتم فيروزه بو اسحاقي  .2
  بود 

  : با حكمت و عنايت پروردگار منافي خواهد بود
  ).1(ايصال كل ممكن لغاية       اذ مقتضي الحكمة والعناية 

 به عدل و عقل و  ولتي مقرونخير، عمر جهان بپايان نرسيده است، هنوز اول كار است، د
حكمت و خير و سعادت و سالمت و امنيت و رفاه و آسايش و وحدت عمومي و جهاني در 

 حكومت با صالحين است و انتخاب اصلح به  انتظار بشريت است، دولتي كه در آن دولت
و اشرقت االرض  « "روز بهروزي خواهد رسيد . معني واقعي در آن صورت خواهد گرفت

القائم حكم بالعدل، ارتفع في ايامه الجور و أمنت » « اذا قام  « "روزي كه . )2("ربها بنور 
 االرض بركاتها و ال يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته و ال بره و  به السبل، و اخرجت

 براي  در آنروز بعدالت حكم شود و ستم. )4("» )3( و العاقبة للمتقين " تعالي  هو قوله
 بربندد، راهها امن گردد، زمين بركات و استعدادهاي خود را ظاهر گرداند و هميشه رخت

حداكثر استفاده از منابع و خيرات زمين صورت گيرد، فقيري پيدا نشود كه مردم صدقات و 
  . عاقبت از آن متقيان است:  سخن خدا زكوات خود را باو بدهند و اينست معني
  م كار بشر تمام شده و بجاي اينكه مأيوسانه بنشينيم و بگوئي

  :يپاورق
. 1  .تي، بخش حكمت، درمبحث غاي سبزواريشرح منظومه حاج مال هاد

. 2  .69/ زمر
  .128/ اعراف. 3
  .صي تلخي با اندك339 و338ص / 52بحار، ج. 4
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   خود گور خود را كنده و چند گامي بيشتر با آن فاصله ندارد و روزهاي خوش بشر بدست
  : گوئيم رسد، مي بشر دارد بپايان مي

  كاين هنوز از نتائج سحر است      باش تا صبح دولتش بدمد
هائي بوده، قطعا اين ظهور نيز پس از سختيها  همانطور كه ظهورهاي گذشته پس از سختي

  . جهد هميشه برقها در ظلمتها مي. ها خواهد بود و شدت
  : رمايدف كند و چنين مي علي عليه السالم اشاره بظهور مهدي موعود مي

حتي تقوم الحرب بكم علي ساق باديا نواجذها، مملوئة اخالفها، حلوا رضاعها، علقما  « "
عاقبتها، اال و في غد و سيأتي غد بما ال تعرفون يأخذ الوالي من غيرها عمالها علي مساوي 

قاليدها فيريكم كيف عدل أعمالها و تخرج االرض له افاليذ كبدها و تلقي اليه سلما لم
  )1(. "» و يحيي ميت الكتاب و السنة  رشالسي

پستانهايش پر . دهد هاي خود را نشان مي يعني جنگ قد علم خواهد كرد در حاليكه دندان
 همانا فردا و فردا چيزي ظاهر  است و آماده است، شروع كار شيرين است و عاقبت آن تلخ

انقالبي هر يك از عمال  را نداريد آن حاكم  خواهد كرد كه او را نمي شناسيد و انتظارش
هاي جگر خود را از معادن و   خواهد رسانيد، زمين پاره حكومتهاي قبلي را بسزاي خويش

  خيرات
  

  :يپاورق
  .136نهج البالغه، خطبه . 1 
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.  او بيرون خواهد آورد و كليدهاي خود را با تمكين به او تسليم خواهد كرد  و بركات براي
 پيامبر را   كه عدالت واقعي چيست و كتاب خدا و سنتآن وقت به شما نشان خواهد داد

  . احياء خواهد كرد
كند ولي  علي عليه السالم نيز از يك آينده عبوس و خشمناك و جنگهاي وحشتزا ياد مي

  : فرمايد قرآن كريم هم مي. دهد علي در پايان اين شب سيه يك سفيدي ميموني را نويد مي
  )1( " الصالحون  د الذكر ان االرض يرثها عباديو لقد كتبنا في الزبور من بع « "

 صالح و شايسته ما خواهند  ايم كه وارث اصلي زمين، بندگان يعني ما از پيش اطالع داده
براي هميشه زمين در اختيار ارباب شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسيران  (.بود

  .)هواي نفس نخواهد بود
  

 تكانهاي شديد و  بيني يك سلسله در عين اينكه پيشآري اينست فلسفه بزرگ مهدويت، 
 يك آينده سعادت بخش و پيروزي  پيش بيني: ها است نابسامانيها و كشتارها و بي عدالتي

 بر شك، عدالت بر ظلم، سعادت بر شقاوت  كامل عقل بر جهل، توحيد بر شرك، ايمان
  . لهذا نويد و آرزو است. است

 بها النفاق و اهله و  دولة كريمة تعز بها االسالم و اهله و تذلاللهم انا نرغب اليك في  « "
 سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و  تجعلنا فيها من الدعاش الي طاعتك و القادش الي

  )2(. "» االخرش 
  :يپاورق

  .105/اءيانب. 1
. 2  . افتتاحياز فقرات دعا
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  مديريت و رهبري در اسالم 
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 اماما، قال و من ذريتي،  م ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناسو اذا ابتلي ابراهي « "
  )1(. "قال ال ينال عهدي الظالمين 

 علي عليه السالم را  در ابتدا، عيد سعيد والدت با سعادت آزاد مرد بزرگ جهان، حسين بن
  . كنم به همه حضار محترم تبريك عرض مي

باشد، زيرا از يك جنبه و از   كم نظير ميمجلس و مجمع ما مجمع شريفي است و از مجامع
از بعد مكاني علمي، و .  است يك بعد مجمع علمي است و از جنبه و بعد ديگر مجمع ديني

 جمع شده ايم كه محل دانش است، محل  در مكاني. شود از بعد زماني ديني محسوب مي
زماني گرد هم و در . تعليم و تعلم است و مركز يكي از مقدس ترين مقدسات بشري است

 بوجود مقدس خاتم االنبياء صلي اهللا عليه و آله و فرزند بزرگوارش  ايم كه آن زمان آمده
  ساالر شهيدان حسين بن علي عليه السالم، تعلق دارد، زيرا عالوه بر آن كه امشب، 

  .124/ بقره .1
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2.   
ات شب والدت حسين بن علي است، چند روزي بيشتر از روز رستاخيز انسانيت، روز نج

گذرد، عليهذا اين ايام،   نمي بشر، روز توحيد، روز بعثت خاتم االنبياء صلي اهللا عليه و آله
  . ايامي است كه به رهبر بزرگ انسانيت متعلق است

كنم مجمع ما از جنبه و بعد مكاني، علمي و از جنبه و بعد  از اين نظر است كه عرض مي
مكاريها، اتحادها، پيمانها و همبستگيها زماني، ديني است و در واقع مظهر مقدسترين ه

  . يعني اتحاد دين و دانش است
براي بشريت هيچ چيز گرانتر و مشئوم تر از جدائي دين و دانش نيست، اين جدائي تعادل 

تعادلي شده و   جديد گاه دچار بي هم دنياي قديم هم دنياي. برد اجتماع بشري را از بين مي
هاي ديني خود را جدا از علم جستجو   مردم گرايش زماني. تتعادل خود را از دست داده اس

 دنياي قديم بود، همچنانكه بيماري عمده دنياي جديد اين  كردند، اين بيماري عمده مي
اكثر انحرافات و بدبختيهائي كه بشر . اي در جستجوي علم منهاي دين هستند است كه عده

 سعادت  همان. خواهد  را جدا از ايمان ميكند ناشي از اين است كه علم امروز را تهديد مي
 هر دو اصل مقدس  آن روز بر سر بشر سايه خواهد گسترد كه وي عميقا پي ببرد كه به اين

نيازمند است، بداند كه مرغي است كه به دو بال نياز دارد، بالي از دانش و بالي از ايمان، 
اي از  ت زيرا مظهر و نشانهبهمين جهت عرض كردم مجمع ما از مجامع بسيار كم نظير اس

  . اين اتحاد مقدس است
 رهبري و مديريت "اند تا درباره آن صحبت كنم  موضوعي كه دوستان عزيز از من خواسته

 سعي خواهم كرد در اين وقت  موضوع، وسيع و مطلب بسيار است و من.  است"در اسالم 
  كم، تا آنجا 
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  .  نمايم كه ميسر است اين موضوع را روشن
 از مفاهيم  اي آنكه بمسئله رهبري و مديريت از نظر اسالم توجه كنيم با دو مفهومبر

  . اسالمي بايد آشنا شويم
  

  رشد در اصطالحات اسالمي 
  

 ناميده " رشد "يكي از آن دو مفهوم در اصطالحات اسالمي، باالخص در فقه اسالمي بنام 
 بهتر و درست تر بايد با  ي كهمفهوم ديگر. اصطالحي است مأخوذ از قرآن مجيد. شود مي

 است، در اين باره توضيح مختصري  آن آشنا شويم مفهوم امامت و به وجهي هدايت
  .  از عرايض خود بگيرم خواهم، بتوانم دهم تا نتايجي را كه مي مي

قرآن مجيد در مورد كودكان بي . اي است كه از قرآن مجيد گرفته شده است رشد كلمه
وت هستند اين اصطالح را به كار برده است، در مورد يتيمان سرپرست كه داراي ثر

اند و مملوك و ثروتي دارند تا زمان  يتيماني كه سرپرست خود را از دست داده: فرمايد مي
البته بلوغ شرط الزم . بلوغ بر آنها قيمومت كنيد و ثروتشان را در اختيارشان قرار ندهيد

  :  الزم است، تعبير آيه اينست" رشد " است ولي كافي نيست زيرا عالوه بر بلوغ
 براي آنكه ).1("  حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم « "

 طبيعي يعني بلوغ نكاح و بلوغ  ثروتشان را در اختيارشان قرار دهيد، رسيدن به حد بلوغ
  زماني كه رشد در آنها: جنسي كافي نيست

  
  :يپاورق
  .6/ نساء .1
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  .توان ثروت را در اختيارشان قرار داد  احساس شد مي .2
    در فقه اسالمي.  در فقه و سنت اسالمي نظير همين مطلب در مورد ازدواج آمده است

 پسر به صرف  محرز و مسلم است كه براي ازدواج، تنها عقل و بلوغ كافي نيست يعني يك
 همچنانكه براي دختر نيز عاقله بودن تواند با دختري ازدواج كند آنكه عاقل و بالغ است نمي

 ازدواج نيست، عالوه بر بلوغ و عالوه بر عقل، رشد  و رسيدن به سن بلوغ دليل كافي براي
اند و يا مجنون، عاقلها  عقل غير از رشد است و مسئله ديگري است، افراد يا عاقل. الزم است

عني انسان عاقل و بالغ ممكن ي. يا رشيد هستند يا غير رشيد: شوند  دو نوع تقسيم مي به
  . است رشيد باشد و ممكن است غير رشيد

 امروز خودمان  قبل از توضيح اين اصطالح الزم است براي رفع اشتباه به يك اصطالح شايع
  . در زبان فارسي اشاره كنم

 موزون و  گوئيم كه اندام خيلي در اصطالح متداول فارسي امروز، به كسي رشيد مي
رشد در اصطالح فقهي مربوط . گويد نه رشيد اشته باشد، عرب اين را رشيق مياي د برازنده

خواهد ازدواج  مثال در مورد ازدواج پسري كه مي. به اندام نيست، يك نوع كمال روحي است
 ازدواج را درك كند و قدرت تشخيص و انتخاب و  كند بايد معني و هدف و ارزش نتايج

  . ن اين و آن شخصي را به عنوان همسر انتخاب نكرده باشد صرف تلقي به. اراده داشته باشد
  . همچنانكه دختر نيز براي انتخاب همسر بايد رشد داشته باشد

نوشتند، در باره زوج  هاي قديم وقتي اسم زوج و زوجه را مي به ياد دارم كه در قباله
. "قلة البالغة الرشيدش  العا": نوشتند  و درباره زوجه مي" العاقل البالغ الرشيد ": نوشتند مي

  يعني اين مرد كه ازدواج 
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كرده است، مردي عاقل، بالغ و رشيد است و اين زن هم زني عاقله و بالغه و رشيده است، 
شد به  هاي قديم نوشته مي اينها كه در قباله.  داراي رشد است يعني عالوه بر عقل و بلوغ

ه ما رعايت همه جوانب فقهي را خواستند مدعي شوند ك معني اين بود كه عاقدها مي
 مسأله رشد پسران  شد يا نه؟ آيا واقعا به اما واقعا و عمال آيا اين امر مهم رعايت مي.  ايم كرده

 است و تا حدي شرم آور  شد يا نه مطلب ديگري و دختران بر طبق فقه اسالمي عمل مي
  . است

  

  تعريف رشد 
  

دش كه شامل همه انواع رشدها در همه موارد اگر بخواهيم كلمه رشد را به مفهوم عام خو
 شايستگي و لياقت اداره و   اينكه انسان"رشد يعني : بشود تعريف كنيم بايد بگوئيم

ها و امكانات مادي و يا معنوي كه به او سپرده  نگهداري و بهره برداري يكي از سرمايه
گي كه حكم يك شأن و  يعني اگر انسان در هر ناحيه از نواحي زند"شود داشته باشد  مي

برداري از آن را داشته باشد چنين  اي را دارد شايستگي اداره و نگهداري و بهره وسيله
    خواهد باشد، همه آن حال آن چيز هر چه مي. شخصي در آن كار و در آن شأن رشيد است

سرمايه به مال و ثروت انحصار . هاي زندگي هستند چيزها و اشيائي كه وسايل و سرمايه
كند خود ازدواج و زن و فرزند و كانون خانوادگي، وسايل و به  دارد مردي كه ازدواج مين

هاي زندگي او هستند، و يا شوهر براي زن و زن براي شوهر حكم  تعبير ديگر سرمايه
  .  را دارد سرمايه
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  رشد ملي 
  

 و هاي طبيعي، فرهنگي شود، در مورد ملتها نيز سرمايه رشد فقط به فرد منحصر نمي
هائي است كه در اختيار ملتها قرار دارد، و رشد ملي عبارت است  انساني و امثال آن سرمايه

ها و  برداري و سود بردن از سرمايه  و بهره از لياقت و شايستگي يك ملت براي نگهداري
 هر اندازه كه لياقت و شايستگي اداره و بهره برداري از  امكانات طبيعي و انساني خود، به

  .  همان اندازه رشيد است را دارد، بهآنها 
زيرا .  است خود مستلزم نوعي از رشد استرهبري و مديريت كه موضوع اصلي بحث 

برداري صحيح از نيروهاي  رهبري در حقيقت عبارتست از بسيج كردن نيروي انسانها و بهره
  . انساني

 وارد مسئله  م سپسآور من براي توضيح بيشتر مقدمتا دو مثال از رشد فردي و شخصي مي
 برداري از امكانات و  عرض كردم رشد يعني قدرت اداره و قدرت بهره. شوم رهبري مي

  . ها سرمايه
  

  رشد فردي و اخالقي 
  

اين .  است مند باشد رشد فردي، شخصي و اخالقي اولين رشدي كه انسان بايد از آن بهره
 برداري  مايه را اداره و از آن بهرهتوانند اين سر آيد كه آيا اغلب افراد مي سؤال پيش مي

 و شخصي خود بهره  هاي فردي كنند؟ باور كنيد كمتر كسي است كه چنانكه بايد از سرمايه
  برداري كند، به مناسبت اينكه مجمع ما مجمع علمي است 
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  و همانطوري كه در آغاز سخن عرض كردم مجمع ما دو بعدي است يكي از دو مثال
 متناسب با بعد  مثال اول كه. علمي مجمع ما و ديگري با بعد ديني آنمتناسب است با بعد 

  .  انسان علمي مجمع ما است مربوط است به قواي هوشي و قواي ادراكي
  

  مديريت حافظه 
  

هاي رشيد از  انسان. افراد از نظر هوش، فهم، استعداد و حافظه با يكديگر اختالف دارند
ند ولي آدمهاي غير از رشيد، ممكن است حافظه كن حافظه خود بهره برداري صحيح مي

آدم غير رشيد تصور . بسيار نيرومندي نيز داشته باشند اما نتوانند از آن استفاده كنند
انباريكه بايد دائما آن را پر كند، هر چه پيدا كرد آنجا پرت . حافظه يك انبار است. كند مي
 قطعه  بيني يك تكه حلبي، يك شوي مي عينا مانند انبار يك خانه كه احيانا وارد مي. كند

