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  23: بربال انديشه، ص

  

  پيشگفتار

  

انديشمندان اسالمى براى پاسداشت فرهنگ اهل بيت و علوم آن انوار هدايت از ابتداى عصر امامت امري مؤمنان عليه 
توانستند خدمىت بكنند در اين هاى فراوان به هر حنوى كه  السالم در حّد توان و در خور زمان با وجود مشكالت و سخىت

  .راه فرو گذار نكردند

اى با تفسري و تبيني آثار اهل بيت بصورت تأليف و   اى با سخنراىن عده اى با تدريس عده اى با حفظ احاديث عده عده
ا به استحكام و بقاء اين مكتب خدمات فراواىن منودند   .گروهى تنها با گردآورى كلمات آ

  .بسيار زيباى انديشمندان اسالمى از دير باز تنظيم مقاالت در تبيني فرهنگ آل اللَّه بوده استيكى از فعاليتهاى 

اين حركت كه در عصر اخري گسرتش بسيار و موازن اين گسرتش به جهت نوع كار تناسخ مبحثى در جوامع علمى و 
  .ممالك اسالمى داشته استدانشگاهى و حوزوى در تبيني و گسرتش فرهنگ اهل بيت حىت در خارج از مرزهاى 

  اكنون كه قلمرو علم و گسرتدگى بسيارى پيدا كرده است و حركتهاى ضد

  24: بربال انديشه، ص

  .ديىن در سه قرن اخري خبصوص در جامعه غرىب بيشرت شده است

  .منايد تر مى و تبيني آن ضرورى: طرح علوم و فرهنگ اهل بيت

  .لب بايد اين حركت گسرتش پيدا كندبه هر وسيله و به هر دستاويز و در هر قا
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هاى گوناگون براى اين هدف از هيچ تالشى  در اين رهگذر انديشمند فرزانه حضرت استاد حسني انصاريان كه در زمينه
هاى اسالمى چرخانده و مقاالتى چند با موضوعاتى متنوع » بر بال انديشه«اند در اين زمينه نيز قلم را  فرو گذار نفرموده

اند مقاالتى متقن عميق و عاملانه كه در نوع خود تبييىن روشن از خبششى از فرهنگ اهل بيت  حترير در آورده به رشته
  .عليهم السالم است

هاى اين  اين جمموعه توسط توسعه حتقيقاتى دارالعرفان مجع آورى سپس تنظيم و ويرايش گرديد ناگفته مناند كه پاورقى
  .دباش جمموعه مربوط به ويراستار مى

باشد در نوع خود اثرى قابل استفاده براى بيني موضوعات  اين اثر با توجه به اين كه برگرفته شده از قلم عاملانه استاد مى
  .مطروحه در هر مقاله خواهد بود

اميد است براى اهل حتقيق درسى براى ورود به علوم اهل بيت و براى اهل حال و عمل شراىب از زمزم معارف آن اللَّه 
  .دباش

1  

  26: بربال انديشه، ص

  

   جستارى در مسئله خودشناسى

  

بنا بر نقل قرآن كرمي و روايات اهل بيت عليهم السالم، ريشه و اساس بسيارى از فضايل و  جستارى در مسئله خودشناسى
  .است» خودشناسى«هاى اخالقى  گى برجسته

رود، به  د كه كيست و در كجاست و به كجا مىاگر انسان خود را بشناسد و به موقعيت عاىل خود پى بربد و بدان
ايت كوشش و فعاليت را خواهد منود   .بسيارى از حقايق پى برده و در ساخنت شخصيت خود، 

هاىي دورى منايد؛ و  هاىي باشد و از چه برنامه رسد كه بايد داراى چه آراستگى انسان با شناخت خويش به اين نتيجه مى
  .برد كه كمالش در چيست و سقوطش بسته به چه عواملى استنيز به اين معىن پى خواهد 
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فهمد   تواند به كمبودهاى خويش آگاه شده و به امراض روحى و فكرى خود علم پيدا كند، و مى انسان با خودشناسى مى
اهد كه داراى چه خألهاىي است؛ بنابراين به دنبال جربان كمبودها، عالج امراض و پر كردن خألهاى دروىن خود برخو 

  .آمد

  :فرمايد مسئله خودشناسى آنقدر مهم است كه امريمؤمنان عليه السالم آنان كه در مقام خودشناسى هستند را ستوده و مى

  .»1«  َرِحَم اللَُّه اْمرًء َعَرَف َقْدَرُه وََملْ يـَتـََعدَّ َطْورَهُ 

  .»مرزش فراتر ننهدخدا مشمول رمحت قرار دهد كسى را كه اندازه و قدرش را بشناسد و قدم از «

______________________________  
ج البالغه4666، حديث 233: غرر احلكم -)1(   .118/ 16: ؛ شرح 

  27: بربال انديشه، ص

  :و در روايت ديگر فرموده است

  .»1«  اْينَ   َرِحَم اللَُّه اْمرًِء اَعدَّ ِلنـَْفِسِه َواْستَـَعدَّ ِلَرْمِسِه َوَعِلَم ِمْن اْيَن َوِىف اْيَن َواىل

شود و رمحت  كند و براى زندگى عامل بعد مهيا مى خدا رمحت كند كسى را كه براى خود عوامل سعادت ابدى فراهم مى«
  .»خدا باد بر انساىن كه بداند از كجا آمده و در كجا آمده و به كجا خواهد رفت

   ارزياىب ارزش انسان

  

اى نيست كه اثباتش احتياج به استدالل و برهان داشته  ت انسان مسئلهبرترى و واالىي، اعتبار و قيمت، ارزش و امهيّ 
  .باشد

اش  انگيز در ميان موجودات جهان دارد، حمّل ايراد نيست و وضوح و روشىن موقعّيت و جايگاهى كه اين خملوق شگفت
  .مانند نور خورشيد بر مهگان آشكار است

  !!ر، و عظمت و واالىي، در ارتباط با شكل و يا جسم اوستتصّور نكنيد كه اين ارزش و برترى، قيمت و اعتبا
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تر از انسان از نظر جسمى در ميان خملوقات فراوان است اتفاقاً از نظر صورت ظاهر، اسكلت استخواىن  زيباتر و پرقدرت
  .انگيز آفرينش است ترين مهمانان خانه شگفت و بدن مادى، انسان يكى از معموىل

   قرآنساختمان جسمى انسان در 

  

  :فرمايد قرآن جميد كه بيان كننده واقعيّات ماّدى و معنوى است مى

______________________________  
  .21/ 1: اسفار -)1(

  28: بربال انديشه، ص

  .»1« »َفاْستـَْفِتِهْم أَ ُهْم َأَشدُّ َخْلقاً َأْم َمْن َخَلْقنا ِإنَّا َخَلْقناُهْم ِمْن ِطٍني الِزبٍ «

ها  ها، زمني، كوه مانند فرشتگان، آمسان[تر و دشوارتر است يا آنچه  آيا آفرينش آنان سخت: معاد بپرس پس از منكران«
  .»امي ما آنان را از ِگلى چسبنده آفريده]  به يقني آفرينش آنان كارى ناچيز است چون[امي؟  آفريده...] و

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  .»2« »َرَفَع َمسَْكها َفَسوَّاها* سَّماءُ بَناهاأَ أَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلقاً َأِم ال«

  دشوارتر است يا آمسان كه او آن را بنا كرد؟]  پس از مرگ[آيا آفريدن مشا «

  »سقفش را برافراشت، پس آن را درست و نيكو قرار داد؟

   هاى انسان از ديدگاه دانشمندان شگفىت

  

بيليون  40هاى دقيق به اين نتيجه رسيده است كه  گريى يكى از بزرگرتين دانشمندان علم هيئت، پس از اندازه» كاپينت«
پراكنده است كه قطر آن مساوى با صدهزار، و ضخامت آن ) مسكها(ستاره منظومه كهكشاىن، در فضاى عدسى شكل 
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مه سيارات وابسته به آن، در قسمت حميطى اين فضاى عدسى خورشيد، ماه و منظو ... هزار سال نورى است مساوى با ده
  ...هزار سال نورى از مركز آن جا دارد شكل و نزديك به سطح استوا و در فاصله سى

كند، براى  پيماىي مى ميل راه 186/ 000اى  بيليون ميل است، و نور كه در ثانيه 52/ 000تا زمني » شعرى«فاصله 
  وقت الزم دارد، وىل شعرى از ستارگاىن است كه به طور نسىب نزديك به زمني قرارطى كردن اين فاصله هشت سال 

______________________________  
  .11): 37(صافات  -)1(

  .28 -27): 79(نازعات  -)2(

  29: بربال انديشه، ص

  .»1«  گرفته است

ها به آن  نزديكرتين كهكشان. كوچكى استها، چون لّكه ابر   كهكشان ما نسبت به ديگر كهكشان: اند و نيز نوشته
  .سال نورى و داراى صد ميليارد ستاره است 70/ 000است كه ضخامت آن » املرئة املسلسله«سحاىب 

/ 000/ 000/ 000/ 000اند مشاهده كنند، قطر ستاره درون آن  هاى جنومى توانسته را كه با دوربني» اجلبار«سحاىب 
  .كيلومرت است  160

ا به ما  هاىي پراكنده شده فضا، سحاىبدر فراخناى  سال نورى ختمني زده شده و به وسيله  500اند كه تاكنون دورترين آ
 100بردارى شده، و در فاصله اين سحاىب و ما  ترين دورمناهاى كنوىن است عكس كه از قوى» مونت ويلسون«تلسكوپ 

  .ميليون كهكشان ديده شده است

ها و مهه  هاىن، جديد و ابتداىي است و از جهت ديگر زمني و منظومه مشسى و كهكشاناز آجنا كه وسايل حتقيقات كي
هاى خمتلف و گوناگون در حركتند و با حمدوديت ذهن بشر كه خود و منظومه مشسى و كهكشاىن   اجرام مساوى با سرعت
  .ها باشد ضع واقعى آمسانتواند مبّني و  اى هم نيست؛ اين حماسبات منى برد، به اندازه ذره كه در آن به سر مى

  شنيدستم كه هر كوكب جهاىن است
 

  جداگانه زمني و آمساىن است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

 زمني در جنب اين افالك مينا
 

 چو خشخاشى بود در قعر دريا

  تو خود بنگر كزين خشخاش چندى
 

  سزد تا بر غرور خود خبندى

  

   برترى روحاىن انسان

  

   انسان را در ناحيه جسم و شكلعظمت، موقعّيت، برترى و ارزش ! آرى

______________________________  
  .203: پيدايش و مرگ خورشيد -)1(

  30: بربال انديشه، ص

توان سخىن به ميان  توان حماسبه كرد، و از قدرت جسمى و ماّدى او در برابر عظمت خلقت به هيچ عنوان منى ظاهر منى
و بسيار كوچك است و آنقدر نيست كه بتوان برايش حساىب باز كرد، و اگر آورد، كه در اين ناحيه انسان بسيار ضعيف 

انگيز و پر از عجايب را ناديده گرفته و به  انسان از متاشاى عظمت خلقت چشم بپوشد و جهان، اين درياى شگفت
رت فراموش كند و به صورت ظاهر و جسم ماّدى، و به قدرت ماىل و رزمى ناچيز خود مغرور شو  د و دچار خودبيىن  تعبري 

و آن وقت است كه با وزش . گردد، به بدترين رذايل آلوده گشته و تا ميدان كفر انا َربَُّكُم اْالْعالئى پيش خواهد رفت
مالند كه تا ابد از جاى  اش را آنچنان به خاك مى كنند و پوزه بادى، يا جرعه آىب، يا پّشه ناتواىن، باد دماغش را خاىل مى

  !!آبروىي و افتضاحش جويبار تاريخ را رها نكند د ىببرخنيزد، و گن

اش جستجو   واالىي و ارزش اين موجود و عزت و فضيلت اين خملوق را بايد در ناحيه معىن و خّط روح و روان و بُعد اهلى
  .كرد

   نياز بشر به راهنماى اهلى
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هاى ارزش انسانند؛  مايه... ه عظمت واستعدادهاى خدا دادى، فطرت، عقل، وجدان، روح اهلى، ميل به كمال، عشق ب
ها و شكوفا كردن اين استعدادها را ندارد، و  وىل بايد توجه داشت، كه هيچ انساىن به تنهاىي قدرت به كار گرفنت اين مايه

  .اين بر حسب مقتضاى آفرينش انسان است

ترين  ها را در فاسدترين راه و رذيالنه رد، يا مهانها استفاده كند، يا ناقص استفاده خواهد ك اگر خبواهد به تنهاىي از اين مايه
  !!ها به كار خواهد گرفت برنامه

هاى كمال و فضيلت، خداوند مهربان انبياى بزرگوارش  براى صحيح به كار گرفته شدن استعدادها و اصوىل خرج كردن مايه
   را مهراه با كتب پر ارج آمساىن، به

  31: بربال انديشه، ص

د و از آدميان خواست، تا براى رسيدن به مقصود و دريافت سعادت و به دست آوردن خري دنيا و كمك انسان فرستا
هاى فضيلت، از آن مردان اهلى  آخرت و اقامه عدل و قسط و به چنگ آوردن مهاى خوشبخىت و شكوفا شدن متام مايه

  .پريوى كرده و دستوراتشان را هم چون چراغ فرا راه حيات خود قرار دهند

   تعليم و تزكيه

  

پيامربان اهلى در مرحله اّول به اعالم تعاليم بلند آمساىن و فرامني معنوى اهلى اقدام كرده و در اين زمينه به تعليم بشر و ياد 
  .هاى خداوند را طلب كردند سپس از انسان، عمل به برنامه. دادن دستورات پر قيمت حق ّمهت گماشتند

سوز، در ابتدا به تشريح نسخه اهلى پرداخته و سپس از انسان خواستند، براى رفع مهه اين طبيبان دل: به عبارت ديگر
  .دردهاى فكرى و روحى و حّل متام مشكالتى كه بشر با آن روبروست، به نسخه خداوند مهربانش عمل كند

گناهان و جتاوزات انسان را، ها، و مايه مهه   ها، و عّلت مهه مشكالت، و منبع متام ناپاكى انبياى اهلى منشأ متام آلودگى
اعضا و جوارح انسان ابزار نفس اويند و پاكى و ناپاكى اعضا و جوارح، يا : دانستند و عقيده داشتند آلودگى نفس مى

درسىت و نادرسىت عمل و سالمت و مرض انسان، و خوش خلقى و بد خلقى او، بستگى به وضع نفس دارد، و عقيده 
جود انسان، تابع عقل، و عقل، تابع انبيا و كتب آمساىن باشد و انسان به وسيله عقل اگر نفس در مملكت و : داشتند
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دستورات موال را فرا گرفته به قلب و نفس برساند و نفس حقايق اهلى را بر ابزارهاى خود حاكم كند، از خري و صالح 
  .انسان و پاكى عمل و اخالقش جهان گلستان خواهد شد

  32: بربال انديشه، ص

  

   آثار شوم هوسراىن

  

اما اگر عقل را از دريافت حقايق تنها بگذارد و ميدان حيات را مركز تاخت و تاز نفس قرار بدهد، به طور طبيعى نفس، 
ها امر كرده و براى ارضاى خود، با كمك ساير اعضا و جوارح دست به  او را با سر سخىت غري قابل توصيف، به بدى

برانداز و  نظري و ظاملى خامنان خوىي عجيب و متجاوزى خطرناك و غارتگرى ىب ان درندهترين عمل زده و از انس ننگني
خو خواهد ساخت كه به تعبري قرآن از حيوان نيز  اى پست و مفسدى پليد و حمارىب شرور و گنهكار و متخّلفى درنده آلوده
  .شود تر مى پست

   تزكيه در نگاه قرآن

  

  :ن پروردگار بزرگ عامل در قرآن جميد توجه كنيدچه نيكوست كه در اين مسئله به بيا

ها* َو اْلَقَمِر ِإذا َتالها* َو الشَّْمِس َو ُضحاها« َو اْألَْرِض َو ما * َو السَّماِء َو ما بَناها* َو اللَّْيِل ِإذا يـَْغشاها* َو النَّهاِر ِإذا َجالَّ
  .»1« »َو َقْد خاَب َمْن َدسَّاها* َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاها* تـَْقواها َفَأْهلََمها ُفُجوَرها وَ * َو نـَْفٍس َو ما َسوَّاها* َطحاها

اش، و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد، و به روزچون خورشيد را به خوىب آشكار   سوگند به خورشيد و گسرتش روشىن«
و به زمني و آنكه آن را گسرتاند، و كند، و به شب هنگامى كه خورشيد را فرو پوشد، و به آمسان و آنكه آن را بنا كرد، 

از [ترديد كسى كه نفس را  ىب. اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى به نفس و آنكه آن را درست و نيكو منود، پس بزه
   آلودگى پاك
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______________________________  
  .10 -1): 91(مشس  -)1(

  33: بربال انديشه، ص

نوميد ]  از رمحت حق[بيالود ] ها و امور بازدارنده از رشد به آلودگى[و كسى كه آن را . شدرشد داد، رستگار ] كرد و
  .»شد

به معناى » فجور«ها و معلومات فطرى، و هم به معناى وحى است، و  در آيه شريفه، هم به معناى آگاهى» اهلام«كلمه 
و فساد و كفر و زنا و خالصه هر معصيىت  دروغ كه ريشه گناهان و به معناى معصيت و خمالفت حق و عدول از آن

  .است

   تقوا و پرهيز از گناه

  

دار بودن است، و البته بدون  به معناى اختيار نفس را در دست داشنت و در برابر هر گناه و فسادى خويشنت» تقوا«
  .دآگاهى و به اجرا گذاشنت مسائلى كه در ارتباط با پاكى نفس و كمال انسان است تقوا معىن ندار 

خداوند بزرگ هر كس را از طريق معلومات فطرى و نور وحى كه : شود چنني است آنچه از معناى آيه قبل استفاده مى
انبيا اعالم كننده آن هستند، عامل و شناساى تقوا ساخت، و طريق اجتناب از هر گناهى را پس از بازشناساندن گناه به او 

تواند  ه خري و شر را از طريق اهلام شناخته و هر كدام را كه خبواهد مىآموخت، و اين انسان است كه هر يك از دو را
ره هاى اهلى  انتخاب كند؛ وىل بايد بداند كه سعادت و رستگارى و فالح و پريوزى در سايه پاكى نفس و حمروميت از 

  .معلول آلودگى اوست

   دورمناىي از وضع نفس

  

بايد گفت از هنگام شروع . اش سخن بسيار است نفس، يا روشىن و تاريكىدر زمينه زيباىي، زشىت، يا پاكى و آلودگى 
زندگى آدمى در زمني به وسيله نوع انسان، حبث در پاكى و آلودگى نفس و علل و عوامل سالمت و مرض آن شروع 

  .شده و تاكنون ادامه دارد و باز هم ادامه خواهد يافت
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  34: بربال انديشه، ص

  

   هاى شوم حمرومّيت

  

ها دور مباند؛ زيرا انسان تربيت شده، نه اينكه مشكلى اجياد  مهه، براى اين است كه انسان به پاكى گراييده، از آلودگى اين
كند، به عالوه بر جتارت معنوى براى خودش، حّالل مشكالت ديگران نيز خواهد بود؛ اّما انسان آلوده و ناپاك نه  منى

زند،  مزاحم زندگى ديگران است، و به خاطر گناه و معصيىت كه از او سر مىاينكه از جتارت اخروى حمروم است؛ بلكه 
  !!براى ديگران انواع مشكالت را به بار خواهد آورد

  :گويد مى» كيمياى سعادت«در كتاب » غزاىل«

ق و مجله آن اخال. بعضى از آن اخالق بد باشد كه وى را هالك كند و بعضى نيكو باشد كه وى را به سعادت رساند«
  :اند اگر چه بسيار است؛ اما چهار جنس

امي، اخالق سباع، اخالق شياطني و اخالق مالئكه اده. اخالق  امي   چه به سبب آن كه در وى شهوت و آز  اند كار 
اده اند كار سگ و گرگ و شري كند، چون زدن و كشنت و با دست و زبان در  كند، و به سبب آن كه در وى خشم 

به سبب آن كه قدرت بر مكر و حيله و تلبيس و ختليط و فتنه انگيخنت دارد كار ديوان كند، و به سبب خلق افتادن، و 
اده اند كار فرشتگان كند، چون دوست داشنت علم و صالح و پرهيز از كارهاى زشت و صالح  آن كه در وى عقل 

به . عيب و ننگ داشنت از جهل و ناداىنجسنت ميان خلق و خوددارى از كارهاى خسيس و شادبودن به معرفت كارها و 
اى، كه سگ كه نكوهيده و مذموم  سگى، خوكى، ديوى، فرشته: عبارت ديگر گوىي در جلد آدمى چهار چيز است

خوك . است، نه براى صورت و دست و پاى و پوست؛ بل بدان صفىت كه در وى است، كه به آن صفت در مردم افتد
ه به خاطر آز و حرص برپليدى، و مسئله شيطان و فرشته هم مسئله اوصاف است نه به خاطر صورت مذموم است؛ بلك

  .»نه صورت و شكل

  35: بربال انديشه، ص
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   قدرت عقل

  

اين عقل فرشته صفت اوست كه بايد با اتصال به وحى اوصاف نفس را به حرارت عشق به خدا و رسيدن به مقام قرب، 
گريى از  از حيوان صفىت پاك كرده و هر يك را به نور اهلى روشن منوده و صفحه متام اوصاف و يا آيينه نفس كمك

خليفة اللهى و انعكاس َعلََّم اْالْمساىي را در انسان فراهم كند، اهلامات اهلى، مركز جتلى صفات حق كند و زمينه بروز وصف 
  .اش با خود اوست آراسته منايد اش، كه مخري مايه و انسان را به ارزش واقعى

   مثرات ارتباط معنوى

  

ره اين  گريى از فرامني حق، مراقب و مواظب حركات و رفتارهاى خود خواهد شد و به انسان با اتصال به نور نبوت و 
شرمى، حرص، چاپلوسى، نفاق، خّست، حسد،  واقعيت پى خواهد برد كه اگر مطيع شهوت شود، در وى صفت پليِد ىب

مشاتت و غري آن پديد آيد، اما اگر شهوت مطيع عقل گردد، عقلى كه مطيع وحى است، در انسان صفت قناعت، 
  .طمعى پديد آيد دسىت، و ىب دارى، شرم، ظرافت، آرامى، پارساىي، كوتاه خويشنت

ّور، ناپاكى و الف زدن، بزرگى فروخنت، مكر و حيله و جنگجوىي،  و اگر مطيع حالت غضب شود، در وى كرب و 
بيىن و ظلم كردن به وجود آيد، و اگر غضب را تابع عقل كند، البته عقل تابع وحى در وى صرب و بردبارى و  خودبزرگ

  .م آشكار گرددعفو و ثبات و شجاعت و سكون و شهامت و كر 

سرا و بددرون و منافق، از كار درآيد، و اگر آن  گر و مّكار، خائن و ياوه و اگر مطيع حالت شيطاىن نفس گردد، حيله
   اين حاالتى است. حالت را وصل به عقل اهلى كند، در وى زيركى و معرفت، علم و حكمت، صالح و سداد پيدا شود

  36: بربال انديشه، ص

اش تابع پاكى و آلودگى نفس است و پاكى و آلودگى نفس، تابع پريوى يا نافرماىن او از دستورات  منفىكه چهره مثبت و 
  .خداست

   تعليمات معنوى
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انسان اگر منبع متام علوم و فضايل مادى شود، وىل در زير چرت تعليمات اهلى نباشد، راهى براى تزكيه نفس ندارد و با 
  .عصيان، ختّلف و فساد در امان خنواهد بودداشنت آن مهه علوم، از وحشيگرى، 

  اند؟ ره مگر دنياى به اصطالح متمدن غرب و قسمىت از شرق از علم ىب

ها را در اختيار دارند و كثرت عامل و دانشمند در كشورهايشان مثل آب دريا موج  ها و كتاخبانه ترين دانشگاه اينان گسرتده
ترين  اند از فاسدترين مفسدان و آلوده از دانش و علم سهم دارند و يا در راه حتصيلبيند كه اكثر آنان كه  زند؛ وىل مى مى

  !!اند موجودات روى زمني

   اى به مدعيان متدن گوشه

  

ها، مسائل  برى ها، جيب كشى ها، آدم ها، دزدى ها، غارتگرى مشا آمار هر نوع گناه، فحشا، منكرات، جتاوزات، ظلم
و . شود هاى خود آنان يافت مى ها و كتاب در روزنامه) در هر ثانيه چند گناه و جرم(يد را كه خبواه... خالف عفت، و

ا و سياست اجم فرهنگ  بيشرت گناهان و ختّلفات كشورهاى مسلمان نشني هم معلول ارتباط با آ هاى استعمارى و 
  !!ابتذال آن آلودگان بدتر از حيوان است

خرب، از  خويان بدتر از حيوان و اين تاريك دالن از خدا ىب واقعى و اين درنده تعّجب است كه اين وحشيان دور از متدن
  قيمت و ارزش بيشرت كاالهاى زمني و از مسائل مادى باخربند، اّما كمرتين خربى از حيثيت و ارزش انساىن خود

  37: بربال انديشه، ص

  :و عارف آگاه مولوى معنوى دانند راه كمال و فضيلت چيست و به قول حكيم، فيلسوف نداشته و منى

  صد هزاران فضل داند از علوم
 

  جان خود را مى نداند آن ظلوم

  داند او خاصيت هر جوهرى
 

  در بيان جوهر خود چون خرى

 تو مهى داىن جيوز وال جيوز
 

 خود نداىن كه جيوزى يا عجوز

  اين روا وان ناروا داىن وليك
 

  خود روا يا نارواىي بني تو نيك
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  داىن كه چيست قيمت هر كاله مى
 

  قيمت خود را نداىن زامحقى است

  اى ها دانسته سعدها و حنس
 

  اى ننگرى سعدى تو يا ناشسته

  ها اين است اين جان مجله علم
 

  كه بداىن من كيم در يوم دين

  آن اصول دين ندانسىت وليك
 

  بنگر اندر اصل خود كوهست نيك

  بهاز اصولّيت اصول خويش 
 

  كه بداىن اصل خود اى مرد به

  

پسندد،  هاى حيواىن، البته در آن مرز و حّدى كه خدا منى در هر صورت انسان هر قدر از امور حمسوسه و مادى و جنبه
پا بر شهوات حاد و هوى و هوس گذارد، مصّفاتر و بر درك حقايق عاليه علوم و وصول به سعادت و آرامش خاطر توانا 

تر و بلكه چون اسباب كارش  و هر اندازه به طرف امور مادى و حيواىن متايل كند، به عامل حيوانيت نزديك شود، مى
  !تر از حيوان خواهد شد تر از حيوان است، پست آماده

بنابراين بايد كوشش كرد، كه با كمك وحى، نفس را از حالت اماره و سركشى جنات داد، و به حالت مطمئّنه شدن و 
  .مرضيه گشنت رساندراضيه و 

   ترين عامل تزكيه نفس تقوا مهم

  

انسان وقىت با مكتب وحى آشنا شد و تنها راه رسيدن به مقصود را راه انبيا دانست و به درك اين حقيقت دست يافت كه 
   تنها نسخه شفاخبش، قرآن

  38: بربال انديشه، ص

مرحله اّول بايد به يادگريى دستورات حق برخيزد، و در و توضيح و تفسري آن از زبان امامان و بيداران راه است، در 
گريى از اراده به اجراى دستورات اهلى اقدام منايد، و در اين راه قاطعانه از سسىت، كسالت، تنبلى و  مرحله بعد با كمك

  .فرار از مسئولّيت بپرهيزد
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گى و به عبارت ديگر عبادت و اجتناب از هاى نفس اّماره، خوددارى از آلود  اجراى فرامني خداوند، مبارزه با خواهش
شود؛ تا جاىي كه  معصيت، به تدريج روح تقوا را در انسان پديد آورده و در مسري حركت به سوى اللَّه اين روح تقويت مى

ى ها در امان خواهد ماند و از هر گناهى كه داراى دو كيفر دنياىي و آخرت انسان به متام حسنات آراسته و از مهه آلودگى
  .است حفظ خواهد شد

   نفس در كالم امري عارفان

  

  :اى از آن توجه كنيد ها، مسائل مهمى نقل شده است كه به گوشه از امري مؤمنان عليه السالم براى جنات نفس از آلودگى

  .»1«  نـَْفُسَك اقْـَرُب اعداِئَك اَلْيكَ 

  .»ترين دمشنانت نفس توست نزديك«

  .ترين دمشن است باشد، البته نزديكنفسى كه آراسته به تربيت اهلى ن

  .»2«  نـَزِّْه نـَْفَسَك َعْن ُكّل َدنِيٍَّة، َواْن ساقـَْتَك اَىل اْلرغاِئبِ 

  .»سوق دهد) باطل(نفست را از هر پسىت پاك ساز، اگر چه تو را بسوى اميال «

______________________________  
  .4684، حديث 234: غرر احلكم -)1(

  .4860، حديث 240 :غرر احلكم -)2(

  39: بربال انديشه، ص

  .»1«  نـَزُِّهْوا انـُْفَسُكْم َعْن َدَنِس اللَّّذاِت َوتـََبعاِت الشََّهواتِ 

  .»هاى شهوات پاك كنيد هاى به دور از مرزهاى اهلى و گرفتارى نفوس خود را از لذت«

  .»2«  َتكَ نـَْفُسَك َعّدوٌّ ُحماِرٌب َوضدٌّ ُمواِئٌب اْن َغَفْلَت َعْنها قـَتَـلْ 
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  .»كند نفست دمشىن است جنگجو، و خصمى است محله كننده، از وى غافل مشو كه هالكت مى«

  .»3«  نـَزِّْه َعْن ُكلَّ َدنيٍَّة نـَْفَسَك َواْبِذْل ىف اْلَمكارِِم ُجْهَدَك َختُْلُص ِمَن اْلَمآمثِِ َوَحتُْرُز اْلَمكارِمِ 

ها را  ها برهى، و خوىب ه دست آوردن مكارم به كار انداز، تا از نتيجه بدىنفس را از هر زشىت پاك كن، كوششت را در ب«
  .»گريى در آغوش

  .»4«  كَ َعوِّْذ نـَْفَسَك ِفْعَل اْلَمكارِِم َوَحتَمُِّل اعباِء اْلَمغارِِم َتْشَرُف نـَْفُسَك َوتـَْعُمُر آِخَرُتَك َوَيْكثـُُر حاِمُدوْ 

ان عادت ده، تا شرف نفس پيدا كرده، آخرتت آباد، و ستايش كنندگانت زياد نفس را به اجنام مكارم و حتّمل بار گر «
  .»شوند

  چند روايت ديگر

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود: گويد هشام بن حكم مى - 1

شت آيند و آن را بكوبند، روز قيامت دسته«   اى از مردم برخيزند و پشت در 

______________________________  
  .4861، حديث 240: احلكمغرر  -)1(

  .4685، حديث 234: غرر احلكم -)2(

  .4862، حديث 240: غرر احلكم -)3(

  .4618، حديث 231: غرر احلكم -)4(

  40: بربال انديشه، ص

دهند بر اطاعت خدا  بر چه صرب كرديد؟ پاسخ مى: اهل صرب و استقامت هستيم، گويند: گويند پرسند مشا كيستيد؟ مى مى
شت بريد راست مى: فرمايد عصيت؛ پس خداوند مىو دورى از م   .»گويند آنان را به 
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  :فرمايد اين ايت معناى قول خداى عزوجل كه مى

  .»1« »حساب پرداخت شود مزد صابران، ىب«

بينم چيزى به من  من چند سال يك بار مشا را مى: به حضرت صادق گفتم: گويد عمرو بن سعيد بن هالل ثقفى مى - 2
  :فرمود. به آن كار كنمبگوييد كه 

  .»2« »دامىن، كوشش و بدان كه كوشش بدون ورع سودى ندارد كنم تو را به تقواى خدا، پاك سفارش مى«

  :در روايىت ديگر از قول امام صادق عليه السالم آمده است كه فرمود - 3

َفُع اْجَتهاٌد الَورََع فْيهِ    .»3«  ال يـَنـْ

  .»سود است ورع ىب كوشش ىب«

  :از آن حضرت نقل شده است كه فرمود و نيز - 4

  .»4«  انَّ اَشدَّ اْلِعباَدِة اْلَورَعُ 

  .»ترين عبادات پاكدامىن است سخت«

______________________________  
ا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحسابٍ « -)1( ؛ 4، باب الطاعة والتقوى، حديث 75/ 2: كاىف]. 10): 39(زمر [ »ِإمنَّ

  .20368، حديث 19، باب 236/ 15: وسائل الشيعه

  .20836، حديث 62، باب 14/ 16: ؛ وسائل الشيعه1، باب الورع، حديث 76/ 2: كاىف  -)2(

  .20392، حديث 19، باب 243/ 15: ؛ وسائل الشيعه3، باب الورع، حديث 76/ 2: كاىف  -)3(

  .20392، حديث 21، باب 343/ 15: ؛ وسائل الشيعه3، باب الورع، حديث 76/ 2: كاىف  -)4(

  41: بربال انديشه، ص
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بر تو باد به رعايت تقواى اهلى، و به پارساىي و كوشش : و هم چنني حضرت صادق عليه السالم به ابن اسامه فرمود - 5
نه  با عمل خود مردم را به اسالم دعوت كنيد. اخالقى و خوش مهسايگى پردازى، خوش در راه حق، و راستگوىي و امانت

با زباِن تنها، و زيور مذهب باشيد نه ننگ آن، بر مشا باد به طوالىن كردن ركوع و سجود؛ زيرا در طوالىن كردن ركوع و 
  :زند سجود مشا، شيطان فرياد مى

  .»1«  آدمى فرمان برد و من نافرماىن كردم، او سجده كرد و من سرباز زدم! واى بر من

   خودفراموشى، خدافراموشى

  

قرآن جميد، جهل به . ها و مفاسد است هاى بسيارى از بدخبىت شناخت و خود فراموشى از بالهاى بزرگ وريشهعدم 
گردد، آجنا كه  داند كه به عنوان عذاب خدا در دنيا نصيب بدكاران مى خويش و خودفراموشى را از بالهاى بزرگ مى

  :فرمايد مى

  .»2« »أَْنساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَ «

  .»اند و مانند كساىن مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ اينان مهان فاسقان«

رى از مردم را خودفراموشان بسيا. گرچه خود فراموشان به بسيارى از امور آگاهاند؛ وىل نسبت به خودآگاهى ندارند
اى از مردم را  كنند، آنان كه جاهل به خويشند، عده بينند؛ اما امراض روحى، قلىب و فكرى خود را درك منى مريض مى

  .بينند؛ وىل از عيوىب كه سر تا پاى خود آنان را گرفته غافلند داراى عيب مى

______________________________  
  .9، حديث 57، باب 299/ 67: ؛ حبار االنوار9 ، باب الورع، حديث77/ 2: كاىف  -)1(

  .19): 59(حشر  -)2(

  42: بربال انديشه، ص
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دانند؛ وىل غافلند كه رمحت خدا بر خودشان حرام است و عذاب حق بر آنان امرى  بسيارى از امور را حالل يا حرام مى
  .واجب و ضرورى است

گويند؛ وىل خود را در معرض مسائلى   جايز است و جايز نيست مى ها، آنان كه از خود آگاه نيستند بر بسيارى از برنامه
هاىي كه از طرف حق جايز نيست نگاه  كه از طرف خداى متعال حكم جايز است دارد قرار نداده و از افتادن در برنامه

  .دارند منى

   آثار شوم خودفراموشى

  

معدن مهه عيوب شود كه هر يك از اين عيوب در كسى كه خود را نشناخته و يا خود را فراموش كرده باشد؛ حىت اگر 
كسى كه آگاه به مقام خود نيست، كسى كه دچار عذاب . كند خانواده و جامعه مشكالتى را به بار آورد، حس منى

خودفراموشى است، كسى كه گرفتار مرض غفلت از خويش است چگونه عيب مرضى را كه عارض اوست حس كند، و 
  درد آن را بفهمد؟

موشى علت بسيارى از رذايل اخالقى و مفاسد عملى است كه در صورت گسرتده شدن رذايل و مفاسد، رابطه خودفرا
گرفتاران بند غفلت، از حقايق دورند و ابواب رمحت حق به . گردد انسان با خدا قطع شده و دچار هالكت ابدى مى

فكر خود نيستند، و در مقام عالج هر دردى  كنند؛ وىل به ها در مهه چيز غور مى روى آنان بسته است، اين بيچاره
  .خيزند هستند؛ وىل به عالج دردهاى خويش برمنى

  :فرمايد امري مؤمنان عليه السالم در روايىت مى

  .»1« َعِجْبُت ِلَمْن يـَْنُشُد ضالََّتُه َوَقْد اَضلَّ نـَْفَسُه َفال َيْطُلُبها

______________________________  
  .4658، حديث 233: غرر احلكم -)1(

  43: بربال انديشه، ص

  .»جويد جويد؛ اّما خويشنت را گم كرده و آن را منى در شگفتم از كسى كه گمشده خود را مى«
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  :مهچنني از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

  .»1«  َمْن َشَغَل نـَْفَسُه ِبَغْريِ نـَْفِسِه َحتَيـََّر ِىف الظُُّلماِت َواْرتـََبَك ِىف اهلََلكات

  .»ها فرو رود ها سرگردان شود و در ورطه هالكت هر كه خود را به غري خود مشغول كند در تاريكى«

   خودشناسى روحى

  

شناخت ظاهرى نيست؛ گر چه شناخت ظاهر انسان نيز، داراى » خودشناسى«مهانگونه كه پيشرت اشاره كردمي منظور از 
ود؛ اّما آنچه مورد نظر مربيان حقيقى بشر يعىن رسول گرامى ش بركات و مايه حتريك انسان به سوى فضايل اخالقى مى

  .اسالم و اهل بيت عليهم السالم است، معرفت و شناخت به مقام و موقعيت خويش است

كسى كه قدر و منزلت خويش را شناخت و از جايگاه و موقعيت خويش آگاه شد، با صدور فاكتورهاى عملى به دنبال 
  .پيمايد ، راه صد ساله را يك شبه مىهاى موفقّيت خويش فتح قّله

قداست و احرتام دو » خودشناسى«هاى مقدسى است كه در پرتو  يكى از واژه» زندگى«با توجه به آنچه ذكر شد 
ى شده است. يابد چنداىن مى متام . با اين وجود آلوده كردن اين نعمت مقدس از حمرمات قطعى است كه شديداً از آن 

  .پريامون عذاب و جمازات انسان مطرح شده است دليل بر قداست زندگى استآيات و رواياتى كه 

______________________________  
ج البالغه4708، حديث 234: غرر احلكم -)1(   .209/ 9: ؛ و شرح 

  44: بربال انديشه، ص

ن سرمايه خود را كه مهان كسى كه خود را نشناخت ارزمشندتري. شود حمقق مى» خودشناسى«قداست زندگى تنها در پرتو 
كساىن  . گذارد كند و براى درك لّذت چند ساعته دنيا، عمر خويش را به حراج مى زندگى است، خرج امور نامقدس مى

  .كنند؛ ضررى كه هرگز قابل جربان نيست كه از مقام و موقعيت خود غافل باشند، در اصل جنس خود ضرر مى

  مزد باركشان ىب
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جاى كاشت براى برداشت در آخرت است، محّال و عمله بدون مزدند، عمرى بار گران زندگى را  اينان در اين جهان كه
ره فرسا گشته بدوش كشيده و دچار زمحات طاقت اى از زمحت و رنج خود خنواهند برد؛ بلكه متام زمحات آنان به  اند؛ وىل 

  .»2«  است »1« »َهباًء َمْنُثوراً « فرموده قرآن جميد

اند كه قدرت پرداخت مزد به آنان را ندارد، در  خاطر خودفراموشى، تنها براى شكم و شهوتى زمحت كشيدهاينان به 
اى از معده و مقدارى از شهوت بوده كه اين دو هم پس از پايان عمر در  ها و زمحاتشان در راه قطعه حقيقت مهه رنج

  .شدن عمل »َهباًء َمْنُثوراً «  گرداند؛ اين است معناى ىاند و براى صاحب خود چيزى برمن هاى خاكى خانه گور، خوراك كرم

انسان اگر با كمك وحى و يارى روايات و اخبار و با به كار گرفنت انديشه، به شناخت خود اقدام كند، قدم در صراط 
دانست از مستقيم حق گذاشته و موفق به متاشاى متام نواحى وجود خود گشته و چون به متاشاى خود موفق شود، خواهد 

   آنچه بايد داشته باشد چه دارد و چه ندارد، و از آنچه نبايد به آن آلوده

______________________________  
  .23): 25(فرقان  -)1(

  .20429، حديث 22، باب 252/ 15: ؛ وسائل الشيعه5، باب اجتناب احملارم، حديث 81/ 2: كاىف  -)2(

  45: بربال انديشه، ص

كوشد و در صورت دچار بودن  در صورت داشنت واقعيات با زياد و ثابت كردن آن مى. ربا و دور استباشد، آلوده يا م
  .آيد به رذايل در صدد عالج خود برمى

   شادى و غم

  

پسندد و غم به  دهد، خوشحاىل از داشنت آنچه موال بر او مى اينجاست كه خوشحاىل و غم واقعى به انسان دست مى
آنان كه بدون شناخت خويش خوشحاىل دارند خواه ناخواه . هاىي كه دوست از او متنفر است برنامهخاطر گرفتار بودن به 

شوند؛ بنابراين بدون شناخت خويش خوشحاىل و يا غم معنا ندارد، به طور قطع   دچار عجب و غرور و خودبيىن مى
  .كسى كه دچار آلودگى باشد وىل خود را خوشحال نشان دهد، انسان بدخبىت است

   گرايان بريون
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اينان مهان افرادى هستند كه با داشنت علم و دانش و آگاهى و اطالع از بسيارى از امور، و با نفس آلوده به رذايلشان  
ها را به رشته حترير  نويسند و در آن كتاب با تكيه بر آيات قرآن علل سقوط فرعون و طاغوت كتاب كيش شخصيت مى

دانند مهان عواملى كه باعث هالكت فرعون و  ها منى بدخبت. خربند كلى غافل و ىبكشند؛ وىل از خويشنت خود به   مى
دانند؛ وىل از علم  اينان خود را انديشه قرن، و عامل به چند علم مى. هامان شد در خودشان در حد باالترى وجود دارد

ره را ندارند، به مهني خاطر است كه حاضرند مردمى را اسري خود كرده و از  الزم كه علم خودشناسى است كمرتين 
  .اسارت ملت به ارضاى هواهاى نفساىن برخيزند

ها، به خاطر  گناه، به اسارت كشيدن و سلب آزادى انسان اين گونه افراد، از ضربه زدن به يك ملت، رخينت خون هزاران ىب
   آلوده بودنشان به رذايل اخالقى

  46: بربال انديشه، ص

  .دانند ل قرنند؛ وىل به خاطر خودفراموشى خود را عامل و انديشمند قرن مىاينان جاه. امتناع ندارند

   روايىت در اين باره

  

ام،  به فالن كس بگو تو را به عذاب سخىت مبتال كرده: در اخبار آمده است كه خداوند به موسى عليه السالم فرمود
بينم،  بدىن كه دارد، او را دچار بال منى من با توجه به مال و منال و خانه و ثروت و سالمت: موسى عرضه داشت

  چگونه آن مرد اكنون دچار بالست؟! پروردگارا

ام، بالىي كه بالى خدافراموشى به دنبالش آمده و در حقيقت دچار  او را دچار خودفراموشى كرده: رسد خطاب مى
عذاب روز قيامت شده  استدراج شده است؛ يعىن به سرعت بسوى سراشيىب سقوط در حركت است و غرق در عوامل

  .كند گونه گرفتارى ندارد زندگى مى خرب است و مهانند كسى كه هيچ است؛ وىل بيچاره از اين مهه بدخبىت ىب

  .در هر صورت خودشناسى از اهم امور و از مهمرتين عامل سعادت و باالترين تكليف براى انسان است

   حمصول خودشناسى
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بيند كه به صفات اهلى آراسته شده و از رذايل و اوصاف شيطاىن دور   زم و حتم مىانسان چون خود را بشناسد بر خود ال
بيند و بدون  ها را الزم منى گردد؛ وىل اگر خود را نشناسد، آراستگى به اوصاف محيده را حتم ندانسته و دورى از زشىت

  .ودها خنواهد ب ها دور مانده و مصون از بدى ترديد در ميدان جهل به خود از خوىب

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  47: بربال انديشه، ص

  .»1«  َمْن َملْ يـَْعِرْف نـَْفَسُه بـَُعَد َعْن َسبْيِل النَّجاِة َوَخَبَط ِىف الضَّالِل واجلَْهاالتِ 

اد هر كه خود را نشناخت از راه جنات دور ماند و در وادى گمراهى و ناداىن«   .»ها قدم 

شناسد، نبايد از  و فضل است و در حد استعداد خود از علوم خمتلفى آگاه است؛ وىل خود را منىكسى كه داراى دانش 
  .او توقع خري و پاكى و سالمت داشت

   خود را بشناس

  

بر سر آن معبد . معروف بود» معبد دلف«گويند در هزاران سال پيش در يكى از مناطق يونان، معبدى بود كه به  مى
  .»خود را بشناس«: اده بودند كه روى آن سنگ با خط درشت زيبا نوشته بود سنگى در برابر ديدگان

اىل است   اى خسته درون تو 
 

  كز هسىت آن ترا كماىل است

  نشني هر درخىت اى سايه
 

  بنشني به كنار خويش خلىت

  

اْنَطوَى اْلعاَملُ اْالْكَرب َواْنَت اْلِكتاُب اْلُمِبْنيُ الَِّذى ِباْحرُِفِه اتـَْزَعُم انََّك ِجْرٌم َصْغِريٌ َوفْيَك : و به فرموده حضرت على عليه السالم
اى كه موجود ناچيز هسىت، نه اين گمان غلط است، تو كسى هسىت كه عامل بزرگ و  گمان برده« »2« َيْظَهُر اْلمْضَمرُ 

ه حقايق متام استعدادها و هنرهايت جهان آفرينش در تو خالصه شده، تو آن كتاب آشكارى هسىت كه به آراسته شدن ب
  .»گردد شكوفا مى
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______________________________  
  .4664، حديث 233: غرر احلكم -)1(

  .175: على عليه السالم) امري مؤمنان(ديوان  -)2(

  48: بربال انديشه، ص

انسان خود را نشناسد، از  اگر . خودشناس، در راه آراسنت خويش به حسنات و زدودن رذايل از صفحه اهلى نفس است
گذرد و چه خطوط آلوده در تاريكى، بر صفحه جهان و ورق  كجا خواهد دانست در دنياى عقل و روحش چه مى

  نفس، نقش بسته است؟

  :قال على عليه السالم

  .»1«  اْفَضُل اْلَعْقِل َمْعرَِفُة اْالْنساِن نـَْفَسُه َفَمْن َعَرَف نـَْفَسُه َعَقَل َوَمْن َجِهَلها َضلَ 

______________________________  
  .373، حديث 52: غرراحلكم -)1(

  :نكته

انسان با چهره حقيقى خود روبرو : يكى از مهمرتين علل و عوامل خودفراموشى و فرار از خودشناسى اين است كه
  .دهد شود و از ترس ديدن ملكوت خويش كه داراى پليدى و زشىت باطن است تن به آن منى مى

گذرد به  هرقدر كه از عمرش مى. عبارت ديگر انسان هنگام تولد موجودى پاك و به دور از هرگونه زشىت و پليدى استبه 
: فرمايد اين نكته شاهد قرآىن نيز دارد؛ آجنا كه مى. گريد تناسب خلقيات زشت و يا نيكوى او، روح و روانش شكل مى

ها  برخى از انسان: فرمايد و آيه ديگر اينكه قرآن مى]. 97): 17(اسراء [شود  روز قيامت هر كسى به شكلى حمشور مى
پسىت انسان نه از نظر اوضاع و احوال ظاهرى است؛ چرا كه بسيارى از ]. 179): 7(اعراف [ترند  از حيوان نيز پست

هايند؛ بنابراين  انهاى زيبا و از نظر جسمى از ممتازترين انس مصاديقى كه مورد نظر قرآن است از نظر ظاهرى داراى قيافه
  .او» ُملك«انسان است نه » ملكوت«منظور از قرآن كرمي پسىت روحى و رواىن است كه مربوط به 
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هاى حقيقى و ملكوتى آدمى را داشته  اى باشد كه قدرت منايش چهره با توجه به نكته فوق اگر معيار، ميزان و وسيله
نيز » ترس«به بيمارى » غفلت«دهد؟ كسى كه اضافه بر باشد، كدام شخص حاضر است خود را در معرض آن قرار 
اولني راه و عامل خودشناسى : توان گفت شود؛ بنابراين مى مبتال است و از واقع گريزان، هرگز موفق به خودشناسى منى

شده  انسان ذاكر و كسى كه شجاعت روبرو شدن با واقعيت را دارد، كليد درب بسته. است» شجاعت«و » ذكر«
  .ى را در دست داردخودشناس

اى هولناك پيدا   اند كه چهره هاى اخالقى گرفتار شده ها چنان در رذايل نفساىن و زشىت برخى از انسان: كوتاه سخن اينكه
اند كه  اينان فراموش كرده. شوند اند و از ترس اينكه مبادا چهره واقعى خود را ببينند حاضر بر كالس خودشناسى منى كرده

ديگران دوست دارند و اين خود فراموشى آنان را به ركود و احنطاط كشيده است، امري بيان، موالى  خود را بيشرت از
  :فرمايد عارفان على عليه السالم مى

تو كه هرگاه كسى را در دل آفتاب سوزان بياىب بر او سايه ... چه چيز تو را بر گناهت جرأت داده است؟! اى انسان«
گرىي، پس چه چيز تو را بر اين بيماريت  ببيىن كه سخت ناتوان است از روى رحم بر او مىافكىن و هرگاه بيمارى را  مى

شكيبا كرده و بر اين بالها صبور منوده و چه چيز تو را از گريه بر خود تسلى داده است؛ در حاىل كه هيچ چيز براى تو 
  ).223خطبه : ج البالغه... (عزيزتر از خودت نيست

  49: بربال انديشه، ص

  .»برترين خرد، خودشناسى انسان است؛ پس هر كس خود را شناخت خردمند و هر كس خود را نشناخت گمراه شد«

   از خودهراسان

  

فيل چون عكس خود را در ميان . اى كه آب زالل داشت آوردند فيلى را براى سرياب كردن به كنار چشمه: گويند مى
ورزيد، باز او را كنار چشمه آوردند و با عصا به سرش  امتناع مىترسيد و از نوشيدن آب  ديد به شدت مى چشمه مى

  .زد ديد باز پس مى كوفتند وىل وقىت خود را مى مى

اين قطعه شرح حال انساىن است كه با كمك قرآن و روايات به شناخت خويش اقدام كرده و چون بر احواالت غلط و 
  .ها خواهد بود يش از آن آلودگىهاى نفس خود آگاه شد در مقام پس زدن خو  خألها و عيب
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انسان، اول بايد خود را بشناسد و به آنچه براى شخصيتش حالل و حرام است آگاه گردد، سپس به حالل و حرام ! آرى
  .چيزهاى ديگر بپردازد

ىي  ها است، دارو  راسىت زيباترين و گرانبهاترين كلمات، كلمات اخالق است، اخالقى كه داروى شفاخبش نفس از آلودگى
  .كه طبيب متام دردها؛ يعىن خداى بزرگ در اختيار انسان قرار داده است

  50: بربال انديشه، ص

  

   وجوب تذكر مسائل اخالقى

  

ى از منكر، دو فريضه از فرايض مهم اهلى است، اداى اين دو فريضه بر هر  هر مسلماىن مى داند كه امر به معروف و 
  .ات است، كه مهمرتين علت براى سقوط يك ملت، در بدخبىت استمسلماىن از واجبات، و ترك آن از حمرم

هاى شيطاىن دعوت كرده، و استقامت  مردم مؤمن بايد مهيشه يك ديگر را به آراسته شدن به حق و دور ماندن از برنامه
  .در راه خدا را به يك ديگر سفارش كنند

ر قرآن و پيامربان و امامان در روايات براى انسان بيان  ها و حقايق و واقعياتى است كه خداوند د جمموعه خوىب» معروف«
  .اند كرده و آراسته شدن هر مسلماىن را به حسنات اخالقى كه از اهم مصاديق آن است دعوت منوده

كسى كه آراسته به حسنات اخالقى گردد، و از رذايل و صفات ناپسند دور مباند، به مقام احسن تقوميى و خليفة اهلى 
خليفه و نايب خدا، آن انساىن است كه در . شده است »1« »َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدمَ «  و مصداق آيه شريفه نايل آمده،

منوب «گاه صفات  خور استعدادش، آثار كسى كه نايب او شده است را در خود ظهور داده باشد و در حقيقت، جتلى
  .گرديده است» عنه

اى حسنات اخال قى حمروم مباند، نه اينكه خليفه خدا نيست؛ بلكه از ميدان آدميت دور مانده و اگر انسان از فروغ پر 
  .اى پليد چيز ديگر نيست جز حيوان شرور و جنبنده

   حسنات اخالقى و رذايل نفساىن
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   هاى باطن، و رذايل اخالقى زشىت حسنات اخالقى زيباىي: به حق بايد گفت

______________________________  
  .70): 17(اسراء  -)1(

  51: بربال انديشه، ص

  .درون است

ها و دفع  ها چه موضعى داريد؟ غري از اين است كه مهيشه در صدد جلب زيباىي هاى طبيعت و زشىت مشا در برابر زيباىي
فراهم  كنيد زيباترين گل را در باغچه خانه بكاريد؟ زيباترين تابلو را براى نصب در خانه ها هستيد؟ مشا سعى منى زشىت

ا اعالم داريد؟ ها و پليدى كنيد از زشىت آوريد؟ سعى منى   ها فرار كرده و تنفر خود را نسبت به آ

هاى درون، كه در قرآن حتت عنوان توكل، صرب، استقامت، خضوع، خشوع، ادب، شوق به حق  بياييد به متاشاى زيباىي
  .شده و خطوط آن را بر صفحه نفس نقش بزنيمها  آمده برخيزمي تا با اين متاشا كردن، عاشق زيباىي... و

ها آگاه شومي، تا نسبت به آن تنفر پيدا كرده و در نتيجه از خود دفع كنيم و يا نگذارمي نقش پليد آن بر  بياييد از زشىت
  .صفحه روان قرار بگريد

هاى ظاهر  ها و پليدى كه از زشىتهاى باطن غافل منانيم، موجودى نباشيم   هاى ظاهر دلباخته نشومي و از زيباىي به زيباىي
  .ها باشيم ها و زشىت بگريزمي؛ اما خود آلوده به انواع پليدى

ها و  آه كه چه معامله زيانبارى است، معامله با بدى. از جناسات ظاهر فرار كنيم؛ وىل درون ما مصون از جناسات نباشد
  .ها دور ماندن از خوىب

   امهيت دورى از رذايل

  

اش از رذايل امهيت داده شده است، به  ها و پرياستگى الم به خبش اخالق و آراستگى روان، به خوىبآنقدر كه در اس
  .عبادات امهيت داده نشده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

   اى لطيف نكته

  

   دانيد كه در منازهاى واجب روزانه، الزم است كه انسان از شروع مشا مى

  52: بربال انديشه، ص

داشته باشد؛ وىل اكثر مردم در هنگام اداى مناز، حواسشان به بسيارى از امور  تكبريةاالحرام تا پايان مناز حضور قلب
با اين وجود در عني . كنند شوند كه در عدد ركعات مناز شك مى پرتى مى خورد و گاهى آن چنان دچار حواس پيوند مى

م زدن مناز را اجازه اينكه ساختمان مناز آن طورى كه بايد، ساخته منى نداده؛ بلكه ادامه مهان مناز ناقص و  شود؛ خداوند 
  .معيوب را واجب دانسته است

قرار داده است كه با اجراى موضوع » شكيات«چيزى كه هست براى رفع نقص و عيب مناز، مقرراتى حتت عنوان 
ى  اى حسد، به اندك چنني منازى در پيشگاه خداى بزرگ مقبول است؛ وىل به ذره. گردد شكيات، نقص مناز برطرف مى
  .دهد كرب در مناز رضايت نداده و منى

اگر انسان به اجراى وضو، يا غسل، يا مناز واجب با رعايت كردن متام شرايط موفق گردد، و يا با اجراى روزه، با آن مهه 
 اى ريا و خودمناىي در آن مناز، روزه يا حج سخىت و مشقتش موفق شود، و يا حجى مانند حج ابراهيم جباى آورد؛ وىل ذره

  راه پيدا كند، متام عبادت باطل و مردود خواهد بود، چرا؟

باشد، هم چون آفت به خرمن عبادت هجوم كرده و آن عبادت را از  اى از يكى از رذايل اخالقى كه ريا مى براى اينكه ذره
ا مى اندازه يك ارزن حواس پرتى و عيب در عمل و يا ورود بعضى از نواقص خبشيده شده است؛ اما به . اندازد ارزش و 

  .آلوده كردن عبادت به ريا اجازه داده نشده است

عليه كساىن است كه در مناز، آلوده به ريا هستند، گرفتار آمدن به شك در مناز، آلوده شدن به » ويل« »فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّنيَ «
دن بعضى از عيوب اخالقى مبطل پرتى، رعايت نكردن برخى از شرايط غري واجب، مبطل مناز نيست؛ وىل راه پيداكر  حواس

  .مناز و باعث نفرين خدا بر آن مناز و منازگزار است

  53: بربال انديشه، ص
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  مثر شش هزار سال عبادت ىب

  

شد،  ، عبادتى كه باالتر از آن تصور منى»1« اند شيطان هزاران سال در كنار مالئكه به عبادت حق مشغول بود نوشته
اين خملوق ارزمشند مرا سجده كنيد، مهه سجده كردند جز ابليس  : به مهه مالئكه فرمان داد چون خداى متعال آدم را آفريد

  .»2« كه از سجده ابا كرد و در برابر امر حق تكرب ورزيد

   داستان شيطان در قرآن

  

يجه اعمال داستان ابليس را كه دچار يكى از رذايل اخالقى؛ يعىن تكرب در برابر حق شد، و در نت» ص«خداوند در سوره 
  :دهد اى از شراب حسادت سركشيد، چنني شرح مى عبادى چندين هزار ساله خود را در كاسه

تو را چه چيزى از سجده كردن بر آنچه كه با دستان قدرت خود آفريدم، بازداشت؟ آيا تكّرب  ! اى ابليس: فرمود] خدا[« 
رتم، مرا از آت: گفت* گاىن؟ كردى يا از بلند مرتبه از آن : گفت] خدا.* ش آفريدى و او را از گل ساخىتمن از او 

مرا تا ! پروردگارا: گفت.* و حتماً لعنت من تا روز قيامت بر تو باد* اى؛ ترديد تو رانده شده بريون رو كه ىب]  جايگاه[
به : گفت  .*تو از مهلت يافتگاىن تا زماىن معني و معلوم: گفت] خدا.* [شوند، مهلت ده روزى كه مردم برانگيخته مى

  سوگند به حق و فقط حق را: گفت] خدا.* [ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى

______________________________  
ْهَدُه اجلَْهْيَد وَكاَن َقْد َعَبَداللََّه َفاْعَتِربُوا مبا كاَن ِمْن ِفْعِل اللَِّه بِاْبِليَس اذا اْحَبَط َعَمَلُه الطَّويَل َوجَ : قال على عليه السالم -)1(

نْيا اْم ِمن ِسىنَِ اْالِخَرِة   ِستََّة آالِف َسَنٍة اليُْدرى   ].192خطبه : ج البالغه[اِمْن ِسىنَِ الدُّ

  ].34): 2(بقره [ »َو اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َو ِإْذ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأىب« -)2(

  54: بربال انديشه، ص

  .»1« »ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند، از مهگى پر خواهم كرد ىب: كه* گومي مى
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خواهد  شيطان در درجه اول كمر به آلوده كردن انسان به تكرب و خنوت و خودبيىن و خودفراموشى بسته و مى! آرى
هاى زندگى، حىت در خط عبادت، آلوده به كرب و ريا و خودبيىن و خودفراموشى   ديگران را هم مانند خود، در مهه زمينه

  .»2« كند

______________________________  
َفَسَجَد * َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه ساِجِدينَ * قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإينِّ خاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ ِإْذ « -)1(

ما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت بَِيَديَّ قاَل يا ِإْبِليُس * ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ * اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ * َأْسَتْكبَـْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلعاِلنيَ  َو ِإنَّ * قاَل َفاْخرُْج ِمْنها َفِإنََّك َرِجيمٌ * قاَل أَنَا َخيـْ

قاَل فَِبِعزَِّتَك * يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ   ِإىل* قاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ * يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   قاَل َربِّ َفَأْنِظْرِين ِإىل* يـَْوِم الدِّينِ   َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإىل
 »ْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ َألَ * قاَل َفاحلَْقُّ َو احلَْقَّ أَُقولُ * ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ 

  ].85 -70): 38(ص [

ها و ابزارها انسان را به  نكته ديگرى كه ذكر آن خاىل از لطف نيست اين است كه شيطان با استفاده از انواع راه -)2(
هاى ماهرانه  ها و دعوت و هر آن در قالىب با وسوسههر حلظه به شكلى . كشاند هاى اخالقى مى رذايل نفساىن و زشىت

  .كوشد خود، در پى احنراف انسان مى

. اى جز مقابله و دفاع از حرمي قداست خويش ندارد ناخواسته در جنگ نابرابرى قرار گرفته است كه چاره» انسان«
  :نابرابرى اين جنگ از آن جهت است كه

  :شود دمشن به چشم ديده منى: الف

تواند در دفع  گريد، در اين حال با ديدن دمشن، انسان مى هاى فيزيكى دمشن مقابل انسان قرار مى در جنگ معموًال 
ضربات او خود را حفظ منايد و حىت مقابله كند؛ اما در جنگ ميان انسان و شيطان ديد و نگاه يك طرفه است و تنها 

. ه فكر محله كردن و از پاى درآوردن آدمى استشيطان است كه مسلط بر انسان شده و در حاىل كه پنهان است ب
  :فرمايد خداى متعال در قرآن مى

  ].27): 7(اعراف [ »ِإنَُّه َيراُكْم ُهَو َو َقِبيُلهُ ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهمْ «

  .»بينند بينيد مى اش مشا را از آجنا كه مشا آنان را منى او و دار و دسته«

  :ى ياران سواره و پياده استانسان تنها است و دمشن، دارا: ب
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  :فرمايد قرآن در اين باره مى

  ].50): 18(كهف [ »أَ فـََتتَِّخُذوَنُه َو ُذرِّيـََّتُه أَْولِياءَ ِمْن ُدوِين َو ُهْم َلُكْم َعُدوٌّ «

ا دمشن مشا هستند؟ آيا او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى«   »كنيد در حاىل كه آ

مطالب فوق اگر انسان خبواهد در اين جنگ نابرابر پريوز شود، ابتدا بايد در سنگر و دژ حمكمى قرار گريد و  با توجه به
آن سنگر و دژ حمكم چيزى جز . به مبارزه با او برخيزد» صرب«و » توكل«، »اخالص«هاى  پس از مسلح شدن به سالح

تربى و پذيرش واليت و حمّبت آن بزرگواران سند پريوزى  توىل و. متسك به واليت و حمّبت اهل بيت عليهم السالم نيست
  .انسان و حصن حصني جنات انسان است

  55: بربال انديشه، ص

به هر روى، بايد دانست كه شناخت حسنات و سيئات اخالقى و آراسته شدن به آن تنها از راه ارتباط و اتصال به قرآن 
نها دين خداست كه مهه فضايل و رذايل را برمشرده و به انسان نريوى پذير است؛ زيرا ت و اهل بيت عليهم السالم امكان

جوىي از قواعد پاك اخالقى در مكتىب غري  جلب حسنانت و دفع سيئات را در پرتو اتصال عنايت كرده است؛ بنابراين پى
  .آب است جوىي از آب در كوير ىب از مكتب اهل بيت عليهم السالم، پى

 كرد ما مىها دل طلب جام جم از  سال
 

 كرد آنچه خود داشت زبيگانه متنا مى

 بيدىل در مهه احوال خدا با او بود
 

 كرد او منيديدش و از دور خدايا مى

  

  57: بربال انديشه، ص

2  

   عبوديت و بندگى

  58: بربال انديشه، ص
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   عبوديت و بندگى

  

اى از حلظات زندگى، از مسئله بندگى و عبوديت  هيچ حلظهتواند گريز داشته باشد، و در  ترديد انسان از خط بندگى منى ىب
يكى بندگى صحيح و : چيزى كه هست اين است كه بندگى انسان ممكن است به دو صورت شكل بگريد. آزاد نيست

  .ديگر بندگى و عبادت غلط

ش پروردگار هاى سعادت خب در صورتى كه عبوديت انسان صحيح صورت بگريد، يعىن انسان به حقيقت، تابع برنامه
هاى اصالت و معرفت انسان شكوفا خواهد شد، و از اين موجود حمدود  مهربان عامل باشد، متام استعدادها، هنرها و مايه

  .»1«  اى متصل به خداى متعال كه صفاتش ناحمدود است ساخته خواهد گشت خاكى، وجودى اهلى و ملكوتى و بنده

______________________________  
ُت اِطْعِىن ِفيما اَمْرُتَك اْجَعُلَك اْبَن آَدَم انَا َغِنّياً ال افْـَتِقُر اِطْعِىن ِفيمااَمْرُتَك اْجَعُلَك َغِنّياً ال تـَْفَتِقر ياْبَن آَدَم انَا حىٌّ الاُُمو يَ  -)1(

/ 90: حبار االنوار(ٍء ُكْن فـََيُكوُن  ْجَعُلَك تـَُقوُل لِلشَّىء ُكْن فـََيُكوُن اِطْعِىن ِفيما اَمرُْتَك ا حّياً الَمتُوُت، ياْبَن آَدَم انَا اُقوُل لِلشَّى
  .)24، باب 376

دهم   اى قرار مى مريم، تو را نيز زنده اى هستم كه هرگز منى مرا اطاعت كن تا تو را مهانند خود قرار دهم، من زنده! بنده من«
نيازى قرار دهم كه هرگز حمتاج نشوى، من هرگاه به  ز ىبشوم، تو را ني نيازى هستم كه هرگز حمتاج منى كه هرگز منريى، من ىب

  .»باشد باشد، تو را نيز چنان قرار دهم كه هرگاه به چيزى بگوىي باش مى چيزى بگومي باش پس مى

  59: بربال انديشه، ص

  

  آثار شوم بندگى غلط
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هواى نفس، متام استعدادها و حقايق ها و  انسان در صورت دچار شدن به بندگى غلط، يعىن گرفتار آمدن به بند طاغوت
  :فرمايد عاىل وجوديش بسته خواهد ماند، و در اين رشته، انسان تبديل به شرورترين موجود زمني خواهد شد، قرآن جميد مى

  .»1« »ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ «

  .»كنند خدا افراد كر و الىل هستند كه انديشه منىبدترين جنبندگان نزد «

شود، به طورى كه جنبندگان ديگر از او جز شر  در اين حال انسان منبعى از شر و پليدى و ظرىف از پسىت و شقاوت مى
  .و ضرر، چيزى خنواهند ديد

ند، رحم خنواهد كرد، عدم ترحم انسان هنگام دچار شدن به بندگى غلط، حىت به نزديكرتين افرادش، كه زن و فرزندان هست
رتين صورت خانواده خود را اداره كند؛ اما از نظر  او به معناى نپرداخنت نفقه آنان نيست، ممكن است از نظر مادى به 

تربيت و معنويت، بزرگرتين لطمه را به آنان خواهد زد؛ زيرا وقىت سرپرست خانواده، داراى مسريى غلط و راهى شيطاىن 
  .شوند و در گمراهى و ضاللت خواهند افتاد اچار افراد حتت تكّفلش به راه او كشيده مىباشد، به ن

اى اجنام  هاى مسئوىل هستند و بايد تكاليف اهلى خود را به طور شايسته البته هر كدام از افراد خانواده، خودشان انسان
در شكل دادن شخصيىت آنان اثر دارد، و بيشرت  دهند؛ وىل اين طور نيست كه اثرپذير از سرپرست خود نباشند، قطعاً پدر

كنند راه پدر خانواده راه صحيحى است و اين گونه پدران خائن مهاناىن هستند كه قرآن جميد  اوقات، زن و فرزند تصور مى
  »احزاب«در سوره 

______________________________  
  .22): 8(انفال  -)1(

  60: بربال انديشه، ص

  :فرمايد ايت زن و فرزند از جنايات آنان مىدرباره آنان و شك

  .»1« »رَبَّنا آِِْم ِضْعَفْنيِ ِمَن اْلَعذاِب َو اْلَعنـُْهْم َلْعناً َكِبرياً * َو قاُلوا رَبَّنا ِإنَّا َأَطْعنا ساَدتَنا َو ُكَرباَءنا فََأَضلُّونَا السَِّبيَال «

  .جه گمرامهان كردندما از فرمانروايان و بزرگامنان اطاعت كردمي، در نتي«

  .»آنان را از عذاب دو چندان ده، و كامًال از رمحتت دورشان ساز! پروردگارا* 
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اند گمراه كردن يك انسان، يا  گفته» مائده«سوره  32اى سنگني است كه در تأويل آيه  گناه گمراه كردن ديگران به اندازه
  .»2«  ساوى با كشنت متام مردم استبه يادگار گذاشنت يك روش غلط كه ديگران دچار آن شوند، م

در آيه مورد نظر فقط كشنت نيست؛ بلكه قتل عقل، فطرت، روح و روان، و به » قتل«در روايات آمده است كه مراد از 
  .تعبري ديگر پيشگريى از رشد و كمال ديگران است

هاى تربيىت ديگران  تباه شدن مايهدر هر صورت در عبوديت غلط، هم نابودى واقعيات اصيل انساىن خود انسان و هم 
  .مطرح است، و انسان در طول تاريخ گناهى بزرگرت و پر خطرتر از اين گناه به خود نديده است

______________________________  
  .68 -67): 33(احزاب  -)1(

ا قـَتَ « -)2( يعاً َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعاً َو َمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ   .»َل النَّاَس مجَِ

ها را كشته و هر كس  هر كس انساىن را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمني بكشد، چنان است كه گوىي مهه انسان«
  .»انساىن را از مرگ رهاىي خبشد چنان است كه گوىي مهه مردم را زنده كرده است

  61: بربال انديشه، ص

  

   مهمرتين نوع بندگى

  

  :كنند، كه حضرت در ترمجه بندگى فرموده است راويان احاديث از امام باقر عليه السالم نقل مى

اى را بشنود و به آن عمل كند او را بندگى كرده است، اگر سخن را از منبع صحيح شنيد و به  هر كس سخن گوينده«
  .»1« »ورنه دچار عبوديت غلط شده استاجرا گذاشت بندگى صحيح 

   بندگى گويندگان
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  :توان به دو گروه تقسيم منود گويندگان را در يك تقسيم مى

  .گوينده صادق، حكيم، عادل، خريخواه، عامل، بينا و دلسوز  - 1

  .گوينده كاذب، خائن، غارتگر، شقى و گمراه  - 2

است، و مهانند او كسى طالب خري دنيا و آخرت بشر خداوند بزرگ متكلمى است كه مستجمع مجيع صفات كمال 
پيامرب، امام معصوم، فقيه جامع : نيست، البته براى رسيدن به كماالت و حقيقت گفتار او، بايد دست به دامن سه نفر زد

ل اهلى خرب پيامرب و امام با تفسري و توضيحشان بر قرآن، و فقيه با اجتهادش در روايات و عرضه اجتهاد از مسائ. الشرايط
  .دهند مى

انسان با شنيدن سخن پيامرب، امام و فقيه و به اجرا گذاشنت آن، در حقيقت خدا را عبادت كرده؛ زيرا پيامرب، امام و فقيه 
  فقط مبّلغ فرهنگ حقند، و در اين خط، انسان جز عبادت خدا عبادت ديگرى ندارد؛ زيرا در قرآن جميد اطاعت از

______________________________  
ناِطٍق فـََقْد َعْبَدُه فَاْن كاَن النَّاِطُق يـَُؤدى َعِن اللَِّه َعزََّوَجلَّ فـََقْد َعَبَد اللََّه َوان    اىل  َمْن اْصغى«: قال الباقر عليه السالم -)1(

  ).24ث ، باب الغناء، حدي434/ 6: كاىف(» كاَن النَّاِطُق يـَُؤّدى َعِن الشَّيطاِن فـََقْد َعَبَد الشَّيطانَ 

  62: بربال انديشه، ص

  :پيامرب و امام و عامل رباىن، در حقيقت اطاعت از خدا شناخته شده چنانچه در قرآن آمده است

  .»1« »َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ «

  .»هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده«

كه عبارت از امام معصوم و فقيه عادل است اطاعت كنيد؛ چرا كه اطاعت از » اْالْمراوِىل «و نيز قرآن دستور داده از 
  .اينان اطاعت از خداست

اما اگر انسان از اطاعت خدا، پريوى از پيامرب، امام و فقيه جامع الشرايط سر باز زند، اين طور نيست كه از بندگى و 
در اين زمينه، مطيع غري خدا خواهد شد، حال اين غري يا فرمان برى آزاد شود و به خيال خود راحت گردد؛ بلكه 

  .باشد هاى بريوىن و يا طاغوت درون كه هواى نفس است مى طاغوت
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گذارد، و مطيع و فرمانرب غري، راهى  مطيع خدا و تسليم حق، راهى براى فرمان دادن غري خدا در شئون حياتش باقى منى
دهند، و در صورت دو شكل اطاعت، هم اطاعت از خدا و هم اطاعت از غري  هاى اهلى در زندگيش قرار منى براى برنامه

  .كند خدا، انسان را به پليدى شرك دچار مى

هاى  هاى خود و خواسته در صورت نشنيدن فرمان خدا كه باعث رشد و كمال انسان است، آدمى دچار شنيدن خواسته
ى از قبيل عبد هوى، عبد دنيا، عبد شكم، عبد مال، عبد تعبريات. گردد ديگران شده و مّتصف به صفت بندگى غري مى

بريون آمدن از خط نوراىن بندگى حق، انسان را به ناچار : طاغوت در قرآن و روايات زياد آمده و خالصه بايد گفت
 كند و نقطه شروع خسارت انسان هم از مهني هايش و بندگى هواى نفس مى دچار بندگى ذلت بار شيطاىن، در مهه چهره

  :كسى كه خود را از حق حمروم كند، در قيد واليت طاغوت خواهد رفت: گويد قرآن مى. جاست

______________________________  
  .80): 4(نساء  -)1(

  63: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو الَِّذيَن َكَفُروا أَْولِياُؤُهُم الطَّاُغوتُ «

  .»دو كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان گرانن«

  :فرمايد يا جاى ديگر مى

  .»2« »أَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ «

  .»پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟«

   مهرنگ با حق

  

در شنيدن كالم خدا، از طريق قرآن و سخنان پيامرب و گفتار امامان و فقيهان جامع الشرايط، آدمى آيينه منعكس كننده 
  :حق گشته و به قول قرآن به رنگ حق در خواهد آمد صفات
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  .»3« »ِصبـَْغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـَْغًة َو َحنُْن َلُه عاِبُدونَ «

و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ ] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] به يهود و نصارى بگوييد[« 
  .»گان اوييمخداست؟ و ما فقط پرستش كنند 

انسان در صورتى كه مستمع كالم حق باشد، اهل حق و عدل، نور و روشناىي، حقيقت و واقعيت، اصالت و معرفت و 
  .اهل شرف و وجدان گشته و مصداق واقعى خليفة اللَّه خواهد شد

  انسان در صورت فرمان بردن از فرامني خدا، منبعى از بركت، ظرىف از

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(

  .23): 45(جاثيه  -)2(

  .138): 2(بقره  -)3(

  64: بربال انديشه، ص

  .فضيلت، موجودى وارسته، بشرى پرياسته و شخصيىت اهلى خواهد شد

هاى غري خود گردد، منبعى از شر،  هاى خود و يا خواسته وىل در صورت مستمع غري شدن، اعم از اينكه مستمع خواسته
  .ها خواهد شد موجودى پست، انساىن رذل، و ظرىف پر از زشىت

رت شود  زماىن كه انسان از كالم حق جدا شود، حركت انتقاىل؛ يعىن حركت انساىن و اينكه هر روز او از روز ديگر 
، خنواهد داشت؛ بلكه مانند اسب عصارخانه، تنها حركت وضعى، يعىن حركت به دور شكم و شهوت خود خواهد داشت

پا زده و پس از هفتاد يا هشتاد سال فعاليت و حركت، برايش روشن  و با اين حركت است كه به خوشبخىت خود پشت
  .هاى عاىل انساىن و اهلى خود را نيز از دست داده است خواهد شد كه نه تنها چيزى به دست نياورده؛ بلكه متام سرمايه

   حركات صعودى
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گردد؛ يعىن از ذلت به عزت، از پسىت به بلندى، از شقاوت  ن داراى حركت انتقاىل مىبا توجه به فرامني خداست كه انسا
به سعادت، از جهل به علم، از ظلمت به نور، از كرب به تواضع و از خبل به جود، منتقل خواهد شد؛ اما در حركت 

ها با  د، بدىن كه پس از سالافزاي وضعى كه فقط گشنت و گرديدن به دور خود است، انسان جز به بدن عنصرى خود منى
گردد و چون قيامت به انسان برگردد فقط درخور عذاب خدا خواهد بود، چه خيانىت باالتر از اين است   مرگ متالشى مى

ا نيست  كه انسان اصل عامل را كه خداست بگذارد و از او جداىي كند و به فروعاتى كه مايه اى براى رشد انسان در آ
  .متصل گردد

اگر شاخه وجود انسان از ريشه عامل قطع گردد و به جاى ديگر بپيوندد، راهى براى شكوفا شدن انسان و به كمال راسىت 
  رسيدنش هست؟

  65: بربال انديشه، ص

  

   شنوندگان سخن غري حق

  

سان صرف انسان وقىت مستمع كالم اللَّه نباشد، ناچار است مستمع خود يا غري گردد، در اين مسري است كه متام زمحت ان
ساخنت يك خانه، فراهم آوردن چند قطعه زمني، بپا كردن چند جتارت خانه، مجع كردن مقدارى اثاث شده و در پايان 

جان گردد و نسبت به مقام و موقعّيت خود و  چه قبيح است كه مهه مهت انسان صرف مواد ىب. بايد مهه را بگذارد و برود
هاى  گذرد، و به خيانت خائنني و استعمار و استبداد و يورش ى كه بر آن مىها، به مملكت و ملت و حوادث ساير انسان

تفاوت باشد، و به جز بلوغ جنسى به بلوغ ديگر كه بلوغ انساىن  ها ىب ظاملانه ستمگران به دين و فرهنگ و حقوق انسان
كه سرگرمى او جز تعدادى و اخالقى و عملى است نرسد، و در سن هفتاد يا هشتاد سالگى، مهان طفل چند ساله باشد  

  :اسباب بازى چيز ديگرى نيست و به قول نظامى گنجوى

  به شصت آمد اندازه سال من
 

  نگشت از خود اندازه احوال من

  مهامن كه بودم به ده سالگى
 

  مهان ديو با من به داللگى
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  گذشته چنان شد كه بادى به دشت
 

  ام زود خواهم گذشت فرو مانده

  

   منظر قرآن از

  

هاى شيطاىن  قرآن جميد درباره اين گونه مردم كه عبادتى به جز عبادت هوا و پرستش شكم و شهوت و پريوى از خواسته
  :فرمايد خود و ديگران نداشتند مى

ون و هاىي زب در آن روز چهره* گريد، به تو رسيده است؟ فرا مى] ها را از هر سو مهه انسان[آيا خرب حادثه هولناكى كه «
.* در آتشى سوزان درآيند]* اند و سراجنام سودى نيافته[اند  اند و خسته شده كوشيده] آنان كه مهواره در دنيا* [شرمسارند؛

   براى آنان* نوشانند؛ اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه

  66: بربال انديشه، ص

  .»1« »منايد نياز مى گرسنگى ىب  كند و نه از كه نه فربه مى* طعامى جز خار خشك و زهرآگني وجود ندارد

  .راسىت چه بدخبىت خطرناكى است، كه انسان عمرى بكوشد و نتيجه كوشش و حمصول زمحاتش عذاب خدا شود

برد كه در خط بندگى اللَّه بودند و كالمى جز كالم حق نشنيدند، گروهى كه در  خداى متعال در مقابل، از گروهى نام مى
  :گويد درباره آنان مى. رسند وصفى مى قيامت به خوشحاىل غري قابل

شىت برين* از تالش و كوشش خود خشنودند* اند هاىي شاداب و باطراوت در آن روز چهره« در آجنا سخن لغو * اند در 
]  هايش در كنار چشمه[و * هاىي بلند و با ارزش قرار دارد در آجنا ختت] و* [اى روان است در آن چشمه* وبيهوده نشنوند

اده شده استه قدح لوى هم چيده  بالش]  ديگر از نعمت هايش[و * ا  شىت[هاىي  و * است] ها براى تكيه زدن 
  .»2« ».]نشينند كه روى آن مى[هاىي زربفت و گسرتده  فرش

   عبادت واقعى در قرآن
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  .عبادت ظاهرى، عبادت باطىن: عبادت صحيح در قرآن جميد به دو صورت مطرح شده است

______________________________  
لَْيَس َهلُْم * ِمْن َعْنيٍ آنَِيةٍ   ُتْسقى* ناراً حاِمَيةً   َتْصلى* عاِمَلٌة ناِصَبةٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ خاِشَعةٌ * َهْل أَتاَك َحِديُث اْلغاِشَيةِ « -)1(

  ].7 -1): 88(ه غاشي[ »ال ُيْسِمُن َو ال يـُْغِين ِمْن ُجوعٍ * َطعاٌم ِإالَّ ِمْن َضرِيعٍ 

َو * ِفيها ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ * ِفيها َعْنيٌ جارَِيةٌ * ال َتْسَمُع ِفيها الِغَيةً * ِيف َجنٍَّة عالَِيةٍ * ِلَسْعِيها راِضَيةٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ناِعَمةٌ « -)2(
  ].16 -8): 88(غاشيه [ »َو َزراِيبُّ َمْبثُوثَةٌ * َو َمناِرُق َمْصُفوَفةٌ * َأْكواٌب َمْوُضوَعةٌ 

  67: بربال انديشه، ص

عبادت ظاهرى، كه البته بايد نيت خالص باطن، آن را مهراهى كند، تا مورد قبول قرار گريد، و شامل تكاليف اعضاى  :اول
  :ظاهر انسان است كه خداى متعال در قرآن به آن امر كرده است

  .»1« »اللَّْيِل َو قـُْرآَن اْلَفْجرِ َغَسِق   أَِقِم الصَّالَة ِلُدلُوِك الشَّْمِس ِإىل«

ايت تاريكى شب بر پا دار، و ]  كه شروِع ظهِر شرعى است[مناز را از ابتداى متايل خورشيد به جانب مغرب « ] نيز[تا 
  .»] اقامه كن[مناز صبح را 

  .»2« »َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو ارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ «

  .»] كه مناز خواندن با مجاعت حمبوب خداست[كنندگان ركوع كنيد  مناز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد، و مهراه ركوعو «

  .»3« »َو لِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبيًال «

كساىن كه ]  البته[آهنگ آن خانه كنند، ]  حجبراى اداى مناسك [و خدا را حّقى ثابت و الزم بر عهده مردم است كه «
  .»بتوانند به سوى آن راه يابند] از جهت سالمت جسمى و توامنندى ماىل و باز بودن مسري[

  .»4« »ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

  .»ر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم شد، تا پرهيزكار شويدروزه بر مشا مقرّ ! اى اهل اميان«
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  .»5« »اتـَُّقوا اللََّه َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َو جاِهُدوا ِيف َسِبيِلهِ «

______________________________  
  .78): 17(اسراء  -)1(

  .43): 2(بقره  -)2(

  .97): 3(آل عمران  -)3(

  .183): 2(بقره  -)4(

  .35): 5(مائده  -)5(

  68: بربال انديشه، ص

براى تقّرب به ]  از اميان، عمل صاحل و آبروى مقرّبان درگاهش[اى  آويز و وسيله از خدا پروا كنيد و دست! اى اهل اميان«
  .»سوى او جبوييد؛ و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد

  .»1« »َو أَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللَّهِ جاِهُدوا ِبَأْمواِلُكْم «

رت است]  ِى به حقايق[هايتان در راه خدا جهاد كنيد كه اگر دانا  با اموال و جان«   .»باشيد اين براى مشا 

هاى ديگرى از اين اوامر كه مربوط به اعضا و جوارح و موضوع علم فقه و يا علم شريعت است كه در صورت  و منونه
هاى شيطان و طاغوت، هواى نفس  اگر اعضاى انسان ميدان بازيگرى. اين اوامر به اجرا گذاشته خواهد شد رعايت تقوا،

  .و غرائز و شهوات سركش باشند، تسليم اوامر حق خنواهند شد

علم شريعت معموًال نزديك به هشتاد و چند كتاب از قبيل كتاب مناز، طهارت، زكات، اعتكاف، مزارعه، مضاربه، 
سبق ورمايه، شفعه، صيد و ذباحه، وكالت، ضمان، حواله، جعاله، ) گمشده(ازدواج، طالق، رضاع، لقطه  مساقات،

  .دهد را تشكيل مى... حدود، ديات، قصاص و

عبادت باطن يا عبادت سّر است كه مربوط به نفس، روان، روح و جان انسان است و منشأ قبول آن تقواى قلب،  :دوم
  .يا تقواى باطن است
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هاى باطىن است و نسبت به مهه  عبادت... توكل، حلم، فتّوت، بصريت، تواضع، جود، سخا، اخالص، معرفت و صرب،
ا در قرآن جميد و روايات با امر تأكيد شده و هر انسان مكلفى به اين گونه عبادت، كه بدون شك ضامن حفظ  آ

ر ميدان تزكيه قرار داده و از انسان موجودى عبادات ظاهرى است، مكلف است، و اين خط نوراىن است كه انسان را د
  .سازد واال و خداىي مى

______________________________  
  .41): 9(توبه  -)1(

  69: بربال انديشه، ص

  .دار بيان خطوط اين عبادت، علم سّر يا علم اخالق است و ريشه اين علم، و عمل به آن نيز تقوا است عهده

  :فرمايد السالم مى امري مؤمنان حضرت على عليه

  .»1«  رِئيُس اْألَْخالقِ   التُّقى

  .»نريوى خود نگهدارى رأس اخالق است«

آيد و چون تقوا آمد زمينه قبول  چون معرفت حاصل شود، خوف آيد و چون خوف آمد نريوى تقوا و خود نگهدارى مى
رتين عبادت است در انسان آماده مى   .گردد حسنات اخالقى كه 

   ى در قرآنفضايل اخالق

  

  .»2« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ «

چه در حال [شكيباىي كنيد، و ديگران را هم به شكيباىي واداريد، و با يكديگر ]  در برابر حوادث! [اى اهل اميان«
  .»پيوند و ارتباط برقرار كنيد و از خدا پروا مناييد تا رستگار شويد]  گرفتارىآسايش چه در بال و  

  .»3« »ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َو اْصِربُوا  قاَل ُموسى«

  .»از خدا يارى خبواهيد، و شكيباىي ورزيد: موسى به قومش گفت«
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  .»4« »نيَ َو اْصِربْ َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسنِ «

______________________________  
ج البالغه6، حديث 56، باب 284/ 67: حبار االنوار -)1(   .418/ 47/ 20: ؛ شرح 

  .200): 3(عمران  آل -)2(

  .128): 7(اعراف  -)3(

  .115): 11(هود  -)4(

  70: بربال انديشه، ص

  .»كند منىو شكيباىي كن كه يقيناً خدا پاداش نيكوكاران را تباه «

  .»1« »َو َعَلْيِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ «

  .»كنندگان بايد به خدا توكل كنند توكل]  مهه[و «

  .»2« »َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ «

  .»را دوست داردو چون تصميم گرفىت بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان «

  .»3« »َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ «

  .»گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و خشم خود را فرو مى«

______________________________  
  .67): 12(يوسف  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  .134): 3(آل عمران  -)3(
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  71: بربال انديشه، ص

3  

   هايش اخالق و زيباىي

  72: بربال انديشه، ص

  

   هايش اخالق و زيباىي

  

رتين راهنما براى تزكيه نفس از  اخالق در فرهنگ اهلى، از موقعيت بسيار مهمى برخوردار است، قواعد عاىل اخالق، 
  .ها است آلودگى

. گردد هاى مهمى كه براى رشد و كمال انسان، در اعماق وجود قرار دارد، به وسيله حسنات اخالقى شكوفا مى مايه
ها منوده و از انسان موجودى واال و وجودى برتر به  حركت و سري اين خط پر بركت است كه آدمى را آراسته به ارزش

  .آورد وجود مى

هاىي كه از طريق اخالق نصيب انسان  ادى است كه در آن آيات به ارزشقرآن جميد در باب اخالق داراى آيات زي
  .گردد اشاره شده است مى

هاست امهيت زيادى قائل شده و معصومني بزرگوار،  قرآن كرمي براى حسنات اخالقى، كه تنها راه تزكيه نفس از آلودگى
  :اند كردهترين آنان معرىف   ترين مسلمان را در قيامت به خود، خوش اخالق نزديك

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

   ُخْلَقاً َواقْـَرُبُكْم ِمَن النَّاسِ اقْـَرُبُكْم َغداً ِمّىن ِىف اْلَمْوَقِف اْصَدَقُكْم ِلْلَحِدْيِث َو اداُكْم ِلْالمانَِة َو اْوفاُكم بِاْلَعْهِد َو اْحَسُنُكمْ 
»1«.  
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  .53 -403، حديث 8، جملس 229: ؛ اماىل طوسى65، حديث 15، باب 302/ 7: ر االنوارحبا -)1(
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ترين مشا به من در روز قيامت، راستگوترين مشا و اداء كننده امانت، و وفاداترين مشا و به پيمان و خوش  نزديك«
  .»ترين مشا به مردم است ترين مشا، نزديك اخالق

   خيال باطل

  

كنند خوش اخالق بودن، خوش رو بودن به هنگام برخورد با ديگران است، اما اين تصور بدون شك  اى تصور مى عده
روىي يك جزء بسيار كوچك از مسئله خوش خلقى است، اخالق در اصطالح بزرگان،  تصور ىب جاىي است؛ زيرا خنده

  .آراسته بودن به متام حسنات اخالقى و دور ماندن از رذايل است

از صفحه روان زدوده شد ... كرب، ريا، خبل، حسد، نفاق، منامى، دروغگوىي، غرور، عجب و: هنگامى كه رذايل از قبيل
آراسته گشت، انسان، خوش اخالق شده ... و نفس به سخا، مروت، مردانگى، فتوت، شرف، غريت، خشوع، خضوع و

  .و به اخالق پاك آراسته گشته است

  :دانسته، و آراسته به آن حسنات را منور به نور حق قلمداد كرده است» نور«را  قرآن جميد، حسنات اخالقى

َس ِخبارٍِج ِمْنها َكذِلَك زُيَِّن لِْلكاِفرِيَن أَ َو َمْن كاَن َمْيتاً فََأْحيَـْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُوراً َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلماِت لَيْ «
  .»1« »وا يـَْعَمُلونَ ما كانُ 

زنده كردمي، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و اميان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه «
ِى جهل و  [ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درسىت و سالمت[دادمي تا در پرتو آن در ميان مردم 

   اين گونه براى كافران! بريون شدىن نيست؟ است و از آن]  گمراهى

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(
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  .»دهند نيكوست تا گمان كنند اعماىل را كه اجنام مى[دادند، آراسته شد  آنچه اجنام مى]  به خاطر جلاجت و عنادشان[

   معيار و ميزان اهلى

  

قرآن، كه معيار و ميزان اهلى براى تشخيص حق از باطل است، حسنات اخالقى در زندگى بشر، مهچون  به فرموده! آرى
  .اند چراغ فروزان، فرا راه آدمى است، و دارندگان اين نور، براى مردم منبعى از خري و موجودى پربركت

از نور است جز شر و پليدى، ظلم و  اند، و از كسى كه حمروم فاقدين اخالق حسنه، در حقيقت حمروم از روشناىي الزم
  .رود جتاوز، خيانت و ناجوامنردى توقع منى

   بركات اخالق

  

كه از  است، و كسى» اخالق«كند  ها، بر اساس حق و عدل بر پا مى اى كه روابط انسان را با ساير انسان تنها برنامه
  .انست با مردم به نيكى زندگى كندحسنات اخالقى دور مانده، دچار ظلمت و تاريكى است و هرگز خنواهد تو 

  .مشا از روان آلوده به رذايل و انسان دچار ظلمت و از مردم فرورفته در جهل، جز زيان و ضرر چه توقعى داريد؟

جتربه نشان داده كه بيشرتين درصد مظامل بشر و . توان باور كرد كه انسان فاقد اخالق، شر و زيان نداشته باشد منى
  .ش، معلول نبود حسنات اخالقى در وجود اوستجتاوزات و جنايات

  ها پاك نكرده در روابط و برخوردهايش جانب حق را رعايت كند؟ كه خود را از آلودگى توان قبول كرد كسى چگونه مى

   مهچنان كه انسان فاقد اميان، متجاوز به حق است، انسان فاقد اخالق هم
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كند، و فاقد اخالق، حقوق  توان گفت فاقد اميان، به حقوق خلق هم جتاوز مى گرچه مى. متجاوز به حقوق خلق است
  .منايد حق را پاميال مى

 »برامي نورى قرار ده تا در پرتو آن در بني مردم سرافراز باشم«: كند امام سجاد عليه السالم از خداى بزرگ تقاضا مى
  .نور حسنات روحى است خواهد، مهان چراغ پر نورى كه حضرت از خدا مى. »1«

هر مسلماىن براى قبول حسنات اخالقى و شستشوى روان از رذايل، نيازمند به : در اينجا تذكر يك نكته الزم است كه
  .اجياد زمينه در صفحه با عظمت نفس است

نظر  بدون شك، بدون اجياد زمينه الزم، دور كردن رذايل، مشكل، و آراسته شدن به حسنات اخالقى غري ممكن به
  .رسد مى

   گريز از دنياگراىي

  

برقرار كردن رابطه با دنيا، به عنوان وسيله رسيدن به حق، علل اجياد زمينه : از آثار گرانبهاى اسالمى چنني برمى آيد كه
  .هاست براى قبول حسنات و معاجله روان از پليدى

برابر حق، روان گرفتار سوء خلق، معاجله گردد، و  بايد بدون اراده و نظر كردن به دنيا به عنوان هدف، و تكرب ورزيدن در
  .مشكل است انسان دنياىيِ تاريك نفس، به نور اخالق منور شود

هاى مادى و جسمى ىب خرب باشد، كسى كه از شناخت دنيا به معناى  كسى كه از موقعيت دنيا، يعىن جمموع برنامه
   هاى جسمى هاى حيات، روابط مادى و رسيدن به لذتاش دور مانده است، كسى كه تصور كند ابتدا تا انت حقيقى

______________________________  
  ...).دعائه عليه السالم لشدة واجلهد( 22دعاى مشاره  106: صحيفه سجاديه -)1(
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  تواند خود را تبديل به انساىن اهلى و موجودى واال كند؟ است، چگونه مى
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عنوان اولني و آخرين منزل نگريستند، و به خيال خام خود، فقط امروز را صحنه زندگى حساب كردند، آنان كه به دنيا به 
  .از هيچ رذيلىت در امان مناندند

چنني مردمى با اين گونه رابطه چنان سست اراده شدند كه در برابر مقام مادى، مراحل شهواىن، و برخورد با درهم و دينار 
ها از تواضع در  ها دامن به هر رذيلىت آلوده كردند و در متام زمينه يدن به هر يك از اين برنامهپاك باخته گشته و براى رس

  .برابر حق اباء منودند

اى براى اجياد نور  اى براى ادامه حيات، و كشتزارى براى پاشيدن بذر عمل، و خانه وىل آنان كه دنيا را به عنوان وسيله
اى  و حملى براى آماده كردن زمينه رشد و كمال به حساب آوردند، داراى اراده اميان و فروغ اخالق در نفس و جان،

ها نائل آمده و به  پوالدين گشته و از بركت آن ديد صحيح و آن اراده و عزم سخت، به تواضع در برابر حق در متام زمينه
  .حسنات آراسته و از رذايل پاك شدند

گذرگاهى بيش نيست، و خلود در آن حمال است، و آنچه انسان از آن به دست اگر انسان متوجه اين معنا باشد كه دنيا  
ره ديگرى ندارد، صحبت دلبستگى مى اش  آورد جز به اندازه پوشاك و خوراك، خرج اهل و عيال، مسكن، مغازه و مركب 

خنواهد ماند و نفس و روان خاىل  رود، جاىي براى رذايل به دنيا به اندازه ضرورت خواهد شد، و چون از اين اندازه فراتر منى
  .از حسنات خنواهد شد

وقىت انسان به دنيا به عنوان هدف بنگرد، به خيال خودش براى حمكم كردن جاى پا، به تكاپوىي سخت خواهد افتاد و به 
امله خواهد  تر، با مقدارى مواد مع ناچار مهه فكر و ذكر، مهت و اراده و نيت و عزمش را براى برقرار كردن رابطه حمكم

  .كرد
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   نقطه شروع رذايل

  

تر كردن رابطه با دنيا، زمحت كشيدن بيشرت در جنب آن و زيادتر به دست آوردن مواد آن  كنند راه حمكم اينان تصور مى
قانع نشده به ناچار بر اثر اين شناخت غلط و رابطه ناصحيح، روح قناعت را از دست داده و هرگز به حق خود . است
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اين نقطه، مهان نقطه شروع پديد شدن رذايل در نفس و جان . و سراجنام در خط جتاوز به حقوق ديگران خواهند افتاد
  .است، و اين نقطه مهان نقطه تكرب ورزيدن در برابر حق و سست شدن اراده و عزم است

ردم بر عهده انسان است، چه جاىي براى اين گونه راسىت با اين عمر كوتاه و وقت كم و با اين مهه تكاليفى كه از حق و م
  ماند؟ هاى غلط در دنيا باقى مى معامله

گرايد و  تر اينكه با گذشت شب و روز و هفته و ماه و سال، خود به خود ارتباط دنيا با انسان به سسىت مى عجيب
ام روابط انسان با دنيا قطع شده و اى خواهد رسيد كه با پايان گرفنت نـََفس و جدا شدن روح حيات از جسم، مت حلظه

آنچه را كه انسان به دست آورده به وارثان رسيده و جز كفن و مشىت خاك از دنيا نصيب ديگرى براى او خنواهد ماند؛ با 
اين حساب عاقالنه نيست كه انسان بر خالف قواعد اهلى، با دنيا در رابطه باشد؛ چرا كه از اين رابطه جز آلوده شدن به 

  .ل نصيىب نربده و خنواهد بردرذاي

انداز انبيا، امامان، عارفان و عاشقان باشد، تا از اين رهگذر به  چه نيكوست كه چشم انداز ما نسبت به دنيا، چشم
ها در نفس و جان گشته و در برابر فرامني پاك موال و  اى سخت براى حفظ ارزش قبول حضرت حق برخيزمي و داراى اراده

  .هاى مادى و معنوى منوده تواضع كنيم ا آفريده و غرق انواع نعمتآقاى خود كه ما ر 

  اى قطره مىن سر بيچارگى بنه
 

 كابليس را غرور مىن خاكسار كرد

  پرهيزكار باش كه دادار آمسان
 

 فردوس جاى مردم پرهيزكار كرد

  هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشت
 

 دانه نكشت ابله و دخل انتظار كرد

 شود رنج گنج ميسر منىنابرده 
 

 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

  دنيا كه جسر آخرتش خواند مصطفى
 

 جاى نشست نيست ببايد گذار كرد

 ظامل مبرد و قاعده زشت او مباند
 

 عادل برفت و نام نكو يادگار كرد
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اى براى پيوند خوردن  دخلواه ابا دارد و دستگريهدر هر صورت، ساختمان دنيا ساختماىن است كه از پذيراىي انسان در حد 
  .با او، و پيداكردن يك زندگى جاويد يا حداقل بر وفق مراد، و يا بر اساس هوى و هوس ندارد

بينند، به ناچار براى بيشرت به دست آوردنش از جاده پاكى منحرف و به راه شيطاىن  آنانكه دنيا را به عنوان هدف مى
  .هاى ديگر دچار خواهد شد آن به زشىتحرص و طمع و پس از 

اند؛ بلكه از هدف دور افتاده، و به چاه پر  اينان تصور نكنند كه با گسرتدن بساط مادى، به هدف اصلى دست يافته
  .اند خطر غفلت و گمراهى سقوط كرده

پرسىت تن  شهوت و هوىاينان به خاطر مغرور شدن به منودهاى ظاهر، عقل و وجدان را رها كرده و به پذيرفنت حكومت 
  .كنند دهند، و براى رسيدن به لذات جسمى، به هرگونه احنراىف آلوده شده و از قبول واقعيات خوددارى مى مى

   دنيااز ديدگاه حضرت على عليه السالم

  

رتين عامل براى رشد و كمال است، آن چه رتين راه براى شناخت چهره واقعى دنيا، آن چهره اى كه  رهاى كه به عنوان 
اى اسالمى است   .به عنوان نعمت اهلى فرا راه آدمى است، مراجعه به آثار پر 

اى اولياى با شناخت دنيا از ديدگاه معارف اهلى كه سرچشمه    اش عقل پر 
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  .گردد خداست، انسان در خط حسنات قرار گرفته و از رذايل گريزان مى

  :كرد فرمود مردى كه از دنيا نكوهش مى على عليه السالم در برابر

َقها َوداُر عاِفَيٍة ِلَمْن َفِهَم َعْنها َوداُر ِغًىن ِلَمْن تـََزوََّد ِمْنها َوداُر  ْنيا داُر ِصْدٍق ِلَمْن َصدَّ ا َمْسِجُد انَّ الدُّ َمْوِعَظٍة ِلَمِن اتـََّعَظ ِ
  .»1« ِبُط َوْحِى اللَِّه َوَمْتَجُر اْولِياِء اللَِّه، اْكَتَسُبوا ِفيَها اْلرَّْمحََة َوَرِحبُوا ِفْيها اْجلَنَّةَ اِحبَّاِء اللَِّه َوُمَصلَّى َمالِئَكِة اللَِّه َوَمهْ 

اين دنيا جاى صدق و راسىت است براى آن كس كه با آن به راسىت رفتار كند، و خانه تندرسىت است براى آن كسى كه «
ست براى آن كس كه از آن توشه برگريد، و حمل اندرز است براى آن كس كه از نيازى ا از آن چيزى بفهمد، و سراى ىب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

. خانه اولياى حق است مسجد دوستان خدا و منازگاه فرشتگان پروردگار و حمل نزول وحى خدا و جتارت. آن اندرز گريد
شت را سود خود قرار دهند ا در اينجا رمحت حق را به دست آوردند و    .»آ

   در اين روايت نكات مورد نظر

بني آن را بنگرد، و در آن دقت كند كه متام جزء جزء بنايش درست بنا شده، و  دنيا، براى كسى كه با چشم حقيقت - 1
  .به درسىت باعث اين نظام متقن گشته و عقل، علم و حكمت از مهه جوانبش آشكار است، سراى راسىت است

مت معلول حكومت قوانني تكويىن است و اگر اين حكومت نبود دنيا براى كسى كه مالحظه كند، كه اين عدل و حك
  .رفت، سراى راسىت است حمصوىل جز هرج و مرج از دنيا توقع منى

كه اين راسىت و درسىت، جز اراده و : انسان بايد از اين نظام درست و وجود عدل و حكمت در آن، به آن نتيجه برسد
   رهنمودهاى حق چيزى نبوده

______________________________  
  .2275، حديث 133: ؛ غرر احلكم102: ؛ خصايص األئمة131حكمت : ج البالغه -)1(
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  .و رهنمودهاى اهلى به غري از اميان و عمل صاحل و صفات پسنديده اخالقى برنامه ديگرى نيست

   دنيا، براى كسى كه بفهمد، سراى اميىن از عذاب فردا و ن - 2

  :فراهم كردن زمينه اميىن در سايه دو برنامه حمقق است. از ذّلت امروز استجات 

اى انبيا و امامان است قبول متام برنامه -الف   .هاى اهلى، اعم از آنچه دركتب آمساىن و فرهنگ پر 

  .ها به اجرا گذاردن آن برنامه -ب

  .نظرى و عملى استو به تعبري ديگر اميىن از ذّلت دنيا و عذاب آخرت، در سايه حكمت 

  .كه از آن توشه بردارد دنيا، سراى توانگرى است براى كسى - 3
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هاى پيامربان، دستورات امامان، پند ناصحان،  هاى توانگرى كه عبارت از قوانني خدا، برنامه ها و مايه رتين سرمايه! آرى
كه بايد براى رفع نياز و جربان فقر   حكمت حكيمان و عرفان عارفان است، در مهني دنياست، و اين انسان فقري است

  .ها برداشت كرده و به منافع آن برسد روحى از اين سرمايه

راسىت بر هر ورق دفرت دنيا هزاران پند و نصيحت قرار دارد، . كه از آن پند بگريد دنيا، سراى پند است براى كسى - 4
  .دنيا سرمشق گرفته و به راه كرامت قدم بگذاردخواهد كه از پندهاى  ديده بينا و قلب توانا و انديشه تابناك مى

  بر لب جوى نشني و گذر عمر ببني
 

  كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

  

******  

 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

  

******  

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 كردگارهر ورقش دفرتى است معرفت  

  

******  

  جواىن گفت با پريى دل آگاه
 

  جوىي در اين راه كه خم گشىت چه مى

  جوابش گفت پري خوش تكلم
 

  ام گم كه ايام جواىن كرده
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ها  ذليل شدن شاهان، فرو افتادن تاجداران از ختت، خوارشدن مستكربان، آقا شدن مستمندان، خاىل شدن كاخ****** 
ها، به چنگال عدالت افتادن ظاملان، نابود شدن ستمگران، پشيمان شدن گناهكاران، از جاى برخاسنت  زاغو آمدن 

  .افتادگان و فروافتادن متكربان مهه و مهه درس عربت، براى پندگريان است

 متام كاخ شهان جايگاه جغد شود
 

  بساز قصر حمبت كه خاىل از خلل است

  

  .دنيا، مسجد عاشقان خداست - 5

دهد كه آنان اين سراى دو در را مهچون  معامله مردمان با اميان و پاك نيت و پاكيزه طينت با دنيا، نشان مى! آرى
  .منودند اند با دنيا مى اى كه با مساجد داشته دانستند و مهان معامله مسجدى مى

ا حرام است، عاشقان حق با دنيا  واجب و اجراى پارهمهانگونه كه در فقه آمده، رعايت امورى نسبت به مسجد  اى از آ
  .مهان معامله را داشتند

عاشقان در خانه دنيا كه در حقيقت مسجد است، بسرت حرام نياندازند، مال حرام خنورند، سخن خالف نگويند، به 
سر برده و جز به كسب  مؤمن در اين خانه، در حالت خوف و رجا به. خراىب آن برخنيزند و در حفظ آن بكوشند

  .انديشد فضيلت و مبارزه با رذيلت به چيزى منى

  .دنيا، خانه مناز گذاردن مالئكه خدا و مركز نزول وحى و ظرف كتب مثر خبش آمساىن است - 6

دنيا، حمل جتارت اولياى اهلى است، در مهني دنيا بود كه افرادى مهانند حر بن يزيد رياحى دست از كسب رذايل  - 7
   خانه توبه برخاستند، دهاتى ايراىن، بيايان و براى به دست آوردن منفعت مهيشگى، به جتارت در جتارت شسته

  82: بربال انديشه، ص

  .اى، سياه چهره حبشى، در خط اين جتارت تبديل به سلمان و ابوذر و بالل شدند نشني ربذه

به كسب رمحت حق موفق شده و در مهني جا براى خويش در  اين بينايان راه، آشنايان اللَّه و رهروان آگاه، در مهني دنيا
  .شت، جاى ابدى به دست آوردند
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بدون شك با اين نوع شناخت به دنيا، نقطه مبارزه با رذايل و كسب حسنات و فضايل شروع شده و انسان به قول على 
كردن شخصيت اهلى و آباد كردن خانه   عليه السالم مهانند يك تاجر سعى خواهد كرد، هر چه بتواند از دنيا براى زياد

ره بگريد   .فردايش 

   معّرىف منونه

  

ها نفر، در دعاى به سر گرفنت قرآن، خدا را به شخصيت او قسم  هاى قدر ميليون مهسر فرعون كه در شب» آسيه«
  .دهند، با چنني ديدى نسبت به دنيا، به آن مهه مقام رسيد مى

او به عنوان يكى از مبلغني فرهنگ حق ياد شده است، با اين گونه نظر نسبت به از » يس«كه در سوره » حبيب جنار«
  .دنيا، به آن مهه واقعيت دست يافت

بينيم در  نگرمي مى هرگاه نسبت به زندگى مردان و زناىن كه در قرآن جميد به عنوان يك شخصيت ارزنده اهلى ياد شده مى
  .ده رسيدندسايه چنني شناخىت از دنيا به آن مقامات ارزن

  توجه كنيد

  

از مقدمات گذشته روشن شد كه انسان نبايد خرج دنيا شود؛ زيرا در اين معامله، خسارت و ضرر متوجه انسان است و  
ره    گاهى پس از بيدار شدن پشيماىن سود ندارد؛ بلكه بايد دنيا را خرج خويش كرد و از دنيا به نفع واالىي خود 

  83: بربال انديشه، ص

اى براى سعادت ابدى و رسيدن به نعمت جاوداىن  دنيا را كشتزار آخرت دانست و دنيا را سبب و مقدمه و وسيله برد، و
  .فردا به حساب آورد

توان به مقصد اعالى جهان؛  دنيا جاى آراسته شدن به مسئوليت است، آن مسئوليىت كه در سايه آن مى: به تعبري ديگر
  .يعىن خداى بزرگ رسيد
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: عامل خاك، صلب پدر، رحم مادر، و دنياهاىي كه بعد دارمي مانند: اهاىي كه قبل از اين جهان داشتيم ماننداز متام دني
تر است؛ زيرا شخصيت و ارزش ما در اين دنيا، در سايه تكاليف حتقق پيدا  جهان برزخ، قيامت و حمشر، اين دنيا مهم

  .شود ها ساخته مى ليتكند و عظمت و بزرگى در اين دنيا در سايه اجراى مسئو  مى

گردد، و پس از آماده شدن اين  با توجه به چنني شناخىت از دنيا، زمينه قبول حسنات و رد رذايل در وجود فراهم مى
  .زمينه، نوبت به ميدان آوردن اراده و عزم و نشان دادن خضوع در برابر حق است

  بايدها

  

وع به عامل رباىن از وظايف و تكاليف مطلع شده و به تدريج آن در اينجا بايد با رجوع به قرآن و آثار اسالمى يا رج
  .وظايف را كه عبارت از حالل و حرام، واجب و مباح، و خالصه حقوق خدا و حقوق مردم است به كار برد

نچه ها، قواعد اخالقى و به تعبري ديگر آنچه را بايد به عنوان حسنات به آن آراسته شد، و آ در ميان تكاليف و مسئوليت
اى دارند؛ و آن نقش عبارت از حفظ اميان و عمل صاحل و تصحيح  را بايد به عنوان رذايل از خود دور كرد، نقش عمده

  .روابط انسان با مردم است

بينيم مكرر به حفظ حسنات اخالقى، يا آراسته شدن به آن سفارش شده  كنيم، مى ما وقىت به قرآن و روايات مراجعه مى
   اند، و حىت رسيدن به مقام قرب و قبول اعمال و شكوفا شدن رذايل يا معاجله آن را از واجبات دانستهو كنار ماندن از 

  84: بربال انديشه، ص

  .اند اميان را در سايه رعايت قواعد پاك اخالقى قلمداد كرده

   جستارى در روايات

  

  :عن عمرو بن سعيد بن هالل الثقفى عن اىب عبداللَّه عليه السالم قال - 1

  :ٍء آَخَذ ِبِه، َفقالَ  قـُْلَت َلُه اّىن الاْلقاَك اّال ِىف السِِّنْنيَ َفاْخِربِْىن ِبَشى
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َفُع اْجِتهاٌد الَورَعَ    .»1«  ِفْيهِ  اْوِصْيَك بِتَـْقوَى اللَِّه َواْلَورَِع َواْالْجِتهاِد َواْعَلْم انَُّه اليـَنـْ

شوم، به من  من هر چند سال يكبار موفق به زيارت مشا مى: به حضرت صادق عليه السالم گفتم: عمروبن سعيد گويد«
  :اى بدهيد تا آن را به كار بندم، فرمود برنامه

دون كنم و بدان كه سعى و كوشش ب ترا به پرهيزكارى و پاكدامىن و كوشش در عبادت و خدمت به خلق سفارش مى«
  .»خوددارى از گناه سودى ندارد

كسى كه ورع ندارد، از خوردن مال حرام و آلوده شدن به عمل حرام ترسى ندارد، در اين صورت با داشنت مناز و ! آرى
مانند مريضى است كه براى به دست آوردن سالمت دارو خبورد؛ وىل از خوردن غذاهاى فاسد يا مضر ... روزه و حج و

  خبشد؟ با عدم پرهيز، دارو اثر خود را مىپرهيز نكند، آيا 

  :فرمايد باز در روايىت امام صادق عليه السالم مى - 2

  .»2«  اتـَُّقو اللََّه َوُصونُوا ِديـَْنُكْم بِاْلَورَعِ 

  .»تقواى خدا را پيشه كنيد و دين خود را با ورع حفظ مناييد«

جداً اگر ورع نباشد . است» ورع«ل مهم اخالقى يعىن بينيم كه حفظ دين در گرو يكى از مسائ در اين روايت مهم مى
  .راهى براى پابرجا بودن دين، وجود خنواهد داشت

______________________________  
  .20392، حديث 21، باب 243/ 15: ؛ وسائل الشيعه78/ 2: كاىف  -)1(

  .35ث ، حدي57، باب 308/ 67: ؛ حبار االنوار2، باب الورع، حديث 76/ 2: كاىف  -)2(
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  :َوَعْظنا ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم َفاَمَر َوَزهََّد ُمثَّ قالَ  - 3

  .»1«  َعَلْيُكْم ِباْلَورَِع فَانَُّه اليُناُل ما ِعْنَد اللَِّه اّال بِاْلَورَعِ 

  :داد و ما را بر زهد واداشت و فرمودامام ششم عليه السالم ما را موعظه كرد و دستور الزم را به ما : گويد راوى مى«
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شت منى«   .»رسد مگر به وسيله ورع بر مشا باد به ورع و پاكدامىن؛ زيرا به رمحت خدا و 

شت، يكى از حسنات  در اين روايت مهم هم مالحظه مى كنيد كه علت قرب به رمحت اهلى، و به دست آوردن 
  .اخالقى يعىن ورع است

  :مقال الباقر عليه السال - 4

  .»2«  انَّ اشََّد اْلِعباَدِة اْلَورَعَ 

  .»ترين عبادت ورع و پاكدامىن است سخت«

  .بينيد كه يكى از حسنات اخالقى را به عنوان شديدترين عبادت معرىف كرده است مى

  :عن اىب جعفر عليه السالم قال - 5

  .»3«  َك َتُكْن ِمْن اْورَع النَّاسِ قاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ يَاْبَن آَدَم اْجَتِنْب ما َحرَّْمُت َعَليْ 

  .»از آنچه بر تو حرام كردم دورى كن تا پارساترين مردم باشى! پسر آدم: گويد خداوند مى«

______________________________  
  .20394، حديث 21، باب 244/ 15: ؛ وسائل الشيعه3، باب الورع، حديث 76/ 2: كاىف  -)1(

  .5، حديث 57، باب 297/ 67: ؛ حبار االنوار5الورع، حديث ، باب 77/ 2: كاىف  -)2(

  .4 - 1286، باب وجوب الورع، حديث 268/ 11: ؛ مستدرك7، باب الورع، حديث 77/ 2: كاىف  -)3(

  86: بربال انديشه، ص

  :مسعت ابا عبداللَّه عليه السالم يقول: عن اىب اسامة قال - 6

انـُْفِسُكْم ِبَغْريِ   َواْالْجِتهاِد َوِصْدِق احلَِْدْيِث َواداِء اْالمانَِة َوُحْسِن اْخلَْلِق َوُحْسِن اجلَْواِر وَُكونُوا ُدعاًة اىلَعَلْيَك بِتَـْقَوى اللَِّه َواْلَورَِع 
ذا طاَل الرُُّكوُع َوالسُُّجوُد َهَتَف اْبِليُس ِمْن اْلِسَنِتُكْم وَُكونُوا َزْيناً َوال َتُكونُوا َشْيناً َوَعَلْيُكْم ِبطُوِل اْلرَُّكوِع َوالسُُّجوِد، فَانَّ اَحَدُكْم ا

  .»1«  يا َويـَْلُه اطاَع َوَعَصْيُت َوَسَجَد َوابـَْيتُ : َخْلِفِه َوقالَ 
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  :از امام ششم عليه السالم شنيدم فرمود: گويد اىب اسامه مى«

داء امانت و حسن خلق و خوش ، و راسىت در كالم، و ا)در عبادت(بر تو باد به تقواى اهلى و پاكدامىن و كوشش «
مهسايگى و با عمل خود مردم را به اسالم دعوت كردن و زيور مذهب بودن نه ننگ آن، و بر مشا باد به طول ركوع و 

زند واى بر من انسان فرمان برد من  سجود؛ زيرا هر كدام از مشا ركوع و سجود طوالىن كند ابليس از دنبالش فرياد مى
  .»منود من سرباز زدم سرپيچى كردم، او سجده

  :عن اىب احلسن موسى بن جعفر عليه السالم قال - 7

لَْيَس ِمْن ِشيـَْعِتنا َمْن التـََتَحدََّث اْلُمَخدَّراَت ِبَوَرِعِه ِىف ُخُدورِِهنَّ َوَلْيَس َمْن اْوِلياِءنا َمْن َهَو ِىف : َكِثريَاً ما ُكْنُت اْمسَُع اِىب يـَُقولُ 
  .»2«  ُة آالِف َرُجٍل ِفْيِهْم ِمْن َخَلِق اللَِّه اْورَُع ِمْنهُ قـَْرَيٍة ِفْيها َعْشرَ 

  :امام هفتم عليه السالم فرمود

شيعه ما نيست كسيكه زنان از پارساىي او تعريف نكنند، و از دوستان ما نيست  : فرمود من از پدرم بسيار شنيدم كه مى«
  كسى كه در يك شهر ده هزار

______________________________  
  .9، حديث 57، باب 299/ 67: ؛ حبار االنوار9، باب الورع، حديث 77/ 2: كاىف  -)1(

  .186/ 2: ؛ جمموعه ورّام15، باب الورع، حديث 79/ 2: كاىف  -)2(
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  .»نفرى، پارساتر از او وجود داشته باشد

شود كه  ق آمده كه از منت اين گونه روايات استفاده مىهاى كمى از روايات زيادى است كه در باب اخال اين روايات منونه
اى براى قبوىل  حاالت اخالقى و اوصاف انساىن، مهمرتين عامل براى حفظ اميان و مصون ماندن عمل از خطر، و وسيله

  .اميان و عمل انسان است

  89: بربال انديشه، ص
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4  

   بازگشت به انسانيت

  

  90: بربال انديشه، ص

  

   حقيقت انسان

  

انساىن كه خود را شناخته باشد و به موقعيت، مسئوليت و تكليف خود آشنا شده باشد و رابطه بني خود و خدا و جهان 
  .گريد را يافته باشد، در مسري رشد و كمال قرار مى

مهچنني با تكيه بر عقل تنها، انسان قدرت شناخت خويش را ندارد؛ بلكه الزم است با مراجعه به منطق وحى و سّنت 
  .پيامربان و امامان معصوم عليهم السالم، به شناخت خود اقدام كند

   هاى بشرى نظريه مكتب

  

تواند او را به آنچه خري اوست، و به  بدون شك فرهنگى كه از انسان شناخت ندارد، قدرت راهنماىي او را نداشته و منى
  .آنچه به ضرر و زيان اوست آگاه كند

ما بشر را به آنچه خري اوست هدايت كرده : گفتند دعاى شناخت انسان را داشتند و مىهاى ماّدِى تاريخ، ا گرچه فرهنگ
كنيم؛ اما گذر زمان ثابت كرد كه ادعاى آنان پوچ و فرهنگ آنان جز خسارت و ضرر  و از آنچه به ضرر اوست آگاه مى

  .براى بشر سودى ندارند

ت حقيقى او، دست به باز كردن راهى براى درمان دردهاى اينان با جهل و عدم شناخت بشر و ندانسنت جايگاه و موقعي
  روحى و رواىن انسان زدند، و هر
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  .»1« كس را در آن راه قرار دادند، غرق در گمراهى و بدخبىت منودند

يا اگر داشتند بسيار كم هاى زميىن به بُعد معنوى انسان يا اصًال توجه نداشتند و  اين نكته را نبايد فراموش كرد كه فرهنگ
اند به حل  ها سال قبل تاكنون نتوانسته بوده و نظر آنان به بعد مادى انسان نيز نظر صحيحى نبوده است؛ زيرا از ميليون

  .مشكالت دنياىي انسان موفق شوند

   هاى باطل دستورالعمل

  

هاى روحى ايران، يونان قدمي و هندوستان، به خيال خود، براى رشد بعد معنوى، انسان را به اعمال و  مكتب - 1
ترك ازدواج، : گفتند طبيعت اين موجود پرقيمت نبوده و نيست، آنان مى هاىي دعوت كردند كه منطبق با فطرت رياضت

ايش زندگى، ترك كار و فعاليت، گوشه نشيىن، چله گرفنت، دمشىن با زن، خنوردن گوشت، معاشرت نداشنت با مردم، ترك آر 
  ...هاى طوالىن داشنت و روزه

مهه باعث رشد جنبه معنوى انسان است؛ اّما نه تنها اين دستورات نتيجه مثبىت نداشت؛ بلكه بشر را از مواهب اهلى كه 
  .ودمن علت رشد و كمال او در صورت صحيح به كار گرفنت آن مواهب بود، حمروم مى

  هاى به اصطالح معنوى و عرفاىن، نه اينكه براى انسان به طور اين مكتب

______________________________  
بود كه تنها راه درمان دردهاى رواىن را در » فرويد«هاىي كه به شكست اجناميد، تئورى  منونه بارز تأسيس يكى از راه -)1(

هاى هرزه، متام سردمداران  پس از جلب توجه بسيارى از شهوتران عدم سركوب كردن غريزه جنسى دانست كه سراجنام
  :بست عجيىب گرفتار آمدند و خود اعرتاف كردند كه فرهنگ فرويديسمى آثار خمّرب اين نظريّه حيواىن را درك كردند و به بن

ّيه، نابسامان است كه هاى عامل به اين فرض گذرد آنقدر اوضاع زندگى ملت سال از طرح نظريّه فرويد مى 20اكنون كه 
سال زمحت بكشيم وتالش مستمرى در برگرداندن روح انساىن  40سال قبل برگردمي حداقل بايد  20اگر خبواهيم به وضع 

  ).گفتار فلسفى(مبذول دارمي 
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بيكار و سربار صحيح و منطقى كارى صورت نداد؛ بلكه او را از خطوط روشن آدمّيت جدا كرده و به عضو فلج و 
  .تبديل منود

ها از  طبيعت انسان نداشت، اكثريت قريب به اتفاق انسان اى با فطرت با توجه به اينكه دستورات اين گونه مكاتب، رابطه
پاسخ گفنت به دعوت اينان خوددارى كردند؛ اّما خود به خود اين گونه تعليمات در معدودى از افراد نفوذ كرده و پس از 

  .شد ها مى ماند و جمبور به عدم تسليم نسبت به فرهنگ مه راه باز مىمدتى از ادا

هاى مادى بودند كه براى بشر در امور اقتصادى مانند درآمد، خرج، معاشرت، معامله، سياست  در برابر اينان مكتب - 2
اين گونه مكاتب در قبول كنندگان . و رياست، حكم به اباحه مطلق دادند، و حالل و حرامى براى بشر باقى نگذاشتند

  .هاى ننگى بر صفحات تاريخ بشر به جاى گذاشتند نتيجه، سر از فساد و آلودگى درآوردند و از قدمي تاكنون لّكه

   آثار شوم اين فرهنگ

  

هاى خامنان سوز، به  ها، جنگ ها، كژ خلقى ها، غصب كردن ها، دزدى ها، جتاوزات، مظامل، جنايات، خودكشى خونريزى
هاى مادى  ى اول و دوم جهاىن در قرن اخري، و از مهه بدتر پيدايش استعمار و استثمار، حمصول مكتبها خصوص جنگ

توان جنايات و مظامل هولناك شاگردان  هاى جهان، منى قدمي و جديد است، كه حّىت با به كار گرفنت متام ماشني حساب
  .هاى مادى را برمشرد مكتب

ر، فساد در عقل، فساد در علم، فساد در سياست، فساد در نظام خانواده، تواند حدود فساد در تصو  كدام شخص مى
  گريى كند؟ فساد در اجتماع و فساد در اخالق را اندازه

  تواند جنايات بلژيك، پرتقال، هلند و فرانسه استعمارگر را از چه كسى مى
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  چنگال اين گرگان مادى گرا بودند، برمشارد؟ هاى مظلومى كه دچار سيصد سال قبل تاكنون، نسبت به ملت

مشا قدرت داريد مفاسد و مظامل گرگ پري استعمار، انگلستان دزد و غارتگر و خائن را نسبت به صدها كشور در طول 
  پنج قرن گذشته بازگو كنيد؟
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ان بزرگ را به ملل هاى آمريكاى جهان خوار، اين شيط ها، ضررها، مفاسد، جنايات و خونريزى مشا توان داريد ضربه
  مسلمان، كشورهاى خاورميانه، آمريكاى التني و آفريقاى مظلوم حماسبه كنيد؟

خوى مكتب مادى ماترياليسىت را  و شاگردان درنده) سابق(توانيد مظامل شصت ساله حزب كمونيست شوروى  مشا مى
را به بند استعمار كشيده، خصوصاً بازگو  نسبت به كل جهان، عموماً و نسبت به كشورهاىي كه اين هيوالى خطرناك آنان 

كند حامى كارگر، كشاورز و تكيه گاه انسان گرسنه و مستضعف است و  كنيد؟ شوروى با تكيه بر مكتب مادى، ادعا مى
  .با فئودال و سرمايه دار دمشن خوىن است

   پاسخ سؤال ىب

  

است در مدت اين سه سال كه يك ميليون  1360مشسى تا كنون كه سال  1357از سال : از اين ديو بد سريت بپرسيد
از برادران مسلمان افغاىن ما را به خاك و خون كشيده، برادراىن كه با پاى برهنه و شكم گرسنه و مشت خاىل از دين و 

از اين يك ميليون كشته كدام يك . شرمى كنند، دفاع از مستضعف و كارگر و كشاورز است؟ زهى ىب مكتبشان دفاع مى
  زمني خوار و سرمايه دار بودند؟فئودال و 

  هاى مادى و زميىن در در اين پنج قرىن كه ما در ارتباط با شاگردان مكتب
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امي، براى منونه يك حرف راست و يك پيمان و قرارداد با منفعت و يك وعده اجرا شده از اين خائنان  شرق و غرب بوده
  .امي به انسان و انسانيت نديده

   هاى باطل تظار مكتبان

  

فعلى به خاطر جهلى  » امپرياليسم«و » كمونيسم«هاى مادى قدمي و دو مكتب  هاى روحى ساخته بشر، و مكتب مكتب
اى خطرناك و موجودى ضد حقيقت و دمشن  كه به جايگاه انسان دارند، از انسان وابسته به خود، حيواىن شرور و درنده

  .اند واقعيت ساخته
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هاى مادى در خط افراط، انسان را به بالهاى خامنان سوز و ريشه كن دچار   در خط تفريط و مكتب هاى روحى مكتب
  .كردند

هاى عريض و طويل  ها، انسان و علم و صنعت و متدن و مدرسه و دانشگاه و كتاب و كتاخبانه و سازمان در اين مكتب
و وسيله پيشربد اهداف شيطاىن سردمداران اين مكاتب مهه و مهه ابزار حيات ... از قبيل حقوق بشر و عفو بني امللل و

  .است

   عقيده دانشمند مصرى

  

ترمجه شده است » فاجعه متدن«كه حتت عنوان » االسالم و مشكالت احلضاره«دانشمند شهيد مصرى در كتاب 
  :نويسد مى

واع مشكالت را بايد در مسائل هاى انساىن او، و دچار آمدنش به ان عوامل مهم و اساسى احنراف بشر، و نابودى ويژگى«
  :زير جستجو كرد
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   جهل و غفلت - 1

  

به رغم گسرتش علوم مادى و صنايعى كه بر اساس اصول فىن پيشرفته استوار است، جهل ما نسبت به انسان فوق العاده 
جوانب زندگى انسان و متناسب با طبيعت امي از پيش خود، نظامى كه شامل مهه  باشد، و به مهني علت هنوز نتوانسته مى

بدون شك در آينده نيز از وضع چنني نظام متقن و بر اساس فطرت و طبيعت عاجز . و فطرت وى باشد ترسيم كنيم
  .خواهيم بود

مهه اى را حتت عنوان دين اسالم، براى هدايت  البّته نياز به وضع چنني نظامى ندارمي؛ زيرا خالق انسان چنني نظام حكيمانه
  .جانبه انسان وضع كرده است
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يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِْسالمُ «   .»1« »ِإنَّ الدِّ

  .»نزد خدا اسالم است] واقعى كه مهه پيامرباْن ُمبّلغ آن بودند[مسلماً ديِن «

  .»2«  َعَلْيهِ   اْالْسالُم يـَْعُلوا َوال يـُْعلى

  .»بر او برترى ندارد) ديىن(برتر است و هيچ ) دين(اسالم «

   اشتباهات - 2

  

اشتباهات در زندگى انسان، با توجه به اطالعات حمدود و ناداىن فوق العاده وى، از آن وقت شروع شده است كه راه 
راهى كه . خود را از راهى كه پروردگار حكيم و داناى به فطرت و طبيعت انسان به او نشان داده بود جدا كرد

   هاى راهى كه ويژگى. انسان استهاى فطرى و واقعى  گوى مهه نيازمندى جواب

______________________________  
  .19): 3(آل عمران  -)1(

، حديث 1باب  14/ 26: ؛ وسائل الشيعه5719، باب مرياث اهل امللل، حديث 334/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
32383.  
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كند و استعدادهاى  باالخره راهى كه انسان براى مقام خليفة اللهى آماده مىو . رساند پروراند و به مثر مى خاص وى را مى
  .سازد دروىن او را بارور مى

   عدم تناسب متدن مادى با انسان - 3

  

هاى واقعى انسان، باال نرفته است و از اين نظر به خصايص انساىن، ارزشى قائل  كاخ متدن مادى بر اساس نيازمندى
  .سنجد ِز او را با معيارهاى ماشيىن و حيواىن مىنيست و انسان و مهه چي
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اند، آثار و نتايج شومى كه از عدم  هاىي كه به آخرين درجه متدن رسيده ظهور نتايج ناگوارى از متدن مادى، در ميان ملت
ت توجه به انسانيت انسان، آغاز شده است، و جامعه بشريت رادر پرتگاه سقوط و نابودى قرار داده نيز بر مشكال

  .»افزوده است

  .هاى ماديگرى بر انسان است اينها مهه از نتايج حكومت شوم مكتب! آرى

هاى اوست، مشكالت انسان حل  بدون شك، جز بابرگشت انسان به راهى كه از مهه جهت موافق با فطرت و نيازمندى
  .خنواهد شد و به خري دنيا و خري آخرت خنواهد رسيد

   عقيده كارل

  

  :عقيده دارد» انسان موجود ناشناخته«شمندان بزرگ اين قرن است، در كتاب كه از دان» كارل«

  .علم انسان درباره انسان بسيار ناچيز، و تقريباً مساوى با صفر است

تواند پايه گذار مكتىب باشد كه در آن مكتب، بـُْعد روحى و  با اين عقل حمدود و دانش بسيار ناچيز، چگونه انسان مى
  .هاى روحى و جسمى او پاسخ گويد ن كه شايسته اوست، رشد كند و به متام نيازمندىمادى انسان، آنچنا
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   اسالم آگاه به انسان

  

  .تنها مكتىب كه به متام زواياى حيات انساىن آگاه است، مكتب سعادت خبش اسالم است

  .دهد هاى زيان خبش را منى گريى سختهاى غري منطقى و  اسالم، در بعد معنوى اجازه حتمل رياضت
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هاىي را كه حتت عنوان حسنات اخالقى  اسالم، براى رشد بعد معنوى، سلسله مسائلى را به عنوان عبادات، و سلسله برنامه
  .براى تزكيه نفس، ارائه كرده و در بعد مادى، انسان را به هر كار با منفعىت تشويق كرده است

به ترّقى و رشد انسان، از نظر شخصى و اجتماعى سخن دارد، به عنوان منونه در فصل مسائل اسالم، در متام امور مربوط 
  .اقتصادى، ابواىب حتت عناوين باب الصناعة، باب التجارة، باب املزارعة دارد

 اسالم، به مسئله كشاورزى در درجه اول، و صنعت و جتارت در درجه بعد امهيت داده است، و پيامرب بزرگ اسالم به
  .نشانه احرتام عميقش به مسئله كار و كارگر، در بازگشت از يك سفر، دست كشاورزى را بوسيد

كند را به عنوان فريضه اعالم كرده  اسالم، طلب هر علمى كه در جهت رشد معنويت و مادّيت انسان نقشى ايفا مى
  .است

اير آن باز گذاشته، و از طرىف در راه انتخاب اسالم، دست انسان را در آبادكردن زمني و استخدام نريوهاى طبيعت و ذخ
. چگونگى زندگى انساىن، او را به خود وانگذاشته؛ بلكه در اين مرحله او را مقّيد به پيمودن راه و روش معّيىن منوده است

  .دهد راه و روشى كه در آن انسان به خود حق هيچ گونه جتاوزى به حق انسان ديگر را منى

   هاى وحى، و تالش براى به عنويت بر اساس راهنماىياسالم، پيمودن راه م
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ره گريى از زندگى را بر  دست آوردن روزى، و ازدواج و تشكيل خانواده جهت به دست آوردن آرامش و توليد نسل، و 
  .انسان واجب منوده است

  :فرمودهروى گرداندن از ازدواج را روى گرداندن از هدف نبوت دانسته و 

  .»1«  النِّكاُح ُسنَِّىت َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّىت فـََلْيَس ِمىنِّ 

  .»كه از سّنت من سرپيچى كند از من نيست ازدواج سّنت من است؛ كسى«

رتين عبادات به حساب آورده است   .و حمبت كردن به مهسر و فرزندان را از 
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اللَّه دانسته، و براى كار و كارگر ارزشى بس واال قائل  د ىف سبيلدنبال زراعت و صنعت و جتارت رفنت را مطابق با جها
  .شده است

اسالم، بدخلق و كسى كه دچار سيّئات اخالقى است را از خود ندانسته، و معاشرت با آلودگان به رذائل را به خاطر 
  .حفظ حدود انسانيت انسان، ممنوع اعالم كرده است

چنان ارزش قائل شده كه در قرآن جميد نزديك به هزار آيه در اين زمينه نازل كرده و باىب اسالم، براى بـُْعد تفّكر و تعّقل آن
  .كه مستند بر هزاران روايت است را تنظيم منوده است» باب العقل و اجلهل«هاى رواىي مستقل حتت عنوان  در كتاب

  :گويد اسالم مى

  .»2« تـََفكُُّر ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعبادِة ِستَِّني ِسَنةٍ 

  .انديشه در كار، دوربيىن و تعقل، ارزشش با شصت سال يا بنا بر نقل روايات ديگر با يك سال عبادت برابر است

______________________________  
  .85، فصل 101: ؛ جامع االخبار23، حديث 1، باب 220/ 100: حبار االنوار -)1(

  .37، باب 292/ 66: حبار االنوار -)2(

  99: ص بربال انديشه،

اسالم، در بـُْعد اخالق، سفارش به عفو و گذشت از برادران ديىن، رعايت توجه به يتيمان، دستگريى از مستمندان، 
ها  رسيدگى به درد دردمندان، حفظ آبروى مسلمانان، رعايت حقوق پدر و مادر و مهسايگان منوده است، و در اين زمينه

  .ده استبه خوشبخىت خانواده و جامعه كمك شاياىن كر 

  .و در بعد انديشه و روح و جسم، انسان را از راهنماىي تنها نگذاشته، و مهه جا به دنبال اجياد سعادت براى انسان است

اسالم، براى تأمني خري دنيا و آخرت مردم آمده، و به طور مكرر پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله هدف از رسالت 
  :كند خود را چنني بيان مى

ْنيا َواْالِخَرةِ اىنّ    .»1«  َقْد ِجْئُتُكْم ِخبَْريِ اْلدُّ
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  .»ام من براى تأمني خري دنيا و آخرت مشا مبعوث به رسالت شده«

   توجه فراگري اسالم

  

هاى  اسالم براى تأمني نيازهاى انسان، چه در زمينه مادى و چه در زمينه معنوى، وظايف و مسئوليت: كوتاه سخن اينكه
كرده كه با به كار گرفنت آن، مشكالت شخصى و اجتماعى قابل حل و در پرتو عمل به آن، سعادت مهمى را معني  

  .نصيب انسان خواهد شد

______________________________  
ج البالغه27، حديث 1، باب 191/ 18: حبار االنوار -)1(   .210/ 13: ؛ شرح 

  100: بربال انديشه، ص

  

   آفات زبان

  

  102: بربال انديشه، ص

مقدس «آياتى كه در قرآن جميد براى بيان احكام فقهى نازل شده نزديك به پانصد آيه است كه حمققيىن مهچون : گويند مى
  .مجع آورى كرده است» آيات االحكام«جمموع آن آيات را در يك كتاب، حتت عنوان » اردبيلى

ى باب طهارت، صلوة، صوم: فقه اسالمى نزديك به هشتاد و سه خبش است ، زكات، اعتكاف، حج، امر به معروف و 
از منكر، جهاد، قضاء، شهادات، ميني و عهد و قسم، كفارات، نذر، جتارت، مضاربه، مساقات، مزارعه، ازدواج، طالق، 

هر يك ابواىب جداگانه و داراى فروعات فقهى زيادى است؛ وىل براى متام اين ابواب در قرآن جميد بيش از ... رضاع و
  .آيه وجود نداردپانصد 

   قرآن و زبان
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  .درباره زبان در قرآن جميد نزديك به دويست و هشتاد و سه آيه آمده است

كه به سوره اخالق معروف است چندين » حجرات«و » صف«هاى  تنها در سوره: به عنوان منونه به چند آيه توجه كنيد
  :آيه وجود دارد، مانند

  .»1« »َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا ما ال تـَْفَعُلونَ * يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقولُوَن ما ال تـَْفَعُلونَ « - 1

نزد خدا به شدت موجب خشم است كه چيزى را بگوييد * كنيد؟ گوييد كه خود عمل منى چرا چيزى را مى! اى مؤمنان«
  .»كنيد كه خود عمل منى

  .»2« »َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموهُ « - 2

______________________________  
  .3 -2): 61(صف  -)1(

  .12): 49(حجرات  -)2(

  103: بربال انديشه، ص

نفرت ] از اين كار[ترديد  اش را خبورد؟ ىب دوست دارد كه گوشت برادر مرده و از يكديگر غيبت ننماييد، آيا يكى از مشا«
  .»پذير و مهربان است داريد، و از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه

  .»1« »َجْهِر بـَْعِضُكْم ِلبَـْعضٍ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا َأْصواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّيبِّ َو ال َجتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل كَ « - 3

گوييد با او بلند سخن  صدايتان را بلندتر از صداى پيامرب نكنيد، و آن گونه كه با يكديگر بلند سخن مى! اى مؤمنان«
  .»نگوييد

َأْن َيُكنَّ َخْرياً ِمنـُْهنَّ   ال ِنساءٌ ِمْن ِنساٍء َعسىَأْن َيُكونُوا َخْرياً ِمنـُْهْم َو   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعسى« - 4
  .»2« »َو ال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َو ال َتنابـَُزوا بِاْألَْلقابِ 
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رت باشند، ونبايد زناىن  نبايد گروهى گروه ديگر را مسخره كنند، شايد مسخره شده! اى اهل اميان« ها از مسخره كنندگان 
رت باشند، و از يكديگر عيب شايد مسخره شده] ه كنندمسخر [زنان ديگر را  جوىي نكنيد و با  ها از مسخره كنندگان 

  .»لقب هاى زشت و ناپسند يكديگر را صدا نزنيد

   امهيت و ارزش زبان

  

رسيم كه  كنيم، به اين معىن مى وقىت در قرآن جميد درباره زبان، به بيش از يك و نيم برابر آيات متام ابواب فقه برخورد مى
  .زبان عضوى بزرگ و پاره گوشىت فوق العاده است

   رتين غذاى دنيا را برامي: يا خواجه او به او گفت» لقمان«مالك : گويند مى

______________________________  
  .2): 49(حجرات  -)1(

  .11): 49(حجرات  -)2(

  104: بربال انديشه، ص

يه منا: گفت. خواجه آورداى براى  يه كن، لقمان زبان پخته يه كرد لقمان زبان پخته. بدترين غذاى عامل را برامي  از . اى 
رتين و بدترين غذاست؟ گفت: لقمان پرسيد آرى؛ زيرا سعادت انسان در صالح و تقواى زبان، و شقاوت، بدخبىت : زبان 

  .و هالكت بشر در كج روى اين عضو است

زير مبباران » ناكازاكى«و چندين هزار ىب گناه در » هريوشيما«به صد هزار نفر در  با يك فرمان ظاملانه زبان نزديك
  .هواپيماهاى آمريكاىي تبديل به خاكسرت شدند

گناه به  ميليون ليرت خون از گلوى بشر ىب 17در جنگ جهاىن دوم صادر شد نزديك به » هيتلر«با فرماىن كه از زبان 
  .ناه كشته شدندميليون انسان ىب پ 35زمني رخيت و 

خواه و  هزار مرد و زن آزادى 5نزديك به ) شهريور 17(اى در مجعه سياه  با يك فرمان از زبان خائن بدكار و جنايت پيشه
ران به خاك و خون كشيده شدند   .اسالم طلب، در ميدان شهداى 
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كت اسالمى ايران، كه هر يك براى خود با فرمان آتش از زبان ناپاكى چون صدام آمريكاىي، هزاران جوان و سرمايه از ممل
  .»1« توانستند منشاء عاليرتين خدمات اسالمى و انساىن باشند، در جنوب و غرب كشور به خاك و خون غلطيدند مى

______________________________  
با محله نظامى  1382نشانده سردمداران آمريكا بود در سال  اين ديكتاتور ظامل كه دست» صدام حسني«سراجنام  -)1(

اى   جان تازه» عراق«با سقوط صدام مردم مظلوم . اش برچيده شد خود آمريكا سقوط كرد و نظام حكومت مستبدانه
آمريكا كه بدنبال منافع خود خون هزاران غري نظامى را به زمني . گرفتند و در پى هوّيت خويش، دست به حتركاتى زدند

گذرد،  ماه از محله به عراق و تصرف آن مى 6آورد و اكنون كه بيش از رخيت، كشور عراق را حتت كنرتل خود در 
زنند،  و حقوق بشر مى» دموكراسى«اينان كه هر روز دم از . سرنوشت مردم مظلوم اين كشور را در دست گرفته است

  .دهند اى ديگر به جنايات خود ادامه مى امروز مانند صدام در چهره

اى بود كه با حتريك مزدوران و حاميان آمريكاىي، در آغازين  نت شعله جنگ هشت سالهبزرگرتين جنايت صدام، بر افروخ
وى آنقدر از محايت و . روزهاى توّلد انقالب اسالمى به رهربى حضرت امام رمحه اهللا عليه ايران اسالمى صورت گرفت

ره مى من در عرض سه روز : ه ايران اعالم كرده بودبرد كه هنگام آغاز محله ناجوامنردانه ب پشتيباىن قدرمتندان شرق و غرب 
كنم؛ اّما اين خواب پريشاىن بود كه هرگز تعبري نشد و ملت غيور ايران با ايثار و از خودگذشتگى جوانان  ران را فتح مى

  .هاى خود ناكام كردند اين مرز و بوم، او را در نقشه

  105: بربال انديشه، ص

گناه، آواره و از خانه و كاشانه به دامن صحرا و زير چادرها   ها انسان ىب لف يزيد، ميليونبا مهان فرمان خائنانه از زبان خ
  .كشيده شدند

در مقابل با يك فرمان اهلى از زبان رهربى بزرگ، انديشمندى سرتك، عارىف كم نظري، موجودى ىب نظري، سالكى شب زنده 
ليون نفر مجعيت به طرف قرآن به حركت درآمده، و از دار، يعىن حضرت امام مخيىن، مملكت ايران با سى و شش مي

  .اسارت جهان خواران پليد به ساحل جنات رسيد

كنند را برمشرد؟ و  هاى خائنانه ديو صفتاىن كه در لباس آدميزاد بر پيكر انسانيت وارد كرده و مى توان ضرر گفته مگر مى
  ره حساب كشيد؟هاى اولياء اهلى را به داي توان منافع سرشار گفته مگر مى

   تكاليف شرعى زبان
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  :انسان از نظر گفتار و سخن، در ميدان تكليف موضوع مسائلى است مانند

  .»1« تلبيه گفنت به وقت ُحمرم شدن براى زيارت خانه خدا - 1

  ام به كويت احرام بسته
 

  لبيك زنان به جستجويت

  

ى از منكر - 2   :امر به معروف و 

______________________________  
  .َك َلبـَّْيكَ َلبَـْيَك اللَُّهمَّ َلبـَّْيَك، لَبـَّْيَك الَشرِيَك َلَك َلبـَّْيَك، انَّ احلَْْمَد واْلنـِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَشرِْيَك لَ  -)1(

  106: بربال انديشه، ص

  .»1« »بِاْلَمْعُروِف َو تـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن «

رتين امىت هستيد كه « دهيد و از   ايد، به كار شايسته و پسنديده فرمان مى پديدار شده]  براى اصالح جوامع انساىن[مشا 
  .»آوريد به خدا اميان مى ] از روى حتقيق، معرفت، صدق و اخالص[داريد، و  كار ناپسند و زشت بازمى

  .قرائت منازهاى واجب يوميه، و در صورت لزوم مناز عهد، نذر، طواف و ميت - 3

  .شهادت به حق دادن در دادگاه اسالمى، جهت حل مشكل يك مسلمان - 4

  .اقرار به توحيد و نبوت رسول اكرم به هنگام مسلمان شدن: اجراى شهادتني - 5

موضوع بسيارى از مسائل است كه انسان با رعايت آن مسائل يا جدا ماندن از آن، فراهم در ميدان اخالق نيز زبان، 
  .آورنده سعادت يا شقاوت و هالكت خويش است

   كالمى از غزاىل
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  :گويد ضمن مجله پرمعناىي درباره زبان مى» احياء علوم الدين«در كتاب » غزاىل«

  .َوَحَرُمهُ  َفانَُّه َصِغيـٌْر ِجْرُمُه َوَعْظِيٌم طاَعُتهُ 

  .»زبان عضويست كه وزنش اندك و كم وىل عبادت و گناهش بسيار بزرگ است«

______________________________  
  .110): 3(آل عمران  -)1(

  107: بربال انديشه، ص

مت ناجبا، يا يك دروغ، قدرت دارد آبروى پنجاه ساله انسان ىب ىب تقصريى را گناهى را بريزد، يا مال و جان  زبان با يك 
  .بر باد دهد

متام جناياتى كه در طول برپا بودن سازمان امنيت طاغوت آمريكاىي در ايران، بر آبرو و جان و مال مردم رفت، حمصول 
  .اين است جرم عظيم و گناه بزرگ زبان! زبان مزدوران ساواك كثيف بود، آرى

، آبروى مسلماىن را حفظ كند، و مال و عرض مؤمىن را از خطر تواند با گفتار اهلى بني دو نفر را اصالح منوده و زبان مى
  .اين است طاعت بزرگ او! برهاند آرى

» زبان«ها باشد؛ وىل بزرگان دين درباره  اى براى شيطان و شيطان تواند وسيله در حاىل كه هر يك از اعضاى انسان مى
  :اند فرموده

  .ِء اْالْنسانِ َوانَُّه اْعَظُم آَلِة الشَّْيطاِن ىف اْسِتْفوا

  .»زبان بزرگرتين وسيله براى شيطان در گمراهى انسان است«

كند و اميان به  هاى زبان را به طور مفصل و مشروح بيان مى اين مكتب انسان شناس اسالم است كه منافع و زيان! آرى
  .دهد خدا و قيامت را ضامن آراسته شدن زبان به حسنات، و پاك ماندنش از سيئات قرار مى

  گري تقوا سرعت

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

كند، اين  مؤمن در اسالم با كمربند تقوى و خوف از خدا و اميان به روز جزا، زبانش را از آلودگى حفظ كرده و سعى مى
اى  عضو حساس به طور دائم در راه خدا قرار گرفته، و جز اجراى مسائل امياىن و گفتار خداىي و كالم نيكو با مردم برنامه

  .نداشته باشد

  :خوانيم در باب زبان چنني مى» منهاج العابدين«پر قيمت در كتاب 

  108: بربال انديشه، ص

ترين عضويست از اعضاء و طغيان و فساد و  بر تو باد اى برادر كه زبان نگه دارى و در ضبط و قيدآورى، كه او سركش«
  .»1« »عدوان او بيشرت است

   دو نكته

  

  :به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفتم روايت است كه گفت» سفيان بن عبد اللَّه«از 

  .»2«  ما اخوف ما ختافه على فقال هذا و اخذ بلسان نفسه

  .»اين و زبان خود با دست گرفت: ترسى؟ فرمود از چه چيز بر من بيشرت مى! اى رسول خدا«

توانست   رماى سخت مىنفس خود را اين گونه يافتم كه رنج روزه را در گ: نقل كردند كه گفت» يونس بن عبيد«و از 
  .توانست كرد آيد منى اى كه به كار منى كشيد؛ اما ترك كلمه

   آثار حفظ زبان

  

آدم بامداد برخيزد، متام اعضاى او به نزد زبان او بگريند و   چون بىن: روايت كرده است كه» ابوسعيد ُخْدرى«آنچه  :اول
راست باشى ما مهه راست شومي و اگر تو كژ روى ما كژ  دهم كه راست باشى كه اگر تو گويند به خدا تو را سوگند مى

كند، چه به توفيق و چه به خذالن، و مؤكد اين  شومي، و معناى اين نشانه آن است كه نطق زبان در اعضاى آدمى اثر مى
چون در دل خود قساوتى و در تن سسىت و در روزى حرمان بيىن بدان  : است كه گفت» مالك بن دينار«معىن حكايت 

  .كه سخن بيهوده گفته باشى
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  آنكه حفظ وقت خويش كىن، كه بيشرتين سخىن كه آدمى بر زبان آورد، :دوم

______________________________  
  .61: منهاج العابدين -)1(

ج البالغه ابن اىب احلديد -)2(   .27/ 10: شرح 

  109: بربال انديشه، ص

  .ضايع گرددبه غري ذكر خداى تعاىل، لغو باشد و وقت بدان 

اده به غرفه» حسان بن اىب سنان« اند؟ پس روى به  اى گذشت كه نوساخته بودند، پرسيد كه چند روز است كه اين بنا 
كىن؟ و نفس را با يك سال روزه   تو را به اين چكار، چرا سئوال ىب معنا مى! اى نفس مغرور: نفس خود كرد و گفت

  .گرفنت عقوبت كرد

العظمى بروجردى يك روز در هنگام حبث در يك مسئله فقهى درباره يكى از  حضرت آيت فقيه بزرگ،: گويند مى
شاگردان خود عصباىن شد و سخن تندى به او گفت، پس از درس او را خواست و سخت از او دجلوىي كرد، آنگاه با 

از چنان عملى براى مهيشه خداى خود پيمان بست كه يك سال متام روزه بگريد تا با جرميه شدن نفس با يك سال روزه، 
  .مصون مباند

حفظ اعمال صاحله است كه هر كه زبان نگه ندارد و سخن بسيار گويد، به ناچار در غيبت مردمان افتد و سخن  :سوم
َمَثل غيبت كننده، چون كسى است كه با منجنيقى : اند اى است هالك كننده كه گفته بيهوده و غيبت، خود صاعقه

ى و خاىل گرددحسنات خويش را به ش   .رق و غرب دراندازد، و ديگر از حسنات 

شنيدم  : آن عارف طبقى رطب نزد او فرستاد و گفت. فالن كس غيبت تو را كرد: كنند كه به يكى از عرفا گفتند نقل مى
  .كه تو حسنات خود را به هديه نزد من فرستادى، خواستم كه آن را تالىف كرده باشم

هاى دنيا است، و به تعبري ديگر حفظ كردن زبان از گفتارى كه خداىي  ن سالمت از آفتترك سخن كه ترك آ :چهارم
  .نيست و ضربه از پى دارد

  .هايت نشكند با زبان سخن مگو تا دندان: گويند بزرگان مى
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ن مكن، تا قدر و قيمتت از دست نرود: و ديگرى گفته   .سفره زبان را 

  زبانا ز دستت به رنج اندرم
 

  ت تا بزى سرمبربّم سر 

  

   بدان: ذكر آفات آخرت وعاقبت آن است و در اين باب يك نكته بگومي :پنجم

  110: بربال انديشه، ص

كه آنچه گوىي يا سخن حرام باشد يا مباح، اگر حرام باشد و حمظور، خود عذاب خداى در زير آن است كه طاقت آن 
  :و سالمه عليه فرمود كه رسول خدا صلوات اللَّه: ندارى كه در حديث است كه

كساىن : اى جربئيل ايشان كيستند؟ گفت: خوردند گفتم آن شب كه مرا به آمسان بردند، قومى را ديدم كه مردار مى«
  .»هستند كه گوشت مردگان خورند

ه سگان دوزخ تو دار، و مردمان را به زبان خود مدر ك زبان خود را از محله به قرآن و طالبان علم بريده: را گفتند» معاذ«و 
  .را بدرند

  :گويد مى» ابوقالبه«

  .»در غيبت كردن خراىب دل است از هدى، تا فرا راه راست نبيند اين سخن است كه حرام است«

   آثار سخنان مباح

  

حق مردم عاقل آن است كه از ايشان شرم دارد . مشغول كردن كرام الكاتبني به چيزى كه در آن فايده و خريى نباشد :اول
  :ايشان را نرجناندو 

  .»1« »ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ «

  .پس بنده بايد از اين حذر كند و از خداى تعاىل برتسد. فرستادن نامه نزد خداى تعاىل، پر از لغو و هرز و بيهوده :دوم
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فرسىت،  اى به نزد خداى تعاىل مى نوشته! مرداى : يكى به ديگرى نگريست، و سخىن ناسزا گفت، او را گفت: اند گفته
  .نويسى در آن بدان كه چه مى

  خواندن آن در روز قيامت نزد خداى عزوجل در برابر مردمان با رنج، :سوم

______________________________  
ىن آماده نگهبا]  براى نوشنت و حفظش[گويد جز اينكه نزد آن  هيچ سخىن را به زبان منى«. 18): 50(ق  -)1(

  .»است

  111: بربال انديشه، ص

شت منقطع، از نعمت حمبوس   .ترس، برهنگى، گرسنگى، تشنگى، از 

  :اند گفته. چرا گفىت؟ و به چه سبب گفىت؟ و حجت منقطع شد: مالمت و توبيخ ىب حد، كه :چهارم

  .ايَّاَك َواْلُفُضوَل َفانَّ ِحسابُُه َيطُولُ 

  .»آن طوالىن استسخن اضافه از حق مگو كه حساب «

   آفات خطرناك زبان

  

اند، و در حمور هر يك از آفات به شرح و بسط مسئله اقدام   هاى مهم اخالقى آفات زبان را در بيست مورد مشرده كتاب
در اين مقال به ذكر عناوين بيست گانه اكتفاء كرده و تفصيل آن را به مطالعه و حتقيق خوانندگان واگذار . اند كرده
  :كنيم مى

  .سخن گفنت، در چيزى كه سود و منفعت براى شنونده ندارد - 1

  .اضافه و زيادى گفنت در حدى كه، باعث رنج و زمحت ديگران شود - 2

  .باطل گفنت - 3
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  .مراء و جمادله كردن - 4

نشان هنرمناىي كردن براى : به تعبري ديگر. پيچيده و مغلق گفنت، در حدى كه مستمع نتواند از گفتار استفاده كند - 5
  .دادن شخصيت علمى خويش

  .فحش و ناسزا و بد گوىي - 6

  .ىب جا لعنت كردن مردم - 7

  .غنا - 8

  .شوخى - 9

  .مسخره و استهزاء كردن مردم -10

  .سخن گفنت به صورتى كه در مردم اجياد دمشىن كند -11

  112: بربال انديشه، ص

  .فاش كردن اسرار مردم -12

  .وعده دروغ -13

  .دروغ -14

  .غيبت -15

  .سخن چيىن و منامى -16

  .دو زبانه بودن -17

  .جا يا متلق گوىي تعريف و متجيد و مدح ىب -18

  .سئوال ىب مورد -19
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  .مت -20

   رواياتى در باب زبان

  

  :گانه فوق اينك به چند روايت توجه كنيد پس از ذكر فهرست موارد بيست

  :از امري مؤمنان عليه السالم نقل شده است كه فرمود

  :كند نسان ده خصلت است كه زبان آن را آشكار مىدر ا«

ناطقى است كه به  -3. دهد حاكمى است كه به دعواها فيصله مى -2. دهد شاهدى است كه از درون خرب مى - 1
  -4. شود وسيله آن پاسخ داده مى

 -6. شوند مىاى است كه با آن اشياء شناخته  كننده توصيف -5. شود اى است كه با آن مشكلى برطرف مى واسطه
  7. دهد فرماندهى است كه به نيكى فرمان مى

حاضرى است كه  -9. دهد ها را تسكني مى اى است كه غم تسليت دهنده -8. دارد اندرزگوىي است كه از زشىت بازمى -
  .شود ها برطرف مى به وسيله آن كينه

  .»1« »برد ها به وسيله آن لذت مى دلرباىي است كه گوش -10

______________________________  
، باب 282/ 74: ؛ حبار االنوار92: ؛ حتف العقول4، خطبة ألمرياملؤمنني عليه السالم، حديث 20/ 8: كاىف  -)1(

  .1حديث  14

  113: بربال انديشه، ص

  

   زبان و اميان
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  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»1«  َيْسَتِقْيَم ِلسانُهُ   قـَْلُبُه َوال َيْسَتِقْيُم قـَْلُبُه َحّىت َيْسَتِقْيَم   ال َيْسِتقْيُم اْمياُن َعْبٍد حّىت 

  .»اى درست نشود تا آنكه دلش درست شود، و دلش درست نشود تا آنكه زبانش درست شود اميان هيچ بنده«

   حق زبان

  

  :قال السجاد عليه السالم

  .»2«  َر َوتـَْرُك اْلُفُضوِل الَّىت الفائَدًة َهلا َواْلِربُّ بالنَّاِس َوُحْسُن اْلَقْوِل ِفيِهمْ َحقُّ اللِّساِن اْكراُمُه َعِن اْخلَنا َوتـَْعويُدُه اْخلَيْـ 

هاى بيهوده و نيكى به مردم  گوىي حق زبان، منزّه داشتنت آن از زشتگوىي و عادت دادنش به خوىب و هر فروگذاشنت زياده«
  .»و خوب گفنت درباره آنان است

   حبس زبان

  

  :عليه السالم قال على

   ِبطُوِل ِسْجنٍ   َء اْوىل اْحِبْس ِلساَنَك قـَْبَل ان يُطيَل َحْبَسَك َويُردى نـَْفَسَك، َفال َشىْ 

______________________________  
، حديث 78، باب 299/ 68: ؛ حبار االنوار13 - 10121، حديث 103، باب 31/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

71.  

  .41، حديث 78، باب 286/ 68: ؛ حبار االنوار3214باب احلقوق، حديث  618/ 2: الفقيهمن ال حيضره  -)2(

  114: بربال انديشه، ص

  .»1«  ِمْن ِلساٍن يـَْعِدُل َعِن الصَّواِب َويـََتَسرَُّع اَىل اجلَْوابِ 
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چيز به اندزه زباىن كه از جاده پيش از آن كه زبانت تو را به زندان طوالىن و هالكت درافكند، او را زنداىن كن؛ زيرا هيچ «
  .»شتابد، سزاوار زندان طوالىن نيست شود و به جواب دادن مى صواب منحرف مى

______________________________  
  .4180، حديث 2437: غرر احلكم -)1(

  115: بربال انديشه، ص

  

   كيفر گناهان

  

  116: بربال انديشه، ص

  

  »1«  كيفر گناهان

  

______________________________  
اشاره شود توجه مشا را به » مساحقه«و » لواط«و » زنا«گناهان جنسى قبل از آنكه به كيفر گناهان سه گانه : اول -)1(

  :مناييم اى جلب مى مقدمه

نقش وجود مبارك حضرت حق در وجود انسان غرايزى قرار داده است كه در چرخش چرخ زندگى شخصى و اجتماعى او 
اش بدون ارتباط با هم نوعان  از آجنا كه انسان يك موجود اجتماعى است و زندگى روزمرّه. كند مهمى را ايفا مى

رت، يارى مى پذير نيست، اين غرايز مورد نظر به طور معجزه امكان بدون ترديد انساِن بدون . كند آساىي او را در زندگى 
ره د به مشكالت و معضالت سخىت دچار مىغريزه و متايالت دروىن در مسري زندگى خو  ورى صحيح از  شود و هرگز به 

  .شود زندگى موفق منى
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است كه در نوع زندگى بشر و چگونگى آن دخالت مستقيمى » غريزه جنسى«يكى از نريومندترين غرايز دروىن انسان 
انگيز متنفر باشد، خداى متعال اين  ور لّذتتواند از ام از آجنا كه انسان يك موجود لّذت گراست و به طور كلى منى. دارد

ره. غريزه را در وجود او به امانت گذاشت بردارى از لذايذ  از مثرات مهم اين غريزه بقاى نسل بشر، آرامش و آسايش و 
  .صحيح انساىن است

فته شده است به تعد يل در نيايد؛ به طور با توجه به آنچه ذكر شد اگر اين غريزه و غرايز ديگرى كه در وجود انسان 
حتريك يا تعطيل اين غريزه و ساير غرايز دروىن بشر، مايه ركود و . منايد ناپذيرى مى هاى جربان قطع او را دچار خسارت

در . منايد آورد و زندگى شخصى و اجتماعيش را به جهنمى از اضطراب و وحشت تبديل مى سقوط حتمى او را فراهم مى
چون و چراى از غرايز دروىن و نفس اماره، ارزش و قيمت انسان را از بني  ت كه پريوى ىبروايات رسيده تصرح شده اس

رت است يا مالئكه؟ حضرت فرمود: از وجود مبارك امري عارفان حضرت على عليه السالم پرسيدند كه. برد مى   :آيا انسان 

َوركََّب ِىف اْلَبهائِِم َشْهَوًة َبال َعْقٍل َورَكََّب ِىف َبىن آَدَم ِكْلتَـْيِهما، َفَمْن َغَلَب إنَّ اللََّه عّزوجّل ركََّب ِىف اْلَمالئكِة َعْقًال ِبال َشْهَوٍة 
، 39، باب 299/ 57: حبار االنوار[َعْقُلُه َشْهَوَتُه فـَُهَو َخيـٌْر ِمَن اْلَمالِئَكِة َوَمْن َغَلَب َشْهَوُتُه َعْقَلُه فـَُهَو َشرٌّ ِمَن اْلَبهاِئِم 

  ].5حديث 

اده است بدون شهوت و در حيوانات شهوات را بدون عقل و در فرزندان آدم « خداى متعال در فرشتگان فقط عقل را 
رت است، و كسى كه . اده است) عقل و شهوت(هر دو را  پس كسى كه عقلش بر شهوتش غالب شود از فرشتگان 

  .»شهوتش بر عقلش چريه شود ازحيوانات بدتر است

  ايزسركوب كردن غر 

نكته مهم ديگرى كه الزم به ذكر است اين است كه اسالم هرگز با سركوب كردن غريزه جنسى موافق نيست و در راه 
آنچه در مورد برخورد با اين غريزه نريومند مطرح است و اسالم با آن خمالفت . استفاده صحيح از آن تأكيد كرده است

ره را حرام  ... اگر اسالم زنا، استمناء و لواط و. از از اين نعمت اهلى استبردارى غري جم شديد خود را اعالم كرده است 
اين مهه تأكيد و . دعوت كرده است) دائم يا موقت(كرده است در مقابل، متام دخرتان و پسران جوان را به ازدواج 

  .ايل شده استپافشارى بر تشكيل خانواده و ازدواج نشانه امهّيىت است كه اسالم براى اين غريزه ارزمشند ق

اسالم جواىن كه عذب است و تن به ازدواج نداده را از نظر ديىن شخص ناقصى معرىف كرده و در مقابل، كسى را كه به 
داند و  اسالم مناز جوان جمرد را با مناز جوان متأهل برابر منى. امور مقدس ازدواج پرداخته از نظر ديىن كامل دانسته است
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اين مهه، نشانه امهّيت و . ه براى جوان متأهل قايل است هرگز براى شخص جمرد قايل نيستخالصه اسالم احرتامى را ك
  .باشد ارزش غريزه جنسى در نگاه اسالم مى

   علل و عوامل حترمي مفاسد جنسى

توضيح اينكه براى هر انساىن در خور . مهمرتين علت حترمي مفاسد جنسى، متالشى شدن نقطه لّذت انسان است
دروىن، نقطه اوجى براى لذت درونش قرار داده شده است، به عنوان مثال اگر كسى با يك منزل كوچك به  هاى خواسته

رسد و ديگرى با ساختماىن مرتفع، هر دو از نظر لّذت در يك سطح قرار دارند و نقطه اوج لّذتشان يكى  اوج لّذت مى
حد و مرزى در كار نباشد، شخصى كه با ازدواج با يك با توجه به اين مثال در مورد غريزه جنسى اگر قرار باشد . است

خورد و ديگر از چنني  قيد و شرط نقطه لّذتش به هم مى رسيد، با آزادى ىب دخرت متوسط از نظر زيباىي به اوج لّذت مى
وانب هاى عقلى و فلسفى است كه در اين مقال فرصت بررسى متام ج اين نكته داراى ريشه. رسد مهسرى به اوج لّذت منى

تنها در اين قسمت به اين . دهيم آن نيست، بنابراين خوانندگان حمرتم را به فكر و مراجعه به تفاسري قرآن كرمي ارجاع مى
توان مهمرتين آن  ناپذيرى است كه مى كنيم كه به هم پاشيدن نقطه اوج لّذت انسان، داراى خسارات جربان نكته اشاره مى

گرايان است كه  شاهد نكته فوق زندگى غريبان و غرب. انسان به جنگل حيوانات برمشردرا با هرج و مرج و تبديل زندگى 
گانه مورد حبث  با توجه به آنچه ذكر شد اينك توجه مشا را به كيفر گناهان سه. بر هيچ انسان با انصاىف پوشيده نيست

  .كنيم جلب مى

  117: بربال انديشه، ص

  

  زنا - 1

  

است، و چون در كتاب خدا به  » كبريه«گناهى كه در قرآن به آن وعده عذاب داده شده در روايات آمده است، كه هر  
  .گناه زنا صرحياً وعده عذاب داده شده، در كبريه بودن آن هيچ ترديدى نيست

  :خوانيم درباره اين عمل خطرناك در قرآن مى
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* النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو ال يـَْزنُوَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثاماً  َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال يـَْقتـُُلونَ «
  .»1« »ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َخيُْلْد ِفيِه ُمهاناً 

كشند، و زنا  م كرده است، جز به حق منىپرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرا و آنان كه معبود ديگرى را با خدا منى«
روز قيامت عذابش دو چندان شود، و در آن با .* كنند؛ و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سخىت برسد منى

  .»خوارى و سرشكستگى جاودانه ماند

  در» اثاماً «: و برخى از تفاسري ديگر آمده است كه» منهج الصادقني«در تفسري 

______________________________  
  .69 -68): 25(فرقان  -)1(

  119: بربال انديشه، ص

  :اند دهند و گفته آيه شريفه، نام حملى در جهنم است كه زناكاران را در آن كيفر مى

در اصل به معناى اعماىل است كه » اثام«و » امث«اما . چيزى است مانند چرك و خون كه از بدن دوزخيان جارى شود
  .»1«  منايد و در اينجا منظور جزاى گناه است رسيدن به ثواب دور مى انسان را از

______________________________  
كساىن كه مرتكب اين گناهان : فرمايد نكته مهمى كه در اين آيه شريفه مطرح است اين است كه خداى متعال مى -)1(

خنست اينكه چرا : آيد در اينجا دو سؤال پيش مى. شوند، در قيامت عذاب و جمازاتشان مضاعف است» زنا«من مجله 
شوند؟ و آيا اين با عدالت سازگار است؟ دوم  عذاب اين گونه افراد مضاعف است؟ و چرا به اندازه گناهشان جمازات منى

 دانيم خلود تنها به كفار مربوط است و اينكه در اينجا سخن از خلود و جاويدان ماندن در عذاب است، در حاىل كه مى
از سه گناهى كه در آيه شريفه مطرح است تنها گناه اول كفر است؛ اما درباره قتل نفس و زنا چرا خلود مطرح شده 

  .است؟

گاه يك گناه سرچشمه گناهان ديگراست، مانند كفر كه سبب ترك واجبات و : فرمايند مفسران در پاسخ سؤال اول مى
توان به آثار  ودن جمازات و عذاب فردى كه مرتكب آن شده است را مىگردد؛ اما در مورد زنا مضاعف ب اجنام حمرمات مى

گرچه شخص زناكار يك گناه مرتكب شده است؛ اما از آجنا كه اين گناه اثر مستقيمى در بروز . اجتماعى آن سوق داد
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 31نكته فوق آيه شاهد . شود، جمازاتش دو برابر است آثار شوم و خطرناك اجتماعى دارد و زمينه بروز گناهان ديگر مى
  :فرمايد سوره اسراء است كه مى

  .»ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبيًال   َو ال تـَْقَربُوا الزِّىن«

  .»نزديك زنا نشويد كه كار بسيار زشت و بد بدراهى است«

وه بر تأكيدى كه در اين تعبري عال» نزديك زنا نشويد«: فرمايد بلكه مى» زنا نكنيد«فرمايد  خداى متعال در اين آيه منى
فته شده است اشاره لطيفى دارد كه آلودگى به زنا غالباً مقدماتى دارد كه انسان را به طور  عمق آن نسبت به خود عمل 

چشم چراىن يكى از مقدمات آن است و يا بدحجاىب و برهنگى نيز مقدمه : كند، به عنوان مثال تدرجيى به آن نزديك مى
  .باشد ديگر آن مى

  .»ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبيًال «  مورد نظر در آيه فوق اين است كه در مجله نكته

فته شده است كه مهه دليل بر عظمت گناه است  انَّ، و استفاده از فعل ماضى، و تعبري به فاحشة موارد (سه تأكيد 
  .باشد راهى به مفاسد ديگر در جامعه مى بيانگر اين واقعيت است كه عمل زنا »ساَء َسِبيًال «  و مجله.) تأكيد است

. شود اميان از دنيا رفنت مى توان گفت كه بعضى از گناهان به قدرى شديد است كه سبب ىب اما در پاسخ از سؤال دوم مى
  .در مورد زنا خمصوصاً اگر زناى حمصنه باشد نيز ممكن است چنني باشد

  .باشد) شرك، قتل و زنا(به هر سه گناه اين احتمال نيز وجود دارد كه خلود در آيه مربوط 

  :فلسفه حترمي زنا

  .پيدايش هرج و مرج در نظام خانواده و از ميان رفنت رابطه فرزندان و پدران - 1

خداى متعال زنا را براى حفظ اصل و نسب و لواط را «: امري مؤمنان عليه السالم در مورد فلسفه حترمي زنا فرموده است
  .»حرام كرده استبراى زياد شدن نسل 

قتل نفس، از بني رفنت اصل و : علت حترمي زنا مفاسدى مانند«: مهچنني از امام رضا عليه السالم نقل شده است كه فرمود
  .»باشد نسب، ترك تربيت كودكان، تباه شدن موضوع ارث و مرياث، كه در آن وجود دارد مى
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  .ى و اجتماعى در ميان هوسبازان استهاى فرد اين عمل ننگني سبب انواع برخوردها و كشمكش - 2

  .هاى فراواىن است علم و جتربه نشان داده است كه اين عمل زشت سبب بيمارى - 3

نبايد فراموش كرد  . رود شيوع عمل مناىف با عفت مهمرتين عامل و از موانع بزرگ ازدواج و تشكيل خانواده به مشار مى - 4
ست؛ بلكه اشرتاك در تشكيل زندگى، انس روحى و آرامش رواىن و تربيت كه تنها فلسفه ازدواج اشباع غريزه جنسى ني

هاى زندگى از آثار ازدواج است كه در صورت عدم حترمي زنا، انسان از اين مواهب اهلى  فرزندان و مهكارى در متام زمينه
  .ماند حمروم مى

  120: بربال انديشه، ص

  

   آثار زنا در روايات

  

از بني : سه در دنيا و سه در آخرت، اما آثار دنياىي: اند در روايىت امام باقر عليه السالم براى زنا شش اثر ذكر كرده - 1
غضب حق، سخىت در حساب، دخول در جهنم و خلود : اما آثار آخرتى. رفنت آبرو، كم شدن رزق، نزديك كردن مرگ

  .»1«  در آن

  :و نيز فرمود - 2

______________________________  
  .25692، باب حترمي الزنا، حديث 309/ 20؛ وسائل الشيعه 3، باب الزاىن، حديث 541/ 5: كاىف  -)1(

  121: بربال انديشه، ص

كسى كه با زن مسلمان، يا يهودى يا نصراىن يا جموسى، آزاد يا كنيز زنا كند و توبه نكرده، با اصرار بر اين عمل از دنيا «
هاىي از آتش بريون  ها و افعى كند كه از هر در مارها و عقرب برود، خداى متعال در قربش سيصد در از عذاب باز مى

  .»1« »سوزد آيد و تا روز قيامت مى مى
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  :از قول امري مؤمنان عليه السالم نيز نقل شده است كه فرمود - 3

ا  اهل حمشر ناراحت مىشود كه متام  در قيامت به دستور خدا بوى متعفىن وزيده مى« شوند، در حدى كه تنفس بر آ
: گويد نه، وىل سخت ناراحتيم؛ مى: گويند دانيد اين بوى متعفن از چيست؟ مى مى: دهد گردد، منادى ندا مى سخت مى

ا را لعنت كنيد كه خدا لعنتشان كرده است، منى اين بوى زناكاران است كه بدون توبه از دنيا رفته ند در حمشر  ما اند، پس آ
  .»2« »خواهند زناكاران را لعنت كند كسى، مگر اينكه آنان را نفرين كرده و از خدا مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله خطاب به امري مؤمنان عليه السالم فرمود - 4

 - 2. برد آبرو را مى - 1: پيامدهاى دنيايش اين است كه. سه در دنيا و سه در آخرت: زنا شش پيامد دارد! اى على«
سخىت در  -1: و پيامدهاى آن در آخرت عبارت است از. كند روزى را قطع مى -3. خبشد مرگ را شتاب مى

  .»3« »جاودانگى در آتش -3خشم خداى رمحان  -2رسى  حساب

______________________________  
  .6، حديث 85 ، باب389/ 72: ؛ حبار االنوار25725، حديث 9، باب 321/ 20: وسائل الشيعه -)1(

  .25725، حديث 10، باب 322/ 20: ؛ وسائل الشيعه262: ثواب االعمال -)2(

، 1، باب 311/ 20: ، باب النوادر وهو آخر ابواب الكتاب؛ وسائل الشيعه365/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .25700حديث 

  122: بربال انديشه، ص

  :قال الصادق عليه السالم - 5

نُوُب الَِّىت    .»1« َحتِْبُس الرِّْزَق الزِّناالذُّ

  .»گريد زناست از گناهاىن كه جلوى روزى را مى«

  :قال على عليه السالم - 6

  .»2« الزِّنا يُوِرُث اْلَفْقرَ 
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  .»آورد زنا فقر را به بار مى«

  :قال الصادق عليه السالم - 7

  .»3«  ُتدانُ  َء ِفراُشُه، َكما َتِدينُ  َء فـُُرَش اْمرٍِء ُمْسِلٍم ُوِطى َمْن َوِطى

  .»گريى كسى كه به مهسر مرد مسلماىن خيانت كند به مهسرش خيانت كنند، به هر دسىت بدهى از مهان دست پس مى«

  لواط - 2

  

حد . از گناهان بزرگ است و در اسالم براى هر دو حد شرعى قرار داده شده است) لواط و مساحقه(گراىي  مهجنس
هاى معترب و  است، البته اثبات اين گناه بايد از راه) سنگسار(باشد يا مفعول رجم گراىي در مردان، خواه فاعل  مهجنس

اما حّد مهجنس گراىي در زنان  . قاطعى كه در فقه اسالمى و روايات معصومان عليهم السالم ذكر شده است صورت پذيرد
   كه در فقه اسالمى و روايات از آن به

______________________________  
  .11، حديث 138، باب 374/ 70: ؛ حبار االنوار1، باب تفسري الذنوب، حديث 447/ 2: ىفكا  -)1(

  .2، حديث 504/ 2: ؛ اخلصال4978، باب ما جاء ىف الزنا، حديث 20/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .463/ 2: ؛ روضة الواعظني1، باب من عف عن حرم الناس، حديث 553/ 5: كاىف  -)3(

  123: صبربال انديشه، 

  .ياد شده است، پس از اثبات، صد تازيانه است» مساحقه«

دهنده است كه با مطالعه آن  گراىي از پيشوايان اسالم نقل شده آنقدر زياد و تكان رواياتى كه در مذمت و زشىت مهجنس
  :به يك روايت توجه كنيد. رسد كند گناهى در قباحت و زشىت، به پاى آن منى هر كس احساس مى

  :ول اللَّه صلى اهللا عليه و آلهقال رس
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ا حىت  ملا َعِمَل قـَْوم لُْوٍط ما َعِمُلوا َبَكِت اْألْرُض اىل بـََلَغْت ُدُموُعَها اْلَعْرَش،   بـََلَغْت ُدُموُعها اَىل السَّماِء َوَبَكِت السَّماءُ حىت  َرِّ
  .»1«  ْرِض اْن اْخِسفِى ِِمْ اَىل اْال   َفاوَحى اللَُّه اَىل السَّماِء َأْن اْحِصبْيِهْم واْوِحى

هايش به آمسان رسيد و آمسان  هنگامى كه قوم لوط آن اعمال ننگني را اجنام دادند، زمني آنچنان گريست كه اشك«
ا را سنگباران كن و  آنچنان گريست كه اشك هايش به عرش رسيد، در اين هنگام خداى متعال به آمسان وحى كرد كه آ

ا را فرو بر به زمني وحى كرد كه   .»2« »آ

______________________________  
  .25753، حديث 17، باب 332/ 20: ؛ وسائل الشيعه264: ثواب االعمال -)1(

   گراىي علت حترمي مهجنس -)2(

انسان به صورت طبيعى و سامل متايل جنسى به جنس خمالف دارد و : مهمرتين علت حترمي اين عمل ننگني اين است كه
دارترين غرايز انسان است كه ضامن بقاى نسل اوست؛ بنابراين هر گونه كارى كه اين ميل را از مسري خود  ل از ريشهاين مي

  .كند منحرف منايد، يك نوع بيمارى و احنراف رواىن در انسان اجياد مى

اى امور . تزند هرگز مرد كاملى نيس مردى كه متايل به جنس موافق دارد و يا مردى كه تن به چنني عملى مى در كتا
جنسى اين ميل زشت به عنوان يكى از مهمرتين احنرافات انساىن مشرده شده است و ضمن آن به اين نكته نيز توجه شده 

برد و در  است كه ادامه مهجنس بازى، متايالت جنسى را نسبت به جنس خمالف در انسان به صورت تدرجيى از بني مى
  .شوند كم هر دو گرفتار بيماريهاى جنسى مى شود و كم اى پيدا مى هد احساسات زنانهد مورد كسى كه تن به اين كار مى

اىي را كه براى چنني افرادى برمشرده آنست كه ازدواج خواهر، مادر و دخرت شخص مفعول را بر فاعل  اسالم يكى از جمازا
  .حرام منوده است

  124: بربال انديشه، ص

شود؛ بلكه از آثار  ليه السالم و امام هشتم عليه السالم كبريه بودن آن استفاده مىاز قرآن جميد و روايت حضرت صادق ع
  .تر است آيد كه عقوبت لواط از زنا سخت اسالمى برمى

   چند روايت
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى - 1

 »را به زنا هالك ننمود بدى گناه لواط از زنا بيشرت است، خداوند قومى را به خاطر اين عمل، هالك كرد؛ وىل كسى«
»1«.  