اما آدمي كه رشيد باشد در . فلز، يك ميز شكسته، يك صندلي شكسته در آنجا افتاده است
. دهد عمل انتخاب است  كه انجام مي اولين كاري. كند بهره برداري از حافظه خود دقت مي

حساب . زير كندشمارد، حاضر نيست هر چه شد در آن سرا يعني حافظه خود را مقدس مي
مفيدها . فايده است  چيزهائي براي او مفيد است و چه چيزهائي بي كند كه دانستن چه مي

كند سپس آنها را به حافظه خويش  كند و مفيدترها را انتخاب مي را درجه بندي مي
    كند، يعني سپارد، در خود سپردن دقت مي  چنانكه امانتي را به اميني مي سپارد آن مي

  . دهد  مي كند و سپس تحويل حافظه  به طور دقيق و روشن آن را وارد ذهن ميواقعا و
  انسان(. خواند كند، يكبار مي مثال كتابي را مطالعه مي
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تواند در مورد مطالب كتاب،  خواند در اين صورت نمي  به قصد لذت مي  كتاب را بار اول
 يك  ها نيازمند است كه ظهخواند، حتي قويترين حاف  دور دوم مي؛) و قضاوت كند حساب

كتاب مفيد را الاقل دوبار پشت سر هم بخواند، پس از آن مطالب را تجزيه و تحليل و دسته 
 دسته مطالب است به حافظه  كند و هر مطلبي را با توجه به اينكه از چه بندي مي

كند كه كتاب ديگري را در دستور مطالعه قرار دهد كه در  سپارد، بعد كوشش مي مي
وضوع كتاب پيشين است، حتي االمكان تا از موضوعي فارغ نشده است و در حافظه به م

اشتباه است اگر انسان يك .  وارد موضوع ديگر نشود صورت روشن و منظم نسپرده است
 سرگرمي مطالعه كند و قبل از آنكه مطالب كتاب درست جذب ذهن  كتاب را مانند يك

   پيدا كرده باشد به كتاب ديگر و موضوع ديگر شده باشد و ذهن فرصت تجزيه و تحليل
 مطالعه كند  امروز كتب تاريخي، فردا روانشناسي و پس فردا مثال كتب مذهبي. بپردازد

  . كند شوند و حكم انباري بي نظم را پيدا مي همه مخلوط مي
 كند آنها را مكررا داند جمع مي انسان رشيد كتابها و مطالبي را كه براي خود الزم مي

خالصه را يادداشت و به حافظه خود . كند مطالعه و دسته بندي و سپس خالصه مي
    اش ضعيف هم باشد از آن چنين فردي اگر حافظه. پردازد  موضوع ديگر مي سپارد بعد به مي

 مرتب  هاي شود كه كتابخانه منظمي با قفسه كند و مثل كسي مي حداكثر استفاده را مي
شود به   مربوط مي هاي معيني در رشته خاص اش به كتاب  قفسهاي كه هر دارد، كتابخانه

يابد اما اگر غير   و آن را مي گذارد روي آن طوري كه هر كتابي را كه بخواهد فورا دست مي
   با هزارها كتاب داشته اي از اين باشد همانند آدمي است كه كتابخانه
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تابي را بخواهد دو ساعت بايد هر وقت ك.  باشد اما كتابها را روي يكديگر ريخته است
  . دنبالش بگردد تا پيدا كند

    اين بود مثالي از مديريت صحيح و ناصحيح در مورد بهره برداري از يكي از قواي هوشي
  . و عقالني انسان

  

  رشد در عبادت 
  

 مسئله  مثال دوم از مديريت فردي كه با بعد ديني و مذهبي مجمع ما متناسب است
، يعني ما از نظر عبادت نيز  دانيم  اعتراف كنيم كه ما راه عبادت را نيز نميبايد. عبادت است

كنند كه چون عبادت خوب است  غالبا خيال مي. قادر به اداره خود به نحو صحيح نيستيم
بخشد كه جذب روح  كنند كه عبادت آنگاه اثر خود را مي فكر نمي. پس هر چه بيشتر بهتر

    همانطور كه معني استفاده از غذاي خوب اين. يح تغذيه نمايد به طور صح شود و روح از آن
عبادت بايد با نشاط . نيست كه هر چه بيشتر بهتر، معني استفاده از عبادت نيز آن نيست

 نيست كه قبال بايد نشاطي وجود داشته باشد، تا عبادت شروع  مقصودم اين. روح توأم باشد
 با ذكر   نكنند، خود نشاط تدريجا با عبادت و انسشود، بسا افرادي كه هيچ وقت نشاط پيدا

. شود شود، اگر روي اصول صورت گيرد تدريجا انس و عالقه و نشاط پيدا مي خدا پيدا مي
 محدود است، فرضا انسان عبادت  مقصود اينست كه ظرفيت انسان براي عبادت يك ظرفيت

رود و عبادت   از بين مي خسته شد نشاط هم را با نشاط آغاز كند پس از مدتي كه بدن
گردد كه عكس العمل   خوردني نامطبوع و مهوعي مي كند و در حكم جنبه تحميلي پيدا مي
   وسيله استفراغ يا وسيله بدن اينست كه آن را به
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 العمل بدن اينست كه آن را جذب   ديگر دفع نمايد، نه حكم غذاي مطبوع را كه عكس
  . كند

 ان هذا الدين لمتين "يا جابر « : بن عبداهللا انصاري فرمودخطاب بجابر ) ص(پيغمبر اكرم 
يعني دين اسالم ديني است متين : "» فاوغل فيه برفق و ال تبغض الي نفسك عبادش اهللا 

 دقيق رواني و اجتماعي، عليهذا با مدارا و عبادت  و محكم و منطقي و مبتني بر مالحظات
يعني طوري عمل نكن كه نفست عبادت را خود را مبغوض و منفور نفس خودت قرار مده، 

دشمن بدارد بلكه طوري عمل كن كه نفس، عبادت را دوست بدارد و به آن با ميل ورغبت 
 المنبت ال ارضا قطع و ال ظهرا  فان « ": بعد اضافه فرمود. اقبال نمايد و در خود جذب نمايد

كند و نه پشت  ا طي ميراند نه مسافت ر  يعني آنكه چند منزل يكي را مي).1("» ابقي 
اي كه ميزان توانائي مركوب را در نظر  سواره. گذارد سالم براي مركب خود باقي مي

شناسد و شالقكش، دو منزل يكي، و سه منزل يكي، ميتازد  گيرد و تنها شالق را مي نمي
    بيند كه حيوان در حالي كه پشتش زخم شده زانو برزمين زد و خوابيد و قدم  مي يك وقت

  . تواند بردارد دارد زيرا نمي از قدم بر نمي
  :پيغمبر اكرم در حديث ديگر فرمود

  ).2( "» طوبي لمن عشق العبادش و عانقها« " 
  . گيرند ورزند و آنرا در آغوش مي خوشا بحال افرادي كه به عبادت عشق مي

  خواهد بفرمايد تنها كساني از در اين حديث رسول اكرم مي
  :يپاورق

  ).ع (يخطاب به عل) ص(امبر اكرم ي از پ87ص/ 2،جيكاف. 1
  .آمده است» فعانقها«، ودر آن 83ص/ 2،جي كاف..2
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گردند كه عبادت را طوري انجام دهند كه قلب  مند مي  عالي عبادت بهره  ثمرات و نتايج
  . آنها عاشقانه عبادت را انتخاب كند و بپذيرد

ساب و قاعده و باصطالح مكانيسمي مند شدن ح  آن بهره خوب عبادت كردن و از مواهب
 مديريت خود، يعني خود را، احساسات خود را، عواطف خود را،  دارد و مربوط است بحسن

 از هر  دل و احساس و عاطفه. غرائز خود را و باالخره قلب و دل خود را خوب اداره كردن
  . يت اجتماعي مدير گرديم به اكنون برمي. چيز ديگر بيشتر نيازمند بمديريت صحيح است

  

  امامت و رهبري امت 
  

خواهد انسانهاي ديگر را اداره كند  گفتم رشد يعني قدرت مديريت، وقتي كه انسان مي
ناميم، اين  يعني وقتي كه موضوع رشد، اداره انسانهاي ديگر باشد آنرا مديريت و رهبري مي

  . شود  ناميده مي" امامت " و بتعبير رساتر " هدايت "نوع از رشد در اصطالح اسالمي 
فرق نبوت . شود همين كلمه رهبري است اي كه بر كلمه امامت منطبق مي ترين كلمه دقيق

نبوت، ابالغ، اخبار، اطالع . و امامت در اينست كه نبوت راهنمائي و امامت رهبري است
اش  وظيفه. دهد كند؟ راه را نشان مي راهنما چه مي. دادن، اتمام حجت و راهنمائي است

  .  از اين نيست كه راه را نشان دهد، ولي بشر عالوه بر راهنمائي به رهبري نياز داردبيش
يعني نيازمند است به افراد يا گروه و دستگاهي كه قوا و نيروهاي وي را بسيج كنند، 

نبوت راهنمائي است و يك منصب است، اما امامت . حركت دهند، سامان و سازمان بخشند
   بزرگ هم نبي و هم امام پيغمبران.  استرهبري است و منصب ديگري
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اما .  نبودند، رهنما بودند ولي رهبر نبودند پيغمبران كوچك فقط نبي بودند و امام. هستند
هم شأن راهنمائي و هم شأن . اند  و هر دو شأن را داشته پيغمبران بزرگ هر دو منصب

.  االنبياء رهنماي رهبر استخاتم. ابراهيم، موسي، عيسي هر كدام رهنما و رهبراند. رهبري
 جاي شايسته  كند و در معارف شيعه اين اصل قرآني قرآن مجيد بر اين اصل بسيار تكيه مي

  . خود را دارد
كند مافوق   بحث مي اين نكته را بايد يادآوري كنم كه آنچه قرآن تحت عنوان رهبري از آن

سد از حدود رهبري در شنا  مي شناسد، رهبريي كه بشريت رهبري است كه بشريت مي
كند ولي منظور قرآن از رهبري، عالوه بر رهبري اجتماعي  مسايل اجتماعي تجاوز نمي

رهبري معنوي يعني رهبري بسوي خدا است و آن خود حساب دقيق و حساسي دارد و از 
  . رهبريهاي اجتماعي بسي دقيقتر و حساستر است، فعال مجال بحث درباره اين جهت نيست

  

   رهبر و امام ابراهيم،
  

 "»... ابراهيم ربه بكلمات و اذ ابتلي « ": گويد زند و مي قرآن درباره ابراهيم حرف عجيبي مي
)1(  

خداوند ابراهيم را در مراحل بسيار مورد آزمايش قرار داد و ابراهيم از اين آزمايشها پيروز 
  . بيرون آمد

 پيش آمده و در  ها برايش مونابراهيم از پيغمبرهائي است كه سرگذشت عجيبي دارد و آز
  همه آنها كمال موفقيت و پيروزي را

  
  :يپاورق

  .124/بقره. 1
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 آميز  در ميان قوم بابل به نبوت مبعوث شد و يك تنه با عقائد منحط و شرك.  داشته است
تبر .  بت بزرگ شكست قوم خود كه همه را فرا گرفته بود مبارزه كرد، همه بتها را باستثناي

 اينكه بت ها با يكديگر نزاع كرده و بت   را به گردن بت بزرگ انداخت، به عالمتبت شكني
  . بزرگ ساير بتها را به اين روز انداخته است

زيرا فطرتا درك . ابراهيم با اين كار خود نيروي فطري عقلي خفته مردم را بيدار كرد
آيند   جا به خود ميكنند كه ممكن نيست، جمادات با يكديگر به نزاع برخيزند، همين مي

.  اين موجودات ال يشعر فرود آورد كه پس چرا انسان عاقل شاعر مدرك، سر به آستان
ابراهيم مكرر مورد غضب و خشم نمرود قرار گرفت تا آن جا كه او را در گودالي، حتي 

    ابراهيم. داشت توان گفت در دريائي، از آتش انداختند ولي او از سخن خود دست بر نمي مي
گشت، و از طرف  از طرفي با عقائد منحط و خرافي و تقليدي خود درگير بود و پيروز مي

ديگر با نمرود درگيري شديد پيدا كرد و تا ميان آتش رفت و در همان حال يك آزمون 
 مأمور شد كه جز يك تسليم كامل  عجيب الهي به سراغش آمد، يعني از طرف خدا بامري

اش صادر شد اين بود كه فرزند  اطاعت كند، امري كه دربارهتواند آنرا  هيچ نيروئي نمي
ابراهيم تصميم به انجام . جوان عزيزت را بدست خود در راه خدا بايد فداكني و سر ببري

اينكار گرفت و در آخرين مرحله كه تصميم ابراهيمي ظهور كرد از جانب خداوند ندا رسيد 
ما از تو همين حد از . خواستيم همين بود  مي يا ابراهيم تو عمل كردي و ما آنچه از تو كه

  . خواستيم خواستيم، ما كشتن فرزند از تو نمي تسليم را مي
 اينها بود كه به او  ابراهيم اين منازل و مراحل را طي كرد و پشت سر گذاشت، بعد از همه

  گفته شد اكنون شايسته امامت و رهبري
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  : در حديث است. به رهبري رسيد از نبوت و رسالت گذشت تا  ابراهيم.  هستي
اتخذ اهللا ابراهيم نبيا قبل ان يتخذه رسوال و اتخذه رسوال قبل ان يتخذه خليال و اتخذه  « "

  ). 1 ("» خليال قبل ان يتخذه اماما 
  

 شد و هنوز  ابراهيم اول نبي بود و هنوز رسول نبود، رسول: خالصه معني حديث اينكه
و هنوز امام و رهبر نبود، بعد از همه اينها بمقام امامت و خليل نبود، و خليل اهللا شد، 

  . رهبري رسيد
  و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس « ": مفاد آيه كريمه

 ابراهيم همه مراحل را طي كرد و از همه آزمايشها پيروز  پس از آنكه:  اينست كه)2("اماما 
ح فارسي از هفتخوان گذشت، ما باو اعالم كرديم كه هم اكنون و موفق بيرون آمد و باصطال

  .  رسيده است كه ما تو را امام و رهبر قرار دهيم وقت آن
امامت و رهبري انسانها، چه در بعد معنوي و الهي، و چه در بعد اجتماعي عاليترين درجه و 

ه باين نام به سينه شود، مدالي ك  واگذار مي مقام و پستي است كه از طرف خدا بيك انسان
ابراهيم هم نبي و هم امام بود لهذا رهبر قوم . چسبانند عاليترين مدالها است كسي مي
  . خويش بود

 نيست كه انبياء اين  اينكه عرض كردم نبوت، راهنمائي و امامت رهبري است مقصودم اين
  و امامت دو  اشاره كرديم نبوت  همانطور كه قبال هم. منصب را كه باالتر است نداشتند

  
  : پاورقي

  .175ص/  اصول كافي، جلد اول، كتاب الحجه- 1
  .124/ بقره. 2
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منصب است كه در انبياء بزرگ هر دو منصب جمع است و در انبياء كوچك يكي از آن دو، 
كما اينكه در ائمه، امامت و رهبري هست ولي نبوت يعني رهنمائي جديد نيست چون راه 

 پيغمبر از طرف  و ائمه مردم را در همان راه كه. ر نمايانده است راهي است كه پيغمب همان
برند، اين مفهوم امامت از  كنند و راه مي دهند، بسيج مي خداوند ارائه كرده است، حركت مي

  . نظر اسالم است
يعني تنها اين : دنياي امروز به مسأله رهبري و مديريت تنها از جنبه اجتماعي مينگرد

دهد و به   است بسيار اهميت مي ولي همين را كه شناخته. ا شناخته استجنبه و اين بعد ر
  . دهد حق اهميت بسيار مي

  

   نيازمند رهبري است  انسان
  

  : اهميت فوق العاده رهبري بر سه اصل مبتني است
 است كه معموال  اصل اول مربوط است به اهميت انسان و ذخائر و نيروهائي كه در او نهفته

 انسان به خود، به عظمت و  در اسالم به مسئله متوجه كردن. توجه نداردخود به آنها 
  :گويد قرآن مجيد مي.  توجه شده است شرافت خود و نيروهاي عظيمي كه در او است