  :فرمايد پيامرب بزرگ مى - 2

كند، خدا بر او خشمگني و لعنتش كرده و دوزخ  شود، و آب دنيا او را پاك منى لواطكار، درحال جنابت وارد حمشر مى«
  .»2« »برايش آماده است و بد جايگاهى است

  :و نيز پيامرب عزيز اسالم فرمود - 3

شود، عرش خدا به لزره افتد، و خداوند او را لعنت كرده، بر او غضب منايد، و جهنم برايش هرگاه كسى مرتكب لواط «
   دارند تا حساب خاليق آماده است، و شخصى كه تن به اين عمل داده و خودفروشى كرده، در كنار جهنم نگاهش مى

______________________________  
  .25745، حديث 17، باب 329/ 20: ئل الشيعه؛ وسا1، باب اللواط، حديث 543/ 5: كاىف  -)1(

  .25744، حديث 17، باب 329/ 20: ؛ وسائل الشيعه2، باب اللواط، حديث 544/ 5: كاىف  -)2(

  125: بربال انديشه، ص

  .»1« »متام شود، آنگاه او را در عذاب انداخته و در طبقات دوزخ براى مهيشه معّذب خواهد بود

  :مودامام ششم عليه السالم فر  - 4

هاىي كه بر قوم لوط، به عنوان  مريد مگر آن كه به وقت مرگ، سنگى از مهان سنگ حالل داننده لواط يا مقّر بر او منى«
  .»2« »دارد عذاب، باريد بر او خبورد، مرگ وى با مهان سنگ است و براى اينكه رسوا نشود، خدا آن سنگ را پنهان مى

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود - 5

 »و زنا و لواط را ترك كن، لواط بدتر از زناست، اين دو گناه موجب هفتاد و دو گونه درد در دنيا و آخرت است برتس«
»3«.  
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  »4«  مساحقه 3

  

حّد : كنند حّدشان چيست؟ امام فرمود زىن به حضرت صادق عليه السالم عرض كرد، زناىن كه با يك ديگر مساحقه مى
ا مى آورند، و لباس را مى زنا، به راسىت چون قيامت شود آنان هاى آتشني  پوشانند، و مقنعه هاىي از آتش بريده شده بر آ

دهند و عمودهاى آتش در جوفشان فرو كرده، و آنان را به  هاى آتشني به بدنشان قرار مى بندند، و زيرجامه به سرشان مى
   اولني. اندازند جهنم مى

______________________________  
  .2، باب اللواط، حديث 544/ 5: كاىف  -)1(

  .25750، حديث 17، باب 331/ 20: ؛ وسائل الشيعه9، باب اللواط، حديث 548/ 5: كاىف  -)2(

  .21، حديث 71، باب 70/ 76: ؛ حبار االنوار44، باب 277: فقه الرضا عليه السالم -)3(

  .بازى زنان مهجنس -)4(

  126: بربال انديشه، ص

شوهر به يكديگر اكتفا   رواج يافت، قوم لوط بود، كه مردان به مردان سرگرم شدند و زنان ىبملىت كه مساحقه در آنان 
  .»1« كردند، و به وقت نزول عذاب مرد و زن يك جا هالك شدند

  :گر فرمود امام صادق عليه السالم در جواب زىن درباره زنان مساحقه

وشيده شود، و عمودهاى آتشني در باطن و عورتشان داخل اند، چون قيامت شود چادرهاىي از آتش بر آنان پ در جهنم«
ا را در جهنم اندازند   .كنند، و آ

  كجا؟: آرى، عرض كرد: در قرآن از اين مسئله ياد شده؟ فرمود: عرض كرد

  .»2« »فرمود اصحاب الرس

   قيادت 4
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حرام بودن آن و به گفته بعضى كبريه قيادت، رساندن مرد و زن به يكديگر براى زنا، يا مرد و مرد براى لواط است و در 
  .بودنش شكى نيست

   دو روايت

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت را بر او حرام كرده و جايش در دوزخ است، كه دوزخ « هر كس براى زنا بني مرد و زىن واسطه شود، خداوند 
  .»3« »بدجاىي است، و دائم مورد خشم خداست تا مبريد

______________________________  
  .25786، حديث 24، باب 344/ 20، باب معرفة دم احليض، حديث؛ وسائل الشيعه 91/ 3: كاىف  -)1(

  .25794، حديث 24، باب 347/ 20: ؛ وسائل الشيعه113/ 2: تفسري قمى -)2(

  .25803، حديث 27، باب 351/ 20: ؛ وسائل الشيعه286: ثواب االعمال -)3(

  127: ، صبربال انديشه

  :فرمايد امام ششم عليه السالم مى

منايد، و براى آنان  كند، و ايشان را پاكيزه منى گويد، و به آنان نظر رمحت منى در قيامت خداوند با سه كس سخن منى«
  .»1« »پري زناكار، ديّوث، زن شوهردارى كه زنا دهد: عذاب دردناكى است

  »2«  قذف 5

  

فردى فاسق و پليد و تبهكار است؛ زيرا كسى كه در يك جامعه، يا يك حمل و منطقه  قذف از بدترين گناهان، و قاذف
  .به يك مرد و زن نسبت زنا يا لواط بدهد، و بدون سبب آبروى يك مسلمان را در بني مردم بربد، انسان نيست
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در حرمي حرمت آبرو، داراى  مردم! كردن و زخم زدن با اسلحه نيست رخينت آبروى مردم با زبان قابل مقايسه با شكم پاره
كند، از حيوان درنده بدتر  اند، كسى كه حافظ زبان خود نيست و با آبروى مردم بازى مى يك زندگى آرام و با امنيت

است، و اينكه در بسيارى از روايات آمده، عده كثريى از مردم در قيامت به خاطر زبان معذب به بدترين عذابند جداً 
  !يك مسئله حّقى است

______________________________  
  .25522، حديث 133، باب 236/ 20: ؛ وسائل الشيعه7، باب الغريه، حديث 537/ 5: كاىف  -)1(

در لغت به معناى ) بر وزن حذف(» قذف«. مطرح شده است» حد قذف«باىب حتت عنوان » حدود«در كتاب  -)2(
ونه موارد، مانند كلمه َرْمى، كنايه از متهم كردن كسى به يك پرتاب كردن به سوى نقطه دور دسىت است؛ وىل در اين گ

ام ناموسى است   .ا

جلوگريى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخالقى : حفظ آبروى انسان است و ثانياً : هدف از قراردادن حدود قذف اوًال 
باشند و هر نسبت نارواىي را به هر   كند؛ چرا كه اگر افراد فاسد آزاد دار مى است كه در اين راستا دامان جامعه را لكه

و كانون گرم خانواده به جهنمى سوزان . گريد كس كه خبواهند بدهند، آبرو و نواميس مردم مهواره در معرض خطر قرار مى
  .شود تبديل مى

  128: بربال انديشه، ص

از گناهان كبريه دانسته و  رسول اكرم و امام صادق و موسى بن جعفر و حضرت رضا و امام جواد عليهم السالم قذف را
  :فرمايد قرآن جميد به اين گناه وعده عذاب حتمى داده است، آجنا كه مى

نْيا َو اْآلِخَرِة َو َهلُْم َعذاٌب َعِظي« تـُُهْم َو يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَ * مٌ ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت اْلُمْؤِمناِت لُِعُنوا ِيف الدُّ
  .»1« »أَْيِديِهْم َو أَْرُجُلُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ 

متهم به زنا كنند، در ] خربند عفىت و گناه ىب كه از شدت اميان از ىب[ترديد كساىن كه زنان عفيفه پاكدامن بااميان را  ىب«
ها و پاهايشان بر ضد آنان  ها و دست زبانروزى كه ] در.* [شوند، و براى آنان عذاىب برزگ است دنيا و آخرت لعنت مى

  .»دادند، شهادت دهند به گناهاىن كه مهواره اجنام مى

   نظر ديگران
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  :نويسد يكى از دانشمندان اسالمى در يكى از مقاالتش مى

 منظور از تشريع حّد قذف، و فاسق مشردن قاذف، و اينكه پس از ارتكاب اين عمل خائنانه كه بازى با آبروى مردم«
است نبايد به هيچ وجه گواهى او را قبول كرد، حفظ عفت و عزت جامعه اسالمى و پرورش روح غريت و بزرگوارى در 

مت افراد مسلمان است؛ زيرا در اجتماعى كه چنني دشنام هاى گزنده شايع و رايج و بدون كيفر مباند، روح  هاى زننده و 
يده خواهد شد، و حمتاج به توضيح نيست كه چون قومى در چنني عزت و غريت خواهد مرد، و پرده ِعْرض و آبرو در 

  .»ورطه احنطاط سقوط كرد هيچگاه قادر بر حفظ كيان ملى و استقالل قومى و دفاع از وطن خنواهد بود

______________________________  
  .24 -23): 24(نور  -)1(

  129: بربال انديشه، ص

  :گويد و ديگرى مى

هاى ناروا و شيوع افرتا، اسالم كسى كه زنان پاكدامن را متهم سازد و نتواند چهار شاهد بياورد  متبراى جلوگريى از «
دهد، و  را با حكم خوردن هشتاد تازيانه، حمروم شدن از اطمينان مردم مسلمان به او، و عدم قبول شهادت او كيفر مى

مت و شايعه و دروغ گرم نشود و ها شايع نگردد  اضطراب و ناراحىت در ميان مردم و خانه اين براى اين است كه بازار 
  .»و به جاى اطمينان و اعتماد، شك و ترس در اجتماع رونق نيابد

نبايد فراموش شود كه قذف به طور مطلق حرام و از گناهان كبريه است، خواه قذف كننده راستگو باشد، خواه دروغگو؛ 
حق گفنت ندارد مگر چهار شاهد عادل بياورد، بنابراين بر فرض ديدن وقوع زنا يعىن اگر با چشم خود زنا و لواط را ببيند 

  !!يا لواط حق گفنت ندارد و اگر بگويد قذف كرده و به قول قرآن ملعون و مستحق كيفر دنياىي و عذاب آخرتى است

  :فرمايد امام پنجم عليه السالم مى

كند و در قيامت هفتاد هزار ملك  كردار نيكش را نابود مىدامىن نسبت زنا بدهد، خداى متعال   كسى كه به زن پاك«
  .»1« »شوند او را از پس و پيش تازيانه بزنند، آنگاه او را به آتش دوزخ دراندازند مأمور مى
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______________________________  
  .431/ 18: وسائل الشيعه -)1(

  130: بربال انديشه، ص

  

  »1«  شراب خوارى 6

  

  .تصادى، اجتماعى، اخالقى، مادى و معنوى مسكرات احتياج به توضيح نداردمضرات انساىن، اق

  ها و خطرات هولناك مسكرات را انكار كدام انسان در كره زمني، ضربه

______________________________  
شراب خوارى و ميگسارى در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسالم بسيار رواج داشت و به صورت يك بالى  -)1(

عشق عرب جاهلى در : گويند آنقدر گرايش مردم عرب به شراب زياد بود كه برخى از مورخان مى. عمومى در آمده بود
  .شعر، شراب و جنگ: شد سه چيز خالصه مى

شود كه حىت بعد از حترمي شراب مسئله ممنوعيت آن براى بعضى از مسلمانان بسيار گران  هم چنني از روايات استفاده مى
  :گفتند بود، تا آجنا كه مىو مشكل 

  ءٌ اَشدُّ ِمَن اخلَْْمرِ  ما َحرََّم َعَلْينا َشى

  .»تر از حترمي شراب نبود ما هيچ حكمى بر ما سنگني«

به هر تقدير خداى متعال با اين بالى عمومى به مبارزه برخواست و خنست با ذكر زشىت و قباحت و پليدى شراب و 
  .ز طريق رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اعالم و عمومى منودسپس بايك حركت قاطع حرمت آن را ا

   آثار شوم شراب خوارى
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اى  ديوانه 2249به موجب آمارى كه در انگلستان درباره جنون الكى انتشار يافته است چنني به دست آمده كه از  - 1
ا بر اثر حوادث ديگر به اين درد مبتال شده 53الكى تنها    )65: يوم الكلمسپوز . (اند نفر از آ

ا را معتادان به % 85هاى آمريكا به دست آمده است  به موجب آمار ديگرى كه از تيمارستان - 2 از بيماران رواىن آ
  )65: مسپوزيوم الكل. (دهند الكل و شراب تشكيل مى

  )205: ابالى اجتماعى قرن م. (دهند نفر جان خود را براثر مصرف الكل از دست مى 440در فرانسه هر روز  - 3

به مناسبت بيستمني سالگرد مجله علوم ابراز شد » هوگر«به موجب آمارى كه توسط يكى از دانشمندان به نام  - 4
از جراميى مانند سرقت % 20جرامي ضد اخالقى مانند زنا، % 30ضرب و جرح، % 75هاى عمدى،  از قتل% 60

از كودكان جمرم، داراى سابقه شراب % 40ني مشخص بنابر آمار مه. كردند مربوط به كساىن بوده كه شراب خوارى مى
  )66: مسپوزيوم الكل. (اند خوارى بوده

  131: بربال انديشه، ص

  !داند پس از مسىت و تعطيل عقل و ختدير اعصاب، منشأ چه جناياتى است؟ كند؟ آيا مشروب خوار واقعاً منى مى

   اى از امليزان نكته

  

  :فرمايد اللَّه عليه مى، رضوان »تفسري امليزان«صاحب 

رجس و شيطاىن بودن شراب و ساير حمرّمات در آيه قرآن، از اين جهت است كه اين كارها، آدمى را به ارتكاب «
ها  هاى خود را در دل كشانند، و شيطان هم جز اين كارى ندارد كه وسوسه عمليات زشىت كه خمصوص شيطان است مى

  :فرمايد سوره مائده مى 91چه در آيه ها را گمراه كند، چنان راه دهد و دل

اندازد، و از ياد خدا و مناز بازتان دارد؛ آيا ]  سخت[خواهد با شراب و قمار، ميان مشا دمشىن و كينه  مسلماً شيطان مى«
  .»1« »خوددارى خواهيد كرد] ها وخطراتى كه دارد از اين امور با مهه زيان[مشا 

اين اثر در آن دو ظاهرتر : تنها از آثار شراب و قمار دانسته از اين جهت است كه و اين كه در اين آيه دمشىن و خشم را
است، چه معلوم است كه نوشيدن شراب باعث حتريك سلسله اعصاب شده و عقل را ختدير و عواطف عصىب را به 
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ه مثرات تلخى به آورد، به طورى كه اين هيجان اعصاب، اگر در راه خشم و غضب به كار رود معلوم است چ هيجان مى
  .»آورد بار مى

   مفاسد شراب خوارى

  

   شراب زمينه بزرگرتين جنايت، حىت جنايىت كه درندگان هم مرتكب آن

______________________________  
َنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلبَـْغضاَء ِيف اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر « -)1( ا يُرِيُد الشَّْيطاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ َو َيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َو َعِن الصَّالِة فـََهْل ِإمنَّ

  ].91): 5(مائده [ »أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ 

  132: بربال انديشه، ص

يمّيت قرار گريد معلوم است كه به رسواىي كشيده  شوند را براى آدم مست فراهم مى منى كند، و اگر در مسري شهوت و 
درباره مال و عرض خود، و چه درباره ديگران باشد در نظرش زينت داده و او را به  شود، هر فسق و فجورى را، چه مى

  .دارد هتك مجيع مقدسات ديىن و اجتماعى وا مى

هاى هالكت و امثال آن را در نظرش  ترين ورطه دزدى، خيانت، دريدن پرده حمارم خود، فاش كردن اسرار، ورود به خطرناك
  .دهد ناچيز جلوه مى

دهد كه بزرگرتين ارقام  آمار ممالك به ظاهر متمدن، كه نوشيدن هر نوع مشروب در ميانشان رواج دارد نشان مىچنان كه 
  !!آور حمصول نوشيدن شراب است جنايت، حوادث ناگوار، فسق، فجور و اعمال ننگني و شرم

   رواياتى در باب شراب خوارى

  

ش شكى نيست، به رواياتى كه از طريق پيامرب و اهل بيت عليهم كاىف است براى درك عظمت اين گناه، كه در كبريه بودن
  :اند دقت كنيد السالم عذاب سخت مشروب خوار را در قيامت بازگو كرده
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   عذاب شراب خوار در قيامت - 1

  

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

بانش بريون آمده و فرياد شود، در حاىل كه رويش سياه و دهانش كج، و ز  فرداى قيامت شراب خوار وارد حمشر مى«
  .»1« »آشامانند اش بلند است و به او از چاهى كه در آن چرك زناكاران رخيته شده مى تشنگى

  :و نيز فرمود

______________________________  
  .31948، حديث 9، باب 297/ 25: وسائل الشيعه -)1(

  133: بربال انديشه، ص

  .»رسد اى بياشامد به شفاعت من منى بشمارد، و مست كنندهبه خدا قسم كسى كه مناز را سبك «

   لعنت شدگان - 2

  

  :مهچنني از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

كارنده درخت، نگهبان باغ انگور جهت شراب، فشار دهنده انگور، : در مسئله شراب، خداوند ده نفر را لعنت كرده«
  .»1« »گرينده، خريدار، فروشنده و دريافت كننده پولنوش كننده، ريزنده در جام، محل كننده، حتويل  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .»2« »شود، شراب ريشه هر گناهى است پرست مساوى است و در قيامت كافر حمشور مى شراب خوار با بت«

   عقوبت شراب خوارى
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

كنند، اگر به مقدارى خبورد كه مست شود،  امربان و مؤمنان او را لعنت مىكسى كه يك جرعه شراب خبورد خدا و پي«
  كند و مالئكه او را گردد، پس مناز را ترك مى روح اميان از او دور و به جايش روح پليد شيطاىن جايگزين مى

______________________________  
  .32163، حديث 55، باب 224 /17: ؛ وسائل الشيعه4، باب النوادر، حديث 429/ 6: كاىف  -)1(

، حديث 12، باب 315/ 25: ؛ وسائل الشيعه4، باب ان اخلمر رأس كل امث، حديث 403/ 6: كاىف  -)2(
31993.  

  134: بربال انديشه، ص

بدا به حالش، : كافر شدى، بدا به حال تو، سپس امام فرمود! اى بنده: كند كنند و خداوند به او خطاب مى سرزنش مى
لعنت كرده خدا هستند، هر جا . تر است يك سرزنش اهلى از هزار سال عذاب سخت! بدا به حالش، به خدا سوگند

كند، اگر به صحرا رود  عون است كسى كه امر اهلى را ترك مىمل: شوند، پس فرمود بروند از پناه خدا بريونند و هالك مى
  .»1« »كند، پس او مغضوب به خشم خداوند بزرگ است كند، اگر به دريا رود، دريا غرقش مى صحرا هالكش مى

   سرقت 7

  

لسالم كند كه حضرت رضا عليه ا فضل بن شاذان كه از بزرگان اصحاب ائمه و از دانشمندان مشهور شيعه است، نقل مى
  .»2«  سرقت را از گناهان كبريه مشرده است

كند   زنا منى: و در روايت اعمش آمده كه حضرت صادق عليه السالم از قول نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل كرده است
 كند شخص دزد، در حاىل كه اميان داشته باشد كسى كه به خدا و روز جزا اميان داشته باشد و هم چنني دزدى منى

»3«.  

ره! آرى   .اى ندارند بنابراين روايت، زناكار و سارق، از اميان به خدا و روز قيامت 

   خوارى روايات و حرام
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  مسئله عذاب خوردن مال دزدى را بايد در باب حرام خوارى جستجو كرد،

______________________________  
ذيب االحكا16، باب شارب اخلمر، حديث 399/ 6: كاىف  -)1(   .191، حديث 2، باب 105/ 9: م؛ 

  ...).باب ما كتبه الرضا للمامون( 35، باب 126/ 2: عيون اخبار الرضا عليه السالم -)2(

  .4978، باب ما جاء ىف الزنا، حديث 23/ 4؛ من ال حيضره الفقيه 16باب الكبائر، حديث  281/ 2: كاىف  -)3(

  135: بربال انديشه، ص

ا بر خود مىاتفاقاً در اين زمينه    !!لرزد رواياتى وارد شده كه انسان از خواندن آ

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى - 1

هر كس حرام خبورد از او واجب و مستحىب پذيرفته : كند خداوند را در بيت املقدس ملكى است كه هر شب ندا مى«
  .»1« »نيست

  :و نيز فرمود - 2

ه ده درهم خبرد و در آن ده درهم، درمهى از حرام باشد، مادامى كه بر تن اوست، منازش قبول اى را ب كسى كه جامه«
  .»2« »نيست

  :و نيز فرمود - 3

هر كس از به دست آوردن مال از هر كجا و هر راهى پروا نداشته باشد، خداوند از درافكندن او در جهنم از هر راهى «
  .»3« »باشد پروا ندارد

  :مهچنني فرمود - 4

  .»4« »هر گوشىت كه بر بدن انسان از حرام برويد، آتش به آن سزاوارتر است«
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  :و نيز حضرت فرمود - 5

كسى كه از راه گناه مال به دست آورد و با آن كمك به خويشاوند كند، يا صدقه داده و انفاق كند، خداوند مهه را «
   مجع كرده و با او به آتش جهنم

______________________________  
  .153: ؛ عدة الداعى72، حديث 1، باب 16/ 100: حبار االنوار -)1(

  .، كتاب احلالل واحلرام204/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  .249: ؛ اختصاص6 -14623، حديث 7، باب 22/ 13: مستدرك الوسائل -)3(

  .تاب، باب الع61/ 1: ؛ جمموعه ورّام14 - 15509، حديث 1، باب 332/ 13: مستدرك الوسائل -)4(

  136: بربال انديشه، ص

  .»1« »افكند

  :گويد امام باقر عليه السالم مى - 6

به دست آوردن مال از راه حرام، : ترسم سه چيز است اى كه بعد از خود بر امتم مى ترين برنامه ترسناك: پيامرب فرمود«
  .»2« »راىن و ربا شهوت

  :امام باقر عليه السالم فرمود - 7

الَلبـَّْيَك َوال َسْعَدْيَك، اما : رسد گويد خطاب مى ماىل كسب كند، سپس حج برود وقىت تلبيه مىكسى كه غري از حالل «
  .»3« »گويد اگر از حالل باشد خداوند به او خوش آمد مى

  :فرمايد امام پنجم مى - 8

  .»4« »گردد آثار مال حرام در نسل انسان آشكار مى«

  :در رواياتى كه آمده است
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... حج، و مناز، روزه خوار، ىب شود، باز دقت كنيد، آنگاه به رواياتى كه عذاب ىب خور قبول منى حرامهيچ عبادتى از «
  خور قبول نشود، مثل كسى است كه اصًال عبادت نكرده، و چنني كسى در مراجعه كنيد ببينيد وقىت عبادات حرام

______________________________  
  .احلالل واحلرام، كتاب 205/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .22041، حديث 1، باب 81/ 17: ؛ وسائل الشيعه1، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: كاىف  -)2(

  .28597، حديث 4، باب 89/ 17: ؛ وسائل الشيعه4، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: كاىف  -)3(

  .22043، حديث 1، باب 18 /17: ؛ وسائل الشيعه4، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: كاىف  -)4(

  137: بربال انديشه، ص

  .»!!هاىي دچار خواهد شد قيامت به چه عذاب

  حمارب و مفسد 8

  

قرآن جميد شخص حمارب و مفسد را عالوه بر وعده كيفر دنياىي، وعده كيفر سخىت در قيامت داده است، بنابراين حماربه و 
  .افساد از گناهان كبريه است

درازى كند، و فرقى  اسلحه بردارد، براى اينكه با ترساندن مسلمانان به مال و ناموس آنان دستحمارب كسى است كه 
  :كند كه اين اسلحه چه باشد منى

  .مششري، نيزه، تفنگ، كارد، چوب، سنگ

دريا باشد يا  در اين برنامه خواه تنها باشد يا داراى مهدست و خواه بتواند ماىل را بربد يا به كسى لطمه وارد كند يا نه، در
خشكى، شهر باشد يا ده، صحرا باشد يا سرگردنه، شب باشد يا روز، مسلمان باشد يا غري مسلمان، مرد باشد يا زن، 
در بالد اسالمى باشد يا كفر، و باالخره حمارب كسى است كه با به كار بردن اسلحه و قصد محله به مسلمانان از آنان 

  .ماىل يا ِعْرضى آنان را به خطر اندازدسلب آسايش كرده و امنّيت جاىن يا 
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  :خوانيم در سوره مائده درباره حمارب چنني مى

ا َجزاءُ الَِّذيَن ُحيارِبُوَن اللََّه َو َرُسوَلُه َو َيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفساداً َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَّبُ « ِخالٍف  وا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َو َأْرُجُلُهْم ِمنْ ِإمنَّ
َفْوا ِمَن اْألَْرِض ذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّنْيا َو َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َعِظيمٌ  ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا * َأْو يـُنـْ

  .»1« »َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

كوشند، فقط اين است كه كشته شوند، يا  جنگند، و در زمني به فساد و تباهى مى مىكيفر آنان كه با خدا و پيامربش «
   اين براى آنان. به دارشان آويزند، يا دست راست و پاى چپشان بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان كنند

______________________________  
  .34 -33): 5(مائده  -)1(

  138: بربال انديشه، ص

  .*خوارى در دنياست، و براى آنان در آخرت عذاىب بزرگ است رسواىي و

  .»مگر كساىن كه پيش از دست يافتنتان بر آنان توبه كنند؛ پس بدانيد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

ن جهت اينكه در آيه شريفه از حمارب با مسلمانان، تعبري به حمارب با خدا و پيامرب كرده، براى تعظيم و تشريف شأ
مسلمني است، به حنوى كه هرگونه معامله با مردم مسلمان، در حقيقت معامله با خدا و پيامرب است؛ زيرا مؤمن وابسته به 

  .درازى به مسلمان را خمالفت با خود دانسته است خدا و پيامرب است و خدا و رسول هر نوع دست

  :فرمايد امام ششم عليه السالم مى

اعالم جنگ كند هر كه بنده مؤمن مرا آزار دهد، و بايد از غضبم امين باشد هر كس مؤمن را  بايد به من : خداوند فرمود«
  .»گرامى بدارد

  :و فرمود

  .»1« »هر كس دوست مرا اهانت كند، آشكارا به جنگ با من برخاسته است«

   كالمى از يك دانشمند مصرى
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  :نويسد در اين زمينه مى» مصر«يكى از دانشمندان بزرگ اسالمى 

جان، عقل، مال، نسل، : هدف كلّيه شرايع آمساىن در اجتماع بشرى اين است كه پنج اصل مقدس و موضوع مهم يعىن«
و ِعْرض مردم را از جتاوز و تباهى حمفوظ بدارند؛ زيرا تفريط و تعدى درباره هر يك از اين پنج موضوع مهم، موجب پديد 

   ت، و حكمتآمدن تنازع و خونريزى و انتشار مفاسد و شرور اس

______________________________  
  .2549، حديث 19، باب 428/ 2؛ وسائل الشيعه 7، باب من آذى املسلمني، حديث 352/ 2: كاىف  -)1(

  139: بربال انديشه، ص

تشريع كيفر در برابر جرامي، جلوگريى افراد متجّرى و جسور از اين گونه افراط و تعدى است، و جاى ترديد نيست كه 
ى از منكر منى تواند  تواند اين منظور را تأمني كند؛ بلكه تنها بيم از كيفر امروز و فرداست كه مى صرف امر به معروف و 

  .»ضامن اجراى اوامر و نواهى اهلى باشد

  تزلزل پيوندها

  

زنا، حماربه افساد، قتل عمد، قذف، : شود كه چرا شريعت اسالم كيفر چند گناه از قبيل با توجه به اين حقايق معلوم مى
شرب مخر، ارتداد از دين، لواط و سرقت را به نص صريح تعيني كرده و در ساير موارد كيفر خاصى مقّرر نداشته و نوع و 

  .مقدار كيفر را به نظر حاكم شرع گذاشته است

؛ زيرا ارتكاب و انتشار اين مهه به خاطر اين است كه به اقتضاى اوضاع زمان و مكان جرم و احوال جمرم او را تعزير كند
  .هاست اين گونه گناهان، موجب تزلزل پيوندهاى اجتماعى و علت بدخبىت و پريشاىن امت

  ارتداد 9

  

  .اسالم، منبع متام خريات و بركات، در دنيا و آخرت است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

، در تقوا، ورع، بيدارى، علم، فضيلت، درسىت، صالح و سداد، جود و سخا، تواضع و خشيت و متام اوصاف محيده
كند، مؤمن است،  سايه ارتباط اسالم به دست آمده و كسى كه در حّد خودش از اسالم شناخت دارد و به آن عمل مى
رتين نعمت ره و مؤمن تنها كسى است كه از رضايت و خشنودى حق برخوردار است و در آخرت از  مند  هاى اهلى 

  .است

شت را حق مؤمن دانسته و احرتامى كه   .براى مؤمن قائل است براى كسى قائل نيست قرآن جميد 

  كسى كه روى به اسالم كند، در حقيقت روى به خري دنيا و آخرت كرده، و در

  140: بربال انديشه، ص

  .نتيجه، درهاى رمحت اهلى را به روى خود گشوده است

ن جاويد برگرداند، كه در با توجه به منافع دنيوى و آخرتى كه در اسالم هست، حساب كنيد اگر كسى روى از اين دي
حقيقت روى از خدا و انبياء و كتب آمساىن و درهاى رمحت اهلى برگردانده، چه گناه بزرگى مرتكب شده است و عالوه بر  

  .كيفر در دنيا، در آخرت به چه عذاىب مبتال خواهد شد

رت اين است كه خوانندگان حمرتم بر  اى آگاهى از وضع كافر به قرآن جميد از آجناىي كه مرتد، از نظر قرآن كافر است، 
  :مراجعه كنند، تا بر آنان معلوم شود كه مرتد در قيامت دچار چه بالهاى خطرناك ابدى است

  .»1« »اللَِّه الَِّذي َلُه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َوْيٌل ِلْلكاِفرِيَن ِمْن َعذاٍب َشِديدٍ «

  .»زمني است، در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي اوست؛ و واى بر كافران از عذاىب سخت ها و خداىي كه آنچه در آمسان«

  .»2« »َو َأنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة أَْعَتْدنا َهلُْم َعذاباً أَلِيماً «

  .»امي آورند، عذاىب دردناك آماده كرده و براى آنان كه به قيامت اميان منى«

بُوا ِبآياتِنا َفأُولِئَك َهلُْم َعذاٌب ُمِهنيٌ َو الَِّذيَن  «   .»3« »َكَفُروا َو َكذَّ

  .»اند، پس عذاىب خواركننده براى آنان است و كساىن كه كافر شده و آيات ما را تكذيب كرده«
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ت مهم، بينيم كه به عذاب روگردانندگان از خدا اشاره نكرده باشد، ومهچنني در روايا اى در قرآن جميد مى كمرت سوره
  .توانند براى تفصيل بيشرت، به قرآن و كتب رواىي مراجعه كنند عذاب مرتدين اشاره شده كه خوانندگان حمرتم مى به

______________________________  
  .2): 14(ابراهيم  -)1(

  .10): 17(اسراء  -)2(

  .57): 22(حج  -)3(
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7  

   اوصاف قرآن

  

  142 :بربال انديشه، ص

  

   كتاب زندگى

  

در آن زماىن كه ميدان حيات انسان از مهه طرف، دستخوش محالت ويرانگر اميال و غرايز حيواىن و شيطاىن شده بود، و 
اد؛ در آن زمان كه در متام جهان  ها ساختمان كرامت و فضيلت از ريشه رو به ويراىن مى بر اثر آن محالت و طوفان

ران، انسان و انسانيت را به بردگى و بندگى برده بودند، و به  گروهى شكم پرست و شهوتخور و   اى زورگو و مفت عده
اده بودند؛ در آن زمان كه متام حمصوالت مادى و معنوى  دست و پاى مركز انديشه و قلب و روح بشر زجنري اسارت 

انسان روى زمني از انسانيت و حقوق جامعه انساىن در خدمت طاغيان، ياغيان، قلدران، استعمار و استثمارگران بود و 
هاى درسىت شكسته شده بود، و جز هواپرسىت، مكتىب بر انسان حاكم نبود، و  ره بود؛ در آن زمان كه ستون خود ىب
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كرد، و عمق  خربى در متام شئون زندگى انساىن بيداد مى بشريت گرفتار خواب سنگني غفلت بود، و عوارض جهل و ىب
كه تصورش براى كسى امكان ندارد؛ وجود مقدس حضرت حق از باب لطف، رأفت، عنايت و   فاجعه در حّدى بود

رمحت، براى جنات انسانيت شخصيىت بزرگ و وجودى سرتگ و انساىن فرزانه، كه جامع متام كماالت انساىن بود و بال و 
عليه و آله و سلم مبعوث به رسالت كرد َپر دانشش به عامل ُملك و ملكوت سايه داشت به نام حممد بن عبداللَّه صلى اهللا 

  .ها را از دامن حيات انسان بشويد و آدمى را به كماالتى كه اليق اوست برساند تا آلودگى متام بدخبىت

   خداوند عزيز براى پيشربد رسالت و تداوم آن خط معنوى تا صبح قيامت

  143: بربال انديشه، ص

ها را، در متام ادوار تاريخ، به سعادت ابدى و  فرستاد، تا به وسيله آن متام انسان كتاىب به نام قرآن به مهراه رسول بزرگوارش
  خري دنيا و

  .آخرت برساند

   الفاظ و معاىن قرآن

  

بندى، يك  ها و نظام كتاب خدا از نظر فصاحت، بالغت، استعمال الفاظ، كلمات، تركيب مجالت، آيات، تعداد سوره
  .معجزه واقعى است

ب قرآن نشان دهنده اين معناست كه معمار و بّناى اين ساختمان فقط و فقط خداست، و در اين بناى اين شكل و ترتي
حمكم حىت يك نقطه كم و زياد نيست، و آنچه امروز در دست جهانيان است، مهان است كه در طول بيست و سه 

هاى حتميلى نازل شده است و به  فرهنگ سال، به رسول بزرگوار اسالم، براى آزادى انسان، از اسارت هوا و هواپرستان و
مهني صورتى كه امروز در دست ماست، در زمان حيات پيامرب به دستور مستقيم حق تدوين شده و تنها كارى كه پس از 

  .رسول خدا اجنام گرفته است اعراب گذارى آن بوده و بس

عقيده و اعتقاد متام شيعيان دوازده امامى در مهه شود، كه  اين مهه از آيات قرآن و روايت بسيار حمكم و متني استفاده مى
ادوار از عاِمل و عامى و مرد و زن و شهرى و دهاتى بر اين بوده و بر اين خواهد بود و شيعه غري از اين حقيقت چيز 

  .ديگرى را نسبت به كتاب خدا قبول ندارد
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از اين كتاب كم شده و يا يك نقطه به آن اضافه ترين سخىن كه شيعه در اين زمينه دارد اين است كه اگر يك نقطه  قوى
ها تا به پا شدن  شده بود، بدون شك حجت اهلى بربندگان متام نبود، كه متام بودن آن، حجت خداست بر مهه انسان

  .حمشر در گرو مهني اعتقاد و عقيده است

  144: بربال انديشه، ص

  

   درياىي عميق

  

ها داراى حد معيىن است و به مشاره متام  ها، زير و زبرها، آيات و سوره قطهقرآن گرچه از نظر تعداد حروف، كلمات، ن
هاى صورى كتاب در بعضى از تفاسري اشاره رفته؛ وىل از نظر معنا، درياىي است كه ساحل ندارد و جهاىن است كه  برنامه

  .براى آن حّدى متصور نيست

  . است كه مفهوم و كماالت و اوصافش ىب حد استقرآن جميد آئينه جتلى حق بر عباد است و حق، حقيقىت! آرى

براى معاىن و مفاهيم قرآن مرزى نيست، به مهني خاطر است كه تاكنون دست توانا و پرقدرت علم، نتوانسته تفسريى 
جامع و كامل براى اين كتاب بياورد، كه هر تفسريى حمدود به حدود علمى مفّسر و متام تفسريهاىي كه تاكنون نوشته شده 

  .اند معاىن بلند و ملكوتى قرآن را به حنو جامع بيان كنند و شايد از چند هزار متجاوز باشد، به طور جمموعى نتوانسته

ره دارند، با  هر روز تفسري زنده و جديدى به وسيله فرد يا با شركت افراد، كه در حد و شأن خودشان از علوم اسالمى 
شود؛ وىل به اقرار مفّسرين از صد  فاسري گذشته، به دنياى علم و معرفت عرضه مىتر از ت تر، گوياتر و جامع مطالىب جالب

معناى قرآن، به يك معنا آن هم به طور كامل اشاره نشده است، چرا كه مفّسر حقيقى قرآن، خدا، پيامرب و ائمه طاهرين 
لياقت و استعداد انسان، از خود به عليهم السالم هستند و آنان هم مطالىب را پريامون بعضى از آيات، آن هم به قدر 

  .اند جاى گذاشته

  انتها تفسري ىب
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كه درس قرآن و فهم مفاهيم كتاب اهلى را در حد خودش از وجود مبارك » ابن عباس«: در كتب شيعه و سىن آمده
   امريمؤمنان عليه السالم كه شاهد نبوت و دارنده

  145: بربال انديشه، ص

  :امريمؤمنان عليه السالم به من فرمود: گويد مهه كتاب بود فرا گرفته مى

هاى مرا بنويسيد،  اگر معاىن بلند و مفاهيم ملكوتى سوره محد كه هفت آيه بيش نيست را براى مشا بگومي و مشا گفته«
  .»!!!ها هفتاد شرت الزم است براى انتقال آن نوشته

ى هفتاد معنا و هر معناىي داراى هفتاد مفهوم است كه هر آيه قرآن دارا: در آثار اسالمى و معارف آمساىن آمده است كه
ناى آفرينش مى صد معنا و ضرب اين عدد در مهه آيات، منتهى به نوشنت كتاىب به    !گردد براى هر آيه چهار هزار و 

شود؛  ده مىراسىت اگر جن و انس متام مهت خود را براى كشف گوهرهاى اين دريا به كار گريند، به عمر مهه آنان خامته دا
  .ماند وىل اين دريا مهچنان پر از گوهرهاى كشف نشده باقى مى

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله درباره آن فرمود

  .»1«  َغرائُِبهُ   َعجائُِبُه َوال تـُْبلى  ُجنُوِمِه ُجنُوٌم الُحتْصى  ظاِهرُُه انِْيٌق َوباِطُنُه َعِمْيٌق َلُه ُجنُوٌم َوَعلى

هايش به  زيباىي دارد و باطنش ژرف عميق است، ستارگاىن دارد و ستارگانش هم ستارگاىن دارد، شگفىتظاهرش جلوه و «
  .»مشار نيايد و عجائبش كهنه نگردد

   رعايت حق قرآن

  

  :شود كه مسلمانان نسبت به كتاب اهلى، داراى سه وظيفه مهم هستند از آيات و وروايات استفاده مى

______________________________  
  .7657، حديث 3، باب 176/ 6: ؛ وسائل الشيعه2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: كاىف  -)1(
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  .عمل به قرآن -3فهم قرآن  -2قرائت قرآن  - 1

  :شود سوره بقره و آياتى مشابه آن به طور صريح استفاده مى 121و اين سه وظيفه از آيه 

ُلوَنُه َحقَّ ِتالَوتِِه أُولِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبِه َو َمْن َيْكُفْر ِبِه فَأُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ الَِّذيَن آتـَْيناُهُم «   .»1« »اْلِكتاَب يـَتـْ

]  با تدبّر و به قصد عمل كردن[امي، آن را به طورى كه شايسته آن است  به آنان داده]  آمساىن[كساىن كه كتاب «
  .»ورزند آنانند كه زيانكارند آورند و كساىن كه به آن كفر مى ان مىخوانند؛ آنانند كه به آن امي مى

آياتى » تلو«در لغت » مفردات«ها است، در كتاب پرقيمت  راغب اصفهاىن، كه مورد توجه متام علماى اسالم از متام فرقه
  .شود كند كه از آن آيات لزوم قرائت و وجوب فهم استفاده مى را ذكر مى

  .حتقق اعتقاد پاك در قلب، اخالق حسنه در نفس و عمل صاحل در اعضاى آدمى استتالوت عامل اميان، 

ره فوق العاده خواهد رسيد   :تالوت كننده قرآن به چهار 

طلبد و اين  اى جدا مى حيات ىب موت كه شرح هر يك جزوه -4علم ىب جهل  -3غناى ىب فقر  -2ذّلت  عّزت ىب - 1
  .فته استو مشتقات آن » فالح«مهه در كلمه 

از هنگام نزول اولني آيه كه در حلظه اول بعثت بود، تا والدت حضرت حجة بن احلسن العسكرى عّجل اللَّه تعاىل فرجه 
شود، در اين دوران رسول خدا و ائمه بزرگوار عليهم السالم در بني مردم  الشريف دويست و شصت و هشت سال مى
   قرائت، فهم و عمل به كتاب خدا شد، كه اگر اينبودند و مهت آنان مصروف زمينه سازى براى 

______________________________  
  .121): 2(بقره  -)1(
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سه واقعيت در زندگى متام مسلمانان حتقق يابد، دست هر شّر ظاهر و باطىن از حيات آنان كوتاه و درهاى خري و بركىت 
  .به روى آنان باز خواهد شد
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  :فرمايد دا صلى اهللا عليه و آله مىرسول خ

  .»1«  َعَلْيَك بَِتالَوِة اْلُقراَن َوِذْكِر اللَِّه َكِثْرياً َفانَُّه ِذْكٌر َلَك ىف السَّماِء َونُوٌر َلَك ِىف اْالْرضِ 

امري مؤمنان  اين مرد كم نظري و آگاه به قرآن و روايات و خدمتگذار به نبوت و واليت» مال حممد باقر جملسى«بنا بر نقل 
  :فرمايد عليه السالم مى

انَُّه ِشفاءٌ ِىف َفانَُّه أْحَسُن احلَْديِث َوأبـَْلُغ اْلمْوِعظَِة َوتـََفقَُّهوا ِفْيِه فَانَُّه رَبْيُع اْلُقُلوِب َواْسَتْشُفوا ِبُنورِِه فِ   َتعلَُّموا ِكتاَب اللَِّه تَباَرَك َوَتعاىل
  .»2«  ُه َفانَُّه أْحَسُن الِقَصصِ الصُُّدوِر َوَأْحَسُنوا ِتالَوتَ 

در متام آيات تدبر و انديشه  . بر مشا الزم است كتاب خدا را بياموزيد كه آن نيكوترين سخن و رساترين موعظه است«
ار دل اىن و معنويست كنيد كه قرآن  از نورش شفا جبوييد كه شفاى دردهاى . ها و شكوفا كننده متام استعدادهاى 

رتين سرگذشتها و آ سينه   .»هاست ن را نيكو تالوت كنيد كه حاوى 

تر است كه عالج متام دردهاى مسلمني، در گرو رجوع به قرآن با كمك اهل بيت رسول  اين مطلب براى مهه از روز روشن
ه خداست، كه بنابر نقل اكثر كتب حديث، ساعىت چند به پايان عمرش، در حضور مردم در حاىل كه به پله اول منرب ب

  :خاطر سخىت درد و رنج بدنش تكيه كرده بود فرمود

______________________________  
  .16 -5900، حديث 5، باب 294/ 5: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 23، باب 198/ 89: حبار االنوار -)1(

  .2، حديث 14، باب 291/ 74: ؛ حبار االنوار149: حتف العقول -)2(
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َيرِدا َعَلىَّ احلَْْوَض ما إْن َمتَسَّْكُتْم ِِما َلْن َتِضلُّوا ِمْن بـَْعدى   تارٌِك ِفْيُكُم الثـََقَلْنيِ ِكتاَب اللَِّه َوِعتـَْرِتى اْهِل بـَْيىت َلْن يـَْفَرتِقا َحّىت اّىن 
  .»1« أَبداً 

شوند تا در كنار  و هرگز از هم جدا منىگذارم؛ كتاب خدا و اهل بيتم را، اين د دو چيز گرانبها را ميان مشا باقى مى«
  .»حوض بر من وارد شوند، اگر به آن دو متسك جوييد پس از من هرگز گمراه خنواهيد شد
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ها، در افتادن در ظلمات جهل، ماديگرى و گرفتار آمدن به بند استعمار و استثمارگران و دچار  ها، گمراهى مهه لغزش
  .جداىي از قرآن، اين برنامه جامع اهلى است آمدن به شهوات و اميال شيطاىن، حمصول

   دورمناىي از حقايق قرآن

  

اى كه سفراى بزرگ اهلى، يعىن پيامربان عظيم الشأن آمساىن، قبل از پيامرب اسالم براى تربيت انسان، به مقتضاى  آن مدرسه
عليه و آله با ارائه قرآن از جانب هاى ذاتى او است بنا كردند، رسول خدا صلى اهللا  فطرت و عقل و وجدان كه جزء مايه

  .حق، تكميل كرد

رتين زندگى و برترين متدن، و آراسته شدن به حقايق و معارف دعوت كرد، و  رهرب اسالم به وسيله آيات قرآن، مردم را به 
  .عقل استترين غذا براى  ترين و پاك عالج افسردگى عقل آنان را در رجوع به قرآن جميد دانست، كه آيات قرآن مقوى

   قرآن جميد به انسان حرّيت و آزادى فكر خبشيد، و بشر را از قيد خرافات

______________________________  
  .1 -8181، حديث 47، باب 254/ 7: ؛ مستدرك الوسائل2، حديث 29، باب 225/ 2: حبار االنوار -)1(
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داشت جنات داد، و ايشان را از اين بند  ز مهه جهت بسته بود، و از رشد باز مىو اوهام كه مهچون زجنري گران، آنان را ا
مهلك خالص منود؛ تا روز به روز به رشد، ترقى، تعاىل و تكامل خود بيفزايند و در مسري قانون طبيعى سريى به سوى  

  .كمال قرار گريند

اعمال خري : دارد منايد و اعالم مى او ضرر دارد آگاه مىدهد و او را به آنچه براى  قرآن آنچه به خري انسان است تعليم مى
بود و اصالح جامعه و علت رسيدن به حق و فضيلت، و اعمال بد و ناپسند موجب بدخبىت و تباهى  مايه شادكامى و 

  .و گرفتارى در دنيا و آخرت و هالك ابدى است
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عّقل دعوت كرد و راه تقليد كور كورانه را، راه ضاللت و قرآن كرمي مردم را در مهه امور، از مادى و معنوى، به تفكر و ت
جاده شياطني دانست، و در اين زمينه مردم را به سري در حقايق تشويق منود، و رشد دادن عقل و انديشه را بر آنان 

  .واجب كرد

د، و تعليم و تعلم را در خربى را مايه ذلت و بدخبىت معرىف كر  هاى دانش را به روى مهگان گشود، و جهل و ىب قرآن دروازه
رأس فرايض و واجبات قرار داد و فاصله بني فهميده و نفهم را فاصله بني حق و باطل، نور و ظلمت و حيات و مرگ 

  !!دانست

قرآن جميد درس استقالل و آزادى به انسان آموخت، و بر وى واجب دانست كه طوق بندگى ديگران را از گردن خود باز  
  .حضرت رب و مالك حقيقى و وجود مستجمع مجيع صفات كمال سر فرود نياوردكند و جز در برابر 

قرآن جميد جمموعه اصول، حقايق و واقعياتى است كه از جانب حضرت حق به بندگان ابالغ شده و رعايت و دقت در 
  .آن اصول، به خصوص در مرحله عمل، به متام مردم واجب گشته است

   قرآن براى تقرب به حق، و جلب رمحت سلسله مسائلى كه انسان، به دستور
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دهد، عبادات و اعماىل كه مربوط به روابط انسان با مهنوعانش، اعم از پدر و مادر و زن و  و رأفت حضرت موال اجنام مى
هليه را، در متام خواهد كه جانب متام مسائل ا شود، معامالت و سياست خوانده و از انسان مى فرزند و جامعه و ملت مى

ها مراعات كند، كه مراعات مسائل اهلى در امور زندگى مورث صلح و صفا و به پا شدن عدل و عدالت و كرامت و  زمينه
  .شرافت است

قرآن تكيه بر شرافت نژادى، و حسب و نسب را، كه عامل ظلم و ستم و زور و قلدرى بود، الغا كرد و سپيد را بر سياه، 
  .عجم را بر عرب جز به تقوا امتياز ندادعرب را بر عجم و 

قرآن در بني متام افراد از هر نژاد و رنگ، به شرط اميان، طرح برادرى و دوسىت انداخت و مهگى را دعوت به احتاد و اتفاق  
هاى فردى، خانوادگى،  كرد، و شريف را با وضيع و فقري را با غىن يكى ساخت، و از آنان خواست كه در متام زمنيه

  .تماعى، اقتصادى و پيشتيبان و يار يكديگر باشنداج

   نورى بر تارك حيات
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كند، و زمينه قبول آن را به عنوان وحى  هاى استوارى بر نزولش از جانب خداوند اقامه مى قرآن كرمي داليل متني و برهان
  .منايد اهلى، براى هر انديشمندى آماده مى

  :گويد ت نزولش از پيشگاه ذواجلالل مىقرآن؛ در يكى از داليل دندان شكن بر اثبا

كه وحى اهلى است يا ساخته [امي، شك داريد  نازل كرده]  حمّمد صلى اهللا عليه و آله[و اگر در آنچه ما بر بنده خود «
 از ُفصحا و بُلغاى بزرگ[غري از خدا، شاهدان و گواهان خود را ] براى اين كار[اى مانند آن رابياوريد، و  پس سوره] بشر

   در گفتار خود كه اين قرآن ساخته بشر است نه وحى[فرا خوانيد، اگر ]  عرب به يارى
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كه هيزمش مردم و ]  آتشى[بنابراين از  -توانيد اجنام دهيد كه هرگز منى  -و اگر اين كار را اجنام نداديد.* راستگوييد]  اهلى
  .»1« »ن آماده شده استهايند، بپرهيزيد؛ آتشى كه براى كافرا سنگ

  :گويد و در جاى ديگر مى

توانند مانندش را بياورند، و اگر چه پشتيبان  قطعاً اگر جّن و انس گرد آيند كه مانند اين قرآن را بياورند، منى: بگو«
  .»2« »يكديگر باشند

  .قرآن؛ رابطه بني انسان و خداست، و بدون اين كتاب اتصال به غيب عامل امكان ندارد

ترين   ترين كتاىب است كه تا كنون در زندگى بشر پديدار شده، و تا دميدن صبح قيامت، مهچنان پر بركت قرآن؛ پر بركت
  .كتاب خواهد بود

  .قرآن؛ وسيله هدايت، نور راه، چراغ پر فروغ حيات، و عامل جنات انسان از هالكت و بدخبىت است

دردهاى فردى خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، مادى و  قرآن؛ راهگشاى انسان به سوى رشد و كمال، و عالج
  .معنوى است

رتين درس تربيت، برترين كتاب اخالق، زنده   .ترين كتاب دانش و پربارترين كتاب قانون است قرآن؛ 
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شت بر  ين و قرآن؛ نشان دهنده هدف حق از خلقت عامل و آدم، منايشگر اهداف عاليه انبيا، نزديك كننده انسان به 
  .دور كننده آدمى از رنج امروز و عذاب فردا است

______________________________  
فَِإْن * َعْبِدنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َو اْدُعوا ُشَهداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ   َو ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلنا َعلى« -)1(
  ].24 -23): 1(بقره [ » تـَْفَعُلوا َو َلْن تـَْفَعُلوا َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلكاِفرِينَ ملَْ 

ْنُس َو اجلِْنُّ َعلى« -)2( اسراء [ »ْثِلِه َو َلْو كاَن بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َظِهرياً َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن مبِِ   ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
)17 :(88.[  
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

قرآن رها خبش از ضاللت، درمان كورى دل، ووسيله جنات از هر لغزش، و نور در تاريكى، و پرتو دستگري در هر پيش «
ونشان دهنده رشد از غوايت و گمراهى، وبيان حق براى بازشناساندن هر فتنه و اشتباه،  آمد، و حافظ انسان از هالكت،

  .»1« »و وسيله رسيدن از دنيا به سعادت آخرت و كمال دين مشاست، منحرف از قرآن راهى جز آتش جهنم ندارد

  :هاى مهم پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله چنني آمده است در يكى از سخنراىن

ور شد، و زندگى مشا را فراگرفت، بر مشا باد به  ها چون شب تار به مشا محله ها ضاللت و گمراهى ها و فتنه ه آشوبهرگا«
شود، آن كس كه  هاست كه گفته او تصديق مى پذيرند، و گزارشگر بدكردارى قرآن؛ زيرا شفيعى است كه شفاعتش را مى

شت مى هر كه آن را پشت سر انداخته از عمل به آن سرباز زند، او را به  برد، و قرآن را رهرب خويش سازد، او را به 
رتين راه ره منايد، و آن كتاىب است كه در آن تفصيل هر چيز و  دوزخ خواهد راند، مهانا قرآن، آن رهنماىي است كه به 

نه اختالف است، اين  بيان هر واقعّيت و حتصيل مقاصد قرار دارد؛ قرآن جداكننده حق از باطل و برطرف كننده هر گو 
كتاب شوخى و سرسرى نيست؛ ظاهرى دارد و باطىن، ظاهرش حكم و دستور است و باطنش علم و دانش، ظاهرش 

هايش مشاره نشوند، و  خّرم و زيباست و باطنش ژرف و دور از دسرتس، اخرتاىن دارد و اخرتانش هم اخرتاىن، شگفىت
هاى هدايت، و فروزانگاه حكمت و دليل بر معرفت براى كسى كه راه  اغهايش هرگز كهنه نگردند، و در آن است چر  تازه

  .آن را بداند

  هاى خود را به مهه سوى آن بچرخاند، و نظر تأمل را تا بايد هر پيگردى ديده
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______________________________  
  .7، باب 106/ 99: ، حبار االنوار8، كتاب فضل القرآن، حديث 600/ 2: كاىف  -)1(
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  .»1« »درك صفت آن برساند، هر كه را در معرض هالك است جنات خبشد و آزاد كند

  :از نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل شده

شوم و قرآن در حاىل كه اهل بيتم با من هستند، و آنگاه اّمتم،  من اّول كسى هستم كه در قيامت بر عزيز جبار وارد مى«
ج البالغه درباره  »2« »!!كنم با قرآن و اهل بيت من چه كرديد؟ ؤال مىسپس از امت س امريمؤمنان عليه السالم در 

  :فرمايد قرآن مى

شود، و چراغى است كه  هاى آن خاموش منى سپس قرآن را بر پيامرب فرو فرستاد، قرآن نورى است كه قنديل... «
آن پيدا نيست، و راهى است كه سري در آن گمراهى ندارد، و نشيند، و درياىي است كه عمق  افروختگى آن فرو منى

افتد، بناىي  گردد، و فاروق بني حق و باطل است كه دليل آن از قّوت منى شعاعى است فروزنده كه روشىن آن خاموش منى
بود دهنده هاى آن ويران منى است كه پايه ست، ارمجندى اى است كه بر هيچ بيمارى در برابر آن خوف و بيمى ني شود، 

شوند، قرآن معدن اميان و  خورند، و حّقى است كه مددكاران آن مغلوب منى است كه يارى كنندگان آن شكست منى
هاى اسالم و پايه  هاى آن و سنگ هاى دادگسرتى و حوض هاى علم و درياهاى آن، و بستان سرچشمه آن، و چشمه

هاىي  كنند، و چشمه ياىي است كه آب برندگان آن را خاىل منىهاى مهوار آن است، و در  هاى حق و دشت آن، و بيابان
   شود، آبشخورهاىي است كه واردين از آن است كه هر چه از آن آب بكشند كم منى

______________________________  
  .7657، حديث 3، باب 171/ 6: ؛ وسائل الشيعه2، باب فضل القرآن، حديث 598/ 2: كاىف  -)1(

  .7653، حديث 170/ 6: ؛ وسائل الشيعه4، كتاب فضل القرآن، حديث 600/ 2: كاىف  -)2(
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ا را گم منى كاهند، و منزل منى ا كور نيستند، و  منايند، و نشانه هاىي است كه مسافرين راه آ هاىي است كه روندگان از آ
ا گذر منى تپه   .توانند كرد هاىي است كه رو آورندگان از آ
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ار دهلاى كوشندگان، و مقصد راه هاى خوبان و داروىي كه پس از آن  خداوند آن را باعث سرياىب دانايان قرار داد، و 
ماند، و روشناىي كه تاريكى با آن نيست، و ريسماىن كه جاى چنگ زدن آن حمكم است، و پناهگاهى كه دژ  دردى منى

كه او را دوست دارد، و صلح و اميىن كسى كه داخل آن گردد، و بلند آن استوار است، و ارمجندى و سرفرازى آن كس  
هدايت و رستگارى كسى كه پريو آن باشد، و عذر خواه كسى كه آن را به خود نسبت دهد، و دليل آن كس كه با آن 

كسى    سخن گويد، و گواه كسى كه به وسيله آن با دمشن جدال منايد، و پريوزى كسى كه آن را حجت آورد، و نگهدارنده
كه به آن عمل كند، و مركب تندرو كسى كه آن را به كار بندد، و نشانه كسى كه نشانه جويد، و سري كسى كه آن را به 

  .»1« »بر گريد، و داناىي كسى كه در گوش دارد، و خرب كسى كه نقل كند، و حكم كسى كه حكومت كند

ر چهره با عظمت آن است، و نقل گفتار بيداران، گريى از آيات و رواياتى كه منايشگ بررسى موقف قرآن، با كمك
هاى متعددى خواهد شد، چه نيكوست كه براى شناخت و نقش قرآن  حكيمان، عارفان، انديشمندان، درباره قرآن كتاب

هاىي كه خمصوص اين   گى داند، و ارزياىب ويژه در حيات بشرى، به بررسى صفاتى كه قرآن جميد خود را متصف به آن مى
زرگ اهلى است پرداخته شود كه از اين راه بتوان به متاشاى دورمناىي از نقش قرآن و اهداف عاليه آن در حيات كتاب ب

  .انساىن موفق شومي

______________________________  
  .196خطبه : ج البالغة -)1(
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   اوصاف قرآن

  

هاىي ستوده، و از اين راه، انسان را براى شناخت چهره پرقدرش كمك   گى قرآن جميد در آيات متعددى، خود را با ويژه
  :ها عبارتند از گى كرده است، برخى از آن ويژه

  ذكر - 1

  شفا - 4
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   ُبشرى - 7

   تبيان -10

   فرقان - 2

   رمحت - 5

   ُهدى - 8

  نور - 3

   حكيم - 6

   حق - 9

  »1« !ذكر

  

______________________________  
  .»گاهى به معناى حفظ و گاهى به معناى يادآورى است: ذكر دو معنا دارد«: گويد مىدر مفردات » راغب« -)1(

اند به اين خاطر است كه حقايقى را  گفته» ذكر«اگر قرآن را . ذكر به هر معناىي كه باشد ممكن است زباىن يا قلىب باشد
  .كند كه مايه يادآورى، بيدارى و آگاهى است بازگو مى

از آجنا كه انسان موجودى است فراموش كار و ممكن : توان گفت است مى» ذكر«كه چرا قرآن در پاسخ به اين سؤال  
است بر اثر متايالت و غرايز دروىن دچار فراموشى شود؛ قرآن به عنوان مهمرتين عامل يادآورى، او را به ذكر و ياد سوق 

  .دهد مى

ترديد هدف  ىب. رسد برترى، موجودى به پاى او منىاشرف موجودات عامل است و در شرافت و » انسان«: توضيح اين كه
از خلقت اين موجود ناشناخته و برترى دادن او بر متام موجودات عامل، هدف و غرض مقّدسى است، اين غرض مقّدس  

تاز ميدان حكومت حضرت  ياد شده است آدمى را بسوى مقصد كشانده و يكه» كمال«كه در روايات از رسيدن به 
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اى متعال انسان را براى جانشيىن خويش آفريد و نداى اّىن جاِعٌل ِىف اْألْرِض َخلْيفًة را بر تارك كارنامه خد. كند حق مى
  .خلقتش نقش بست

اين انسان با متام امتيازاتى كه دارد، داراى غرايز و متايالتى است كه تعطيل يا حتريك آن، او را از رسيدن به مقصد باز 
  .اش را به فعليت برساند هاى دروىن و شخصّيت بالقوه تواند ارزش آن غرايز است كه مى» يلتعد«آنچه مهم است . دارد مى

هاى   ترديد ظواهر دنيا و ماديّات توجه انسان را از آن مقام شاخمى كه برايش در نظر گرفته شده است، جلب موقعّيت ىب
اجياد انگيزه و حتريك او، انسان را از فراموشى به به عنوان مهمرتين فاعل » قرآن«اينجاست كه . منايد كاذب و باطل مى

  .كشاند و ياد مى» ذكر«

منايد، دنيا مقام و موقعّيت انسان را به  اين طبيعت دنياست كه انسان را در ورطه حمّبت خود غرق مى: به بيان ديگر
برابر با سقوط از قّله غرورانگيز خبشد، خودفراموشى مساوى با خدافراموشى و  فراموشى سپرده و غفلت از خود را به او مى

انسانّيت است، با توجه به بيان فوق، قرآن به عنوان مهمرتين ذكر و ياد، انسان را از خودفراموشى و عدم توجه به مقام و 
دارد و مدام او را به يادآورى مقام واالى كرامت و شرافت تشويق كرده و آثار خسارت بار  موقعيت واالى خود بازمى

  .منايد گوش زد مى  غفلت را

منايد و حقايقى را   بر قرآن به خاطر اين است كه قبل از هر چيز انسان را متذكر و بيدار مى» ذكر«به هر روى، اطالق 
  .دهد كه انسان به طور امجال و فطرتاً دريافته است با وضوح و تفصيل شرح مى

  156: بربال انديشه، ص

  .»1« »ِإنَّا َلُه َحلاِفظُونَ  ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر وَ «

اين ذكر فرو فرستاده مردم و مالئكه نيست، تا دمشن در حمور اين ذكر بتواند مردم يا مالئكه را عاجز كند، و زمينه بطالن 
آن را فراهم منايد، و مردم و مالئكه در برابر حفظ سالمت اين ذكر دچار زمحت شده، و قدرت نگهدارى آن رانداشته 

  .باشند

اگر قرآن ساخت تو، يا ديگران، يا مالئكه بود، بشر از آوردن مثل آن، يا باطل كردن آن و يا حتريف و تغيري آن ! رىآ
  !عاجز نبود
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اين ذكر ابدى و جاويد است، و از فراموش . كنيم اين ذكر فرو فرستاده ماست، و ماييم كه او را از هر حادثه حفظ مى
   شدن، و از بني رفنت در امان قدرت

______________________________  
  .»هستيم]  از حتريف و زوال[مهانا ما قرآن را نازل كردمي، و يقيناً ما نگهبان آن «. 9): 15(حجر  -)1(

  157: بربال انديشه، ص

تواند بر آن حاكم شود؛ اين ذكرى كه بيانگر حقايق و معارف  ماست، كم و زيادى در آن راه ندارد، نقص و تغيري منى
  .هلى است، صورت و سياقش تا قيامت به شكل خود باقى خواهد ماندا

   حفظ در برابر حتريف

  

درباره پا برجا ماندن قرآن جميد، به مهني صورتى كه هست، صورتى كه در زمان نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله به دستور 
  :فرمايد خداوند تنظيم شده، و هم اكنون در دسرتس جهانيان است، در سوره فّصلت مى

يدٍ * ِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيزٌ «   .»1« »ال يَْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

آيد، نازل شده از  كه هيچ باطلى از پيش رو و پشت سرش به سويش منى* ناپذير، ترديد قرآن كتاىب است شكست ىب«
  .»ستسوى حكيم و ستوده ا

  .»2« »َو أَنـْزَْلنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيَِّ لِلنَّاِس ما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َو َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ «

به سويشان نازل شده بيان  ]  هدايتشان[به سوى تو نازل كردمي به خاطر اينكه براى مردم آنچه را كه براى ]  هم[و قرآن را «
  .»بينديشند]  پيامربى تو و آنچه را به حق نازل شدهدر [كىن و براى اينكه 

  .»3« »َو هذا ِذْكٌر ُمباَرٌك أَنـَْزْلناُه أَ َفَأنـُْتْم َلُه ُمْنِكُرونَ «

  »امي، ذكر و پندى پرمنفعت است؛ آيا باز هم مشا منكر آن هستيد؟ كه آن را نازل كرده]  قرآىن[و اين «
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______________________________  
  .42 -41): 41(لت فص -)1(

  .44): 16(حنل  -)2(

  .50): 21(انبياء  -)3(

  158: بربال انديشه، ص

ا تـُْنِذُر َمِن اتـََّبَع الذِّْكَر َو َخِشَي الرَّْمحَن بِاْلَغْيِب فـََبشِّْرُه ِمبَْغِفَرٍة َو َأْجٍر َكِرميٍ «   .»1« »ِإمنَّ

ان از خداى رمحان برتسد، پس او را به آمرزش و بيم دادنت فقط براى كسى مثرخبش است كه از قرآن پريوى  « كند و در 
  .»پاداشى نيكو و باارزش مژده ده

  .»2« »ص َو اْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ «

  .»است]  حقايق، معارف، مطالب اخالقى و اجتماعى و احكام حالل و حرام[ص، سوگند به قرآن كه مشتمل بر ذكر «

  .»3« »ْوِمَك َو َسْوَف ُتْسئَـُلونَ َو ِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َو ِلقَ «

بازخواست خواهيد ]  درباره آن[است، و به زودى ]  و شرف و عزت[قرآن براى تو و قوم تو مايه تذكر ]  اين[و مسلماً «
  .»شد

  .»4« »َو ما ُهَو ِإالَّ ذِْكٌر لِْلعاَلِمنيَ «

  .»در حاىل كه قرآن جز مايه تذكر و پند براى جهانيان نيست«

به اعتبار اين كه پند و حكمت، اندرز و نصيحت، حالل و حرام، و مسائل فردى، اجتماعى، و خانوادگى را ياد قرآن 
  .دهد ذكر است مى

هاى انبيا، و اوصاف عاشقان، و صفات عارفان، و نوع برخورد نيك و بد با مرگ و برزخ  قرآن از آجنا كه يادآور متام برنامه
شت   و جهنم و رضايت و خوشنودى، و سخط و غضب حق است ذكر است، و قيامت، و حساب و كتاب و 
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______________________________  
  .11): 36(يس  -)1(

  .1): 38(ص  -)2(

  .44): 43(زخرف  -)3(

  .52): 68(قلم  -)4(

  159: بربال انديشه، ص

هاى اهلى  ان به حقايق عاىل و به خواستهتو  و اگر اين كتاب نبود، يا با بودن اين كتاب اگر به آن مراجعه نشود، از كجا مى
  !رسيد؟

  »1«  فرقان

  

يلَ « جنِْ قاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه َو أَنـَْزَل التـَّْوراَة َو اْإلِ   .»2« »ِمْن قـَْبُل ُهدًى لِلنَّاِس َو أَنـَْزَل اْلُفْرقانَ * نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِباحلَْقِّ ُمَصدِّ

هاى پيش از خود است؛ و تورات و اجنيل  راسىت بر تو نازل كرد، كه تصديق كننده كتاباين كتاب را تدرجياً به حق و «
  .»نازل كرد]  كه مايه جداىي حق از باطل است[پيش از اين براى هدايت مردم فرستاد، و فرقان را .* را

  .»3« »َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلعاَلِمَني َنِذيراً   تَباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى«

اش نازل كرد، تا  به تدريج بر بنده]  كه قرآن جدا كننده حق از باطل است[مهيشه سودمند و با بركت است آنكه فرقان را «
  .»براى جهانيان بيم دهنده باشد

  استعمال لفظ فرقان به عنوان يكى از اسامى يا اوصاف قرآن، براى چيست؟

  :استپاسخ اين پرسش در ضمن يك مقدمه كوتاه ميسر 
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مهان طورى كه آفرينش اعضاى جسمى انسان، در چهارچوب بسيار حمدودى قرار گرفته، و اراده خالق انسان به خاطر 
هاى تشكيل دهنده ساختمان انسان حمدود باشد، مهان اراده و علت بر  موزون بودن جسم آدمى، بر اين بود كه دستگاه

هاى  و انديشه او نيز حمدود باشد، و اين حمدوديت از عجايب نعمت اين قرار گرفت كه دستگاه مشاعر،، ادراك، قوه عقل
   اهلى است كه مهني

______________________________  
  .كند و وسيله شناساىي است به معناى چيزى است كه حق را از باطل جدا مى» فرقان« -)1(

  .4 -3): 3(آل عمران  -)2(

  .1): 25(فرقان  -)3(

  160: بربال انديشه، ص

  !حمدوديت باعث حترك انسان به سوى فهم حقايق، و درك مسائل عاىل است

اگر نورافكن خرد از ابتدا بيناى مهه چيز بود، براى انسان نسبت به دستگاه فهم و شعور و عقل و خرد، حركىت وجود 
  .و حكيم است نداشت، و اين حمدوديت عقل مقتضاى آفرينش انسان است، آن هم از طرف آفريدگارى كه عامل و عادل

از آجنا كه دنيا مركز نور و ظلمت، حق و باطل، سالمت و مرض و شكر و كفر است، و از طرىف هر انساىن خواه ناخواه 
هاى فكرى و چه در مراحل فردى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، مادى، معنوى، معاشرتى،  با امور بسيارى، چه در زمينه

و در متام اين امور، حق و باطل جريان دارد، و با تكيه بر عقل تنها، كه از نظر  روست خانوادگى، دنياىي و آخرتى روبه
ها كارى غري ممكن  خلقت سخت حمدود است، متيز حق از باطل، و تشخيص نور از ظلمت، در مهه جا و در مهه برنامه

ر مهه امور قرار داد، كه قرآن ها معيارهاىي براى جدا كردن حق از باطل، د است؛ خداوند مهربان از باب كمك به انسان
  .جميد در رأس متام اين معيارهاست

اى وقىت از تشخيص حق از باطل عاجز ماند، بايد اين عجز را با توسل و مراجعه به كتاب  انسان در برخورد با هر برنامه
گريى از  يار و كمكخدا، كه فرقان حق و باطل و نور و ظلمت است، از اين كتاب پر بركت اهلى كمك گرفته، و اين مع

  .آن را عني لطف دوست به خويش بداند

  نور
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  .»1« »يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاءَُكْم بـُْرهاٌن ِمْن َربُِّكْم َو أَنـْزَْلنا ِإَلْيُكْم نُوراً ُمِبيناً «

______________________________  
  .174): 4(نساء  -)1(

  161: بربال انديشه، ص

مانند [آمد؛ و نور روشنگرى ]  و دليلى چون پيامرب و معجزاتش[سوى پروردگارتان براى مشا برهان يقيناً از ! اى مردم«
  .»به سوى مشا نازل كردمي]  قرآن

جنِْ « ُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر يِل يَأْ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدوَنُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ
 َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلَباِئَث َو َيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَْغالَل الَِّيت كاَنتْ 

  .»1« »وا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َنَصُروُه َو اتـَّبَـعُ 

در تورات واجنيل ]  ها و اوصافش با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب «
دارد، و  دهد، و از اعمال زشت بازمى مى كنند؛ پيامربى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان يابند، پريوى مى نگاشته مى

ِى جهل، [ها  كند، و بارهاى تكاليف سنگني و زجنريه ها را بر آنان حرام مى منايد، و ناپاك ها را بر آنان حالل مى پاكيزه
بر در برا[دارد؛ پس كساىن كه به او اميان آوردند و او را  كه بر دوش عقل وجان آنان است برمى] خربى و بدعت را ىب

  .»محايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پريوى منودند، اينان مهان رستگارانند]  دمشنان

  .»2« »َفآِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو النُّوِر الَِّذي أَنـَْزْلنا َو اللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ «

  .»دهيد، آگاه است ان آوريد و خدا به آنچه اجنام مىپس به خدا و پيامربش و نورى كه نازل كردمي، امي«

  انتخاب نام نور براى قرآن به چه مالك است؟

   مگر نه اين است كه رذايل اخالقى، صفات ناپسند، فساد، ظلم، و هر گناهى
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______________________________  
  .157): 7(اعراف  -)1(

  .8): 64(تغابن  -)2(

  162: بربال انديشه، ص

مهه و مهه تاريكى .. هاى ضد خدا و ضاللت و گمراهى و حاكميت هواى نفس و كنيد، و نيز كلّيه مكتب كر مىكه ف
است، و انسان براى حركت به سوى كمال، و مبارزه با هر نوع تاريكى اگر چراغى فرا راه حيات نداشته نباشد، چگونه 

  ات يابد؟ها به مقصد رسيده و جن تواند بدون ضربه خوردن از تاريكى مى

ها جنات  ام تا بشر را از ظلمت من آمده: كند، كه اين است كه در قرآن جميد در اول سوره ابراهيم به اين نكته اشاره مى
  :داده و به وادى نور كه عبارت از متام حقايق اهلى است رهنمون شوم

ْم ِإىلالر ِكتاٌب أَنـَْزْلناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلماِت إِ «   .»1« »ِصراِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ   َىل النُّوِر بِِإْذِن َرِِّ

ِى جهل، گمراهى و [ها  كتاىب است كه آن را بر تو نازل كردمي تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاريكى]  اين[ -الر«
ناپذير و ستوده  تواناى شكست]  خداىِ [به سوى راه ]  معرفت، عدالت و اميان و در حقيقت[به سوى روشناىيِ ]  طغيان

  .»بريون آورى

قرآن نور مبني است، يعىن معرفت و : كه اسم و يا وصف قرآن است آمده» نور«در ترمجه » انوار درخشان«در تفسري 
كه تابد،   هاى آنان مى آورد، و شعاعى است كه از ساحت پروردگار بر دل بصريتى در قلوب اهل اميان و پريوانش پديد مى

مهواره در مقام كسب فضيلت برآيند، و در مسري زندگى فردى و اجتماعى كه با حوادث جهان آميخته است از هر خطر 
  .امين مبانند

است را  قرآن طريق زندگى سعادمتندانه را آشكار مى سازد، و پريوانش در اثر بصريتى كه دارند، اعماىل كه به نفع آ
است را ترك كنند؛ زيرا چنانچه روح تعليمات در دلبرگزينند، و آنچه به ضرر و زيان  ا رسوخ كند آ   هاى آ

______________________________  
  .1): 14(ابراهيم  -)1(
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  .و استقرار يابد، در عقيده و افكار و رفتار آنان نيز ظهور خواهد منود

ند، و از سعادت و غرض از خلقت خود غافلند، و در آتش مناي در مقابل، گروهى در ضاللت و گمراهى زندگى مى
سوزند، و به خداوند اعتماد نداشته، نور فطرت را در وجود خود خاموش منوده، فاقد بصريت در دين  آرزوها و حرص مى

  .اينان به خاطر دور بودن از نور، هرگز راهى به سعادت خنواهند برد. هستند

جانب حق بر بشر تابيده، و چراغى است كه فروغ فروزان آن، مهيشگى است، و در هر صورت قرآن نورى است كه از 
  .بدون اين نور يافنت راه مستقيم و حق براى هيچ كس امكان ندارد

  شفاء

  

  .»1« »ِمِننيَ يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلْلُمؤْ «

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفا است براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه! اى مردم«
  .»هاست، و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان در سينه]  اخالقى

  .»2« »لِْلُمْؤِمِنَني َو ال َيزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخساراً َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحٌَة «

  .»افزايد كنيم وستمكاران را جز خسارت منى و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى«

______________________________  
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ِِْم َوقْـٌر َو ُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولئِ «  »َك يُناَدْوَن ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َو ِشفاءٌ َو الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آذا
»1«.  