 فرشتگان را امر كرديم كه باين موجود سجده   وقتي كه انسان را خواستيم بيافرينيم«
، )2(»  در تعليم اسماء الهي پيشي گرفت  انسان بر فرشتگان«: گويد مي ،)1(» .كنند
  گويد آنچه در مي

  :يپاورق
  . سوره بقره34ه يمضمون آ. 1
  . سوره بقره31ه يمضمون آ. 2
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  )1("جعلنا لكم ما في االرض جميعا و  « ":  آفريده شده است  زمين است براي انسان
تو خيال نكن  اي بشر در تو چيزهاست، )2(" ما في السموات و االرض  سخر لكم « "

  . خودت را با موجودات ديگر مقايسه نكن.  آب و خاك هستي مشتي
  

  ريشه تفاوت انسان و حيوان از نظر رهبري 
  

 حيوان است از نظر  اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حيوان، انسان با اينكه از جنس
حيوانات بيك . است تر از حيوان  يعني ضعيف: مجهز بودن به غرائز با حيوان تفاوت دارد
 بمديريت و رهبري از خارج ندارند، زيرا غريزه  سلسله غرايز مجهز هستند و نياز چنداني

مورچه بسلسله غرايزي مجهز است كه .  بصورت خودكار است كارش راهنمائي و رهبري
    در يكي) ع(اميرالمؤمنين علي . كند بطور خودكار و اتوماتيك وي را در زندگي رهبري مي

هاي نهج البالغه موضوع مجهز بودن مورچه را به غرايز زندگي بيان و تشريح  خطبهاز 
  . ساير حشرات نيز بدين منوال هستند. كند مي

انسان با اينكه از نظر نيروها مجهزترين موجودات است و اگر بنا بود با غريزه رهبري شود 
 از نظر غرايزي كه او را از  حال بايست صد برابر حيوانات مجهز به غرايز باشد، در عين مي

   لهذا ؛ترين موجود است  و ناتوان داخل خود هدايت و رهبري كنند، فقيرترين
  :يپاورق

  .29/بقره. 1
  .13/ هيجاث. 2
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اين همان اصلي است كه مبنا و فلسفه .  نياز دارد به رهبري، مديريت و هدايت از خارج
دهيم متكي باصل  ء را مورد بحث قرار ميو هنگامي كه فلسفه بعثت انبيا. بعثت انبياء است

يعني بشر موجودي است مجهز بذخائر و منابع . نياز بشر به راهنمائي و رهبري هستيم
خبر و سرگردان و خود از ذخائر و  قدرت بيشمار و در عين حال، در ذات خود فوق العاده بي

كه چگونه آنها را رهبري كند داند   دارد و نه مي داند كه چه منابع وجود خود، نا آگاه، نه مي
لهذا نيازمند است كه رهبري گردد، راه باو نشان داده شود و . و مورد بهره برداري قرار دهد

  .  حركت آورد بايد او را آزاد كرد و به. نيروهايش سامان يابد و سازمان پيدا كند
  

  قوانين خاص حاكم بر زندگي بشر 
  

يك سلسله اصول بر رفتار انسان . شر استاصل سوم مربوط به قوانين خاص زندگي ب
كند كه اگر كسي بخواهد بر بشر مديريت داشته باشد و وي را رهبري كند جز  حكومت مي

  . از راه شناخت قوانيني كه بر حيات و بر روال زندگي بشر حاكم است، ميسر نيست
ه پيشوا و  و ب پس بشر موجودي است كه بيك سلسله نيروها مجهز است و بهدايت و رهبري

موجودي است كه رهبري و به حركت در آوردن و بهره برداري از . پيشوائي نيازمند است
نيروهاي وي تابع يك سلسله قوانين بسيار دقيق و ظريف است كه شناخت آن قوانين كليد 

  . راه نفوذ در دلها و مسلط شدن بر انسانها است

 ١١٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  

  رهبري رسول اكرم 
  

   :ع به پيغمبر اكرم داردقرآن مجيد تعبير عجيبي راج
 التوراش و االنجيل  الذين يتبعون الرسول النبي االمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في « "

   اصرهم و االغالل التي كانت  يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم
  )1(. "»عليهم 

 را بر آنها حالل  زهاي خوباين پيامبر امي كه در تورات و انجيل از او ياد شده است، چي...
دارد و غلها را از مردم   آنها بر مي نمايد و بار سنگين را از دوش كند و پليديها را حرام مي مي

  . كند باز مي
  

كدام بار سنگين و كدام غل و زنجير؟ بارهايي از سنگ و يا غل و زنجيرهائي از آهن؟ از 
 و غل و زنجيرهاي روحي كه بر نيروها و چوب؟ نه، بلكه بارهايي سنگين از عادات و خرافات

اش جمود، افسردگي، يأس و  همانها كه نتيجه. بر استعدادهاي معنوي بشر گذاشته شده بود
  . بدبختي بود

مجهز . رهبري يعني اين. مديريت اجتماعي يعني اين. پيغمبر اين نيروهاي بسته را باز كرد
 و در عين حال كنترل نيروها و در مجراي كردن نيروها، تحريك نيروها، آزاد كردن نيروها،

   آنها، سامان دادن، سازمان بخشيدن و حرارت بخشيدن صحيح انداختن
  :يپاورق
  .157/ اعراف .1
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 ب .2  .نهاه آ
سازد، آنچنانكه رسول  ترين ملتها را مي  مديريت صحيح از ضعيف ترين ملتهاي دنيا، قوي

  . اكرم كرد و اين معجزه رهبري بود
اگر بخواهيم توجه اسالم را باصول رهبري و مديريت درك . سخن بسيار استدر اين زمينه 

  : كنيم دو راه بايد طي كنيم
  

  ضرورت مطالعه سيره اولياء 
  

طريق اول مطالعه بسيار عميق سيره اولياء دين، مخصوصا شخص رسول اكرم و 
چقدر بر اصول   شود كه اگر انسان روش آنها را مطالعه كند متوجه مي. اميرالمؤمنين است

. اند، سابقه ندارد دقيق رهبري منطبق است، نتايج شگرفي كه از رهبري خود در دنيا گرفته
از جانب خداي انسان آمده . اين موفقيت به جهت آن بود كه كليد رمز را در دست داشتند

  . بودند و خداي انسان كليد رمز انسان را در دست دارد
، در تبليغ  يره آن حضرت در لشكركشي و سياست، سهاي مختلف رسول خدا از ميان سيره

اسالم، در رفتار با دشمنان، با مشركين، با اهل كتاب و در خانواده بايد دقيقا مطالعه شود 
  سيره عملي پيغمبر اكرم در رهبري . آموزند كه هر كدام از آنها يك كتاب درس بما مي

 است و بقدري   بقدري روانشناس.دهد خيلي عجيب است و دستورهائيكه در اين زمينه مي
متد انسان اداره كردن را . متوجه راه و رسم انسانها است كه حدي بر آن متصور نيست

چند . معاذ بن جبل را براي تبليغ، هدايت و رهبري و راهنمائي به يمن فرستاد. داند مي
  جمله دارد كه براي همه ما دستورالعمل است در
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 يسر و ال تعسر، بشر و ال تنفر و صل ": فرمايد مي. كنيم ر مي حاليكه اكثرا بر خالف رفتا
 بمنظور تبليغ اسالم و دعوت مردم با سالم و   يعني تو كه اكنون)1("»بهم صلوش اضعفهم 

روي، بر آنها آسان بگير، سخت نگير، با   بسراغ مردم مي ترغيب و تشويق آنها بسوي اسالم
 ديگر اينكه بمردم بشارت بده مزاياي دنيوي و . كسي را رهبري كرد توان سختگيري نمي

 اسالم را براي مردم بگو، نويدهاي اسالم را بر مردم عرضه كن، تمايل آنها را برانگيز،  اخروي
از راه تخويف و ايجاد هراس وارد مشو، كاري نكن كه مردم احساس تنفر . ترغيب شان كن

شان لذت عبادت را نچشيده  وز ذائقه كه هن كنند، هنگام نماز با اين مردم تازه مسلمان
است، و بعالوه همه نوع افراد در ميان مأمومين هست بعضي پيرند، عليلند، ناتوانند تو 

 را معمول بدار يعني حساب كن در ميان آنها از همه ناتوان تر كيست؟  رعايت حال اضعف
ز خود را با او تو نما. كني چهل تا سبحان ربي العظيم و بحمده نگو  كه ركوع مي وقتي

  . تطبيق بده، كسي را در نماز خواندن ناراحت نكن
  

  وظايف خاص رهبر 
  

از نظر اسالم، شخص رهبر از آن نظر كه رهبر است و نقطه مركزي جامعه اسالمي است و 
اوست كه بايد روحها را اداره كند و ارضاء نمايد و بسيج كند، وظائفي دارد كه ديگران 

  . اي ندارد  و خود رهبر نيز در غير پست رهبري چنين وظيفهاي ندارند چنين وظيفه
 زعامت و  همه ما از زهد خارق العاده اميرالمؤمنين علي عليه السالم خصوصا در دوره

  . ايم رهبري آن حضرت داستانها شنيده
  :يپاورق
  .ري بدون جمله اخ237ص/ 4ره ابن هشام، جيس .1
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از نظر مسئله رهبري و وظائف . ايم  و غالبا شنيده داستان ذيل كه معروف است .2
  : روشنگر است خاص رهبر فوق العاده

اميرالمؤمنين در دوران خالفت، بخانه شخصي در بصره بنام عالء بن زياد حارثي وارد شد، 
 زياد شكايت كرد كه زهدگرا شده  پس از يك سلسله گفتگوها آن مرد از برادرش عاصم بن

 درشت پوشيده و منحصرا به عبادت و رياضت  مهاست، زن و زندگي را رها كرده و جا
 دستور داد او را احضار كردند همينكه با آن قيافه زاهدانه ظاهر  اميرالمؤمنين. پرداخته است

     اي ستمگرك بر خود اين چه كاري است كه"» يا عدي نفسه  « " باو فرمود  شد بتندي
 دنيا را خلق  ند كه نعمتهاي پاكيزهكني؟ آيا گمان كردي خداو كني؟ چرا بر خود جفا مي مي

كرده است آنها را بر تو حرام نموده است و اگر از آنها استفاده كني از تو مؤاخذه خواهد 
عاصم كه اين عتابها را . كرد كه چرا نعمت حالل مرا خوردي؟ تو كوچكتر از آن هستي

يد كه دو تكه كه جلو چشمش بود ميد) ع(خود علي .  او شنيد جواب بسيار روشني داشت
غذاي .  نيست يكي را روي دوش انداخته و يكي را بكمرش بسته است لباس بيشتر تنش

علي را هم ميدانست كه نان جو خشك است، تعجب كرد كه از علي چنين سخناني را دارد 
  كند، لهذا گفت يا   علي اول زاهد، او را بواسطه زهدش مالمت مي شنود، تعجب كرد كه مي

تر   از من ژنده من بتو اقتدا كردم، لباس تو كه.  خودت هم كه همين طورياميرالمؤمنين
اشتباه كردي، آنچه تو در من : اميرالمؤمنين باو فرمود. است، غذاي تو از من بدتر است

. ام  رهبرم، من امامم، من زعيم جامعه من. بيني رهبانيت و تحريم حالل خدا نيست مي
ان اهللا فرض علي ائمة المسلمين أن  « ": ارند فرمود د رهبران و زعما تكليف جداگانه

  يقدروا
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خواهد مردم   خداوند براي كسي كه مي"»  بضعفة الناس كي ال يتبيغ بالفقير فقره   انفسهم
من بايد بتمام افراد . را رهبري كند وظيفه خاصي قرار داده است، تو از افراد عادي هستي

 طبقات كدام است؟ آنكه دستش از  بينم پائين ترينملت خود و رعاياي خودم نگاه كنم و ب
اما تا وقتي .  منهم مايلم كه سطح زندگي آنها باال برود تر است كدام است؟ البته همه كوتاه

  توانند لباس بهتري از آنچه من  افرادي هستند كه توانائي ندارند و نمي در مملكت من
   ژنده پوش و نان جو خور تا وقتيكه در مملكت من. اكنون بتن دارم بپوشند

 كنم بايد با  من بحكم آنكه رهبرم و ميخواهم مردم را هدايت و رهبري. باالضطرار هست
 اجتماع تطبيق دهم اگر غير از  آنها همدل و همدرد باشم، بايد خود را با فقيرترين مردم

لند شود اين باشد آن فقير حق دارد به هيجان بيايد، اعتراض كند و فريادش به آسمان ب
كند كه راست   در فكر او هستم ولي حاال باور مي گويم كه كند دروغ مي زيرا خيال مي

  . كند كه من اين چنين زندگي كنم  ايجاب مي اصول رهبري. گويم مي
كند، آن   مي اين مطلب كه رهبر در پست رهبري وظيفه خاص دارد ضمنا يك معما را حل

 السالم از نظر سخت گرفتن  يم سيره ائمه اطهار عليهمبين مسئله معما مانند، اينست كه مي
 المثل متفاوت است، امام جعفر صادق  بر خود و از نظر باصطالح زاهدانه زندگي كردن في

پوشيد، اميرالمؤمنين طور ديگر، اين خود يك معما است كه چرا  يك جور لباس مي) ع(
   روش دارند؟  رهبران اختالف

  :يپاورق
  .207 خطبه نهج البالغه،. 1
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 موقعيت  حل معما به اينست كه بدانيم كه موقعيت اجتماعيشان متفاوت بود بعالوه
بينيد من لباس عالي  اگر امروز مي: فرمود) ع(امام جعفر صادق . زمانيشان نيز فرق داشت

 آنها با زمان من فرق داشت، سطح زندگي  پوشيدند، زمان پوشم و پيغمبر و علي نمي مي
  . كند  فرق مي با مردم آن زمان هممردم امروز 

  

  دستورات اسالم در مورد رهبري 
  

 اسالمي در اين  طريق دوم براي آشنايي با اصول رهبري اسالم مراجعه به متون دستورهاي
اعم از آنچه در قرآن خطاب به پيامبران عموما در روبرو شدن با امتها، و رسول . زمينه است

و همچنين دستورهايي كه در باب نحوه امر .  است ي آمدهاكرم خصوصا نسبت به امت اسالم
به معروف و نهي از منكر و دستورهايي كه در نحوه ارشاد جاهل و وعظ و اندرز غافل و 

شود، و   شرايط تبليغ و مبلغ وارد شده كه همه آنها يك كتاب پر حجم مي آنچه در زمينه
  . مما ناچاريم در اينجا به اشاره قناعت كنيم و بگذري

مسائل رهبري با روان بشر سروكار دارد، جلب همكاري روانها و بحركت در آوردن آنها 
خواهد، كار هر كس نيست،  بسوي هدفي مقدس و عالي مهارت و ظرافت فوق العاده مي

شناسي و باالخره انسان شناسي  انگيز روانشناسي و جامعه امروز پس از پيشرفتهاي حيرت
بينيم بر دقيقترين مالحظات  كنيم مي ياء خدا را مطالعه ميهنگاميكه سيره رهبري اول

توانستند تا   رهبري منطبق است، و باين ترتيب بود كه مي رواني و بر اصول دقيق علمي
  حال . گذاشتند مردم آنچه داشتند در طبق اخالص مي.  نفوذ كنند اعماق دلهاي مردم
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  . نه فرصت نيست چيست؟ داستان مفصلي است كه متأسفا شرايط رهبري
 والدت امام حسين  در اواخر عرايضم براي آنكه ايام بعثت رسول اكرم است و امشب شب

براي نمونه عرض ) ع( علي  است دو سه مثال از سيره پيغمبر اكرم و از حسين بن) ع(
شود مردي يتيم كه در ابتداء حتي فاميل خود او با وي مخالفند  كنم كه چگونه مي مي

كند كه ابوسفيان متمدن و الاقل آشنا با تمدنهاي  د و طوري در قلبها نفوذ ميرس بجائي مي
  :، وقتي از نزديك رهبري پيغمبر اكرم را ديد گفت در داستان فتح مكه ،)1(زمان 

  
ام   به خدا قسم من هم قيصر روم و در بار قيصر روم و هم در بار پادشاهان ايران را ديده«

 مردم و اجتماع خود اين چنين نفوذ داشته باشد   كه در ميانولي پيشوائي مانند اين مرد
  .»ام نديده

  
 مدينه را  جنگ تبوك، جنگي است كه در شرايط بسيار سخت، در وقتيكه قحطي شديدي

فصل خرما پزان . بردند مردم در فقر و گرسنگي سختي بسر مي. از پا در آورده بود واقع شد
كشيدند كه از قحطي در آيند و باصطالح شكمي  ظار ميبود، تازه خرماها رسيده و مردم انت