آورند در گوششان  ان منىاند، سراسر هدايت و درمان است، و كساىن كه امي اين كتاب براى كساىن كه اميان آورده: بگو«
از جاىي دور ]  گوىي[بر آنان پوشيده و نامفهوم است؛ اينانند كه ]  اش با مهه روشىن و آشكارى[سنگيىن است، و آن 

  .»دهند ندايشان مى

خربى  ممكن است كسى بگويد من داراى سالمتم و نيازى به نسخه و درمان كننده ندارم، بايد گفت اين سخن از كمال ىب
و تنها راه معاجله قرآن . هاىي است يابد كه داراى بيمارى يا بيمارى ؛ زيرا هر كس خود را با قرآن معيارگريى كند مىاست

  .است و بس

قرآن گرچه درباره امراض . جسم، روح، عقل، هر يك داراى امراضى است خمصوص به خود: انسان مركب از سه قّوه است
به آياتى از قبيل آياتى كه خبائث را حرام كرده، و نيز دستورى كه در خوردن جسمى آن چنان سخن ندارد؛ وىل با عمل 

تواند  توان سالمت جسم را تضمني كرد؛ اما نسبت به روح و عقل، كسى منى و آشاميدن و پرهيز از اسراف دارد، مى
هاى روحى و عقلى مردم بوده  ادعاى سالمت كند، و اّتفاقاً علت بعثت انبيا و امامت امامان و نزول كتب آمساىن، بيمارى

  .است

   روايىت در اين باره

  

  :نويسند روايىت در اين زمينه از حضرت عيسى عليه السالم نقل شده است، مى

______________________________  
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بامدادان حاضر كنيد تا شفا دهم و بروم، فردا بامدادان به مسيح در شهرى آگهى داد كه فردا من عازم حركتم، بيمارها را 
ا را ده نفر ديد، فرمود هاى  اى كاش تندرست: فرمود. آرى: بيماران اين شهر مهني ده تند؟ گفتند: سركشى بيمارها آمد، آ

  !!»1« اين شهر به اين مشاره بودند

  :از پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمودند

فيما يـَْعَلُمُه اْلطَّيُب َويُدَِّبرُُه ِبِه الفيما َيْشَتِهْيِه اْلَمريُض   َوَربُّ اْلعاَلمَني َكالطَّبيِب َفَصالُح اْلَمْرضى  يا ِعباَد اللَِّه انـُْتْم َكاْلَمْرضى
  .»2«  َويـَْقَرتُِحهُ 

در عمل طبيب و تدبري اوست، نه  اى مردم مشا مهچون مريضان هستيد، و خداى عامليان طبيب مشاست، صالح مريض«
  .»داند خواهد، و براى خود مصلحت مى در آنچه مريض مى

بينيد كه خداوند متعال، قرآن را شفاى صدور دانسته، و مهني صدر است   دقت كنيد مى »3«  سوره يونس 57اگر در آيه 
ى سينه در برابر معارف اهلى است، هاست كه عّلت ضيق صدر و تنگ هاست، و مهان بيمارى كه منبع بسيارى از بيمارى

و اگر امراض قلب و سينه، عقل و خرد و نفس و روان با قرآن معاجله نشود، انسان به ذّلت دنيا و عذاب آخرت دچار 
  .خواهد شد

كفر، نفاق، شك، شرك، قساوت، ريا، كرب، سوء ظن، كينه، حقد، حسد، حّب خارج از حد به دنيا و امثال اين گناهان، 
ا دچارند، و جز با داروى  قت بيمارىدر حقي ا، و بعضى به مهه آ هاىي هستند كه اكثر قريب به اتفاق مردم به برخى از آ

البته براى اطالع از چگونگى عالج اين امراض با قرآن، كه تنها شفا دهنده انسان است، بايد . قرآن قابل عالج نيستند
  .به كتب اخالقى مراجعه كنيد

______________________________  
  .22: قائم آل حمّمد -)1(
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   رمحت

  

ِزي الَِّذيَن َيْصِدفُوَن َعْن جاءَُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َو ُهدًى َو َرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب ِبآياِت اللَِّه َو َصَدَف َعْنها َسَنجْ فـََقْد .. «
  .»1« »آياتِنا ُسوَء اْلَعذاِب ِمبا كانُوا َيْصِدفُونَ 

ردگارتان براى مشا آمد، پس ستمكارتر از كسى كه آيات خدا را اينك برهاىن آشكار و هدايت و رمحىت از سوى پرو «
گردانند، به خاطِر روى   كه از آيات ما روى مى] را[ها روى بگرداند كيست؟ به زودى كساىن  تكذيب كند و از آن

  .»گرداندنشان به عذاىب سخت جمازات خواهيم كرد

  .»2« »ُهدًى َو َرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  ِعْلمٍ   َو َلَقْد ِجْئناُهْم ِبِكتاٍب َفصَّْلناُه َعلى«

بيان كردمي، در حاىل كه براى  ]  گسرتده و دقيق[آوردمي كه آن را از روى دانشى ]  عظيم و با ارزش[و براى آنان كتاىب «
  .»گروهى كه اميان آوردند، سراسر هدايت و رمحت است

ِِْم ِبآَيٍة قاُلوا َلْو ال اجْ « ا أَتَِّبُع ما يُوحىَو ِإذا َملْ تَْأ ِإَيلَّ ِمْن َريبِّ هذا َبصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلَقْوٍم   َتبَـْيَتها ُقْل ِإمنَّ
  .»3« »يـُْؤِمُنونَ 

بر پايه گمان پوچ و باطلشان كه قرآن را از پيش خود [اى نياورى  آيه]  به سبب تأخري وحى[و هرگاه براى خمالفان «
من فقط از آنچه كه از سوى : ؟ بگو] تا براى ما بياورى[اى از نزد خود انتخاب نكردى  چرا آيه: گويند مى ] آورى مى

   اين قرآن داليلى روشن از سوى. كنم شود، پريوى مى پروردگارم به من وحى مى

______________________________  
  .157): 6(انعام  -)1(
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  .»آورند، سراسر هدايت و رمحت است پروردگار مشاست و براى گروهى كه اميان مى

  .»1« »َو ِإنَُّه َهلُدًى َو َرْمحَةٌ ِلْلُمْؤِمِننيَ «

  .»و يقيناً قرآن براى مؤمنان، سراسر هدايت و رمحت است«

تأثري خاطر به علت نقصى كه در غري مشاهده : ازرمحت در انسان صفت نفساىن است، و ريشه آن عبارت است 
گردد حس نوع دوسىت و عاطفه حتريك شده و انسان براى كمك به انسان ديگر از هيچ  كند؛ و اين تأثري، باعث مى مى

  .فعاليىت دريغ نكند

ا در افاضه وجود به موجودات، و قرار د: وىل نسبت به پروردگار كه منزّه از هر نقصى است عبارت است از ادن آ
است از اين گونه عنايت حضرت او به موجودات تعبري به رمحت عامه . چهارچوب نظامات و مقررّاتى كه متناسب با آ

  .شده است

   جتلى رمحت حضرت حق

  

اما آموزش معارف و ارائه حسنات اخالقى، و بر مشردن و روشن منودن آنچه به زيان انسان است، و نشان دادن راه 
ها و راه آراسته شدن به آن، رمحت خاصه است و رمحت خاصه حضرت حق جتّلى در قرآن  و اعالم نيكى زندگى سامل

  .دارد

اى با مشكالت گوناگون فردى، اجتماعى، خانوادگى، اقتصادى، مادى و معنوى  دانيد كه انسان، در هر دوره مى
دهد، و در  آن براى هر مشكلى راه حل نشان مىروبروست، اگر در برخورد با مشكالت از قرآن جميد راه حل خبواهد، قر 

   صورت به كارگريى رهنمود قرآن، انسان از مشكل رها شده و به عافيت و راحىت

______________________________  
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  .خواهد رسيد؛ اين است آن رمحىت كه خداوند كتابش را به آن ستوده است

دهنده يك زندگى سامل و راحت در دنيا و آخرت است، و مهني كتاب است كه انسان را مستحق  قرآن نشان بدون شك
  !!كند، و هيچ رمحىت براى بشر برتر و باالتر از اين رمحت نيست شت، و دور از عذاب جحيم مى

  »1«  حكيم

  

  .»2« »ذِلَك نـَتـُْلوُه َعَلْيَك ِمَن اْآلياِت َو الذِّْكِر احلَِْكيمِ «

  .»و پندهاى حكيمانه است]  اهلى[خوانيم از آيات  هاىي كه بر تو مى اين داستان«

  .»3« »الر تِْلَك آياُت اْلِكتاِب احلَِْكيمِ «

  .»ناپذير اين است آيات كتاب استوار و خلل -الر«

  .»4« »َو اْلُقْرآِن احلَِْكيمِ «

  .»سوگند به قرآن كرمي«

______________________________  
يا اشاره به اين است كه آيات قرآن داراى چنان استحكام و نظمى است كه هرگونه » حكيم«توصيف قرآن به  -)1(

كند، و يا اشاره به اين  گويد و جز به راه حق دعوت منى كند، جز حق منى گوىي و هزل را از خود دور مى باطل و خرافه
دهد و اندرز  گويد، تعليم مى وشى با هزار زبان سخن مىاست كه قرآن مهچون دانشمند حكيمى است كه در عني خام

  .منايد و خالصه به متام معنا داراى حكمت است كند، انذار مى گويد، تشويق مى مى

معموًال صفت شخص زنده و عاقل است، گوىي قرآن خود را موجودى زنده و عاقل » حكمت«نكته ديگر اين است كه 
. تواند درهاى حكمت را به روى انسان گشوده و به صراط مستقيم راهنماىي كند كند كه مى و رهرب و پيشوا معرىف مى

  .)اقتباس از تفسري منونه(

  .58): 3(آل عمران  -)2(
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فرستاده شده، و مهني حمكم بودنش، ترين مرحله فرو  قرآىن كه آياتش به وسيله خداوند به حمكم: معناى آيات اين است
  .رتين دليل بر نبوت رسول ماست

  .دهد كند، و به عقل و نفس، راه مستقيم حق را نشان مى قرآىن كه به حكمت تربيت مى

  .ها را براى هدايت مردم بازگو كرده است قرآىن كه حقايق و معارف، قوانني و شرايع و پندها و موعظه

  .علم و عمل: خبشد و حيات حكيمانه بر دو پايه اساسى استوار است انه مىقرآن به انسان حيات حكيم

ها، وظايف، تكاليف، و كيفيت ارتباط صحيح با مردم، حكمت نظرى، و عمل بر وفق آن  شناخت حقوق، مسئوليت
س شناخت، حكمت عملى است، و انساىن كه اين چنني شناخت و عملى داشته باشد حكيم است و به قول قرآن هر ك

  :آراسته به حكمت باشد، به او خري كثري عنايت شده است

  .»1« »َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً «

  .»اند ترديد او را خري فراواىن داده دهد، و آنكه به او حكمت داده شود، ىب حكمت را به هر كس خبواهد مى«

  )بشارت دهنده(  ُبْشرى

  

قاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه َو ُهدًى َو ُبْشرى  َعُدوا جلِِْربِيَل فَِإنَّهُ نـَزََّلُه َعلى ُقْل َمْن كانَ «   .»2« »ِلْلُمْؤِمِننيَ   قـَْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ

______________________________  
  .269): 2(بقره  -)1(

  .97): 2(بقره  -)2(
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هر كه دمشن : بگو]  آورمي آورد ما با او دمشنيم؛ بنابراين به تو اميان منى چون جربئيل، وحى را براى تو مى :گويند آنان مى[« 
زيرا او قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل كرده است، در حاىل كه تصديق كننده  ]  دمشن خداست[جربئيل است 

  .»هاى پيش از خود و هدايت وبشارت براى مؤمنان است كتاب

  .»1« »ِلْلُمْسِلِمنيَ   ٍء َو ُهدًى َو َرْمحًَة َو ُبْشرى َو نـَزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياناً ِلُكلِّ َشيْ .. «

] هاى خدا به فرمان[شدگان  اى براى تسليم و اين كتاب را بر تو نازل كردمي كه بيانگر هر چيزى و هدايت و رمحت ومژده«
  .»ست

  .»2« »ِلْلُمْسِلِمنيَ   اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك ِباحلَْقِّ لُِيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َو ُهدًى َو ُبْشرىُقْل نـَزََّلُه ُروُح «

اند، ثابت  را روح القدس از سوى پروردگارت به درسىت و راسىت نازل كرده تا كساىن را كه اميان آورده]  آيات[آن : بگو«
  .»هدايت و مژده باشد]  هاى حق به فرمان[شدگان  قدم بدارد و براى تسليم

  :دهد اما بشارتى كه قرآن مى

كند، و به اهل اميان، آن  قرآن جميد مردم را به اميان به خدا، روز جزا، مالئكه، انبيا، كتب آمساىن، و عمل صاحل دعوت مى
شت را در آخرت بشارت مى   :فرمايد چنانچه مى. دهد مردمى كه در پرتو اميان خود داراى عمل صاحلند، خري دنيا و 

______________________________  
  .89): 16(حنل  -)1(

  .102): 16(حنل  -)2(
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ْنيا َو ِيف اْآلِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلماِت اللَِّه ذِلَك ُهَو الْ   َهلُُم اْلُبْشرى* الَِّذيَن آَمُنوا َو كانُوا يـَتـَُّقونَ «   .»1« »َفْوُز اْلَعِظيمُ ِيف احلَْياِة الدُّ
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در دنيا به [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است .* اند و مهواره پرهيزكارى دارند مهانان كه اميان آورده«
هيچ ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا ]  وسيله وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  .»كامياىب بزرگدگرگوىن نيست؛ اين است  

شت در آخرت توضيح داده شود، تا مسئله بشارت روشن گردد، وىل  در اين زمينه الزم بود درباره حيات طيّبه در دنيا، و 
  .اين خمتصر گنجايش اين دو مسئله اساسى را ندارد

  )هدايت كننده(  ُهدى

  

  .»2« »ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنيَ * امل«

  .»هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاراْن هدايت است]  با عظمت[اين كتاِب ]  وحى بودن و حّقانّيت[در * امل«

قاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه َو ُهدًى َو ُبْشرى  َفِإنَُّه نـَزََّلُه َعلى«   .»3« »ِلْلُمْؤِمِننيَ   قـَْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ

هاى پيش از خود و هدايت  خدا بر قلب تو نازل كرده است، در حاىل كه تصديق كننده كتاب زيرا او قرآن را به فرمان«
  .»وبشارت براى مؤمنان است

______________________________  
  .64 -63): 10(يونس  -)1(

  .2 -1): 2(بقره  -)2(

  .97): 2(بقره  -)3(
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  .»1« »..ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاسِ َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنزَِل «

  .»..ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده، راهنماى مردم است«
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  .»2« »هذا بَياٌن ِللنَّاِس َو ُهدًى َو َمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقنيَ «

  .»و براى پرهيزكاران سراسر هدايت و اندرز است]  حوادث و واقعيات[براى مردم، بيانگر ]  قرآن[اين «

  .»3« »ِلْلُمْؤِمِننيَ   ُهدًى َو ُبْشرى* تِْلَك آياُت اْلُقْرآِن َو ِكتاٍب ُمِبنيٍ «

دهنده  و براى مؤمنان مژده] ها انسان[كننده  هدايت] كه سراسر* [قرآن و كتاىب روشنگر است،]  باعظمت[اين آيات «
  ..»است

   خلقت و هدايت

  

  .قت و ديگر هدايتيكى خل: در هر موجودى دو مسئله اساسى وجود دارد

شود؛ زيرا در واگذاشته شدن به خود، عالوه بر اين كه ادامه حيات برايش  هيچ موجودى پس از خلقت واگذار به خود منى
  .ممكن خنواهد بود، وجودش منبع فساد و افساد خواهد گشت، و در نتيجه به نظام هسىت ضربه وارد خواهد آمد

  :رينش هر موجودى، او را به مسريى كه متناسب با اوست هدايت كنداين اراده مسّلم اوست كه به دنبال آف

  .»4« » ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    َربـَُّنا الَِّذي أَْعطى«

  او را]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت«

______________________________  
  .185): 2(بقره  -)1(

  .138): 3(آل عمران  -)2(

  .2 -1): 27(منل  -)3(

  .50): 20(طه  -)4(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  173: بربال انديشه، ص

  .»به وى عطا كرده، سپس هدايت منود] آن گونه كه سزاوارش بود[

يابيم كه با نظمى دقيق،  ها و خورشيدها اندك توجهى كنيم، مى اگر به گردش كرات عظيم آمساىن و هدايت ستارگان، ماه
و با حركىت متناسب، سريع يا كند، و با فاصله معيىن بر گرد خورشيد يا ستاره ديگرى  هر يك در مدارى خمصوص،

  .گردند مى

  :گويد مى» قانون بزرگ«نويسنده كتاب 

هاى حاكم بر جهان  قانون جاذبه، قوه ثقل ما در متام قوانني است، و وجود آن معّرف يك اراده مافوق ساير اراده«
  .»باشد مى

  :يدگو  در مهان كتاب مى

هاى حقري خود را مديون اجرام مساوى شگرىف هستيم كه با تنظيم و تعادل  ما زندگى، شكل، حركات و متام داشته«
ا با حركات زمني، اسباب بقاى ما در سطح اين كره شده   .»اند حركات و نريوهاى خود، و انطباق آ

  :گويد كاشف نريوى جاذبه مى

  را صرفاً ناشى از قوه جاذبه ندانيم؟توانيم مجيع حركات كواكب  حمققاً منى«

ا را بر مدارشان بچرخاند ا، خدا و قدرت اهلى در كار باشد، تا آ   .»پس واجب است كه در گردش آ

رسيم، مطالعه كيفيت زندگاىن، تغذيه، تطابق با حميط، لقاح، حفظ، تكثري نسل  بعد از جهان مجادات، به عامل نباتات مى
  .كند ات و مبهوت مىها، انسان را م روييدىن

كنند؛ بلكه براى لقاح و تكثري  گياهان نه تنها براى تغذيه و ادامه حيات، از ابر، باد، مه، خورشيد و زمني استفاده مى
  .گريند نسل، و پخش بذر و ختم از حشرات، انسان، حيوان، طوفان، سيل و حىت از هم نوعان خود كمك مى

به گل و ختم گياه نيست، بلكه در متام اجزاء و اعضاى آن، مثل ساقه، ريشه  آثار هدايت و فعاليت روحى فقط منحصر
  .و برگ عيان و مشهود است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  174: بربال انديشه، ص

  

  ها انگيز ريشه داستان حريت

  

  :نقل شده است كه» براندى«از دكرت 

د، براى عبور از اين مانع، هاى يك درخت، ضمن پيشروى در خاك به مقدارى ختم و گياه فاسد برخورد منو  يكى از ريشه«
ها دوباره به هم پيوسته  تر، ريشه مرت آنطرف هاى نازك موىي درآمده و رد شده سپس در مسافت چند سانىت به صورت ريشه

  .»1« »به صورت يك ريشه ضخيم به پيشرفت خود ادامه داده است

تهم چنان كه آثار هدايت پروردگار در گياه، براى عموم بشر، خمصوصاً برا انگيز  آور و شگفت ى علماى متخصص 
مسئله زندگى مورچگان، موريانه، زنبور عسل، انواع . انگيزتر است تر و شگفت است؛ در دنياى جانوران اين آثار روشن

ت ها، پرندگان، چرندگان، خزندگان، و نظامى كه از هدايت اهلى بر آنان حكم ماهى انگيز  آور و حريت فرماست، راسىت 
  .است

   ايت انسان و انواعشهد

  

هدايت : انسان نيز در نياز به هدايت، از موجودات جهان مستثىن نيست، انسان از دو نوع هدايت برخوردار است
تكويىن، كه مربوط به تكوين نطفه او در صلب پدر، و قرار گرفنت او در رحم مادر، و كليه امورى است كه با جسم و 

  .خود انسان دخالىت در آن نداردحيات جسمى او سر و كار دارد، و 

هدايت ديگر، عبارت از جمموعه مقرراتى است كه خداوند متعال براى تزكيه او، و يافنت راه صحيح زندگى به وسيله 
   پيامربان، امامان و كتب آمساىن به او ارائه
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______________________________  
  .147: تفسري نوين -)1(
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اين نوع از هدايت به طور كلى در قرآن جميد جتلى دارد، و از اين جهت قرآن، كتاب هدايت و پريو اين  . ستكرده ا
  .گويند كتاب را هدايت شده مى

هدايت تكوين، هدايت : دانشمندان از اين چند نوع هدايت، كه در قرآن جميد هم به آن اشاره شده به ترتيب تعبري به
  .برند رع يا هدايت تشريعى نام مىغريزه، هدايت عقل و هدايت ش

   شدگان اوصاف هدايت

  

ا لفظ هدايت شدگان به وسيله قرآن داراى اوصاىف هستند كه مشا مى متقون، مؤمنون، مفلحون، : توانيد در آياتى كه در آ
  .ها را كه معلول هدايت است ببينيد مسلمون، صادقون، شاكرين، عابدين به كار رفته، آن اوصاف و ويژگى

جهاد با مال و نفس، انفاق علم و مال، صرب و استقامت در راه خدا، شكر نعمت، خضوع و خشوع در : توان گفت مى
ى از منكر، اميان به خدا و قيامت، رعايت  مناز، اداى امانت، وفاى به عهد، برپاداشنت مناز، روزه، حج، امر به معروف، 

اوالد، تالوت قرآن با دقت، پريوى از سنت پيامرب، اداى زكات، حق يتيم، عدالت در عمل، رعايت حق مردم، تربيت 
مهه از اوصاف كساىن است كه از هدايت قرآن .. پرداخت مخس، راستگوىي، پرهيز از حمرمات فكرى و عملى و اخالقى و

  .اند مند شده ره

   حق و تبيان

  

مشا روشن شده و احتياج به تفصيل بيشرت كلمه حق و تبيان نيز با روشن شدن معاىن آن اوصاف، خود به خود براى 
  :كنيم ما در اين قسمت به چند نكته اشاره مى. ندارد
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  درست، درسىت، سزاوار،: حق يعىن: اند دانشمندان در ترمجه حق گفته - 1
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  .ِملك، ثابت و مستقر، و آنچه مقابل باطل است

  .ابت و مستقر و فناناپذير و سزاوار اطالق هسىت استهاى خداست؛ چون وجود او ث حق يكى از نام - 2

از آجنا كه آيات و قوانني قرآن، و مواعظ و اندرزها و احكامش ابدى، ثابت، مستقر و غري قابل تغيري است، از آن  - 3
  .تعبري به حق شده است

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

قاً «   .»1« »ِلما بـَْنيَ َيَديْهِ نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِباحلَْقِّ ُمَصدِّ

هاى پيش از خود است؛ و تورات و اجنيل  اين كتاب را تدرجياً به حق و راسىت بر تو نازل كرد، كه تصديق كننده كتاب«
  .»را

  .»2« »تِْلَك آياُت اللَِّه نـَتـُْلوها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ «

خداست كه به حّق و راسىت بر تو ]  ت و قدرتتوحيد، ربوبيّ [هاى  نشانه]  هاى واقعى ها و حادثه داستان[اين «
  .»خوانيم مى

هاى اهلى، و روشن كننده وضع خلقت، و بيان حيات امم قبل، و نشان  كننده متام خواسته و نيز از آجنا كه قرآن بيان
شده » بيانت«دهنده زندگى پاك انبياست، و نيز مبّني حالل و حرام خدا، و مسائل عاىل اخالقى است، از او تعبري به 

  .هاى قبل به آن اشاره شده است آياتى كه لفظ تبيان در آن به كار رفته در قسمت. است

______________________________  
  .3): 3(آل عمران  -)1(

  .252): 2(بقره  -)2(
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   آيني پسنديده

  

  178: بربال انديشه، ص

  

   آيني پسنديده

  

الشأن صلى اهللا عليه و آله، اخبار و روايات  عاىل اسالم، در سايه قرآن جميد، سنت پيامرب عظيماصالت مقررات پاك و 
  .معترب صحيح و مستند رسيده از ائمه طاهرين عليهم السالم بر ارباب خرد و انديشه پوشيده نيست

ىن هم چون ترديد در فروغ هاى دي پس از تفكر و تعقل در تعليمات اسالم، ترديد و شك در برترى آن، بر ساير مكتب
  .آفتاب جهانتاب است

  .اند ره ها از آن ىب دين مقدس اسالم از امتيازاتى برخوردار است كه ديگر مذاهب و مكتب

دار قرآن، و حقايق عميق و بلند پايه اسالم، زنده كننده نفوِس مرده آدميان و چراغ فروزان راه زندگى  تعاليم برتر و ريشه
  .غى كه فروغش ابدى و حياتش جاويد استهاست؛ چرا انسان

نياز و ارزنده، در زماىن بود كه اثرى از حيات معنوى، اخالقى و انساىن، در عرصه روزگار نبود، و به  پيدايش اين مكتِب ىب
  .»1« فرموده موالى متقيان عليه السالم هنگامى بود كه بشر در خواب گران و سنگيىن غنوده بود

ا، آنچنان از افق تابناك اين آيني درخشيدن گرفت كه متام نگاه حقايقى گران، ارزنده ها را به خود متوجه و  و پر 
  .خواستاران حقوق انساىن را مبهوت ساخت
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______________________________  
  .88خطبه : ج البالغه -)1(

  179: بربال انديشه، ص

ستعداد فطرى بشر، با رعايت مصاحل و مفاسد فردى و سرچشمه مقررات عاىل اسالم، خداى متعال است، كه مطابق ا
اى بر خالف طبيعت  از اين جهت آدميان در قوانني اسالمى، برنامه. اجتماعى مربوط به انسان، قانون عرضه كرده است

  .يابند و فطرت خود منى

براى مهيشه است و قوانني پر دار اسالم، حمدود به زمان و مكان نيست، قانون در اسالم براى مهه و  مقررات پاك و ريشه
اى دين اسالم، فراتر از آن است كه در قيد زمان يا مكاىن قرار گريد؛ به مهني علت بر اسالم، مكتب و آييىن برترى 

  .ندارد

   سرچشمه زالل قوانني اسالم

  

لم، عدل و حكمت از آجنا كه سرچشمه قوانني اسالمى خداى جهان آفرين است، متام قوانني و مقررات آن، از پرتو ع
  .هاى موجود و غري موجود، در جهان است اهلى برخوردار است، و اين مرحله خود باعث برترى اسالم بر ساير روش

هاى عامل طبيعت حاكم  مهانگونه كه كتاب تكوين و آفرينش از هرگونه عيب و نقصى مرباست و نظم دقيقى بر متام برنامه
  .تفسري آن از طرف پيامرب و ائمه عليهم السالم نيز از هر گونه عيىب منزه استاست، كتاب تشريع؛ يعىن قرآن كرمي و 

هاى دنيا و آخرت و امور مادى، معنوى، جسمى و ديىن است كه با  اسالم ضامن خوشبخىت فرد و اجتماع در متام زمينه
  .دهد ها جنات مى روشى متني و استوار، بشر را از مهه خرافات و اوهام و بدخبىت

   حتريفات ناپاك

  

   عيب به بشر عرضه اديان و مذاهب ديگر كه به وسيله انبياى اهلى پاك و ىب
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  180: بربال انديشه، ص

اى سودجو رنگ اصلى خود را از دست دادند؛ از اين جهت  هاى عده شد، مهه دستخوش تغيري شده و بر اثر ناپاكى
  .بوده و خواهد بود را ندارندقابليت اصالح و جوابگوىي به مسائلى كه پيش روى انسان 

اى معدود و معلوم احلال است نيز  هاى بشرى، كه مهه آن تابع هوى و هوس عده قواعد و قوانني ناقص و ساختگى مكتب
  .تواند درمان كند جوابگوى مشكالت و معضالت انسان نيست، و دردهاى مادى و معنوى را منى

ريف شده، اين است كه با اين مهه نظامات گوناگون، در گذشته و هاى حت مهمرتين دليل نقص و كاسىت قوانني مكتب
حال، و قانون و قدرت، بشريت به سرعت به سوى سقوط اخالقى و روحى در حركت است، و روز به روز بلكه حلظه به 

  .حلظه آمار جنايات و مفاسد رو به فزوىن است

اوضاع فعلى بشريت، درست در نقطه مقابل وضع موجود؛  ها بود، بايد اگر قوانني ساختگى بشرى، اصالح كننده برنامه
  .ترين قّله حاالت روحى و اخالقى، با حفظ شؤون مادى، قرار داشت يعىن صعود جهانيان بر مرتفع

   هاى بشرى نارساىي مكتب

  

گاه تربيىت است  هاى انساىن را پاس بدارد؟ و كدام پرورش امروز كدام مهد علمى است كه بتواند در سايه قوانني خود، ارزش
  كه بتواند، متام دردهاى فردى و اجتماعى انسان را درمان منايد؟

در عامل طبيعت، خوشبخت بوده و چيزى كه او را به اين صورت درآورده، متدن ) پايه هاى ىب بدون اين مكتب(انسان 
  .»1«  امروزى است كه به شكل يك ديو مهيب، مهه چيز انساىن را تغيري داده است

______________________________  
  .113: قرارداد اجتماعى -)1(

  181: بربال انديشه، ص
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هاى زندگى روى داده، و از چند قرن قبل تاكنون،  انگيزى در برنامه با توجه به اين كه در جهان امروز، حتوالت حريت
مادى حل شده و در كنار اين  دانش بشرى وسعت عجيىب پيدا كرده و به وسيله علوم طبيعى، مشكالت زيادى از زندگى

حتول مهگاىن، از اصول تعليم و تربيت در اين عصر به شدت غفلت شده و در خيال دانشمندان علوم انساىن، صورت 
هاى زندگى است؟  نويىن به خود گرفته است؛ اما با اين حال كدام مركز علمى و تربيىت ضامن سعادت انسان در مهه زمينه

  !اى پاك و انساىن است؟ دار به وجود آوردن جامعه دهو كدام مركز آموزشى عه

گر چه در دنياى مرتقى و متمدن كنوىن، دردهاىي از زندگى مادى انسان دوا شده است؛ اما در مقابل آن، هزاران درد 
  .اخالقى، رواىن، اجتماعى و سياسى در زندگى شخصى و اجتماعى انسان ريشه دوانده است

   جهاننابساماىن اوضاع حاكم بر 

  

ها، فرار دخرتان و پسران از آغوش   آمار وحشتناك انواع جنايات و گناهان، از هم گسيخنت روز افزون كانون گرم خانواده
هاى مادى و  هاى طوالىن و ويرانگر زورگويان با ملل ضعيف و ناتوان به خاطر تصاحب سرمايه گرم پدران و مادران، جنگ

استعمار؛ يعىن استعمار عقلى و فرهنگى، سلب آزادى و حقوق از جوامع بشرى به دست  انساىن آنان، نوين شدن وضع 
هاى مادى بني  هاى فراوان، به هم خوردن نظام اقتصادى وتناقض در روش گروهى اندك از فرمانروايان مستبد، خودكشى

هاى  كارگران، خستگى  هاى طاغوت، اعتصابات دسته مجعى در جامعه ملل به نظام» ِوتو«شرق و غرب، اعطاى حق 
ها در متام جهان، بدبيىن مهگاىن، نبود اطمينان و اعتبار،  انسان از اوضاع زندگى ماشيىن، هرج و مرج عمومى در مهه زمينه

   سرشكستگى بشر از حيات، عدم هدف

  182: بربال انديشه، ص

هاى رمسى و غري رمسى در  ، دزدىگرى و ال اباليگرى پسران و دخرتان، احنطاط ظاهرى و باطىن در نسل جوان، هيپى
هاى  ها و برنامه ها، فرو رفنت بشر در منجالب فساد با شيوع فيلم ها، آدم كشى ادارات دولىت و مؤسسات ملى، گانگسرتى

ها، اوضاع وخيم ناموسى، علىن بودن مراكز فحشا،  نشيىن ها، نشر جمالت مبتذل، شب مستهجن در سينماها و كاباره
هاى فاسد، مهه و مهه نشان دهنده اوضاع وخيم فرهنگى  هاى تبليغاتى، حكومت كننده بنگاه خريهتبليغات غلط و 
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خربى انسان از قانون خداى  اصل و پايه و بدون ريشه ساخته دست بشر، و ىب هاى ىب اجتماعى عامل، در سايه مكتب
  .متعال عامل است

   فرهنگ امروز، سازنده يا خمّرب

  

ان حاكم است و مورد ستايش متام جهانيان است، با اين مهه غرور و تكرب و با اين مهه ادعاهاى فرهنگى كه امروز بر جه
  .عجيب و غريب، حىت قدرتى به اندازه يك فرد دلسوز به حال جامعه را ندارد

گ جهاىن ها، در قرون اخري به ويژه پس از جن گذاران دولت ها و پايه توانيد در اوضاع روحى و عاطفى سران ملت مشا مى
شود، مطالعه دقيق كنيد تا  اول و آنچه از آنان به عنوان راه كارهاى عالج مشكالت و معضالت بشرى صادر شده و مى

  .»1« پايه بودن فرهنگ حاكم بر جهان، اقرار و تصديق مناييد به ىب

است، حقيقت تعليم و تربيت واقعى هاىي كه در امور مادى نصيبش شده  بدون ترديد بايد اقرار كرد كه دنيا با مهه پيشرفت
  .را درك نكرده و توجهى به اصول معنوى و روحى ندارد

   آنچه مايه تأسف است اين است كه بشريت با اين مهه به اصطالح پيشرفت

______________________________  
  .ضى مطهرى مراجعه كنيداثر استاد شهيد مرت» انسان كامل«توانيد به كتاب ارزمشند  براى مطالعه بيشرت مى -)1(

  183: بربال انديشه، ص

  .و ترقى در امور صنعىت و علمى، پس از اين مهه شكست و اشتباه، به معنويت نگراييده است

دانند آن اصوىل را كه فرهنگ امروز عامل، در تربيت و تعليم پيش   بنيانگذاران مكاتب گوناگون حاكم بر دنيا، خود مى
هاى عاىل انساىن هيچ گونه  ت مادى سازش دارد، و آن اصول هم بدون شك در پيشربد هدفگرفته، فقط با مهان ترقيا

  .منايند كنند و به منطق دين رجوع منى تأثريى ندارد؛ اّما اينان هرگز به مباىن اسالمى برگشت منى
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د و خوراك و امروز قسمت بزرگى از تربيت شدگان فرهنگ جديد در غرب و شرق، چنان به خود گرفتارند و به خور 
اند، و اگر كسى از  خواب و شهوت مشغول، كه وقىت براى فكر كردن در مسائل عاىل انساىن را براى خود باقى نگذاشته

حظوظ و فوايد روحى صبحت كند، و يا از فيض روحاِىن تفكر در مناظر طبيعت در تنهاىي دم بزند، او را گرفتار دام 
  !!كنند مشارند و به حال او دلسوزى مى مىخيال، و گم گشته راه خرافات و اوهام 

گان را اسري  زده ها و غرب اى مردم عامل بويژه غرىب اين مهه فرياد و غوغاى زندگى؛ يعىن خورد، خواب، شهوت، به گونه
ه كوشند تا شكم خود را پر سازند و غريز  ها قرار و آرام ندارند و تنها مى چنگال خود ساخته، كه شب و روز مانند مورچه

جنسى خود را از هر راهى كه ممكن است ارضا منايند؛ تو گوىي مانند حيوانات غري از اين رفتار وظيفه و تكليفى نداشته و 
  .ندارند

اى روح خود را با متاشاى اين عوامل  نه وقت آن را دارند كه نگاهى به سوى آمسان كبود و چرخ نيلگون انداخته و دقيقه
هاى جسمى آزاد سازند،  ها و هوس ناور مكان در جوالنند صفا دهند، و از زجنري حس كران درخشان، كه در فضاى ىب

و نه حال و ذوقى دارند كه ساعىت چند، خود را در آغوش مادر طبيعت انداخته، نقش زندگى خبش او را در درون دل و 
  جان خود نقاشى كنند و شري

  184: بربال انديشه، ص

هاى تشنه روح خود مبكند و خود را حيات  ستان فيض ريزان اين مادر مهربان را با لبحريت و استغراق و اشتياق از پ
  .اى خبشيده و زنده دل و توانا سازند تازه

افراط و تفريط، يگانه سبب خراىب و فساد متدن شرق و غرب و مايه بدخبىت، بيچارگى، اسريى و بندگى پريوان اين ! آرى
  .»1«  دو متدن گرديده است

هاى خامنان سوز و پاميال   اين مهه پيشرفت در سايه فرهنگ نوين در جهان، جز اجياد فساد و بدخبىت، بروز جنگنتيجه 
  .كردن حقوق ناتوانان، چيز ديگرى نيست

خوانيم كه هرج و مرج روحى و اخالقى، در سراسر گيىت شيوع پيدا كرده و بشر به جتاوز  شنومي و مى بينيم و مى هر روز مى
  .ها افزوده است ه زمينهخود، در مه

   پاسخ به نداى حق
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امروز تا حقيقِت تربيت و تعليِم صحيح و معنوى، آن تعليم و تربيىت كه متكى به مبدأ جهان است، مورد توجه مصلحني 
 جهان قرار نگريد، دامنه فساد و شيوع اعمال ننگني و قبيح، روز به روز در متام كشورها توسعه پيدا كرده و مهه جوامع

  .بشرى دير يا زود، با متام حمصوالت علمى و صنعىت كه در اختيار دارند، خود به سوى نابودى كشيده خواهند شد

شناسى بسيار پر ارزش و مفيد است، بايد جوامع و ملل را متوجه آن مكتىب منود   به خاطر اين كه اين مسئله از نظر جامعه
ه و بسوى مقصود سوق دهد، مكتىب كه بناى آن بر فطرت، حقيقت و كه سزاوار است انسان را در مسري كمال قرار داد

  .انسانيت، و حمورش بر اجياد سيادت و عظمت انسان است

   به طور قطع آييىن كه خداى جهان آفرين به نام اسالم توسط آخرين فرستاده

______________________________  
  .36: اصول اساسى روانشناسى -)1(

  185: بربال انديشه، ص

ها، بشر را به تأمل  خود حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله به انسان عرضه كرده، و براى اثبات برتريش بر ساير مكتب
  .و تعّمق در آن دعوت كرده است، مهان مكتىب است كه انسان سزاوار آن است

گذرد؛ در اين زمان طوالىن انسان  رن مىاز هنگامى كه قوانني عاىل اسالم از طرف خداى متعال نازل شده است چهارده ق
هاى زيادى  ها خوانده، و دانش در متام گيىت جتربيات خمتلفى كسب كرده است، فلسفه فراگرفته، در علوم سياسى درس
هر آيني و نظام زميىن، در : شود كه اندوخته، آنچه از متام اين علوم و معارف كسب كرده است، در اين مجله خالصه مى

اى است كه بر آن اجتماع مالك و حاكمند، و اين دسته، حاكم و مالك منافع  اى از افكار طبقه اجتماع، نشانهميان يك 
  .گذارند و مصاحل خود را به حساب بقيه مردم مى

حكومت كند، روى اين حساب سيستم سازى اين حكومت فقط به نفع » فؤوداليزم«گاهى ممكن است در اجتماعى 
ا به حساب بقيه ملت بيچاره گذارده خواهد شد ها خواهد بود، فئودال   .و مصاحل آ

دارها است، و مصاحل  ها فقط به نفع سرمايه بر ملىت حاكم باشد، باز هم نظام آن» دارى سرمايه«مهچنني ممكن است روش 
  !ها به حساب مصلحت كارگران گذارده خواهد شد آن
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طور قطع سيستم سازى اين مجعيت نيز به خاطر نفع طبقه كارگر بر مردم فرمانرواست، به » ديكتاتورى«گاهى حكومت 
گذارده خواهد شد و جز در سايه مهني برنامه كلى در تاريخ، سيستم ديگرى به وجود نيامده ) حد اقل از نظر تئورى(

است  » هوى«تابع ) جز شريعت اهلى(هر دين و شريعىت : است، و اين مهان است كه خداى متعال در قرآن كرمي فرموده
  .كه پريوان آن به هر طرف متمايل گردند، آن شرع هم به مهان طرف خواهد گراييد

  گذرد، و مردم در سراسر آن وقت چهارده قرن است كه از نزول اسالم مى

  186: بربال انديشه، ص

از دين اهلى بوده دهد هر چيزى كه سبب احنراف مردم  اند، مطالعه و حتقيق نشان مى جهان جتربيات خمتلفى به دست آورده
ديد  است، خود سبب دل سنگى، پسىت و شقاوتى گرديده است كه طاقت فرسا بوده و امنيت و آسايش آنان را مورد 

هاى زميىن  چنان كه سيستم. گري ديگرى منوده است قرار داده، و پيوند ايشان را از هم بريده، و ِوْزر و وبال يكى را گريبان
  .اند مهيشه اين طور بوده

قطع نظر از شقاوت مهه جانبه جهاىن، كه در تاريخ معاصر سبب دو جنگ جهاىن پى در پى در ربع قرن شده است، و 
ديد مى ترين جنگى كه تاريخ آن را مى سومى هم در مرز جهان در كمني است و كره زمني را به وحشيانه كند، و  شناسد 

يل رفنت اخالق عمومى و جلام گسيختگى بيشرت غري مسلمانان و درد ها و حتل نيز قطع نظر از به هم پاشيدن نظام خانواده
هاى روحى و عصىب و خودكشى  هاى متفاوت كه سبب امراضى چون ديوانگى و نگراىن اعصاب آدمى، درگريودار هدف

نسان در ها، ا گردد، كه به آن اندازه كه آدمّيت در اين نسل با اين امراض روبروست، خالصه قطع نظر از متام اين مى
، و جز با پاسخ گفنت به نداى حق و حقيقت كه مهان اسالم »1«  تاريخ عصر خود با اين مهه نگراىن مواجه نبوده است

  .گردد است، از بدخبىت و بردگى آزاد منى

   درمان ديىن

  

رجوع به اسالم اى جز  بشريت براى درمان اين مهه مصيبت و بدخبىت و اين كه خود را از سقوط و احنطاط برهاند، چاره
  .ندارد
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آيني مقدس اسالم چون جهاىن و ابدى است و مقرراتش منحصر در مجاعت و طايفه خاص يا زمان و مكان مشخصى 
   نيست، در روش قانوىن خود مصاحل

______________________________  
  .53: آيا ما مسلمان هستيم -)1(

  187: بربال انديشه، ص

داند كه مصداق انسان است، مرد يا زن، سياه يا  ظر گرفته و قانون خود را متوجه كسى مىو مفاسد واقعى انسان را در ن
  .سپيد، غىن يا فقري، عرب يا عجم، قوى يا ضعيف، عامل يا جاهل

تقسيم كرده است، خبش اول كه روى اساس  »1« اسالم آييىن است كه مقررات عاىل خود را به دو خبش ثابت و متغري
شخصات ويژه او استوار است را، به نام دين و شريعت اسالمى ناميده و در پرتو آن انسان را به سوى آفرينش انسان و م

  :فرمايد خداى متعال در قرآن مى. منايد سعادت مهه جانبه رهربى مى

ن روى خود را به سوى دين منوده و استوار و ثابت قدم باش، در حاىل كه ميانه روى را روش خود قرار دهى، دين مها«
مقتضاى آفرينش خداىي است كه مردم را روى مهان نوع خلقت آفريده و خلقت خداىي تغيريپذير نيست، ديىن كه بتواند 

  .»2« »انسان را اداره كند مهانست

______________________________  
مصاحل و مفاسد واقعى  تغيري مورد نظر به اعتبار تغيري موضوع است، چرا كه احكام اهلى به اعتبار در نظر گرفنت -)1(

كند و مهيشه ثابت است،  صادر شده است، بنابراين هرگز تغيري منى) نه قضيّيه خارجيه(است و به صورت قضيّيه حقيقّيه 
: كاىف. (ْلِقياَمةِ يـَْوِم ا  يـَْوِم اْلِقياَمِة َوحراُم ُحمَمٍَّد حراٌم إىل  َحالُل ُحمَمٍَّد َحالٌل إىل: شاهد اين نكته روايت وارده است كه فرمودند

  .)19، حديث 58/ 1

توان حىت تصور كرد كه حكمى از احكام اهلى  اى است و هرگز منى كوتاه سخن اين كه تعبري متغري بودن احكام مساحمه
حكم : متغري باشد، اگر در مواردى نيز حكم متغري شود اين تغيري حكم نيست؛ بلكه تغيري موضوع است به عنوان مثال

است، حال اگر در موردى مثًال هنگام اضطرار و قرار گرفنت در حمذورى چون مرگ بر اثر » حرمت«ن كرمي شراب در قرآ
شود؛ به طور قطع حكم شراب تغيري نكرده است؛ بلكه موضوع آن غري از موضوع  نبود آب، استفاده از آن جايز مى
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بنابراين چون موضوع حكم . در او مجع استاست كه مجيع شرايط  حرمت است؛ يعىن مكلف در اين مورد غري از مكلفى
  ).دقت كنيد. (شده است حكم ديگرى بر او بار شده است نه آنكه آن حرمت تبديل به حلّيت شده باشد عوض

  .30): 30(روم  -)2(

  188: بربال انديشه، ص

كند، البته به  ىمقرراتى است كه قابل تغيري است و بر حسب مصاحل خمتلف زمان و مكان اختالف پيدا م: خبش دوم
، كه در شعاع مقررات »1«  عنوان آثار واليت عامه مشروط به نظر رهرب اسالم و جانشينان و منصوبني از طرف اوست

گوى  چنني آييىن مهيشه پاسخ »2« ثابته ديىن و برحسب مصلحت زمان و مكان آن را تشخيص داده و اجرا منايد؛
  .احتياجات بشر است

   اعرتاف

  

  :گويد در يكى از مقاالت خود مى» اياالت متحده«ديوان دادستان 

در غرب حىت در آن كشورهاىي كه عقيده حمكمى به جداىي . ترين اختالفات، ميان قانون و مذهب قرار دارد اساسى«
دانند، كه در آن مقتضيات وقت ُرل بزرگى بازى  مذهب از سياست ندارند، سيستم قانوىن را يك موضوع دنيوى مى

  .اند د، البته نفوذهاى مذهىب در تشكيل قوانني خيلى مؤثر و قوى بودهكن مى

كه پنج كتاب اول تورات است، تعليمات مسيح و قوانني كليساىي، هر كدام كمكى به فكر قانوىن » پنتاتوك«قانون عرباىن 
گذاران را از ميان مشايخ   قانوناند، در ازمنه پيش غري معمول و غري عادى نبود كه سياستمداران با نفوذ؛ قضات و  ما كرده

  .كليسا انتخاب كنند؛ وىل با مهه اينها، قانون باز به صورت يك امر دنيوى باقى مانده است

ها تأسيسات اين جهان به مشار  ها براى اجراى آن به وجود آمده است، و اين جمالس مقنّنه براى وضع قانون، و دادگاه
   باشند، نه با كليسا و مذهب، از اين رو قانون ما در آمريكا تكاليف مسئول آن مىآيند كه با دولت سرو كار دارند و  مى
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______________________________  
باشند از امرياملؤمنني عليه السالم آغاز و به وجود مبارك امام عصر  منظور از جانشينان كه داراى واليت تشريعى مى -)1(

  .گردد ختم مى

  .از استاد عالمه طباطبائىقسمىت از يك مقاله  -)2(

  189: بربال انديشه، ص

هاى اسالمى و زمامدارانشان كه دچار تقليد  ملت(كند،  كند؛ بلكه در حقيقت هشيارانه آن را حذف مى مذهىب معني منى
  ).اند عربت بگريند كوركورانه

خص آمريكاىي در مهان حال  قانون در آمريكا فقط يك متاس حمدودى با اجراى وظايف اخالقى دارد، در حقيقت يك ش
كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد، ممكن است يك فرد پست و فاسدى هم از حيث اخالق باشد؛ وىل بر عكس 

  .آن در قوانني اسالمى سرچشمه و منبع قانون، اراده خداست

شاير گوناگون تشكيل يافته و در شناسد، گرچه از قبايل و ع اين قانون و اين اراده اهلى متام مؤمنني را جامعه واحدى مى
در اينجا مذهب نريوى صحيح و سامل، سوق دهنده . هاى دور و جمزّاى از يك ديگر واقع شده باشند مواضع و حمل

بردار قرآن است، و جماىل براى  در اينجا خود دولت هم مطيع و فرمان. باشد، نه ملّيت و حدود جغرافياىي مجاعت مى
  .گذارد، چه رسد به آنكه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد منى قانون گذارى ديگرى باقى

رت باشد، و قرآن قواعد و قوانني و طرز  به نظر مؤمِن به اسالم، اين جهان مانند دهليزى است به جهان ديگر، كه جهان 
ا معني مى ز اين عامل به عامل ديگر كند، تا آن حتّول سامل را ا سلوك افراد را نسبت به يك ديگر و نسبت به اجتماع آ

  .»1« »تأمني منايد

   خطر جداىي از دين

  

ها از آيني خداىي توجه   از اعرتاف باال موقعيت عاىل اسالم را در مسئله تربيت دريافتيد و اكنون به ضررهاى جداىي ملت
  :كنيد
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   خبش رواىن خطاى بزرگ اجتماع امروزى اين است كه از پريوى قانون تعاىل

______________________________  
  .30: حقوق در اسالم، اعرتاف دادستان ديوان عاىل آمريكا -)1(

  190: بربال انديشه، ص

كوشد؛ زيرا فكر به   سرپيچى كرده، و مستبّدانه روان را به قواى عقالىن منحصر منوده است، و در تربيت قواى فكرى مى
هاىي كه به زبان  هاى ديگر رواىن را از ياد برده است، فعاليت ؛ وىل فعاليتكند كمك علم تسلط بر مهه چيز را تأمني مى

حس اخالقى، ايثار، : توان كشيد و جز با عمل و هنر و منايش قابل بيان نيست، مثل عام، جز تصاوير ناقصى از آنان منى
از ياد . آموزند ى منىشجاعت، حس مجال و حس مذهىب، در مدارس به شاگردان نظم شخصى و انضباط و ادب و دلري 

  .اند هاى قدمي، هنگام حاكمّيت خود، حس مذهىب داشته اند كه متام متدن برده

برند كه پرورش  اند كه سرپيچى از قانون تعاىل رواىن، تا چه اندازه خطرناك است، و گمان مى مردِم امروزى هنوز توجه نكرده
هاى معنوى قرار دارند كه براى زندگى صحيح،  عقل، فعاليت فكرى، معادل با تربيت رواىن است؛ در حاىل كه در كنار

  .الزمند

طلىب، حسد و بدگوىي، كينه متقابل و معايىب كه به  ادىب و الكليسم، راحت و امنيت استيالى تدرجيى، زشىت و پليدى، ىب
زوير، دروغگوىي و خيانت از يعىن ت) آيد به نظر خدا و انبيا متام اين عيوب پست مى(آيد  تر از مهه مى پست» دانته«نظر 

  .آثار اين مشى غلط است

. دهد وقىت كه قانون تعاىل رواىن پاميال شود، زندگى خود به خود با سوق به سوى سقوط و احنطاط واكنش نشان مى
 روان، يك جمموعه غري قابل. بديهى است كه تقاضاهاى زندگى از آدمى خيلى بيشرت از امكاناتى است كه در اختيار دارد

  .»1« توان به دخلواه خود، از اين جمموعه جزىي را انتخاب كرد تقسيم است و منى

   دهد؛ يعىن توجه به اين مهان راهى است كه اسالم به انسان نشان مى

______________________________  
  .67: راه و رسم زندگى -)1(
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  191: بربال انديشه، ص

تواند  متام تقاضاهاى وجودى در سايه قانون اهلى؛ زيرا مهانطورى كه بشر منىجمموعه غري قابل تقسيم، يعىن جوابگوىي به 
  .تواند بدون مذهب نيز حيات اجتماعى داشته باشد بدون عوامل حيات زنده مباند، منى

   روح اجتماع

  

از هم  دين به منزله روح اجتماع است، هرگاه اين روح از كالبد اجتماع رخت بربست، شريازه زندگى معنوى و مادى
كالبد اجتماع غرب، پس از عصر رنسانس، به خاطر علل و : به عنوان مثال. پاشد، و در آن هنگام جامعه مرده است مى

هاى  عواملى از معنويات دورى جست، و امروز به خاطر كمبود اميان و نداشنت قواعد و قوانني اهلى، سخت دچار بدخبىت
  .فراوان و مفاسد خامنان برانداز شده است

توسعه مادى، . زد و خوردى كه ميان علم و دين صورت گرفت، شكاف بزرگى در روح بشر قرن بيستم به جا گذاشت
  .»1« انقباض روحى و امكان شقاق و اختالف، خطرى به اندازه خطر مبب امت به وجود آورد

آمريكاىي سرعت روز افزون  هاى اروپاىي و جنايت در سرزمني. ال اباليگرى و درندگى در غرب به اوج شدت رسيده است
  .باشد گريزى و عدم گرايش به مذهب آمساىن مى دارد، كه اين مهه حمصول دين

  انگيز آمارهاى حريت

  

فقره سرقت  7120جتاوز به زور،  215قتل عمد،  126در آمريكا » نيويورك«در شهر  1972تنها در ماه ژوئيه سال 
  15951دزدى،  3280مسلحانه، 

______________________________  
  .206: جهان در قرن بيستم -)1(

  192: بربال انديشه، ص
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اين آمار منهاى باقى مفاسدى است كه پليس به آن دسرتسى پيدا نكرده . بار اتومبيل دزدى روى داد 8675برى،  جيب
  .است

هاى  اطفال نامشروع نسبت به سال مسئله افزايش تولد: خود نوشت 1960در سر مقاله دسامرب » سكسولوژى«جمله 
  .پيش، موجب گرفتارى بزرگى براى دولت آمريكا شده است

درصد آن مربوط به مناسبات نامشروع  65كورتاژهاى يكساله در اياالت متحده آمريكا بالغ بر يك ميليون فقره است كه 
  .باشد درصد آن مربوط به دخرتان شوهر نكرده مى 50و روابط آزاد و 

ميليون نفرى، در سال، بيش از  8مسئله سقط جنني قانوىن شده و در آن كشوِر » سوئد«به اصطالح متمدن  در كشور
  .گريد فقره كورتاژ قانوىن صورت مى 4000

  :نويسد اى مى كند در مقاله كه در ناحيه جنوىب لندن طبابت مى» مولنز«دكرت 

ا  د و از هر بيست كودكى كه متولد مىگري  هر سال در لندن پنجاه هزار سقط جنني جناىي اجنام مى« شود يكى از آ
  .»نامشروع است

  .كودك غري قانوىن هستند  4145كودك   43515مركز متدن و مهد علم ميان » پاريس«در 

هاى  از متام بيمارستان. شود كودك نامشروع متولد مى  17000ميليون نفرى است هر سال  8در سوئد كه يك كشور 
ان فقط به امراض مقاربىت اختصاص داده شده است؛ در حاىل كه معادل يك و نيم برابر افرادى كه بيمارست 650آمريكا 

  .»1« كنند هاى خانوادگى مراجعه مى شوند، به پزشك ها معاجله مى در اين بيمارستان

______________________________  
  .114 -116: بالهاى اجتماعى قرن ما -)1(

  193: بربال انديشه، ص

ديد : راتى كه از گناهان ديگر مانندخط قمار، شراب، دزدى، سينما، جمالت، راديو، تلويزيون، اجتماعات غرىب را 
كند از حيث نتايج سوء و آمار، آنقدر عجيب است كه انسان از خواندن آن به وحشىت غري قابل توصيف دچار  مى
  .گردد مى
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كند و بدخبتانه جوامع شرقى نيز به تقليد از آنان، آلوده به  فاده مىهاى زندگى به طور نامشروع است غرب از كليه برنامه
انواع گناهان شده، به حدى كه از نظر نسىب آمار جنايات و مفاسد شرق و جوامع دور افتاده و در حال توسعه و رشد 

  !!نيز كمرت از آنان نيست

گالون   7134000مصرف آب جو به  1956ل اىي كه مردم آن به ظاهر مسلمانند در سا» تركيه«به عنوان منونه در 
  .»1«  رسيد، و از آن سال تاكنون بدون ترديد چند درصد مصرف آن اضافه شده است

بطرى عرق توليد شده كه از نظر مصرف به بازار سياه برخورده است، از آن سال تاكنون  7923000در ايران در سال 
ديىن و المذهىب رواج بيشرتى پيدا كرده و  فه شده است؛ چون ىبباشد بدون ترديد ميزان توليد اضا مى 1351كه سال 

  .بازاِر گرمى داشته است

اين آمار گوشه بسيار كوچكى از آمارهاى عجيب و غريب مفاسد غرب و شرق است، و اگر كسى خبواهد فقط آمار آن 
كرد كه جوامع جداى از دين پس بايد اعرتاف  . دهد ها وقت و هزاران صفحه را به خود اختصاص مى را بنويسد ساعت

  .اهلى، خطاكارند و به بالهاى خامنان سوزى گرفتار

______________________________  
  .143 -153: بالهاى اجتماعى قرن ما -1) 1(

  194: بربال انديشه، ص

9  

   مهاهنگى دين و علم

  

  196: بربال انديشه، ص

  

   دين و علم
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  .درك واقعيات و حقايق: مراتب آن عبارت است ازعلم به معناى دانسنت است و يكى از 

آن كسى كه از معلومات و حقايق استفاده كند، و آن را در راه به مثر رساندن انسانيت به كار اندازد، هم خود به 
  .سعادت نزديك شده و هم ديگران را به خوشبخىت سوق داده است

نش در او هست در جستجوى حقايق و كسب معلومات انسان از ابتدا دانشى ندارد؛ وىل چون قوه درك علم و دا
  .كوشد مى

انسان براى به دست آوردن و مهاهنگ شدن با حميط، حمتاج به علم و دانش است، علمى كه با استمداد آن، انسان را به 
مسائل خلقت و نوع زندگى با بركت آشنا كند، علمى كه ضامن سالمت جسم و روح او گردد، و وى را بسوى هدف 

ها مانند نوع دوسىت يارى منايد؛  ىل خلقت رهنمون شود، دانشى كه بر حمور فضايل اخالقى استوار باشد و در متام برترىعا
رت كوبيدن و غارت كردن را به او بياموزد   !نه دانشى كه راه 

سوزى هستند؛ زيرا  مشا نيز قبول داريد كه تعليم يافتگان فرهنگ امروز و مهدهاى علمى، دچار بالها و خطاهاى خامنان
رت زيسنت غافل است و در صورت توجه، راه درسىت را منى تواند پيشنهاد كند تا  علم در جهان امروز، از مهمرتين عامل 

  .در پرتو آن به گوهر ارزمشند حيات حقيقى دست يابد
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رت زيسنت تربيت مى هاى عامل، تنها مكتىب كه بشر را به بنابراين در ميان متام مكتب   .كند اسالم است وسيله دانش در راه 

مقام اسالم، تأكيد فراواىن بر فراگريى و كسب  در قرآن جميد كتاب آمساىن اسالم و اخبار و روايات رسيده از رهربان عاىل
  .تعلم و دانش شده است، آن هم نه دانش حمدود و حمصور؛ بلكه مطلق علمى كه خدمتگذار راه انسانيت اس

قرآن براى علم و عامل مقامى بس ارمجند قائل است، تا جاىي  . اسالم آيني دانش، عقل، فطرت، وجدان و فضيلت است
  .در كتاب آمساىن اسالم به حمور عقل و دانش استوار است» دين«كه 

ت عقالىن از هاى غلط گذشتگان را، جنايت بر فطرت بشر و سلب مزي قرآن جميد و روايات، مجود بر عقايد و انديشه
  :گويد انسان دانسته و مى
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متابعت از گمان و آراء و افكار و معلومات بسيارى از گذشتگان منحرف، متسك به چيزى است كه نزد خدا ارزش «
  .»1« »ندارد

   مهاهنگى دين و علم

  

ده و از مفهوم كنند، از نوع استدالالتشان پيداست كه، دين را درك نكر  كساىن كه ميان دين و دانش جداىي فرض مى
  .خربند عاىل آن ىب

مراجعه به آثار مهم اسالمى، يعىن قرآن و كتب معترب رواىي از قبيل اصول كاىف، من الحيضره الفقيه، الشاىف، الواىف، حمجة 
  كه هر كدام ابواب مفصلى درباره علم و دانش، از ديدگاه آيات و روايات دارند... البيضاء، حباراالنوار و

______________________________  
): 6(انعام [ » َخيُْرُصونَ َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َو ِإْن ُهْم ِإالَّ « -)1(

116.[  
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اى  قرن گذشته، اجازه چنني قضاوت غري منصفانه 14اسالمى در طول و مهچنني مراجعه به تأليفات گرانبهاى دانشمندان 
  .دهد را به انسان منى

   قضاوت بيگانگان

  

خربان در دامن استعمار نبودند، و اگر تقليد كوركورانه كوتاه نظران از مفاسد و شهوات غرب به ويژه اروپا و آمريكا  اگر ىب
كرد، در حق اسالم نسبت به علم و دانش  خود منى اى را از خود ىب عدهگري آنان  در ميان نبود، و اگر صنايع چشم

  .دادند آنگونه رأى و نظر منى
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ها بدون اين كه به اسالم مراجعه كرده باشند و از سرچشمه پاك آن  خربى و در دامن آلودگى آنان در عامل مسىت و ىب
و جتدد و به نام فيلسوف و دانشمند، امحقانه در حق آيني اى نوشيده باشند، با يك دنيا غرور و تكرب، به نام متدن  جرعه

  !كنند پاك اسالم قضاوت مى

زار تقليد از غرب، و قضاوت   هاى سبز شده در جلن هاى ناتوان و هرزه علف خربان و هرزه اى كاش اين از خود ىب
زدگان  نظرات خود خمالفان غرىب و غربسواد تقليد از حيوانات آدم مناى اروپا و آمريكا، آراء و  گان و فرزندان ىب كننده

  .شدند خمالف را درباره رابطه اسالم با علم جويا مى

  .فهميدند كه منبع متام علوم امروزى و متدن جهاىن، اسالم است اى كاش مى

ضت هاى حياتى و علمى از زبان آنان بشنوند؛ باشد كه از اين خواب خرگوشى كه  اى كاش پيشرو بودن اسالم را در 
آور هواى نفس و شهوت آنان است، بيدار شده و به خود بيايند و بيش از اين در راه سقوط  نشأش كپسول خوابم

  .جوامع و ممالك اسالمى نكوشند

  199: بربال انديشه، ص

  

  گويد؟ او چه مى

  

  :گويد فرانسوى مى» گوستاولبون«

مراكز . نده و شايان تقديرى به معارف دنيا منودندمتام جهان بايد رهني مّنت اسالم باشد؛ زيرا ملت اسالم خدمات ارز «
ها و سردمداران كليساها به حالت نيمه وحشى زندگى كرده و به  ها عبارت بود از جاىي كه در آجنا پاپ علمِى اروپاىي

  .»مدار علوم ما فقط مسلمانان بودند. كردند سوادى خود افتخار مى خطى و ىب ىب

اى    :نويسد مى» اسالم و عربمتدن «و خالصه در كتاب پر

ا اروپا را تربيت كرده به شاهراه متدن و ترقى راهنماىي منودند« حالت . از نظر خصايص اخالقى نيز مهني اندازه بس كه آ
البته در قرن يازدهم و بيشرت . بربرّيت اروپاييان تا مدت طوالىن، در واقع بيش از اينها بود كه خود بتوانند آن را حس كنند
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ن دوازدهم احساسات خمتصرى در مردم پيدا شده؛ وىل از مهان وقت فقط چند نفر از اشخاص حساس و در قر 
فكر، ضرورت اين را حس كردند كه بايد كفن جهالت را دريد و بدون فاصله به طرف مسلمني كه از هر جهت برتر  روشن

ا مراجعه منود   .»و استادترند متوجه شد و به آ

   ترمجه متون اسالمى

  

  :نويسد س از اين مىپ

مهانطور كه بارها در كتاب تذكر داده شده است علوم مسلمانان در اروپا به وسيله جنگ صليىب نبوده؛ بلكه از «
اى در طليطله حتت رياست  ميالدى دارالرتمجه 1130و ايتاليا بوده است، چنان كه در سال » صقليه«و جزيره » اندلس«

  .»متام كتب مشهور مسلمانان را به التيىن ترمجه منودتأسيس شده و » راميون«اسقف اعظم 

  200: بربال انديشه، ص

اى به روى خود   هاى اروپاييان از اين كتب باز شده و دنياى تازه ها، موفقيت كاملى حاصل گرديد؛ يعىن چشم از اين ترمجه
  .گشودند

كتب رازى، ابن سينا، ابن رشد را به التيىن ترمجه ها تا قرن چهاردهم در جريان بود، در اينجا نه فقط   سلسله اين ترمجه
هاى جالينوس، ذميقراطيس، افالطون، ارسطو، ارمشيدس، بطلميوس را كه مسلمانان از يوناىن ترمجه كرده  منودند؛ بلكه نوشته

  .بودند را به زبان التني نقل منودند

ا به التيىن ترمجه شده كر مىكتاب مشهور عرىب را ذ   300در تاريخ طب خود زياده از » لكلرك«دكرت    .اند كند كه متام آ

  :گويد گوستاولبون مى

هاى عرب بود كه از بركت مهني  در قرون وسطى اطالعاتى كه از علوم يونان براى ما حاصل شد، به وسيله مهني ترمجه«
دانستند، بدين  وناىن را هم منىهاىي كه نام زبان ي تراجم توانستيم تصنيفات قدميه يونان را به دست بياورمي، نه از راهب

گومي كه؛ متام جهان بايد رهني منت مسلمني باشند كه اين ذخاير گرانبها را از دستربد حوادث زمانه حفظ   جهت مى
  .»1« »كردند
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  .هاى جاهالنه را در حق اسالم براى آنان باز كرده است خربى ملت فعلى اسالم از اسالم، راه قضاوت متأسفانه ىب

   گذار علوم گوناگون دين پايه

  

، كه خود از بيگانگان است، در كتاب خود فصول خمتلفى را به معرىف علوم و »متدن اسالم و عرب«نويسنده كتاب 
  گذار هاىي اختصاص داده، كه پايه برنامه

______________________________  
  .732: متدن اسالم و عرب -)1(
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ا مسلمني  بودند و اروپاييان و آمريكاييان پس از زمحات هزار ساله مسلمني، در مهدهاى علمى بر سر سفره حاضر متام آ
  .انگيزى دست يافتند شده، قرار گرفتند و از بركت آن سفره به چنني ترقيات شگفت

ت پدرانشان، در علم خربى و غرور زمامداران اسالمى از چند قرن قبل نبود، ملت اسالم از سفره آماده شده به دس اگر ىب
ره مى اى مغرور و متكرب، باعث عقب  بردند كه امروز متام عامل در سيطره آنان بود؛ وىل دنياپرسىت عده و دانش آنچنان 

  .رفنت مسلمني از كنار سفره علم و جاى گرفنت بيگانگان بر سر آن سفره شد

   گذاران علوم خمتلف مسلمانان پايه

  

  :نويسد اى به تفصيل مى بسيار ارزنده ضمن حتقيقات» گوستاولبون«

گذاران نظامات عاىل اجتماعى، سياسى، حقوقى، قضاىي، جزاىي، تعليم و حتقيق، فلسفه، ادب، تاريخ،  مسلمني، پايه«
هاى  علم رجال، رياضى، هيئت، جغراىف، دائرة املعارف نويسى در فنون خمتلف، فيزيك، شيمى، فن اكتشاف، اسلحه

گذاران  منا، طب، نقاشى، صنايع مستظرفه، معمارى، نويسندگى، فنون خمتلف پزشكى و پايه غذ، قطبآتشني، اخرتاع كا
امروز متام علوم و فنون، مرهون فداكارى . هاى خمتلف در متام نواحى اسالم، به سبكى بسيار عاىل و ارزنده، بودند دانشگاه
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گذارى علوم به وسيله مسلمني آگاهى حاصل كنيد،  ت و پايهبراى اين كه به آثار و اخرتاعا. و ايثار گذشته مسلمني است
  .اند مراجعه مناييد هاىي كه بيگانگان در اين باره نوشته هاى علمى و كتاب بايد به دائرة املعارف

  انگيز به نظر مسلمني جّديىت كه در فراگرفنت علوم از خود بروز دادند، حريت

  202: بربال انديشه، ص

توانند در اين خصوص با مسلمانان هم دوشى منوده و در رديف آنان  شوند كه مى اقوامى در دنيا يافت مىالبته . آيد مى
ا تقدم حاصل كرده باشند قرار گريند؛ وىل منى   .توان قومى را در اين ميانه پيدا كرد كه در اين امر بر آ

ا هرگاه شهرى را فتح مى   .بود» آموزشگاه«و » مسجد«دادند ساخت  كردند، اولني اقدامى كه از خود نشان مى آ

ميالدى وفات كرده  1173كه در سال » بنجامن تودل«هاى زيادى وجود داشته چنان كه  در شهرهاى بزرگ، آموزشگاه
  .آموزشگاه را ديدم كه داير بوده است 20من فقط در اسكندريه : نويسد مى

ا البراتوار،  و قرطبه، دانشگاههاى عمومى در بغداد، قاهره، طليطله  عالوه بر آموزشگاه هاىي تأسيس كرده بودند كه در آ
رصدخانه، كتاخبانه، و ساير آالت و اداوات حتقيق وجود داشت، چنان كه در اندلس هفتاد كتاخبانه عمومى موجود بوده 

  .است

جلد آن  44اشت كه هزار جلد كتاب وجود د 600» احلاكم دوم«كتاخبانه » قرطبه«به موجب اقوال مورخني اسالم در 
سال بعد از تأسيس آن   400در » شارل عاقل«: اند كه خمصوص فهرست كتاخبانه بوده است، در اين مورد چه زيبا گفته

آورى كند،  جلد كتاب مجع 900كتاخبانه، وقىت كتاخبانه دولىت پاريس را تأسيس كرد، بعد از زمحات زيادى، فقط توانست 
  .»1« »بوده استهاى مذهىب  كه يك ثلث آن كتاب

آن روزها كه هنوز صنعت چاپ اخرتاع نشده بود و كاغذ به اين ارزاىن و فراواىن در دسرتس نبود، بزرگان اسالم  
  ها هاى معترب و معظمى از نظر معارف خواهى و فرهنگ دوسىت تأسيس كرده بودند، كه مشار كتاخبانه كتاخبانه

______________________________  
  .557: سالم و عربمتدن ا -)1(
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  :هايشان از حد حساب خارج است، فقط به چند منونه از آن توجه كنيد و كتاب

   ميليون 4كتاخبانه بيت احلكمه بغداد 

  هزار 10كتاخبانه شاپور 

  هزار 400كتاخبانه احلكمه قرطبه 

   ميليون 1كتاخبانه سلطنىت قاهره 

  هزار 100كتاخبانه دارحلكمه قاهره 

   ميليون 4كتاخبانه طرابلس شام 

  »1«  كتاخبانه مراغه پس از خراىب مغول چهارصد هزار كتاب را در خود جاى داده است

  آنان مديون اسالم هستند

  

  :نويسد منتشر شده است مى» حممد و قرآن«در كتاب خود كه به نام » ديونپورت«

النه گرفته است در قرن دهم از اسالم سرچشمه گرفته، و از آجناست  علوم رياضى، طبيعى، هيئت و فلسفه، كه در اروپا «
  .»كه اروپا بايد براى مهيشه رهني منت اسالم باشد

  :نويسد اى كه بر قرآن نگاشته است مى انگليسى نويسنده بزرگ در مقدمه ترمجه» رودويل«

  .»تاب علم و دانش را در اروپا طلوع داداروپا نبايد فراموش كند كه مديون قرآن حممدى است؛ زيرا قرآن بود كه آف«

   فيلسوف بزرگ و مشهور آملاىن، پس از بيان مفصلى درباره اسالم» گوته«

______________________________  
  .437: تاريخ متدن اسالم -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  204: بربال انديشه، ص

  :گويد و قرآن مى

  .»اگر مكتب اسالم اين است پس ما خود مسلمانيم«

  :گويد نده مشهور انگليسى مىنويس» وليز«

هر ديىن كه با متدن سري نكند بايد او را به ديوار زد؛ زيرا آن سهو و شر و اباطيل است، دين نيست، تنها ديىن كه امروز «
قرآن كتاىب است ديىن، علمى، اخالقى، . خواهد بداند به قرآن مراجعه كند كند اسالم است، هر كس مى با متدن سري مى

اگر به من بگويند اسالم را تعريف كن . بسيارى از قوانني و احكامش در دنياى امروزى معمول و عملى استتارخيى، و 
  .»1« »متدن: گومي مى

هاى گروهى از فالسفه و نويسندگان و استادان و دانشمندان بزرگ بيگانه كه در  اى از اعرتافات و قضاوت اين بود منونه
  .اند ها و جوامع ستوده را در ميان متام مكاتب به زنده بودن و برازنده رهربى انساناند، و اين آيني  حق اسالم داشته

علم و دانش در آيني اسالم، قدر و منزلىت بس رفيع دارد و با كمربند اميان به خداى متعال و روز جزا حمصور است ! آرى
جداى از دين، مهه حاالت انساىن را هاى  تا به انسان و جامعه خدمت كند، نه اين كه مانند تربيت شدگان فرهنگ

  .دستخوش متايالت و شهوات قرار دهند

   هاى ناجوامنردانه قضاوت

  

  :هاى ناجوامنردانه درباره اسالم معلول علل زير است قضاوت

  .عدم اطالع و آگاهى بر احكام و قوانني اصيل اسالم - 1

  .اى قلدر و مستبد به خطر افتادن منافع شخصى و مادى عده - 2

  .خردى در اثر حكومت شهوت بر عقل نقص انديشه و كم - 3

  تريه بودن آمسان زندگى ديىن بر اثر تراكم ابرهاى استعمار، بويژه استعمار - 4
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  .301: اسالم در پرتو تشيع -)1(

  205: بربال انديشه، ص

  .فكرى و فرهنگى

  .گسرتش افكار صهيونسىت  - 5

  .جداىي بني علم و دين در پرتو تقليد از مسيحيتپذيرفنت  - 6

  .ها و جمالت مبتذل هاى ضد ديىن از قبيل فيلم تبليغات سوء و اشاعه برنامه - 7

  .ها فكرى ملت ديىن و ىب هاى جاير و حفظ منافع آنان در سايه ىب حكومت - 8

  .ميلى به معنويات و سسىت اميان پس از انقالب صنعىت ىب - 9

  .ت صحيح براى شناساندن اسالمعدم تبليغا -10

   جهان قبل از اسالم

  

البته براى اين كه بتوان به جنبه سازندگى اسالم پى برد، و دريافت كه اسالم عزيز چه منابع و منافع سرشارى، از 
صلى كند، بايد به طور اختصار دورمناى جهان قبل از بعثت نىب بزرگ اسالم  هاى مادى و معنوى، عايد انسان مى برنامه

اهللا عليه و آله را ترسيم كرد، و سپس درتعليماتى كه آن بزرگ مرد آمساىن براى جنات بشر، در آن دنياى تاريك آورد، تعمق 
ها روبرو بود و در حقيقت با آدمياىن مرده و پست در مهه  اسالم در زمان ظهور و پيداش، با بدترين برنامه. و انديشه منود

رتين جهان و برترين عامل مواجه گشت؛ وىل به وسي له تعليمات آمساىن و مثرخبش خود از آن دنياى خراب و آلوده، 
  .ها را ساخت ملت
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تر از عصر اسالم به ياد ندارد، ظهور اسالم در تاريكرتين نقطه جهان  تر و نوراىن تاريخ، عصرى در آفرينش، روشن! آرى
كه اولني جايگاه نزول اين » عربستان«و سياسى اجتماعى اينك به توضيح و ترسيم اوضاع فيزيكى . يعىن عربستان بود

  :بود توجه كنيد) اسالم(حتفه اهلى 

  206: بربال انديشه، ص

  

   عربستان

  

كشور عربستان شبه جزيره بزرگى است كه قسمىت از آن ريگستان و سه طرف ديگرش درياست، از طرف مغرب به درياى 
  .شود و از مست جنوب به درياى هند منتهى مى امحر و از مشرق به درياى عمان و خليج فارس

و خبش مركزى را » مين«، جنوىب را »حجاز«قسمت مشاىل را : اند گذشتگان، عربستان را به سه ناحيه تقسيم كرده
  .نامند مى» صحراى عربستان«

د كه قبل از باش جزو آن مى» مدينه طيبه«و » مكه«حجاز سرزميىن است مشتمل بر ريگستان و اراضى كوهستاىن كه 
  .طلوع خورشيد اسالم فاقد هرگونه متدن و اخالق بود

قسمت مركزى كه داراى . گردد خيزترين نقاط آن سرزمني حمسوب مى كه در جنوب حجاز واقع است از حاصل» مين«
مردمان مشال و جنوب، به خاطر . باشد زارهاى گرم است، تقريباً غري قابل سكونت مى صحراهاى بزرگ و شن

كه هنوز نام آن بر » مآرب«سد . اند و از ساير نواحى عربستان ممتاز بودند خيزى سرزمينشان، از خود متدىن داشته حاصل
اند، و مسلم است كه سازندگان آن  هاست، از آثار متدن آن قوم است كه آن را در قرن دوم پيش از ميالد ساخته سر زبان

اند كه توانستند اثر بزرگى چون آن سد را به وجود  مهىت ممتاز بوده اند و داراى سد بزرگ از علم هندسه اطالع داشته
  .بياورند

  :گويد درباره اين سد مى» سبأ«قرآن جميد در سوره 
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راىن روى آورده بودند، آنگاه به علت كرب و  مردم سبا در اثر نعمت زياد و آسايش، به زندگى جتملى و عياشى و شهوت«
ايشان مسلط كرد تا آن » سد«را بر » عرم«خداى مقتدر سيل . ب عذاب اهلى شدندغرور و ناسپاسى و طغيان، مستوج
   هاى خرم را ويران ساخت و مزارع و بوستان

  207: بربال انديشه، ص

گر چيزى باقى  هاى انبوهشان جز چند درخت سدر و شوره و سرسبزشان را به صحراىي سوزان تبديل كرد و از باغ
  .»1« »نگذاشت

از عهده بازسازى سد بزرگ مآرب بر نيامدند آن بود كه خداى » سبأ«كار  مردم ناسپاس، خطاكار و زيانعلت آن كه 
هاى داخلى و اختالفات ملوك الطوايفى دچار كرد، تا از فكر ترميم سد  توانا آنان را در برابر كردار ناپسندشان به فتنه

  .منصرف شدند

بودند كه پس از واقعه ختريب سد، به عراق، شام و » قحطان بىن«ور به كردند، مشه مردمى كه در ناحيه مين زندگى مى
  .حجاز كوچ كردند

  روش زندگى مردم حجاز

  

شهرنشينان مهان . تقسيم شدند» َبَدوى«و » شهرنشني«نسلى كه از مين رهسپار حجاز شدند از نظر زندگى به دو طايفه 
اين مردم به خاطر دورى از مين، . و در صحراها سكونت گزيدندمردم مكه و مدينه و طايف بودند و بقيه پراكنده شدند 

  .هاى بعدى، چه شهرى و چه بدوى، از آثار متدن و اخالق كلى جدا گشتند بويژه نسل

گرى باقى ماندند؛ زيرا سرزمني آنان خشك  كردند، به حال بدويت و وحشى مردم حجاز كه در وسط عربستان زندگى مى
و بد آب و هوا بود و به خاطر سخىت راه با مردمان متمدن آن روزگار مربوط نبودند؛ به طورى كه جهانگشايان بزرگ دنيا 

در » ايليوس گالوس«پيش از ميالد و  4در قرن » اسكندر مقدوىن« قبل از ميالد و 14در قرن » رامسيسر دوم«: مانند
   زمان
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)34 :(16.[  
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  .امپراطور دوم در قرن اول ميالد از تسخري حجاز عاجز ماندند» اوگوست«

پادشاهان قلدر، مستبد و پر قدرت ايران آن روز، نيز موفق نشدند بر حجاز دست يابند؛ از اين جهت مردم حجاز با 
دادند و اين يك مسئله طبيعى است كه تا انسان خود را در خطر نبيند  مىخاطرى آسوده، به زندگاىن بدوى خويش ادامه 

افتد، و از طرف ديگر چون انسان از نظر طبيعى خودخواه و طالب نام و جاه است، و ناچار براى به  به فكر چاره منى
تبت نبودند به جان يك هاى حجاز، چون با مردم ديگر مر  رو عرب خيزد، از اين دست آوردن اين برنامه به مبارزه برمى

  .»1« افتادند و كارى جز قتل و غارت و خونريزى داخلى نداشتند ديگر مى

   هاى جاهلى تعصب

  

اى، در حمو كردن اصول انساىن كمك به سزاىي منود؛ به طورى كه در  هاى قبيله هاى داخلى و تضادها و نزاع اين جنگ
سردار بزرگ يوناىن، براى تصرف عربستان » دمرتيوس«بردند  مىهاى حجاز، در چنان حاالتى بسر  مهان زمان كه عرب

  :كه يكى از شهرهاى قدميى حجاز بود شد، ساكنني آن ناحيه به او گفتند» پرتا«وارد 

امي كه فاقد هر نوع  كنيم و در سرزميىن سكونت گرفته كىن؟ ما در جاىي زندگى مى چرا با ما جنگ مى! اى سردار بزرگ
و اين برنامه در زندگى ما براى اين است كه سر به فرمان كسى ننهيم، هداياى ما را بپذير و از وسائل زندگى است، 

كنيم كه  تصرف اين سرزمني كه نفعى براى تو ندارد چشم بپوش، و اگر خبواهى قصد خود را اجرا كىن ما به تو اعالم مى
  بردار كه ما از صورت زندگى فعلى دستبعد از تصرف اينجا دچار مشكالت فراواىن خواهى شد، عالوه بر اين  

______________________________  
  .12: تاريخ متدن اسالم -)1(
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اى را به اسارت بگريى و با خود مهراه بربى نفعى از آنان عايد تو خنواهد شد؛ زيرا آنان  نيستيم، اگر پس از جنگ هم عده
  .و بدكردار هستند و هرگز حاضر به تغيري دادن صورت معيشت خود نيستندبعد از اسارت، غالماىن بدانديش 

  .»1« پيام آنان را قبول كرد و از تصرف عربستان منصرف شد» دمرتيوس«

  :فرمايد امريمؤمنان عليه السالم درباره وضع اعراب قبل از اسالم مى

اى غلطى كه در پيش گرفته بودند بر حذر بدارد، و ه خداى مهربان رهرب بزرگ اسالم را فرستاد تا مردم جهان را از روش«
بدترين دين را داشتيد و در ناهنجارترين سرزمني ! در آن زمان مشا اى مردم عرب. او را امني فرامني آمساىن خود قرار داد

ب نوشيديد، غذاى خو  رنگ مى خوابيديد و از آب تريه هاى سخت و مارهاى گزنده مى كرديد، در بني سنگ زندگى مى
پرسىت در ميان  كرديد، بت بريديد و با آنان جنگ مى رخيتيد، رابطه خود را با نزديكان مى ديگر را مى نداشتيد و خون يك

  .»2« »ها دست و پاى مشا را بسته بود مشا برپا بود و گناهان و آلودگى

   عادات و رسوم جاهلى

  

  :نويسد درباره اعراب مى» هردر«

ا ىباعراب عادات و رسوم قدميه  « ايت  گذشتگان را حمفوظ نگاه داشته و صفات متضاده را با هم مجع كرده بودند، آ
هاى پوچ شوق وافر داشتند و گوىي  بردار، متكرب و مغرور، به اساطري و افسانه ايت هم فرمان سركش و خوخنوار و ىب

   اى در دماغ آنان جاى مقهور احساسات بودند، هر گاه خيال تازه

______________________________  
  .93: متدن اسالم و عرب -)1(

  .25، خطبه 23، 2: ج البالغه حبراىن -)2(
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شدند، از طرىف آزاد، خبشنده و جسور و از طرف ديگر اسري غضب و سرشار  گرفت، مستعد كارهاى خيلى بزرگ مى مى
  .»در عرب مجع بود» سامى«قبايح خاندان باكى، و در حقيقت متام حماسن و  از ىب
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  ترين شهر حجاز مهم

  

نشني و شهرنشني، تقسيم شدند كه شهرنشينان  پيشرت اشاره كردمي كه اعراب عربستان، به مرور زمان به دو قسمت باديه
  .اين تقسيم در عادات و رسوم و اخالق و كردار مردم عرب تأثريى نداشت. مهان مردم مكه و مدينه بودند

شهر . آمدند ترين شهرهاى حجاز بود؛ زيرا از دورترين نقاط عربستان و از مناطق اطراف براى زيارت مى از مهم» مكه«
مكه در عني اين كه زيارتگاه بود، خود به خود مركز بازرگاىن هم شده بود و به مهني دليل قبايل بزرگ و نريومند آن سرزمني 

  .افتادندبراى تصرف و تسلط بر آن شهر به تكاپو 

دار كعبه و فرمانرواى آن سامان بودند؛ اما ديرى نپاييد كه طايفه  ها پرده يعىن خود حجازى» امساعيل«ابتدا فرزندان 
از مين به مكه آمدند و در قرن دوم ميالدى فرمانرواىي آن ناحيه را از فرزندان امساعيل گرفتند، پس از مدت  » خزاعه«

ا را از پا درآورده و در نتيجه قبيله كه حجازى » عدنان«كوتاهى طايفه  از طايفه عدنان به » قريش«و » كنانه«بودند، آ
قصى بن «وجود آمدند و رياست مكه در دست قريش باقى ماند، تا اين كه حكومت حجاز به دست مرد مقتدرى به نام 

  .افتاد» كالب

ارى را به آنان واگذار كرد تا براى خود منزل و هاى بسي اقوام خود را از اطراف به مكه آورد و زمني» قصى بن كالب«
  .مأوى بسازند

از پسران او » هاشم«و » عبد مشس«جانشني او شد، وى فرزنداىن داشت كه » عبد مناف«پس از قصى بن كالب 
  بودند، عبد مناف هنگام مرگ، هاشم را
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خود هاشم حسد ورزيد و اين خنستني دمشىن و اختالىف بود كه  پسر عبد مشس بر عموى» اميّه«. جانشني خود قرار داد
  .ها ادامه داشت ميان خاندان هاشم و امّيه رخ داد و تا مدت

هاى حجاز  در آن زمان طايفه قريش نسبت به ساير قبيله. جانشني وى شد» عبداملطلب«پس از مرگ هاشم پسرش 
  .شهرنشيىن مردم عرب قبل از اسالم اى داشت، اين بود صورتى از وضع مزّيت و برترى ويژه
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هاى عجيب و غريب مردم مكه و آزارهاى خطرناكى كه از آنان نسبت به پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله صادر  دمشىن
دهد كه شهرنشيىن در آداب و اخالق آنان كمرتين تأثريى نكرده بود؛ يعىن از شهرنشيىن جز نام، چيز  شد، نشان مى
ظهور اسالم از شهرى بود كه شهروندان آن از هيچ كدام از : توان گفت تر مى ن نبود، به عبارت سادهديگرى براى آنا

ره برنامه   .اى نداشتند هاى انسانيت و آدميت 

   دين

  

در آن زمان كه قهرمان توحيد؛ يعىن حضرت ابراهيم عليه السالم به فرمان خداى متعال فرزند عزيزش امساعيل عليه السالم 
آب و علف منزل داد، آب زمزم از بركت وجود امساعيل جوشيد و مهني امر  اى ىب رش هاجر عليها السالم را در نقطهو ماد

  .نشينان به آن مركز كوچ كنند سبب شد تا مجعى از باديه

نه حق، با ساخته شدن خا. مدتى بعد حضرت ابراهيم عليه السالم مأموريت يافت تا با كمك فرزندش خانه كعبه را بنا كند
هاى  كه جد اعالى عرب» عدنان«شالوده شهر مكه رخيته شد، آنگاه از نسل امساعيل فرزندى به وجود آمد به نام 

  .عدناىن است
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   گذاران آن پرسىت و پايه بت

  

حوادث ناگوار، وضع آنان تغيري  كم با پيش آمدن  طايفه عدناىن ابتدا پريو آيني حنيف ابراهيم عليه السالم بودند؛ وىل كم
  .پرسىت، مذهب رمسى عربستان شد پس از پيش آمدن آن حوادث، بت. پرسىت براى آنان فراهم آمد كرد و زمينه بت

» شام«وى سفرى به : نويسند دانسته و مى» عمر وبن حلى«پرسىت را در حجاز  گذار بت نويسان، پايه اى از تاريخ عده
پرستيدند، وقىت از  را ديد كه بت مى» عمالقه«در آجنا مجعى از طايفه . آمد» لقاء«و از آجنا به » مآب«رفت و از آجنا به 

آورند، او نيز از آنان  كنند و براى ما باران مى ها ما را يارى مى اين بت: آنان در اطراف خاصيت بت سئوال كرد گفتند
  .»1« آورد و مردم را به پرستش آن تشويق كرد را به وى دادند، آن را به مكه» هبل«تقاضاى بىت كرد و آنان 
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هاىي به شكل حيوانات، گياهان، انسان، فرشته، جن و ستارگان  پرسىت توسعه يافت، تا حدى كه ُبت كم دامنه بت كم
  .ساخته شد و حىت بعضى از مجادات هم مورد پرستش قرار گرفتند

اى انتخاب كرد، و هنگام سفر با  اى براى خود بت جداگانه خانوادهپرسىت در عربستان به جاىي رسيد كه هر  رواج بت
كرد بت بود و در بازگشت از سفر قبل از مالقات با اهل خانه به ديدن و زيارت بت خود  آخرين كسى كه وداع مى

  .»2«  شتافت مى

پرسىت، هر  ز رواج بتاى دارد؛ زيرا در آن سرزمني پس ا شرح مذاهب ساختگى عربستان احتياج به تأليف جداگانه
  .اى بود اى داراى مرام جداگانه خانواده

  تعدد خدايان در عربستان عجيب و غريب بود، به مهني سبب افكار و آراء

______________________________  
  .79، 1: سريه ابن هشام -)1(

  .85: مهان -)2(

  213: بربال انديشه، ص

  .سطح بسيار پائيىن قرار داشتمردم عرب نسبت به مفاهيم عاىل معنوى، در 

رتين و پاك بىت كه مورد  360اى به نام خود بت اختصاصى داشت كه مجعاً  هر قبيله» كعبه«ترين مركز عامل يعىن  در 
  .پرستش قبائل بود قرار داشت

ع و آميخته با مذاهىب نيز كه در عربستان رنگ خداىي داشتند، مانند آيني يهود و مسيح، در آن سرزمني به رسواترين وض
  .خرافات و اوهام تغيري شكل داده بودند

بر اثر اين وضع ناهنجار . در عربستان از خانه گرفته تا بيابان و از كعبه تا ساير اماكن، انباشته از خدايان ساختگى بود
  .هاىي بودند معلوم است كه مردم آن سرزمني از نظر آراء، عقايد، افكار و رسوم دچار چه بدخبىت

   تحكوم
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ها بر پايه قدرت و استبداد و قلدرى يك شخص  در ممالك ديگر، غري از عربستان قبل از اسالم، اگر چه وضع حكومت
شد و باالخره  با روش خمصوصى به دست افراد زير نظر حاكم مستبد اداره مى» حكومت«اى  قرار داشت؛ اّما تا اندازه

  .ها به صورتى معني برقرار بود ى بني حكومتحكومت، حكومت واحدى بود و روابط سياسى و اقتصاد

شد  نشينان در هر قبيله يك نفر به نام امري انتخاب مى اما در عربستان حكومت واحدى وجود نداشت، در قسمت باديه
خواستند حكومت واحدى تشكيل دهند، در  ها داراى اختيار تام بود، و اگر چند قبيله مى و او در آن قبيله در متام زمينه

هاى ديگر محله كنند كه از ميان چند طايفه به حكم قرعه  ورتى بود كه خبواهند به عنوان جتاوز و قتل و غارت به گروهص
  .شد يك نفر به امارت آن چند طايفه منصوب مى

   اّما شهر مكه و مراكز ديگر، تابع يك امري بودند، مثًال در شهر مكه مردى به نام

  214: بربال انديشه، ص

  .رسيد قهراً حكومت مكه از آن او بود دارى مى اى كه به منصب پرده دار خانه كعبه بود و هر قبيله رماندار و پردهف» تابع«

   بازرگاىن و جتارت

  

ها را براى توسعه كار از هر جهت مهوار  مركز بازرگاىن و جتارت اعراب شهر مكه بود، از آن رو براى پيشرفت جتارت، راه
بيشرتى به سوى مكه جلب شوند و سود زيادترى عايد آنان گردد، از اين گذشته چون معبودهاى كردند، تا مسافران  مى

رتين وسيله جلب مسافران زيارت خدايان قالىب بود   .ساختگى آنان در مكه قرار داشتند، 

آمدند و در  مىهاى حرام به آجنا  قرار داشت كه قبايل حجاز در ماه» عكاظ«نيز بازارى بنام » طايف«در نزديكى شهر 
شدند و طايفه قريش براى اين كه مشرتيان بيشرتى جلب   زدند و مشغول داد و ستد مى هاى عكاظ چادر مى خنلستان

سراىي قرار داده بودند؛ در نتيجه هر سال گروه زيادى براى اظهار فضل و   كنند، آجنا را منايشگاه شعر و ادب و خطابه
  .آمدند كسب شهرت و جتارت به آجنا مى

  .كردند هاى نامشروع امرار معاش مى گروه زيادى از مردم عربستان هم از راه قمار، ربا، دزدى، غارت، ستمگرى و از راه

  :نويسد مى» دورژه«
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برند يك قسمت از  كردند كه امواىل را كه به غارت مى اعراب قبل از اسالم، موقع دستربد به هر قافله، چنني تصور مى«
ا تعلق مى نگام تقسيم نعمتمهان امواىل است كه ه آنان كمني كردن و قافله . گرفت هاى دنيا از طرف طبيعت بايد به آ

شد، خلت   كردند در نظرشان غنيمت مشرده مى دانستند و امواىل را كه به زور مششري غارت مى زدن را با جنگ يكسان مى
  شد كه ما يك شهر را فتح و يا ىكردن مسافران، نزد اعراب بدوى مهان قدر مردانگى و افتخار حمسوب م

  215: بربال انديشه، ص

  .»1« »يك ايالت را به تصرف خود درآورمي

   اخالق و رسوم

  

انديشند و رسوم و عرف و حميطشان آن را  اى اخالق و مباىن اخالقى را طبق آنچه خود مى به طور كلى مردم هر جامعه
  .منايند كند تفسري مى تأييد مى

غريت، شجاعت و مروت : شد، به عنوان مثال العرب نيز اخالق و مباىن آن به نوعى خاص تفسري مى در نظر مردم جزيرة
ا عبارت بود از سفاكى و زيادى   كردند و آن را مى را بسيار متجيد مى ستودند؛ وىل مفهوم شجاعت در نظر آ

ا طورى تفسري مى!! شدگان و غارت بيشرت كشته اىي غريمتندى شد كه دخرتكش و غريت در نظر آ ى از مراتب عاىل و 
اى جانبدارى كنند خواه حق  پيمان يا فرد قبيله خود را در بروز هر حادثه ديدند كه هم وفا و يگانگى را در اين مى! بود

  .باشد يا نباشد

  :نويسد درباره روحيه مردم عرب مى» عرب قبل از پيغمرب اسالم«در كتاب » اولريى«

ا منونه طمع و مادي« مهيشه براى . كردند نگريستند از حلاظ ماديات و منافع، آن را بررسى مى ات بودند، به هر چه مىآ
ا  آزادى را ىب. منودند خود يك نوع شرف و برترى نسبت به سايرين تصور مى ايت دوست داشتند؛ لذا از هر چيزى كه آ

  .»كرد متنفر بودند را حمدود مى

  :سدنوي درباره آنان مى» ابن خلدون«

. باالفطره وحشى و يغماگر و مفسد بودند، از متدن و علم به دور و به خرافات و موهومات معتقد و متمسك بودند«
   عقل اعراب جاهلى آنقدر مجود داشت كه
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______________________________  
  .68: متدن اسالم و عرب -)1(

  216: بربال انديشه، ص

ا رايج بود، به عنوان مثال! دندكر  روابط بسيارى از اشياء را درك منى براى رفع : به مهني جهت خرافات بسيارى بني آ
رسم قبيلگى، منطق متبع . آوخيتند، تنها به مهني دليل كه از دير زمان معمول شده بود سردرد، استخوان مرده به گردن مى

ا بود؛ اما در صحت و سقم اين رسم انديشه منى   .»1« »كردند آ

نظر فردى و اجتماعى، بويژه در تربيت خانوادگى، فاقد كليه اصول و مباىن عاىل انسانيت بودند و در  اعراب جاهلى از
  .شدند رمحى و خونريزى سرآمد مردم آن روزگار حمسوب مى قساوت و ىب

واقع  رسيد، براى انتقام گرفنت، خونريزى، كشت و كشتارهاى زيادى در ميان آنان وقىت يكى از افراد قبيله به قتل مى
دادند، به تنگ آمده و با هم آشىت  اين وضع ادامه داشت تا پس از اين كه طرفني، قواى خود را از دست مى. شد مى
  .دادند كردند و به جاى قصاص به ديه دادن تن مى مى

   زنده بگور كردن دخرتان

  

   اولني قاتل دخرتان

  

فه پدران نسبت به فرزندان در دل آنان خشك شده بود، دنياى عرب آن چنان فاقد اخالق بود كه حىت ريشه حمبت و عاط
اى كه در زنده به گور كردن دخرتان اقدام كرد طايفه  اولني قبيله! كردند گناه خود را زنده به گور مى تا جاىي كه دخرتان ىب

  .بود» متيم بىن«

با لشكرى انبوه بر سر آنان  بناى خمالفت گذاشتند، نعمان» نعمان بن منذر«هنگامى كه آن طايفه با حكمران خود 
  .تاخت و شكست سخىت بر آن قبيله وارد آورد، اموالشان را مصادره و دخرتانشان را به اسريى گرفت
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______________________________  
  .244: اسالم و عقايد و آراء بشرى -)1(

  217: بربال انديشه، ص

فتند و تقاضاى بازگرداندن دخرتان خود را منودند؛ وىل از آجنا كه برخى متيم به حضور او شتا بعد از مدتى منايندگان قبيله بىن
از آنان در زندان نعمان ازدواج كرده بودند، حكومت نعمان بن منذر، آنان را خمّري كرد كه يا با شوهران خود بسر بربند و 

  .روابط خود را با پدران قطع كنند و يا طالق گرفته به وطن بازگردند

آمد  متيم بود، از اين پيش حميط زندگى با مهسرش را اختيار كرد، قيس كه يكى از منايندگان بىن» عاصم قيس بن«دخرت 
  .آزرده خاطر شد و با خود پيمان بست كه پس از آن دخرتان خود را در آغاز زندگى نابود كند

  .دار مرسوم شد اى ريشه اين رسم به تدريج به قبايل ديگر سرايت كرد و در ميان آنان به شكل عقيده

پس از بعثت نىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله روزى قيس به حمضر آن حضرت آمد، يكى از ياران رسول خدا صلى 
متام دخرتان خود را زنده به گور كردم و از اين عمل خود،  : اهللا عليه و آله از دخرتان وى سؤال كرد وى در پاسخ گفت

مگر يك بار و آن وقىت بود كه آماده سفر شدم، ايام وضع محل مهسرم نزديك شده ! ترين ناراحىت احساس نكردم كوچك
: بود، قبل از تولد فرزندم به سفر رفتم مسافرمت طول كشيد پس از بازگشت از سفر جوياى نوزاد جديد شدم مهسرم گفت

ادا او را نيز زنده به گور كنم او را به بنا به عللى فرزندمان مرده به دنيا آمد؛ وىل چون دخرت زاييده بود از ترس اين كه مب
  .خواهرانش سپرده بود تا در دامن آنان بزرگ شود

  .ترين اطالعى نداشتم ها گذشت تا دخرتم به سن نوجواىن رسيد من هنوز كوچك سال

در  روزى در خانه بودم ناگهان دخرتى وارد خانه شد و جوياى مادر خود شد، پرسيدم اين دخرت زيبا از كيست؟ مادر
   اين دخرت توست، مهان دخرتى كه هنگام سفر طوالىن تو به دنيا آمده: حاىل كه اشك در ديدگانش حلقه زده بود گفت

  218: بربال انديشه، ص

مهسرم تصور كرد من از وضع فعلى دخرتم خوشنودم؛ وىل مطابق پيمان و عهدى  . بود و من او را از ترس، پنهان كرده بودم
هنگام كندن زمني، دخرت از من ! را گرفته به حمل دوردسىت بردم و در صدد حفر گوداىل برآمدمكه داشتم، دست دخرت 
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كشان ميان گودال  منظورت از كندن زمني چيست؟ جواىب ندادم و پس از امتام كار دست او را گرفته كشان! پدر: پرسيد
زد و  او مهچنان ناله و فرياد مى!! ردمقرار دادم و خاك به سر و صورت او رخيتم و به ناله دخلراش وى توجهى نك

  :گفت مى

گردى؟ اما من به  گذارى و بسوى مادرم برمى كىن و در اين گوشه تنها مى مرا زير اين مهه خاك پنهان مى! پدر جان
هاى جگر سوزش گوش نكردم، آن مقدار خاك برويش رخيتم تا اطمينان حاصل كردم كه از دنيا رفت، اين تنها موردى  ناله

  !!ود كه دمل سوختب

گان رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله پر از اشك شده بود  چون سخن قيس بدين جا رسيد، در حاىل كه ديده
  :فرمود

  .»1«  انَّ هِذِه َلَقْسَوٌة َمْن اليـَْرَحْم اليـُْرَحمْ 

  .»گريد منىاين عمل از سنگدىل است كسى كه رحم و عاطفه نداشته باشد مشمول رمحت قرار «

 بگور كرد دخرت خود را در جاهليت زنده 9قيس بن عاصم حدود : اند برخى از نويسندگان در ذيل اين داستان نوشته
»2«.  

______________________________  
  .5810، حديث 380/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

را » قيس بن عاصم«هاىي مانند  ت انسانرسول گرامى اسالم توانس. 395/ 10: كشف االسرار و عدة االبرار  -)2(
روزى حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و از ايشان درخواست : نويسند اى كه مى منقلب و متحّول منايد، بگونه

هر زندگى و حياتى  با» َوإنَّ َمَع اْحلَياِة َمْوتاً «. با هر عزّتى ذّلىت است» إنَّ َمَع اْلِعزِّ ِذال «: رسول خدا فرمود. موعظه كرد
ْنيا آخَرةٌ «. مرگى است ٍء  ُكلِّ شى   ء َحِسْيباً َوَعلى َوإنَّ ِلُكلِّ شى«. با زندگى دنيا آخرت و جهان ديگرى است» َوإنَّ َمَع الدُّ

هر كار نيكى » ٍة ِعقاباً َوإنَّ ِلُكلِّ َحَسَنٍة َثواباً وانَّ ِلُكلِّ َسيِّئَ «. بر هر چيزى حسيب و حماسىب و رقيب و مراقىب است» َرقْيباً 
هر زماىن حمدوديىت دارد » َوانَّ ِلُكلِّ اَجٍل ِكتاباً «. نزد خداى متعال پاداش و ثواىب دارد و هر كار زشىت كيفر و جمازاتى دارد

ناچار براى تو ! اى قيس» َت َميِّتٌ البُدَّ ِمْن َقرِيٍن يُدِفُن َمَعَك َوُهَو َحىٌّ َوُتْدِفُن َمَعُه َوانْ ! َوانَُّه يا قـَْيسُ «. هر اجلى مكتوىب
اگر » فَاْن كاَن َكرمياً اْكَرَمكَ «. اى شود، در حاىل كه او زنده است و تو مرده قرين، صاحب و رفيقى است كه با تو دفن مى
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و را تسليم و اگر رفيق تو، پست باشد ت» َواْن كاَن لَئْيماً اْسَلَمكَ «. كند آن قرين ورفيق تو، كرمي باشد تو را اكرام مى
  .كند تا عذاب شوى رسد و تو را تسليم مى كند؛ يعىن به فريادت منى مى

اين موعظه مشا بسيار ارزنده است و اينكه ما خماطب كالم مشا : سپس قيس به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرض كرد
ابتدا قرار بود . ر و مباهات ما باشدآمد تا مايه فخ شدمي،، مايه افتخار ماست، اى كاش كالم مشا به صورت شعرى در مى

آيا اجازه ! اى رسول خدا: شاعر بيايد و به نظم درآورد وىل او نبود؛ اما شاعر ديگرى كه حاضر بود عرض كرد» حسان«
فرماييد كه من اين مطالب را به صورت شعر درآورم، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اجازه دادند و او اين مطالب را به  مى

  .براى اطالع بيشرت به كتاب ارشاد القلوب ديلمى مراجعه كنيد. ت شعر درآوردصور 

  219: بربال انديشه، ص

  

   آشفتگى در زندگى

  

هاى پى درپى كه بيشرت بر سر  وضع اخالقى عرب به جاىي رسيده بود كه داراى يك زندگى آشفته بودند، خونريزى و جنگ
در ميان آنان ريشه دوانده بود و به خاطر سفارش پدران به فرزندان  گرفت، عقايد خراىف و رسومات جاهلى صورت مى

  .اى درآمده بود براى مقابله با قبايل، زندگى آنان به صورت رسوا كننده

هاى اصيل،  اعتناىي به برنامه ها و ىب آورى مال و كينه آيني صحرانشيىن كه بر اثر عدم وسايل زندگى و طمع و حرص به مجع
كرد، تا جاىي كه سرزمني جزيرة العرب سرزمني صيد و جنگ و قتل و  ن ملت را به قتل و غارت وادار مىشد، آ تشكيل مى

اجِم ناگهاىن در امان منى   .ديد غارت بود و هيچ كس خود را از شبيخون و 

  220: بربال انديشه، ص

  

   ازدواج
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جاهليت زشت نبود، بسيارى از مردان براى خود قبل از هر چيز بايد دانست كه عمل نامشروع زنا در نظر اعراب زمان 
  .چند رفيقه داشتند و زنان نيز داراى چند دوست بودند

  .كردند تا از آن طريق سودى عايدشان گردد اعراب در زمان جاهليت گاهى زنان خود را جمبور به زنا مى

  :گويد ابن عباس مى

  .»1« »گرفتند درآمد آن را مىكردند و  اعراب كنيزان خود را جمبور به اين عمل مى«

  :گذرد هاى خمتلفى بودند كه اقسامى از آن، از نظر خوانندگان عزيز مى مردم زمان جاهلى داراى نكاح

  :ازدواج معموىل - 1

داد و  كرد، پدر دخرت براى فرزندش مهريه قرار مى در آن عصر مانند ساير دوران، مردى دخرتى را براى مهسرى انتخاب مى
  .كرد آن مرد تزويج مىاو را به 

ى - 2   :ازدواج پر

دادند و براى راهنماىي و جلب توجه مردم باالى منازل  هاىي بودند كه براى استفاده عموم، خود را در معرض قرار مى زن
  .كردند تا هر كس خبواهد، بدون مزامحت به منزل آنان برود هاىي نصب مى خود پرچم

  :ازدواج استبضاع - 3

داد با او  فرستاد و دستور مى خواست مى شد، شوهرش او را نزد هر كس كه مى قاعده زنانگى پاك مى هنگامى كه زن از
  شد تا آثار محل زن از مرد بيگانه روشن شود، مهبسرت شود، پس از آن، شوهر با زن مهبسرت منى

______________________________  
  .104/ 18: تفسري طربى -)1(

  221: بربال انديشه، ص

  .داد، اين تأخري در ميان قوم براى آن شوهر دليل جنابت بود سپس به خود اجازه مهبسرت شدن مى
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  :ازدواج بدل - 4

پسنديد حق داشت به آن مرد پيشنهاد معاوضه كند؛ يعىن زن خود را به او  هر كس از اعراب جاهلى كه زن ديگرى را مى
خبت در اين ميان يك  ه هم طبق متايل طرفني بوده و زنان سيهبدهد و زن طرف مقابل را براى خود بردارد، مدت معاوض

  .وظيفه بيشرت نداشتند و آن تسليم بدون قيد و شرط بود

   داستاىن از جاهليت

  

كه يكى از بزرگان و رهربان قبايل عرب بود، با شنيدن اوصاف پيامرب عاليقدر اسالم صلى اهللا عليه و » ابو مالك فزارى«
حضرت شد، به مهني منظور بسوى مدينه حركت كرد، چون به در خانه پيامرب اسالم رسيد بدون آله مشتاق زيارت آن 

اجازه و در كوفنت وارد خانه شد، عايشه كه يكى از مهسران پيغمرب بود نزديك حضرت نشسته بود، حضرت با حلىن متغري 
قوم اجازه گرفنت ننگ است و من براى ورود  براى بزرگان: چرا بدون اجازه وارد شدى؟ ابو مالك گفت: به ابومالك فرمود

اين اخالق ناپسند از رسوم جاهليت است، حكم اسالم غري از : حضرت فرمود! گريم اى اجازه نگرفته و منى به هيچ خانه
  :اين حكم است؛ سپس اين آيه را تالوت فرمود

ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   ْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َو ُتَسلُِّموا َعلىيا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوتاً َغيـَْر بـُُيوِتكُ «  »َأْهِلها ذِلُكْم َخيـْ
»1«.  

   هاى خودتان وارد نشويد تا آنكه هاىي غري از خانه به خانه! اى اهل اميان«

______________________________  
  .27): 24(نور  -)1(

  222: بربال انديشه، ص

ا سالم كنيد،  اجازه رت است، باشد كه متذّكر شويد]  امور اخالقى[اين ]  رعايت[بگرييد، و بر اهل آ   .»براى مشا 

چرا ناراحت شديد؟ آيا : كرد، براى تسكني آن حضرت عرض كرد ابو مالك كه اين ناراحىت را براى پيغمرب بزرگ تصور منى
) كنايه از زن خودش بود(خواهيد به نفع مشا از زيباترين زنان  اگر مىبه خاطر آن بانوىي بود كه نزديك مشا نشسته بود؟ 

اين روِش زشِت ايام جاهليت : حضرت فرمود) يعىن مهسران خود را با يك ديگر عوض كنيم(پياده شده تو نيز پياده شوى 
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اين مرد : كه بود؟ فرمود  اين مرد: باشد، هنگامى كه ابومالك بريون رفت عايشه پرسيد است و در اسالم ممنوع و حرام مى
  .»1« با مهه محاقتش فرمانرواى بزرگ قومش بود

  :ازدواج اشرتاكى - 5

پس از . شدند رسيد، زىن را مشرتكاً گرفته و با او مهبسرت مى اى از جوانان عرب، كه گاهى تعدادشان به ده نفر مى عده
كرد و فرزند را به  از ميان آنان يك نفر را انتخاب مىايد؟  دانيد چه كرده مى: گفت كرد و مى وضع محل آنان را احضار مى

  .خواهى بگذار اين فرزند توست نام او را هر چه مى: گفت منود و مى او منتسب مى

  :»2« ازدواج شغار - 6

دادند؛ به اين صورت كه شخصى دخرت يا  اعراب جاهلى زنان و دخرتان خود را، گاهى به عنوان مهريه زن ديگر قرار مى
داد كه متقابًال شخص ديگر خواهر يا عيالش را به ازدواج او درآورد مهريه در اين ازدواج زنان و  را به ديگرى مى خواهرش

  .دخرتان بودند

  .»3«  هاى تارخيى مفصل ذكر شده است هاى ديگرى نيز در عربستان مرسوم بود كه در كتاب ازدواج

______________________________  
  .606: و آراء بشرى اسالم و عقائد -)1(

  .2، باب نكاح الشغار، حديث 361/ 5: كاىف  -)2(

  .606: اسالم و عقائد و آراء بشرى -)3(

  223: بربال انديشه، ص

  

   ايران و روم
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ها گرفتار مفاسد و بدخبىت بود؛ بلكه متام كشورهاى جهان، دچار  در زمان ظهور اسالم نه تنها عربستان در مهه زمينه
  .سيه روزى بودندخبىت و  تريه

ناور  كه از نظر قدرت سرآمد مهه كشورهاى جهان بودند، از نظر اوضاع روحى » روم«و » ايران«در آن زمان دو كشور 
هاى آنان را منعكس   توان برنامه و اخالقى، مردم هر دو كشور، كمرت از مّلت عربستان نبودند، البته در يك خبش خمتصر منى

  :شود هاى آنان اشاره مى خواننده عزيز به طور اختصار به برنامه كرد؛ وىل براى آگاهى مشا

   گراىي حاكمان لذت

  

هاى ضعيف، دو دولت ايران و روم را  در آن زمان خوشگذراىن، خودخواهى، استعمار كردن و به استثمار درآوردن ملت
  .فراگرفته بود

پادشاهان ايران، قيصرهاى روم . در متام خود فرو برده بود درياى متدن ساختگى، ايرانيان و روميان را فريب داده و آنان را
بردند و ّمهىت غري از رسيدن به  و فرماندهان ارتش هر دو كشور در غفلت بودند، و مانند گرمازدگان در حال حتري بسر مى

  .لذت و خوشگذراىن و خودخواهى نداشتند

  :عنوان منونهروم و ايران از هر جهت غرق در لذت و خوشگذراىن بودند، به 

هاى شهواىن، و پنجاه هزار اسب داشت، و وسايل خوشگذراىن وى،  شاه ايران دوازده هزار زن، براى انواع برنامه» پرويز«
  .منود اى را مبهوت و متحري مى هاى آمسان خراش و ساير وسايل، هر بيننده از كاخ

  :نويسد مى» اسالم و عقايد و آراء بشرى«كتاب ارزمشند 

   نشني حساب، كه سبب تشكيل مجعى كاخ رويّه و ىب طبقاتى ىباختالف «

  224: بربال انديشه، ص

ضعفا و بيچارگان، اضافه بر . تواند معرف اخالق و عواطف كشور روم باشد نشني شده بوده، مى مشار كوخ و گروهى ىب
خرج كالن سرداران لشكر، جنبا،  هاى گزاف بپردازند، زجر و تنگدسىت و سربازى اجبارى، ناگزير بودند خراج و ماليات
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اشراف و امپراطورى وسيع را بر دوش ناتوان خود به هر صورت و هر زمحت بگريند، چرا كه طبق فرمان مستبدانه 
  .»1« »امپراطورى، اندك سرپيچى و متّرد از دستورات، مساوى با مرگ و نيسىت بود

  :نويسد قدمي مىكه يكى از نويسندگان مشهور است درباره ايران » مكاريوس«

هاى مابني خاور نزديك و خاور دور  هاى سرزمني ها و ماليات تاريخ، منونه خوشگذراىن شاهان ايران را كه از هديه«
  .»كردند، و در ناز و نعمت فرو رفته بودند، به ياد ندارد استفاده مى

  :ت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله آمده استدرباره اختالفات طبقاتى مردم ايران قبل از بعث» عقايد و آراء بشر«در كتاب 

شد و بيشرت مردم كه از طبقه غري ممتاز  جامعه در ايران، مانند ساير ممالك گذشته، فقط از طبقات ممتاز تشكيل مى«
داد، و  جامعه دوران ساساىن را جنبا، مغان و امريان لشگر تشكيل مى. آمدند بودند، در مشار جامعه و ملت به حساب منى
بقّيه ملت، يعىن صنعتگران و كشاورزان و توده مردم، تنها در مواقع . شدند وزيران و دبريان مهيشه از ميان جنبا انتخاب مى

كارگزاران حكومت، نسبت به مردم اختيار تام داشتند و به ويژه بر . آمدند پرداخت ماليات و سربازى و بيگارى به كار مى
داشتند، اما آنان مردمى متحمل بودند و بر اين شيوه خو گرفته و هر نوع تعدى  ا مىطبقات زارعني و توده مردم تعدى رو 

   را از ترس جان و مال

______________________________  
  .14: اسالم و عقايد و آراء بشرى -)1(

  225: بربال انديشه، ص

اجبارى در مؤسسات دولىت بيش از مهه به ماليات ديواىن و حتميالت نظامى و بيگارى وخدمات ! كردند خود حتّمل مى
  .»1« »دهقانان متوجه بود

  ها ها و ماليات منصب

  

  .هاى دولىت در اختيار صاحبان ثروت و قدرت بود در ايران منصب
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كرد، به دنبال اين تعدى و جتاوز طبقه كشاورز از زراعت  شد ملت ستمديده را ناتوان مى هاى جديدى كه وضع مى ماليات
اى براى ملت نداشت  برد تا از بار ماليات سنگني و خدمت به ارتشى كه فايده داشت و به ِدْيرها پناه مى رمىخود دست ب
  .راحت شود

  .هاى نامشروع رواج داشت در آن دوران خوشگذراىن، جنايت و كسب

  :نويسد در كتابش مى» ايران در عهد ساسانيان«نويسنده 

بردند و بدون مزد  هاى كشاورزان خود بسر مى شده بودند و مهيشه در زمني كشاورزان ايران به مصيبت بزرگى گرفتار«
  .»گرديدند شدند و به هر عملى وادار مى استخدام مى

  كشورهاى ديگر

  

بردند و قبل  كشورهاى ديگر عامل مانند يونان، چني، هندوستان و متام مراكز ديگر نيز در جهالت و تاريكِى پسىت بسر مى
  .ز نظر اوضاع كلى، مهانند جزيرة العرب و ايران و روم بودنداز ظهور اسالم، ا

  .كردند ها در مصر بساط خونريزى به پا مى زدند، و يعقوىب اى مى يهوديان در عراق و شام دست به كشتار وحشيانه

______________________________  
  .29: اسالم و عقايد و آراء بشرى -)1(

  226: بربال انديشه، ص

ها، مردم شهرها در  هاى جهان در حكمراىن خود، روش استبدادى عجيىب داشتند؛ به دنباله اين گونه حكومت حكومت
  !حفظ جان، عرض، ناموس و خون خود سرگردان بودند

دستگاه قضاوت در مهه دنيا، در برابر مردم و شكايت آنان، كر شده بود و اين ناشنواىي بر حرياىن و سرگرداىن مردم 
  .فزودا مى
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توان تغيري داد، بنابراين بايد خودكشى كرد؛  كردند كه استبداد حكام، و ناشنواىي دستگاِه دادرسى را منى كشاورزان فكر مى
  !!دادند از اين جهت مرگ را بر زندگى ترجيح مى

   كشور شام

. گرفت ودخواهى سرعت مىنيز مهانند ديگر مستعمرات ايران و روم، به دنبال رهربان خود بسوى خوشگذراىن و خ» شام«
  .برنامه رهربان خوشگذران شام و معاونني آنان و جمالس درباريان، با متام وسايل عيش و نوش جمهز بود

اى افتاده در ورطه  خالصه جهان قبل از اسالم، جهاىن پر از اضطراب و جنايت، حميطى غرق در گناه و فساد، جامعه
  .داشت هالكت بود كه راهى به سوى شقاوت و جهنم

   وضع عمومى جهان قبل از اسالم

  

لرزاند،  هنگامى كه رسول گرامى اسالم مبعوث به رسالت شد؛ عامل گرفتار زلزله اقتصادى بود، كه اركان آن را به سخىت مى
ره و به طورى كه اگر در دنياى آن روز سرمايه   .بردارى نبود اى بود قابل 

يعىن بدون توجه به مال و حب جاه و شهوت به جهان نگريست، و انسانيت را آن مرد اهلى از مهان دريچه نگاه انبيا؛ 
   آن رادمرد آمساىن. در بسرت مرگ ديد

  227: بربال انديشه، ص

ديد آدميزاد بر اثر ضعف فرهنگ عقلى بر سنگ، آب، درخت، چوب، ماه و ستاره، خورشيد، و چيزهاى ديگرى كه  مى
  .منايد ند سجده مىتواند نفع و ضرر خود را كنرتل ك منى

كند و مسائلى را كه احتياج به انديشه  آن بيداركننده يگانه ديد انسان انديشه خود را از دست داده و بديهيات را درك منى
داند، جاىي كه بايد يقني كند شك و جاىي كه بايد شك   هاى فكرى، حمتاج به تفكر منى و تفكر دارد، در اثر تغيري برنامه

  .منايد مىكند يقني 
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ذائقه روح بشر عوض شده بود؛ به طورى كه تلخ را شريين و بد را خوب و غذاى غري قابل هضم را قابل هضم 
دانست، و چون حس معنوى خود را از دست داده بود نسبت به دمشن ستمگر بدبني نبود و دوست اندرزگو را  مى

  .انگاشت دوست منى

هاى خوخنوار قاضى و جمرمان و خيانتكاران آبرومند و اهل ثروت؛  ن، و دمشندر آن دنياى عجيب گرگان، چوپاِن گوسپندا
  .اما افراد شايسته اجتماع از دنيا حمروم و به ستمگرى معرىف شده بودند

هاى زشت گريبان بشر را گرفته و نزديك بود انسانيت  كرد و عادت در جهان قبل از اسالم، منكرات، معروف جلوه مى
  .سقوط كند

هاى آن روز را فرا گرفته، جتاوز به ناموس و قماربازى علىن شده،  ديد شراب خوارى سرتاسر جامعه مى آن حضرت
  .رباخوارى و غصب اموال ديگران و طمع به مال و ناموس مردم از قباحت و زشىت افتاده است

و طبيعت را ملك خود دانسته، كنند كه زمني  ها حكومت مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ديد شاهان و امرياىن بر ملت
  .شوند ها پرستش مى آفرين، ديرنشني دانند، و به جاى خداى جهان گان خود مى و مردم ستمديده را بنده

  كنند جهت تصاحب مى ديد اربابان كليسا اموال مردم را ىب آن حضرت مى

  228: بربال انديشه، ص

  .دارند ها را از صراط مستقيم باز مى و انسان

ران شجاعت به خونريزى و كشته شدن، سخاوت به اسراف و تبذير، و مناعت طبع جاى خود را به غرور و در آن دو 
شد صرف تردسىت و خدعه شده و عقل وسيله  قدرت فكرى بشر كه بايد معطوف مسائل معنوى مى. تكّرب داده بود

  .»1« راىن شده بود ابتكار و اخرتاع جنايات و اجياد وسايل شهوت

زده  ياى عجيىب، رسول بزرگ اسالم مأموريت يافت تا براى جنات نوع بشر به پا خيزد، و يك تنه كشىت طوفاندر چنني دن
  .بشريت را به ساحل جنات باز گرداند

ها را از پس پرده اوهام ظاهر كند، و آدميان  او مأموريت يافت تا روح آدميان را از آن مهه آلودگى برهاند، و عقول انسان
  .نگني غفلت بيدار كرده و با دميدن نسيم وحى، مهه را از مسىت به هشيارى بازگرداندرا از خواب س
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رت  نىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به فرمان خداى متعال به وسيله مقررات عاىل اسالمى، سازنده زندگى برتر و 
ها را مبدل به دوسىت،  ها و قتل و غارتگرى توزى نهها و كي ها جنات داد، و متام دمشىن انسان بود، روح انسانيت را از آلودگى

  .صلح و صفا منود

. هاىي استوار بود كه توانست، عامل تاريك را به جهاىن نوراىن مبدل كند و بشر مرده را زنده منايد بنيان اسالم بر پايه برنامه
ام ادوار و اعصار، اسالم بديهى است كه اين سازندگى خمصوص به زمان معني و مكان مشخصى نيست؛ بلكه در مت

  .هاست روشنگر حميط و سازنده انسان

______________________________  
  .با كمى تغيري 64 -72: دنيا در خطر سقوط -)1(

  229: بربال انديشه، ص

  

   غفلت، خسارت و مرگ معنوى

  

از اسالم، مهيشه دچار احنرافات آغوش نيك خبىت و سعادتند و دور افتادگان  حميط اسالمى و مردم مسلمان، مهيشه هم
  .روحى، اخالقى و قرين بدخبىت و مفاسدند

با اين حساب، اگر خوانندگان عزيز با دقت به دنياى كنوىن نظرى بيندازند، وضع موجود را، از نظر روحى، اخالقى، 
صيل معنوى، اوضاع اقتصادى، حكومىت، تربيىت، نظامى و مفاسدى مانند حكومت، تربيت، خونريزى، دورى از حقايق ا

  .يابند تأسف بار ناموسى و آلودگى به گناه و فساد، كمرت از روزگار قبل از بعثت منى

انساىن كه فاقد دين و تربيت . توجه به متدن ماشيىن، و غفلت از تربيت اهلى و انساىن، مايه جنات و سعادت نيست
است، جاهليىت كه متام حقوق بشر را پاميال و اساس صحيح ديىن است، مهيشه سازنده دنياىي مشابه دنياى جاهليت 

  .منود انسانيت را ويران مى

هاى زندگى سايه انداخته و   براى جنات از اين برگشت به جاهليت، كه در قرون اخري در متام برنامه: در اينجا بايد گفت
  .يت آن به زندگى بشريت نور خبشيدگسرتش روزافزون دارد، بايد به اجراى فرامني اسالم روى آورد، و به وسيله نوران
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جهان امروز، جهان علم و دانش است و ديگر دوران : اى با انگيزه تقليد از برخى مغروران جهان بگويند ممكن است عده
توان به وسيله آيني اهلى به شاهراه ترقى و تعاىل رسيد، و چون راه دين راهى است جداى از علم؛  دين سپرى شده و منى

  !.وان در جهان دانش و علم، زير سايه دين قرار گرفت؟ت چگونه مى

  230: بربال انديشه، ص

چند قرن : خربى و معلول نفهمى و يا كج فهمى است، بايد گفت در جواب اينان كه خوشبختانه قضاوتشان حمصول ىب
اندوزى  يل دانشها سايه انداخته و فرهنگ جديد و موجود جهان وسا انگيزش بر سر ملت است علم با پيشرفت حريت

علم امروز با متام گسرتدگى و پيشرفىت كه دارد، : مردمان را، از هر طريق، آماده كرده است؛ حال پرسش ما اين است كه
ها، كدام موفقّيت را كسب كرده است؟ آيا چند قرن بس نبود كه علم  در راه تربيت و درمان دردهاى العالج روحى انسان

  ى خوشبخىت رهنمون منايد؟مردم را تربيت كرده و به سو 

  گردد؟ پس چرا خوشبخت نكرده و روز به روز بر بدخبىت و اضطراب، ناامىن و فساد در جهان افزوده مى

جمهوالت ما : گويند ديگر اين كه متام بزرگان و دانشمندان غرب و شرق به نقص علمى خود معرتفند و مهه يك صدا مى
هاى علمى، معلومات بشرى  ايىت است در مقابل صفر؛ يعىن پديده انند عدد ىبهاى عامل و دانش كلى، م در برابر شگفىت

دانند، و جمهوالت و دست  هاى انساىن را، از روزگار پيدايش بشر تا به امروز معادل صفر؛ يعىن هيچ مى و دانستىن
توان ادعا كرد   جمهوالت، مى ايت؛ پس چگونه با كمى اطالعات و معلومات و وجود اين مهه هاى خود را عدد ىب نايافته

كه راز و رمز سعادت در دنيا، به طور كامل علم است و احتياج به دين نيست، آن هم ديىن كه از هر جهت كامل و در 
هاى مادى و معنوى است، چنانچه در  گوى متام احتياجات بشرى، در متام زمينه هر عصرى از اعصار و قرون، جواب

  .سطور قبل مالحظه كرديد

گري كليسا با علم و دانش، در قرون  اين گفتار مشا، حاصلى است از حمصوالِت مبارزاِت پى: خربان گفت يد به اين ىببا
  .وسطى تا اوايل قرن هفدهم، كه ضررش دامنگري آيني اسالم نيز شده است

  231: بربال انديشه، ص

  

  تفتيش عقايد
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كرد؛  ش و عاملان و دانشمندان، در حماكم تفتيش عقايد، مبارزه مىآن زمان كه كليسا با متام قدرت، با پيشرفت علم و دان
تا جاىي كه نزديك به پنج ميليون نفر را به جرم فهم و علم حمكوم به اعدام، سوخنت، تبعيد، زجرهاى غري انساىن، زنداىن 

ىن اين حماكم به خورد مردم داد، هاى منناك كرد و خرافات نگفتِىن تورات و اجنيِل حتريف شده را به پشتيبا چال شدن در سياه
دوران دين : هاى بزرگ مسيحى آن روزگار، حق داشتند به پريوى از دانشمندان ستمديده و زجر كشيده بگويند مجعيت

دين ديگر جنات دهنده نيست؛ بلكه توجه به دين انسان را از : سپرى شده و زمان، زمان علم است؟ حق داشتند بگويند
  بايد در سايه دانش حركت كرد و مهاى سعادت را در آغوش گرفت؟دارد و  ترقى باز مى

   آثار عقايد باطل

  

  .متأسفانه آيني مقدس اسالم نيز، از مفاسد ننگني آن مبارزات، مانند ساير اديان، در امان مناند

نكار دين برخاست و راه انساِن عجول، قضاوت خود را درباره دين به طور فراگري و وسيع پياده كرد، تا جاىي كه اصوًال به ا
هاى زيادى در رفع اين  آن را با علم جدا دانست؛ وىل پس از چند قرن، به اشتباه عظيم خود پى برد، در شرق، كتاب

چنانچه در صفحات قبل (مت از دامن اسالم نوشته شد، در غرب اعرتافات و اقرارهاى عجيىب در حق اسالم كردند 
ديىن و  و از اين توبه و برگشت كمرت توانستند نتيجه بگريند؛ زيرا مردم جهان به سوى ىب وىل دير شده بود) مالحظه كرديد

   المذهىب گرائيده و اصوًال دين را خمالف زندگى و مانع ترقى

  232: بربال انديشه، ص

  !!دانستند؛ به طورى كه گوىي اراده برگشت به حق را براى ابد ندارند و خوشبخىت خود مى

  .دين مانع ترقى است، گفتارشان حمصول مبارزات كليسا عليه علم و دانش در قرون وسطى است: گويند ىآنان كه م! آرى

كامًال به جا و صحيح است؛ اما چه ربطى به » مسيحيت«و » يهوديت«اى چون  اين عقيده نسبت به اديان حتريف شده
  .آيني اسالم، كه ترقى دهنده بشر به روى متام كماالت است، دارد

    شخصيت پيغمرب اسالممعرىف
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توان شخص و شخصيت بنيانگذارش را از هر جهت مورد مطالعه و با دقت   امروزه براى شناخت هر مكتىب، ابتدا مى
شناسى كرد؛ يعىن شخص و شخصيتش را از نظر  هاى زندگيش مورد بررسى قرار داد و شخصيت كامل او را در متام زمينه

رت و كاملرت معرىف منودآراء، افكار، اخالق و عقايد    .بررسى كرده، تا به وسيله اين شناخت، مكتبش را 

رت بتوان آيني پاك و مكتب عاليش  از اين جهت خبشى به معرىف رهرب عزيز اسالم اختصاص داده شده، تا با شناخت او 
هاى قرآن را در  وان متام برنامهت را شناخت؛ زيرا آن رادمرد بزرگ انساىن، كاملرتين و عاليرتين مظهر اسالم است كه مى

  .اش مشاهده كرد اعمال، رفتار، آراء، عقايد، روحيات پاك و صفات پسنديده

هايش، آيينه متام مناى اسالم و قرآن است كه با شناخت او به طور صحيح و كامل،  در حقيقت وجود پيامرب در متام برنامه
خبش انسان  ها و مسائل زندگى، حيات دريافت كه اسالم در متام زمينهتوان اسالم و جنبه سازندگيش را شناخت، و  مى

  .است

   سيماى حممد صلى اهللا عليه و آله در نگاه على عليه السالم

  

  :فرمايد على عليه السالم در معرىف رسول گرامى اسالم مى

چيزى كه بيش از مهه قابل . دقامتش متوسط، حماسن انبوه، چهره برجسته و ارغواىن و آثار قدرت از ظاهرش آشكار بو «
  .توجه است، صفات روحى و مزاياى اخالقى آن رادمرد بزرگ بود كه وى را از مهه عامل، برتر و باالتر قرار داده است

نشانه باالترين درجه نيكوكارى و احسان از . نشست بر اثر كثرت عبادت، از زيادى كالم متنفر و غالباً خاموش مى
حد خليق و منصف بود و دوست و بيگانه، قوى و  ىب. گوىي جزء طبيعت او قرار داشت نصافاش پيدا بود و ا چهره

ديد؛  ضعيف در نظرش يكسان بودند؛ وىل نسبت به فقرا حمبىت خاص داشت، مهانطور كه فقرا را به خاطر فقر، حقري منى
وقت جواب خشن  كرد و هيچ هار حمبت مىنسبت به واردين و اصحاب اظ. كرد اغنيا را نيز به خاطر ثروت تنها احرتام منى

ا منى   .داد و سخىت به آ

اد كه با هيچ حادثه تارخيى  آن چنان در سياست و كياست برترى داشت، كه از افرادى ضعيف و پراكنده، ملىت قوى بنا 
ال نوپاى اسالم مايه گذاشته   .بود از بني خنواهد رفت؛ زيرا از جسم و جان خويش در راه به مثر نشسنت 
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ا با چهره باز پذيراىي مى كساىن كه به مالقات وى شرفياب مى كرد و مطالب آنان را با كمال صرب و حتمل   شدند، از آ
منود، دست خود را  كرد، تا دستش را رها منى هر كس با وى مصافحه مى. كرد خاستند حركت منى داد، و تا برمنى گوش مى

كرد، آن حضرت سخن خود را قطع  گفتند، تا او سخنش را قطع منى كشيد اگر با وى در موضوعى سخن مى منى
كرد كه گوسفندان را خود  تكّلف زندگى مى رفت، و آنچنان ىب بيشرت اوقات به ديدار اصحاب خود مى. فرمود منى
  .دوشيد مى

  234: بربال انديشه، ص

رفت كه   چنان راه مى. تر بود و آگاه از طرف ديگر چنان قدرت در حل مشكالت داشت كه از متخصصني فن نيز داناتر
شد،  كند و با اين كه وقار و آرامش زيادى داشت؛ هنگام قدم زدن گوىي از زمني كنده مى گوىي، در سراشيىب حركت مى

  .زند كرد مهه حواس و فكرش، در اطراف آن دور مى ديد فكر مى پرداخت كه هركس مى اى به كار مى هنگام كار به گونه

  ».توانست جلوى او را بگريد كرد، كه هيچ چيز منى گ آن چنان به فرمان خداى متعال حركت مىدر هنگام جن

  :در نقل ديگرى آمده است كه امريمؤمنان عليه السالم فرمود

  .»تر باشد ترين و جنگاورترين ما، كسى بود كه در جنگ به او نزديك شجاع«

منود و  كرد و سپاه و لشكر را فرماندهى مى يم مىآن حضرت مرد جنگ بود، خطوط و نقشه جبهه را دقيق ترس
نه تنها در جنگ بلكه در متام . جنگيد؛ آنچنان كه گوىي فرمانده جنگى است، كه تنها ختصصش آن فن است مى

  .كردى متخصص آن كار است شد مهينطور بود؛ يعىن تصور مى هاىي كه وارد مى رشته

كرد، هم نفقه نفساىن، روحى و نفقه  ه بزرگى را با نفقه بسيار سرپرسىت مىهم پدر بزرگوار بود و هم شوهرى نيك، خانواد
  .ماىل، گوىي واالترين و دلسوزترين پدرى است كه چشم روزگار به خود ديده است

ا را حمرتم  كرد، و مهيشه فقرا را نزد خود مجع مى آن حضرت لباس و كفش خود را با دست خويش وصله مى منود و آ
  .داشت مى

افتاد كه در منزل وى، به  بيشرت اتفاق مى!. زماىن كه از دنيا رفت، حىت براى يك مرتبه از نان جو غذاى سري تناول نكردتا 
  .اش خرما و آب بود شد، و در آن مدت غذاى وى و اهل خانه منظور پخت غذا آتشى روشن منى
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  235: بربال انديشه، ص

ايت درجه قوت بود كرد و اراده گفت، زياد فكر مى مى نىب بزرگ اسالم بر نفس خويش مسلط بود، سخن كم . اش در 
در متام مدت . انگيز بود؛ وىل مقيد بود كه مهيشه خود را متيز و پاكيزه نگاه دارد اگر چه وارستگى و سادگى وى حريت

مردم در  او سرمشق. دار كارهاى شخصى خويش بود عمر، كارهاى شخصى خود را به ديگرى حمول نكرد، و خود عهده
  .زندگى عملى بود

مدت هيجده سال در خدمتش بودم، : كند در حتمل مشقت تواناىي زيادى داشت، چنان كه يكى از غالمان وى نقل مى
داد و از  در جنگ شجاعت و دلريى از خود نشان مى. آور مشاهده نكردم در متام اين مدت يك حركت يا سخن مالل

  .انداخت هيچ وقت هم بدون جهت خود را در خطر منى كرد، با اين وصف هيچ خطرى فرار منى

رتين تربيت كننده و رهرب  آن بزرگ مرد آمساىن، قبل از اين كه با گفتار خود راهنماى خلق باشد، با رفتار شخصى خود، 
گاهى از . منود داد، آنگاه مردم را بدان دستورات دعوت مى بود، خنست از خويش منونه عملى دستورات قرآن را نشان مى

فرمود و  نشست، آنچه از غذا حاضر بود تناول مى اى مى بست و اگر بر سفره شدت گرسنگى، بر شكم مبارك سنگ مى
  .پوشيد جست و از لباس آنچه فراهم بود مى گرفت، از غذاهاى حالل دورى منى ايراد منى

نشست و با فقرا هم غذا  حمتاجان مى كرد، با آن انسان كامل و جامع، در دورترين حمل مدينه، از بيمار عيادت مى
رفت، بوى  شد و گاهى نيز پياده به مقصد مى مركب معيىن براى سوارى نداشت، اسب، شرت يا االغ سوار مى. شد مى

داشت و بزرگان را با مهر،  دانشمندان و آگاهان را گرامى مى. جست خوش را دوست داشت و از بوى بد بيزارى مى
بر . كرد، بدون اين كه يكى را بر ديگرى برترى دهد از خويشاوندان ديدن مى. منود د جلب مىحمبت، احسان به طرف خو 
   شوخى. پذيرفت داشت و عذر عذرخواهان را مى احدى جفا و ستم روا منى
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گفتند اما او  ن مىبا او به درشىت سخ. كرد خنديد وىل صداى خود را به خنده بلند منى گفت، مى كرد؛ اما حق مى مى
  .كرد منود و از بدكاران گذشت مى آورد و بدى را به بدى تالىف منى ها را به رخ اشخاص منى بدى. كرد حوصله مى

تازه واردين، او را در . گرفت نشست و دست بر زانو مى بيشرت اوقات دو زانو مى. كسى در سالم بر او پيشى نداشت
نشست و هر كس به ديدنش  بيشرت به طرف قبله مى. ام نشسنت جاى معيىن نداشتشناختند؛ زيرا در هنگ ميان مجع منى
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گاه قرار  براى مهمان تكيه. داد، در حاىل كه با آن هيچ آشناىي نداشت رفت، عباى مبارك خود را زير پايش قرار مى مى
با حمبت و سودمندترين فرد براى  .دير غضب و زودگذر بود. قبوالند پذيرفت، با اصرار به او مى داد و اگر مهمان منى مى

  .مردم بود

. كرد اش را بازگو مى گفت، در عني كم گفنت متام كالم و خواسته گفت؛ وىل كم مى تر و گوياتر از مهه سخن مى شريين
در حال خشم و رضا جز حق و . هرگز از او سخن بد شنيده نشد. گفت سكوتش طوالىن و بدون احتياج سخن منى

  .فرمود منىحقيقت 

كرد و  خورد، از غذاىي كه نزدش بود تناول مى رتين غذاى او آن بود كه براى متام مردم فراهم بود، غذاى خيلى گرم منى
كرد، نانش از آرد جو سبوس نگرفته بود و پياز، سري و  براى خوردن طعام با سه يا چهار انگشت مقدسش غذا ميل مى

كرد و مانده غذا را ميل  كرد، غذاى مانده بر انگشت را با دهان پاك مى بدگوىي منىخورد و از هيچ طعامى  پيازچه منى
  .بركت غذا در آخر آن است: گفت فرمود و مى مى

رو و ظاهر و باطنش يكى بود، خوشنودى  خبشيد، مهيشه خوش گرفت، در هنگام قدرت، مى لباسش تا روى پاى او را مى
  كرد ها بود، بدهكارى ماىل خود را ادا مى ين و راستگوترين انساناش آشكار بود، كرميرت  و خشم از چهره
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  .شد ديد، بزرگيش را درك و جمذوب آن حضرت مى و كسى كه ناگهان او را مى

در مرتبه اول هر  . كرد گذشت و به آنان سالم مى فرمود، بر كودكان مى خواستند مگر آن كه عنايت مى چيزى از او منى
ت آن حضرت او را مى س با او مالقات مىك   :فرمود شد، به او مى گرفت و از هيبت آن حضرت مضطرب مى منود، ا

هرگاه با اصحاب خود . هرگز او را صدا نكردند مگر اين كه جواب داد. آرام و آسان باش، من نيز مانند مشامي
كردند، با آنان  اره غذا و آشاميدىن صحبت مىكرد و اگر درب گفتند توجه مى نشست، اگر درباره آخرت سخن مى مى

 كرد زدند، براى آنكه از آنان دجلوىي كند در اطراف مهان مطلب گفتگو مى شد و اگر در اطراف دنيا حرف مى مهگام مى
»1«.  

   چگونگى سخنان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
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  :گويد حضرت مى كه يكى از بزرگرتين نويسندگان عرب است، درباره كالم آن» جاحظ«

سخنان پيامرب صلى اهللا عليه و آله سخىن است كه مشاره حروفش اندك و مشاره معانيش بسيار، از تصّنع برى و از تكّلف «
از كلمات نامأنوس فرارى و از سخنان ياوه . بر كنار است، آجنا كه تفصيل الزم، مفصل و آجنا كه اختصار، خمتصر است

  .نشني بود حكمت هم دوش، با عصمت هم آغوش، با تأييد قرين و با توفيق هم و بيهوده مرباست، كلماتش با

گفت و مهابت، حالوت، افهام و اختصار را  ايت عاىل مى خداى متعال گفتارش را با حمبت و قبول توأم ساخته بود، ىب
  اى از اين هيچ وقت كلمه افتاد، با وجود نياز بود و شنونده را بدينكار نياز منى از تكرار سخن ىب. با هم داشت

______________________________  
  .411 -420، 1: ؛ سفينة البحار194، 16: ؛ حباراالنوار9، 1: مكارم االخالق -)1(
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  .گرفت داد و دليلش سسىت منى افتاد، خطاىي بر او رخ منى سخنش منى

كرد و براى اسكات  اى خمتصر رد مى كرد، سخنان مفصل را با كلمه شد و سخنداىن، او را جماب منى كسى بر او فايق منى
آورد و غلبه را جز به وسيله حقيقت  جز سخن راست دليلى منى. گفت حريف، در حدود معلوماتش سخن مى

در سخن نه كند بود نه . زد كرد و گوشه منى  منىجوىي گفت و هرگز عيب آميز منى سخنان فريبنده و خدعه. خواست منى
  .تند، گفتارش نه طوالىن بود نه مبهم

  .»شنيدند مردم سخىن سودمندتر و شيواتر و مؤثرتر از سخن وى نشنيده و منى

   فصاحت حضرت

  

  :درباره كالم پيغمرب صلى اهللا عليه و آله آمده است» ج الفصاحه«در مقدمه كتاب سودمند و پرقيمت 

فصاحت نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله موهوب بود نه مصنوع، آن جان نريومند كه نورافكن تاريخ بود، با آن اقتدار «
انگيز كه بر هلجات عرب، خاصه هلجه مهذب و كامل  عجيب بر احاطه معاىن كه خدايش داده بود، با آن تسلط شگفت

كرد، با آن صفاى خاطر كه چون  وادث سهمگني حتدى مىقريش، داشت، با آن قوت عزميت و استقامت طبع، كه با ح
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منازع به او  گرفت، به حق در سايه قرآن به مرحله مادون آن ىب آمسان، بلند برتر از حوادث بود و غبار كدورت آسان منى
وج كمال  به راسىت كه خداوندش براى ابالغ رسالت نيكو پرورانده بود، و براى وصول بدان ا. رنگ فصاحت تكيه زده بود

هاى گوناگون حيات را از مرارت يتيمى، گزش فقر، داغ فرزند، هول دائم از خطرات،  كه خلوتگاه راز است، مهه رنج
خرباِن پر مدعا،  حريت نابساماىن، حمنت غربت و برتر از مهه، انزواى توان فرساى كشنده؛ يعىن بالى تنهاىي در مجع ىب

  .»چشيده بود

  رف خداى بزرگ، مأموريت ابالغ دين رانظريى از ط چنني شخصيت ىب
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كند، تا او در سايه شخصيت وااليش به جهانيان برساند، آييىن كه  داشت، ديىن كه منبع فيض آفرينش به او وحى مى
كه سرچشمه كند، ديىن   منايد و او را مأمور تبليغ آن مى سرچشمه وجود، عامل، عادل، حكيم و آفرينش، به وى ابالغ مى

توان   آن حق و رساننده به نىب اسالم، امني وحى و قانون اساسيش قرآن و مأمور تبليغش چنني رادمردى باشد، باز هم مى
م دنياىي ناقص و ناتوان از اخالق و معنويات، و دنياىي كه علم در او چون نقطه صفر و  گفت در دنياى علم آ

  شرفت، تعاىل و متدن است؟ايت است، مانع از ترقى، پي جمهوالت ىب

  انصاىف، جهالت و محاقت نيست؟ آيا رد چنني شخصيىت دليل بر كمال ىب

آيا شخصيىت چون پيغمرب صلى اهللا عليه و آله كه متام كماالت و اوصاف انساىن، در حد اعال، در او مجع بوده و 
گذار  فضايل بياد ندارد، ممكن است پايه جزئيات زندگى كسى چون او، در تاريخ منعكس نشده و تاريخ مانند او را در

  !!ديىن باشد كه مانع از ترقى و تعاىل بشر گردد؟

ما قبول دارمي دنياى امروز دنياى علم است؛ وىل بشر افسار گسيخته، متام معنويات را از دانش جدا كرده و جز معلومات 
چيزى براى بشر نگذاشته، .. تاريخ و جغرافيا وروح و  سازى، روانشناسى ىب خشك طّىب، جنومى، رياضى، فيزيكى، اسلحه

اى قلدر و زورگو و ثرومتند از  ها ساخته، آن هم عده علم، امروز جز اين كه وسايل راحىت براى جسم بشر، از متام برنامه
ره را مى   برند، آيا كار ديگرى كرده و معجز ديگرى از او سرزده است؟ آن كمال 

رتي ره ن برنامهامروزه ممالك متحده، از  مندند و كشورى در جهان مهدوش او  هاى علمى، سياسى و ماىل در جهان 
نيست، در حاىل كه چراغ علم و دانش، در آمريكا به طور چشمگريى روشن است، آنچنان كه پايش به كره ماه رسيد؛ 
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بيشرت به جنگلى پر از وىل از نظر معنوى و اخالقى در رأس فقريترين كشورهاى جهان است، به طورى كه آن كشور 
  حيوانات درنده و وحشى شبيه است،
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  .نشني تا به كشورى انسان

ا كه مى دنيا، دنياى علم است؛ يعىن سعادت، جنات و خوشبخىت در سايه اين دنياست، برنامه : گويند چه خوب است آ
من «ند و از اين رجز خواىن آميخته با غروِر تو خاىل و شبيه زير را كه يكى از صدها برنامه ننگني در آمريكا است، خبوان

لوان رفته است؛ وىل رجز خودمناييش را اينان  دست بردارند؛ زيرا جهان غرب، در متام علوم پيش» آمن كه رستم بود 
هاى  نشيىن از شب اى پس از بريون آمدن از سينما و كاباره و برخى پس از تعليم گرفنت تر آن كه عده خوانند، و عجيب مى

هاى ننگني و رسواى مراكزى چون  و مست شدن از برنامه »1«  نامشروع و گروهى پس از بريون كردن سر از ترياى طويله
كاخ جوانان و ديگر مراكز فساد، به جاى بيدار شدن و بريون آمدن از منجالب فساد و حفظ قداست عمر عزيز و  

هاى جهنمى، متام محالت ناجوامنردانه خود را، متوجه دين و اهل دين كرده و  گرانبها، از مصرف شدن در اين برنامه
  !دانند ىب را كه خداى عامل براى سعادت انسان، به وسيله پيغمرب بزرگ، به بشر عرضه كرده است مانع از ترقى مىمكت

  :مناييم اى از اوضاع جهان علم جلب مى اينك توجه مشا را به گوشه

   دين اسالم يا فرهنگ جهان مادى

  

  كدام مانع ترقى واقعى انسانند؟

أس متام كشورهاى بزرگ علمى در جهان است؛ وىل علم نه تنها در آجنا مايه سعادت و مهانطور كه گفته شد، آمريكا در ر 
  جنات نشده است؛ بلكه آجنا با آن مهه پيشرفت علمى، آنچنان غرق در مفاسد هستند كه خرب زير منونه كوچكى از

______________________________  
ران ابتكار دانشجويان دانش و علم در قرن تسخري فضا -)1(   .در كوى دانشگاه در 
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اى براى ورود در متام رذايل و مششريى بران براى كشنت انسانيت  هاى بزرگ آن كشور است، منونه كوچكى كه روزنه رسواىي
  :ين استاى تبديل منوده است و آن ا خانه است، منونه كوچكى كه كانون مقدس خانواده را ويران كرده و آن را به فاحشه

هاى شايعى است كه در بني دانشجويان دبريستاىن و طبقات باالتر رواج دارد؛ زيرا  بازى با جنس خمالف يكى از تفريح«
دهند، در  از دانشجويان در بازى با جنس خمالف، به روش قبل از ازدواج يا تفريح قبل از تشكيل خانواده ادامه مى% 92

ايني هستند و هر قدر سن كمرت باشد، توجه به هم خواىب با دوستان كوچك هاى پ دانشجويان كالس% 88صورتى كه 
زىن كه تعليمات ناقص دارند به زنان فاسد  بيشرت از مهنشيىن با زنان ولگرد است و هر قدر سن افزايش يابد، افراد ىب

  .گرايند مى

كند؛  دهد، وحشت مى اند خرب مى ازدواج داشتهبيند كه از ارتباط دانشگاهيان، كه قبل از  موقعى كه انسان رقم بزرگى را مى
شود كه تعداد عمل دانشجوى دانشگاه بررسى گردد و ببيند، چگونه از اين تفريح  وىل اين وحشت وقىت برطرف مى

  .استفاده كرده است؛ زيرا نسبت بني دانشگاهيان كمرت از طبقات ديگر است

  :بينيم عمل زناشوىي با زنان ولگرد به حساب زير است ، مىاند سالگى ازدواج نكرده 25در بني افرادى كه تا سن 

اند و  از كساىن كه مرحله دبريستان را گذرانده% 54اند  از دانشجوياىن كه هنوز به مرحله دبريستان نرسيده% 74در 
شان به دبستان هاىي كه افراد اند، اين برنامه رواج دارد، در ميان دهكده از كساىن كه حتصيل را به پايان رسانيده% 28
  .باشند مى% 26روند  و آنان كه به دانشگاه مى% 20اند  و افرادى كه دبريستان را متام كرده% 14روند  مى
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اند، متعتقدند عمل زناشوىي قبل از ازدواج، يك امر طبيعى و عادى است و  از مردم كه تعليمات عاىل نديده% 85
  .ارتباطى با جرم ندارد

كند فراوان است، تا جاىي كه از دو يا سه اجتماعى   اين روش در ميان توده مردم كه تعليماتشان از مرحله ابتداىي جتاوز منى
سال داشته باشد و با جنس خمالف مهخواب نشده باشد پيدا  17يا  16كه در آمريكا بررسى شده، به يك فردى كه 

  .اند نكرده

  .»1« كنند اط غري مهسر خويش را مهدوش با ارتباط با مهسر خود حفظ مىمردان آمريكاىي پس از ازدواج ارتب
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رتين و برترين منطقه علمى زندگى مى وضع مردم آن مملكت از نظر  . كنند اين است وضع مردمى كه به اصطالح در 
.. ها، و نسانكشى، استعمار كردن ملت ضعيف و پاميال كردن حقوق ا گناهان ديگر، چون قمار، دزدى، گانگسرتى، آدم

انگيز است، اسالم با متام اين مفاسد به مبارزه برخاست و بشر را در سايه يكتاپرسىت، به آراسته شدن مجيع فضايل  حريت
رتين منونه عملى براى مردم جهان است، با اين حال آيا باز هم . و كماالت اخالقى دعوت كرد چنان كه پيغمرب بزرگ 

اسالم و دين را مانع از ترقى، و دنياى علم كه ممالك متحده در رأس آن است را باعث ترقى  خربان بايد رجز خبوانند و ىب
  !!و تعاىل بدانند؟

آن رادمرد آمساىن آيني، : توان گفت با مطالعه و دقت بيشرت در روحيات و اخالقيات رسول اهلى مى! خوانندگان عزيز
  مكتب و دينش مانع از ترقى و تعاىل است؟

نظريش را ستوده، و نه تنها روايات و اخبار عاىل و  هاى گوناگون، اخالق و شخصيت ىب ن جميد در سورهنه تنها قرآ
   صحيح اسالمى آن حضرت را معرىف

______________________________  
  .164: هاى استعمارى نقشه -)1(

  243: بربال انديشه، ص

كتب با اعتبارشان به حنو كامل و جامع از آن حضرت ياد  كرده، و نه تنها جامعه دانشمندان و عقالى اسالمى در  
اند و  هاى وجوديش، ستايش كرده اند؛ بلكه منصفني از دانشمندان و فالسفه بيگانه نيز، آن حضرت را در متام زمينه كرده

  .اند مكتب او را تنها راه جنات بشر دانسته

فرياد ناهنجار و استعمارى خود دست بردارند، نظريات برخى  در اين قسمت براى اين كه مغروران و متكرباِن رجزخوان، از
شود، تا بدانند كه اسالم مانع از ترقى نيست،  از دانشمندان بزرگ غري اسالمى درباره پيغمرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى

در برابر مشىت  خود شده و خرباىن است كه از خود ىب زده استعمارِى ىب آنچه مانع ترقى است افكار پوسيده و غرب
  .اند خربتر از خود، مهه چيز خود را باخته ىب

   رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از نگاه بيگانگان
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  :گويد كه از مورخني بزرگ است مى» ريتني«دكرت  - 1

دين حممد صلى اهللا عليه و آله از خنستني ساعت ظهور خود، و در زمان صاحب دعوت يعىن رسول گرامى صلى اهللا «
اين آيني مقدس، كه براى هر نژادى مناسب است، با هر عقلى نيز . عليه و آله ثابت كرد كه يك دين مهگاىن است

  .»نياز نيست موافقت دارد و عقول بشرى، در هر پايه از مدنيت باشد، از آن ىب

  :گويد كه از دانشمندان به نام انگليسى است مى» جون اوركس« - 2

  .»در متام عمر خود، ذاتش به هيچ پليدى آلوده نشد حممد صلى اهللا عليه و آله«

  :گويد انگليسى مى» مسرتجون دى فنيزات« - 3

باشد، و اگر آسيا  ظهور او نشانه يكى از عاليرتين عقول در متام عامل مى. ترين خريخواهان نوع بشر است حممد از بزرگ«
البته ظلم بزرگى است اگر . مانند افتخار منايد مرد بزرگ و ىبخبواهد به فرزندان خود افتخار كند، سزاوار است كه به اين راد

   خبواهيم حق بزرگوارى اين مرد را ادا نكنيم؛ زيرا اين مهان

  244: بربال انديشه، ص

بينيم پس از  شخصى است كه در هنگام ظهورش، عرب در درجه احنطاط و توّحش بود كه بر ما خمفى نيست، و باز مى
اىي كه با ميل آن را پذيرفتند، چگونه اوضاع آن سامان منقلب شد،  ى كه ديانت اسالم در دلبعثت او بر اثر انوار  هاى آ

به مهني جهت است كه شك در بعثت حممد صلى اهللا عليه و آله را شك در قدرت خداوندى كه شامل متام جهان و 
  .»جهانيان است بايد دانست

  :گويد مسيحى مى» خري اللَّه« - 4

ت كه متدىن به وجود آورد، كه چشم عامل را خريه ساخت و هنوز هم مورد احرتام، پسند و تعظيم فالسفه حممد كسى اس«
گذاران جهان و مصلحني  ترين قوانني را براى زناشوىي و جنگ وضع منود به طورى كه مهاره قانون مقدس. جهان است

جويند، با اين بيان،  اين دين سهل و ساده استمداد مى عامل، از تعاليم او استفاده كرده و براى وضع قوانني و نظامات از
  .»توانند با اين حكيم بزرگوار و عظيم الشأن عرب، برابرى كنند؟ فالسفه و حكماى يونان و غري يونان كجا مى

  :گويد مى» مسوئيل زوميو«دكرت  - 5
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نشمندان فصيح و بليغ عامل بوده و با وجود مانند، دا پيغمرب مسلمني، بدون ترديد از بزرگرتين پيشوايان ديىن، مصلحني ىب«
  .»اين، يك فرمانده شجاع و فداكارى است

  :گويد مى» هاى شرقى متدن«در كتاب » مسيو گروسه« - 6

هاى مقدس، سراسر عزم و اراده بود، او  حممد وقىت شروع به دعوت منود، جوان بلند مهت و پاكدامىن بود كه براى مشروع«
ا را به سوى خداپرسىت . كرد از حميطى بود كه در آن زندگى مىخيلى بزرگرت و عاليرت  عرب در آن روز كه آن مرد بزرگ، آ

ا را به سوى خداپرسىت دعوت كند پرسىت غوطه دعوت كرد، در منجالب بت . ور بود، در چنني هنگامى عزم كرد كه آ
ا وجود داشت، مهديگراندازه بود، هرج و مرج عجيىب د حالت اجتماعى و روحى قوم عرب نيز ىب   ر ميان آ

  245: بربال انديشه، ص

دانستند، اخالق و عادتشان فاسد بود و به متام معىن وحشى؛ بنابراين تصميم   كشتند و غارت را امرى جايز مى را مى
گرفت بر طبق دعوت خود، يك حكومت دموكراسى كه ضامن وحدتشان باشد اجياد منايد و اخالق و عادتشان را اصالح 

  .»اى به وجود آورد كند، او از مهان ملت وحشى، جامعه تربيت يافته

  :گويد نويسنده آمريكاىي مى» لوئى توماس« - 7

حممد صلى اهللا عليه و آله پيغمرب عرب، اول كسى بود كه وحدت ملى عرب را عملى منود، آن قبايل را زير يك پرچم گرد «
  .»د، نه تنها عربستان؛ بلكه سراسر جهان حمتاج به ظهورش بودآورد و عجيب اين است كه در هنگامى كه ظهور منو 

  :گويد انگليسى مى» جرجيس سال« - 8

رتين و نيكوترين اخالق را داشت و كامًال بر عكس كسى بود كه دمشنان او را معرىف « حممد صلى اهللا عليه و آله 
  .»اصالح اخالق بشر قيام منودكنند، او منزه از هر بدى و پليدى بود، او كسى بود كه براى  مى

  :گويد مى» سرمادك سايكس« - 9

اش موفق شد كه فكر و عمل را دارا باشد، و در اثر  مانند خود، و تعليمات پردامنه شكى نيست كه حممد، در اثر نبوغ ىب«
نظري و  رى ىبمهتاىي تشكيل دهد و اين موضوع مسلم است كه او پيامربى روشنفكر، قانونگذا مهني استعداد، كشور ىب
  .»داورى عادل بوده است
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  :گويد كه از دانشمندان بزرگ سرزمني عجائب و غرائب هند است مى» ل. ث« -10

كنيم، از عزم و اراده اين مرد بزرگ، كه ميان يك ملت زمام گسيخته و  وقىت در امر حممد صلى اهللا عليه و آله تأمل مى«
دانيم كه او تنها و بدون هيچ مساعدى، با كمال  مانيم؛ زيرا مهه مى مىپرسىت، پرورش يافته، در شگفت  بداخالق و بت

   مردانگى، بدون ترس و وامهه، براى تغيري اوضاع آن حميط فاسد قيام كرده و از كشته شدن

  246: بربال انديشه، ص

ى عجيب را چه كسى به اين خواهيم بدانيم اين نريو  ما مى. داد شد امهيت منى هاىي كه به او داده مى راسيد، و به وعده
اى توانست بردگان را از قيد غالمى آزاد كند  رادمرد عرىب داد، و آن قوه بيان و نفوذ كلمه را از كجا آورد، و با چه وسيله

ا را دوست و برادر منايد؟ و آن احتاد ىب   مانند را ميان طبقات بزرگان و اشراف، و توده مردم برقرار سازد و آ

ها را  امي ورود به بتخانه كنيم و هنوز نتوانسته ا هنوز در هندوستان براى دست ماليدن به بدن، خونريزى مىدر صورتى كه م
خواهيم بفهميم كه حممد اين نريوى شگرف را از كجا به دست آورد؟ و  ما مى! براى هندوهاى از دين برگشته جايز، بدانيم

ور هندوستان هنوز دچار شراخبوارى است و اين پندهاى كش. اش در كجاست آن زندگاىن سراسر افتخار، سرچشمه
ترين اثرى در جلوگريى از استعمال الكل ندارد، در صورتى كه  حكيمانه كه از بزرگان هندو به ما داده شده است، كوچك

الكل را كه شراب را حرام كرد، پريوان و يارانش خم شراب را شكستند و شراب و  هاى قدمي، حممد مهني مطابق گفته كتاب
  .دور رخيتند

  .تأثري داشت» مانيستيم«در حممد قوه مرموزى بود كه مانند : خواهيم بگوييم مى

كنيم؛ زيرا با مهني قوه بود كه حممد توانست  دانيم؛ وىل مهينقدر آثار آن را مشاهده مى آيا اين قوه و نريو كجا بود؟ ما منى
ا را جنات دهد، گسيخته را با هم متحد كند، و ملت وا آن ملت زمام ا به وجود آورد، و از توّحش و ناداىن آ حدى از آ

ا عظمت و اقتدار خبشد، و تا به متام ملل جهان سرورى و حكم آن روز بود كه ملت او توانست . فرماىي كند و به آ
ن عرىب زبان علم و حاكم بر مدنيت جهان شود، و ابواب دانش و علم را بر جهانيان باز كند، و با مهت او بود كه زبا

ادب و راهنما، و مرىب بشر گرديد، و مهان تربيت مرىب اسالمى بود كه در آسيا و اروپا، يك اجتماع تازه و يك مدنّيت 
  مانند تو از اى پيامرب بر حق كه نريوى ىب! اى حممد. هاى شاياىن به انسانيت منود مانندى اجياد كرده و خدمت ىب

  247: بربال انديشه، ص
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جالل خداوندى، و عامل غيب و ابديت سرچشمه گرفته است، من با كمال فروتىن در برابر عظمت تو سر فرود  مصدر
  .»آورمي مى

  :گويد فيلسوف بزرگ انگليسى مى» برنارد شاو« -11

، تأثري آور اين مرد من مهواره براى دين حممد صلى اهللا عليه و آله بلندترين جايگاه را قائل هستم؛ زيرا زندگاىن حريت«
باشد، و  عجيىب در من داشته است، بنابراين معتقدم دين او يگانه ديىن است كه با متام ادوار زندگى بشرى مناسب مى

كنم كه اروپا در آينده، دين حممد را قبول خواهد   بيىن مى قابليت آن را دارد كه هر نسلى را به خود جلب كند، اما من پيش
در قرون وسطى روحانيون دين مسيح، يا بر اثر . اند ست؛ زيرا اروپاييان به آن اقبال كردهكرد، آثار آن از اآلن منايان ا

هاى بدى درآورده و آن را به بدترين شكلى   تعصب و يا به واسطه ناداىن، كه هر دو بسيار زشت است، اسالم را به رنگ
و دين او بودند و تا پاى مرگ بر اين دمشىن باقى  توانستند معرىف كرده بودند، در واقع روحانيون آن روز، دمشن حممد كه مى
اى است مورد مطالعه قرار دادم، آن چه بر  من تاريخ زندگى و شخصيت او را از اين حلاظ كه مرد بزرگ و نابغه. ماندند

  .من حمقق شد اين است كه او از دمشىن با مسيح منزه است

معتقد هستم كه اگر شخصى مانند او متصدى حكومت عامل امروز دهنده بشريت بدانيم، و من  ما بايد حممد را جنات
ا را دارد،  شود، به طور قطع مشكالت آن را حل خواهد كرد و صلح و آرامش و سعادت را كه جهان كمال احتياج به آ

  .فراهم خواهد آورد

به ارزش حقيقى دين » گيبون«و » گوته«، »كاراليل«: اى از دانشمندان اروپا، مانند خوشبختانه در قرن نوزدهم عده
حممد پى بردند و بر اثر آن، حتول عجيىب در اروپا نسبت به دين اسالم به وجود آمد و موفقيت زيباىي يافت؛ وىل در اين 

   قرن، اروپا در راه توجه به اسالم پيشرفت زيادى كرده و عالقه شديدى

  248: بربال انديشه، ص

و شايد در قرون آينده، از اين جلوتر برود و معتقد به آن شود و به فايده  دهد نسبت به دين حممد از خود نشان مى
رتين وسيله باشد توانيد تصديق كنيد   از مهني جا مى. عقيده حممدى اعرتاف منايد، و تصديق كند كه براى حل مشكالتش 

اند، در  ان دين حممد را قبول كردهگوىي من جبا بوده و در مهني وقت عده زيادى از افراد ملت من و ساير اروپايي كه پيش
  :توان گفت هر صورت به طورى كه مى
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  .»حتول اروپا و توجهش به اسالم شروع شده است

  :گويد فيلسوف و نويسنده بزرگ انگليسى مى» كاراليل« -12

ود، دين هاست كه كسى از مردم اين دوره به مطالىب گوش دهد كه از آن مطالب گمان ر  امروز يكى از بزرگرتين ننگ«
آور قيام و با اين آراء  معىن و خجلت اسالم دروغ بوده و حممد مزّور و دروغگوست، و بر ماست كه بر عليه اين اقوال ىب

گذرد، هنوز نور هدايىت است كه دويست  قرن از آن مى 12در جنگ باشيم؛ زيرا رسالىت را كه آن پيامرب آورد و تاكنون 
ا را مانند ما آفريده است، در پرتو آن زندگى ) كاراليل استاين آمار مربوط به زمان  (ميليون  انسان، كه خداى متعال آ

ها در پرتو آن زيسته  ها مردم، كه از حساب خارج هستند، قرن كنند، و اگر كسى از مشا تصور كند اين ديىن كه ميليون مى
  .توامن نظر او را تأييد كنم اوست و هرگز منى اند دروغ و باطل است، بايد بدانند كه نظر من بر خالف و بر آن درگذشته

كسى كه اين رأى را دارد چه رأى بدى است و چه ادعاى باطلى و چقدر صاحبان اين رأى ضعيف و امحق هستند و 
  .باشند براسىت سزاوار دلسوزى و ترحم مى

خردان  هاى اين ىب يك از گفته هيچبنابراين هر كسى خبواهد در علوم كائنات منزلت و مقامى به دست آورد، الزم است كه 
  .را تصديق نكند؛ زيرا اين آراء، نتيجه ناداىن، كفر و زاييده دوره انكار و احلاد است

  249: بربال انديشه، ص

بزرگرتين دليل، بر سيه دىل و فساد اندرون و مرده بودن روح حقيقت، در زندگى اينان است و شايد جهان كافرتر و 
  .از اين گروه، به خود نديده باشدتر و پليدتر  ناسپاس

مانندى اجياد كند؟ به خدا كه  ايد كه يك مرد دروغگو بتواند يك دين عجيب و ىب ديده يا شنيده! آيا براسىت مشا اى برادران
اى از خشت خام بر پا كند؛ زيرا اگر آگاه از وضع و طبع و خواص گچ و سنگ و آجر و  مرد دروغگو قادر نيست خانه

اى  سازد خانه نيست؛ بلكه تلى است از مصاحل رويهم رخيته و توده ساير مصاحل ساختماىن نباشد، آنچه را كه مىخاك و 
م ديگر خملوط شده قرن بر پا باشد و  12اند و بديهى است كه چنني بناىي غري ممكن است مدت  است از موادى كه 

چنني ساختماىن، بايد فرو ريزد و آثارش به طورى حمو شود   كنند كه ميليون در آن ساكن شوند؛ زيرا قواعد حكم مى 200
  .»1« »كه اثرى از آن باقى مناند
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خوانندگان ارمجند با اين اعرتافات و هزاران اعرتاف ديگر، از دانشمندان بيگانه و غري مسلمان درباره شخص پيامرب و آيني  
ىل است؟ مسلم اين قضاوت در حق آيني يهوديت و توان گفت دين اسالم مانع از ترقى و تعا كامل و جامعش، باز مى

انصاىف و  مسيحيت و ساير اديان صحيح است؛ اما اين گونه بر آيني مقدس و پاك اسالم قضاوت كردن از كمال ىب
  .خردى است ىب

   فرازهاىي از تعاليم پاك و جاويد اسالم

  

پايتخت جزيرة العرب برافراشت و » حجاز«ود را در پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله ابتدا پرچم دعوت مهگاىن خ
   كم آن را در ميان عرب، سپس در ميان متام جوامع آن روز، توسعه دعوت خود را از خويشاوندان نزديك خود شروع و كم

______________________________  
  .مشسى مقاالت آقاى خليلى 1323چاپ  -1 -30آيني اسالم مشاره  -)1(

  250: انديشه، صبربال 

  .داد و به دورترين نقاط عامل رسانيد

اى كه سفريان بزرگ اهلى؛ يعىن پيامربان خدا، قبل از وى براى تربيت انسان، به مقتضاى فطرت، عقل و وجدان   آن مدرسه
  .كه از عوامل ذاتى است، بنا كردند او تكميل منود

كنند دين مانع ترقى و پيشرفت است، در حاىل كه  ور مىكساىن كه از نظر عقلى دچار احنطاط و گمراهى هستند، تص
يابند كه رهربان بزرگ اهلى، مردم را  اگر به اساس دعوت انبيا توجه كنند، و به ويژه در قوانني مقدس اسالم دقت منايند، مى

رتين برنامه زندگى و متدن حقيقى دعوت كرده   .اند به 

رتين نقشه تع   .ليم و تربيت انساىن را طرح و به شاگردان مكتب فضيلت آموختپيغمرب بزرگ اسالم آخرين و 