در همين شرايط، داستان تهديد حوزه اسالم از ناحيه شمال يعني روم . از عزا در آورند
  و اعالم بسيج.  مصلحت ديدند كه بمرز روم لشكركشي كنند پيغمبر اكرم. پيش آمد

  
  : پاورقي

افرادي .  بودند ام اعراب اين چنينگويند عرب جاهلي فكر نكنيد كه تم  وقتي كه مي- 1
ثروتمندان و اشرافي . نظير ابوسفيان با تمدن زمان خودشان حداكثر آشنائي را داشتند

. ، روم و ايران مسافرت بسيار كرده بودند بودند كه بدو مركز تمدن بزرگ آن وقت جهان
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 "شرائطي پيغمبر سي هزار نفر را بسيج كرد، اين سپاه از بس دچار مضيقه و سختي بود 
 كافي نداشتند يعني هر سه  مسلمانان مركب. لقب يافت) سپاه سختي ("جيش العسرش 

كردند   داشتند كه گاه با يك خرما قناعت مي چهار نفر يك مركب داشتند، آنقدر آذوقه كم
. مكيد و باقي را بديگري ميداد گذاشت، مقداري مي  خرما را يك نفر بدهان ميو گاه يك

  . ولي چون رهبر گفته بود برويم، بدنبالش به راه افتادند
سه نفر قبال تخلف . رسيد آمد نمي ابوذر سوار شتر الغري بود با اين شتر الغر هر چه مي

گر خيري در او باشد خدا او را بما ا: فرمود. كرده بودند، به پيغمبر گفته شد فالنكس رفت
   اين نقطه ضعف در ميان ما نباشد، نفر دوم  رساند و اگر خيري در او نيست بهتر كه مي

رفت، نفر سوم رفت و درباره آنها هم رسول خدا همان جمله را تكرار كرد، گفتند يا رسول 
ف نكرده بود، شترش از اما ابوذر تخل. اهللا ابوذر هم رفت، باز همان جمله را تكرار فرمود

. رفت در اين هواي گرم پياده مي. ابوذر پياده شد بار و بنه را بدوش گرفت. حركت مانده بود
  به جائي رسيد كه البالي سنگها از باراني كه قبال . اي از سنگالخهاي راه تبوك رسيد بنقطه

 آن را پر آب .آمده بود آبي جمع شده بود، آب نسبتا سردي بود، مشكي همراه خود داشت
 بود يكدفعه چشمشان بيك  كرد و آب سرد را بدوش كشيد و راه افتاد لشكر اطراق كرده

بايد ابوذر : فرمود. آيد  سياهي از دور مي يا رسول اهللا يك. آيد سياهي افتاد كه از دور مي
 بله، ابوذر بود، اما آن چنان گرما، و گرسنگي و. سياهي نزديك شد و نزديكتر آمد. باشد

  اش سياه و خستگي بر اين مرد اثر گذاشته بود كه صورت و چهره
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ديد از تشنگي . اش نگاه كرد پيغمبر اكرم به چهره.  خشك شده بود  لبهايش مثل دو چوب
 همراهم  آب: با صداي ضعيفي گفت. فرمود زود به او آب برسانيد. شود دارد هالك مي

فكر كردم خوب است اول . تم بنوشمپس چرا ننوشيدي؟ گفت آب سردي بود، خواس. هست
  . حبيبم پيغمبر بنوشد بعد من

 اينكه جنگي رخ  مراجعت آن سه نفر ديگر نيز داستان عجيبي به دنبال دارد مسلمين بدون
دهد برگشتند، مردم منتظر بودند ببينند پيغمبر اكرم در باره متخلفين چه تصميمي 

يم؟ فرمود معاشرت با آنها را تحريم كنيد، با گيرد؟ يا رسول اهللا با اين متخلفين چه كن مي
همينكه مسلمين وارد مدينه شدند اين سه نفر .  نشويد آنها سخن مگوئيد و هم صحبت
، گفتند حال شما چطور است؟ باز مسلمين اعتنا نكردندجلو آمدند گفتند سالم عليكم، 

ن رفتند زن و هايشا به خانه. كسي جواب نداد، با هركسي حرف زدند جوابي نشنيدند
از آن . هايشان فهميدند كه پيغمبر اكرم به اصطالح امروز آنها را بايكوت كرده است بچه

هاشان هم سياست منفي سكوت را در باره آنها پيش گرفتند، با زنهايشان  ساعت زنها و بچه
اين سه نفر آنچنان تنها . ب ندادندهايشان حرف زدند جوا با بچه. حرف زدند جواب ندادند

پختند و  زنهايشان غذا مي. ماندند كه در اين شهر يكنفر حاضر نبود با آنها صحبت كند
زدند تا آنجا كه خودشان فهميدند چون   نمي اي حرف گذاشتند ولي كلمه جلوشان مي

 جدي نمايند و خداوند توبه آنها را بپذيرد و به پيامبرش  اي اند بايد توبه مرتكب گناه شده
  پس از باال بايد . يق پيامبر مردم نيز توبه آنها را قبول شده تلقي كننداعالم كند و از طر

   روز بحال سربكوه گذاشتند و چندين. شروع كرد گنه كاريم و خدا را بايد راضي كنيم
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  .  توبه بودند تا خداوند توبه شان را قبول كرد
ست، داستان از نظر حسن رهبري و نفوذ رهبر شگفت انگيز ا) ع(داستان حسين بن علي 

نظيري در جهان است و با   بي اين هفتاد و دو تن از نظر رهبري و رهبري پذيري نمونه
شويم توانست نفوس مستعد   هدف كشته مي كند كه ما در راه اينكه رهبر روز اول اعالم مي

 تا آنجا كه به درستي قسم خوردند كه جان ناقابل ما  گروهي فدائي ساخت. را گرد آورد
شديم و زنده  بان تو نيست، گفتند بخدا قسم دوست داشتيم هزار بار كشته ميقابل قر
  .  گفتند و در عمل نشان دادند كه راست. و جان خود را ميداديم. ميشديم

خدايا ترا به حقيقت دين مقدس اسالم و بعظمت قرآن و به مقام وجود مقدس خاتم 
به . مند فرما  االنبياء بهره دس خاتماالنبياء قسم ميدهم كه ما را از فيض رهبري وجود مق

 كساني كه در اين جلسه و امثال اين  مسلمين سرافرازي و عزت عنايت فرما، به همه
  . كنند توفيق عنايت فرما  خدمت مي جلسات و همه كساني كه بدين مقدس اسالم
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  رشد اسالمي 
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 كه در مورد بعضي  است، رشد يكي از مفاهيم اسالمي است" رشد اسالمي "موضوع بحث 
: گويند چند چيز از شرايط تكليف است ايد كه مي نشنيده. شود احكام و مسئوليتها آورده مي

يكي عقل است، اگر انساني عاقل نباشد و مجنون باشد طبعا از نظر اسالمي تكليفي متوجه 
    انسان نابالغ مانند انسان غير عاقل در هيچ. و ديگر بلوغ است. او نيست
  . شود مكلف شناخته نميشود و مسئوليتي به عهده او واگذار نميقانوني 

 تعليمات اين  يك مفهوم ديگر هم در مقررات و قوانين اسالمي هست كه حاكي از عمق
دين مقدس است كه اگر چه اسالم آنرا بعنوان يكي از شرايط تكليف تعيين نكرده است و 

فقها شرط بعضي از احكام وضعي و شرط   اين خود يك راز و رمز بزرگي دارد ولي باصطالح
  .  است" رشد " نامش  باشد و آن قبول بعضي از مسئوليتها مي
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آدم . شود  مي رشد از نظر اصطالح اسالمي، در مقابل آن چيزي است كه شفاهت ناميده
عقل در مقابل جنون است، . كند رشيد آدمي است كه سفيه نيست، و اين با عقل فرق مي

برو خودت را معالجه كن، : شود به او گفت سا مكلف نيست و حتي نميآدم مجنون اسا
ولي رشد در مقابل . تكميل كن، عقل خودت را كامل كن، زيرا از اين حد پائين تر است

 است كه انسان در عين اينكه عاقل است نه  رشد بدين معني. جنون قرار نگرفته است
شد و سروكارش با طبيب و دارو بود، آري  ده ميديوانه، اگر ديوانه بود بايد به تيمارستان بر

 نيست،   اينكه عاقل است و ديوانه نيست و از طبيب و دارو برايش كاري ساخته در عين
خوانيم كه درباره   مي در قرآن كريم. شود ندارد اش گذاشته مي لياقت مسئوليتي كه بعهده

  : فرمايد يتيمان مي
  
  )1( "»تم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم  آنس حتي اذا بلغوا النكاح فان « "
 تا يتيمان بحد بلوغ برسند، در آن وقت اگر احساس رشد در آنها كرديد مال و ثروت آنها ...

  . را در اختيار آنها قرار دهيد
  

بالغ شدن كافي نيست كه يتيم از تحت قيمومت خارج شود و ماليكه مال : گويد اسالم مي
 است، حاال كه بسن  دش قرار دهيم و بگوئيم بسن بلوغ رسيدهخود اوست در اختيار خو

يك : گويد قرآن مي. بلوغ قانوني رسيده پس مال و ثروتش را در اختيار خودش قرار دهيم
  ه شرط ديگر هم هست و آن رشد است، بعد از اينكه ب

  :يپاورق
.6/ نساء. 1
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رشدي چيز ديگر است،  همان طور كه اشاره شد عقل و جنون يك چيز است، رشد و بي
 در تعليم و  رشدي معلول نقص اش طبيب و دارو است و بي جنون بيماري است و چاره

  . ه بي عقليتربيت است، بي رشدي نا آگاهي و بي هنري است ن
گويد يك پسر با يك دختر  داند نمي اسالم در مسأله ازدواج نيز بلوغ و عقل را كافي نمي

 داده شدند كافي است  بصرف اينكه بسن بلوغ رسيدند و از نظر پزشكي هم عاقل تشخيص
گويد پس از آنكه عاقل بودند و بسن   مي بلكه. كه اين پسر يا دختر بتوانند ازدواج بكنند

 ديگر هم طي كرده باشند يعني بايد بمرحله رشد رسيده   رسيدند تازه بايد يك مرحلهبلوغ
البته منظور تنها رشد جسماني نيست، منظور اينست كه رشد فكري و روحي داشته . باشند

 اين  باشند يعني بفهمند كه ازدواج يعني چه؟ تشكيل كانون خانوادگي يعني چه؟ عاقبت
 مسئوليتهائي  گويد چه تعهدهائي و چه مد اين بلكه كه ميبله گفتن چيست؟ بايد بفه

  .عهده انجام اين مسئوليتها بر آيدگذارد و بايد از  بعهده او مي
 و همچنين آيا براي يك دختر صرف اينكه عاقل بود، يعني ديوانه نبود و بالغ بود، يعني 

ند، كافي است كه ازدواج تواند توليد فرزند ك بسني رسيده بود كه مثال اگر ازدواج بكند مي
  بكند؟ يعني
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 براي تشكيل كانون خانوادگي يا نه؟ بلكه يك شرط ديگر هم   او كافي است" بلي " آيا 
   او چه عواقبي" بلي "كند، بفهمد كه اين   رشد است يعني بفهمد چه مي الزم است و آن

  ؟انجام بدهددارد و چه تعهدي و چه مسئوليتي بعهده او ميگذارد و چه كاري بايد 
 و با بلوغ اين  اين است مفهوم رشد كه در قبول همه مسئوليتها شرط است منتها، با عقل

تفاوت را دارد كه بلوغ يك سير طبيعي دارد و در اختيار ما نيست كه آنرا جلو بياندازيم و 
  است و كسي كه اين نقص را دارد خود او مسئوليت يا عقب بياندازيم، بي عقلي هم بيماري

ندارد، در اين جهت، ديگران مسئوليت دارند كه اگر قابل معالجه است بروند معالجه كنند، 
 هستيم،  يعني يك امري است كه چون عاقل هستيم، بالغ.  رشد يك امر اكتسابي است ولي

  . موظفيم آن را كسب كنيم
  

  تعريف و اقسام رشد 
  

 بعد مطالبي را كه در نظر دارم حاال من يك تعريف جامع و مانعي در باره رشد عرض بكنم
اگر بگوئيد تعريف رشد چيست ما كلمه رشد :  بعرض شما برسانم" رشد اسالمي "در باره 

كنم رشدها متفاوت است، هر مسئوليتي رشد مخصوص  را چگونه تعريف بكنيم؟ عرض مي
مكانات و  لياقت و شايستگي براي نگهداري و بهره برداري از ا  رشد يعني"بخود الزم دارد، 

  . " كه در اختيار انسان قرار داده شده است  هائي سرمايه
 شايستگي را  اگر انسان در يك موضوع بخصوص اين لياقت و اين. اين معني رشد است

  .داشت، رشد مخصوص آن موضوع را دارد
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خواهيد براي يك مؤسسه اقتصادي، يك مدير عامل تعيين كنيد و  فرض كنيد شما مي
 است  ي اينجا را بعهده آن شخص معين بگذاريد، آن شخص معين ممكنمسئوليت داخل

 است نداشته باشد،  لياقت نگهداري و بهره برداري و اداره اينجا را داشته باشد و ممكن
پس چنين شخصي اگر .  رشد است گويند، يكي از فروع مسأله مسأله مديريت كه امروز مي

 بهره برداري از اين امكانات و از اين سرمايه را لياقت و شايستگي نگهداري اينجا و حداكثر
 رشد مدير عاملي را دارد و اگر چنين لياقت و شايستگي رشدي را  داشته باشد، اين شخص

  . ندارد نبايد چنين مسئوليتي را بعهده او گذاشت
 مديريت اداري، چه  امروز مسأله مديريت، چه مديريت بازرگاني، چه مديريت صنعتي، چه

گويند عصر مديريت   روحاني فوق العاده مورد توجه عصر ما است، عصر ما را ميمديريت
 انسانها بايد در كارهائي كه به آنها واگذار  يعني عصري كه بشر توجه پيدا كرده است كه

داشته باشند و نداشتن آن هم عذر نيست، بايد برويم ) به تعبير اسالمي(شود رشد  مي
  .  نمائيم كسب كنيم و تحصيل

  

  رشد حيوان غريزي و رشد انسان اكتسابي است 
  

غريزي و رشد  يك تفاوت انسان و حيوان در همين مسأله رشد است، كه رشد حيوان رشد
 بطور غريزي نسبت  يعني حيوان. طبيعي است ولي رشد انسان رشد اكتسابي است

ودش را هاي خ  است، سرمايه هايي كه خداوند براي زندگيش قرار داده آگاه بسرمايه
  . شناسد مي

  ه حيوان نه تنها آگاهي غريزي و شناخت غريزي نسبت ب
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 خود دارد بلكه لياقت نگهداري، و بهره برداري هم بنحو غريزي دارد،  ها و امكانات سرمايه
 خودش بهره برداري كند و چگونه اين سرمايه  بحكم غريزه ميداند كه چگونه از سرمايه

   .خودش را حفظ و نگهداري كند
داند  هاي خود آگاه است، و بحكم غريزه مي شناسد، بسرمايه زنبور عسل امكانات خود را مي

  .  بهره برداري نمايد هايي كه دارد چگونه نگهداري كند و چگونه كه از سرمايه
 ديگر به حكم غريزه  ولي اين انسان است، اين خليفة اهللا است كه همه راههايي كه حيوانات

دهند اين موجود خليفة اهللا   مي ون خلقت و سرپرستي طبيعت انجامو تحت قيمومت قان
يد بايد با پاي خودش و به انتخاب خودش و با مسئوليت خودش انجام بدهد، خودش با

آري رشد براي انسان يك امر اكتسابي است، انسان بايد . اينها را براي خودش بدست آورد
  . بياوردانواع رشدها را براي خودش كسب كند و به دست 

 در تعبيرات  اي عوامانه مربوط باين موضوع بيادم افتاد گاهي اوقات همين امروز جمله
 اين جا هم اين اصطالح رايج  شود، نميدانم ها و كلماتي پر از معني يافت مي عاميانه جمله

خواهند بگويند فالن بچه بالغ شده   مي است يا رايج نيست، دهاتيهاي خراسان وقتيكه
كنند كه   پر معنائي است يعني چنين فرض مي جمله. د خودش را شناخته استگوين مي