داشت جنات داد  آنان را آزادى خبشيد و از قيد خرافات و اوهام، كه مهچون زجنري گران آنان را بسته بود، و از رشد باز مى
و قانون طبيعى سري به سوى و از اين بند مهلك آنان را خالص منود، تا روز به روز به رشد و ترقى و تعاىل خود بيفزايند 

  دار و ثابت آيا دين مانع از ترقى است؟ با اين برنامه صحيح و ريشه. تكامل را فرا گريند
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  :گويند خداى متعال در قرآن جميد و رهربان عاليقدر اسالم در روايات و اخبار مى

ر گرايش دارد، اعمال خري مايه اى است كه از روى فطرت و از روى اختيار، به سوى خري يا ش خلقت انسان به گونه
بود و اصالح جامعه را در بردارد، و آدمى را به سوى رسيدن به حق و فضيلت سوق مى شادكامى او مى دهد،  گردد و 

  .كند و اعمال بد و ناپسند بر ضد آن وادار مى

آورد، گريزان  تارى به بار مىاضافه بر آن، انسان فطرتاً از بدى كه موجب بدخبىت و تباهى است و در دنيا و آخرت گرف
   است، در نتيجه بايد در سايه مقررات

  251: بربال انديشه، ص

هاى دستور داده شده عمل كند و از تباهى و فساد و بدى بگريزد، با اين نوع دعوت آيا  اهلى و اسالمى، به متام نيكى
  !دين مانع از ترقى است؟

هاى عامل دعوت   ن قرار دارد، و آنان را به تفكر و تعقل، در متام برنامهنىب گرامى اسالم چراغ عمل مردم را پيش رويشا
كرد، و راه تقليد كوركورانه را براى مهيشه به روى انسان بست و يك ساعت انديشه در زمينه امور معنوى و مسائل عاىل 

داده است آيا دين مانع از ترقى  انساىن را برابر با شصت سال عبادت قرار داد، با اين امهيىت كه دين به انديشه و تفكر
  !است؟

اصول دين مقدس اسالم عبارت است از اعتقاد به مبدىي كه از هر نظر ناحمدود است، عبارت است از اعتقاد به ذات 
از ) خداى متعال(پاك خداوندى كه خالق انسان و موجودات و ناظر بر مهه اعمال و احوال است و در سايه اميان به او 

دارد، عبارت است از اعتقاد به وجود فرشتگان و پيامربان و كتب آمساىن و روز قيامت و  خود را بركنار مى هر كار زشىت
هاىي كه به خري دنيا و آخرت و ماديت و معنويت انسان است، با اين جهات عاىل اعتقادى،  عبارت است از اجنام برنامه

  !روحى و عملى آيا دين مانع از ترقى است؟

  :گويد دين مى

خداى متعال كساىن را كه به او نسبت شرك دهند، يا فرشتگان، كتب آمساىن، انبيا و روز جزا را كه مطابق با عدل اوست 
كند كه حقيقت اسالم  خداى بزرگ مهه افراد بشر را دعوت مى. داند مشارد و از رمحت خود دور مى انكار كنند، مشرك مى

  :چنانچه فرموده. يل به دين حنيف اسالم روى آورندرا پذيرفته و مجلگى از روى شعور، فكر و دل
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ا كه آگاهند انديشه منى«   .»1« »كنند مگر آ

______________________________  
  ].43): 29(عنكبوت [ »َو ما يـَْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُمونَ « -)1(

  252: بربال انديشه، ص

داليل عقلى و علمى اقامه كنند و برتر بودن راه و مكتبشان را با كند كه در برابر عرضه متاعشان  از خمالفني نيز دعوت مى
  !اصول عقلى و عملى ثابت منايند، با اين وصف آيا دين مانع از ترقى است؟

پيامرب بزرگ اسالم راه دانش را براى مهيشه به روى بشر و متام افرادى كه تابع مذهب اويند بازگذاشت، و پرده جهل و 
شد را بالفاصله به ديگران تعليم داد، تا هر يك بتوانند به تنهاىي  ميان برداشت، و آنچه به او وحى مى ناداىن را به كلى از

  .»1« امىت را راهنما باشند

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى مهيشه مردم را به مطالعه اسرار آفرينش ترغيب كرد، تا به نريوى عقل و خرد، اسرار 
  .عامل را دريابند

 مهربان، درس و استقالل و آزادى را به انسان آموخت تا طوق بندگى ديگران را از گردن خود برداشته و روح متلق پيغمرب
با اين روش اصيل و . و چاپلوسى را از بني بربند و جز در مقابل حق و حقيقت خداى متعال سر تعظيم فرود نياورند

  !دار آيا دين مانع از ترقى است؟ ريشه

ا را به بندگان ابالغ شريعت مقدس اس الم، جمموعه اصول و قوانيىن است كه خداى متعال به وسيله پيامرب بزرگش، آ
  فرمود و به مسلمانان رعايت و دقت در اجنام آن را توصيه و سفارش كرد، تا با عمل كردن به آن قوانني، روابط خود

______________________________  
دانش و كسب علم، تشويق و ترغيب به آن است، واّما پاسخ اين سؤال كه آيا مگر راه  منظور از بازگذاشنت راه  -)1(

در آن روز جامعه مانند ! كسب دانش بسته بود كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آن را گشود؟ اين است كه آرى
كسب علم و دانش آزاد   ساله شاهنشاهى، مهه مردم در 2500بسيارى از ممالك شاهنشاهى مثل ايران در زمان منحوس 

اما با ظهور نىب  . شدند و يا اجازه ورود در كالس درس را داشتند نبودند و فقط گروه اندكى با شرايط خاصى گزينش مى
گرامى اسالم اين تبعيض برداشته شد و ايشان به عنوان بنيانگذار مكتب اسالم، كسب دانش و علم را حق مسلم هر 
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... مروج الذهب، كامل ىف التاريخ معروف به تاريخ ابن اثري و: هاى توانيد به كتاب ع بيشرت مىبراى اطال. انساىن معرىف كرد
  .مراجعه كنيد

  253: بربال انديشه، ص

  .تر سازند تر و حمكم را با خدا و مردم نزديك

دهد،  اجنام مى سلسله اعماىل كه انسان، با توجه به قوانني اهلى، به منظور نزديكى به خداى متعال و جلب رمحت او،
ا جلب نفع و دفع زيان از خود و  عبادات و اعماىل كه مربوط به روابط انسان با هم نوعان است، و در اثر رعايت آ

ا، از بدى دورى جسته و حقوق ملت و قوم را حمرتم مشارد و صلح و صفا را  كند و مى افراد مى كوشد تا با توجه به آ
است؛ با برقرار سازد، اغلب قوانني پاك  و جادوان اسالم حتت عناويىن تدوين شده است كه خري مهه جانبه انسان در آ

  !هاى واقعى آيا دين مانع از ترقى است؟ اين جهات عاىل و برنامه

شد، و افراد را به سوى  پيامرب بزرگ اسالم، شرافت نژادى و َحَسب و َنَسب را كه غالباً باعث ظلم و ستم به يك ديگر مى
  .كشاند، از ميان برداشت تا مهگى مهچون برادر با يك ديگر زندگى كنند مىبدخبىت 

  .»1«  سپيد را بر سياه، عرب را بر عجم، غىن را بر فقري جز به تقوى و درسىت اسالم امتيازى نيست

ا وضيع و ديگر متحد و شريف را ب و مهگى را با يك »2«  نىب بزرگوار در ميان متام امت طرح برادرى و دوسىت انداخت
هاى زندگى كمك رسانند و مهه مردم مسلمان  غىن را با فقري برادر ساخت تا پشتيبان هم باشند و به يكديگر در متام زمينه

در راه حق و براى نگاهدارى و پيشرفت اسالم از دادن مال و جان مضايقه نكنند؛ با اين نوع تربيت آيا دين مانع از ترقى 
  !است؟

   دستورات زندگى را مهان دستورات اخالقى اصيلنىب با عظمت اسالم، 

______________________________  
 .»َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ   يا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى« -)1(
  ].13): 49(حجرات [

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ « -)2(   ].10): 49(حجرات [ »ِإمنَّ
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  254: بربال انديشه، ص

د تا مهيشه استوار و تازه و قوانني خلقت، كه با ذات بشريت مهآهنگ است قرار داد و شالوده آن را روى فطرت بنا كر 
باشد و در اثر مرور زمان، مهچون قوانني ساخته شده بشرى و قوانني حتريف شده عهد عتيق و جديد، كهنه نشود، يكى 

  :گويد از دانشمندان بزرگ مادى مى

  .»در متام شرايع ديىن يگانه آييىن كه جنبه اجتماعى عملى آن تام و متام است، شريعت پيامرب اسالم است«

  !با اين حيثيت نوراىن و عقلى و علمى آيا دين مانع از ترقى است؟

اسالم انسان را به عقايد و اعمال صحيح دعوت كرده است؛ زيرا در قرآن جميد كه كتاب آمساىن اسالم است، خداى 
رساند   اين امر مى »1« .متعال انسان را بر موجودات عامل برترى داده و او را سرور روى زمني و خليفه خود خوانده است

ايت جود و رمحت را در حق انسان مبذول داشته تا آدمى به فراخور اين شايستگى، از خوان بيكران  كه خداى متعال 
ره   .مند شود اهلى 

كند كه انسان دامي در حال حركت  به طور قطع اين فضيلت؛ يعىن سرورى و برترى بر موجودات عامل، اين چنني تقاضا مى
  .ها باشد يل و خوىببه سوى فضا

هاى آفرينش  خداى متعال در قرآن جميد انسان را به مطالعه در عجائب جهان دعوت كرده تا در اثر پى بردن به شگفىت
اين راه و روش اسالم براى زنده كردن روح . اميانش تقويت شود و از اين رهگذر براى پيشرفت مادى و معنوى آماده گردد

  دگى است؛ آيا دين مانع از ترقى است؟ها از افسردگى و مر  انسان

  هدف اساسى اسالم بيدار كردن عقل و خرد انسان است، تا بتواند روابط چند

______________________________  
. »َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    ْلناُهْم َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّ « -)1(
  ].70): 17(اسراء [

  255: بربال انديشه، ص
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در آن هنگام كه » گوته«جانبه خود را با خدا و جهان بفهمد، نظر به مهني سيماى اساسى تعليمات قرآن است كه 
  :چنني گفت» اكرمان«نظرى كلى به اسالم انداخت به 

  ».هاى با ارزش و كامل جهان، اسالم است شود، اساس كليه متدن دچار شكست منىاين تعليم هرگز «

هاى بزرگ و مراكز علمى قابل ترديد  و كتاخبانه» اندلس«و » اسپانيا«هاى بيگانه از مسلمني، بويژه در  ره بردن ملت
  :خوانيم هاى اروپاييان مى نيست، چنان كه در كتاب

  .»ر مراكز علمى، و البراتوارهاى بزرگ در كشورهاى اسالمى بودمتدن ما نتيجه زمحات مسلمني د«

خربان به خود مغرور و مشغول، حىت  پس اسالم زيربناى زندگى سامل، و متدىن درخشان و عاىل انساىن است، آيا بازهم ىب
آيا دين مانع از ترقى : يدكنند؟ بايد از آنان پرس قبول منى» متدن: اسالم يعىن«: گويند از بيگانگان هم اين مجله را كه مى

  !است؟

در شريعت مقدس اسالم براى هر نوع از احتياجات بشر در سري زندگى، قانوىن وضع شده است؛ كه قانون بني املللى، با  
كمى تغيري به مذاق حقوق دانان، از آن گرفته شد، وىل غرور و پرروىي ملل متحد اجازه نداد كه به اين احتياج و نياز به 

  .رتاف كنداسالم اع

البته براى اين كه بدانيد اين مدعا صحيح است، بايد به قوانني بني املللى مراجعه كنيد، سپس قوانني اصيل آن را به عينه 
  .در كتب حقوقى اسالم مالحظه مناييد

ش با وحى متام انبيا به نوبه خود در حتكيم بناى خانه دين، كه اساس: پيامرب بزرگ اسالم به مردم خاطر نشان ساخت كه
   استوار شده، كوشيده و بر شكوه

  256: بربال انديشه، ص

ا براى يك منظور كه سوق بشر به سوى كمال است برانگيخته شده و جاللت آن افزوده   .اند اند و متام آ

را تصديق   كند كه به متام انبياى گذشته و تعليمات واقعى آنان، اميان آورده و آنان ها را دعوت مى قرآن جميد مهه انسان
ره اى بر اساس  مند و از عذاب اهلى امين گردند و جامعه كنند و ساير پريوان اديان اهلى ديگر را امان داده، تا از سعادت 
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ند و هر يك از افراد به وظيفه خود عمل منايند، در نتيجه آرامش دل و خاطر براى مهگان اجياد شود . حق و حقيقت بنا 
  !و متني آيا دين مانع از ترقى است؟ هاى عاىل با اين برنامه

علت اين قضاوت ناجوامنردانه و غري انساىن درباره نقش دين در ترقى، رشد و شكوفاىي جامعه را، بايد در نوع تربيت اين 
زدگان قبول كرد و دانست كه حمصول  قاضيان شهوت پرست جستجو كرد، و تأثري مهنشيىن آنان را با غرب و غرب

خردى و غرب زدگى و استعمار فكرى  ىف آنان، هيچ منشأى جز هضم شدن در امواج خطرناك جهل و ىبهاى خرا انديشه
  .ندارد

  :گويد در تفسري، نقد و حتليل مثنوى مى» حممد تقى جعفرى«استاد حمرتم آقاى 

: گويند دارند و مى بدون ترديد تأثري مهنشني در افراد انسان بسيار با امهيت است، بعضى از اشخاص در اين باره تعبريى«
بيند تدرجياً  هاىي كه مى ها و پديده نفس انساىن دزد عجيىب است، بدون اين كه خود انسان مطلع بوده باشد از انگيزه

شود،  متأسفانه دوران معاصر، براى اين مسئله حياتى هيچگونه امهيىت قايل منى. دهد دزد و در شخصيت خود جا مى مى
اى پيدا كرده است كه نه نتيجه منطقى در بردارد و نه روش اساسى  تربيت يك حالت مسخ شده زيرا اصًال مسئله تعليم و

هاىي كه در  حمصول تربيت دوران معاصر ما با صدها بلكه هزاران كتاب. دار، كه از منطق اصالت برخوردار باشد و ريشه
   امور تربيىت نوشته

  257: بربال انديشه، ص

اما اين كه آيا روح . تان مهزيسىت كنيد ن نباشيد، بايسىت بكوشيد تا با مهه افراد جامعهاست اين است كه مزاحم ديگرا
انساىن قابل تكامل اخالقى و معنوى است؟ و اين كه آيا روح انساىن به غذاى ديگرى احتياج دارد؟ و اين كه آيا در 

يزى است كه براى فالسفه و متفكرين ها وجود دارد يا نه؟ چ مقابل حقوق زندگاىن مادى حقوق ديگرى هم براى جان
بينند كه  معاصر ما اصًال مطرح نيست؛ بلكه متأسفانه بايسىت بگوييم كه بعضى از اينان بزرگرتين هنر خود را در اين مى

پرسىت خود را  ها از هم متالشى سازنند و از اين راه حس شهرت گوىي ها و سفسطه بازى هرگونه اصل انساىن را با مغلطه
  .»1« »كنند  اشباع

  منظورتان از ترقى چيست؟
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نتيجه اين تعليم و تربيت در روح نسل معاصر، اين شده است كه فقط به جنبه مادى زندگى انديشه كند و تا بتواند به 
و گاهى كه صحبت از دين به ميان آيد چهره درهم !! معنويات و روحيات و آيني و دين و مقررات اهلى بتازد و خبندد

بايد از آنان كه دم از . توان در سايه دين به ترقى و تعاىل رسيد دوران علم است و منى: يافه غلطاندازى بگويدبكشد و با ق
  كه منظورتان از ترقى چيست؟: زنند، سؤال كرد خواهى مى ترقى و ترقى

ها،  نشيىن ا، شبه هاى سينماىي، كاباره ممكن است ترقى به نظر آنان فرو رفنت در منجالب فساد، در سايه كثيف فيلم
بسته در اختيار اطوار ناهنجار   بند و بار زنان و دخرتاِن چشم جمالت فاسد، رواِج تصويرهاى حمرك شهوت، آزادى ىب
ها  گشنت، و به هر جنايت سر سپردن و فرار از قانون اهلى، در برنامه گنهكاران غرب، قرار گرفنت و از كاخ انسانيت خارج

   هاى شيطاىن و دسيسه

______________________________  
  .335/ 1: تفسري و شرح مثنوى -)1(

  258: بربال انديشه، ص

خوردن؛ به حدى كه در سايه آن مال و ناموس و عرض و اخالق، مفهومش را از دست بدهد باشد، اگر منظورتان  غوطه
چنني متدن و جتددى لعنت از ترقى اين است كه دين اهلى مانع از چنني ترقى است انديشه و عقل، هر حلظه بر 

فرستد، و اگر منظورتان از مهفوم و مصداق واقعى ترقى عبارت است از حريت و آزادى، انديشه و تفكر در كائنات،  مى
ها، تسخري كرات و موجودات عامل، فضيلت و اخالق، شرافت و غريت، عفت و عصمت  پيشرفت علمى در برنامه

كه .. ردى، تعاون و كمك به هم نوع، تربيت و تعليم، شجاعت و سخاوتخانوادگى، احسان و عدل، مروت و جوامن
اسالم يعىن ترقى و ترقى يعىن اسالم، پس بايد به اسالم برگردند : توان گفت اسالم عني اين مفاهيم و مصاديق است و مى

رساند و متام موانع ترقى را كه  و در سايه پاك و بلند او شاهد مقصود را دريابند؛ چون اين آيني انسان را به اعال مرتبه مى
  .داند متّرد از حدود اهلى است ممنوع و حرام مى

امروزه در ممالك و جوامع اسالمى، اين عقيده كه دين مانع از ترقى است، راهى است براى پيشربد منافع استعمارگران و 
  .پرستان و قلدران و بيگانههاى اسالمى، جهت تسلط ستمگران  مزدورانشان، و آوازى است براى خواب كردن ملت

اگر قوانني اسالم و دين كه سرچشمه آن عدل، علم و حكمت خداى متعال است، مانع از ترقى بشر باشد؛ پس در 
  جهان علت ترقى چيست؟ و راه ترقى كدام است؟
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  اشد؟پرستان ب آور نيست كه انسان عقل سليم خود را تعطيل كند و بنده و نوكر بيگانگان و بيگانه آيا شرم

نيازى چون اسالم، از آن دست شسته و در منجالب  آور نيست كه ملت اسالم، با در اختيار داشنت مكتب ىب آيا شرم
  غرب فرو رفته باشند؟

  هاى قبل جستجو ترديد علل اين احنطاط و خودكامگى را بايد در قرن ىب

  259: بربال انديشه، ص

شكل گرفته و به تدريج پيشرفت كرده است؛ به طورى كه متأسفانه كرد؛ چون اين عقيده ننگني مدت مديدى است كه 
هاى اسالمى بويژه نسل جديد آنان، با كمك عواملى چند، چنان به سرعت رو به جاهليت و پسىت در  امروز اكثر ملت

  !!رهانندخواهند خود را از چنگال اين دمشن ب دارترين دمشن خانگى آنان بوده و مى حركت آمده كه گوىي اسالم ريشه

كنند و بدخبتانه زجنري آن به  اين مهان قويرتين نوع استعمار است كه امروز از آن به استعمار فكرى و فرهنگى تعبري مى
دست و پاى متام كشورهاى اسالمى بسته شده است و جناتى براى آنان نيست، مگر از طريق بازگشت به اسالم، كه كم 

  .آن با خواست اهلى پديدار گشته و بيش در برخى از جوامع اسالمى طليعه

به اميد روزى كه ملت اسالم، پرچم عزت و سربلندى خود را بر بام زمني برافرازند و خود را از دمشن خطرناك مهه جانبه؛ 
  .يعىن استعمار، رهاىي خبشند

ده آگاه كرد و راه آنان را براى اين كه بتوان به جامعه اسالمى رشد بيشرتى داد و آنان را به عواقب خطرناك اين زندگى آلو 
از چاه باز شناساند، بايد علل احنطاط مسلمني را بررسى كرد، شايد از اين رهگذر مسلمانان عزيز بيش از پيش بيدار 

شده و اين علل خطرناك را از زندگى دور كنند، تا با از بني رفنت اين علل و عوامل، عزت ديرين و شخصيت عاىل خود را 
دين و جامعه اسالمى را در جهان بشرى ثابت منايند، و دين خود را به خدا و نىب اكرم و اسالم و دريابند و برترى 

پيشوايان گرامى مذهب ادا منايند، تا در دنيا عزيز و در آخرت و مقابل پيشگاه عدل اهلى سربلند باشند و بدانند كه با دارا 
توانند امور جهان را به دست گرفته و آن را به زيباترين  وى، مىنياز و سرشاِر از فرامني مادى و معن بودن چنني مكتب ىب

  :چنانچه خداى متعال در قرآن به اين حقيقت خرب داده است. صورت اداره كنند

  260: بربال انديشه، ص

َُِنوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ «   .»1« »َو ال 
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هاىي كه به مشا  از پيش آمدها و حوادث و سخىت[سسىت نكنيد و ]  هاِى حق و در جهاد با دمشن رماندر اجنام ف[و «
  .»اندوهگني مشويد كه مشا اگر مؤمن باشيد، برتريد] رسد مى

______________________________  
  .139): 3(آل عمران  -)1(

  261: بربال انديشه، ص

10  

   علل و عوامل احنطاط مسلمني

  

  262: بربال انديشه، ص

  

  دورى از قرآن اولني عامل احنطاط - 1

  

  .بود» قرآن جميد«گرفنت از  شروع احنطاط ملت اسالم پس از برترى، فاصله

رتين دستورات را براى زندگى مردم آورد و مهمرتين سنگر، براى حمفوظ ماندن آنان از گناه، و  كتاىب كه جامع ترين و 
  .بودها  مفاسد و عقب افتادگى

رتين جامعه را به وجود آورد و سيادت و آقاىي آنان را بر متام جهانيان تضمني كرد ترين ملت كتاىب كه از مرده   .»1« ها، 

در سايه عمل به آن، : قرآن جميد به عنوان چراغ روشنگر زندگى، از طرف خداى متعال به انسان عرضه شد و وعده داد
  .دست يابدانسان به متام معارف و حقايق عاىل 
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هاى گذشته شد، و اين  افتادگى ملت اسالم از زمان جداىي از اين معدن گرانبها و سرشار و پر سرمايه، اولني عامل عقب
  .عقب ماندگى به تدريج از قرون قبل شروع شد و متأسفانه تا امروز كه توسعه مهه جانبه يافته است

ته بود، وىل هنوز مسلمني از بركت معنويت اسالم بر سر پا گذشت كه جامعه اسالمى از قرآن فاصله گرف ها مى مدت
ا حال مخودگى، ركود مادى و معنوى شروع شد و تا امروز كه با ديدگان خود ضررهاى  بودند؛ اّما به تدريج از درون آ

  .نگرند، ادامه يافته است غري قابل جربان را مى

______________________________  
ِه َو َلْو آَمَن أَْهُل اْلِكتاِب َلكاَن ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو تـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تـُْؤِمُنوَن بِاللَّ « -)1(

  .]110): 3(آل عمران [ »َخْرياً َهلُْم ِمنـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو َأْكثـَُرُهُم اْلفاِسُقونَ 

  263: بربال انديشه، ص

به اروپا و مغرب زمني، مسلمني ) كه نتيجه زمحات دانشمندان اسالم بود(هاى اسالمى و علوم اهلى  البته قبل از ورود برنامه
اين چنني گرفتار ناراحىت نبودند؛ وىل پس از بيدارى آنان، و رشد زندگى مادى در اروپا، غفلت و غرور و عياشى و 

هاى استعمارى آنان، در معرض  جامعه اسالمى، رشته سيادت در آجنا قرار گرفت و ملت اسالم توسط برنامهپرسىت  شهوت
  .چپاول و يغماگرى، دزدى، بردگى غرب و دريوزگى از جهان اروپا قرار گرفتند

   اندوه دل

گيز، به سوى تعاىل و ترقى ان زمني در سايه علم و دانش با سرعىت شگفت با كمال تأسف به مهان نسبت كه اروپا و مغرب
  .مادى در حركت بود، مسلمانان هم بر اثر غفلت و دورى از منبعى چون قرآن، به احنطاط و پسىت رهسپار شدند

حقِّ  . ترين شخصيت انساىن است قرآن كرمي معجزه جاويد بزرگ. قرآن سرمايه پروردگار عامل در ميان توده بشرى است
  .تر است اى واجب برتر است و اداى حق اين كتاب، از طرف انسان از هر فريضه تر و كتاب اهلى از هر حقى بزرگ

  .قرآن راهنماى بشر به سوى سعادت، و بازدارنده انسان از ذّلت، شقاوت، بدخبىت و هالكت است

اخته در سراسر جهان، قرآن نه فقط به عنوان كتاىب كه داراى احكام فقهى است شناخته شده؛ بلكه به عنوان كتاىب شن
  .شده كه حاوى قوانني سياسى، قضاىي، جزاىي، مدىن، اجتماعى، جسمى، روحى، مادى، معنوى و اخالقى است
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كند؛ وىل با كمال تأسف در اداره امور ملت اسالم، جايش خاىل  كتاىب كه با تواناىي كامل، بشر را از هر جهت اداره مى
ره    اى كه از او برده است؛ زيرا تنها 

  264: ه، صبربال انديش

بسنت به بازوى طفل براى رد چشم زخم، و قرار : هاى زندگى است، مانند اى از مراسم شود، به عنوان تربك در پاره مى
اى از  اگر هم عده. دادن كنار سفره عقد براى صميميت و شگون، و به مهراه داشنت براى حمفوظ ماندن از حادثه

م براى استفاده عده دانشمندان بر آن شرح و تفسري بنويسند، فقط اى حمدود است، نه  در خور استفاده علمى حمض آ
  .اين است اولني عامل احنطاط مسلمني. عملى

داشت عمومى در  اين كتاب جمموعه قوانني از تكاليف زندگى روزانه تا تشريفات ديىن، از تزكيه نفس تا حفظ بدن و 
ا بيان رذايل و از مكافات عمل در اين جهان و آن جهان را در بر زندگى و از حقوق اجتماعى تا فردى و از اخالقيات ت

  دارد، وىل امروز كدام مّلت اسالمى است كه عمل به اين كتاب، در جمموع مقرراتش قرار گرفته باشد؟

   قرآن در كالم على عليه السالم

  

  .اين قرآن كرمي است كه به نام نىب بزرگ و آيني او در پيش روى ما قرار دارد«

در اين نظام متني و استوار و . چراغ فروزاىن است كه در تاريكى جهل، نور راه گم گشتگان و هادى گمراهان است
  .ناموس شريف اهلى كژى و كاسىت نيست

ناسخ را . دارد ها پرده برمى گويد و از حقايق برنامه دهد، از واجبات سخن مى كند و حرام را توضيح مى حالل را بيان مى
شدگان قرون قبل حكايت  پردازد و گاهى از گم هاى گذشته مى دهد، گاهى به داستان ويژه را از ناويژه نشان مىاز منسوخ، 

اند و در عني كامياىب به ناكامى  حديث فرسوده ملوك ظامل و فرمانروايان قلدرى، كه چندى بر جهان حاكم بوده. آورد مى
   انگيز مهراه كويش را با شهادت تاريخ و پندهاى عربتسازد، و مجالت ني از جهان رخت بربستند را تازه مى

  265: بربال انديشه، ص

  .آورد ها و رؤياهاى ناداىن به هوش مى كرده و غفلت زدگان را از مسىت لذت
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قرآن جميد از هر . گذارد هاى مهلك قلب مرهم شفا مى خبشد و بر جراحت قرآن عظيم، به دردهاى زمان زندگى درمان مى
اى را فراموش ننمود، آينده  ها را به ياد آورد چندان كه حادثه اى ناگفته نگذاشت، گذشته ه تا آجنا كه كلمهدرى سخن گفت

 »مرموز بشريت را به سعادت و سالمت تضمني كرد، در صورتى كه فرمان وى را بپذيرند و راه خوشبخىت را از وى جبويند
»1«.  

نقل » ج البالغه«لسالم در اطراف سازندگى قرآن، كه در كتاب ارزمشند اين بود قسمىت از سخنان امريمؤمنان على عليه ا
هاى اسالمى رفته، چنانچه خود و زندگى را  شده است؛ وىل عمل به اين كتاب اهلى و منبع فيض آمساىن، از ياد ملت

  .اند هاست فراموش كرده مدت

كند، اگر چه  اى فروگذار منى هاى علمى و انديشه تاى از فعالي مغرب زمني اگر متديّن به دين اسالم نيست؛ وىل دقيقه
  .ها فائق آمده است هاى علمى، بر ملت شود؛ وىل اكنون بر اثر جماهدت عاقبت با متدن منهاى دينش نابود مى

كردند، از زير زجنري  حداقل اگر ملت اسالم به آيات علمى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اخالقى در قرآن عمل مى
  .شدند بار آنان راحت مى فرهنگ خفت

  مقاصد برتر قرآن جميد

  

تربيت فرد و جامعه، تكميل قواعد عقلى، شكوفاىي استعدادات فكرى، : كند عبارت است از هدىف را كه قرآن دنبال مى
دام زجنري خرافات، ننگ    هاى اجتماعى، ابطال تقليدهاى كوركورانه، نريومند ساخنت قّوه روح و آماده منودن ا

______________________________  
از امري مؤمنان عليه السالم سخنان حكيمانه ديگرى نيز در مورد فضل قرآن نقل شده است كه بيشرت آن در  -)1(

، 177، 175، 158، 151، 147، 138، 127، 125، 110، 91، 87، 18، 1هاى  البالغه در خطبه ج
  .آمده است 183
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هاست   به ادراك معاىن حقيقى، مواعظ حسنه و حتصيل و رشد در مدرسه خداپرسىت؛ وىل شاگردان اين مدرسه مدتانسان 
ا اجازه برگشت منى گرخيته   !!دهد اند و هم اكنون مهمرتين مانع بازگشت آنان، استعمار فكرى است كه به آ
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  مذّمت تقليد

  

ه و موانع تعقل و تفكر است، قرآن كرمي مقام شامخ دانشمندان و قرآن جميد و احكام نوراىن آن، دمشن تقليد كوركوران
  .فضيلت حتصيل علم و بيدارى را با نيكوترين راه بيان فرموده است

   امثال و حكم

  

اين كتاب با امثال و ِحَكم، ُطرق مستقيم سعادت و نيك خبىت و منازل با شكوه انبيا و پرهيزكاران را به مردم نشان داد؛ تا 
شد آيا جامعه اسالمى  اگر به اين كتاب عمل مى. رس فضيلت گريند و وجود خود را با عمل به آيات آن بيارانداز او د

  مهان عزت و سرفرازى صدر اول اسالم را نداشت؟

   اوصاف شخصى و اجتماعى

  

مت، توزى، رباخوارى، دوروىي، ر  قرآن جميد براى خبشيدن يك نظام عاىل به انسان، دروغگوىي، دزدى، كينه شوه، غيبت، 
چراىن و ديگر كردارهاى ناپسندى كه به حال  خيانت، ظلم، جتاوز، بدبيىن، زنا، شراخبوارى، قماربازى، ناسزاگوىي، چشم

  .فرد و جامعه مضر است را حرام كرده است

ز عذاب قرآن مسلمني را به رعيت پرورى و دستگريى، اميان و دوسىت، احسان و عدل، مروت و شجاعت، شرف و ترس ا
   اهلى، زهد و پرهيزكارى

  267: بربال انديشه، ص

آيا وضع جوامع اسالمى امروز مطابق با حالل . و كسب معارف و زيور معنوى در حتت فلسفه ناپاياىن تشويق كرده است
  و حرام قرآن است؟

  !گريى از قرآن جميد نيست؟ آيا احنطاط جامعه، سزاى اين كناره
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   تشويق به كسب علم

  

هاى گوناگون به  يد مبادى علوم و فنون، جمهوالت بشر و اسرار توحيد، مبدأ و معاد و مقصد و مقصود را در سورهقرآن جم
زبان حكايات و آيات و بيان ادله و براهني، روشن و واضح منوده است و انسان بايد بداند كه كتاب آمساىن اسالم 

  .ترين ميزان و ترازوى شناخت حقايق است عاىل

   يه قرآنعزت در سا

  

  :فرمايد امام ششم عليه السالم مى

ار « قرآن جميد را نيكو فرا گرييد؛ چرا كه در آن نيكوترين حديث است، در آياتش فكر و انديشه كنيد؛ چرا كه آن 
بوددهنده درون سينه دل بودى جوييد؛ چرا كه  آن را نيكو تالوت كنيد؛ زيرا گواراترين و . هاست هاست و به نور آن 

  .»1« »هاست ترين داستان شريين

قرآن جميد امر كننده و بازدارنده، ساكت و گويا، حجت خداى متعال است كه پيمان حمكم خود را از مشا درباره آن گرفته 
  .و نفوس مشا را در گرو آن قرار داده است، و به وسيله آن نور خود را متام و آيني مقدسش را تكميل كرده است

  .خبش قرآن سرشار كرد غمرب خود را از دنيا مرياند؛ در حاىل كه خلق را از احكام هدايتپروردگار متعال پي

______________________________  
  .22: پرتوى از قرآن -)1(
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. رسيدند در پرتو مقدس قرآن بود كه اعراب جاهل، دانا گشته و توفيق تشكيل مدينه فاضله را يافتند و به متدن و ترقى
  .باشد قرآن راهنماى پرهيزكاران و مشعل فروزان نابينايان و رهرب جويندگان و خواهندگان راسىت، درسىت و يكتاپرسىت مى

توانند در سايه برگشت به اين كتاب با  اند مى ها، نظم خود را از دست داده ترديد امروز مسلماناىن كه در متام زمينه ىب
  .هاى كتاب خدا، مهچنان در مهني بدخبىت خواهند ماند ابند و گرنه بدون عمل به برنامهعظمت، عّزت گذشته را باز ي
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   عمل و پاداش

  

ها را ادا كرده و در  كتاب اهلى كه بر دو پايه حمكم يكتاپرسىت و پاداش عمل در روز قيامت استوار است، حق انسان
دام بناى شهوت اين مردم . ذ ممنوع، كوشش فراواىن منوده استپرسىت و لذاي ترويج معارف و فرهنگ حقيقى و ا

مسلمانانند كه بايد آن را دليل و راهنماى خود قرار دهند، تا در سايه عمل به آن برترى يافته و سعادت دنيا و آخرت 
  .خود را تأمني منايند

پروانگان مشع هدايت، وارد قرآن جميد با تعاليمش، شادماىن، نشاط و مسرت فراواىن در قلوب آدميان، بويژه پريوان حق و 
  .منايد دارش، انسان را به پيمودن راه واقعيات تشويق و حتريص مى كند و با قوانني جالب و ريشه مى

  از كتاب اهلى پريوى كنيد

  

 كنند اگر رفتار و كردارشان، و آراء و قرآن، آنان كه ادعاى مسلماىن مى: اسالم و اميان، و اسالم و اميان يعىن: قرآن يعىن
  عقايدشان مطابق با قرآن نباشد، آيا اين ادعا از آنان پذيرفته است؟

  269: بربال انديشه، ص

شوند؛ افرادى  زنند و مرتكب انواع و اقسام كارهاى نامشروع و خالف انسانيت مى كساىن كه دم از اسالم مى! آرى
ادعاى مسلماىن و ديندارى، عقًال و شرعًا، از روشن است كه . اند هستند كه از گلستان قرآن گلى نچيده و حىت بوىي نربده

ا فرمود روز قيامت قرآن : آنان پذيرفته نيست و اينان مهان كساىن هستند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در مورد آ
  .جميد دمشن آنان و جايگاهى جز جهنم در آن عرصه خنواهد داشت

   يك روايت

  

  :كه فرمود  از امام ششم عليه السالم نقل شده است
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پريوان ما كساىن هستند كه مانند ما عمل و رفتار كنند، نه آن كه رفتارشان خمالف با رفتار ما باشد آنگاه خود را به ما «
  .»1« »نسبت دهند ما از اين گروه و طايفه بيزارمي

؟ آيا عمل آن حضرت و راسىت عمل آن بزرگواران چيست كه امام صادق عليه السالم ما را به گزينش آن دستور داده است
  ساير اهل بيت عليهم السالم غري از عمل به قرآن كرمي است؟

اگر با دقت بنگرمي مدنيت واقعى؛ مهان ديندارى و عمل به احكام قرآن است و متدن حقيقى؛ مهان بريون آمدن از قيد 
  .اسارت و خالص شدن از زندان استعمار و ننگ گناه و خطاكارى است

  اشكوفاىي استعداده

  

   پريوى از قرآن جميد استعدادها را هر چه بيشرت شكوفا كرده، و قواى انساىن

______________________________  
  .8، حديث 64، باب 174/ 68: ؛ حبار االنوار10، حديث 614/ 2: خصال -)1(
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گردد، در راه كمال و امنيت به كار  مسخر آدمى مىهم آنچه در سايه آگاهى، . منايد را در راه خري و صالح تقويت مى
» اسراء«دارى است كه قرآن، در سوره  اين مهان راه ريشه. شود رود و هم انسان از سالمت دنيا و آخرت برخوردار مى مى

  :فرمايد بدان اشاره كرده و مى

  .»1« »ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَومُ «

هاست، كتاىب است كه آيات آن مانند امواج نور و نسيم هوا، در قرون متواىل و در  كتاب راهنماىي براى انسانقرآن جميد  
ميان جوامع بشرى، در متام فواصل شب و روز در حركت است، انسان بايد چشم باز كند و جهاز تنفس معنوى و روحى 

  .را در معرض نسيم پاك آن قرار دهد

اى از انوار درخشان كتاب اهلى، كه روزگارى ملت اسالم در اثر توجه به آن،  يات قرآن كرمي و گوشهاى از واقع اين بود مشه
رو مشىت  هاى مادى و معنوى بودند، و امروز بر اثر عدم توجه به دستورات آن افسرده و پريشان و دنباله پيشرو متام برنامه
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تر اين كه با داشنت قرآن، آرزوى رسيدن به احواالت آنان  بو عجي!! هاى زندگى هستند مسيحى و يهودى، در متام زمينه
  .توانند مثر ديگرى داشته باشند را دارند، آنان كه جز سوق به نيسىت و نابودى و هالكت و سقوط در عامل منى

  تقليد كوركورانه هرگز

  

  .دورى از قرآن، و تقليد از فرهنگ ضد انساىن قرن بيستم، عني ناداىن است

اىي كه در غرب تصوير انسان    هاى به اصطالح متمدن قرن بيستم، بويژه آ

______________________________  
  ].9): 17(اسراء . [»كند به پايدارترين و استواترين طريقه و آيني هدايت مى) جامعه انساىن را(حقا كه اين قرآن « -)1(
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  :كنند، اين است كه زندگى مى

رسد،  ها مى ها و كامراىن العاده بپردازد، بعد نوبت لذت هاى فوق چيزهاى الزم را حتصيل منايد، بعد به نيازمندى ابتدا بايد
خواهد كه به او خدمت كنند، چنني انساىن يك ساعت اسرتاحت و  هاى زياد و به دنبال آن، اشخاص را مى سپس ثروت

تر در اختيار قرار گريد، متايالت او  آسايش و راحىت آسانرت و فورىتر از مهه اين كه هر چه وسايل  آسايش ندارد، و عجيب
ها فعاليت  شود، كه بتواند رضايت او را جلب منايد، به طورى كه پس از مدت زيادتر شده و چيزى در اين جهان يافت منى

رش به جاى باالتر رفته ها ثروت را بلعيد و بسيارى از مردمان را ناراحت ساخت، فك و كشمكش، و پس از اين كه ميليون
اين است يك تابلوى حساس و واقعى از يك . خواهد مهه را قتل عام كند و براى اين كه خودش صاحب دنيا شود، مى

  .»1« اى متمدن را تشكيل بدهد خواهد جامعه انسان حقيقى كه مى

   انسان قرن بيستم

  

از مقاالت مهم خود، از تابلوى حساس مزبور، درباره سناتور بزرگ ممالك متحده آمريكا، در يكى » ادوارد كندى«آقاى 
  :دارد انسان غرىب قرن بيستم چنني پرده برمى
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يابد و  مهچنان كه خشنونت ادامه مى. نبايد در مورد اثرات وخامت بار حتوالت اخري، بر مردم هند و چني اشتباه كنيم«
مصيبت روى مصيبت پديد . پيوسته رو به افزايش است كند، حبران مردم هند و چني هم، مبباران تصاعد بيشرتى پيدا مى

   شوند و زنان و مردان و اطفال بيشرتى آيد، كودكان بيشرتى يتيم مى مى

______________________________  
  .148: قرارداد اجتماعى -)1(
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شوند، و بار ديگر بر تعداد قربانيان آمار ديگرى  مى گردند، و هزاران تن ديگر نيز يا جمروح يا معلول و يا كشته آواره مى
موافقتنامه (اى است كه در موافقتنامه  گذرد، و آن هم به خاطر چند مجله شود كه مشاره آن از چند ده ميليون مى افزوده مى

درست است كه طرف مقابل نيز در عمليات تعرضى خود، . بر سر آن اختالف است) صلح آمريكا، هند و چني
اى كه در برابر كاهش سطح خشونت جنگ نسبت به  تواند ما را از وظيفه دهد؛ اما اين خشونت منى ونت نشان مىخش

  .غري نظاميان دارمي معاف منايد

ميليون تن  7/ 5تاكنون كشور آمريكا  1965مردم آمريكا اين انتظار را از دولت خودشان دارند، با اين وجود از سال 
بوده » نيكسون«فرو رخيته است كه قسمت عمده آن طى چهار سال حكومت » چني« و» هند«مبب بر سر مردم 

  .است

امي و سه برابر، بيشرت از ميزاىن است كه طى  فرو رخيته» كره«اين مقدار مبب، يازده برابر مقدارى است كه ما بر سر مردم 
  .جنگ دوم جهاىن به كار برده شده است

  .نويه سال گذشته به بعد، در هند و چني به كار برده شده استدست كم يك ميليون تن مبب، از ماه ژا

ها به مردم غري نظامى اثر چنداىن نداشته  گويند، اين مبباران توان قبول كرد، آنچنان كه فرماندهان نظامى ما مى هرگز منى
مردم  1972اما در سال هاى سال برايشان كاىف است،  امي، تا سال مشكالتى كه براى مردم هند و چني بار آورده. باشد

اند، در كامبوج و  شديدترين ضربات جنگ را حتمل كرده» كامبوج«و » الئوس«نظر از  صرف» ويتنام«و » هر دو پاره«
  .الئوس هم ضايعات جنگ رو به افزايش است
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اميان كشته يا جمروح ها هزار تن از غري نظ هاى ما، تنها سالح مرگ و ويراىن است كه ده در ويتنام مشاىل با توپخانه و مبب
  .اند شده

   ويتنام جنوىب هم از اين بالها بركنار نبوده است، نزديك به دو ميليون آواره
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  .»1« در آن سرزمني وجود دارد

وجود دارد كه » سناى آمريكا«هزار تن رسيده است، و بنابر آمارى كه در  200و مهچنني تلفات غري نظاميان به 
اف بر اين . (ساله هستند و نيمى از قربانيان زنان و كودكانند 12ها كودكان زير  ميانگني يك چهارم قربانيان و زمخى
  ).آدخمواران غرىب و مسيحى قرن بيستم

بار اين  توان اثرات وخامت هاى مردم ويتنام، خارج از تصور و ارزياىب است و به دشوارى مى ميزان مصايب و شكنجه
  .هاى خانوادگى، و نابودى اصول زندگى و اجتماع ويتنامى برآورد كرد ويراىن كانون جنگ را بر

اند، براى صلح و رهاىي از مبباران و قتل عام، فرياد  ها نفر از مردم هند و چني كه از قتل و كشتار جان به لب شده ميليون
اكنون كه سردمداران حكومت آمريكا بر احدى ت. (طلبند و ما بايد اين فريادها را پاسخ دهيم كشند و استمداد مى مى

هاست كه با مردم آمريكا مهراه است و مردم اين سرزمني، نه تنها از اين جنگ  جنگ هند و چني سال.) اند رحم نكرده
ا از وعده خسته   .اند ها و شعارهاىي است كه براى پايان آن شنيده اند؛ بلكه خستگى بيشرت آ

ا از اين خسته هاى اطراف ويتنام سر در  آورمي، وىل در تايلند و آب بيند سربازان آمريكاىي را از ويتنام بريون مى ىاند كه م آ
  .»2« »دهند هاى جنگى ما دوباره، كار كشتار و مبباران را ادامه مى آورند و هواپيماها و كشىت مى

______________________________  
هاى  نزديك به دو ميليون آواره مسلمان به خاطر گروهى يهودى در بيابان به وسيله مهني آمريكا و دوستانش نيز -)1(

  .خاورميانه عرىب وجود دارد كه حىت از وسايل اوليه زندگى حمرومند

گذرد بار ديگر سردمداران  اكنون كه قريب به نيم قرن از آن زمان مى. (8844مشاره  51دى  11كيهان دوشنبه   -)2(
را مورد » عراق«كه با فريب و حيله و رأى دادگاه بر سر كار آمد، مردم مظلوم » بوش پسر«حكومت آمريكا به سركردگى 

نگارم خرب  امروز كه اين صفحات را مى. طلب را ندارد هجوم قرار داده و هيچ كس قدرت مقابله با اين شيطان منفعت
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شهيد . عتقادات شيعه سپرى كرد يافتيمشهادت يكى از فرزندان حضرت زهرا عليها السالم كه عمرى را در راه اعتالى ا
مهزمان با  82/ 6/ 8آية اللَّه سيد حممد باقر حكيم رضوان اللَّه عليه در سالروز والدت حضرت باقر عليه السالم در تاريخ 

سالروز شهادت شهيدان رجاىي و باهنر به دست عمال دژخيم زمان، پس از مراسم مناز مجعه در كنار مرقد پاك و مطهر 
طلب است كه براى تصاحب  هاى پليد قدرمتندان منفعت اين نيز از نقشه. مؤمنان عليه السالم به شهادت رسيدامري 

اينان كه دم از . نشانده آمريكا بود را سقوط و كشور عراق را تصاحب كردند هاى ملى كشور عراق، صدام كه دست سرمايه
دهند و در برابر وجدان بيدار دنيا چه پاسخى خواهند  ا مىزنند چگونه پاسخ اين محالت وحشيانه خود ر  حقوق بشر مى

  ...داد
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انگلستان، فرانسه، بلژيك و در شرق زمني مانند روسيه و ساير كشورهاى : طلب ديگرى مانند كشورهاى صنعىت و منفعت
فرزندان گمراه !! از ممالك متحده نيستندمادى و صنعىت نيز، از نظر جنايت و آدخموارى، كشتار، غارت و يغماگرى كمرت 

هاى دراز به دنبال كيمياى سعادت ديده بر معجزات صنعت و خملوقات فكر و انديشه خود دوختند و تا جاىي  زمني، سال
اى براى پرستش و عبادت به وجود آوردند و احتياج و نياز به  هاى تازه پيشرفتند كه از مصنوعات علم و دانش خود، بت

  .ا، تا سر حد اسارت درآوردندمصرف ر 

كنند كه راه  با اين حال اكنون در اوج متدن و فرهنگ فىن و صنعىت، سرخورده و سودا زده، به اين حقيقت اعرتاف مى
ترين دستاوردهاى علمى و فىن، براى رفع  بشريت در حاىل كه به غىن. خوشبخىت، صلح و رفاه، از سوى ديگرى است

برد، و به اين  جمهز شده است؛ اما مهچنان در كمبود خوشبخىت و سعادت واقعى بسر مىهاى مادى خود،  نيازمندى
  .»1« كند واقعيت رسيده است كه براى رسيدن به خوشبخىت حقيقى، تنها اين مقدار كمال در علم و دانش كفايت منى

   آن وضع خوخنوارى قلدران قرن بيستم، و اين اعرتاف بشر متجدد، در عدم

______________________________  
  .8844مشاره : كيهان  -)1(
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ايت درجه احنطاط و پسىت  دستياىب به خوشبخىت حقيقى، آيا براى اهل قرآن كه به خاطر كناره گريى از قرآن به 
  !!اند، وقت بازگشت به قرآن نرسيده است؟ رسيده

شود،  ها مى هاىي كه براى ارتكاب جنايت ها و جمازات ها، راهزىن كشى، مسموميت در هر صورت اين مهه قتل، دزدى، حق
جهت در ميان اين قوانني غلط  است، و هرگز براى كشته شدن كسى كه ىب) بر جهان(دارى و مالكيت  براى حفظ سرمايه

  .»1«  از بني رفته، كسى يك قدم جلو نگذاشته است

   زندگى شرافتمندانه در سايه قرآن

  

روح و  چنان كه در سطور گذشته مالحظه كرديد، انسان غرىب از اوضاع زمان، زماىن كه آن را با استفاده غلط از متدن ىب
معناى خود آميخته، زبان به اعرتاض و شكايت گشوده و به شدت اظهار خستگى و دلتنگى كرده است؛ زيرا در سايه  ىب

هاى زيادى را  كشد و ملت قوانني عاىل اهلى نربده است، ضعيفان را مىاين متدن، كه رنگى از معنويت ندارد و بوىي از 
بس  فقط گاهى به عنوان صلح و آرامش، آتش. دهد كند و از قتل و غارت و وحشيگرى هراسى به خود راه منى اسري مى

اجم اى را مى چند ساعته هاى غري  لبته اين برنامها. هاى خود ادامه دهد پذيرد، تا قواى فرسوده خود را جتديد كرده و به 
ها، دست از  طبيعى و غري انساىن، خسته كننده، و زجر دهنده روح و روان است؛ وىل در عني اين اظهارات و دلتنگى

گرى انسان غرىب  اى از مكارى و حيله كند اين اعرتافات هم پرده دارد، آنچنان كه انسان حس مى مرام كثيف خود برمنى
  .است

______________________________  
  .149: قرارداد اجتماعى -)1(
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  كدام انسان غرىب؟
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ناگفته مناند كه مراد ما از انسان غرىب، كساىن هستند كه از نظر تربيت و افكار و آراء، ساخته شده اوضاع ماديگرى به 
نيسم در شرق؛ يعىن تكامل طبيعى روح مادى باشند، چه در غرب زندگى كنند يا در شرق؛ زيرا كمو  اشكال گوناگونش مى

هاى كمونيسىت شرق نيز،  داند كه ملت و مى »1«  هاى انساىن و معاىن روحى حيات بشرى است غرب، فاقد خصلت
طلبان  يهودى، ستمديده غرىب هستند كه از نظر برنامه كمرت از حكومت» ماركس«يافتگان افكارى چون افكار  تربيت

زيرا آدخمواران قرن بيستم، در شرق و غرب، شاگردان يك مكتبند و فرزندان نامشروع يك پدر و  سرزمني غرب نيستند؛
  .هايشان سرچشمه گرفته است ديىن و جداىي كلى و كامل از حق، احواالت و برنامه مادرند، و از ىب

ن است كه در متدن غرىب از سابقه و تعدى و جتاوزهاى ناجوامنردانه، براى آ هاى ىب سوز و جنايت اين بالهاى خامنان
  .انسانّيت انسان خربى نيست

   انسانّيت فراموش شده

  

دارى گرفته تا كمونيسىت  هاى موجود جهان، از سرمايه در متدن مادى غرب، انسانّيت به فراموشى سپرده شده است، نظام
كه قيمت ) هم رأى، از يك پدرند زيرا گفتيم اينها مهه شاگردان يك مدرسه و برادران(نيز، در اين جرم بزرگ شريكند 

آورى رو به  اند، در حاىل كه ارزش مهه چيز، آرى مهه چيز، به وضع سرسام قدر كرده انسان را شكسته و انسانّيت را ىب
   ارزش درآمده است، كه رود، انسان اين گل سر سبد آفرينش، به صورت موجودى ىب فزوىن مى

______________________________  
  .131: دالت اجتماعى در اسالمع -)1(
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  !!تر است تر و سبك وزن قيمت در مقام مقايسه از هر چيز، ىب

ديد به سقوط و نيسىت مى اين مهان عاملى است كه نه تنها رشد و ترقى انسان را متوقف مى منايد، در  سازد؛ بلكه او را 
. رود جديد، افزوده شده و جهان به سوى اكتشافات جديدى پيش مى حاىل كه روز به روز بر حجم مصنوعات توليدى

هاى واقعى وى  تنها موجب پديد آمدن اين وضع، آن است كه در اساس تشكيالت متدن جديد، فطرت انسان و نيازمندى
اده شده است   .مراعات نشده و اين متدن بدون توجه به اين واقعيت بنا 
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نوعى، نبايد ما را سرگرم خود كرده و از دره هولناكى كه انسان و انسانيت با آن روبرو پيما و قمرهاى مص هاى قاره موشك
  .است غافل منايد

باشد و اوست كه شاهكار  انسان، عزيزترين موجود اين جهان است، اوست كه هسته مركزى اين عامل و حاكم بر آن مى
، و بايد مقياس ترقى و تنزل او قرار گريد، و باشد خلقت و صاحب عقل، كه مهمرتين مالك كرامت و برترى او مى

پيشرفتگى يا عقب ماندگى او را نشان دهد، و اين سعادت و خوشبخىت اوست كه بايد ميزان سازش يا عدم سازش متدىن  
  .كند با طبيعت او باشد كه در آن زيست مى

ه روزى و بدخبىت بشريت را در سايه هاى كاذب و سراب گونه اين متدن مادى، نبايد چشم ما را خريه كند و تري  جلوه
  .نامبارك آن، از نظر ما دور بدارد

   نااميدى به علم

  

هاى واالى او تنزل كرده و رو به سقوط است، هرگاه ديدمي اين موجود  بنابراين هرگاه ديدمي كه انسانيت انسان و ارزش
و هرگاه ديدمي بر اثر اين حقارت شخصيت، در  اى براى اداره زندگى ماشينيسم شده، عاليقدر، عبد ذليل ماشني و وسيله

  فكر و ادراك و اخالق احنطاط يافته و مالحظه كردمي كه در روابط جنسى،
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ائم به پسىت گراييده، و مشاهد كردمي كه وظايف فطرى و طبيعى وى معطل مانده، و ديدمي بدخبت و  مانند حيوانات و 
هاى عصىب و رواىن جنون، احنرافات جنسى، گناه و  سابقه، گرفتار بيمارى ، و به وضعى ىبحريت زده و مضطرب گشته

جنايت و تبه كارى شده، و وقىت ديدمي كه از خود و از حميط بيم و وحشىت كه اين متدن و سيستم خمتلف اجتماعى، 
ىت مالحظه كردمي انسان سرگردان و سياسى، اخالقى و فكرى در پريامون او به وجود آورده فرارى و گريزان است، و وق

دهد كه كوبنده روح و جسم و اعصاب اوست، از درد و رنج  بالتكليف است، رنج و غصه خود را با چيزهاىي تسكني مى
توانيم به علم و  برد؛ ديگر منى آور و نوميدكننده، پناه مى به مواد خمدره و مشروبات الكلى يا به افكار تريه و ختيالت يأس

  .در اين عرصه متدن اميدوار باشيم و به اكتشافات دست بشر دخلوش كنيمدانش، 
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خرب است، هر چند در تسهيالت زندگى مادى پيشروى كند، خنواهد توانست از سقوط هولناك  علمى كه از روان ىب
  .روزى او را پايان خبشد بشريت جلوگريى كند و تريه خبىت و سيه

گذراند، بشريت از اين  شيده بدارد، كه متدن صنعىت جديد روزهاى آخر خود را مىتواند اين حقيقت را پو  ديگر علم منى
  .پس نيازمند متدن، و نظام و تشكيالتى ديگر است

كند و اثر علم و معرفت را خنثى  دارى كه زندگى بشر را تباه مى هاى ريشه تشكيالت متدن آينده، بايد از عيوب و نقص
  .سازد دورى كند مى

، بايد به انسان اين فرصت را بدهد، كه به هدف خلقت خود نزديك شده و خيمه سعادت خود را بر تشكيالت آينده
اى جز آنچه تا به حال به   سر منزىل كه خداى جهان براى او مقدر فرموده است، برافراشته و علم، عقل و جتربه را به گونه

   با سرشت انساىنهاى واقعى و  گرفت به كار گريد، آنگونه كه با نيازمندى كار مى
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  .»1« او موافق و مناسب باشد

اين تشكيالت كه بتواند عقل، جتربه و علم را به كار گريد، جز از طريق توجه و عمل به قرآن ميسر نيست؛ چنانچه به 
احنطاط خود؛ يعىن دورى  سازندگى آن در صفحات قبل اشاره شد، از اينرو مسلمني بايد به قرآن باز گردند، و اولني عامل

  .از كتاب حق را از سر راه سعادت خود بردارند

   پرسىت هوى - 2

  

  .پرسىت، غفلت، احنرافات فكرى و عملى زمامداران مسلمني، دومني عامل احنطاط جامعه اسالمى است شهوت

  :مردم در زندگى دنيا داراى دو مسلكند

  .كنند اى كه باشد كسب مى ثروت، نفوذ و مقام را به هر وسيلهماديگرى كه فقط به ظاهِر زندگى پرداخته، و : اول
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گريى و نيايش،  كنند، يعىن گوشه گريى كه تنها به كارهاىي كه در خور روح است اقدام مى گزيىن و گوشه مسلك عزلت: دوم
  .باشد روزه و رياضت، به حنوى كه مايه بريدگى رشته ارتباط آدمى با زندگى مادى مى

  .سازد بشريت را از هدىف كه برايش منظور شده منحرف مىاين دو مرام، 

هدىف كه به اقتضاى ناموس آفرينش، و تسخري عناصر جهان مادى، براى او و براى اين كه بايد مظهر عظمت كربياىي 
  .خداى متعال باشد، برايش معني شده است

ارى، زورگوىي و ظلم نسبت به مال، بينيم جز سركشى و ظلم، استعمار و خو  در مسلك ماديگرى حمض، چنان كه مى
   جان، ناموس زيردستان، مسأله

______________________________  
  .118: آينده در قلمرو اسالم -)1(
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فته نيست امي جز فساد و از هم وارفتگى و ويراىن  گزيىن نيز، چنان كه شنيده در مسلك روحانيت حمض و عزلت. ديگرى 
كند،  ها و مزاياى انسانيت است و فكر و اراده و كار را از آدمى سلب مى گى تباهى كه موجب از دست دادن ويژهو 

  .سودى ندارد

اى نيست جز آن كه حكمت آفريدگار، انسان را به سوى يك آراستگى مهه جانبه سوق دهد؛ تا  از اين جهت چاره
تواند از نعمت اراده، آزادى،  وى در سايه اين آراستگى مى. ال كندموقعيتش حمفوظ مانده و هدف آفرينش را بتواند دنب

  .انديشه و از نتايج جد و جهد و فعاليت، آن هم در كادر اميان و عدل و در امنيت و ثبات سود جويد

يد آورد، چنانچه خداى متعال در قرآن جم رسالت رهرب عاليقدر اسالم چنني آراستگى مطلوىب را به ارمغان آورده و مى
  :فرمايد مى

كند كسى را كه از پى خشنوديش راه  مهانا از جانب خدا براى مشا نور و كتاىب آشكار آمد كه با آن خدا هدايت مى«
  .»1« »كند ها به نور كشانده به راه راستش هدايت مى سالمت پويد، و او را از تاريكى
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خىت مطلوب بشر، بر واقعيت آفرينش انساىن قرار رسالت مزبور، پايه و اصالحات خود را براى حتقق خبشيدن به خوشب
ره هاى ويژه  داده است، اين واقعيت عبارت از اين است كه انسان داراى تن و روان است كه هر كدام جداگانه به دنبال 

  .گردند خود مى

  ها خوشبخىت

  

ره    هاى جسمى انسان با آفرينش معجزه آساىي كه دارد، بدون متاميت 

______________________________  
يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع ِرْضواَنُه ُسُبَل السَّالِم َو ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر * َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َو ِكتاٌب ُمِبنيٌ  -)1(

  ].16 -15): 5(مائده [  ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   ِبِإْذنِِه َو يـَْهِديِهْم ِإىل
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ها را در ضمن عقايد و آداب و قوانينش گنجانده و بر  گردد، اسالم مهه اين خوشبخىت و روحى، هرگز خوشبخت منى
  .ماديت حمض قلم بطالن كشيده است

اسالم بر روحانيت حمض نيز، مهني خط ابطال را گذارده است، پس اسالم مكتىب است مركب از آراستگى مادى و 
روحاىن، و از نظر اصالح شخصيت مستقل فرد، مطالب بسيارى آورده است و به شخصيت اجتماعى نيز كمال توجه را 

كند   بدين حلاظ نيز دستور داده كه حقوق و وظايفى ميان فرد و اجتماع متبادل گردد، ديگر فرق منى. مبذول داشته است
ر باشد و يا اجتماع بزرگرت و وسيعرتى چون وطن و جامعه  كه آن اجتماع يك اجتماع كوچكى چون خانواده و حميط كا

در اين باره، عدل و مساوات، مهكارى و رعايت حقوق مهگان، و بردبارى بايد منظور گردد چرا كه اجتماع . كل بشريت
  .»1« هاىي دارند در برابر فرد و فرد در پيشگاه اجتماع مسئوليت

  .عادل اسالمى استها به دست حاكمان  البته اجراى اين برنامه

از اين . هاى زندگى مادى و روحاىن انسان است بنابراين، ميزان حكومت در اسالم، بر پايه حفظ آراستگى در متام زمينه
اسالم بنيانگذار يك حكومت عادل و آگاه جهاىن : بينيم كنيم، مى جهت وقىت اصول حكومت در اسالم را مطالعه مى

ره را بربنداست تا در سايه آن متام بشر از    .حقوق حمفوظ خود، حداكثر 
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در اين حكومت، قانون اساسى، قرآن و كلمات پيغمرب و ائمه طاهرين، و ضامن اجراى قوانني، اميان مردم مسلمان است؛ 
وىل پس از رحلت رسول خدا، با كمال تأسف، افرادى كه به عنوان حاكم تعيني شدند، اسالم بعد از آن حضرت را در 

  دند، زمام اين حكومت را به دست گرفتند و بر اثرعمل كنار ز 

______________________________  
  .89: سريى در تعاليم اسالم -)1(
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پرسىت، غرور، حسد، تكرب و ضعف اميان، عالوه بر اين كه نتوانستند از اصول عاليه حكومت اسالمى نفعى به مردم  هوى
هاى  هاى غري عادِل دوران ذّلت و نگونسارى جامعه اسالمى را فراهم، و به تدريج حكومت مسلمان برسانند، اسباب

تاريخ اسالمى، كه زيربنايشان مهان ديوار كج حكومت اوليه بعد از پيغمرب بود، تا امروز، روز روشن ملت اسالم را به شب 
  .تاريك مبدل كردند

قبلى، بعد از رسول گرامى و عاليقدر اسالم، راه احنراف پيمود؛ به هاى  در هر صورت مسئله حكومت در اسالم، با نرينگ
طورى كه از مهان اول، ملت اسالم دچار خسارات فراواىن شد؛ آنچنان كه تا امروز دامنه آن، مهه جوامع اسالمى را گرفته 

  .است

   غاصبان خالفت

  

منرب قرار گرفت و مردم مسلمان را خماطب قرار  پس از رحلت جانسوز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله خليفه اول بر فراز
  :داد و گفت

رسول خدا در روش خود از جانب خدا مؤيد، و با وحى آمساىن مستظهر بود، وىل ما كه دستمان از وحى كوتاه است، «
  .»مبا اجتهاد خود در اداره مسلمني عمل خواهيم كرد، ممكن است به يارى خدا، ما در رأى خود مصيب و يا خطا كني

اى از احكام اسالمى، براى  ديد از اجراى پاره داد، در مواردى كه خودش صالح مى اين تصور، به خليفه اول اجازه مى
ترين وقت، مصداق پيدا كرد، مانند فشارى كه به خاندان  مصلحت زمان، صرف نظر منايد كه اين طرز تفّكر در نزديك
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و عيالش پيش گرفت، » مالك بن نويره«در ماجراى » الد بن وليدخ«رسالت وارد ساخت و سكوتى كه در مورد جنايت 
  .را با وصيت و سفارش براى زمامدارى تعني كرد» عمر«و هنگام وفات هم بر خالف اصول عاليه اسالم 
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احكام اهلى را  خليفه دوم نيز در زمان حكومت خود تقريباً مهان روش را پيش گرفت، و به صواب ديد خود، برخى از
  .»1«  گفنت حى على خري العمل، ازدواج موقت و جايز بودن سه طالق زن در يك جملس  -حج متتع: ملغى كرد؛ مانند

______________________________  
اجرا شد، جلوگريى از نقل حديث » ابوبكر«و » عمر«يكى ديگر از مهمرتين افكار پليد و خطرناكى كه از طرف  -)1(

اين عمل شنيع خود را رنگ و لعاب مقدسى خبشيدند و عجيب » َحْسُبنا كتاُب اللَّهِ «ه با آن بود، اينان با شعار و مبارز 
  .سواد عرب را فريفتند عوام ىب

يكى از اصحاب و ياران رسول خدا بود كه در عهد عمر بن خطاب از طرف او به واليِت يكى از » قرظة بن كعب«
هنگامى كه خواستيم از مدينه خارج شومي عمر بن خطاب ما را بدرقه كرد و «: گويد ى مىو . ممالك اسالمى فرستاده شد

چون من از اصحاب پيامرب خدا بودم و مشا به پاس : دانيد چرا مشا را بدرقه كردم؟ گفتم آيا مى: هنگام خداحافظى گفت
ن به خاطر چيز ديگرى مشا را بدرقه كردم و اينكه گفتيد درست؛ اما م: عمر گفت. احرتام به رسول خدا ما را بدرقه كرديد

مشا فقط براى مردم قرآن . آن اينكه خواستم به مشا سفارش كنم كه مبادا مردم را در آن ديار با احاديث مشغول كنيد
  .»كند خبوانيد كه ما را كفايت مى

خود بود كه نشر فرهنگ و متام اين اقدامات از طرف غاصبان خالفت به خاطر استحكام خبشيدن به حكومت و خالفت 
از . آوردند فضايل اهل بيت عليهم السالم را به عنوان بزرگرتين عامل براندازى شخص و شخصيت خود به حساب مى

  .منودند كردند و هر كسى را به جرم نقل حديث جمازات مى رو به شدت از نقل حديث جلوگريى مى اين

راموشى سپردن سريه و راه و روش معنوى پيامرب و اهل بيت عليهم از مهمرتين آثار شوم ممانعت از نقل حديث، به ف
چنان روح معنويت در آن دوران . توان به وضوح فهميد السالم بود كه با گذرى در تاريخ حكومت خليفه اول و دوم مى

عنويت مبذول رخت بربست كه امريمؤمنان عليه السالم پس از روى كار آمدن بيشرتين وقت خود را در بازگرداندن روح م
بكر بودند، متام جوامنردى و آزادگى خود  داشت؛ اما با اين مهه، سردمداران دنياپرست و آناىن كه دست پرورده عمر و اىب

روان و صفّني بر امريمؤمنان عليه  اى از شراب دنياپرسىت سركشيدند، و اوضاع را با بروز جنگ را در كاسه هاى مجل، 
  .السالم تاريك كردند
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ريزى كرد و مردم را روز به روز از فرهنگ غىن اسالم و  رايش غلط و بغض و كينه ناجبا، آثار شوم و خطرناكى را پايهاين گ
سال پس از  50هاى شيطاىن در اعتقادات مردم ريشه دواند كه در كمرت از  قرآن دورتر منود، چنان آثار شوم اين سّنت

اش حسني عليه السالم بستند و در ميدان خونني   به قتل جگرگوشهرحلت جانسوز رسول گرامى اسالم، مسلمانان كمر 
  .سر از بدنش جدا منودند» قصد قربت«كربال با 

بقّيه عمر را تا به امروز غايبانه » بقية اللَّه«از آن زمان تا به امروز مردم از حكومت اهل بيت عليهم السالم حمروم شدند و 
رهسپرى كردند، حال چه بايد كرد تا او را  مند شد،  از پس پرده غيبت به ميدان حضور كشاند و از لذت و حظ ظهورش 

  .اى قابل تأمل است كه بر عاشقان و تشنگان درك دولتش پوشيده نيست خود نكته

  .كردند ادامه داشت و هر كسى را به جرم نقل حديث دستگري مى» عمر بن عبدالعزيز«ماجراى ممنوعيت حديث تا زمان 

  284: ص بربال انديشه،

خليفه دوم طبق نظر اشتباه خود، تقسيم بيت املال را كه در زمان پيغمرب و خليفه اول به طور مساوى بود، با تفاوت 
عملى كرد، و اين پايه اول حدوث غايله اختالفات طبقاتى در اسالم بود، كه بعدها تلخرتين نتايج را براى مسلمني ببار 

  .»1« آورد

ها با يك وضع ملوكانه كسراىي و قيصرى حكومت   م، معاويه بر سر كار آمد كه در شام سالدر قلمرو حكومت خليفه دو 
اى نداشت و اين روش تنها به دليل اين بود كه، وى جماور با  كرد، حكومىت كه جز يك سلطنت استبدادى، قيافه

خليفه نيز عذر او را پذيرفته و . ستدان اى خود را معذور مى امپراطورى روم بود و به اين دليل از پيش گرفنت چنني رويه
  .شد متعرض حالش منى

كرد، و ملت اسالم را با يك تردسىت  ها كمك مى ها، به تزلزل جامعه اسالمى در متام زمينه معاويه عالوه بر اين كجروى
شد   ثني نقل مىهاىي از رسول اسالم در ميان حمدّ  در خالل اين احوال، روايت. كرد اى از اسالم دور مى عجيب و ماهرانه

شد كه  شدند كه داراى اجتهاد بودند و اين گونه القا مى كه به موجب آن، صحابه رسول خدا به عنوان كساىن معرىف مى
   اگر ايشان در امور اصابت به واقع

______________________________  
، تنها به تاريخ زندگاىن دو تن از براى اطالع از اينكه اين بدعت چه آثار شومى را در جامعه اسالمى گذاشت -)1(
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مراجعه كنيد و ببينيد كه اين زاهدان ديروز چگونه به » زبري«و » طلحه«رتين ياران رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بنام 
  .ها به آتش كشيدند دنياپرستان امروز مبدل شدند و اطاعت و تسليم خود را در پريوى از هوى و هوس
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  .كنند مأجور و اگر نكنند معذورند

در اذهان ملت اسالم به ) شد كه بنا بر علل و عوامل سياسى، به پيغمرب خدا نسبت داده مى(مفهومى كه اين روايات 
آورد، اين بود كه صحابه، يك نوع مصونيت ديىن دارند كه هر عملى را مرتكب شدند، ديگران حق كمرتين  وجود مى

  .در حق آنان خنواهند داشتاى  اعرتاض و مؤاخذه

هاى واليات و  اين امتياز ساختگى ديىن، يك روح استبداد عجيىب در صحابه، كه اضافه بر اصل حكومت، حكومت
ا بود مى فرماندهى   .آفريد هاى لشگريان اسالم، غالباً به دست آ

در پيكره » ديىن به حسب مصلحت وقتاى از مواد  جواز تغيري پاره«اينها مواد فاسدى بود كه در اثر پيدايش نظريه 
  .اجتماع اسالمى پديد آمد

كرد و هر روز  البته چنني حتريفى، تا مدتى اثر ظاهرى نداشت و اسالم با نريوى حقانيت و نورانيت خود، توسعه پيدا مى
ند، از روش برد حد و حساىب كه به عنوان غنيمت مى هاى ىب شد و به واسطه ثروت اى نصيب مسلمني مى فتوحات تازه

دار دروىن تدرجياً به نشو و مناى خود ادامه داد، و  هاى ريشه حكومت، خشنود و به وضع خود خوشبني بودند؛ وىل زخم
ا نيز از ياران و اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  هنوز ديرى نگذشته بود كه عّمال حكومت، كه عده اى از آ

علناً روش بيدادگرى پيش گرفتند و امنيت را از جان و عرض و مال مردم سلب   بند و بارى گذاشته و بودند، بناى ىب
  .كردند، در حقيقت در آن روزگار، هوس، جايگزين قوانني ديىن گرديد

ها منجر به شوريدن مردم عليه حكومت و قتل عثمان شد، و سراجنام اين احنراف  ها و خودخواهى در نتيجه، اين تبعيض
روان و شهادت رادمرد بزرگ انسانيت حضرت : هاى داخلى و خونني ر به جنگدر جامعه اسالمى منج مجل، صفني، 

  .على عليه السالم شد
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   صحابه و ياران

  

هاى فجيع، ننگني و شرم آور روى داد، كه   جريانات عامل اسالمى، صدها و هزارها صحنه خونني و پردهدر خالل اين 
ا مجاعىت از صحابه بودند   .گرداننده عمده آ

توان او را توجيه كرد؛ جز اين كه گفته  اى است كه به هيچ منطقى منى فضاحت و رسواىي هر يك از اين فجايع، تا اندازه
  :شود

شىت مىاصحاب جمت   !باشند هد بودند و در خطاى خود معذور، و قاتل و مقتول و ظامل و مظلوم هر دو آمرزيده و 

  .پارچه قلم قرمز كشيد و مهه را باطل دانست بايد روى آيات مربوطه به اجر نيكوكاران، و عذاب بدكاران يك: يعىن

ا، دسته ديگرى از قب ا، از به دنبال اين دسته از صحابه و دستياران آ يل يزيد، و خلفاى آل مروان و حكام و عّمال آ
ا روى كار آمدند، كه در حقيقت ريشه اعتقادات و  قبيل زياد بن ابيه، عبيداللَّه بن زياد، حجاج بن يوسف و نظاير آ

  .مذهبشان مهان نظريه سابق الذكر و سلطنت استبدادى بود

يد، جز نامى از اسالم باقى مناند، و حكومت اسالمى و دين زمان در مدت حكومت اينها كه تقريباً هفتاد سال طول كش
  .اى جز عدل و تقوى نداشت، تبديل به يك امپراطورى جائرانه صد در صد عرىب گرديد پيامرب، كه پريايه

و پس از  بسيارى از مردم ايران، عليه امويان قيام كردند،» اميه بىن«پس از آن، اگر چه در اثر از حد گذشنت بيداد و ستم 
   اميه را سرنگون منودند؛ اّما زمام اداره مسلمني به دست هاى خونني حكومت ننگني و رسواى بىن جنگ

  287: بربال انديشه، ص

عباس هم دردى را دوا نكرد و وضع عمومى اجتماع اسالمى، بر اثر حكومت آنان  افتاد، و روى كار آمدن بىن» عباس بىن«
تا اواسط قرن هفتم هجرى، مشكالت ديىن، روز بروز شديدتر و سعادت عمومى اسالمى ترى پيدا كرد و  وضع نامطلوب

گذرد، وضع عمومى اجتماع  قرن از هجرت پيامرب مى 14حلظه به حلظه از مردم دورتر شد، و پس از آن تا امروز كه 
  .»1« شود اسالمى، در احنطاط بيشرت و به سقوط نزديكرت مى
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   زداىي غاصبان خالفت دين

  

ريزى شد، و در سايه وحى خداوندى،  يربناى حكومت اسالمى به دست تواناى نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله پايهز 
  .مقرراتش تعيني گشت

  :گويد مانند اسالم مى معارف ىب

رتين قوانني را با شايسته رت، و تأمني سعادت و رفاه آنان، بايد  ين مبناى ترين جمريان مهراه ساخت، ا براى ساخنت جامعه 
رتين قوانني كه مهان  فلسفى و فكرى شيعه است كه به حكومت معصومني قائل است؛ يعىن بايد رهربى اّمت، در پرتو 

رتين اشخاص؛ كه مهان امامان دوازده گانه   .اند صورت پذيرد قوانني اسالم است، به دست 

امامان دوازده گانه باشند را رسول اهلى با انتساب وحى ترين جمريان آن كه مهان  قرآن، قانون اساسى اسالم است، و شايسته
  .معرىف فرمود

   اعتقاد شيعيان

  

  در زمان حضور امام معصوم فقط او: به مهني جهت شيعيان عقيده دارند كه

______________________________  
  .30 - 34: ، مصاحبه استاد عالمه طباطباىي2مكتب تشيع، ساالنه  -)1(

  288: صبربال انديشه، 

هاى تعيني شده در  صالحيت رهربى و زمامدارى جامعه را دارد، و در صورت عدم حضور امام، اشخاصى كه با برنامه
شخص كاردان، با سياست و تدبري، قوى النفس، عارف به نظامات، : قرآن و روايات، واجد شرايط زمامدارى باشند؛ يعىن

هاى اخالقى، اهل اجتهاد و بصري به  ار، عادل، با تقوى، دور از زشىتهاى اساسى اسالم، خوشنام، نيكوك قوانني و هدف
  .»1«  ناپذير از حق و درسىت و قوانني امور، پذيراى انتقادات، انعطاف
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و » مالك اشرت«براى شناخت زمامدار و وظايف او، در زمان عدم حضور امام معصوم، به عهد نامه على عليه السالم به 
اى كه د» حممد بن ابوبكر«   .آمده است مراجعه كنيد» ج البالغه«ر كتاب پر

هاىي   زمامدار اسالمى بايد به كمك اميان مردم، جمرى احكام و قوانني اهلى براى رفاه حال جامعه باشد، آن قوانني و برنامه
  .كه اصولش در قرآن و توضيحش با پيغمرب و امام است

   دستور العمل علوى

  

  :را فرا خواند و فرمود» عبيداللَّه بن ابو رافع«خود  على عليه السالم روزى كاتب

  :نام آنان را بفرما، فرمود! اى امريمؤمنان: ، گفت!ده تن از ثقات و كساىن كه مورد اعتمادند را نزد من بياور

اعور اصبغ بن نباته، ابوالطفيل عامر بن وائله كناىن، زربن حبش اسدى، جويرية بن مسهر عبدى، حارث بن عبداللَّه، 
عبيداللَّه بن ابو رافع آنان را دعوت كرد و مهه . مهداىن، مصابيح خنعى، علقمة بن قيس، كميل بن زياد و عمر بن زراه

  .شرفياب حضور امريمؤمنان عليه السالم شدند

______________________________  
  .662: اسالم و عقايد و آراء بشرى -)1(

  289: بربال انديشه، ص

ا فرمود حضرت خطاب به   :آ

اين نوشته را بگرييد كه بايد عبيداللَّه بن ابو رافع، آن را در حضور مشا هر روز مجعه قرائت كند، اگر شخص ماجراجوىي، 
  .غوغا برپا كرد مشا كتاب خدا در ميان بگذاريد و او را به انصاف خبوانيد

اى از  كه ما اصول عاىل اجتماعى آن را، كه پارههاى مفصلى قرار داده بودند   در آن نوشته، على عليه السالم برنامه
كنيم؛ تا اوًال اصول اسالم از نظر  هايش از نظر اجرا مربوط به حاكم اسالمى در سايه اميان مردم است نقل مى برنامه

ته ها از طرف زمامداران اسالمى روشن گردد، اينك به منت نوش پرسىت و ختريب برنامه حكومت و ثانياً آثار شوم شهوت
  :امريمؤمنان عليه السالم كه خود كاملرتين جمرى آن در جامعه اسالمى بود توجه كنيد
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كتاب، حكمت، فرايض و سنت را به مشا تعليم كرد، مشا را امر . فرستاده خدا به سوى مشا از خود مشا و مهزبان مشا بود«
آن امانات را به صاحبانشان رد  : ند و دستور دادهايتان و به اصالح ذات البني فرا خوا به صله ارحامتان، به مصونيت خون

كنيد، به عهد خود وفا كنيد، سوگند خود را بعد از تأكيد نقض ننماييد، عطوفت به يكديگر منوده و سراغ هم ديگر 
با يك ديگر نيكى كنيد، به روى هم خندان باشيد، سخاوت داشته باشيد، به يكديگر رحم كنيد و از چپاول، . برويد

مت نزنيد، شراب خنوريد كه حرام است و مهچنني از كسرى كيل، كمى . حسد بر يكديگر بپرهيزيدستم و  حرف ناروا و 
اد كه زنا نكنيد، ربا نگرييد، اموال يتيمان  ى فرمود، و در ضمن آنچه به گوش مشا تالوت كرد، راه پيش مشا  ترازو و وزن 

كوتاه سخن آنكه هر خريى . ى ننماييد؛ خدا تعدى كاران را دوست نداردرا خنوريد، در زمني تباهى و فساد مكنيد و تعد
شت نزديك مى   منود امر داد و از هر كرد و از آتش دور مى را كه مشا را به 

  290: بربال انديشه، ص

شت دور مى شرى كه به آتش نزديك مى ى فرمود منود و از    .»1« »كرد 

   خط مشى حكومت اسالمى

  

داد، كه جامعه را از حمرمات و ممنوعات  عاىل و ارزنده، خط مشى حكومت اسالمى در جامعه را نشان مىاين مطالب 
اين و هزاران برنامه ديگر از اصول عاىل . داد؛ تا رفاه جامعه در سايه اين برنامه تأمني گردد حفظ و به خوىب سوق مى

از آن اجتماعى و برخى از آن اجرايش به دست حاكمان عادل اى  اى از آن مربوط به اعمال فردى و پاره اسالمى، كه پاره
اسالمى است، به عنوان قانون اهلى، در بني مردم قرار گرفته است؛ وىل زمامداران اسالمى نه تنها خود عامل نبودند؛ بلكه 

  .ماند در سايه حكومت آنان اجتماع اسالمى هم از اصول عاىل اسالم دور مى

هاى حكومت اسالمى  ى و قواعد بسيارى ديگر، كه ريشه و اساسش در كتاب خداست، پايهعدل و داد، تعاون اجتماع
  .قرن از اجراى آن به وسيله حكام و مردم خربى نبوده و نيست 14بود، كه در اين 

  توجه كنيد

  :گويد مى» الطرق احلكميه«از قول ابن القيم اجلوزى در كتاب » الدين االسالمى روح«در كتاب 
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ان پيامربان و كتب را فرستاد تا زندگى انسان را بر مبناى عدل و داد به پا دارند، آن عدل و دادى كه زمني و خداى مهرب«
  .»2« »ها به آن برپاست آمسان

______________________________  
  .287/ 4: عنصر شجاعت -)1(

  .297: روح الدين االسالمى -)2(
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بود كه پس از او تغيري كلى  ) از طرف خداى متعال(گذار آن  مهان مسريى است كه نىب اسالم پايهمسري حكومت، ! آرى
قرن احنراف روى  14كرد و تا امروز متام سريت و صورتش را از دست داده است، در چنني شرايطى، مسلم است كه 

هاى  د با مجعيىت بالغ بر يك ميليارد و دولتكند كه ملت گرفتار آن، امروز نتوان احنراف، چنان احنطاطى اجياد كرده و مى
  .خمتلف در مقابل دمشىن پست و زورگو، مانند يهود مقاومت كند

خداى متعال حاكم مطلق بر آفرينش است و در نظام انساىن انبيا و امامان معصوم، فرمانروايان او، و پس از ايشان 
باشند؛ وىل افسوس كه تا  مى) ر كتب فقهى بيان شده استكه به طور مفصل در باب واليت فقيه د(مؤمنان عدالت پيشه 

گونه شايستگى نيابت و جانشني رسول خدا  امروز به جاى مؤمنان عادل، افرادى رشته امور را در دست داشتند كه هيچ
وارد شده هاى جور به جامعه اسالمى  براى اين كه به ضررهاى فراواىن كه از حكومت. اند صلى اهللا عليه و آله را نداشته

هاى حكام جور توجه كنيد؛ تا به حنو دقيقرتى علت دوم احنطاط مسلمني  اى از برنامه آشنا شويد، الزم است به گوشه
  :معلوم گردد

   سريه غاصبان خالفت

  

مالحظه كنيد و پس از آن » الغدير«تفصيل حكومت سه حاكم بعد از رحلت نىب مكرم اسالم را در كتاب جهاىن 
غريقابل جربان حكومت معاويه و پسرش يزيد پليد را، بر جامعه اسالمى در متام كتب معتربه تارخيى و رواىي هاى  ضربه
  .ببينيد
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   زمام امور ملت »1« خليفه اموى كه پس از معاوية پسر يزيد» مروان بن حكم«

______________________________  
فرزند يزيد هجوم بردند و از او خواستند تا خالفت » معاويه«مردم به سوى » يزيد بن معاوية«پس از كشته شدن  -)1(

بعد از پدرش را بر عهده بگريد؛ اما معاويه فرزند يزيد پس از مدتى سكوت، روزى باالى منرب قرار گرفت و ضمن سخناىن 
  .سفيان را به انتقاد گرفت اعمال و رفتار پدر و پدربزرگش معاوية بن اىب

اين خالفىت كه مشا امروز به من : السالم را به دستور پدرش يزيد به شدت حمكوم كرد و گفتوى شهادت امام حسني عليه 
در اين ميان از مجع زناىن كه حاضر بودند كسى . كنيد حق ما نيست و بايد به صاحبان اصلى خود بازگردد پيشنهاد مى

. »رسيدى كه آبا و اجدادت را لعن كىن ىاى كاش مانند خلته خوىن از من خارج شده بودى؛ و به اينجا من«: فرياد زد
در تاريخ زندگاىن . وى مادر معاويه پسر يزيد بود: گونه سخن گفت؟ جواب دادند اين زن كه بود كه اين: كسى پرسيد

مهان زماىن كه آن سخنراىن عجيب را ايراد كرد . روز سكوت از دنيا رفت 40معاوية فرزند يزيد آمده است كه وى پس از 
تو اگر دوست ندارى حاكم شوى، مانند عمربن خطاب : پدر و پدربزرگش را حمكوم كرد، مروان حكم گفتو اعمال 

اندازم تا تو لّذت  من هرگز خودم را به آتش منى: معاويه در جواب گفت! شوراىي تشكيل ده و حكومت را به ما واگذار كن
  .بربى

بر سر  » مروان حكم«پس از مرگ وى . اند زيد را به شهادت رساندهاند كه معاوية بن ي برخى از تاريخ نويسان بر اين عقيده
  .نوشته على اصغر ظهريى مراجعه كنيد» هاى سياهى از تاريخ برگ«توانيد به كتاب  براى اطالع بيشرت مى. كار آمد

  292: بربال انديشه، ص

اسالم و بويژه امريمؤمنان عليه السالم  توزى نسبت به پيامرب اسالم را به دست گرفت، آدمى پليد بود و در عداوت و كينه
او كسى بود كه با پدرش به امر رسول خدا از مدينه تبعيد شد و تا زمان حكومت عثمان، او را به . شهرت بسزاىي داشت

  .»1« مدينه راه ندادند

______________________________  
است كه اتفاق آن سبب شد تا رسول خدا صلى اهللا الغدير داستاىن را نقل كرده  6مرحوم عالمه اميىن در جلد  -)1(

روزى رسول خدا صلى اهللا : خالصه داستان مزبور اين است كه. را از مدينه تبعيد كند» َحَكم«عليه و آله پدر مروان يعىن 
 كه در پسىت و رذالت سرآمد مردم زمان خود بود از» حكم بن عاص«عليه و آله وارد منزل يكى از مهسران خود شد، 

  .چراىن پرداخت الى شكاف در به چشم
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مهني كه رسول خدا متوجه شد تازيانه را برداشت و او را دنبال كرد، حكم بن عاص آن روز از دست پيامرب گرخيت؛ اما 
اى كه حىت  كن منودن غده سرطاىن خطرناكى چون او، دستور داد تا او را تبعيد كرد؛ به گونه رسول گرامى اسالم براى ريشه

  .ى مجعه نيز جماز به بازگشت نبود و حق حضور در شهر مدينه را نداشتروزها

آوردند  آمد او را به حضور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى هر طفلى كه در مدينه به دنيا مى: در تاريخ آمده است كه
: آوردند حضرت فرمود پسر حكم به دنيا آمد و او را به حضور رسول خدا» مروان«وقىت . كرد و حضرت برايش دعا مى

/ 4: اسدالغابة. (اين مارمولك فرزند مارمولك و ملعون فرزند ملعون است: اْلَوزَُع بُن اْلَوزع، اْلَمْلُعوُن بُن اْلَمْلُعون يعىن
348.(  

  293: بربال انديشه، ص

  

   در زمان عثمان

  

گام ورود، صد هزار درهم از بيت املال در زمان عثمان بر خالف روش رسول خدا، به سفارش عثمان به مدينه آمد و هن
هم در اختيار او قرار گرفت و خراج و ماليات » فدك«و » افريقيه«مسلمني به او داده شد، عالوه بر آن مخس استان 

 »1« »حممد بن اىب بكر«فرمان قتل : اند اى از تواريخ نوشته پاره. بازار مدينه را نيز، در سايه حكومت عثمان تصرف كرد
  .او، از حامل نامه به دست آمد به خط

   وى در جنگ مجل بر عليه على عليه السالم مهراه عايشه بود؛ تا وقىت كه شكست

______________________________  
از زنان » امساء بنت ُعميس«مادرش . يافته امريمؤمنان عليه السالم بود بكر اما پرورش فرزند اىب» بكر حممد بن اىب« -)1(

حممد عالوه بر فضايل و مكارم اخالقى كه داشت جّد مادرى حضرت امام صادق عليه السالم . وزگار بودپاك طينت ر 
مهسر امام باقر عليه السالم و » ام فروه«داشت كه دخرت او » فقيه حرمني» «قاسم«شود؛ يعىن پسرى به نام  حمسوب مى

  .مادر حضرت صادق عليه السالم است
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و بار ديگر » اشرت مالك«منصوب شد، يكبار قبل از » مصر«السالم دو بار به استاندارى  حممد از طرف امريمؤمنان عليه
را مأمور » معاوية بن خديج«پس از شهادت مالك، در مرتبه دوم معاوية بن اىب سفيان، عمروعاص و مردى به نام 

ا او را به شهادت رساندند و بدن مطهرش را در شكم محار مرده. شهادت حممد كرد   .اى گذاشته و به آتش كشيدند آ

ا سر مطهر حممد را براى معاويه فرستادند در شهادت حممد گريست و در قنوط مناز بر معاويه » عايشه«: كنند نقل مى. آ
  .فرستاد و كشندگان حممد لعن مى

يعىن حممد پسر من » بكر َظْهِر اىبُحمَمٌَّد اْبِىن ِمْن «: سخت گريست و فرمود» حممد«امريمؤمنان عليه السالم نيز از شهادت 
ساله بود و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله قبل از والدت خرب شهادتش  28حممد هنگام شهادت . بكر بود از پشت اىب

  .واقع شده است» االزهر«در پشت دانشگاه » جامع اللَّه«كنار » حيضان«خيابان » مصر«قرب مطهر او در . را داده بود

  294: ص بربال انديشه،

بصريان نزديك شد، تريى به طرف طلحه رها كرد كه طلحه از زخم آن كشته شد سپس به دست لشگريان امريمؤمنان عليه 
  .السالم اسري گشت

  :از مروان بيعت بگري فرمود: امام دوم و سوم به پدر بزرگوارشان گفتند

د سگى است كه با زبان، بيىن خود را مرا به بيعت او حاجت نيست؛ زيرا دست او دست يهودى است و او مانن«
  .»ليسد مى

به مدينه، مسلم را به كشنت مردم و غارت اموال » مسلم بن عقبه«اين موجود خطرناك، هنگام حكومت يزيد، در محله 
  .تشويق كرد

وم داند كه در سايه ش روزگارى اين جرثومه كثيف و درنده، عجيب بر ملت اسالم حكومت داشت، تنها خداى بزرگ مى
  !!هايش در جامعه اسالمى پديد آمد حكومت او چه ضررها و احنرافاتى به وسيله برنامه

   عبدامللك مروان
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هنگامى كه : اند نوشته. قرار گرفت» عبدامللك مروان«پس از مرگ او، زمام حكومت بر جامعه اسالمى، به دست پسرش 
اد و گفت خرب حكومت و خالفت به او رسيد مشغول قرآن خواندن بود، ناگ سالٌم َعَلْيَك، «هان قرآن جميد را بر هم 

  .يعىن از هم اكنون روز جداىي بني من و توست» هذا ِفراٌق بـَْيِىن َوبـَْيِنكَ 

قرآن جميد كه قانون اساسى حكومت در اسالم است و بايد مالزم و مهراه حاكم و حكومت باشد؛ ! خوانندگان عزيز
كند، وقىت رئيس دولت  حلظه اول حكومت بر جامعه اسالمى، با آن خداحافظى مى پرست اموى و مرواىن از خليفه شهوت

  .توان داشت با قرآن وداع كند، از كارمندان دولت و ملت گرفتار آن چه انتظارى مى

  295: بربال انديشه، ص

  :گويد مى» حماضرات«در كتاب » راغب«

استاندار » حجاج«ام  وىل امروز كه به حكومت رسيده من از كشنت مورچه مضايقه داشتم؛: گفت عبدامللك مروان مى«
  .»!!ترين تأثريى ندارد نويسد هزاران نفر را كشتم و در من كوچك من، مى

  .آشامم خون هم مى! آرى: كىن؟ گفت ام شرب مخر مى شنيده: به عبدامللك گفت» زهرى«

در عراق » حجاج«كثر عمال و واليان او چون عبدامللك مروان زمامدار ملت اسالم، مردى خبيل، خونريز، قاتل بود و ا 
در » موسى بن نصري«در مصر » عبداللَّه بن عبدامللك«در مدينه » هشام بن امساعيل«در خراسان » مهلب بن اىب صفره«

  .»1« در جزيره، مانند او خون آشام، خبيل و متجاوز بودند» حممد بن مروان«در مين و » حممد بن يوسف«مغرب 

  ماند؟ آيا سالمىت براى جامعه اسالمى باقى مىدر اين صورت 

   هشام بن عبدامللك

  

امواىل كه . از زمامداراىن بود كه به خبل، حرص، غلظت روح و كمى علم شهرت داشت» هشام بن عبدامللك«پس از او 
  :در زمان حكومتش در خزانه مجع كرد، مانند نداشت، به طورى كه در تاريخ آمده است

  .كردند هاى او را محل مى رفت سيصد شرت جامه مى در سفرى كه به حج
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  .شد ها در زمان او به وسيله عمالش، به صورت عجيىب حيف و ميل مى هاى استان اموال بيت املال و ماليات

  كه فرزند خود را ختنه كرد، خالد هزار در ايام حكومت هشام، طارق مهني

______________________________  
  .57: تتمة املنتهى -)1(
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  !!هاى الوان به وى هديه كرد غالم و هزار كنيز غري از اموال و لباس

  :نويسد خود مى» تاريخ«يعقوىب در 

  .»!!خالد اموال بسيارى بني مردم پخش كرد كه بالغ بر سى و شش ميليون درهم بود«

  :گويد معروفش مى» تاريخ«ابن خلدون نيز در 

  .»1« »شد خالد هر سال بالغ بر سيزده ميليون درهم مىحمصوالت كشاورزى «

. كردند اينها منونه كوچكى است از فجايع حاكم و عمال او كه به عنوان جانشينان پيغمرب بر مردم مسلمان حكومت مى
تب تاريخ سريه و راه و روش ساير خلفاى بىن اميه را نيز تاريخ ضبط كرده است؛ خوانندگان حمرتم تفصيل آن را بايد در ك

  .مالحظه كنند

   آثار شوم حكومت بىن اميه

  

  :نويسد چنني مى» تاريخ متدن اسالم«اى از آن را  گوشه. اميه، گرفتار احنراىف شد بدون ترديد جامعه اسالمى در دوران بىن

كساىن كه آزادى دوره بستند،   ها را از هر راه مى اميه جداً با استقالل و آزادى گفتار و افكار مقاومت داشتند و زبان بىن«
با آنكه مردم در زمان خلفاى قبل حمدود بودند، و آزادمرداىن چون على و يارانش از متام (خلفاى قبل را درك كرده بودند 

گوىي خو گرفته بودند، طبعاً از آن  و به آزادى و حقيقت) ها بركنار شده بودند و حق دخالت در امور را نداشتند برنامه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

خواهى و استقالل طلىب به سخىت عذاب  اميه آنان را براى آزادى خاستند؛ وىل بىن و بر ضد امويان برمى وضع تنفر داشتند
  .»كردند توانستند علناً بكشند به حيله و مكر در پنهاىن هالك مى دادند، و هر كس را كه منى مى

______________________________  
  .367: حكومت در اسالم -)1(

  297: صبربال انديشه، 

  

  ريشه فساد

  

ها از زمان عثمان آغاز شد؛ چه آن كه خليفه ناتوان و ضعيف  پيش از آنكه امويان در شام حكومت يابند، اين برنامه
گرفت و اگر جز اين بود، معاويه قدرت نداشت  الرأى، براى خوشنودى كسان و اقوام خود، كارهاى آنان را ناديده مى

زار دهد و از شام تبعيد كند، گناه ابوذر چيزى جز آن نبود كه امويان را از تعدى و جتاوز را به آن وضع آ» ابوذر غفارى«
  .كرد به اموال مسلمانان مالمت مى

حجر «اى جز اين نديد كه آزادى خواهان و استقالل طلبان را سركوب سازد، وى  كه معاويه به خالفت رسيد، چاره مهني
ا را كشت؛ زيرا آنان از روى وجدان پاك، نفرين بر امام على عليه السالم و يارا» عمر بن محق خزاعى«و » بن عدى ن آ

  .دانستند را بر سر منابر جايز منى

ها، مسلمانان خواه ناخواه، به تقلب و دروغگوىي و رياكارى متوسل شدند و آن  پس از اين فشارها و شكنجه
در قضاياى خالف واقع ساكت ماندند و يا براى استفاده  خواهى و استقالل طلىب صدر اسالم را از دست دادند و آزادى

  .خود به جماز گوىي پرداختند

   منونه
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اى از مسلمانان آزادى خواه و  به عنوان منونه زماىن كه معاويه بدون جموز قانوىن پسر خود يزيد را وليعهد كرد، عده
رفت و كار  كردى اسالم از دست مى وليعهد منى اگر يزيد را: گو، چنان متملق شده بودند كه به معاويه گفتند حقيقت

  !!!شد مسلمانان زار مى

اى از اعراب پديد آمدند كه  كردند و به تدريج گروه تازه اميه، از معاويه پريوى مى امريان و بزرگان و ساير زمامداران بىن
  آزادى گفتار و كردار نداشتند، و در

  298: بربال انديشه، ص

  .كت مانده و به ريا و متلق و چاپلوسى خو گرفتندمقابل عمليات خالف، سا 

وضع زنان در آن روزگار تاريك، تغيري بسيار يافت؛ زيرا عفت و غريت به سخىت رو به كاسىت رفت، غالم و كنيز زياد شد، 
يافت، بزم آراىي و باده پيماىي رواج گرفت، و بعضى از خلفا در عياشى و هرزگى افراط كردند، فحشا در شهرها فزوىن 

غريت، واسطه رساندن مردان به زنان و زنان به مردان از  سراىي و اظهار عشق در شعر شاعران بسيار گشت و مردان ىب غزل
اى از وضع  اين بود گوشه. راه نامشروع شدند، طبعاً فساد شيوع پيدا كرد، غريت مردان رفت و عفت زنان نابود شد

  .اميه عمومى جامعه اسالمى در زمان بىن

   عباس مامداران بىنز 

  

عباس، در جمالس رقص و خوانندگى كه بيشرت با ناز و كرمشه كنيزان رقاصه  خوشگذراىن و صرف وقت رجال و خلفاى بىن
اندوخته زمامداران و رجال . شد، از زمان هارون و مأمون فزوىن گرفت و دامنه آن به تدريج توسعه پيدا كرد و ماهر اداره مى

  .بيت املال مسلمني، آن قدر زياد شد كه از حساب خارج بود عباس از و زنان بىن

خنستني كسى بود كه براى خود اثاث و آالت طال، نقره و جواهر نشان فراهم  » هارون الرشيد«مهسر » ام جعفر زبيده«
  .رسيد هاى زيبا و گلدار براى او دوختند كه ارزش يك پارچه آن به پنجاه هزار اشرىف مى جامه. كرد

وى اول  . از غالم و كنيز فراهم ساخت كه براى اجنام كارهاى او مهيشه حاضر بودند» شاكريه«راىن از طايفه خدمتكا
هاى گلدار و مسور و ابريشم و  هاى طال و نقره ساخت و پارچه هاىي از نقره و آبنوس و صندل با قالب كسى بود كه قبه
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هر نگار به پا كرد و مشع عنرب ساخت و مردم هم عموماً در هاى جوا كفش. انواع حرير سرخ و زرد و سبز و آىب پوشيد
  .ها به او اقتدا كردند اين برنامه

  299: بربال انديشه، ص

  

   مفاسد حكومت هارون

  

اد و زلف و گيسوان » هارون«در زمان حكومت  كنيزان خوشرو و خوش اندام به دست آورد و بر سر آنان عمامه 
ا آراست و قبا  ا مردانه براى آ ا برازنده شد، آنگاه آنان را نزد هارون فرستاد، آ و كمربند به آنان پوشانيد، تا اندام آ

ا را در معرض متاشاى مردم از خاص و عام قرار داد، و ديگران هم از . برابر او گردش كردند و دل او را ربودند هارون آ
ا را غالميات مى  او پريوى كرده، كنيزان زيبا روى را با جامه مردانه آراستند   .»1« گفتند كه آ

آور، از اواخر قرن  هاى قبيح و شرم انگيز و كردارهاى ناپسندى كه به دنبال داشت، با ساير برنامه هاى شهوت اين برنامه
  .اى را براى مسلمني به تدريج به ارمغان آورد دوم اسالمى، با آن مهه رسواىي در اجتماع اسالمى آغاز شد، و روزگار تريه

مرد از رجال دربار وى، مالزم ركاب  30را مقام امارت داد آنچنان كه » اى بوزينه«هارون الرشيد در ايام حكومت خود 
رفت، دستور داشت دست  به امر خليفه مششريى بر كمر او بسته و هر كس كه به خدمت درگاه او مى. آن بوزينه بودند

  .»2« هارون زمامدار اسالمى، بكارت چند دخرت را نيز برداشته بودتر از آن اين كه بوزينه  بوزينه را ببوسد، قبيح

هارون در يكى از جمالس طرب و عيش، چنان بر سر كيف آمد كه دستور داد تا سه ميليون درهم بر سر حضار نثار كنند 
  .»3« و بار ديگر كه به طرب آمد دستور داد آوازه خوان جملس را فرمانرواى مصر كنند

______________________________  
  .12/ 4: مقدمه اصول كاىف -)1(

  .92/ 1: تاريخ طربستان -)2(

  .به نقل از حكومت در اسالم 118/ 5: تاريخ متدن اسالم -)3(
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جل آن ر » حممد بن ابوبكر«زمامدار واقعى اسالم يعىن امريمؤمنان على عليه السالم فرمان ايالت مصر را چندى به عهده 
بزرگ ديىن، و بعد به عهده مالك اشرت كه از بزرگان عاليقدر جهان بشريت بود و براى على چون على براى پيامرب بود قرار 

بيچاره امت . دهد انگيزى را حكومت مصر مى عباس، آوازه خوان شهوت پرست بىن داد وىل زمامدار غاصب و شهوت
  .اسالم كه گرفتار چه نوع حكومىت بود

هارون «كه از جنايتكاران عجيب دوران تاريخ بشر است، پس از مرگ، ششصد ميليون دينار، و » اسىمنصور عب«
صد ميليون دينار به جاى گذاشت» الرشيد   .»1«  بعد از مردن، نزديك به 

   عباس پرسىت زمامداران بىن هوى

  

ديد و شكنجه از مردم شد كه بيش هاىي تأمني مى حساب زمامدار اسالمى، از ماليات هاى ىب خوشگذراىن رت به زور 
  .گرفتند مسلمان مى

حنوه ماليات گرفنت را در زمان هارون شرح داده و ضمن نصيحت به هارون در آن  » اخلراج«صاحب كتاب » ابو يوسف«
  :نويسد كتاب مى

مأمورين ماليات،  نبايد مردى را براى چند درهم خراج كتك زد و او را سراپا واداشت؛ براى اين كه به من خرب رسيده«
ا را به سخىت مى گذاران را در مقابل آفتاب نگاه مى خراج ها و اشياى سنگني  زنند و بر بدن ايشان غل دارند و آ

ا را دربند مى مى   .مانند كنند؛ به طورى كه آن بيچارگان از مناز خواندن باز مى آويزند و آ

مريند و مانند غريىب كه كسى را نداشته باشد،  زندانيان در زندان مى: اشخاص موثق و مورد اطمينان به من خرب دادند كه
  جنازه او در زندان يك روز يا دو

______________________________  
  .192: دو قرن سكوت -)1(
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زندانيان به عنوان صدقه ماند كه  ماند، براى اين كه از طرف واىل، امر به دفن صادر شود؛ وىل جنازه آنقدر مى روز مى
دهند كه جنازه آن زنداىن بدخبت را به قربستان بربد، آنگاه بدون  كنند و كسى را اجري كرده و مزد مى مبلغى را مجع مى

  .شود غسل و كفن و مناز در گورستان دفن مى

از درآمد ماليات كشور، » شيدهارون الر «در مهان زمان كه حال ماليات دهندگان و زندانيان هارون پليد، بدين منوال بود 
كنيزى را به صد هزار درهم و كنيز ديگرى را به سى و شش هزار درهم خريدارى كرد؛ اما دومى را فقط يك شب 

  .نگاهداشت و روز ديگر او را به يكى از درباريان خود خبشيد

ان در كمال ناراحىت و بدخبىت بسر هارون و عمالش از مالياِت گرفته شده، آنچنان زندگى جمللى داشتند؛ وىل مردم مسلم
  .»بردند مى

   حكايت تلخ

  

  :آمده است» مقاتل الطالبيني«در كتاب 

  :علت خروج حممد بن ابراهيم در زمان زمامداران پليد عباسى اين بود كه«

ا مىهاىي كه دانه دانه از  ها به راه افتاده و رطب رفت، پريه زىن را ديد كه دنبال محال اى مى روزى در كوچه رخيت  بار آ
آورى ندارم و براى معيشت  من نان: وقىت حممد علت آن را پرسيد، گفت! رخيت آورى كرده و در جامه ژنده خود مى مجع

  !!»1« »اى جز اين ندارم فرزندم چاره

مروج «عباس مردم داراى حاالتى از اين قبيل بودند، مسعودى مورخ بزرگ در  در چنني زماىن، كه در سايه حكومت بىن
  :نويسد مى» الذهب

  به افتخار برادر خود هارون ترتيب داد،» ابراهيم عباسى«در ضيافىت كه «

______________________________  
  .115: اخلرايج -)1(
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اى مزبور از هاى ماهى پخته در آن بسيار نازك و ظريف بود، معلوم شد غذ قالىب از خوراك ماهى نزد او آوردند كه ورقه
زبان ماهى تدارك شده و متجاوز از هزار درهم خرج برداشته بود، تا از زبان يكصد و پنجاه ماهى آن خوراك را براى 

يه كنند   .»1« »هارون 

چنان پوىل خرج شد كه خاطره آن تا چند » حسن بن سهل«ساله وزير خود  18با دخرت » مأمون«در مراسم عروسى 
  .نسل باقى بود

ه در روز عروسى، داماد و عروس بر حصريى كه از زرناب بافته و با جواهرات گرانبهاتر تزيني شده بود ايستادند و از مجل
ا به عنوان شادباش رخيتند هزار دانه مرواريد غلطان از ميان سيىن   .هاىي كه از طالى مرصع ساخته شده بود، بر سر آ

نيت،   در شب عروسى آنقدر مشع كافورى روشن كرده بودند كه، سراسر شهر مهچون روز روشن بود، به هنگام عرض 
 هزارها گلوله مشك و عنرب كه در ميان هر يك قباله ملكى يا سند غالم و كنيزى بود، به پاى عروس و داماد نثار كردند

»2«.  

   مهجنس بازى

  

  :نويسد مى» تاريخ عرب«در كتاب » فيليپ«

كرد و اين عمل ناهنجار غري طبيعى و غري انساىن  اء شهوت خود نگاهدارى مىامني خليفه عباسى، پسراىن را براى ارض«
  .»3« »!!را در عامل عرب رواج داد

  :نويسد سياحى كه به حضور مأمون بار يافته بود مى

______________________________  
  .، چاپ مصر279/ 2: ، به نقل از مروج الذهب371: حكومت در اسالم -)1(

  .443/ 3: الذهبمروج  -)2(
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  303: بربال انديشه، ص

بيست دخرت يوناىن را در حضور خليفه ديدم، كه مهه لباس فاخر پوشيده و زيورهاى عاىل به خود بسته بودند؛ در حاىل  «
چون رقص آنان رقصيدند،  هاى زيتون و برگ خنل در دست داشتند و در برابر خليفه مى كه صليىب زرين به گردن و شاخه

  .»1« »پايان يافت، خليفه سه هزار دينار ميان آنان پخش كرد

  پليدى ديگر

  

  :نويسد مى» عقد الفريد«صاحب كتاب 

ها كه او را براى عمل نامشروع با هم جنس حتريك كرده بود سوار شد و آنقدر جايزه داد كه  امني بر يكى از آوازه خوان«
  !!اى ون درهم مبن دادهتا حال بيست ميلي: آوازه خوان گفت

هاى سرشار كشور،  دادند و از ماليات ها را از كيسه مسلمانان مى البته متام اين خرج! امني هنوز هم قصد خبشش داشت
يه مى براى خود چنني برنامه   .»2« »ديدند هاى رسواىي را 

  :زمامدار اسالمى آمده است» امني«در شرح يكى از جمالس رقص » اغاىن«در كتاب 

ا به هزاران نفر  در آن جملس، هزار دوشيزه ماهر به آهنگ چنگ و ىن مى« رقصيدند و مهه حاضران نيز، كه عده آ
  .»3« »شد خواندند و عمل مزبور حتت نظر خليفه اداره مى رسيد، آواز دسته مجعى مى مى

______________________________  
  .370: حكومت در اسالم -)1(

  .195/ 3: عقد الفريد -)2(

  .370: االغاىن، به نقل از حكومت در اسالم -)3(
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   عباس آثار شوم حكومت بىن

  

عباس نيز،  ساير زمامداران بىن. هاى خلفاى مشهور عباسى بود اى از برنامه هاى فاسد و خامنان برانداز، منونه اين برنامه
اميه را  ر، چنان افراط و زياده روى داشتند كه مردم آرزوى حكومت بىنمانند گذشتگان خود بودند و گاهى در فسق و فجو 

  .كردند مى

هاى  هاى ماىل و خوشگذراىن عباس، بر اثر روى آوردن به علوم نظرى بيگانگان، و برنامه ملت اسالم در زمان حكومت بىن
غرق شدند و آن اخالق و عادات  پرسىت هاى قرآن، در شهوت و شهوت دربار عباسى، و جداىي از منت اسالم و برنامه

  .آساىي پرداختند ساده خود را از دست دادند و به راحت طلىب و تن

   دسيسه شوم

  

ا با ملت  عباسيان براى حتكيم امارات خود، ناچار دست به دامن حيله و مكر و تزوير و ترور شدند و در نتيجه، كار آ
) مسلمني(غرور، تعصب و جوامنردى كه از صفات برجسته عرب  زير دستشان از وفا، شجاعت، آزادخيواهى، استقالل،

  .»1« بود، جز آثار بسيار ضعيف، چيزى باقى مناند

هاى دولىت داراى شغل و حرفه بودند؛ وىل  البته اين وضع كساىن بود كه پاك باخته دولت و حكومت بوده، و يا در برنامه
بردند، چنانچه اوضاع ائمه طاهرين و بزرگان از عقالى  بسر مىمسلمانان واقعى و ضعيفان، در كمال رنج و ناراحىت 

  .عباس شاهد و گوياى مطلب است اميه و بىن اسالمى در زمان بىن

   دورى ملت اسالم، در زمان امويان و عباسيان، به سرعت بر احنطاط جامعه
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______________________________  
  .923: تاريخ متدن اسالم -)1(

  305: صبربال انديشه، 

  .اسالمى افزود

هاى عاىل اهلى، در جامعه  عباس، ضمانىت براى اجراى برنامه اميه و نزديك به شش قرن حكومت بىن يك قرن حكومت بىن
  .هاى ننگني اين دو طايفه، از اسالم و قرآن در امت اسالمى جز امسى باقى منانده بود اسالمى نگذاشت و بر اثر برنامه

  گر مكار حيله

  

اميه، ابتدا با بردبارى، سپس با مال و آنگاه با مششري، خمالفان را رام ساخت، و  بنيانگذار حكومت غري اسالمى بىنمعاويه 
ا را از بني مى اگر منى   .برد توانست خمالفان را آشكارا از ميان بردارد به مكر و حيله آ

كردند؛ تا هر چه بيشرت از او استفاده كنند و مهني طرز  رو با وى به مكر و حيله رفتار مى دانستند، از اين يارانش اين را مى
رفتار بزرگان با زيردستان و زيردستان با بزرگان، سبب شد كه متلق و چاپلوسى معمول گردد و اساس سياست جامعه آن 

  .روز بر آن استوار شود

ا را حلم و عفو و اغماض ناميد، و چون مردم نيز معموًال از سران خود پريوى  معاويه حيله و مكر را ترويج كرد و آ
گرى بيشرت در ميان دولتيان شايع گشت؛ وىل هنوز به طور كلى عزت نفس  كردند، در نتيجه متلق و چاپلوسى و حيله مى

  .خواهى از بني نرفته بود و آزادى

   جنايت ابو مسلم

  

لم سردار ايراىن، كارى كرد كه آن عزت نفس و پس از آنكه ايرانيان به يارى عباسيان به خمالفت با امويان برخاستند، ابومس
ام مى   گناه بود، از كشت و هر كس، اگر چه ىب وفادارى به كلى ناپديد گشت؛ زيرا وى مردم را به جمرد ا
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  .گرى رواج بيشرتى پيدا كرد جان خود امان نداشت و طبعاً با اين وضع، چاپلوسى و متلق و حيله

» منصور«. و تسليم زمام امور به عباسيان، ميان آنان و علويان اختالف شديدى روى داد» ابو مسلم«زى پس از پريو 
ها، ابومسلم و بسيارى از علويان را كشت و طبعاً ميان ايرانيان و علويان و  خليفه عباسى براى رهاىي از اين كشمكش

ستند از ايرانيان دست بكشند، و براى اداره امور مملكت به توان هاى سخىت پديد آمد؛ اما چون عباسيان منى عباسيان كينه
ا حمتاج بودند، به ناچار ايرانيان را به كارهاى مهمى گماشتند و در عني حال جاسوسان و خربچيناىن را در اطراف آنان  آ

ا را گزارش مى   .دادند تعيني كردند كه آشكار و پنهان گفتار و رفتار آ

  :ن دو دسته بودنداين جاسوسان و كارآگاها

ا را مى: اول   .كنند دانستند آنان جاسوسى مى شناختند و مى دار و دسته خليفه بودند كه مأموران آ

شدند، به  جاسوسان پنهاىن كه از ميان كنيزان، غالمان، ساقيان، ندميان، سازندگان و آواز خوانان انتخاب مى: دسته دوم
داد،  كرد و براى جاسوسى به وزير يا سردار خود مى اى را به خوىب تربيت مى وازندهاين گونه كه خليفه كنيزى يا غالمى يا ن

آرى ملىت كه در سايه حكومت جاسوسى و خربچيىن باشد، . (كردند اتفاقاً وزيران و سرداران نيز با خليفه مهانطور رفتار مى
گرى و  رزى در زمان عباسيان، طبعاً حيلهجاسوسى، كينه توزى، حسد و ) جمبور است متام صفات انساىن را كنار بگذارد

  .»1« متلق و چاپلوسى به بارآورد و مهني كه عزت نفس، آزادگى و مردانگى از بني رفت، آن صفات ناپسند شايع شد

______________________________  
  .941: تاريخ متدن اسالم -)1(

  307: بربال انديشه، ص

  

   براندازى
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كن كردن اسالم، و ويران منودن اساس جامعه  قرن حكومت خود، با متام قدرت براى ريشه خلفاى عباسى در دوران پنج
اسالمى كوشيدند، و در اين راه به هدف و آرزوى خود رسيدند؛ زيرا بعد از آنان، جامعه اسالمى مهچون مرده بيجان بود  

  .مرده تاختندعباس تا توانستند بر پيكر اين  پرست ديگر، بعد از بىن كه زمامداران شهوت

، و در سايه اين !!دانستند عباس خود را صاحب بندگان اهلى، و سايه خداى متعال روى زمني مى پرست بىن خلفاى شهوت
  .دادند خواستند اجنام مى دو عنوان هر چه مى

و مبادله  را كه براى مذاكره در اطراف آزادى» كنستانتني هفتم«خليفه عباسى رسوالن » املقتدر«ميالدى  917در سال 
هزار سرباز سواره و پياده و هفت هزار خواجه سياه و  160اسرا آمده بودند، به طور رمسى پذيراىي منود؛ در اين پذيراىي 

  .يساول از مقابل رسوالن رژه رفتند كه در ضمن اين رژه، صد قالده شري نيز در حركت بود 700سفيد و 

ا دوازه هزار و پانصد عدد آن زربافت بود، اينها اضافه بر   در قصر خليفه، سى و هشت هزار پرده آوخيته بود كه از ميان آ
  .بيست و دو هزار قاليچه گرانبهاىي بود كه در قصر گسرتده بودند

رسوالن كنستانتني، از مشاهده اين مهه جتمل و عظمت، چنان غرق در حريت و وحشت و شگفىت شدند، كه ابتدا اطاق 
  .با طاالر خليفه اشتباه گرفتندحاجب و سپس غرفه و زير را 

ا مى اى بود كه در آن درخت تناورى از طال و نقره خالص، به  افزود، غرفه چيزى كه بيش از مهه بر حريت و تعجب آ
  ارزش پانصد هزار درهم قرار داشت،

  308: بربال انديشه، ص

  .»1« سراىي بودند كه بر شاخسارهاى جواهرنشان آن مرغان مصنوعى از ُدّر و گوهر در حال نغمه

  .كشيدند و سايه خداىي در روى زمني، از دوش ملت ستمديده مى» مالك الرقاىب«هاى گزاف را به عنوان  متام اين خرج

هزار دينار به عموى خود ابراهيم كه يكى از خوانندگان معروف زمان بود هديه   300حممد امني پسر هارون، يك شب 
  .»2« واس را برايش به حلىن خوش خوانده بودكرد؛ زيرا او بعضى از اشعار ابون

ا به شكل  ا را روى آب دجله انداخته بود كه يكى از آ امني چند قايق به صورت حيوانات ساخته بود و براى تفريح، آ
يه كردنش سه ميليون درهم خرج كرده بودند   .»3« سگ درياىي بود، كه براى 
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امروز، از نظر اوضاع و احوال شخصى و اجتماعى كمرت از امويان و عباسيان ساير زمامداران غري اموى و عباسى هم تا 
  .نبودند

   پرسىت عجيب جتمل

  

  :نويسد ، درباره جتمل خلفاى مصرى، مى»تاريخ عرب«در كتاب » فيليپ«

بيست  هفت قايق بسيار زيبا و بزرگ براى سوارى خليفه، مهيشه در ساحل نيل آماده بود، خليفه در پايتخت خود مالك«
ا با آجر و سنگ ساخته شده و هر كدام داراى پنج يا شش طبقه بوده است، از اينها گذشته  هزار خانه بود، كه مهه آ

  .داد معادل مهني عدد، مغازه داشت كه هر كدام از دو تا ده دينار در هر برج اجاره مى

______________________________  
  .91: ه حممد سعيدىتاريخ عرب، فيليپ ِحّىت، ترمج -)1(

  .93: مهان -)2(

  .مهان -)3(

  309: بربال انديشه، ص

و ثروت و جالل » امام مين«و جتمل و ثروت » اسالمبول«و خلفاى عثماىن در » اندلس«جتمل دربار خلفاى اموى در 
حكومت ملت اسالم را تا و ساير زمامداراىن كه زمام » حيدرآباد«و داراىي بريون از حساب نظام » امساعيليه«رهرب فرقه 

  .آور و گيج كننده است اند حريت امروز در دست داشته

ناظم حيدرآباد دكن، آنقدر ثروت داشت كه اگر ثروت او را به چهار صد ميليون مسلمان در جهان » عثمان بن على«
  .هند تصاحب كردوىل بدخبتانه متام آن را دولت !! رسيد كردند، به هر نفرى معادل پانصد تومان مى تقسيم مى

 »و سايرين از فرمانروايان اسالمى هم، نزديك به مهان حدود داراى ثروت بوده و هستند» امام مين«و » آقاخان حمالتى«
»1«.  
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قرن، روح  14هاى زمامداران اسالمى و ُعّمالشان، در طول  پرسىت و دنيادارى اين اسراف، عياشى، خوشگذراىن، شهوت
رهاميان براى ملت و جامعه ا اى داشتند تا به امروز، گرفتار پنجه  سالمى باقى نگذاشت، و كساىن نيز كه از حيات اسالم 

  .آنان بوده؛ آنچنان كه نتوانستند ملت اسالم را از اين مهه بدخبىت جنات دهند

و بدخبىت، اين ملت اسالم است كه بايد به خود آيد و از خواب غفلت بيدار شده و بيش از اين اجازه احنطاط و ذّلت 
  .هاى ننگني و غلط را به خود ندهد در سايه برنامه

قرن گذشته، كه يكى از مهمرتين عوامل  14هاى زمامداران اسالمى، در طول  اى از برنامه اين بود مشّه! خوانندگان عزيز
شده و به سقوط  ها، ملت اسالم از حقيقت اسالم جدا احنطاط جامعه اسالمى بوده است؛ زيرا در سايه اين نوع برنامه

  .اند در ورطه هالكت نزديك گشته

______________________________  
  .115 -101: تاريخ عرب، فيليپ ِحّىت، ترمجه حممد سعيدى -)1(

  310: بربال انديشه، ص

  

  استعمار - 3

  

اى اوضاع و احوال  ناجوامنردانههاى  اگر چه اسالم تاكنون جوامع اسالمى را با دستورهاى خود حفظ كرده است؛ وىل ضربه
قرن، اسالميان را براى افتادن به كام اژدهاى استعمار به تدريج آماده   14هاى به ظاهر اسالمى، در طول  زمامدارى دولت

كرد، آن چنان كه ورود استعمارگران به كشورهاى اسالمى، زمحت چنداىن نداشت؛ بلكه گوىي پس از آمدن، بر سر سفره 
  !!هاى خراب آلود اسالمى، قرار گرفتند ها و ملت با تعارفات الزمه، از طرف دولت اى آماده شده

هاى مادى و معنوى كشورهاى اسالمى، قدم به  استعمار، اين آتش خطرناك و ديو مهيب، براى ربودن متام سرمايه
  .هاى اسالمى گذاشت، و هر روز به صورتى درآمد سرزمني
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هاى اسالمى، با مليت، اخالق و رفتار جوامع  بر مواد اوليه و معادن سرشار سرزمنيزاد خارجى، عالوه  اين دمشن خانه
ا را چپاول و غارت منود؛ چنانكه اوضاع اكثر افراد ملل اسالمى، از نظر  اسالمى نيز بازى كرده و مهچون مواد مادى، آ

  .اى بر اين مدعا هستند احواالت روحى و اخالقى، شاهد گويا و زنده

برد اهداف كثيف و پليد خود، از هيچ جنايىت فروگذار  در متام ممالك ضعيف، بويژه ممالك اسالمى، براى پيشاستعمار 
توانست براى تضعيف قواى مادى، سياسى و معنوى جوامع  اين عامل بدخبىت و حيوان وحشى و درنده، تا مى. نكرد

ره   .بردارى را به نفع خود بنمايد اسالمى كوشيد؛ اين مهه به خاطر آن بود كه بتواند هر گونه 

زدن به اسالم، به حبس و شكنجه كشيدن بيداران و جماهدان  استعمار از تغيري خط، اجياد تفرقه بني جوامع اسالمى، ضربه
  اسالمى، دريغى نداشته و ندارد

  311: بربال انديشه، ص

با شدت هر چه بيشرت و » استعمار فكرى«هاى اسالمى، با قيافه جديد منحوسش، يعىن  و هم اكنون نيز در ميان ملت
  .با عجله و سرعت، مشغول فعاليت و كوشش است

  هاى گوناگون استعمار چهره

  

استعمار گاهى در لباس مذهب، وقىت به صورت سوداگر و تاجر، زماىن به صورت مستشار و مدتى به صورت وام بال 
  .دهد خواهد اجنام مى گذارد و هر چه مى قدم مى ها، عوض يا دراز مدت در جوامع اسالمى، در سايه قدرت دولت

تر از هر بالىي كه مزيد بر  قرن حكام جور عليل شده بود، با اين ميكرب خطرناك 14هاى  ملت اسالم كه بر اثر حكومت
دام اساس اسالم و جوامع اسالمى است. رو است علت شده است روبه   .اين قدرت مرموز از درون و برون مشغول ا

   هاى اسالمى ملتوظيفه 
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هاى اسالمى اگر در سايه قرآن جميد و تعاليم اسالمى، و انديشه و فكر رهربان بيدار ديىن، قواى خود را بسيج كرده  ملت
توانند در مدت كمى از  هاى قوانني اهلى قرار دهند، مى هاى خود را بر پايه و تشكيل ملت واحد دهند، و اساس دولت

  .نددست ديو استعمار جنات ياب

ها و مراكز ديگر  ها، ميخانه نشيىن ها، شب كاباره: هاى فسادى چون هاى اسالمى اگر از منجالب شهوت و از النه ملت
فحشا، و عزلت گزينانشان از گوشه انزوا و گوشه گريى بريون آيند، و پرده جهل را از وجود خود به يكسو زنند، و اوضاع 

   توانند با قوه اميان به خداى نند، مىناموسى خود را طبق فرهنگ اسالمى برگردا

  312: بربال انديشه، ص

ى از منكر، اين طفل حرامزاده را از ممالك و جوامع  متعال، و عمل به مسائل عاىل جهاد اسالمى و امر به معروف و 
  .خود بريون كنند، تا بيش از اين به پيكر جامعه و روحيات و اخالق و فرهنگشان ضربه وارد نشود

هاى اسالمى اگر جوانان و نسل حاضر خود را، وادار به مطالعه در احوال استعمار و استعمارگران كنند،، خانه  ملت
هاى تبليغ را از  خراب فرهنگ را روى قواعد اسالمى آباد منايند، از گريز جوانان از مذهب و دين، جلوگريى كنند، روش

ها گوشزد كنند، با  اى ناجوامنردانه و ضررهاى استعمار را به ملته اين صورت به صورت آبرومندترى بازگردانند، و ضربه
توانند اين سگ درنده و منبع آلودگى و رذالت را از آشيانه خود برانند، و نسل خود را از سقوط جنات  فاصله كمى مى

  .دهند

   استعمار و ممالك اسالمى

  

از چند قرن قبل، پيشاهنگان و : توان گفت تعيني كرد وىل مى توان تاريخ دقيق ورود استعمار به ممالك اسالمى را اگر چه منى
انه نشر متدن، به طرف جهان اسالم سرازير شدند   .پيشتازان غرب، به 

كنندگان معرىف شدند؛ وىل در مراحل بعد، اسلحه در دست   در خنستني موج متاس، استعمارگران به عنوان بازرگانان و تبليغ
  .ها را تسخري كردند متدن برتر، سرزمنيگرفته و با عنوان سفريان 

مردم كشورهاى اسالمى، بر اثر عللى كه قبًال ذكر شد، در غل و زجنري بندگى و بردگى آنان گرفتار شدند، و امپرياليزم يا 
  .گذار شد ها پايه زاد، در اين سرزمني استعمار غرىب به طور ثابت و به عنوان خانه
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  .ها درد كشيده و رنج بردند قرن، زير فشار استعمار غرىب بيش از مهه ملتهاى اسالمى در طول اين چند  ملت

  313: بربال انديشه، ص

ها با اداره استادان  نشر متدن، گرفنت امتيازات، اجياد مدارس و آموزشگاه: هاى گوناگون از قبيل استعمار كثيف، با چهره
  .ى جوامع اسالمى را زير نظر گرفتها خارجى، و تشكيل مؤسسات زبان، وارد شرق شد و متام زمينه

جوامع اسالمى، عموماً مورد استثمار اقتصادى غرب قرار گرفت، و از هر جهت ناتوان و حمروم شد، چرا كه مسلمانان 
هاى سياسى در اكثر كشورهاى  هدف محله و هجوم قرار گرفته و دچار شكنجه و فشار استعمار شدند، و چون قدرت

ا را تا حد نازلرتين طبقات اجتماع تنزل دهد اسالمى از مسلمانان سلب   .شده بود، غرب كوشيد آ

   سخىن از يك غرىب

  

  :گويد مى» هند«كه خود غرىب است درباره مسلمان دوره گذشته » هنرت«

ا را چنني سركوب كرد تر و عقب افتاده مسلمانان پايني«  »تر از هندوها نبودند؛ بلكه اين حكومت انگليس بود كه آ
»1«.  

كوشيد كه حىت رابطه مردم را با سنن و نظامات، و آداب و فرهنگشان قطع كند و  قدرت حاكم و سلطه نريومند غرب مى
  .مردم را به اقتباس فرهنگ تازه غرب وادار منايد

باشند، وىل كوشش و تالش استعمار  طرز تفكر و تاريخ و فرهنگ اختصاصى مى: مسلمانان خود داراى ايدئولوژى؛ يعىن
براى اين كه فرهنگ غرب را در مغز مردم مسلمان فرو كند، شكاىف در جامعه اسالمى اجياد كرد، اين شكاف از طرف 

اىي كه بر ضّد سنت: ، به اين ترتيب كهدارى درآمد قدرت حاكمه، به صورت تصادم و اختالف دامنه ها و نظامات  آ
  عاىل خود قيام كردند، متجدد

______________________________  
  .13: اسالم و غرب -)1(
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مرجتع،  و مرتقى ناميده شدند، و كساىن كه از تسليم شدن در برابر يورش فرهنگى پليد غرب امتناع ورزيدند، حمافظه كار، 
  .»1« افتاده لقب گرفتند كهنه پرست و عقب

هاى  نشني هاى خود باخته، شب هاى هرزه، قماربازان و شراخبواران، جوجه فكلى اى، ال اباىل وقىت گهنكاران حرفه! آرى
ر گردان نيستند، و آنان كه وقىت مصد مست، آنان كه از هر گونه برنامه غري انساىن نسبت به خود و ناموس خود روى

ها تومان مال مردم ضعيف و ناتون دريغ ندارند؛ متجدد و متمدن ناميده شدند، اما  برنامه مهمى شدند، از دزديدن مليون
برند، و تا آخرين حلظه عمر دستشان به هيچ خيانىت آلوده  كساىن از وضع پريشان و نابسامان امت اسالمى رنج مى

سايند و امانات مردم را به مردم  در پيشگاه اهلى صورت به خاك مىشود، و در پنج وقت با كمال خشوع و تواضع  منى
كنند، و  جويند، و از جانبازى و فداكارى در راه حق مضايقه منى املنفعه شركت مى هاى عام گردانند، و در متام برنامه بازمى

شود   ده لقب بگريند، معلوم مىكار و عقب افتا گذرند، حمافظه براى عظمت و سربلندى ملت اسالم از متام داراىي خود مى
هاى عقلى و فرهنگى بيشرت  هاى خود موفق بوده كه مهچون خون در متام برنامه كه استعمار تا چه اندازه در نقشه

  !!هاى اسالمى جريان دارد ملت

  هاى خطر زنگ

  

رد شدند و متأسفانه هاى اسالمى از حقيقت اسالم، از هر راهى توانستند وا استعمارگران پليد، براى جدا كردن ملت
  .هاى شاياىن كرد هاى ننگني آنان كمك غفلت مسلمني هم به برنامه

______________________________  
  .16: اسالم و غرب -)1(
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غاتى گذاران استعمار است، در ضميمه جمله تبلي آبروترين بنيان ترين، پليدترين و ىب كه يكى از كثيف» شاتاليه«آقاى 
  :نويسد كه به چند مورد آن توجه كنيد يعىن عامل اسالم، مطالىب مى» لوموندموزوملان«خصوصى فرانسه به نام 
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اند كيش مسلمانان را حتت الشعاع قرار دهند، وصول  اما بدون ترديد مبلغان ما تاكنون به طور مستقيم موفق نشده« - 1
چه آن كه ممكن است بدين وسيله، ) تغيري خط ملى اسالمى(است  هاى اروپاىي ممكن به اين هدف، از طريق نشر زبان
گريد؛ آنگاه  ها، جهان اسالم با مطبوعات اروپا متاس مى به وسيله نشر و ترويج اين زبان! افكار اروپاىي ترويج و تبليغ شود

دبستان،  -ودكستانك(هاى تبليغاتى  بدين ترتيب سازمان! هاىي براى پيشرفت مادى مسلمانان تسطيح خواهد شد راه
هدفشان را براى ختريب مفاهيم دين اسالم  ..) مؤسسات اقتصادى، مؤسسات پخش نشريه و. دبريستان، مؤسسات زبان

  ».گريى و جداىي حفظ كرده، پيدا خواهند كرد كه تاكنون شخصيت و حيثيت خود را، از حلاظ كناره

احنطاط سياسى مسلمانان امرى . اروپاىي خواهد گشود شكست سياسى جهان اسالم، راه را براى نشر رسالت متدن« - 2
هاى  غري قابل اجتناب است، و طوىل خنواهد كشيد كه جهان اسالم به صورت شهرى درخواهد آمد، كه به وسيله سيم

  »!!.اى حماصره شده باشد خاردار در حمدوده

ند، نبايد انتظار داشت كه پس از آنكه وضع مسلمانان درهم شكسته شد، و صفات فعلى را از دست داد« - 3
با سست . اى در پيش گريند، و امتيازات اجتماعى جديدى را كسب كنند مسلمانان عموماً بتوانند، اوضاع مثبت تازه

رسد و مهني كه اين ضعف و احنطاط و پراكندگى در  شدن عقايدشان نسبت به اسالم، الزاماً پراكندگى و احنطاط فرا مى
   اد، روح مذهىبسراسر جهان اسالم روى د

  316: بربال انديشه، ص

اى عرض وجود   كن خواهد شد، و ديگر به هيچ وجه خنواهند توانست به شكل تازه مسلمانان به كلى شكسته و ريشه
  .»1« »كنند

   ترويج خط و زبان

  

بيندازيد و ببينيد  يك بار ديگر مقاله اين استعمارگر را خبوانيد و سپس به اوضاع جوامع اسالمى، نظرى! خوانندگان عزيز
استعمارگران به وسيله سلب مذهب و بدبني كردن مردم به آيني اهلى و پريوانش، چگونه به متام اهداف پليد و ناپاك خود 

  .اند رسيده
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هاى پليدى چون شاتاليه و  آيا هنوز زمان بازگشت به اسالم فرا نرسيده است؟ آيا هنوز بايد زير سلطه افكار و برنامه
  .رار گرفت؟حاميانش ق

هاى  يكى از نكات برجسته مقاله شاتاليه ترويج زبان و خط غرىب بود، كه در سايه آن موضوع عظيم، تغيري خط و زبان
  .ملت اسالمى مورد هدف است

. هاى اسالمى خنواهد ماند با پذيرفنت زبان و خط اجانب و استعمارگران، ديگر جاىي براى منابع غىن و سرشار برنامه! آرى
است و استعمارگران جاىن تا جاىي   شك مسئله تغيري خط، يكى از نقشه بدون هاى نابودى ملت اسالم، و آثار عظمت آ

  .هاى استعمارى خود برسند كنند، تا به هدف كه بتوانند آن را تعقيب مى

   كالمى از سيد مجال

  

  :گويد مى »سيد مجال الدين اسدآبادى«نابغه شرق و قهرمان قهرمانان ضد استعمار مرحوم 

______________________________  
  .20: اسالم و غرب -)1(
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هر ملىت كه زبان خود را فراموش كند، تاريخ خود را گم كرده و عظمت خويش را نيز از دست داده است، و براى مهيشه «
  .در بندگى و اسارت خواهد ماند

ع و به دست گرفنت معادن، تأثري گذاشنت در اوضاع فرهنگى، فكرى و اشغال بازارهاى مسلمني، قبضه كردن صناي
  .هاست ها و ملت هاى مهم و خمتلفى براى نابودى جامعه اخالقى، از نقشه

هاى كمرشكن، با سودهاى كالن و به دنبال آن فرستادن مستشار و قبضه كردن، گمرگ، داراىي، تلفن و تلگراف،  قرض
هاى بزرگ و خمتلف، و عرضه   تصرف محل و نقل، اجياد فروشگاه. ك استعمارگران استهاى خطرنا طرح ديگرى از نقشه

  .»1« »هاست كردن اجناسى كه فرآورده استعمارگران است، راه ديگرى براى از بني بردن ملت
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ودى ها و خطرها در مكتب استعمار، تفاوتى ندارد، استعمار چه شرقى چه غرىب، زرد يا سرخ، هدف مهان ناب اين نقشه
  .هاى ضعيف است ملت اسالم و ملت

هاى عاىل اسالم رفتار  به طور قطع اگر ملل اسالمى، در سياست و كشوردارى، آراء و عقايد و اخالق مطابق با برنامه
  .شدند دادند، هرگز مغلوب استعمار منى كردند، و قرآن جميد را دليل و راهنماى خود قرار مى مى

آيد؛ وىل  لت، از اوضاع و تبدالت شگرف و عميقى است كه در ملل فاتح به وجود مىها، از روى غف سرى بيشرت خريه
  .خربند هاى ضعيف، از آن ىب ملت

   امپراطور عثماىن

  

  هاى مقتدر مهني امپراطورى بزرگ عثماىن كه در قرون اخري يكى از دولت

______________________________  
  .11: ور طمعكاران كينه -)1(
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هاى زيادى كه نصيبش شد، و از آن غفلت داشت، به وسيله  و بزرگ اسالمى بود، بر اثر از دست دادن موفقيت
  .زاد، با يكديگر در تصادم شدند استعمارگران قطعه قطعه شد و هر قطعه با قطعه ديگر، چون دمشن جاىن و خانه

اى كه در اروپا،  اختيار داشتند استفاده كنند و خود را با اوضاع و احوال تازهها نتوانستند از فرصت زيادى كه در  عثماىن
  .پس از پايان قرون وسطى، مهاهنگ كرده و سازش دهند

گرفت؛ اما آن  يافت و توليدات به ميزان وسيعرتى سازمان مى در شهرهاى صنعىت اروپا، داد و ستد و بازرگاىن رشد مى
  .دادند ام اين حتوالت نشان منىملت هيچ نوع جذبه و كششى با مت

هاى بازرگاىن و باستاىن، كه ميان  امپراطورى عثماىن، سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا را به يكديگر مربوط ساخت و به متام راه
توانستند از اين موقعيت ممتاز به خوىب استفاده   خواستند، مى شرق و غرب وجود داشت، مسلط شد، مسلمانان اگر مى
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هاى ديگر موّلد ثروت، آنان را در تنگنا قرار دهند؛ اما وقىت اعضاى خمتلفى كه بدنه  و از نظر بازرگاىن و فعاليت كنند،
دادند، ضعيف و فقري شد قلب امپراطورى هم ضعيف گشت تا سراجنام به كلى از پا در آمده و  امپراطورى را تشكيل مى

رتين خادمان استعمار يعىن اى به كام استعمار افتاد و هضم شد و ب چون لقمه مليت و قوميت » اتاترك«ه وسيله يكى از 
  .»1« اسالمى و زبان و خط و اخالق و عقايد عاىل خود را از دست داد

نه تنها در مسئله جتارت و بازرگاىن، غفلت اسالميان، باعث : اى داشت؛ يعىن البته اين ضعف و زبوىن سرايت مهه جانبه
ا شد؛ بلكه اين   .هاى حياتى را به نيسىت كشاند غفلت متام زمينه مرگ آ

______________________________  
  .1256: نگاهى به تاريخ جهان -)1(

  319: بربال انديشه، ص

كردند، امروز اثرى از اسالم به جاى  بدون ترديد اگر در قرون اخري مردان بزرگ و بيدارى بر ضد گرگ استعمار قيام منى
آن بزرگ مردان، در جامعه اسالمى مهيشه حافظ و نگهبان جامعه از متالشى شدن حتمى بود، و در  نبود؛ وىل انديشه 

زند و اميد است   زد و مى هاى مهلك و كارى به استعمار مى گوشه و كنار ممالك اسالمى، بيدارى آنان و پريوانشان، ضربه
ناپاكان و استعمارگران ضد اسالمى را از جامعه هاى اسالمى از خواب غفلت بيدار شده، تا دست  كه روزى متام جامعه
  .اسالمى كوتاه منايند

   دو روى سّكه

  

مناىي ارتش يكتاپرسىت و پيشروى آنان در علوم،  روزگارى با بيدارى ملت اسالم، و عدم سلطه استعمار پليد و قدرت
ا آنقدر از حتوالت جهان به وجود نيامده ب» روم غرىب«صنايع، فنون نظامى و سربازى، كوچكرتين حركىت در  ود، آ

ا در يك مسئله خراىف » قسطنطنيه«خرب بودند كه، موقعى كه سربازان اسالم  اسالمى ىب را حماصره كرده بودند دانشمندان آ
  .»تواند جاى بگريد آيا بر سر يك سوزن چند فرشته مى«: كردند و آن اين بود كه حبث مى
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نگى و مخود عقلى، درباره مسلمانان، پس از آن مهه ترقى رخ داد، رهربان كشورهاى شود، مهني ركورد فره تاريخ تكرار مى
ا موقعى بيدار  دارى كه در متام زندگى مردم غرب، رخ مى اسالمى از حتوالت عميق و ريشه داد به كلى غافل بودند، آ

  .شدند كه اروپا، علوم و صنايع را تسخري كرده بود

هاى اسالمى را بيدار نكرد، سران حكومت در  از ملل اروپا، آىن دولت عثماىن و ملتهاى پياپى دولت عثماىن  شكست
ا به هواپيماهاى دمشن كه فضا را مى حال غفلت به سر مى شكافت افتاد، گروهى خريه خريه  بردند، وقىت چشم آ

   منودند كه اين كردند اين كار بشر باشد؛ بلكه تصور مى نگريستند و گمان منى مى

  320: انديشه، ص بربال

  .هاست عمليات مربوط به فرشته و پرى

   هاى شوم غفلت

  

بردند كه دولت و ملت عثماىن از  كشورهاى ديگر اسالمى نيز، در چنان غفلت سنگني و خواب شيطاىن به سر مى
كشورهاى بزرگ مسلمان قرن نوزده ميالدى قرن طالىي صنايع و اخرتاعات بود؛ وىل ايران كه يكى از  . مصاديق بارز آن بود

  .هاى داخلى و زد و خوردهاى ملوك الطوايفى بود نشني بود، در آن دوران گرفتار كشمكش

اى به فكر ترقى و  خرب بودند و حىت حلظه زمامداران چنان در خواب خرگوشى فرو رفته بودند كه از حوادث اطراف خود ىب
  .رشد جامعه اسالمى نبودند

خواست  بود و مى» هند«، در دوران حكومت فتحعليشاه قاجار، ناپلئون كه در صدد تسخري نشني در مهني ايران مسلمان
اى براى جلب قلوب دولت و ملت ايران به زمامدار  آن كشور زرخيز را از چنگال كمپاىن انگليس بريون بكشد، نامه

و از دادن نامه به كنسولگرى و اعضاء  قاجار نوشت، در متام دربار شاه يك نفر پيدا نشد تا نامه ناپلئون را ترمجه كند
بيگانه، روى مصاحلى خوددارى كردند؛ ناچار نامه را به بغداد به كنسولگرى ايران فرستادند تا برخى از اعضاء آن كه به 

  .»1« زبان فرانسه آشناىي داشتند ترمجه كنند

پرسىت، و بيدارى كامل اروپا  ليه و شهوتهاى او  آيا اين دولت و ملتش در هنگام خواب سنگني و قانع بودن به برنامه
  !خربى و سسىت استقالل سياسى، فرهنگى، اقتصادى و فكرى خود را حفظ كند؟ توانست با ادامه ىب مى
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   قهرمانان بزرگ ضد استعمارى

  

   اى بزرگ چون خرب ايراىن، نابغه در قرن نوزدهم ميالدى از ميان توده ىب

______________________________  
  .183: رمز پريوزى مردان بزرگ -)1(

  321: بربال انديشه، ص

هاى اسالمى، بر اثر حتوالتى است كه  روزى مردم مشرق و ملت برخاست و احساس كرد كه متام بدخبىت و تريه» امريكبري«
در غرب به وجود آمده و شكاف عميقى ميان دو ملت شرق و غرب پديد آورده است، و تا اين شكاف پر نشود 

  .سيادت ملت غرب بر ملت اسالم مسلم و ابدى خواهد بود

   تأسيس دارالفنون

  

او شرايط زمان را درك كرده و فهميده بود كه ديگر دوران جنگ با مششري و تري و كمان، سپرى شده و ماشني و صنايع و  
  .ت را مهار كرده استهاى عظيم، چگونگى توليد را دگرگون ساخته، و گاز و خبار متام ذخاير سركش طبيع كارخانه

اد و » دارالفنون«هجرى اولني سنگ بناى  1266امري، با لياقت و كارداىن خمصوصى كه داشت در اوايل سال  را 
  .ساختمان قسمت شرقى آن را بعد از يكسال به پايان رسانيد

سواره نظام، هندسه،  نظام، توپخانه، فرستاد تا معلمان و متخصصان پياده» وين«افراد مورد اطمينان خود را به 
با حقوق ساىل چهار هزار تومان، براى مدت پنج يا شش » اتريش«شناسى، طب و جراحى و داروساز را از كشور  معدن

  .سال استخدام منايند

وىل زمامداران خيانتكار قاجاريه، با گرفنت امضا از شاه و با كمك استعمارگران، اين مشعل فروزان را خاموش و ملت ايران 
  !روزى منودند خبىت و سيه سالم را دچار تريهو ا
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امري، با احاطه به وضع جهان و بررسى دقيق، دريافته بود كه يكى از علل بدخبىت ايران، و كشورهاى اسالمى، كمبود 
  .هاى علمى و عملى جهان روز است برنامه

  322: بربال انديشه، ص

كننده   ى غرب درآورده به طورى كه اروپا توليدكننده و ايران مصرفاقتصاد وابسته به غرب، ايران را به صورت بازار كاالها
  .كاالهاى آنان بود

ترين بيچارگى و دريوزگى، سبب شد كه صنايع و استعداد ايراىن، به كلى از بني برود و ايرانيان  اين وابستگى يا روشن
  .د كارگر روزمزد كار كرده و زندگى كنندهومشند به صورت توليد كننده مواد اوليه كاالهاى صنايع، خارج شوند و مانن

هاى كاىف در اختيار اهل فن گذاشت و كارخاجنات شكرريزى در سارى،  امري، به منظور بسط صنايع، سرمايه
ران، حرير باىف در كاشان و مساورسازى و كالسكه ريسمان ران تأسيس كرد؛  ريسى و چلوارباىف در  سازى در اصفهان و 
به نساجان اصفهان و كاشان داد و درباره استادكاران، در اجياد مصنوعات و منسوجات جديد،  هاى شاياىن و كمك

هاى خمتلف تشويق الزمى به عمل آورد، و منايشگاهى جالب از حمصوالت صنعىت ملى ايران در اراك و  اخرتاع در زمينه
  .»1« ران ترتيب داد

ا، آن موقع بود كه شخصى مانند امري در رأس امور ايران قرار گرفته خوشبخىت ملت ايران، بلكه متام ملل اسالمى در آسي
  .بود

اد او ذاتى بود، با بردبارى متام، امنيت را به طور كامل در متام ايران  اين شخص با عزم، با يك متانت خمصوص كه در 
اقتصادى مملكت را اصالح و قشون برقرار منود، سركشان و فتنه جويان را به كلى قلع و قمع كرد، و در مهان حال اوضاع 

اى به كارها داد، و متام نواحى و اطراف دور دست مملكت را با مركز  را منظم و دستگاه دولت را مرتب منوده و شكل تازه
  .حكومت مربوط كرد

  كند، روحش شاد انسان وقىت تاريخ دوران حكومت امريكبري را مطالعه مى

______________________________  
  .118: مهان مدرك -)1(

  323: بربال انديشه، ص
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رسد، به زمني و زمان  طپد، وىل مهني كه به آخر روزگار حكومت امري كبري مى و قلبش از خوشحاىل در درون سينه مى
كشد، و به عامالن اصلى اين جنايات كه ملىت را به مامت او نشاندند لعنت  كند و از درون دل آه سوزناكى مى نفرين مى

  .ستدفر  مى

بلى چنني بود سياست جاهالنه سلسله قاجار، كه به حتريك عّمال اجنىب، با هر مرد با عزم ايراىن خمالف بودند و هر 
  .كردند آمد، او را گرفتار و معدوم مى سياستمدار ايران دوست و ملت خواه، كه به عرصه وجود مى

را آىن از خاطر دور كرد، چرا كه » مريزا تقى خان امري نظام«و » قائم مقام«نبايد ياد و خاطر دو مرد بزرگوار يعىن مرحوم 
  .اى از جانب خداى متعال براى ملت ايران بودند اين دو بزرگوار حتفه

ا را قبل از آنكه موفق شوند، قطع   افسوس و هزار افسوس كه دست داخلى، به حتريك دسايس خارجى، ريشه عمر آ
  .كرد

  ساله اخري، كشور ايران مردى به بزرگوارى مريزا تقى خان امرينظام به خود نديده استبه عقيده نگارنده در تاريخ ششصد 
»1«.  

   هاى قاجارى سياست

  

ديد در درجه اول، توده  پرسىت نداشت، الزم مى سياست غلط و احنراىف قاجاريه، كه منبعى جز خودپسندى و شهوت! آرى
خرب نگاه دارد، و بعد براى بقاى قدرت خود،  عاىل علمى و عملى ىب هاى ملت ايران را از اوضاع و احوال جهان و برنامه

مردان عاليقدرى چون قائم مقام و مريزا تقى خان را از ميان بردارد، در حاىل كه بقاى دولت و ملت در سايه كارداىن 
   هاى جامع و كامل انسان

______________________________  
  .594/ 2: انگليس در قرن نوزدهمتاريخ روابط سياسى ايران و  -)1(

  324: بربال انديشه، ص
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خواستند يك ملت روى خوشبخىت  ديدند، منى ها به خطر افتاده مى است؛ گرگان پليد كه منافع خود را به دست اين انسان
  .و آسايش ببينند

مورد درباريان كثيف،  ىبهاى استعمار و نفوذ  پس از شهادت اين دو سياستمدار روشنفكر مسلمان، بر اثر مكارى! آرى
  .خوار و امحق متزلزل، ملت مسلمان ايران نيز از ملل مرتقى، عقب افتادند و به سيه روزى و تريه خبىت نشستند رشوه

ها قابل جربان نيست، چنانچه تا امروز هم جربان نشده  بدون ترديد ضررهاى از دست رفنت اين مردان بزرگ به اين زودى
  .است

اى از  پرسىت دولت قاجار بيشرت آگاه شويد، منونه خربى و شهوت و ىب» امري كبري«واقعيت دورانديشى براى اين كه به 
پرست چه بالىي بر سر مردم مسلمان  گذرد؛ تا بدانيد مشىت هوى هاى روزگار امري و بعد از امري از نظر مشا مى برنامه

  :آوردند

  ميوه تلخ استعمار

  

  .چهل ستون اصفهان به تفرح نشسته بودند مجعى در ايام عيد نوروز، در باغ

ا طلب كمك مادى منود   .در اين ميان مرد سائل و گداىي پيش آمده از آ

اى به سائل مزبور كمك كردند، در اين هنگام آن مرد گدا  چون ايام عيد بود هر يك از آن مجع، مقدار قابل مالحظه
  :مجعيت را خماطب قرار داده و اظهار داشت

كند، اگر حال شنيدن  ى نيست و شخصاً هم فقري نبوده و نيستم، اين مبلغ هم كفاف چند روز مرا مىقصد من تكد
  .آور است براى مشا نقل كنم داريد، سرگذشت خود را كه تا حدى شريين و شگفت

   چون از طرف آنان روى خوشى به او نشان داده شد، آن مرد شروع به سخن

  325: بربال انديشه، ص
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   اينك داستان من

  

ا را خماطب ساخت و  « چندين سال قبل روزى حاكم اصفهان دواتگران را احضار كرد، من هم يكى از آنان بودم، آ
  :گفت

  !هر كدام از مشا استادتر است به من معرىف شود

ت استادى انتخاب كرده و اظهار داشتند اين دو از مهه دواتگران دو نفر، كه يكى از آن دو، من بودم را از بني خود به ِمسَ 
  .استادترند

  :حاكم، مهه را مرخص منود، و از ما پرسيد

  كدام يك از مشا دو نفر استادتريد؟

اين شخص در فن خود سرآمد است و يكى از صنعتگران ورزيده اين شهر : دوست من، مرا معرىف كرد و اضافه منود كه
  .است

  :مرا هم مرخص كرد، آنگاه به من روى كرد و گفت فرماندار، رفيق

ران احضار كرده است مريزا تقى   .خان امريكبري، صدر اعظم ايران، براى اجنام كار مهمى تو را به 

ران گسيل داشت   .پس از ورود به پايتخت، خدمت امري رسيدم و خود را معرىف كردم. خرج مسافرمت را داد و مرا فوراً به 

پس از استحضار كاىف از حال من و پس از آنكه تشخيص داد در فن دواتگرى استادم، مساورى را كه جلويش بود امريكبري 
  تواىن مانند اين را بسازى؟ به من نشان داد و از من سؤال كرد آيا مى

چنني چيزى نديده مساور به ايران آمده بود، و من تاكنون » ناصرالدين شاه«اى بود كه در اوايل حكومت  چون اولني مرتبه
  .آرى: بودم، قدرى به آن نگاه كرده از طرز ساختمان آن آگاهى حاصل كردم، سپس پاسخ دادم

  326: بربال انديشه، ص
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  :امري گفت

اين مساور را به عنوان منونه برب و مانندش را بساز و بياور، من از نزد صدر اعظم خارج شده و به بازار آمدم، مغازه 
  .ده مشغول ساخنت مساور شدمدواتگرى را پيدا كر 

  .پس از امتام كار، مساور را برداشته نزد امري بردم، كار من مورد پسند امري واقع شد

  اين مساور با مزد و مصاحل به چه قيمىت متام شده است؟: پرسيد

اى برامي  تا امتياز نامهاى باز و متبسم به منشى خود دستور داد  روى هم رفته پانزده لایر، امري با چهره: من در جواب گفتم
بنويسد كه صنعت مساورسازى به طوركلى براى مدت شانزده سال منحصر به من باشد، و براى فروش هر مساور بيست و 

  .پنج لایر تعيني كرد

  :پس از صدور اين فرمان، امريكبري به من گفت

  .ت را از هر جهت فراهم كندام تا وسايل كار  به اصفهان برگرد، دستور كار تو را به حكومت اصفهان داده

ران حركت كرده و وارد اصفهان شدم، بالفاصله پس از ورود من، حكومت اصفهان مرا احضار كرد و گفت بايد : من از 
شود را نقداً از خزانه دولت دريافت منوده و مشغول مساورسازى  فوراً مغازه و چند شاگرد فراهم كىن و آنچه خمارج آن مى

  .شوى

ا را به يكديگر متصل كردم و بنا بر  ستور مهم، فوراً چند مغازهبنابراين د اى كه خراب بود را از صاحبش اجاره كرده و آ
اى جهت  ها كوره ها تعمرياتى را منوده به طورى كه در يكى از مغازه موقعيت و لزوم احتياجات، در هر يك از دكان

سكوىي قرار داده تا شاگردان بنشينند و بدينوسيله به خوىب بتوامن  گرى بسته و در ديگرى لوازم دواتگرى و در سومى رخيته
  .مساورسازى كنم

  327: بربال انديشه، ص

ها و فراهم كردن اسباب كار شد، وىل بدخبتانه هنوز مشغول كار نشده  مجعاً مبلغ دويست تومان خمارج بنا و تعمري دكان
  !!را مانند دزدان، پيش حاكم بردبودم كه يك فراش حكومىت مانند اجل معلق حاضر شده م
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  :به حمض اين كه فرمانده چشمش به من افتاد، با تغّري متام گفت

ران گرفته چون مريزا تقى اند و مبلغ دويست تومان نزد تو متعلق به دولت است، بايد بدون چون و  خان امريكبري را در 
شده بود، و من نيز از خود ثروت ديگرى نداشتم كه وجه  وىل چون آن پول خرج بناىي و غريه! چرا، متام آن را پس بدهى

مزبور را ادا كنم، باالجبار متام هسىت مرا حراج كرده كه جمموعاً صد و هفتاد تومان بيشرت نشد، براى سى تومان ديگر آن 
  !!شدنيز مرا سر بازار برده در انظار مردم چوب زدند تا مردم ترحم كرده و آن سى تومان به مرور پرداخته 

توامن به   هامي تقريباً نابينا شده و ديگر منى ها و صدمات بدىن كه به من وارد شد، امروز چشم در نتيجه آن ضرب و شتم
شدم امروز  رو به گداىي افتادم، در صورتى كه اگر امري را نگرفته بودند و من مشغول كار مى كارى مشغول باشم؛ از اين

  .»1«  ر بودميكى از بزرگرتين ثرومتندان اين شه

   خوارى و خيانت رشوه

  

هاىي را كه امري كبري در اصول عاىل كشوردارى و صنعت و كشاورزى و روابط با كشورهاى  متام برنامه! خوانندگان حمرتم
پرسىت فرمانداران و  بزرگ، بر اساس عزت و عظمت ايران، پياده كرده بود توسط عمال اجانب و غفلت حكام و شهوت

  .سواد و ضعيف، به مهني صورت از بني رفت ت ىبخواب سنگني مل

______________________________  
  .97: خان امريكبري زندگاىن مريزا تقى -)1(

  328: بربال انديشه، ص

بعد از مرگ امري به دست دژخيمان قاجاريه، و اشاره اجانب و فتواى دو سفارختانه انگليس و روس، ناصرالدين شاه و 
پرستان، مهه به گداىي و ذلت افتادند، آن هم گداىي از اجانب و ذلت در برابر بيگانگان، به حنوى   بيگانه ساير زورگويان و

اى سرشارترين معادن و خمازن كشور را با قراردادهاى طوالىن در  كه ناصرالدين شاه و بعضى از وزرايش با اندك رشوه
ناور و زرخيز  اختيار بيگانگان قرار مى ى از خاك ايران را بدون جموز، براى مهيشه به استعمارگران دادند و صفحات 

  .خبشيدند
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كشتند و در سايه جاهل نگاهداشنت ملت، متام وسيله بدخبىت  ها را مى مقام دين، امريها و قائم زمامداران گستاخ و ىب! آرى
  .دادند ىهاى مادى و معنوى را به تاراج م منودند و برنامه و سيه روزى ملت اسالم را فراهم مى

  قهرماىن ديگر

  

   سيد مجال الدين اسد آبادى

  

را شنيده بود و از آوازه شهرت و دانش او به تعجب » سيد مجال«ناصرالدين شاه، بارها در سفرهاى خويش در اروپا نام 
  دانست كه او اهل كدام يك از كشورهاى شرقى است، و زادگاه او كجاست؟ آمده بود، او با اين مهه منى

وزير انطباعات ناصرالدين شاه، سراجنام با كنجكاوى فراوان كشف كرد كه اين نابغه بلند آوازه، متولد » الدولهصنيع «
  .اش نيز در مهان قريه ساكنند اسدآباد مهدان است و مهه خانواده

د دود پر هليب انگيز را عيناً به شاه قاجار گزارش داده، و ضمن آن افزود كه تا زود است سعى كن او اين كشفيات حريت
  !!آتش افكار سّيد به چشمان قبله عامل نرود

   اين بود كه وقىت به مركز خرب رسيد كه سيد مجال الدين اسدآبادى، از راه

  329: بربال انديشه، ص

هاى او اطالع داشت، نزد ناصرالدين  خليج، به بوشهر آمده، بالفاصله اعتماد السلطنه كه خوب از شهرت و بزرگوارى
ران اقامت گزيند شاه رفت   .و به او خاطرنشان كرد كه شخصاً از سّيد دعوت به عمل آورده تا چند صباحى در 

   پذيرفنت دعوت شاه
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ران حركت كرد بايست تكليف او با دربار ايران و مردم وطنش  در اين سفر مى. سيد اين دعوت را پذيرفت و به طرف 
دوسىت  پيشه قاجار را به مردم باز و عاشق استفاده كرده و شاه هوسخواست از اين فرصت  شد؛ زيرا او مى روشن مى

راهنماىي منايد؛ اما او در راه شرياز و در شهر اصفهان خيلى زود فهميد كه اطراف ناصرالدين شاه را، انبوهى از افراد 
  .ر سر ندارددوسىت، هواىي ديگر د بازى و زن اند و او خود نيز به جز عشق شخصيت احاطه كرده طّماع و ىب

او در بني راه ديد و دانست كه دهقانان ايراىن چيزى جز بندگان عريان دربند كشيده نيستند، و در شرياز آگاه شد كه شاه 
  ).بيچاره ملت اسالم با آن زمامدار و اطرافيانش. (قاجار در چنگال پليد بعضى از خرافيان مالدار چون موم است

به فكر فرو رفت كه چگونه خواهد توانست با ناصرالدين شاه، از در دوسىت و سازش  ها باعث حريت او گرديد و مهه اين
  !!داخل شود؟

   چهل و هفت سال حكومت

  

كه طول حكومت شاه قاجار و ظلم و شقاوت بيشمارش، آن چنان مردم ايران را در خفقان : در يك سخن بايد گفت
ن، عادت كرده بودند؛ زيرا او درست چهل و شش يا هفت سال شا فرو برده بود كه مردم، ديگر نسبت به حميط و جامعه

  تر كرد و كارش به خداىي رسيده بود، و از اين مهم بود كه سلطنت مى

  330: بربال انديشه، ص

  .كردند و يك نوع شيخوخيت برايش قائل بودند سالطني شرق نيز او را احرتام مى

اى خرافاتى، و  و يك ايران بود و مشىت رعيت گرسنه و جوالن عده! پس يك ايران بود و يك مرد به نام ناصرالدين شاه
. خاست گرديد و با او به مكامله برمى توزى، مواجه مى بايست با چنني موجود مغرور و كينه نظري شرق مى اكنون مرد ىب

  .موجودى كه جز متلق و ستايش چيزى نشنيده بود و جز ترس و وحشت اطرافيانش چيزى نديده بود

  .»1«  با احرتام فراوان به پايتخت قدم گذاشت 1304ام سّيد در بيست و دوم يا سوم ربيع الثاىن سراجن

ها، يكسر به  آمدگوىي رجال، علما، دانشمندان، مشاهري عصر دسته دسته به استقبال او شتافتند و او دور از مهه اين خوش
  .اقامت گزيد رفت و آجنا» حممد حسن امني الضرب«خانه دوست قدميى خود حاجى 
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   روز مالقات با شاه

  

اى داشت و در كشورش هر  ها زن عقدى و صيغه باالخره روز مالقات با شاه قاجار فرا رسيد، روز مالقات با مردى كه ده
در هر صورت آن روز . اى گمراه و خراىف هاى سياه عده هاى فقري و گرسنه، با پنجه چه بود ظلم بود و جور، و رعيت

  :دهلره چنني آغاز گرديدعجيب و پر 

صدر اعظم شاه » اتابك«. اى از درباريان كنارش به صف ايستاده بودند ناصرالدين شاه در تاالر آيينه نشسته بود، و عده
  دانست مردى چنان مغرور و مستبد شناخت و مى رسيد، او شاه قاجار را مى ظاهراً مغموم و مشوش به نظر مى

______________________________  
ضت الدين حسيىن، پايه سيد مجال -)1(   .140: هاى اسالمى گذار 

  331: بربال انديشه، ص

خمفيانه به او اطالع داده بود كه » اعتماد السلطنه«حتمل سخنان تند و آتشني سيد را خنواهد داشت، و از مهه بدتر 
اشد؛ چون ناصرالدين شاه ندانسته خواستار مالقات مردى شده است كه از مواظب مالقات ناصرالدين شاه و سيد مجال ب

هيچ چيز پروا ندارد، راهش حقيقت است و سخنش حق، او چنان مردى است كه اكثر سالطني شرق، در مقابلش 
  .بوسند ايستند و رويش را مى مى

اند،  اى از مالزمانش به داخل قصر آمده عده هاى ظهر بود كه قراوالن خرب دادند كه اين مسافر عجيب با باالخره نزديكى
انگيز بود،  شاه قاجار از جايش بلند شد و شخصاً به استقبال او شتافت، اولني مالقات اين دو شخصيت، بسيار هيجان

ناصرالدين شاه در مقابل مهه درباريان و وزراء، آن چنان در برابر سّيد احرتام كرد كه باعث حريت درباريان و شخص 
  .بك شداتا

سپس از او درخواست كرد كه در ايران مباند و به ترقى افكار ايرانيان مهت گمارد، حىت پيشنهاد كرد كه شغل مهمى در 
كه اگر رعاياى گرسنه ايران را : آن روز فقط به او گفت. دربار داشته باشد و در كارها به او كمك منايد؛ اما سيد نپذيرفت

  .اريان فاسد را از خود دور منايد او قلماً و لساناً از او پشتيباىن خواهد كرداز قيد بندگى آزاد منوده و درب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

   عكس العمل درباريان

  

سّيد آن روز دو ساعت با ناصرالدين شاه گفتگو منود و زبان به نصيحت او گشود، پس از آنكه سيد سخنانش متام شد و 
اش بر سر او رخيتند و او را مالمت كردند كه چرا  ن حرم خانهاز تاالر آيينه خارج گشت، ناگهان مهه درباريان فاسد و زنا

قدر و ناشناس اين مهه صبور و مالمي باشد، و از مهه مهمرت شريازه كار را به  چنني شاه مقتدرى در مقابل يك سيد ىب
  !!دست چنني ناشناس گستاخى بسپارد

  332: بربال انديشه، ص

ران اقامت كرد و در ا ين مدت چندين بار با ناصرالدين شاه مالقات كرد؛ و هر بار گروهى از سّيد چهار ماه در 
پرداختند و مهه كارهاى شاه را از روى حكمت  خاستند و به نكوهش سّيد مى درباريان به مدح و ثناى شاه مستبد برمى

  !گفتند مشردند و برايش هزاران فضايل عجيب و غريب مى مى

   گرى مالمت

  

آيا اين مهه : تصميمى ناصرالدين شاه به ستوه آمده بود، زبان به مالمت او گشود و گفت و ىب يك روز سّيد كه از سسىت
اى  رعيت ايران را فقري و گرسنه و عريان نگاه داشنت، و آنان را با خرافات گول زدن، و بيش از هفتاد زن عقدى و صيغه

اى كه قبل از تو، شاهى اين  ه يا شنيده و يا ديدهآورى كردن مطابق شريعت اسالم است؟ و آيا تو خواند در حرمسرا مجع
  !كشى؟ مهه به فكر خويش باشد و كشورش را ويران كند؟ آيا تو از دوسىت و اعتقاد به مليجك كثيف و بيمار خجالت منى

بر اى را نداشت،  شاه مستبد، مغرور و ال مذهب قاجار كه در حضور درباريان انتظار شنيدن چنني سخنان تلخ و كوبنده
  خواهى؟ سيد از جان من چه مى: آشفت و فرياد كشيد

  .»1« فقط دو گوش شنوا: سّيد فرمود

   تبليغ شوم
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ران، در ميان طبقات مردم، به ويژه آزاد مردان، شهرتى بسزاىي يافته بود، تا جاىي كه شاه احساس كرد اگر اين  سّيد در 
ران    شخص چند صباحى در 

______________________________  
  .، با كمى تفاوت106 -116: مبارزات ضد استعمارى سيد مجال الدين -)1(

  333: بربال انديشه، ص

  .مباند، خطر متوجهش خواهد شد

مغرضان و منافقان مقام طلب، كه زمانه از وجود پليدشان مصون نبوده است، نزد شاه سعايت كردند، از مجله كساىن كه 
اعتماد «، »كامران مريزا«، »معني نظام«: دادند افراد پليدى مانند بيشرتى نشان مىدر سعايت كردن از سيد سخىت 

  .بودند» صدر اعظم«و » السلطنه

اين اشخاص براى اين كه خود را عزيز و دلسوز جلوه دهند، و منافع و موقعيتشان در خطر نيفتد، و احياناً غرض 
: گفتند كردند و مطالىب قريب به اين مضامني مى چيىن مى وىي و سخناراده، بدگ هاىي كه با سّيد داشتند نزد شاه ىب ورزى

  .ها هم كه معلوم است زند و زيان اين قبيل حرف اين سّيدى كه وارد ايران شده است، دم از قانون و آزادى مى

ا را جرى  ها عالوه بر اين كه مردم را به خيلى از موضوعات توجه مى او با اين حرف كند، او هدفش  مىدهد، در نتيجه آ
اين است كه يك احتاد و اتفاقى بني توده مردم به وجود بياورد، ترس آن دارمي كه اگر اين عنصر خطرناك تا چندى در ايران 

  .»1« هاى زيادى براى وجود مبارك و دستگاه سلطنت ببار آورد ها و صدمه مباند، لطمه

و مردان آزاده، و جنات دهنده امت اسالمى را خطرناك و عنصر  از دست متملقان و چاپلوسان، كه خود را دلسوز! فرياد(
  .)كنند مضر معرىف مى

ران گذشت، شاه كم كم راه و روش خود را نسبت به وى تغيري داده و ديگر روى  قريب چهار ماه از اقامت سّيد در 
ران خرسند نبود حمرمانه به  خوشى نشان منى دستور داد كه بودن سّيد » الضرب حاجى امني«داد، و چون از اقامتش در 

ران صالح نيست   .»2«  در 
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______________________________  
ضت الدين حسيىن، پايه سيد مجال -)1(   .145: هاى اسالمى گذار 

  .141: مهان مدرك -)2(

  334: بربال انديشه، ص

  

  ها مار و عقرب

  

ران خارج مى ران مى 1307اريخ ششم ربيع الثاىن سال شود و پس از چند سال ديگر، در ت سّيد از  سّيد از . شود وارد 
ران وارد شده بود، به قول خودش جاىي منى  15رود، فقط يك بار آن هم در تاريخ سه شنبه  مدت سه ماهى كه به 

اهد؛ اما خو  رسد، شاه هم بعد از تعارفات، ظاهراً طرح نقشه اصالحات را مى مجادى االوىل به حضور ناصرالدين شاه مى
اند دور شوند، در آن موقع داعى هم شروع  هاىي كه اطراف مشا را گرفته هر وقت اين مار و عقرب: گويد وى در جواب مى

  .به كار و مشغول خدمت خواهم شد

ران بود، مردم از طبقات خمتلف به مالقاتش مى رفتند و او آنان را به حريت و آزادى دعوت  در اين مدتى كه سّيد در 
كرد؛ وىل در اين سفر هم ناصرالدين شاه مغرور و متكرب، بيدار نشد و خنواست ملت عزيز مسلمان را، در سايه افكار  مى