خودش از خودش آگاه نبود و حاال . شناخت  را نمي قبل از اين اصال خودش، خودش
شناسد، در صورتيكه قبال هم خودش را بصورت   خودش را مي اي رسيده است كه بمرحله

نام پدرش چيست؟ اهل چه شهري دانست نامش چيست؟   ميشناخت، مي اي شناسنامه
   اشاره؛است و تابع چه كشوري است
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 باين است كه نوعي آگاهي ديگر و شناسائي ديگر هست غير از اين نوع آگاهي ديگر و 
 آگاهي و شناسائي خود، كودك در حال كودكي آن  شناسائي ديگر هست غير از اين نوع

انهائي كه هفتاد سال و هشتاد سال و آگاهي و شناسائي رابخود ندارد اگر چه اي بسا انس
  نه خود فردي خودشان را . شناسند ميرند ولي خودشان را نمي كنند و مي نود سال عمر مي

شناسند و  شناسند، نه خود انساني خودشان را مي شناسند و نه خود ملي خودشان را مي مي
ال بنوعي ديگر از مقصود اينست كه مردم ما اجما. شناسند نه خود اسالمي خودشان را مي

  . اند شناخت نسبت بخود و شئون و حيثيات و شخصيت خود توجه داشته
  

  شرايط و امكان رشد 
  

ما .  شناخت است از اينجا معلوم شد كه در مسأله رشد، اول چيزي كه الزم است مسئله
خواهيم لياقت نگهداري و بهره برداري از سرمايه ها را  خواهيم رشد بدست آوريم، مي مي

 بزرگ را كسب كنيم، ميخواهيم بفهميم كه  خواهيم شايستگي اين مسئوليت پيدا كنيم، مي
آيا در فالن موضوع رشد داريم يا نداريم، از كجا بفهميم؟ شرط اول و ركن اول رشد، 

در درجه اول بايد ببينيم آيا از وجود امكاناتي كه خداوند تبارك و . شناخت صحيح است
 آگاه  ايم هائي كه در طول تاريخ پيدا كرده ار داده است و سرمايهتعالي در اختيار ما قر
؟ يا شرط اول رشد را  ا از وجودشان آگاهي داريم يا نهشناسيم؟ آي هستيم؟ آيا اينها را مي

  ؟ها و امكانات موجود است فاقديم كه آگاهي و شناخت و اطالع بر سرمايه
  گي،بعد از مرحله شناخت، مرحله قدرت، لياقت، شايست
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  .  نگهداري و براي بهره برداري است  توانائي براي
 خاصي به  حاال كه با مفهوم رشد آشنا شديم و ديديم كه در مسئوليتهاي اسالمي توجه

 مسئوليت جداگانه به عهده  مفهوم رشد شده است و رشد هم يك امر اكتسابي است و يك
 كه انواع مسئوليتها و انواع رشدها آورد كه بايد تحصيل رشد نمايد، بايد بدانيم انسان مي

  . داريم، رشد اخالقي داريم، رشد اجتماعي داريم، رشد سياسي داريم، رشد ملي داريم
  

  رشد اسالمي 
  

و بحث ما امشب .  ميگذاريم" رشد اسالمي "در ميان رشدها يك رشد است كه ما نام آنرا 
ليتهائي كه داريم يك درباره رشد اسالمي است يعني چه؟ يعني در ميان همه مسئو

اسالم بعنوان يك سرمايه معنوي و يك ثروت . مسئوليت هم در باره خود اسالم داريم
    ما در مقابل اين سرمايه معنوي.  امكان فوق العاده كه در اختيار ما است معنوي و يك

مسئوليت داريم، چه مسئوليتي؟ مسئوليت شناخت، مسئوليت حفظ، مسئوليت نگهداري، 
، آيا ما مردم؟ مسلمان چنين  ما بايد حساب خودمان را برسيم. برداري  بهرهمسئوليت

 شناخت صحيحي است؟ آيا ما اسالم را  رشدي داريم؟ آيا شناخت ما در باره اسالم
    شناسيم؟ تا سرمايه خودمانرا نشناسيم و از وجود آن آگاه نباشيم و ارزش سرمايه مي

 لنگ  د را واجد نيستيم و از همان قدم اولخودمانرا ندانيم كه چيست شرط اول رش
  . هستيم

ما امروز . بينيم كه متأسفانه مطلب از همين قرار است شويم مي وقتيكه وارد اين مسئله مي
  آن اولين شرط رشد اسالمي را كه 
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شناسيم، بلكه   اسالمي است نداريم، ما فرهنگ اسالمي را نمي هاي شناخت اسالم و سرمايه
شناسيم،   كه اسالم هم فرهنگي دارد، ما تاريخ درخشان خودمانرا نمي يمدان هنوز نمي
 بزرگ   كه ما يك تاريخ بسيار درخشان اسالمي داشته ايم و داريم، ما شخصيتهاي نميدانيم

اند هنوز نميشناسيم و به  خود را كه نقش بزرگي در تمدن عالم و در تحول جهان داشته
بدين معني كه تاريخ . پنداريم  و خودمانرا حقير ميهمين جهت بخودمان اعتماد نداريم
اگر ما چيزي را ندانيم و نشناسيم چگونه . پنداريم خودمان را تاريخ الغر و حقيري مي

  .  و از آن بهره برداري نمائيم ميتوانيم آنرا حفظ و نگهداري كنيم
  

  قرآنهاي نفيس 
  

كه دو سه سال پيش : گفته باشمشايد من اين داستان را در يك يا دو سخنراني ديگر هم 
هاي آستان قدس رضوي،  بود و شايد شما هم در روزنامه خوانده باشيد، يكي از مدير كل

هائي   نفيس خطي در ميان ورق پاره اعالم كرد كه در حدود سيصد يا چهار صد جلد قرآن
را قبال اين قرآنها .  ريخته بودند كشف شد كه در صندوقها براي دور ريختن و دفن كردن

خواستند به عنوان ورقهاي پاره آنها را دور بريزند ولي  داخل صندوقهائي ريخته بودند و مي
خته بودند كه سر ي رييفتد در صندوقهاير دست وپا بي زيستيبود و نبا  چون آيات قرآن

ك مرد يله يفرصت ببرند در خارج دفن كنند و خوشبختانه قبل از انكه دفن بشود به وس
  . به عمل آمديريشناس كشف شد واز دفن آنها جلوگد وقدريرش

 ١٣٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

خ چند صد ساله كه مرقذ مقدس ين است كه در طول تاريه ايه چه بوده است؟ قضيقض
ن گرفته تا يه السالم مورد توجه زائران بوده است، از تمام طبقات، از سالطيعلحضرت رضا 

 يبقات مختلف، قرآنهاسان وهمه طيگر، هنرمندان، خطاطان، خوشنويوزرا، ثروتمندان د
 يقت شاهكار خطي ودر حقيار عالي با خطوط بسيي كه در خانواده ها داشتند، قرآنهايسينف

ن ي ايد در محل امني بوده است وباييباي هنر و زي كه نمونه عاليار عالي بسيبهايوبا تهذ
 يه السالم اهدا مي حفظ شود آنها را به آستانه حضرت رضا علي اسالمي هنرييسرما

ن ياد، ير رشين افراد غيق، اين مردم ناالي، اي بعدي نسلهاياقتي ليكردند، بعدها در اثر ب
 آمدند ي شد وبچه ها مي كنند، ماه رمضان كه مي را درك نميزيچ چي ه كه ارزشيافراد

 گذاشتند كه ي ها ميار بچه مكتبي را در اختيس خطي نفين قرآنهايقرآن بخوانند، هم
رند آنها ياد بگي خواستند قرآن ين بچه ها هم كه تازه به اصطالح مي؛ اند قرآن بخواننديايب

گر ين قرآنها دي گفتند ايشد مي كه ورقها پاره مي كردند، وقتيرا ورق ورق وتكه تكه م
  .دين دفن كنير زميست وآنها را زيقابل استفاده ن

ان بوده ينيشيوهنر چمان وابتكار يس كه نشانه ذوق واي نفين قرآنهايد چقدر از اينيحاال بب
  تمدن اين قوم و ملت بوده است، نشانه عالقه مفرط مردم به كتاب مقدساست ونشانه 

فهميدند چه چيزي را دارند  كردند نمي بردند زير خاكها دفن مي مذهبيشان بوده است مي
كنند اين عالمت بي رشدي است، عالمت نشناختن هنر گذشتگان، نشناختن قدر  دفن مي

 ملت و سرافرازي آنها  شتگان و عالمت نشناختن ارزش اجتماعي آنها براي يكاحساس گذ
  . در برابر ملتهاي ديگر است

    يادم هست كه استاد بزرگوار ما حكيم عاليقدر مرحوم آقا ميرزا مهدي
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 كه واقعا مرد حكيم و فيلسوفي بود و در حدود بيست و پنج " اعلي اهللا مقامه "آشتياني 

 نقل كردند، ايشان گفتند رفته  اي كردند، قضيه م آمده بودند و تدريس ميسال قبل به ق
خواستم، كتاب فروش يك نسخه خطي از كتابي   مي بودم به يكي از كتاب فروشيها و كتابي

شناختم و در رياضيات بود به من ارائه داد و گفت آقاي ميرزا اين كتاب شايد  كه من نمي
ده تومان، با پول آن : ريد، گفتم قيمتش چقدر است؟ گفتبدرد شما بخورد، شما از من بخ

 كتاب را نگاه كردم  موقع ده تومان خيلي زياد بود و منهم نداشتم كه بدهم ولي وقتي كه
اند و ممكن است ارزش   نوشته اجماال فهميدم كه از كتابهائيست كه رياضيون اسالمي
متش تخفيف بدهي، كتاب فروش زيادي داشته باشد، گفتم من ميخرم، بشرط آنكه در قي

زديم  حاضر نشد تخفيف بدهد، اما هنوز آن كتاب روي آن ويترين بود و ما داشتيم چانه مي
كه يك مرد خارجي وارد شد و چشمش به كتاب افتاد، پرسيد قيمت اين كتاب چقدر 

ما  رفت، بعد  است؟ كتاب فروش گفت ده تومان او فورا ده تومان را داد و مثل برق بيرون
فهميديم اين كتاب دست به دست شده و در همين تهران ميان نسخه شناسها مبالغ 

    معلوم شد اوال خود كتاب از نظر محتوي.  شده كه براي ما قابل تصور نبود هنگفتي تقويم
هاي   كتاب خانه اند براي بسيار نفيس بوده و ثانيا نسخه منحصر بفرد بوده و كتاب را برده

هاي اروپا مأموريت داشته كه اين   خانه  كه اين آدم از اروپا، از يكي از كتاباروپا، معلوم شد
هاي مشرق زمين   ديگر نظير اين كتاب را از كتاب خانه هاي كتاب را و شايد با بعضي كتاب

  . پيدا كند و ببرد
  اين تفاوت يك ملت رشيد و اليق است كه حتي ارزش
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كند و ضميمه  و بعد كتابهاي آن جا را جمع ميكند  هاي ديگر آنرا هم درك مي  سرمايه
  با ملتي كه چنين سابقه درخشاني داشته است و به اين حد . نمايد  مي كتابخانه خودش

هائي هم دارد و بايد آنرا حفظ و نگهداري  داند چنين سرمايه لياقتي رسيده كه اصال نمي بي
هاي بسيار عالي  ن و نسخههاي مشرق زمي شما االن اگر بخواهيد بهترين كتاب. نمايد

توانيد پيدا كنيد؟ در  توانيد پيدا كنيد؟ در تهران مي اسالمي را پيدا كنيد، در كجا مي
توانيد پيدا  هاي اروپا يا امريكا يا شوروي مي توانيد پيدا كنيد؟ خير در كتابخانه اصفهان مي

  . توانيد پيدا كنيد كنيد يا الاقل در آنجا بهتر مي
برخي از كشورهاي اسالمي مانند تركيه و هند و تا حدي مصر و ايران خوشبختانه در 
اين يك نمونه . هاي با ارزش هست از هم اكنون بايد قدر آنها را بدانيم بعضي كتابخانه

  . كنم كوچكي است كه من دارم براي شما عرض مي
  

  ابنيه تاريخي 
  

ر وضعي بود كه هر كسي تا چند سال پيش ابنيه تاريخي كه ما در همين مملكت داريم د
رفت چشمش به يك   مي اي كرد، اگر بچه خواست مي رفت و هر كار دلش مي آمد و مي مي

شكست هيچكس نبود كه  زد به آن كاشي و مي داشت و مي افتاد، ميخ بر مي كاشي مي
 شاهكارهائي داشته باشند كه در  جلويش را بگيرد در صورتي كه اگر مردمي ديگر چنين

اند و  پيش، در هفتصد سال يا سيصد چهار صد سال پيش به وجود آوردهششصد سال 
   رود، حاضر نخواهند شد يك آجر آن عالمت سابقه فرهنگ و تمدن آنها بشمار مي
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پس ما چرا اينطور هستيم، براي اينكه درك نداريم، . را به قيمت يك ميليون دالر بدهند
  .  خيلي زياد است شناخت نداريم مثال

 لطف اهللا  ت موثق و محترمي اخيرا شنيدم كه توجه به حفاظت گنبد مسجد شيخاز شخصي
 معروف يعني پروفسور پوپ  كه در اصفهان است از زماني آغاز شد كه يكنفر ايران شناس

 دفن شد آمد و به طور جدي به اولياء  كه اخيرا فوت كرد و در اصفهان طبق وصيت خودش
ايد، اين   حفظ نكنيد و خراب شود به بشريت خيانت كردهامور تذكر داد كه اگر اين اثر را

پس از اين . گونه آثار و شاهكارها به بشريت تعلق دارد و تجلي زيبائي روح بشريت است
  . تذكر بود كه ما در صدد حفظ و نگهداري بر آمديم

  

  دانشمندان اسالمي 
ور شده كه در ما حس  دانم چطينم. هستنديكي از ذخائر بزرگ ما دانشمندان گرانقدر ما 

ن تنفر مولود احساس حقارت نسبت به گذشته يد ايشا. دا شده استيتنفر از گذشته پ
ان ما ي كه بشود اورا به حساب آورد در ميكنند كه در گذشته دانشمنديال ميغالبا خ. است

نا در حدود معالجات ي كنند كه مثال طب ابن سي گمان ميبرخ. وجود نداشته است
ثم، يل ابن هيون ما از قبياضيات رياضي كنند ريا گمان مي بوده است، يميرزنان قديپ

كار به جائي . دبيرستاني امروز بوده استام در حدود اطالعات دانش آموزان ي وخيخوارزم
 دانشمندان خود را بايد از زبان ديگران بشنويم، يعني امروز اگر از  كشيده است كه ما ارزش

 و  بوريحان بيروني و خيام رياضي و خواجه نصير الدين طوسي بوعلي و فارابي و ا امثال
  مولوي و
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بينيم در تاريخ علوم و  كنيم بدليل اينست كه مي  سعدي و حافظ تجليل و تكريم مي
اي دارند و بعضي از آنها از   برجسته اند اين شخصيتها موقعيت ادبياتي كه اروپائيان نوشته

د، و لهذا هر شخصيتي را كه اروپائيان به رسميت رون نوابغ طراز اول جهان بشمار مي
  .  از او نام ببريم كنيم نشناسند خودمان جرئت نمي

تا چند سال پيش كه صدرالمتألهين شيرازي عارف و حكيم الهي معروف ما از زبان فرنگيها 
هاي بسيار  كرد كه اين فيلسوف در رشته خود انديشه معرفي نشده بود ملت ما باور نمي

 مستشرقين مقام فلسفي ا و در محافل علمي   داشته است اما اخيرا به وسيله بعضيبلندي
  . بريم هاي خود نامي از او مي جهان اعالم شد كم و بيش ما هم در نوشته

  

  مقررات اسالمي 
  

ها است خود  ها باالتر و مهمتر و پرارزشتر كه مادر و منبع ساير سرمايه از همه سرمايه
 ميراث فرهنگ و تمدن اسالمي  آنچه تاكنون مثال آورديم در باره. مقررات اسالمي است

  : بود، از خود اسالم يعني از متن اسالم، از مقررات اسالم مثال بزنيم
 شناخت ما از اسالم و  لياقتي ما، در اثر عدم رشدي ما، در اثر بي سالها است كه در اثر بي

 عنوان چيزهائي دور ريختني تدريجا از  هفلسفه اجتماعي و انساني اسالم، مقررات اسالم ب
شود و به جاي آنها مقررات موضوعه و مجعوله ديگران  مدار زندگي اجتماعي ما خارج مي

  . گردد جانشين مي
  آيد؟ يعني ما واقعا نشستيم  اي به عمل مي آيا در اينكار مطالعه
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     اسالم، مقررات كرديم و ديديم مثال مقررات جزائي اسالم، مقررات قضائي و مطالعه
 مطالعه كاري  خانوادگي اسالم قادر به تنظيم صحيح اجتماع و خانواده نيست؟ اگر از روي

  . صورت گيرد جاي گله نيست، متأسفانه توجه و مطالعه نداريم
كنم   انتخاب مي كنم مخصوصا مثالي به عنوان مثال يكي از قوانين جزائي اسالم را ذكر مي

  . ي ايراد زيادي استكه از نظر مخالفين جا
  

  مجازات دزدي 
  

كنم كه امروز جار و جنجال  در قوانين جزائي اسالم مسئله بريدن انگشتان دزد را ذكر مي
  پسندد كه دست دزد را ببرند، تلويحا  گويند دنياي امروز ديگر نمي اند و مي راه انداخته

ريم، ما از خود تشخيص خواهند بگويند ما از خود رشد نداريم ما از خود شناخت ندا مي
 نداريم، ما موظف و بلكه محكوميم  ما از خود تميز نداريم، ما از خود فهم و انتخاب. نداريم

  . كه پسند ديگران را بپسنديم، تشخيص ما تابع تشخيص ديگران باشد
 جاي ما و براي  اگر بناست از خود فكري نداشته باشيم و تشخيص نداشته باشيم ديگران به

اما اگر بنا است يكذره به خود جرئت . كنند و تشخيص دهند كه سخني نداريمما فكر 
كنم چرا بريدن انگشتان خائن و دزد   مي دهيم كه فكر كنيم و تشخيص داشته باشيم عرض

  ناروا است؟ 
مطلب از چند صورت خالي نيست يا بايد بگوئيم دزدي مجازات ندارد، از باب اينكه مسئله 

  شود   داشت و احيانا اگر مجازات مي زدي كرد نبايد كاري به كارشمهمي نيست، هر كس د
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 شود و تكرار كند، و يا بايد بگوئيم دزد را نبايد  آن چنان ماليم باشد كه بار ديگر تشويق
 تربيت كرد و نجات داد، اين سخن خيلي فريبنده و عوام پسند است اما  مجازات كرد بلكه

 مثبت و  يا مجازات، سخن در اينست كه آنجا كه تربيت در اين نيست كه يا تربيت  سخن
 نيست، و يا بايد بگوئيم  ماليم مؤثر نشد چه بايد كرد؟ آيا مجازات خود آخرين دواي تربيت

 كمتر از آن مثال چند ضربه شالق قناعت  كه بريدن انگشت دزد خشونت است و بايد به
ضرر به امانت است، ضربه به جواب اينست مالك خشونت و ماليمت چيست؟ دزدي . كرد

ها و  خوانيم كه خود دزدي احيانا منجر به كشتن بينيم و مي ناموس اجتماع است، دائما مي
بايد ديد چه مجازاتي . شود  الخلقه شدنها مي كشته شدنها و دست و پا شكستن ها و ناقص

ائي كه اين قادر است كه نقش آخرين دوا را بازي كند، تجربه نشان داده است كه در جاه
كند و  شود و خانمانهائي سقوط مي شود صدها و هزارها دزدي مي مجازات اجرا نمي

    گردند، اما آن جا كه اين قانون هاي ديگري ناقص العضو مي شوند و آدم  مي هائي كشته آدم
شود با بريدن انگشتان يك دزد به كلي باب دزدي با همه تبعات و آثار قهريش از  اجرا مي
، بلكه جلوگيري از خشونت  گشتان خيانت يك خائن خشونت نيسترود، بريدن ان بين مي

  . تر است  سخت هاي صد درجه جلوگيري از يك سلسله خشونت. است
شود كه قبال   اجرا مي البته اين نكته بايد ناگفته نماند كه از نظر اسالم قوانين جزائي آنگاه

 مجازات چيست مرتكب جرم شده  اينكهصريحا اعالم شده باشد و مرتكب با آگاهي به 
 مجازات آخرين دوا و آخرين عامل تربيتي اجتماع  نكته ديگر اينكه از نظر اسالم. باشد
   راه منحصر جلوگيري از دزدي يا گويد يگانه اسالم نمي. است

 ١٤٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كند و از آن جمله   عوامل ديگر استفاده مي  جنايت ديگر مجازات است، اسالم از همه
  . مجازات

گويند فرض  اند و مي مسئله ديگر كه بايد گفته شود اينست كه برخي به چيز ديگر چسبيده
برند؟ البته دست آفتابه  كنيم كه در يك كشوري دست دزد را ببرند، دست كدام دزد را مي

 موجود عملش سرقت شمرده شود و حال  برند كه طبق قوانين دزد را، دست كسي را مي
 از قوانين ظالمانه موجود استفاده كنند و حقوق  كشور افراديآنكه ممكن است در همان 

 دهند و چون عملشان از نظر قوانين دزدي  حقه ديگر انرا به حكم قانون به خود اختصاص
 آنها اجرا نشود، پس چه فايده از چنين قانوني؟ نتيجه  نيست مجازات دست بريدن در باره

ه كه از روي اضطرار دزدي مختصري مرتكب  اينست كه يك مفلوك بيچار اين چنين قانون
 عامه   است دستش بريده شود اما دزد زر و زوردار كه صدها هزار برابر او به حقوق شده

  . مردم تجاوز كرده است مصون و محفوظ و محترم بماند
 مجازات دزدي بريدن  اين ايراد از ايرادهاي ديگر سستر و مضحكتر است، مگر معني اينكه

ت اينست كه از نظر وضع قوانين وضع به هر منوال بود، و يا دزد اگر زر و زور انگشتان اس
 بريدن انگشتان دزد در اسالم جزئي از يك طرح كلي  مسئله. داشت نبايد متعرض او شد

  . است كه شامل وضع و اجراء قوانين عادالنه نيز هست
  

  عدم توجه به مسئوليتها 
  

   نگهداري مقرراتمسأله عدم توجه ما به مسؤليت حفظ و
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 شناخت ما به فلسفه نظامات اجتماعي، سياسي، حقوقي، جزائي،   اسالمي از راه عدم
 اسالم و عدم قدرت و توانائي ما بر دفاع از آنها، يكي از مسائل بسيار حساس  خانوادگي

  . است
 خوشبختانه در سالهاي اخير تا حدي بيداري پيدا شده است، افراد بيدار وقتيكه عميقا

يكي از جهت عمق . مانند  مي كنند از دو جهت در شگفت نظامات اسالمي را مطالعه مي
تواند چنين  هاي اجتماعي اسالم كه جز شعاع وحي هيچ قدرتي ديگر نمي اعجاز آميز فلسفه

 باشد، ديگر از جهت كمال بي خبري و بي لياقتي مدعيان حراست و  بينش نافذي داشته
  .  اين مقررات نگهباني

  

  گذرد  بي خبر از آنچه در جهان اسالم مي
  

 خصوصياتش اينست  يك جامعه زنده از جمله: مثالي ديگر از بي رشديهاي خودمان بياورم
شود و همدردي   و بلكه بي تاب مي كه هر ناراحتي كه بر يك عضو وارد آيد، تمام پيكر آگاه

المؤمنين في تواددهم و مثل  « ": ايم  شنيده جمله معروف رسول اكرم را همه. كند مي
. "»  بعض تداعي له سائر اعضاء جسده بالحمي و السهر  تراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكي

 اينست كه اگر دردي عارض عضوي شود همه پيكر با خبر  خاصيت موجود زنده) 1(
يك جامعه زنده نيز همينطور است، يك جامعه زنده از . كند شود و همدردي مي مي

ماند،  ماند همچنانكه بي تفاوت نيز نمي ردناك اعضاء خودش بي خبر نمي د سرگذشت هاي
  . حداقل با خبر شدن است

  :يپاورق
  .155ص/ 2ر، جيالجامع الصغ .1
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بحث كردم   درباره نماز جمعه كه به مناسبت، " خطابه و منبر "در سخنرانيهاي  .2
امام در آنجا . روايت معروف حضرت رضا عليه السالم را نقل و تفسير كردم

و انما جعلت الخطبة يوم الجمعة الن الجمعة مشهد عام فاراد ان  « ": فرمايد مي
يكون لالمير سبب الي موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و 
توقيفهم علي ما اراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من 

    ز آن جهتيعني در روز جمعه ا) 1( " ...»االفاق 
قرار داده شده كه روز جمعه روز اجتماع عمومي ) به جاي دو ركعت از چهار ركعت(خطابه 
  و ) بر همه واجب است در شعاع يك فرسخ از مركز اقامه نماز جمعه شركت كنند(است 

كند، بطاعات  اي است كه فرمانده مسلمين به اين وسيله مردم را موعظه مي اين وسيله
ديگر اينكه مردم را در جريان مصالح دين و دنياشان . نمايد اصي تحذير ميترغيب، و از مع

  . دهد سوم اينكه گزارش خبرهائي كه در جهان رخ داده به آنها مي. دهد قرار مي
 است براي  اسالم نماز هفتگي جمعه را واجب كرده: شاهد من همين جمله اخير است كه

  . گذرد مي)  جهان اسالم بالخصوص( جهان اموري، از آن جمله براي آگاهي از آنچه در
 خبري محض  كنيم بي ولي وقتي كه ما در تاريخ شش يا هفت قرن اخير خودمان دقت مي

شود و  يكي از حساسترين و شريفترين عضوهاي اين پيكر، ظالمانه بريده مي. بينيم را مي
ز تمدن عظيم  يكي از سه مرك داستان اندلس اسالمي كه. شوند ساير اعضاء آگاه نمي

  اسالمي بود و اروپا نهضت خود را و تمدن خود را مديون تمدن
  :يپاورق
  .457ص/ 1عه، جيوسائل الش .1
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 اسالمي اندلس است، مثال خوبي است براي ما، اين عضو عزيز و شريف به فجيع  .2
شود كه چنين   نمي اما شرق اسالمي تا صدها سال آگاه. شود ترين شكلي قطع مي

  . ده استاي رخ دا حادثه
 جريان فيليپين  امروز هم كم و بيش حوادثي براي اين جامعه كه بسيار دردناك است، مثل

  . دهد و كمتر آگاهي در باره آنها هست تا چه رسد به همدردي و غيره رخ مي
  

  رشد از نظر آموزش و پرورش 
  

طور غريزي مندند، به  قبال گفتيم كه حيوانات نيز در شعاع حيات خود از نوعي رشد بهره
دهد و بطور غريزي آمادگي و لياقت نگهداري و  سود و زيان خود را تشخيص مي

 آگاهي ندارند و يا لياقت بهره برداري  برداري از امكانات خود را دارند، آنچه را كه بهره
ولي رشد  خلقت جزء امكانات آنها قرار نگرفته است،  ندارند، چيزهائي است كه در نظام

، بايد انسان آنرا تحصيل كند، آگاهيهاي الزم انسان كسبي است،   استانسان اكتسابي
 برداري از  هاي انسان براي نگهداري و بهره  قدرتها و توانائيها و لياقتها و آمادگي همچنانكه

آموزش .  شده نيز اكتسابي است امكاناتي كه در نظامات خلقت، در خور فعاليت او قرار داده
، آموزشها متوجه آگاهي بخشيها است كه  جه اين دو جهت است بطور كلي متوو پرورش

  . يك ركن رشد است، و پرورشها متوجه توانائي بخشيها است كه ركن دوم آن است
  

  وسعت ميدان رشد انساني 
  

 و " حالي "  گوئيم تفاوت ديگر رشد حيوان با رشد انسان اينست كه رشد حيوان اكنون مي
 است، بلكه شامل ماضي و  نسان نه محدود به زمان حال اي است ولي رشد ا" منطقه "

  استقبال هم
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  . شود ، شامل مكانهاي نامحدود مي  و نه محدود به منطقه زندگي استهست
  

  قدرت پيش بيني 
  

 به  رشد انسان از نظر گذشته و ماضي همان است كه قبال اشاره شد، يعني آگاهي
اما از نظر آينده و مستقبل . نات تاريخيسرگذشت و تاريخ خود و بهره برداري از امكا

 آينده را پيش بيني كردن و  عبارت است از قدرت پيش بيني آينده، يعني حوادث
پيشاپيش آنها را تحت ضبط و كنترل در آوردن، و بعبارت ديگر بر زمان سوار شدن و 

 بر عهده  قوانين و سنني كه بر زمان و تاريخ حاكم است هدايت و رهبري زمان را بر اساس
  . گرفتن
 حوادث را پيش  بينيم كه چگونه اش را كم و بيش در ميان بعضي ملل پيشرفته مي نمونه

 االمكان حوادث را تحت ضبط و  كنند و پيشاپيش باستقبال حوادث ميروند و حتي بيني مي
  . دهند كنترل خود قرار مي

 است، فرع بر  د اجتماعيباستقبال آينده رفتن و آنرا تحت كنترل در آوردن كه عالمت رش
 علمي يعني بر اساس قوانين  اينست كه انسان آينده را پيش بيني كند البته پيش بيني

اي   غيب گويان كه همه ساله از فروردين عده علمي، نه پيش بيني از قبيل پيش بيني هاي
كنند و صرفا يك سرگرمي است واحدي هم آخر سال   مي حوادث سال آينده را پيشگوئي

  پيش بيني علمي.  مهمالت چه از آب در آمد ساب نميكند كه اينح
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بعبارت ديگر فرع شناخت مقتضيات زمان .  حال است  آينده فرع و شناخت عوامل زمان
توانند آينده را پيش بيني  كنند و نميشناسند بطريق اولي نمي  نمي است، پس پيش بيني

  . كنند و تحت ضبط و كنترل خود در آورند
 تفاوتيها، بي اطالعي از  اكنون گفتيم عالئم منفي بي رشديها بود، يعني بيخبريها، بيآنچه ت

 ها هر " بي "اين . شرائط زمان، پيش بيني نكردنها، جز جلو پاي خود نديدنها و امثال اينها
  . رشدي است  بي كدام به نوبه خود نشان

  

  رشدي  عالئم مثبت بي
  

 " ها كمتر از " با "شايد در ميان ما . بي رشدي بگوئيمحاال چند نمونه هم از عالئم مثبت 
در اينجا ناچاريم خيلي بطور .  نباشد  ها و حركتها كمتر از سكونها نشان بي رشدي"بي 

  : اشاره بگوئيم و بگذريم
  

  انتشارات و مطبوعات 
  

  .  انتشارات و مطبوعات هر مردمي نمايانگر سطح رشد آنها است-الف 
 رشد جامعه ما را  تواند سطح  منتشره ما به نام اسالم و دين و مذهب مييك نگاهي با آثار

 ميان مطبوعات ديني و اسالمي زمان  دو مقايسه در اينجا الزم است، يكي مقايسه. بفهماند
اگر كتابهاي اين زمان خودمان را با .  اسالميه خودمان حاضر ما با آثار و كتب قرون اوليه

  خودمان مقايسه كنيم موجب پيش  هاي هزار سال كتاب
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گويند اگر بكتابهاي غربي مي خواهيد رجوع كنيد بدان  فرنگيها مي.  شرمندگي خواهد بود
 زيرا كتب غربي هر چه جلو آمده بهتر و  كتابها رجوع كنيد كه تاريخش بشما نزديكتر است

خواهيد   مي است، ولي اگر بكتابهاي شرقي و اسالمي تر و علمي تر و تحقيقي تر شده متقن
هائي رجوع كنيد كه تاريخش از شما دورتر است و  توانيد بكتاب رجوع كنيد هر چه مي

  . ارزش تر شده است  اوليه اسالمي، زيرا هر چه جلوتر آمده بي مربوط است بقرون
البته مقداري مبالغه است، ولي بدون شك كتابهاي باصطالح تبليغي و دفاعي اسالمي ما 

ب اينها زيانشان از سودشان بيشتر است، غالبا بجاي آنكه آگاه كننده و همين طور است، اغل
بجاي آنكه هدايت كننده باشند گمراه . اند بيدار كننده باشند، تخديري و منحرف كننده

شايد علت عمده اين امر بي نظمي و بي تشكيالتي سازمان روحانيت ما است هر . اند كننده
كند در باره اسالم كتاب بنويسد و مينويسد و احيانا از   از مادر خود قهر كرده هوس مي كه

  . گيرد و ديگر واويال و وا مصيبتا يك مقام مشهور و روحاني هم تقريظ مي
  

  مصارف نيروهاي مغزي 
  

 عرضه بدارند از  هاي بديع توانند افكار و انديشه  نيروهاي مغزي متفكران هر قوم كه مي-ب 
ها صرف چه  ولي بايد ديد اين سرمايه. وم بشمار ميرودجمله سرمايه هاي ذي قيمت آن ق

رشدي مربوط است، داشتن و نداشتن مغزهاي قوي  شود؟ آنچه كه به رشد و بي مسائلي مي
   مغزي نيست، بلكه اينست كه اين نيروهاي
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     صرف چه مسائلي ميشود؟ مغز قوي مانند بازوي قوي است، داشتن بازوي قوي بخودي
اي به  فرضا يك بازوي قوي دائما خاك شوره زار را زير و رو كند و از نقطهخود مولد نيست، 

  اي دارد؟  نقطه ديگر ببرد چه فائده
 انسانيشان  ها نيروهاي مغزي شان، يعني شريفترين و عزيزترين سرمايه گاهي برخي جامعه
 نظري و  هزاران مسائل مشكل يعني در ميان. شود فائده و يا كم فايده مي صرف مسائلي بي

 است، تنها توجه مغزها با يك سلسله  عملي كه فوريت دارد و سخت مورد نياز اجتماع
 بوده است تا حاال هزار بار حل شده است و اگر هم  مسائل تكراري است كه اگر حل شدني

ولي عادت عرف بر اين جاري است كه نبوغها و . حل ناشدني است تا ابد حل نخواهد شد
مثل . ن مسايل تكراري شود و محصول قابل توجهي نداشته باشداستعدادها صرف هما

 مثال در ميان ما عادت بر اين جاري است كه مقدار بسيار زيادي از نيروها صرف حل  اينكه
 است بشود و حال اينكه  اي از اين قبيل كه هزار بار حل شده  و يا شبهه" ابن قبه "شبهه 

و فوريتر و حياتي تر و مورد نيازتر از شبهه ابن قبه هزارها مسأله مهمتر از شبهه ابن قبه، 
اش  گوئي تا دامنه قيامت تنها مشكلي كه مرتب درباره. داريم واحدي در فكر آنها نيست

در اينجا بيش از .  مشكل است و چند مشكل ديگر شبيه اين مشكل بايد انديشيد همين
  . توانم بدهم  نمي اين توضيحي

  

  حساسيتها 
  

   عالئم رشد و بي رشدي، حساسيتهاي اجتماعييكي ديگر از
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اشتباه است اگر خيال . ها در حساسيت نشان دادنها با يكديگر اختالف دارند  است، جامعه
 حساسيتهايش هميشه رنگ و شكل ديني دارد و  كنيم كه يك جامعه باصطالح ديني

ها   بود و حتي انگيزهاحيانا انگيزه ديني هم دارد، ولي آيا اگر حساسيتها در موضوعات ديني
  هم ديني بود كافي است كه آن حساسيتها را با آن دين و مصالح آن دين منطبق بدانيم؟ 

  . نه، نكته مهم همين جا است: جواب اينست
 حساسيت خود را  گاهي مردم بعلل خاص اجتماعي درباره بعضي مسائل بسيار اصولي دين

بينند كه  ، به چشم خود مي خفته استل دهند، گوئي شعورشان نسبت بان اصو از دست مي
ولي در باره بعضي مسائل كه از . شود ولي ككشان باصطالح نميگزد آن اصول پايمال مي

 است، يا احيانا جزء فروع هم نيست، جزء شعائر  نظر خود دين جزء اصول نيست، جزء فروع
گر، آن چنان  است ولي باالخره اصلي است در عرض اصلهاي دي است، يا خير جزء اصول

اي بر آن، يا شايعه دروغ خدشه بر آن، آنها  دهند كه حتي تو هم خدشه  مي حساسيت نشان
  . را بجوش مياورد

 اموري حساسيت  گاهي هم حساسيتهاي كاذب در جامعه بوجود مياورند يعني مردم در باره
هرستانها مردي  در يكي از ش يكي از آقايان نقل ميكردند كه. دهد كه دليلي ندارد نشان مي

 نداده بود جز يك پسر، آن پسر برايش  از كسبه كه خيلي مقدس بود، خدا باو فرزندي
خيلي عزيز بود، طبعا لوس و ننر و حاكم بر پدر و مادر بار آمده بود، اين پسر كم كم جواني 

  جواني، فراغت، پولداري، لوسي و ننري دست بدست هم داده بود و او را . برومند شد
   ناراحت بود وبچه به سخنانش هرزه بار آورده بود، پدر بيچاره خيليجواني
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 ي شد طردش كند، ميگانه فرزند پدر بود پدر حاضر نمي چون ي داد، واز طرفيگوش نم
بجائي رسيد كه كم كم در خانه پدر كه هيچوقت   فرزنديكار هرزگ.  ساختيسوخت وم

تدريجا زنان هر .  پهن ميكرد نميشد بساط مشروب جز مجالس مذهبي مجلسي تشكيل
  . گفت گذاشت و چيزي نمي جائي را مياورد، پدر بيچاره دندان به جگر مي

!  اين گوجه ملعون فرنگي اي عليه عده.  به ايران آمده بود" گوجه فرنگي "در آن اوقات تازه 
كردند به عنوان اينكه فرنگي است و از فرنگ آمده حرام است و مردم هم  تبليغ مي

 شديدي درباره گوجه فرنگي پيدا كرده  خوردند و تدريجا مردم آن شهر حساسيت نمي
 " ارمني بادمجان "در آن شهر به اين گوجه . بودند و از هر حرامي در نظرشان حرامتر بود

 حادتر و تندتر بود، زيرا كلمه گوجه فرنگي " گوجه فرنگي "گفتند، اين لقب از لقب  مي
 را   مذهب و دين آن" ارمني بادمجان "كرد، ولي كلمه  خص مي اين گوجه را مش فقط وطن
  قهرا در آن شهر تعصب و حساسيت مردم عليه اين تازه وارد ! معين كرد
  . بيشتر بود

خورد و خاموش  روزي به آن حاجي كه پسرش هرزه و ال ابالي شده بود و خودش خون مي
 ارمني " يك دستمال ، اي كرده است بود، اهل خانه خبر دادند كه امروز آقا پسر كار تازه

  .  با خود به خانه آورده است"بادمجان 
: پدر وقتي كه اين خبر را شنيد ديگر تاب و توان را از دست داد آمد پسر را صدا زد و گفت

پسر شراب خوردي صبر كردم، دنبال فحشاء رفتي صبر كردم، قمار كردي صبر كردم، 
   صبر كردم، حاال كار را بجايي ديام را مركز شراب و فحشاء كر خانه
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اي، اين ديگر براي من قابل تحمل   آورده  به خانه من" ارمني بادمجان "اي كه   رسانده
  . خواهي بروي  بايد از خانه من به هر گوري كه مي ديگر من از تو پسر گذشتم. نيست

امور جزئي پيدا اي بود از حساسيتهايي كه در مورد هيچ و پوچ و يا در مورد  اين نمونه
شود، كار حساسيت به  شود، صد برابر حساسيتي است كه در مورد امور اساسي پيدا مي مي

 شراب و قمار و فحشاء دشوارتر   از تحمل" ارمني بادمجان "رسد كه تحمل  جائي مي
  . گردد مي

 چگونه ممكن  كنيد كه حتما تعجب مي. اما نمونه حساسيتهاي كاذب در مورد مسائل اصلي
است در مورد مسائل اصولي، حساسيتهاي كاذب بوجود آيد، تعجب ندارد، دليل كاذب 

شود، و هيچ حساسيتي  بودنش اينست كه اصول ديگر در همان درجه يا باالتر پايمال مي
  .  حساسيت هست، حساسيتي كاذب است شود آنجا هم كه نيست پس معلوم مي

 است و   بر پيكر اسالم وارد شدهاي ضربات سخت مگر ديده نشده است كه از ناحيه
 اهانت شده و   در كمال صراحت،)ص(بمقدسات درجه اول، مثال بشخص رسول اكرم 

اند، مردم با علم و   منحرف شده افتراها بوجود مقدسش بسته شده است، گروهها از اين راه
ولي در . دان  تأسف و ناراحتي قلبي قناعت كرده اند و به اطالع حساسيت زيادي نشان نداده

 كه احيانا ناشي از يك غفلت و اشتباه بوده و غرضي در كار  اي همان حال روي يك مسأله
افتد كه  كرد چه جار و جنجال راه مي نبوده است، اي بسا تذكر دوستانه مشكل را حل مي

  . برد جز دشمنان اسالم كسي از آن سود نمي
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  انفاقات 
  

رشدي، انفاقات مردم است، پولهايي كه مردم به نمونه ديگر براي نشان دادن رشد و بي 
كنند نمايانگر   مصارفي كه انتخاب مي كنند، نوع عنوان انفاق و في سبيل اهللا مصرف مي

  . سطح رشد اسالمي مردم است
در ( بجا و مصارف مفيد  قرآن كريم در باب اثر انفاقات بيان عجيبي دارد، هم براي انفاقات

  . آورد آورد و هم براي انفاقات غلط مثل مي  مثل مي"»ل اهللا في سبي « ": اصطالح قرآن
  : ست اآورد اين مثلي كه براي انفاقات بجا مي

 في كل سنبلة  مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة انبتت سبع سنابل « "
  ) 1 ("»مأش حبة و اهللا يضاعف لمن يشاء و اهللا واسع عليم 

 است كه هفت  اي كنند داستان دانه ل خويش را در راه خدا انفاق ميداستان كساني كه اموا
 خدا براي هر كدام بخواهد از  خوشه رويانيده باشد و در هر خوشه صد دانه باشد، و البته

  . خدا گشايش دهنده و دانا است. دهد مي) دو برابر(اين هم بيشتر 
  

اه خير عموم مصرف شود، كه حداقل ، يعني راقاتي است كه به جا و در راه خدااين اثر انف
  . شود هفتصد برابر مي

  : آورد اما مثلي كه براي انفاقات غلط مي
  

  : پاورقي
   261.  سوره بقره- 1
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قوم ظلموا   مثل ما ينفقون في هذه الحيوش الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث « "

  :)1 ("انفسهم فاهلكته و ما ظلمهم اهللا و لكن انفسهم يظلمون 
كنند در اين دنيا داستان بادي است كه  كه انفاق مي) كافران و معاندان( داستان اينها 

كند پس آنرا  اند اصابت مي  كرده سرمائي در خود دارد و به زراعت مردمي كه بخود ستم
  . كنند كند، خود ستم مي  نمي سازد، همانا خدا به آنها ستم تباه مي

  
 انفاق آن اندازه ثمر بخش است كه هفتصد برابر   است، يك" انفاق "در هر دو آيه سخن از 
 ديگر نه تنها بازده ندارد، بلكه اثر معكوس دارد، بالئي است كه  بازده دارد، اما انفاق

  . سازد  ديگر را نيز تباه مي محصوالت
   . كافران از نوع دوم از نظر قرآن انفاقات مؤمنان واقعي همواره از نوع اول است و انفاقات

 باشد، اثر  ها بجاي اينكه راهنما و راه گشا و تحرك بخش پس همانطور كه برخي نوشته
بخشد، منحرف كننده و تخدير كننده و انجماد آور است، برخي انفاقات نيز نه  معكوس مي

كنند، نظير   براي محصوالت ديگر را پيدا مي تنها اثر مفيدي ندارد، بلكه خاصيت آفت
كنند، كه نه تنها اثري براي بدن ندارد و بدن از   بدن مي لهاي داخلياي است كه انگ تغذيه

  شوند و نيرو  اند تغذيه مي كند، بلكه دشمناني كه خود را ببدن چسبانيده  نمي آن مواد تغذيه
  . آورند گيرند و بدن را از پا در مي مي

  : پاورقي
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كنند  ئي كه مردم به عنوان انفاقات و مبرات خرج ميخوب است مطالعه اي در مورد ثروتها
  شوند، نيروهاي پيشرو و  به عمل آيد تا معلوم گردد چه نيروهائي از اين ثروتها تغذيه مي

  خدمتگزار؟ يا نيروهاي مخرب و بازدارنده؟ 
  

  برخورد با فرصتها 
  

 استفاده  عالمت ديگر رشد و بي رشديها طرز برخورد با فرصتها است يعني از فرصت
  .  نيست ها و فرصت از دست دادنها است كه ديگر مجالي براي تفصيل كردن

شايد از مجموع آنچه گفته شده تا حدي بتوانيم وضع خودمان را از نظر رشد اسالمي 
 خود آگاهيم؟ آيا شايستگي  هاي آيا ما يك جامعه رشيد مسلمانيم؟ آيا ما از سرمايه. دريابيم

 بهر حال اما نتهائي است كه تاريخ بما  هاي خود را كه ي از سرمايهنگهداري و بهره بردار
  دهد؟   مي سپرده است داريم؟ عالئم چه نشان

 باشيم، بايد  در هر حال نبايد مأيوس باشيم بايد بيشتر به مسئوليتهاي خود توجه داشته
 را باال  رشد جامعه خود، بدانيم كه رشد بهر حال اكتسابي است، بايد آنرا تحصيل كنيم

  . وظيفه اصلي رهبران ديني جز اين نيست. ببريم
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  در پيرامون محلل 
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  فيلم محلل
   فيلمي كه سراسر قلب، مسخ و تحريف است 

  
مردي كه كار تكرار طالق را به محلل بكشاند و نيز شخص محلل را لعن ) ص(پيغمبر اكرم 
  . كرده است

  
 عالقمندان به عفت  شد كه ها ديده مي روزنامهچند هفته قبل اعالني بسيار وقيح و زننده در 

از . كردند  آن اعالن صحبت مي عمومي را سخت ناراحت كرده بود و غالبا در باره زنندگي
 نشان داده شود، هدف فيلم هم از " محلل "  قرائن پيدا بود بنا است كه فيلمي تحت عنوان

غاز شده و در بسياري از اول معلوم بود، طولي نكشيد كه شنيديم نمايش آن فيلم آ
  . شود سينماهاي پايتخت و شهرستانها نشان داده مي

از وقتي كه اين فيلم شروع شد روزي نيست كه آشنايان دور و نزديك حضورا و يا بوسيله 
عقيده آنها اين .  سخن نگويند تلفن به اين بنده مراجعه نكنند و درباره اثر گمراه كننده آن

 مبتذل است اما نظر باينكه طوري تنظيم  م از نظر هنري و فكريبود كه هر چند اين فيل
 به آن تصريح شده است بي پايه و " قرآن مجيد " را كه در " محلل "شده كه قانون 

 كه از ماهيت و فلسفه آن بي " روحيه طبقه جوان "دهد و طبعا در  ستمگرانه جلوه مي
  گذارد، الزم است الاقل در  مي خبرند اثر بدي
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  .  اين قانون توضيح داده شود قاله اي به آن پاسخ داده شود و ماهيت حقيقي م
 كار من نيست،  عذرم اين بود كه نقد يك فيلم. خواستم در اين باره چيزي بنويسم من نمي

 بود اظهار نظر من صحيح  اگر در اين زمينه چيزي به صورت كتاب يا مقاله منتشر شده
 ارائه داده شده و اطالعات من در باره آن منحصر است به بود، نه چيزي كه به صورت فيلم

 را ديده بودند بعضي بطور خالصه و بعضي بطور  كساني كه فيلم. يك سلسله مسموعات
تفصيل متن فيلم را در اختيار من قرار دادند و عذر مرا قطع كردند و به هر حال پاي 

  . ريح شده است كه در نص آيه كريمه قرآن بدان تص مطلبي در ميان است
ديدم سراسر قلب و مسخ و تحريف است چه از . من پياده آن فيلم را بر روي كاغذ خواندم

نظر قانون محلل و چه از نظر واقعياتي كه در جامعه ما در گذشته و حال جريان داشته و 
توانسته با خود واقعيت  تهيه كننده فيلم از آن جا كه نظر تبليغاتي داشته و نمي. دارد
 واقعيت از وجهه تبليغاتي كه او در نظر داشته است نتيجه  اجه گردد زيرا ارائه عينمو

شده است، ناچار بر خالف اصل صداقت   يعني به نفع قانون محلل تمام مي داده معكوس مي
 ساختگي كه مشابه  هائي هم قانون محلل را مسخ كرده است و هم صحنه. رفتار كرده است

در حقيقت به جامعه ايكه .  است ما وجود نداشته و ندارد آفريدهآنها هيچوقت در جامعه 
وظيفه يك فيلمساز اين است كه . كند افترا بسته و بهتان زده است خود در آن زندگي مي
هاي صد در صد خيالي از   صحنه بياورد و انتقاد كند نه آنكه صحنه جريانات واقعي را روي

    سازد و موجبات گمراهي افكار را نسبت به جامعهخود بسازد و بدروغ جامعه خود را متهم 
  فراهم كند اين است كه اين فيلم گذشته از 
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من اين مطلب را از دو جنبه مورد بحث .  خيانت است جنبه اسالمي از جنبه ملي نيز يك
  هاي دهم يكي از نظر قانون اسالمي و ديگر از نظر تطابق فيلم با واقعيتها و جريان قرار مي
  : عي، اما از نظر اولاجتما

  

  مجازات طالقهاي مكرر 
  

تدبيري است .  نوعي مجازات عاطفي است. قانون محلل در اسالم از توابع قانون طالق است
دهد كه اين  ها نشان مي از مجراي احساسات براي جلوگيري از تكرار طالق، آمارها و تجربه

  .  است قانون اثر فوق العاده در جلوگيري از طالق داشته
  

  حالل مبغوض 
  

 و سني   پيغمبر اسالم در روايتي كه شيعه" حالل مبغوض است "طالق از نظر اسالم 
 و هم )1(" مبغوضترين حاللها در نزد خداوند طالق است ": فرمود اند باالتفاق روايت كرده

  )2(. "لرزد   ازدواج كنيد و طالق ندهيد كه عرش الهي از طالق مي":  فرمود آن حضرت
 منفور و  ق، حالل مبغوض است يعني چه؟ يعني در عين اينكه در حد يك حرامطال

دهد و اين خود از يك فلسفه كلي در  مبغوض است اسالم مانع اجباري در جلو آن قرار نمي
  نظام خانوادگي ريشه 

  :يپاورق
  .54ص/ 6،جيفروع كاف. 1
  .1عه، كتاب الطالق، بابيوسائل ش. 2
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از نظر اسالم علقه زوجين يك علقه طبيعي است و . الم استگيرد كه مورد توجه اس مي
 زوجين به يكديگر با اينكه طرفيني است باين شكل است كه از  عالقه. مكانيسم خاص دارد
  به همين جهت مقام زن. شود و عالقه زن بمرد از نوع پاسخگوئي است جانب مرد آغاز مي

  . در محيط خانوادگي مقام يك محبوب و مراد است
 پايه محفوظ بماند  برد كه نظام خانوادگي بر همين اسالم تدابيري از مجراي عواطف بكار مي

آنچه از . يعني شعله عشق و عالقه مرد هميشه روشن بوده و زن نيز پاسخ گوي آن باشد
 شعله خاموش گردد و كانون خانوادگي  نظر اسالم مبغوض و منفور است اينست كه اين

 صورت در آمد و زن در قلب مرد سقوط كرد ديگر نبايد   احيانا باينبسردي گرايد، اما اگر
  زني كه بزور قانون بمرد تحميل شده باشد حالت امام جماعتي را . زن را بزور بمرد چسبانيد

دارد كه اهل محل باو ارادتي نميورزند و او بازور پاسبان ميخواهد خود را مقتداي مردم 
 لغو و بيهوده و بر خالف  براي بقاء زن در چنان محيطياسالم هر كوشش اجباري را . كند

اساس روابط خانوادگي ميداند، اساس روابط خانوادگي بر حاكميت متقابل زن و مرد است، 
يعني حاكميت زن بر مرد از لحاظ عاطفي و احساسي، و حاكميت مرد بر زن از لحاظ 

 از نظر اسالم در عين اين  اينست كه طالق. فكري و رهبري و مديريت در محيط خانواده
 آنجا كه تدابير مختلف براي ابقاء علقه  كه سخت مبغوض و منفور است حالل است، يعني

  .  جز طالق اي نيست زوجين مفيد نيفتاده چاره
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  تدبير عاطفي 
  

يكي از تدابير اسالم براي جلوگيري از طالق كه از طريق عاطفه بكار برده و در حقيقت 
) 1( داده و بعد در عده  اگر مردي زن خود را طالق. قانون محلل استنوعي مجازات است 

 كرد آنگاه بار ديگر او را طالق داد و باز در عده  رجوع كرد و يا بعد از انقضاء عده با او ازدواج
رجوع كرد و يا بعد از انقضاء عده با او ازدواج كرد سپس براي نوبت سوم طالق را تكرار كرد 

راي بار چهارم با آن زن ازدواج كند مگر آنكه آن زن با مرد ديگري ازدواج ديگر حق ندارد ب
آن ازدواج ديگر .  شده باشد كرده باشد و آن ازدواج بطور طبيعي منجر بطالق و يا فوت زوج

توانند از اول  قطعا بايد دائم باشد نه موقت، و هم بايد عادي و طبيعي باشد يعني نمي
  .  بايد زن با شوهر جديد عمال هم بستر شده باشد  همبشرط طالق ازدواج كنند، و

  :  ميفرمايد229در سوره مباركه بقره آيه 
  . " يا بشايستگي نگهداشتن و يا بنيكي رها كردن   طالق فقط دو بار است، سپس"
  

مگر .  بگيرد دهد كه مرد حق ندارد از مهر چيزي پس قرآن بعد توضيحي در باره مهر مي
  :گويد اه ميبعنوان خلع، آنگ

   داد ديگر آن زن بر آن مرد  اگر نوبت سوم آن زن را طالق" 
  

  : پاورقي
 دو بار كه عادت   معني عده، يعني پس از آنكه زن در پاكي طالق داده شده بايد باندازه- 1

 زنانگي شد عده او تمام است و  همين كه براي بار سوم وارد عادت. زنانگي ببيند صبر كند
  . كند البته مدت عادت در زنان فرق مي. ر كندتواند شوه مي
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شود تا آن زن با مرد ديگري ازدواج كند، اگر آن مرد ديگر آن زن را طالق داد   حالل نمي
مانعي نيست كه زن و مرد اول بار ديگر ازدواج كنند بشرط آنكه گمان ببرند حدود خدا را 

ت و حدود الهي براي مردمي كه كنند اينها است مقررا  مي بپا ميدارند و بشرايط عمل
  . "ميدانند 

 اينكه زن سه  پس معلوم شد با گفتن مرد به شخصي كه برو زن مرا سه طالقه كن امكان
طالقه شود نيست، بايد جريان به نحوي كه گفته شد طي شود و اال نه زن سه طالقه 

شود كه طالق سه بار   پيدا مي شود نياز به محلل آنگاه شود و نه نيازي به محلل پيدا مي مي
پس از طالق سوم اين .  مجدد صورت گيرد تكرار شود و در فاصله طالقها رجوع يا ازدواج

  . شود مجازات برقرار مي
تواند  اما در اين فيلم چنين وانمود شده كه با گفتن برو زن مرا سه طالقه كن، دفتر دار مي

   .اي جز محلل نيست زن را سه طالقه كند و بعد هم چاره
 سه بار زن  از امام هشتم در باره فلسفه اين حكم پرسش شد كه به چه علت اگر مردي

خويش را طالق داد ديگر آن زن بر او حرام است مگر آنكه مرد ديگري با آن زن ازدواج 
 آن مرد سه بار در كاري وارد شد كه  كند و طالق دهد يا بميرد، امام فرمود براي اينكه

    است، خداوند به اين سبب اين مجازات را مقرر كرد كه مردم طالقمورد كراهت خداوندي 
 نيست كه مرد هر  اي يعني بدانند مانند جامه. را سبك نشمارند و زنان را آزار نرسانند

  . ساعتي خواست آن را بپوشد و هر ساعتي خواست آن را بكند
يك را بپذيريد كه چون گوئيد؟ يا بايد نظر كليساي كاتول اكنون شما در مورد طالق چه مي

  الق بهازدواج پيمان مقدسي است ط
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، و يا نقطه مقابل آن را قبول كنيد، يعني طالق را آنقدر سبك هيچوجه نبايد در كار باشد
 در هر شرايطي اين پيمان قابل فسخ باشد و عمال هر مرد و هر زن در طول  بشماريد كه

ق بگيرد آن چنانكه در زندگي هنر پيشگان  دهها بار ازدواج كند و طالق بدهد و طال عمرش
 نبايد گرفت و با زور  پذيرد كه جلو طالق را به كلي شود و يا باالخره مي هاليوود، ديده مي

 و عاطفي است حفظ كرد پس  توان اجتماع خانوادگي را كه يك اجتماع طبيعي هم نمي
ق همان عواطف بايد به  مجازات از طري همه تدابير را چه به صورت تشويق و چه به صورت

  .  است قانون محلل چنين تدبيري. كار برد
 تهديد دردناك  قانون محلل در جلوگيري از طالق تأثير بسزائي داشته و همواره بشكل يك

اند كه به سراغ زن اول  داده  مي مرداني كه يك در صد احتمال. جلو چشم مردان بوده است
اند و به همين دليل است كه   خودداري كرده مخود خواهند رفت از مبادرت به طالق سو

هر كدام از ما، .  چنين نيازي پيدا شود و كار به محلل بكشد بسيار كم اتفاق افتاده است كه
  در طول عمر خود يا اصال طالقي را كه نياز به محلل پيدا كرده باشد سراغ ندارد و يا اگر 

كدام مجازات است كه . كند جاوز نميسراغ داشته باشد حتما از يك واقعه و دو واقعه ت
  .  داشته باشد اينقدر قدرت جلوگيري

  

  مطالقيت 
  

 اينكه كسي مكرر   يعني" ذواقيت " و " مطالقيت "اين نكته را اضافه كنيم كه در اسالم 
زن بگيرد و طالق دهد و باز زنان ديگر و بخواهد زنان متعدد را بچشد و تجربه كند سخت 

  نهي شده
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 است و همچنين محلل واقع شدن پيغمبر اكرم  ملي مبغوض خداوند معرفي شده است و ع
رساند كه  اند هر مردي را كه كار طالق را به آنجا مي  كرده در روايتي كه شيعه و سني نقل

نياز به محلل پيدا شود لعنت فرمود هم خود محلل را و البته مورد لعن موردي نيست كه 
  ت طبيعي و عادي صورت گرفته باشد مقصود جائي است كه و طالق محلل به صور ازدواج

  . شخص به منظور يك لذت موقت ازدواج كند
  

  نگاهي به جامعه خودمان 
  

گذرد آيا واقعا آنچه در  اما نظر دوم يعني از نظر جريانات و واقعياتي كه در جامعه ما مي
ه در اين فيلم ارائه داده  است ك گذرد ولو در ميان طبقه به اصطالح بازاري همان جامعه مي

 افترائي ببندد و توهيني وارد كند، آيا قانون محلل كه  شده است، يا اين فيلم صرفا خواسته
 براي جلوگيري از طالقهاي مكرر عمال از عهده جلوگيري بر نيامده و در  يك مجازات است

يجه عالوه بر افراد شود و در نت  دائما زنها سه طالقه ميشوند و نياز بمحلل پيدا مي نتيجه
  اي هميشه وجود داشته و دارند كه كارشان اينست، حتي  گروهي محلل حرفه عادي

رود  نرخشان هم معلوم است تا آنجا كه حاجي بازاري وقتي كه به يكي از مساجد مي
اي با هم در باره شغلشان و در آمدشان در ماه صحبت  بيند همان محلل هاي حرفه مي
   به جامعه ايراني است؟  ور است و يا تهيه كننده فيلم نظرش صرفا توهينكنند آيا اينط مي

ثانيا آيا تاكنون كسي شنيده است كه در دستورات مذهبي وارد شده باشد و يا عمال در 
  جامعه ما كسي ديده باشد كه زنان 
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هنگام هم سخن شدن با مرد بيگانه انگشت خود را بدهان خود كنند و وضع مضحكي 
آيا جز اينست كه تهيه كننده فيلم خواسته است جامعه ما را بر خالف آنچه . ورندبوجود آ

 رفتار  آنچه در قرآن مجيد آمده و زنان با تقواي ما عمال به آن. بوده و هست معرفي نمايد
 هنگام سخن گفتن با  اند و دستوري است بسيار معقول و منطقي، اين است كه زنان كرده

. كند سخن نگويند  بيماردالن را تحريك مي از و تحريك آميز كه هوسبيگانگان با عشوه و ن
   ؟اين كجا و آن وضع مسخره آميز كجا

آيد، شوهر سابق براي  باالتر اينكه در اين فيلم آنجا كه زن مطلقه به عقد همسايه در مي
كمربند  "كند كه اروپائيان آن را  اي استفاده مي اينكه مانع هم خوابگي آنها شود از وسيله

هاي اروپا كه  در قرون وسطي شواليه.  قفل دار نامند يعني يك شلوار زرهي فلزي  مي"عفت 
رفتند از اين شلوارها   نداشتند در غياب خود كه به سفر مي به زنان خود اعتماد و اطمينان
  بردند، اين عدم اعتمادها و اين كردند و كليد آنرا با خود مي براي زنان خود استفاده مي

 ما آن را  رسمها و اين شلوارها در جامعه ما هرگز وجود نداشته و حتي يك نفر از مردم
شناسد هر كس شنيده فقط از قرون وسطاي اروپا شنيده، اما تهيه كننده فيلم چنين  نمي

كند كه در جامعه ما وجود داشته و دارد و اگر فرنگيها در شش هفت قرن قبل  وانمود مي
آيا اگر يك خارجي اين ! وده است در جامعه ما هنوز هم وجود دارددر ميانشان معمول ب

فهمد كه استفاده از كمربند عفت در ايران معمول بوده و هنوز هم  فيلم را ببيند جز اين مي
  ؟در ميان آنها معمول است
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  ابتذال هنري 
  

 كه گروهي داند  مي تهيه كننده فيلم از يك طرف اجراء قانون محلل را آنقدر جاري و ساري
تراشد، و از طرف ديگر يك فرد بازاري را كه معموال بيش از  اي برايش مي محلل حرفه

تهيه . كند  قانوني بي خبر اعالم مي ديگران از مسائل ديني مطلع است از وجود چنين
دهد و آنگاه بدون توجه به روحيه   بازاري قرار مي كننده فيلم قهرمان فيلم خود را يك

دار ديگري مشكالت خود را   محافظه كارانه است و مانند هر سرمايه اي او كه صنفي و طبقه
   "كند كه  دهد و او را وادار به عربده كشيدن مي كند، كارد به دستش مي  مي زيركانه حل

 و متدين است و  قهرمان فيلم از طرفي بازاري. "شود پاك كرد  لكه ننگ را جز با خون نمي
 راه حل وجداني است و اگر نه   را به وجود آورده و در جستجويتنها وجدانش اين مشكالت

از نظر قانوني آنچنانكه در فيلم تنظيم شده هيچ مانعي در كارش نيست، از طرف ديگر 
كند كه عمال از اجراي   مي مانند فردي كه هيچ رادع و مانع وجداني و روحي ندارد كوشش

رود كه ناتواني جنسي داشته باشد و   مي يگاهي به دنبال كس. قانون محلل شانه تهي كند
  . كند گاهي از كمربند عفت استفاده مي

 عصبانيت كافي  داند اذن طالق در حال دفتر دار ايراني هم آنقدر بي خبر است كه نمي
 شود چند روز و گاهي يكماه  داند طالق شرايطي دارد و طبعا تا شرايط حاصل نيست، و نمي

داند  كنند، و نمي افتد و احيانا زوجين در اين بين آشتي مي خير مييا بيشتر اجراء صيغه تأ
   كه طالق بايد سه نوبت كه معني سه طالقه كردن اينست
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 متوالي كه بين آنها دو بار رجوع صورت گرفته باشد و يا عده منقضي شده باشد صورت 
  . بگيرد

 طالقنامه كه صرفا   نشدنآخر كار هم ناراحتي وجداني شرعي قهرمان فيلم با بهانه قرائت
  . شود  وجدان بر طرف مي تواند بهانه باشد نه براي راحتي براي فرار از قانون مي

كرده  دانسته و اين تناقضات را درك نمي توان گفت كه تهيه كننده فيلم اينها را نمي نمي
هنري تواند از اين تناقضات كه كمترين اثرش ابتذال  ولي يك فيلم تبليغاتي، نمي. است

  . است خالي باشد
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