  .اسالمى آن مرد، از ذلت جنات دهد

جناب امني «: دهند، در آن نامه شاه قاجار خطاب به وزيرش نوشته بود باز به امني الضرب از طرف شاه، نامه مى
ران صحيح نيستبه آقا مج! السلطان حاجى امني الضرب نيز آن نامه را به سّيد نشان . »ال بگوييد برود، ماندنش در 

  .»1«  روم منى: گويد دهد، سّيد در جواب مى مى

   خيانت و جنايت
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دهد، فرمان اخراج او صادر  هاى زيادى كه بني سّيد و دستگاه خائنانه شاه قاجار روى مى باالخره پس از كشمكش
   ، در آن زمان سّيد در حضرتشود مى

______________________________  
  .167: مهان -)1(

  335: بربال انديشه، ص

كند كه سّيد را از بست بريون   عبدالعظيم مسكن گزيده بود؛ پس از صدور فرمان شاه، خمتارخان بيست فراش را مأمور مى
  .ميل خود نيامد بريونش بكشيددهد كه اگر در حرم عبدالعظيم بود و به  كنند و دستور مى

بندند و سپس به  هاى صحن را مى شوند، ابتدا درب كنند، وقىت كه وارد آن حموطه مى فراشان به َمسْت عبدالعظيم حركت مى
بريون بيا بايد بريون بروى، وى اعتنا : گويند به سّيد كه بيمار بوده مى» معني التجار«حمل اقامتش رفته و در حضور 

دارند، آنگاه گريبان و  اش را از سرش برمى ريزند و عمامه هاى آنان، به سرش مى ىل در مقابل عدم توجه به گفتهكند؛ و  منى
برند، وى از  كشان بريونش مى دست و پايش را گرفته با سرعت متام، لگدزنان در ميان برف و گل با پاى برهنه، كشان

رسانند كه در آجنا به  آن حال او را تا داراالماره خمتارخان مى شود، با شدت صدمات وارده، با حالت بيمارى بيهوش مى
بندند و با سى سوار در  آيد؛ پس از آن يابوىي آورده او را بر روى آن سوار كرده پاهايش را زير شكم يابو مى هوش مى

  .دهند حركتش مى 1308مجاد االوىل  28يا  27حدود 

رت است مطلب را از زبان خودش كه به وسيله نامه براى براى اين كه خوانندگان از اين جريان عجيب  رت مطلع شوند، 
  :حاجى امني الضرب گزارش داده نقل كنيم

  انگيز يك نامه حريت

  

روز پنجشنبه در حضرت عبدالعظيم كه از بيمارى، ! مجادى الثاىن جناب نري الفؤاد حاجى حممد حسن امني 23كرمانشاه 
مرا با ) معني التجار هم بودند(رخيتند به منزل ) خمتارخان(عمر سعد ) فراش(فر جالد قدرت بر حركت نداشتم، بيست ن

  اى از حقد و كينه عساكر ابن زياد ايت غضب وِحدَّت كه منونه

  336: بربال انديشه، ص
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ديىن  بود كشيدند، چون خوف آن داشتند كه مبادا اندك اسالمى در قلوب اهل شهزاده عبدالعظيم مانده به سبب غريت
و حال آنكه اين خيال باطل و فكر حمال بود چون كه اسالم و دين و غريت و محيت و مدنيت كه از (از من محايت كنند 

هاى قبا و  كشيدند كه دكمه بردند و به شتاب مى آنقدر مرا به سرعت مى.) گفتم آن ديار هجرت منوده چنانچه مهيشه مى
قطع شده، به زمني افتادم، پس از آن به هيچ گونه ندانستم كه مرا به چه نوع به پرياهن گلوى مرا چنان فشار داد كه نفسم 

داراالماره عمر سعد رسانيدند و تا مدت چهار ساعت هيچ نفهميدم كه در كجا هستم؛ چون به خود آمدم عمر سعد و 
ردا نشسته على  و ىبعمامه  در حضور خود ديدم، و مدت سه ساعت ىب) حسن خان قزويىن سرتيپ كشيك خانه(مشر را 

حىت تا كرمانشاه اين (اى در جگرم حاصل شده بود  نوشيدم، چون به سبب حبس نفس، حرارت شديده االتصال آب مى
دو ساعت بيش به غروب منانده بايد سوار شد، : پس از آن، مشر گفت) بايست روزى چهل بار آب بنوشم باقى بود و مى

كيف مرا كه در آن اندكى پول است بياورند، ايشان برخاسته رفتند و كيف را هم كه   بگوييد: در اين بني به خمتارخان گفتم
اى اوراق و كتب بود ندادند، هر چه گفتم بديشان خرب دهيد كسى هم بديشان خرب نداد، آخر  در آن بعضى مبلغ و پاره

قچه لباس مرا آورده با قلمدان و گذرد، ما كيف را براى مشا به قم خواهيم فرستاد، پس يك ب وقت مى: االمر مشر گفت
اسباب چپق، ولكن قلمدان را برداشت و ديگرى اسباب چپق را و سيمى چوبدست را، و احلاصل در حمضر خودم آن 

يب كردند، مهان عبا و لباده و دو قبا در جواىل گذاشته مرا به يك يابوى لكنىت سوار منوده تا يك  چيزهاى حقري را هم 
ا من آمدند، پس از آن مرا در حالت بيمارى و تنگ نفس و حرارت كبد، به پنج سوار كه رئيس سوار ب نيمساعت سى

ها و آن  شلوار با مهه آن برف باالپوش ىب سرهنگ باشد سپردند، ديگر در بني راه ىب» محيدخان«ايشان سنان بن انس كه 
   سرماهاى شديد و آن

  337: بربال انديشه، ص

ها آن دودها، ديگر خود مشا  ها فرود آمدن، آن عفونت ها به طويله حارسني، و در منزلگاهخشونت اخالق و عدم اميان 
  .»1« تر اين كه چند قرآن كه در جيب بود لشگر ابن سعد بردند تصور كنيد كه چه گذشته است و از مهه شگفت

   خربى و نفاق ىب
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پسىت و مسىت هيئت حاكمه، كه با دست خود  خربى، غفلت توده ملت مسلمان، اين است نتيجه ىب! خوانندگان عزيز
الدين را كه از قهرمانان بزرگ ضد  مانندى چون قائم مقام و امريكبري و سّيد مجال تيشه به ريشه خود زدند و مردان ىب

توانست در سايه آنان عّزت ديرين و عظمت گذشته خود را به دست  استعمار در جهان بشريت بودند، و ملت اسالم مى
  .به چنان بالهاىي گرفتار كردندآورد، 

  .اميدوارمي خداى بزرگ مسبني بيچارگى و بدخبىت ملت اسالم را لعنت كند و در هر حلظه به عذابشان بيفزايد

خربى مردم مسلمان، در كشور بزرگ عثماىن و ايران و ساير ممالك اسالمى نبود، افراد معدودى چون  اگر ىب! آرى
، در ايران، و سلطان عبداحلميد پليد و پست در عثماىن، و سايرين بر مقدرات آنان خرب ناصرالدين شاه مغرور و ىب

منودند؛ وىل چه بايد كرد؟ استعمار عاليرتين  كردند، و سند رسواىي و ذلت و بردگى مردم مسلمان را امضا منى حكومت منى
هاى خمتلف است و مهيشه  اع زمان و برنامهراهى كه براى بردگى توده مردم انتخاب كرده، جاهل نگاه داشنت آنان از اوض

ره  پرست، اين بند كثيف را بر دست و پاى ملت نگاه داشته و مى هاى حاكمه شهوت توسط هيئت رتين  دارد؛ تا خود 
   را بربد و مردم بنده

______________________________  
  .175: سّيد مجال الدين حسيىن -)1(

  338: بربال انديشه، ص

رتين منافع خود را از دست بنهند و اسري   .هم 

  :گفت سّيد مجال الدين اسدآبادى آن مرد بزرگ و نابغه عاليقدر مى

اى كم و زياد به دمشن تسليم كند؛ زيرا هر قيمىت كه براى  مقصود ما از خائن تنها كسى نيست كه كشورش را به نقد يا 
نيست كه پاى دمشنان را در زمني وطن باز كند؛ بلكه كسى  فروش دريافت شود، جنس است و مهچنني خائن تنها كسى 

اى كه شده ضربىت بر پيكر اجنىب وارد آورد و از اين   كه بتواند از نفوذ بيگانگان در كشور جلوگريى كند، و يا به هر وسيله
  .»1«  كار امتناع ورزد، در هر لباس كه باشد و به هر صورتى جلوه كند او نيز خائن است

هاى اسالمى را از خواب غفلت بيدار كنند و  توانستند به وسيله اين رجال نامدار، ملت نروايان، كه مىفرما! آرى
ا معرىف منايند، از هر خائىن خائن خربى نگاه داشتند؛ بلكه  تر بودند؛ زيرا نه تنها توده مردم را در ىب دمشنانشان را به آ

  .از پاى درآوردند ترين وضع خربداران و خربكنندگان را نيز به فجيع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

هاى اسالمى كمك كنند، تا در سايه  در هر صورت بيداران جامعه، وظيفه دارند از هر راهى كه بتوانند به بيدارى ملت
آن . هاى عاىل انساىن، از خطر و بالى بزرگ استعمار برهند، و به تدريج علل احنطاط را از بيخ و بن بركنند توجه به برنامه

ها خواهند توانست در برابر دنياى اول و  ها و دولت حكومت از هر جهت اصالح شده و ملتزمان است كه مسئله 
دوم، دنياى سومى بر اساس عظمت و عزت آدميت و انسانيت تشكيل دهند، و از رواج هر گونه شر و تعدى جلوگريى 

  .منايند

طاهرين و عقالى عاليقدر تربيت شده در البته حمور متام اصالحات واقعى، توجه عملى به فرامني خدا و رسول و ائمه 
  مكتب اسالم، چون آن رجال نامدار

______________________________  
ضت پايه -)1(   .2: هاى اسالمى گذار 

  339: بربال انديشه، ص

  .است و جز از اين طريق، توده مسلمانان خنواهد توانست به شاهد مقصود برسد

  گويد؟ حممود حممود چه مى

  

در ضمن حاالت امريكبريكه مهيشه چون او در اجتماعات اسالمى هستند و خواهند بود، درباره » مود حممودحم«آقاى 
  :گويد جنات ملت اسالم در سايه آيني مقدس اسالم مى

خداى متعال نبخشد كساىن را كه باعث قتل امري نظام شدند، و گرنه با بودن او نفوذ روس و انگليس براى مهيشه در 
  .رفت زى از بني مىآسياى مرك

ا را حتت كلمه اسالم متحد منوده وطنشان را از  در آن زمان ممالك آسياى مركزى، حمتاج يك مرد مقتدر بود كه متام آ
دستربد اجانب حفظ كند، آن مرد مقتدر هم مريزا تقى خان امريكبري بود كه ايادى غدار خودى و بيگانه با دسايس و 

رمحانه قطع منود، اگر صدارت امريكبري ده سال طول   آاليش اين نابغه شرقى را ىب ت پاك و ىبهاى ظاملانه، رشته حيا حيله
  .»1«  رفت كشيده بود، نفوذ سياسى دولت انگليس در اين ممالك براى مهيشه از بني مى
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ديدات و محالت الدين اسدآبادى نيز، در مقابل بالياىي كه از طرف اجانب بر مسلمني وارد شده، و هنوز از  سّيد مجال
هاى خدا را كه مورد غفلت مسلمانان ديروز و امروز بوده  آنان مصون نيستند، راه اميد را نشان داده، و قسمىت از وعده

  :است را به صورت زير يادآورى كرده است

ا مقرر داشته است كه در پيش سلطه خمالف و غلبه اجانب، پست و زير دست نشوند ؛ بلكه ركن با اين كه دينشان بر آ
   اعظم دينشان اين است كه واليت

______________________________  
  .639، 2: كتاب تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس  -)1(

  340: بربال انديشه، ص

اجنىب را از خودشان طرد و منع، و از ديار خويش قلع و قمع منايند، بلكه با شوكت هر صاحب شوكىت منازعت كنند، آيا 
  .»1« »َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ «  هاى خدا را براى خودشان فراموش كردند وعده

و آيا چشم . »برند و ايشانند بندگان شايسته حكومت زمني را مى«يعىن مسلمانان در صورت برقرار بودن اميانشان به حق 
َو َلْو َكرَِه «  پروردگار در اظهار شأنشان بر ساير شئوناز وراثت روى زمني پوشيدند، آيا غفلت كردند از كفالت 

  .»2« »اْلُمْجرُِمونَ 

ا را، به اين كه از براى  آيا سهو كردند از اين كه خداى تعاىل مى ا براى اعالى كلمه خويش انفس و اموال آ خرد از آ
شت جاودان بوده باشد ا  است وال شك، در نه، البته عقايد اسالميه مالك بر قلوب مسلم. آ ني، و حاكم در ارادت آ

  .»عقايد دينيه و فضايل شرعيه، عام و خاص ايشان مساوى هستند

   ريشه جنايات

  

ترين علت اين مصايب را، از حكام جور و فرمانروايان ظامل و امراى مسلمني  سّيد بعد از ذكر اين تفصيالت، اصلى
براى به دست آوردن آن از هر جنايىت نسبت به مسلمانان، فروگذار  داند كه مهيشه در طلب ملك و سلطنت بودند، و مى

  .نكردند

  :گويد سّيد در ادامه مى
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در ميان مسلمني جز وحدت ديىن و اسالمى، هيچ جنسيىت در ميان طوايف ايشان نبود، و در چنني اجتماعى كه «
  )شوند كه در يك قبيله رؤسا متعدد ظاهر مى  مهانطور(مسلمانان اشرتاك ديىن داشتند، زمامداران خمتلف پديدار گشتند، 

______________________________  
  .105): 21(انبياء  -)1(

  .8): 8(انفال  -)2(

  341: بربال انديشه، ص

آمد، ناچار مسلميىن كه در حتت رياست اين حكام بودند، افكار هر كدام  و در نتيجه تباين اغراض و تعارض مقاصد پيش
  .»مشن خود مصروف شدبر غلبه يافنت د

  :كند گونه جمسم مى زاى اسالميان را اين سّيد در ادامه مطالب فوق، سراجنام شوم و وحشت

يه اسباب قهر و حماربت و تدارك وسايل استيال و مبالغت پرداختند، تا اين كه اين مبالغات جهانباىن و « و عامه مردم به 
ه منازعات داخليه، آخر منجر بر اين شد كه مردم، عالوه بر اين، از ترين چيزى بود ب خماصمات كشورستاىن؛ كه شبيه

آنچه نيز از علم و صنعت داشتند، در اطاق . تكميل مراتب علوم و صنايع و حتصيل جمهوالت فنون و بدايع تقصري كردند
قدمات ناهنجار اين است  نتيجه ناگوار اين م. نسيان گذاشتند و يك باره از طى مدارج و عروج به معارج كمال باز ماندند

بيىن از فقر و فاقت و فقدان بضاعت و عقيب آن ضعف و سسىت، در قوت و خلل در نظام زندگى و  كه امروز مى
معيشت و تنازع امراء بر مسلمني و تفرقه قول و اختالف آراء و انشقاق عصا، خالصه يك باره گرفتار به نفوس خويش 

رض اجانب و ختاصم اعادى، دست غريت و پاى مهت كوتاه و كشيده داشتند شده، از حفظ خانه و دفع بيگانه و تع
  :راسىت اين مسئله عجيب يعىن(

كدام از كشورهاى  بينيد كه هيچ مشا خود امروز مى. اوضاع زمامداران اسالمى، عامل ذلت ملت مسلمان بوده و هست
هاى خمتلف با يكديگر اختالف  ز در برنامهفعلى اسالمى، حاضر به وحدت با كشور ديگر اسالمى نيست؛ بلكه هر رو 

  ).البته استعمار هم در اين برنامه بزرگرتين سهم را دارد. پردازند دارند و گاهى با هم به جنگ و نزاع مى

دار و مريز مدارا  كند، آگاه باشيد كه روزگار هنوز با مشا كج امروز هيچ چيز به اندازه اتفاق و وحدت چاره كار را منى
  منايد و مواسات در فرصت مى كند، مى
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و مهني از براى مشا غنيمت بزرگى است، پس تفريط در آن نكنيد و قليل فرصت را از دست ندهيد؛ كه فردا ديگر گريه، 
و عمل مفتاح جناح، . مرده را زنده خنواهد كرد و تأسف بر فائت سودى خنواهد خبشيد و حزن، دفع مصيبت خنواهد منود

كند، يأس و ضعف مهت، از اسباب هالكت  صدق و اخالص نردبان فالح، خوف و وجل، مرگ و اجل را نزديك مى
  .»1« »است

   اقبال و سّيد مجال

  

در ضمن » احياى فكر ديىن در اسالم«اقبال پاكستاىن كه خود يكى از دمشنان بزرگ و سرسخت استعمار بود، در كتاب 
كه جنات ملت اسالم در سايه عمل به احكام اسالم، و بازگشت به دين خداست معرىف شخصيت سّيد مجال و اين  

  :نويسد مى

  .اى كه مسلمانان اين زمان در پيش دارند، بسيار سنگني است وظيفه«

آن كس كه كامًال به . آنكه كامًال رشته ارتباط خود را با گذشته قطع كنند، از نو در كل دستگاه مسلماىن بينديشند بايد ىب
يت و عظمت اين وظيفه متوجه شده، و بصريت عميق در تاريخ انديشه و حيات اسالمى، مهراه با وسعت نظر حاصل امه

اى ميان گذشته و آينده ساخته بود سّيد  از جتربه وسيع در مردم و اخالق و آداب ايشان، او را حلقه اتصال زنده
  .»2« »باشد مى) افغاىن(الدين اسدآبادى  مجال

برترين راه جنات مردم مسلمان، از اين مهه بدخبىت و ذّلت و عالوه بر آن از اين مهه فساد و شر و گناه و در هر صورت 
   پليدى در عقيده و عمل، كه غرب و مكتب آن عامل مهمش بوده، بازگشت به اسالم است، و اجياد اتفاق در ميان

______________________________  
ضت پايهالدين حسيىن،  سّيد مجال -)1(   .402: هاى اسالمى گذار 

  .112: احياى فكر ديىن در اسالم -)2(
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هاى عاىل ديىن، چنانچه بزرگرتين شخصيت علمى، سياسى و مؤمن به  متام جوامع اسالمى، در سايه قرآن جميد و برنامه
  .ند نفر از آنان اشاره كردميمعارف اهلى، در قرون اخري مهني عقيده را داشته و دارند، و ما به چ

بدون ترديد اگر جامعه اسالمى، به نداى رهربان روشنفكر و دلسوز ديىن، با متام قوا جواب دهد، شر استعمار پليد از  
هاى اسالمى، بزرگرتين قدرت روى زمني را تشكيل  شود، و ملت اسالم در سايه قرآن و برنامه كشورها اسالمى كوتاه مى

  .دهند مى

هاى مصلح كبري و  اى از جامعه اسالمى، به برنامه باشد، مشا اگر به نتايج عمل گوشه لب ادعاى حمض و غلو منىاين مط
شود بنگريد؛ صدق اين گفتار بر مشا روشن خواهد شد؛ اما چه  نابغه عظيم سّيد مجال الدين اسدآبادى، كه ذيًال نقل مى

هاى سّيد قطع كرد؛ وگرنه امروز  تر، رابطه جامعه را با برنامه ر چه متامفايده كه استعمار قوى پنجه، خيلى زود و با عجله ه
هاى اسالمى به  جوامع اسالمى از هر نظر در رأس متام جوامع بودند، گرچه امروز هم دير نشده است؛ اگر ملت

يرين خود را به دست آورده هاى عاىل اسالم، در سايه بيداران راه اهلى باز گردند و شر استعمار را قطع كنند؛ عزت د برنامه
اينك به برنامه سّيد براى جنات مسلمني از شر استعمار توجه  . و پرچم عظمت خود را بر بام جهان به اهتزاز خواهند آورد

  :كنيد

   نتيجه عمل به قرآن

  

ضت الدين حسيىن پايه سّيد مجال«نويسنده كتاب حمققانه و گرانبهاى » صدر واثقى«آقاى  در اين » اسالمىهاى  گذار 
در مصر، يكى ديگر از خدمات سّيد حمسوب » حزب الوطىن«تأسيس : نويسد مى» خوش يار قلى«باره به نقل از گفتار 

  .شود مى
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  .تشكيل اجنمن وطىن، سد حمكمى در مقابل نفوذ سياست استعمارى انگليس بود

ست جنايتكار استعمار را قطع كرده، راه جماهده و مبارزه را به جوانان د: هدف سّيد از اجياد چنني اجنمىن اين بود كه
  .آموخته و بندهاى خرافات و جهالت را پاره منايد
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اعضاى اوليه اين اجنمن در حدود . بود» شيخ حممدعبده«اول كسى كه با عضويت در اين اجنمن سّيد را مهراهى كرد 
شدند مهه از  افرادى كه در اين اجنمن وارد و عضو مى. افزايش يافتچهل نفر و پس از مدتى اين عده به هشتاد نفر 

  .جوانان و مردان پرشور و انقالىب، و عاشق آزادى و طالب ترقى بودند

  خنستني جلسات و مذاكرات آنان در اين باره بود كه براى چاره دردها چه بايد كرد؟

  :فرمايد بزنيم، آن قرآىن كه مىتصميم و نظر كلى اين شده بود كه بايد دست به دامان قرآن 

  .»1« »ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما ِبَأنـُْفِسِهمْ «

از [دهد تا آنكه آنان آنچه را  تغيري منى]  به سوى بال، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملىت را «
  .»ها و گناه تغيري دهند وجودشان قرار دارد به زشىتدر ]  صفات خوب و رفتار شايسته و پسنديده

  .و بايد ريشه نفاق و تفرقه را كه مولود استعمار و جهل مردم است قطع كرد

اين اجنمن به خاطر كوشش و فعاليت زياد، و داشنت برنامه صحيح، پيشرفت قابل توجهى كرد و علت اين امر، مهان وجود 
  .رهربى اليق و فعال بود

  گروه پس از مدتى به سيصد نفر رسيد و تقريباً افزايش به طور  اعضاى اين

______________________________  
  .11): 13(رعد  -)1(
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  .تصاعدى بود؛ به طورى كه پس از ده ماه اعضاى آن به بيست هزار و صد و هشتاد و يكنفر بالغ گرديد

هاى  درباره ترقى و تعاىل اسالم و علل احنطاط مسلمني، و راه عالج بدخبىت شد، اغلب هاىي كه در اين اجنمن مى حبث
گفت و  الدين به عنوان رهرب گروه، سخن مى شد، سّيد مجال در جلساتى كه تشكيل مى. اجتماع، و مبارزه با بيگانه بود

  .گذاشت سخنانش اثرى عميق در شنونده مى

  :گفته تو است كه! بار اهلا«: چنني گفتسّيد در جلسه پانزدهم به كرسى خطابه رفت و 
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  .»1« »َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا َو ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ «

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى «
شت و مقام قربسعادت، ك   .»كنيم؛ و يقيناً خدا با نيكوكاران است راهنماىي مى]  مال، كرامت، 

از آجنا كه دعوت من و اجابت اين نفوس زكيه خالصًا، خملصاً لوجهك الكرمي بود، مرا به . و گفته تو حمض حق است
  .موجب گفته حق خودت، به سبيل هدايت راهنماىي فرمودى

گرامى دستور مقدسى كه، نتيجه شرافت  . اىن و صراط مستقيم سعادت بشرى، قرآن جميد استمدينه فاضله انس! آقايان
و فوز ) دنيا و آخرت(كل اديان حقه عامل و برهان قاطع خامتيت مطلقه دين اسالم، اىل يوم القيامه، و ضامن سعادت 

  .است) مرگ و زندگى(نشأتني 

اش، عامل قدمي و  مقدسى كه خمتصر شراره از قبسات انوار مضيه چسان از فرط غفلت مهجور شده، گرامى دستور! آه آه
   دنياى جديد را به آن حضارت و به

______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(
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  :چسان فوايد امروزه آن، از فرط جهل و غفلت، منحصر در! اين متدن رسانيده، آه آه

هاى مجعه، مشغوليت صائمني، زباله مساجد، كفاره گناه، بازيچه مكتب، چشم زخم، نظر قرباىن،  شب تالوت باالى قبور
ها،  زده ها، محايل مسافرين سالح جن بند عروس، بازو بند نانوا، گردنبند بچه قسم دروغ، مايه گداىي، زينت قنداق، سينه

ها  فروش لوانان، مال التجاره روسيه و هند و سرمايه كتابزينت چراغاىن، منايش طاق نصرت، مقدمه انتقال اسباب، حرز 
  .شده است

ضت يكدسته اصحاب صفه گرديد؛ كه از فيض » والعصر«يك سوره ! آه وا اسفا كه فقط سه آيه بيش نيست، اساس 
  .دزار بتخانه مكه را قبل از هجرت، بستان وحدت و يزداخنانه بطحا منودن مقدس مهني خمتصر سوره ميمون، شرك
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اين كتاب مقدس آمساىن، اين گرامى تصنيف حضرت سبحاىن، اين مايه كل السعادات انساىن، امروز از ديوان ! وا اسفا! آه
در هر جممعى كه يكى از منسوجات شعريه . سعدى، حافظ، مثنوى و ابن فارض، كمرت حمل اعتنا و مورد اهتمام است

ها براى او بازمانده تا چه اندازه مواعظ و معاىن عرشى و فرشى  دهن ها و ها، گوش ها ته كشيده، چشم خوانده شود، نفس
اى َوَحقَُّك . از او استفاده كنند، برعكس قرآن كه هرگز در هيچ جا با قيل و قال و فكر و كار كسى مزاحم خنواهد بود

  :ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ اْنَت اْلقاِئُل َوقـُْوُلَك َحقٌ 

  .»1« »أَنـُْفَسُهمْ  َنُسوا اللََّه َفأَْنساُهمْ «

  .»خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى كرد«

  .ترا فراموش كردمي، تو هم آيينه قلوب ما را از انعكاس توفيق، و حقايق ذكر مقدست حمروم منودى

______________________________  
  .19): 59(حشر  -)1(
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  :ُهمَّ اْنَت اْلقاِئُل َوقُوَلَك َحقٌ ُسْبحاَنَك اللَّ 

  .»1« »ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما ِبَأنـُْفِسِهمْ «

از [دهد تا آنكه آنان آنچه را  تغيري منى]  به سوى بال، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملىت را «
  .».ها و گناه تغيري دهند در وجودشان قرار دارد به زشىت]  ديدهصفات خوب و رفتار شايسته و پسن

  .وجه نفوس خودمان را، از اطاعت مقدست برگرداندمي، تو هم سعادت و شرافت ما را به ذلت و نكبت تبديل فرمودى

. حاىل منانده بودسپس سّيد، از كرسى خطابه پايني آمد، در حاىل كه گروهى از اعضا بر اثر گريه غش منودند و بقيه را هم 
  :گفت گريست و مى سّيد بزرگوار هم مى

  .»اْى َو َحقَُّك اللَُّهمَّ َنِسيناَك فَاْنِسيَتنا«

  .»ما تو را فراموش كردمي و تو ما را از ياد بردى! خدايا! آرى«
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  .بود فرما سه ساعت متام در اجنمن حالت غشوه و شيون حكم. گفت؛ تا افتاد و غش منود اين مجله را مدام مى

حسن اتابك، داماد خديو مصر، به وسيله عطريات و دستور دكرت، سّيد و ساير اعضا را از حالت بيهوشى و آن جذبه 
معنوى به هوش آورد، جمدداً زنگ نواخته شد و جملس صورت رمسيت گرفت و شروع به مذاكره گرديد، دوباره درباره عالج 

تنها راه عالج منحصر به اين است كه هر : اتفاق آراء به اين نتيجه رسيدند كهاستخالص از استعمار ُشْور منودند، و به 
   فردى از افراد مسلمان، بر طبق قرآن جميد عمل منايد و به گذشتگان خود در صدر اسالم اقتدا كند، و آن

______________________________  
  .11): 13(رعد  -)1(
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اطن و نوع خواهى و دورى از حقد، خبل، حسد و طمع بساطت عيش، التزام به واجبات و خلوص نيت و صفاى ب
  .حمرمات كه ما به السعادة والسيادة گذشتگان بود، به بازار عمل گذاردند

   تصميم عاشقانه

  

كليه جتمالت اين اولني قدمى بود كه در ميدان جانبازى به عامل اسالم و مسلمني گذاشتند، اين شد كه هر يك از اعضا،  
هاى ظاهرى از لوازم خواب، خوراك، پوشاك، سوارى و پذيراىي را در بازار حراج رخيته هزينه آن را در  صورى و زينت

  .صندوق اجنمن براى دستگريى درماندگان و قضا حوايج نوعيه ملك ملت اسالم ذخريه كردند

خور قيمت بازار آن روز بود، گذران منوده و تفاوت قيمت ترين مأكوىل كه در  هر روز و هر شب به بسطرتين و ساده: ثانياً 
  .كردند الوان و اطعمه معمول را، تسليم صندوق اجنمن مى

هر يك از اعضاء ملتزم شدند كه خود را در مقابل قرآن جميد مسئول بداند و تالوت قرآن جميد را، اقل ما يكون، در : ثالثاً 
  :عان مواظبت منوده و موارد ذيل را عمل منايندبيست و چهار ساعت يك حزب از روى فكر و ام

  .اداء فرايض و نوافل به مجاعت - 1

ى از منكر - 2   .امر به معروف و 
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  .دعوت به اسالم - 3

  .حبث با دعاة نصارى با روشى نيكو - 4

  .احسان به فقراء - 5

  .اعانت و قضاء حوايج هر حمتاجى با متكن - 6

  .صله رحم - 7
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  .عيادت مريض - 8

  .تفقد از حال غايبني - 9

  .زيارت قادمني -10

  ).مخس و زكات و غريه(اداره حقوق ماىل اهلى  -11

  .ارشاد جاهل و تنبيه غافل -12

  .تنزيه و تقديس آيينه نفس، از مطلق ملكات خبيثه، خاصه ملكه رذيله خودخواهى، خودپسندى، خودبيىن -13

  .عفو و اغماض از خطاياى شخصى -14

  .كظم غيظ  -15

  .اعراض از لغو و بيهوده سخن گفنت -16

گانه مزبوره را به جا آورده، در آن دفرت به   16اين كه هر نفر، يك دفرت در جيب داشته باشند تا هر يك از مواد  -17
تا عمل حسب منره و تاريخ ثبت منايند و هر شب با اين دفرت به جزء دفرت كل كه راجع به مهه اعضا است، منتقل گردد 

  .اعضا در جامعه حزب الوطىن معلوم شود
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  انگيز نتايج حريت

  

  :ماه طبق اين برنامه كار كرد، نتيجه عمل به برنامه فوق از اين قرار شد 10اين اجنم، نزديك 

هزار تومان ايراىن، ذخريه در صندوق اجنمن، براى اصالحات روزانه درماندگان  90لريه انگليسى، معادل با  15000
  ؛مسلمني

ا از خارج براى عضويت وارد شده بودند(نفر مسافر  2700مريض و مالقات با  1500عيادت از    ؛)كه اغلب آ

  هزار مسلمان؛ 12رفع مشكالت 

  350: بربال انديشه، ص

  نفر شارب اخلمر در اثر تبليغات و عمل به برنامه اجنمن؛ 800پشيماىن 

  امر به معروف؛نفر تارك الصلوة، در اثر  1300بازگشت به مناز 

  نفر از مردان و زنان بدكار، در اثر فعاليت افراد اجنمن؛ 400گريى  توبه و كناره

  هاى اجنمن شدند؛ نفر از مستخدمني مسلمان ادارات انگليس از شغل خود استعفاء داده و عامل به برنامه 80

  نفر از اعيان مسلمان درجه اول، از جتمالت بازگشت كردند؛ 500

  نفر ورشكسته و بيكار با سرمايه مكفى؛ 75كمك به 

  نفر فقري و راه مانده از خمارج يك ساله؛ 206كمك به 

ا؛ 35جذب    نفر عيسوى به وسيله تبليغ و مسلمان شدن آ

ا؛ 15جذب    نفر يهودى به وسيله تبليغ و مسلمان شدن آ

  نفر بت پرست؛ 70مسلمان شدن 
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  ، براى مباحثه با نصارى و افراد غري مسلمان؛جملس تبليغ، در داخل و خارج مصر 44برگزارى 

  .فقره از اشكاالت عقيدتى در موضوعات اجتماعى 120و حل 

   هاى نقش بر آب نقشه

  

  :مستشار اقتصادى انگليس، پس از اين برنامه عاىل، زماىن به خود آمد كه ديد» لرد كرومر«

  از نفوذ انگليس در مصر كاسته شده؛% 45

  ستد دولت انگليس در مصر تقليل يافته؛جتارت و داد و % 35

نفر از افراد اليق و جدى از مستخدمني  80ساله مبلغني مسيحى در اثر فعاليت حزب الوطىن از بني رفته؛ و  35فعاليت 
   ادارات انگليس در مصر، از كار خود دست كشيدند، به طورى كه صداى رؤساى دولىت در اثر از دست دادن

  351: بربال انديشه، ص

  .معاون و مستخدم، يك مرتبه بلند شد و كليه ادارات در معرض تعطيل شدن قرار گرفت

هاى جتارتى فروش كاال و مراكز فروش جتمالت اروپاىي، به آمسان  هاى بازرگاىن انگليس، از بنگاه فرياد وكالء و كمپاىن
  .شدند ها در اثر نداشنت خريدار، يك به يك تعطيل مى رسيد و كمپاىن مى

  .اين امر اين بود كه يكى از دستورات حزب الوطىن استفاده از وسايل ساخت وطن بود علت

اده به گونه مديران مؤسسه اى كه  هاى جتارتى در مصر، شاگردان خود را از دست داده، صبح تا شام دست روى دست 
  .كردند حىت هر كدام به اندازه خرج روزانه، فروش منى

ها و ديگر مراكز فساد، مهه در اثر تبليغات اعضا اين اجنمن، از شغل خود دست  فروشىكارمندان متاشاخانه، مشروب 
  .شدند كشيدند و به كار ديگرى مشغول مى مى
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ها، هر يك تعطيل شدند و عالوه بر استعفاى مستخدمني آن، ديگر   ها و متاشاخانه مراكز حساس ترويج رذايل، تئاترخانه
  .به اين مراكز نبود كسى نيز حاضر به خريد بليط و كمك

   چند گزارش و اعرتاف

  

  :گويد لرد كرومر در ضمن گزارش خود به لندن چنني مى - 1

آمد اين اوضاِع ناگوار، هيچ خالف سياست و ضد پولتيك اعمال نشده، و به هيچ وجه هيچ كس را  در خصوص پيش«
اگر اجنمن حزب الوطىن يك : سازم كه متذكر مىام را  توان دانست، وىل خاطر اولياء دولت متبوعه مقصر و مسئوول منى

   سال ديگر برقرار باشد و سلسله جنبان امروزه آسياى غرىب و مركزى و آفريقاى

  352: بربال انديشه، ص

الدين مهداىن مرفه البال و آسوده خاطر در مصر زيست كند، گذشته از اين كه جتارت و سياست  شرقى و مشاىل سّيد مجال
گردد كه سهل است؛ ترس آن است كه سيادت قاطبه اروپا از هيمه اين اجنمن  ره آفريقا يك باره معدوم مىبريتانيا در قا

  .»عجيب، وجود تارخيى كسب منايد و اثرى از او در صفحه عامل باقى مناند

  :گويد وى در گزارش ديگر خود مى

شود، و بايد به كمال  ت ما تصور مىترين عائقى است كه از براى پيشرف اجنمن حزب الوطىن مصر، بدتر و سخت«
  .»سرعت و عجله از براى تفرق آن، دستور سريع و الزم االجرا برسد

  :گويد و نيز در گزارش ديگرى مى

رتين دليل و برهان بر حاكميت به دور از انتظار اعراب در « قرن پيش است، كه كمرت از  13اجنمن حزب الوطىن مصر، 
  .»ال و سلطنت يافتندربع قرن بر ثلث معموره استي

كه بزرگرتين كليساهاى » سان پول«يكى از مبلغني مسيحى قاهره، در گزارش خود به يكى از اعضاى جممع كنيسه  - 2
  :دنيا، در لندن است گفته بود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

تر رخ نداده كه هفتصد ميليون اوالد اجنيل با كمال علميت و اقتدار و  در دارخيال، هيچ امرى از اين واقعه، عجيب«
ريت، كه در خور طبيعت بشر است، در مقابل چهل نفر كه در حقيقت، روح يك سّيد درويش ايراىن بيش نيست، غ

  .»مقهور گردند

كه از نظر نژاد ايرلندى و كاتوليكى مذهب است، در كتاب خود كه به » پرت سعيد«يكى از دكرتهاى بيمارستان  - 3
  :گويد است مى» فلسفه جمامع«نام 

خمرتع نقشه شطرنج، مخس مثقال گندم را از خانه اول تا خانه چهلم، بر حسب قانون تضعيف معمول، شنيده بودم كه «
  منايد؛ يا حممول سه هزار شرت مى

  353: بربال انديشه، ص

صد و شصت و  يك من تربيز را به مهني ميزان تا خانه چهلم به هفتصد و بيست و هفت ميليون و پنجاه و نه هزار و 
  .كشاند هاى آن خواهد بود مى هاى دنيا و كليه راه ه مزروع متام كره و حمصول متام كشىتهشت خروار، ك

تر از اين تصاعد در  اما نديده بودم كه در پيشرفت نفوذ و احتاد كلمه و ترقى هيئت جامعه، يك ملىت، شديدتر و سخت
خارج صورت پذيرد، حال آن تصاعد و ترقى، چون در وادى اعتبار و كوهستان وهم است، صعوبىت چندان ندارد، چه آن  

د بود؛ وىل در تنگناى حتقق اين سنخ تصاعد، كه يك سنخ تصاعد كه وادى وهم منزلگاه ضدين و ارتفاع نقيضني هم توان
شيخ حممد عبده را جذب . حمري االوهام والعقوىل است، اجنمن حزب الوطىن مصر، اول يك سّيد درويش ايراىن بيش نبود

ا در مدت نه ماه به بيست هزار و يك صد و هشتاد و ي ك نفر، با منوده، رفته رفته به چهل نفر و اكنون عمليات آ
بديهى است كه اگر هر ماه يك زايش مثل خود منايد، . هاى اروپا تصاعد منوده سرمايه يك كمپاىن معتربى از جتارت خانه

ا خواهد بود   .»به بيست سال خنواهد كشيد كه صفحه پشت و روى ُكره زمني، كمرتين ميدان جوالن آ

  :نويسد ها مى رئيس بانك انگليس به يكى از صراف - 4

از غرايب روزگار اين كه اروپا، امروز در مصر و فردا در متام دنيا، مقهور معدودى گردد كه سالحشان فقط ! برادر عزيز«
  .»ديانت و بساطت عيش و جديت در عمل و نوع خواهى است

  :نويسد يكى از صاحب منصبان انگليس به خامن خود مى - 5
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دهد، گذشته از اين كه ملت بريتانيا  از سري برق در جامعه مسلمني مىاين قريهه سعادت كه به سرعىت تندتر ! نگار عزيز«
خصوصاً و كليه اروپا عموماً بايد از مستملكات خود دست طمع بشويند كه سهل است؛ بايد در نقطه مركز دايره منطقه 

يه كنند   .»جنوب، در مشال كره زمني، حصىن حصني از براى خود 

  354: بربال انديشه، ص

بدل شدن اين اخبار و گزارشات و مشاهدات سياستمداران انگليس از چگونگى فعاليت و پيشرفت حزب از رد و 
  .الوطىن، حكومت انگليس سخت به وحشت افتاد و به وسايلى در صدد منحل ساخنت اين اجنمن گرديد

   سراجنام حزب الوطىن

  

  :نگارد در اين باره چنني مى» يار قلى«

يميت را پيش گرفت، اداره عرفيه در مصر اعالن، و سّيد از اين رو بر خالف متام « نواميس بشريت، دولت، مسلك 
معظم را روانه اروپا، شيخ مفىت را سه سال حمكوم به تبعيد، و بعضى از اعضا را گرفتار، و برخى را در ادارات مستخدم و 

ا مقرر داشت   .»معاش كلى درباره آ

   تنها ادعا نيست

  

الدين، كه اسالم را به مفهوم واقعيش درك كرده بود، در حركت  روشنفكرى يك انسان مانند سّيد مجال! خوانندگان حمرتم
دادن مسلمني به سوى سعادت مالحظه كرديد، و اقرار سياستمداران و بزرگان غرب را هم راجع به پيشرفت حزب الوطىن 

طالعه منوديد، هم چنني بيدارى امريكبري را در الوطىن م در سايه اسالم، و سقوط استعمار را در صورت برقرارى حزب
اصالح جامعه در سطور قبل خوانديد؛ پس ادعاى جنات جامعه اسالمى، در سايه عمل به قرآن و توجه به رهربان بيدار 

  .ديىن و مؤمن ادعاى حمض نيست، بلكه حقيقىت است كه عقل سامل به آن اعرتاف دارد

گذاشتند استعمار با كمك عمال خطرناكش؛ يعىن  ه اسالمى بيدار بودند، منىاگر آن روزها متام افراد جامع! آرى
   هاى اصالحى را برهم بزنند، و مرداىن هاىي هم چون حزب الوطىن و نقشه هاى به ظاهر اسالمى، برنامه دولت
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  355: بربال انديشه، ص

  .برسانندرا تبعيد يا به قتل ... مهچون قائم مقام و امريكبري و سّيد مجال الدين و

البته سهم زمامداران اسالمى، و فرمانروايان ممالك مسلمان نشني، در باز گذاشنت دست استعمار و فراهم آوردن ذلت 
فرهنگ، ثروت، ارتش، معادن، در : مسلمني، از مهه بيشرت بوده است؛ زيرا متام قواى مهم كشورهاى اسالمى، از قبيل

است ا و به اراده آ   .دست آ

و روايات اسالمى، درباره اين گونه فرمانروايان و مسئوليتشان در برابر جامعه اسالمى، مسائلى دارد كه ذيًال به قرآن جميد 
ا اشاره مى   :شود آ

   فرمانروايان در قرآن و حديث

  

  :فرمايد خداى متعال در قرآن جميد مى - 1

 »أَْبصاَرُهمْ   أُولِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اللَُّه َفَأَصمَُّهْم َو َأْعمى* ِض َو تـَُقطُِّعوا أَْرحاَمُكمْ فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَرْ «
»1«.  

بر سر مال و [رود كه در زمني فساد كنيد و  روى گردان شويد آيا از مشا جز اين انتظار مى] از خدا و پيامرب[پس اگر «
شان را كر و ]  دل[كساىن هستند كه خدا لعنتشان كرده و گوش ] گردانند كه روى[آنان * قطع رحم مناييد؟] منال دنيا

  .»شان را كور كرده است]  بصريت[چشم 

ج البالغه«در » ابن اىب احلديد« - 2 اند   روايت كرده» زيد بن صوحان«از » حبار االنوار«در » عالمه جملسى«و » شرح 
ف بودم؛ در حاىل كه آن جناب عمامه سياهى كه به ساج پيچيده شده حضور على عليه السالم مشر » ذى قار«در : كه

  :خواند؛ تا آجنا كه فرمود بود بر سر داشت و خطبه مى

ْعتُ     هُ َوَقْد َعِلَم اللَُّه ُسْبحاَنُه اّىن ُكْنُت كارِهاً لِْلُحُكوَمِة بـَْنيِ امَِّة ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله َوَقْد مسَِ

______________________________  
  .23 -22): 47(حممد  -)1(
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  356: بربال انديشه، ص

ُرؤوِس اخلَْالِيِق ُمثَّ يـَْنُشُر ِكتابَُه َفاْن    ُعُنِقِه َعلى  ِبِه يـَْوَم الِقياَمِة ُمْغُلوَلٌة َيَدُه اىل  يـَُقوُل ما ِمْن واٍل يَِلَى َشْيئاً ِمْن اْمِر امَِّىت اّال اتى
  .»1«  َواْن كاَن جاِئراً َهوى  عاِدًال َجنى كانَ 

دارم؛ زيرا از آن حضرت  داند كه من فرمانرواىي در ميان امت حممد صلى اهللا عليه و آله را مكروه مى خداى سبحان مى«
در هيچ زمامدارى نيست كه در امر امت من، متصدى فرمانرواىي شود، جز اين كه روز قيامت او را : فرمود شنيدم كه مى

گشايند؛ اگر عادل بود جنات  آورند، در حاىل كه دستش به گردنش بسته، آنگاه نامه عملش را مى حضور خاليق مى
  .»شود يابد و اگر ستمكار بود هالك مى مى

: كند كه حضرت صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش و آن جناب از حضرت امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى - 3
زد، نىب بزرگوار  چشم گرفت و رسول خدا از وى عيادت كرد، در حاىل كه على از شدت درد فرياد مىجنابش را درد 

  :فرمود

. ام تر از اين مبتال نشده يا رسول اللَّه من هرگز به دردى سخت! كىن، يا شدت درد است؟ عرض كرد بيتاىب مى! يا على
آورد پس  اى از آتش مى فاجر را قبض منايد، با خود ميله مهني كه فرشته مرگ فرود آيد كه روح شخص: رسول خدا فرمود

  .آيد كشد؛ به طورى كه از جهنم فرياد برمى روح آن شخص فاجر را از بدن مى

حديث خود را بر من تكرار كن كه به حقيقت بدانچه فرمودى، دردم فراموش ! اللَّه يا رسول: پس على نشست و عرض كرد
  آرى، حاكم ستمكار، خورنده مال يتيم، گواه دهنده به دروغ: ين عذاب هست؟ فرمودشد، آيا كسى از امت تو را از ا

»2«.  

______________________________  
ج البالغه14، حديث 1، باب 62/ 32: حبار االنوار -)1(   .309/ 1: ؛ شرح 

  .33655، حديث 12، باب 228/ 27: ؛ وسائل الشيعه10، حديث 253/ 3: كاىف  -)2(

  357: انديشه، صبربال 

ج البالغه» خوىي«مرحوم آيت اللَّه العظمى  - 4 روايت كرده » اماىل«و » حبار«اى كه نوشته است، از كتاب  در شرح 
داند كه من  هاى خود، و باالى عرش قدرتش، اين حقيقت را مى خدا در آمسان: امريمؤمنان عليه السالم فرمود: است كه
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كراهت داشتم، تا اين كه مشا اجتماع منوديد و من آن را پذيرفتم و اين كراهت من به خاطر   اين گونه فرمانرواىي بر امت را
  :آن است كه شنيدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

گشايند؛  شود و نامه عملش را فرشتگان مى هر زمامدارى كه رهرب امت من بعد از من شود، در روز قيامت بپا داشته مى
جنباند؛ آنچنان جنباندىن كه مفاصلش از  بد بواسطه عدلش بوده و اگر ستم كرده است صراط او را مىپس اگر جنات يا

شود، تا آن كه فاصله هر عضوى از اعضاى او با عضو ديگر مسافت صد ساله راه باشد، به  يك ديگر گسيخته مى
شود، بيىن او و رخساره قرص  نده مىطورى كه صراط هم از شدت عذاب او بسوزد، پس اول چيزى كه از او به آتش افك

  .»1« باشد صورتش مى

  :قال على عليه السالم - 5

ا واٍل اْحَتَجَب َعْن َحواِئِج النَّاِس اْحَتَجَب اللَُّه يـَْوَم اْلِقياَمِة َعْن َحواِئِجهِ    .»2«  اميُّ

ا « نپردازد؛ خداى متعال نيز روز قيامت از هر زمامدارى كه از نيازمندى و حوايج مردم روى گرداند، و به قضاى حوايج آ
  .»حوايج او رو بپوشاند

  :قال الصادق عليه السالم - 6

  .»3«  َمْن َوِىلَ َشْيئاً ِمْن اُموِر اْلُمْسِلِمَني َفَضيـََّعُهْم َضيـََّعُه اللَّهُ 

______________________________  
ج البالغه، خوىي -)1(   69/ 13: شرح 

  .22066، حديث 5، باب 94/ 17: ؛ وسائل الشيعه5 -1530، حديث 3، جملس 727: اماىل شيخ طوسى -)2(

  .41، حديث 81، باب 345/ 72: ؛ حبار االنوار260: ثواب االعمال -)3(

  358: بربال انديشه، ص

  .»گذارد دار شود و آن را ضايع منايد، خداى متعال نيز او را ضايع مى هر كس چيزى از امور مسلمني را عهده«

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله - 7
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  .»1«  انَّ ِمْن اْعَظَم النَّاِس َعذاباً يـَْوَم اْلِقياَمِة َمْن اْشرََكُه اللََّه ِىف ُسْلطانِِه َفجاَر ِىف ُحْكِمهِ 

خود  از مردمان كسى عذابش در روز قيامت از مهه بزرگرت و شديدتر است، كه خدا او را در سلطنت: نىب اكرم فرمود«
  .»شريك كرده باشد و او در حكومت خود ظلم كند

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله - 8

  .»2«  َرُجالٌن الَتناَهلُما ِشفاَعِىت؛ ُسْلطاٌن َعُسوٌف َغُشوٌم َوغاَل ِىف الدِّْيِن َوماَرَق ِمْنهُ 

نده در دين و كسى كه چون تري از كمان از سلطان ستمكار و ظامل، غلو كن: شوند دو مردند كه به شفاعت من نائل منى«
  .»حدود دين خارج شود

  :اى كه از سلمان به عمر نوشته شده آمده است در نامه - 9

نَـُهم َلِقَى اللَّهُ  َعةٌ ِمَن اْلُمْسِلمَني بـَْعِدى ُمثَّ َملْ يـَْعِدُل بـَيـْ ْعُتُه يـَُقوُل َمْن َوِىلَ َسبـْ   .َغْضبانٌ  َوُهَو َعَلْيِه َواْشَهُد اّىن مسَِ

  :خودم از نىب اكرم شنيدم كه فرمود«

كند در  هر كس پس از من زمامدار هفت نفر از مسلمانان شود و بني آنان به عدل و داد رفتار نكند، خدا را مالقات مى
  .»حاىل كه در حق او خشمناك است

______________________________  
  .56/ 1: جمموعه ورّام -)1(

  .31: ؛ قرب االسناد11، حديث 268/ 25 :حبار االنوار -)2(

  359: بربال انديشه، ص

ا ُذو باٍب اْغَلَق بابَه ُدوَن َذِوى اْحلاجاِت واْخلُلَُّة َواْلَمْسَكَنُة، اْغَلَق اللَّهُ بابَه َعْن حاَجِتِه َوُخلَّ  -10   .»1«  ِتِه َوَمْسَكَنِتهِ َأميُّ

تمندان و حمتاجان و درويشان ببندد، مگر اين كه خدا نيز درهاى هيچ زمامدارى نيست كه در خانه خود را روى حاج«
  .»»2« آمسان را در مقابل حاجت و نيازمندى و درويشى او ببندد
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آيني مقدس اسالم، دين انفرادى و معنوى حمض نيست، كه تنها كارش انصراف انسان از دنيا و متوجه گردانيدن او به 
يك دين اجتماعى بوده و براى هر قسمىت از شئون جامعه، قوانيىن پيشنهاد كرده  آخرت تنها باشد؛ بلكه قبل از هر چيز 

مهت اسالم به تأمني سعادت آدمى در دو زندگى دنيا و آخرت مصروف . كه فرزانگان و فيلسوفان مهه در برابرش عاجزند
  .نچنان كه گوئى فردا خواهيم مردامي و براى آخرت آ گردد، يعىن بايد براى دنيا كار كرد چندان كه گوئى مهيشه زنده مى

داند، چه الزمه آن تقويت حق، اقدام به كار شايسته و  اسالم ديىن است كه خوشبخىت آخرت را زائيده خوشبخىت دنيا مى
  .متايل به نيكى است

، حمشور هر كس در اين دنيا نتواند لوازم سعادت آخرت را بيابد و كوردل باشد در آخرت نيز كور و گم كننده راه جنات
  .خواهد شد

بنابراين الزم است متام ملل اسالمى به دنبال احراز مليت ويژه از دست داده خود برگردند و هدف خود را براى تأمني 
  :حيات مهه جانبه اين آيه قرار دهد

______________________________  
  .98، حديث 375/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .173: حكومت در اسالم -)2(

  360: انديشه، ص بربال

مثِْ َو اْلُعْدوانِ   َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوى«   .»1« »َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ

  .»و يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد، و يكديگر را بر گناه و جتاوز يارى ندهيد«

جميد و كلمات رهربان اسالمى؛ يعىن پيامرب گرامى اسالم و اهل بيت عليهم البته براى دريافت فرهنگ اسالم، بايد از قرآن 
ا عمل كرد؛ تا به هدف   .هاى عاىل و انساىن رسيد السالم به طور جامع آگاه و سپس بدا

اين براى دريافت كلمات پيشوايان عاليقدر اسالم و درك مفاهيم فرهنگ اسالم، به كتب اصيل رواىي مراجعه مناييد؛ زيرا در 
  .هاى قرآن و روايات نيست خمتصر گنجايش نشان دادن متام برنامه
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______________________________  
  .2): 5(مائده  -)1(

  362: بربال انديشه، ص

11  

   قضا و قضاوت در اسالم

  

  363: بربال انديشه، ص

  

   قانون زير بناى حيات

  

متام موجودات جهان، بر پايه يك سلسله مقررات دقيق  انگيز حيات، نشانگر اين واقعيت است كه هسىت اوضاع شگفت
  .استوار است

  .هاىي منظم است به وجود آمدن هر موجودى، بر اساس قوانيىن حمكم، و تداوم حياتش نيز مرهون مقرراتى متني، و برنامه

ش نيز متكى به ا اين اراده و مشّيت حضرت حق است كه پديد آمدن موجود، بايد با تكيه بر قانون، و ادامه هسىت
  .مقررات معني باشد

ترين جزء تشكيل دهنده ساختمان جهان، تا جمموعه هسىت، كه هيچ يك از ابعادش بر حسابگران بشرى معلوم  كوچك
  .هاى ثابت است ترين قوانني و نظام خنواهد شد، داراى دقيق

توسط سفريان پاك خداى متعال، اين مسئله  قبل از اين كه دانش بشرى، با مهه وسعت پرده از اين راز بردارد، مكتب اهلى
جهان بر پايه عدل و نظم استوار است و نظم و عدل چيزى جز مقررات و قوانني حاكم بر هسىت : را بارها تذكر داد كه

  .نيست
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بس اى  آثارى كه از مكتب پاك پيامربان در قرآن و روايات، درباره جهان نقل شده است، گوياى اين واقعيت زيبا و مسئله
  .مهم است

ترين عناصر اوليه تشكيل دهنده ساختمان هر موجودى است گرفته، تا موجوديت خود  كه يكى از كوچك» امتُ «از 
   هاى موجودات، اعم از آمسان

  364: بربال انديشه، ص

است، تا زمني و هر چه در آن است، از قبيل مجاد، نبات، حيوان و سا ختمان وجود برافراشته، و متام موجوداتى كه در آ
  .انسان، مهه و مهه غرق در قانون و مقرراتند

اگر سلسله مقررات حاكم بر جهان نبود، موجودى قدم به عرصه حيات : اگر قانون نبود هسىت نبود و به تعبري ديگر
  .گذاشت منى

براى ادامه هسىت  گذارد، و مشا يك دانه كوچك نباتى را در نظر بگرييد، براى به وجود آمدنش چه مراحلى را پشت سرمى
  .و به مثر نشستنش چه مقرراتى بر او حاكمند

  مگر بدون قانون امكان به وجود آمدن چيزى هست؟ مگر منهاى قانون موجودى توان ادامه حيات و فعاليت را دارد؟

ار اى در ميدان هسىت پديد گردد، در راهى كه برايش معني شده است قر  انگيز است كه هر پديده راسىت چه اعجاب
دارد و بعد از آن آثارى كه بايد از  اش الزم است، از سفره گسرتده حق برمى گريد، آنگاه هر چه را براى تداوم زندگى مى

اين مهه از بركت . شود آور، كمرتين فساد و هرج و مرج ديده منى دهد، و در اين مسري حريت وجودش پديد آيد بروز مى
  .حكومت قانون بر طبق اراده اهلى است

باشد، نازل كرده  ترين آيات را براى آگاهى بشر، كه حاكى از امهّيت قانون مى ترين و لطيف رآن جميد در اين زمينه، دقيقق
  :فرمايد مى. است

  .»1« » ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    َربـَُّنا الَِّذي أَْعطى«

به وى عطا كرده، ] آن گونه كه سزاوارش بود[را او ]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت«
  .»سپس هدايت منود
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______________________________  
  .50): 20(طه  -)1(

  365: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو السَّماَء َرفـََعها َو َوَضَع اْلِميزانَ «

اد]  براى سنجش هر امر معنوى و مادى[و آمسان را برافراشت و «   .»ترازو 

  .»2« »ِيف ُكلِّ َمساٍء أَْمَرها  َأْوحىَو «

  .»و در هر آمساىن كار آن را وحى كرد«

  .»3« » ِإنَّ اللََّه فاِلُق احلَْبِّ َو النَّوى«

  .»ترديد خدا شكافنده دانه و هسته است ىب«

  .»4« »ما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بِناِصَيِتها«

  .»گرفته است] قدرت و فرمانرواىي خود[مهارش را به دست اى نيست مگر اينكه او  هيچ جنبنده«

  .»5« »َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ «

  .»بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و «

وجود  دهد كه بدون قانون، نه به دهد كه قانون بر متام هسىت گسرتده است و توجه مى دقت در اين گونه آيات، نشان مى
  .آمدن موجودى ميسر است، و نه ادامه حياتش امكان دارد

مسئله هدايت در آيات، با توجه به روايات وارده از معصومان عليهم السالم و حتقيقات ارزنده مفسران، عبارت از قانوىن 
  است كه در ميدان زندگى هر

______________________________  
  .7): 55(الرمحن  -)1(
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  .12): 41(فصلت  -)2(

  .95): 6(انعام  -)3(

  .56): 11(هود  -)4(

  .21): 51(ذاريات  -)5(

  366: بربال انديشه، ص

  .موجودى به شكلى جتلى دارد

   قانون تشريع

  

از بسيارى از موجودات جهان برتر است، و . انسان در ميان موجودات جهان، موقعيىت ويژه و جايگاهى استثناىي دارد
  .رسد برترى به پاى او منىهيچ موجودى در شرافت و 

  :اى چون هاى ارزنده اعتبار ويژه انسان، در ميان موجودات، به خاطر مايه

اى  هاست كه قرآن جميد، از آدمى به  بر اساس مهني واقعيت. است» اختيار«عقل، فطرت، وجدان و بويژه گوهر پر 
  :فرمايد عنوان موجودى با ارزش ياد كرده و مى

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ َلَقْد َخَلْقَنا «   .»1« »اْإلِ

  .»كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال آفريدمي«

  .»2« »ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً «

  .»مسلماً من جانشيىن در زمني قرار خواهم داد: هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان فرمود]  ياد كن[و «

  .»3« »َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال     آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين «
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كردمي، سوار  ]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا «
   و به آنان از نعمت هاى

______________________________  
  .4): 95(تني  -)1(

  .30): 2(بقره  -)2(

  .70): 17(اسراء  -)3(

  367: بربال انديشه، ص

  .»هاى خود برترى كامل دادمي پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده

نظام جسمى، به قوانني تكوين مّتكى است و در اين مسئله با متام موجودات عامل ترديد انسان در تولّد، مرگ و برپاىي  ىب
هاى كرامت و فضيلت  باشد؛ وىل بايد دانست كه قوانني تكوين هرگز عامل شكوفا شدن، و حتصيل مايه مهسان و مهراه مى

اى اختيار  نيست و عقل، فطرت، وجدان و انسانيت انسان، با اين نوع قوانني، به رشد و كمال منى رسد، و هرگز گوهر پر
  .»1« گريد با چنني قوانيىن سازگار نبوده، و انسان در مسريى كه براى آن به وجود آمده است قرار منى

هايش كمك كند و  هاى كمال، نيازمند قوانني ديگرى است كه او را در راه شكفته شدن اصالت انسان براى صعود بر قّله
نيازمند قوانني و مقرراتى است كه او را در مسري عدل رهنمون شده و از . اسب داشته باشدبا عقل، وجدان و فطرتش تن

نيازمند حقايقى است كه او را در مسري تربيت اهلى، اخالق پاك، صفات . او موجودى با فضيلت و بيدار و بينا بسازد
  .»2« محيده قرار داده و وى را به كلمه طيبه تبديل كند

______________________________  
هاى تكويىن مربوط به بُعد جسماىن او و قوانني تشريعى مربوط به  قانون. انسان موجودى است مرّكب از تن و روان -)1(

فرق ميان قوانني تكويىن و تشريعى اين است كه قوانيىن تكويىن مشرتك ميان انسان و ساير موجودات . بُعد روحاىن اوست
ستفاده از آن جمبور است و از خود اختيارى ندارد؛ اما قوانني تشريعى اوًال ويژه انسان است و عامل است و ثانياً در نوع ا
ره   .اى ندارند ثانياً در نوع استفاده از آن جربى در كار نبوده و گوهر اختيار يكه تاز ميدان است ساير موجودات از آن 
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و قوانني تشريعى حمصول مهان اختيار است؛ به مهني به طور كلى اختيار، عامل اجياد تكليف است و عمل به وظايف 
منظور ساير موجودات عامل كه از زندگى جربى برخوردارند و مشمول قوانني تكويىن، هرگز سقوط و احنطاط ندارند؛ چرا  

اين . كند  تواند راه كمال را بپيمايد و يا سقوط كه اختيار ندارند؛ اما انسان با اختيارى كه دارد در هر حلظه زندگيش مى
  .باشد مهه، ارزش قوانني تشريعى است كه حمصول اختيار مى

  ].24): 14(ابراهيم [ »أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ « -)2(

  368: بربال انديشه، ص

  .دى است كه نگذارد از راه قسط و عدل منحرف شده و آلوده به جتاوز، ظلم، گناه و عصيان گرددنيازمند قوانني و حدو 

  .هاىي است كه او را در حفظ حقوق خود، و ديگران كمك دهد و از انسان موجودى اهلى به وجود آورد نيازمند برنامه

هاى خود را از سفره  طور عادالنه نيازمندىنيازمند واقعياتى است كه بتواند در سايه آن، حكيمانه زندگى كند و به 
  .خلقت، تأمني كرده و مازداش را در راه خدا خرج كند

چون، مشع در راه  نيازمند مسائلى است كه از او منبعى از عشق و حمبت، صفا و صميميت، وفا و جوامنردى بسازد، تا هم
  .رسيدن ديگران به رشد و كمال بسوزد

  .بتواند در سايه آن، خري دنيا و آخرت خود و ديگران را تأمني كندنيازمند حقايقى است كه 

  گذار قانون

  

تواند  بدون شك وضع چنني قانوىن، با اين مهه گسرتدگى، كار خود او نيست؟ او با عقل و دانش حمدودش، كجا مى
ىت براى اجراى آن خواهد قوانيىن به وجود آورد كه شامل متام ابعاد حيات گردد؟ و بر فرض به وجود آوردن، چه ضمان

  داشت؟

گذار در اين مسري، بايد كسى باشد كه بر اوضاع هسىت، و جسم و جان و عقل بشر و مهه نيازهاى انسان احاطه  قانون
داشته باشد؛ تا با ارائه چنني قانون جامعى، بني انسان و جهان، انسان و انسان، انسان و عقل، و روان و جسمش 

   پرور بسازد، تا از اين از آدمى موجودى عادل و عدالت و. مهاهنگى برقرار كند
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  369: بربال انديشه، ص

جعل و : باشد، و به حق بايد گفت گذارى جز خداى عامل آفرين منى چنني قانون. طريق خري دنيا و آخرتش تأمني گردد
  .وضع قانون، وقف حرمي مقدس كربياىي اوست

روزى كه بشر در مسئله جعل قانون، به خودسرى پرداخت و در برابر حق،  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت، كه از
َعلم استقالل برافراشت و خود را وّىل خود دانست، و براى تأمني قانون به خود تكيه زد، تا به امروز كه هزاران سال 

گسرتده باشد، و او را با   اى كه به متام زواياى حياتش گذرد، نتوانسته است قوانني متني، حمكم و مقررات حكيمانه مى
  .جهان، خالق جهان، با انسان و با خودش مهاهنگ كند، به وجود آورد

اى دست زده، و از اين طريق هم  انسان در اين زمينه نه اين كه موفق نبود؛ بلكه به وضع قوانني ناقص و معيوب و ظاملانه
وانب حيات كمك كرده است، و به دنبال اين خودسرى خود را به فساد و تباهى كشانده و هم به اشاعه فساد در كليه ج

  !هاىي كه بر انسان نرفت؟ ها و جنايت ها و ظلم هاى مظلوم پاميال نكرد و چه ستم چه حقوقى كه از انسان

اى هم بوده، به خاطر فاسد بودن جمريان، اجرا نشده و آن قانون  البته در ميان قوانيىن كه وضع كرده، اگر قانون عادالنه
توان گفت او واضع قوانني عادالنه بوده؛ زيرا كليه مقررات صحيح  به عالوه منى. ها چيزى نبوده است زينىت بر صفحه جز

  .بشرى، ريشه در فرهنگ اهلى، و پيام رسوالن خداى متعال دارد

رتين قانون، بايد روى به جانب حق كند و از طريق  سفريان پاك اهلى در هر صورت بشر براى دست يافنت به كاملرتين و 
  .و امامان معصوم عليهم السالم با قوانني بافته از عدالت و عشق، اتصال عقيدتى و عملى پيدا كند

  .جمموع قوانني خداى متعال، عبارت از وحى او به رسوالن و گفتار پيامربان و امامان عليهم السالم است

  370: بربال انديشه، ص

  

   آوران قانون اهلى پيام

  

  .نياز بشر، به قانون تشريعى، يك نياز حتمى و ضرورى است، كه تنها تأمني كننده اين نياز خداستگفتيم كه 
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تواند با  از آجنا كه انسان منى: تواند با قوانني اهلى ارتباط پيدا كند؟ بايد گفت اكنون بايد بررسى كرد كه چگونه انسان مى
هاىي  شود؛ يعىن برانگيخته شدن انسان سفريان اهلى ثابت مىخداى بزرگ متاس مستقيم داشته باشد، عقًال لزوم بعثت 

  .جامع و كامل تا واسطه بني انسان و خدا باشند

رتين و عامل بر مبناى مهني احتياج است كه از ميان انسان ترين آنان مبعوث به رسالت شدند، تا با  ترين و كامل ها، 
در اين مسري خود . تشريعى است، براى بشر به ارمغان آورند اتصاىل كه به غيب داشتند، وحى را كه جمموعه قوانني

پيامربان هم جماز شدند كه آنچه را به مصلحت اّمت ديدند، اجراى آن را از اّمت خبواهند و هر چه را به ضرر آنان 
  .تشخيص دادند، آن را بر اّمت حرام كنند

  :و كالم آنان را مساوى با وحى قرار داد خداى متعال هم مصلحت انديشى انبيا را مصلحت انديشى خود دانست

اُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا« َ   .»1« »َو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما 

ى كرد، باز ايستيد]  از اموال و احكام و معارف ديىن[و «   .»آنچه را پيامرب به مشا عطا كرد بگرييد و از آنچه مشا را 

  .»2« » ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى*  اْهلَوىَو ما يـَْنِطُق َعِن «

  .»شود، نيست گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل مى.* گويد و از روى هوا و هوس سخن منى«

______________________________  
  .7): 59(حشر  -)1(

  .4 -3): 53(جنم  -)2(

  371: بربال انديشه، ص

  .»1« »طاَع اللَّهَ َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد أَ «

  .»هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده«

شود، كه انبيا مفسر و توضيح دهنده وحى هستند، و بدون بيان آنان دسرتسى به  از سبك و سياق اين آيات استفاده مى
  .حقيقت وحى ممكن نيست
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پريوى از كتاب خدا و رسول اسالم شدند؛ زيرا قرآن و رسالت  البته با بعثت رسول اكرم و نزول قرآن، متام مردم دعوت به
  .»2« پيامرب اسالم در بردارنده فرهنگ متام انبيا و كتب آمساىن گذشته بود

  .»3« از آجنا كه كتاب و آيني رسول اسالم، كامل و جامع بود، مكتبش ابدى گشت و پيامربى به او خامته پيدا كرد

رتين راه قرآن جميد كه قانون اساسى  بود حيات بشر بود، كه  اسالم بود، منعكس كننده متام مسائل الزم، در جهت 
  .زندگى را براى انسان ترسيم منود

  .»4« »اً ْم َأْجراً َكِبري ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َو يـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلاِت َأنَّ هلَُ «

______________________________  
  .80): 4(نساء  -)1(

  :فرمايد سوره شورى مى 13خداى متعال در آيه  -)2(

يِن َما َوصَّى« َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى  َشرََع َلُكم ِمَن الدِّ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا َأْن أَِقيمُ   َوِعيَسى  ِبِه نُوحاً َوالَِّذى َأْوَحيـْ وا الدِّ
  .»ِفيهِ 

آييىن را براى مشا تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آنچه را بر تو وحى فرستادمي و به ابراهيم و به ابراهيم و موسى «
  .»اى اجياد نكنيد دين را بر پا داريد و در آن تفرقه: و عيسى سفارش كردمي اين بود كه

  :قرآن تصريح كرده است خداى متعال در -)3(

  ].40): 33(احزاب [» َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمن رَِّجاِلُكْم َولِكن رَُّسوَل اللََّه َوَخاَمتَ النَِّبيِّنيَ «

  .»و آخرين پيامربان است. حممد پدر هيچ يك از مردان مشا نبوده و نيست؛ وىل رسول خدا و ختم كننده«

  .9): 17(اسراء  -)4(

  372: ال انديشه، صبرب

دهد كه  دهند، مژده مى كند، و به مؤمناىن كه كارهاى شايسته اجنام مى ترديد اين قرآن به استوارترين آيني هدايت مى ىب«
  .»براى آنان پاداشى بزرگ است
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  :قرآن ذلت اقوام گذشته را به عنوان درس براى آيندگان، و آئينه عربت براى پندگريندگان بازگو كرده است

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلبابِ «   .»1« »َلَقْد كاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

قرآن به بازگو كردن مسائل مهمى كه، انبياى گذشته براى تأمني سالمت مهه جانبه بشر گفته بودند اقدام كرد، و از اين راه 
  .بني انسان و انبياى گذشته اجياد پيوند منود

 سازى حميط جامعه برخاست، تا بشر با اجراى آن دستورات، بنياد جامعه را بر قرآن به بيان مسائل اجتماعى، براى سامل
  .بسازد »3« و اّمت وسط »2«  اساس عدل و حكومت استوار كند و از اّمت و جامعه خري اّمت

رت  قرآن جميد براى تشكيل خانواده ين خانواده اى سامل، مقررات بسيار مهمى ارائه كرد، و اهل بيت رسول اكرم را به عنوان 
  :قرآن ساخته، معرىف منود

ا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً «   .»4« »ِإمنَّ

كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، على، فاطمه، حسن و حسني [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت  خدا فقط مى«
   پاك و پاكيزه]  از مهه گناهان و معاصى[ِبُزدايد، و مشا را چنان كه شايسته است ] م اندعليهم السال

______________________________  
  .»به راسىت در سرگذشت آنان عربتى براى خردمندان است«. 111): 12(يوسف  -)1(

  ].110): 3(آل عمران [ »...ُكْنُتْم َخيـَْر أُمَّةٍ « -)2(

  ].143): 2(بقره [ »َك َجَعْلناُكْم أُمًَّة َوَسطاً َو َكذلِ « -)3(

  .33): 33(احزاب  -)4(

  373: بربال انديشه، ص

  .»گرداند

ترين خط  قرآن جميد براى برپاىي حكومت عدل و قسط، و به عبارت ديگر؛ حكومت اهلى و اسالمى، انسان را به پاك
اين زمينه حكومت را امانت خدا و حاكم واجد شرايط را سياست و كشوردارى و اداره امور جامعه رهنمون شده، و در 
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ها، در حقيقت رد امانت به اهلش به  امني حق و جامعه را صاحب امانت دانسته، و اجراى عدالت را در مهه زمينه
  :خداى بزرگ در اين باره در قرآن جميد چنني فرموده است. حساب آورده است

  .»1« »َأْهِلها َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا بِاْلَعْدلِ   دُّوا اْألَماناِت ِإىلِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـُؤَ «

كنيد، به  ها را به صاحبانش بازگردانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى امانت: دهد كه خدا قاطعانه به مشا فرمان مى«
  .»عدالت داورى كنيد

داند؛ زيرا آنان واجد شرايط هستند و  ترين فرد براى تشكيل چنني حكومىت مى رتين و شايستهروى اين حساب، انبيا را 
آنان امني حق در حكومتند، و پس از آنان ائمه معصومني و بعد از آنان فقهاى جامع الشرايط، كه مهه رهروان راه انبيا 

داد كه امانت حق تعاىل است، به جامعه خنواهد  هستند، و بدون شك جز به وسيله اين سه گروه كه امينان حقند، عدل و
  .رسيد

كند تا به آثار اهلى در خانه خلقت بينديشند، و از اين راه متام درهاى  قرآن براى رشد عقل و خرد، از مردم دعوت مى
  .علوم مادى و معنوى را به روى خود باز كنند

داند؛ آجنا كه  و قلىب، و دردهاى خانوادگى و اجتماعى مى هاى روحى كننده بيمارى قرآن كرمي خود را شفاى دردها و عالج
  :فرمايد مى

______________________________  
  .58): 4(نساء  -)1(

  374: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ «

  :كوشش دعوت كرده، و حمصول فعاليت انسان را از آن انسان دانسته است  قرآن جميد در امر اقتصاد، مردم را به سعى و

  .»2« » َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى«

و او را به مسئله زراعت، دامدارى، جتارت و صنعت تشويق منوده است و آباد كردن زمني را از وظايف الزم او دانسته 
  :است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  .»3« »اْألَْرِض َو اْستَـْعَمرَُكْم ِفيهاُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن «

رتين برنامه ها  قرآن جميد براى اصالح اخالق مردم، و آراسته شدنشان به حماسن اخالقى و پاك شدنشان از رذايل رواىن، 
  :و قوانني را ارائه فرموده و اخالق پيامرب بزرگ كه سراسر پاكى و فضيلت بود را به عنوان خلق عظيم ياد كرده است

  .»4« »ُخُلٍق َعِظيمٍ   ِإنََّك َلَعلى«

پرسىت به  قرآن جميد با بيان صفات پاك حق، و نازل منودن صدها آيه در شناساندن خداى متعال، با شرك و طاغوت
   اى سخت و كوبنده برخاست و زمينه جتّلى توحيد خالص را، در عقايد و اعمال مردم آماده كرد، و در سايه مبارزه

______________________________  
  ].82): 17(اسراء [» كنيم و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى« -)1(

ره[و اينكه براى انسان جز آنچه تالش كرده « -)2(   ].39): 53(جنم [» نيست]  اى هيچ نصيب و 

  ].61): 11(هود [» در آن آباداىن كنيدو او مشا را از زمني به وجود آورد و از مشا خواست كه « -)3(

  ].4): 68(قلم [» و يقيناً تو بر ملكات و سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى« -)4(

  375: بربال انديشه، ص

  .هاىي موّحد، واال، ارزنده و پر ارج، به جامعه بشرى حتويل داد اين گونه آيات، انسان

شت يا جهنم ارائه كرد، و از اين طريق قرآن جميد نزديك به هزار آيه درباره سري  انسان از مرگ تا قيامت، و از قيامت تا 
  .به تربيت نفوس و تزكيه روان آدمى اقدام كرده و خدمىت بس گرانبها به انسان ارزاىن داشت

ها و هادى  اندر هر صورت قرآن جميد بنا به فرموده امريمؤمنان عليه السالم كتاىب است كه جتلى علم خدا، در زندگى انس
  .»1«  بشر بسوى هر خري و بازدارنده انسان از هر شرى است

  :و به قول رسول گرامى اسالم

 َوَمناُر احلِْْكَمةِ   َغرائُِبُه فيِه َمصاِبيُح اهلُدى  َعجائُِبُه َوال تـُْبلى  ُجنُوِمِه ُجنُوٌم، الُحتْصى  ظاِهرُُه انيٌق، َوباِطُنُه َعميٌق، َلُه ُجنُوٌم َوَعلى
  .»2« َوَدليٌل َعَلى اْلَمْعرَِفِة ِلَمْن َعَرَف الصَِّفةَ 
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هاى بشرى بريون  ظاهر اين كتاب خرم و زيباست و باطنش ژرف و عميق، آن چنان كه از دسرتس بلند پروازترين انديشه«
هايش كهنه  زههاى اين كتاب مشاره نشوند، و تا شگفىت. است؛ داراى اخرتاىن است، و هر اخرتش را نيز اخرتاىن است

هاى هدايت در آن است، و فروزانگاه حكمت اين كتاب واالست؛ دليل معرفت است براى كسى كه راه آن  چراغ. نگردد
  .»را بداند

  :از سوره آل عمران 7و يا به قول خود قرآن در آيه 

اٌت َفَأمَّا الَّ « ِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن ما َتشابََه ِمْنُه ابِْتغاَء اْلِفتـَْنِة َو اْبِتغاءَ ِمْنُه آياٌت ُحمَْكماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتاِب َو أَُخُر ُمَتشاِ ِذيَن ِيف قـُُلِو
   َتْأِويِلِه َو ما يـَْعَلمُ 

______________________________  
  .167خطبه : ج البالغه -)1(

  .7657، حديث 171/ 6: ؛ وسائل الشيعه2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: كاىف  -)2(

  376: بربال انديشه، ص

  .»1« »َتْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ 

ا ]  كلمات صريح و معاِىن روشن[اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه خبشى از آن كتاب، آيات حمكم است « آ
اش خمتلف و گوناگون است و  كه كلماتش غري صريح و معاىن[اند، و خبشى ديگر آيات متشابه است  اصل و اساس كتاب

است براى ]  از هدايت اهلى[وىل كساىن كه در قلوبشان احنراف ] شود جز به وسيله آيات حمكم و روايات استوار تفسري منى
ش پريوى مى]  نادرست و به ترديد انداخنت مردم و گمراه كردن آنان[انگيزى و طلب تفسِري  فتنه كنند، و  از آيات متشا

ا را جز خدا منى : گويند مى]  ن در بينشدستا و چريه[و ثابت قدمان در دانش . داند حال آنكه تفسري واقعى و حقيقى آ
  .از سوى پروردگار ماست]  چه حمكم، چه متشابه[ما به آن اميان آوردمي، مهه 

  .»شوند جز صاحبان خرد متذّكر منى] اين حقيقت را[و 

  :و باز به قول امريمؤمنان عليه السالم كه به عبداللَّه بن عباس فرمود

  .»2«  َمحَّاٌل ُذو ُوْجوٍه تـَُقوُل َويـَُقولُونَ  ال ُختاِصْمُهْم ِباْلُقْرآِن، َفانَّ اْلُقْرآنَ 
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خواهى حقيقىت را از قرآن  با دمشن با قرآن به خماصمه برخنيز، زيرا آيات قرآن محل كننده معاىن متعددى است، تو مى«
  .»گويند بگوىي، آنان چيز ديگرى مى

  :و باز به قول على عليه السالم

ْقَتدى ِبِه، ذِلَك اْلُقْرآُن َفاْستَـْنِطُقوُه َوَلْن يـَْنِطَق َولِكْن اْخِربُُكْم َعْنهُ َفجاَءُهْم بَِتصديِق الَّذى بـَْنيَ يَ 
ُ
  .»3«  َدْيِه، َوالنُّوِر امل

______________________________  
  .7: آل عمران -)1(

  .606، حديث 376/ 33: ؛ حبار االنوار77نامه : ج البالغه -)2(

  .546/ 31: حبار االنوار ؛158خطبه : ج البالغه -)3(

  377: بربال انديشه، ص

هاى پيشني بود و نورى كه بايد به آن اقتدا كنند  تصديق كتاب) رسول خدا آمد در حاىل كه حمتواى اساسش براى مردم(« 
 گويد اما من از جانب او مشا را آگاهى اين نور مهان قرآن است، آن را به سخن آريد، گرچه با زبان عادى سخن منى

  .»دهم مى

ج البالغه درباره قرآن آمده است، آيا رسيدن به قعر قرآن و درك  با توجه به اين گونه آيات، روايات و مسائلى كه در 
  !مفاهيم بلند آمساىن آن، درخور فكر حمدود و عقل ناقص و نارساى انسان است؟

  د؟آيا بدون معّلمى براى تعليم قرآن و معاىن عميقش، فهم قرآن امكان دار 

توان رسيد؛ پيامربى كه  كرانه، ژرف، بدون كشىت فكر پيامرب و اهل بيت معصومش، مى آيا به سطح و عمق اين درياى ىب
و » راسخون در علم«عمران و مجعه او را معلم قرآن معرىف كرده و از امامان بعد از او  هاى بقره، آل قرآن جميد در سوره

  .ياد كرده است» اهل ذكر«

  .ها واجب است اطاعت از پيامرب و اماماىن كه علومشان مافوق علوم بشرى است، عقًال و شرعاً بر مهه انسانبنابراين 

   امامت جتلى قانون در زندگى
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در اين . سال رسالت پر مثر خود، حقايق قرآن و حنوه عمل به آن را به مردم تعليم داد 23رسول گرامى اسالم در طول 
ساحل علماً و عمًال  السالم بيش از مهه مسلمني، از اين سرچشمه كمال فيض و درياى ىب مسري امريمؤمنان على عليه

   ؛ و به خاطر علم، عمل، معرفت و دانشش، از طرف خداى بزرگ»1« مند شد ره

______________________________  
  :فرمايد كرده و مى  البالغه به اين دوران حساس اشاره ج 192امريمؤمنان عليه السالم در خطبه  -)1(

َصْدرِِه َوَيْكنـُُفِىن ىف   َوانَا َوَلٌد َيُضمُّىن اىلَوَقْد َعِلْمُتْم َمْوِضعى ِمْن َرُسوِل اللَِّه بِاْلِقرابَِة اْلَقريْبِة َواْلَمْنزَِلِة اخلَِْصيَصِة، َوَضَعىن ىف ِحْجرِِه 
  ...َء ُمثَّ يـُْلِقُمِنيِه َوما َوَجَد ىل َكْذَبًة ىف قـَْوٍل َوال َخْطَلًة ىف ِفْعلٌ  َميَْضُع الشَّى ِفراِشِه َوميُِسُّىن َجَسَدُه َوُيِشمُّىن َعْرَفُه وَكانَ 

  .ِباْألقِتداِء ِبهِ َوَلَقْد ُكْنُت اتَِّبُعُه اتِّباَع اْلَفِصيِل اثـََر امِِّه، يـَْرَفُع ىل ىف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن اْخالِقِه ِعْلماً َويَْأُمُرىن 

دانيد، او مرا در  ىب موقعّيت مرا از نظر خويشاوندى و قرابت و منزلت و مقام ويژه نسبت به رسول خدا مىمشا به خو «
داد،  فشرد و در اسرتاحتگاه خمصوص خود جاى مى من كودك بودم و او مرا در آغوش خويش مى. دامن خويش پرورش داد

گذاشت، هرگز  جويد و در دهان من مى ردم، غذا را مىك چسبانيد و من بوى پاكيزه او را استشمام مى مرا به سينه مى
روز به  كند، شبانه من مانند بچه شرتى كه مادرش را دنبال مى. دروغى در گفتارم نيافت و اشتباهى در كردارم پيدا ننمود

داد  فرمان مىمنود و مرا  اى از اخالق نيك را براى من آشكار مى كردم، و او هر روز نكته تازه دنبال آن حضرت حركت مى
  .»...تا به او اقتدا كنم

ج» ابن اىب احلديد« آورده است كه حضرت  316، ص 20البالغه ج  كه از عاملان مشهور علماى سىن است در شرح 
  :فرمود

  :َوَالُقوَلنَّ ما َملْ اقـُْلُه ِالَحٍد قـَْبَل هذا اْليَـْومِ 

  :ام گومي كه تا حبال به كسى نگفته هم اينك مطلىب را مى

اللَُّهمَّ ِحبَقِّ «: افْـَعُل، ُمثَّ قاَم َفَصلىَّ، فـََلمَّا َرَفَع َيَدُه ِبالدُّعاِء اْسَتَمْعُت الَْيِه فَاذاً ُهَو قاِئلٌ : َسَأْلُتُه َمرًَّة اْن َيْدُعَو ِىل بِاْلَمْغِفَرِة َفقال
  .»َعِلىٍّ ِعْنَدَك اْغِفْر ِلَعَلىٍّ 

  .اَو َأَحٌد اْكَرُم ِمْنَك َعَلْيِه فاْسَتْشِفَع ِبِه الَْيهِ «دُّعاُء؟ َفقاَل ما هذا ال! يا رسول اللَّه: فـَُقْلتُ 
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پس برخاست و مناز گزارد، . چنني خواهم كرد: فرمود. يك بار از رسول خدا خواستم تا از خدا برامي طلب مغفرت كند
تو ! پروردگارا«: دم شنيدم كه فرموددا من به دعاى حضرتش گوش مى. هايش را به دعا گشود و برامي دعا كرد آنگاه دست

  .»دهم كه على را مشمول عفو و غفران خود قرار دهى سوگند مى» على«را به مقام و قرب و منزلت 

تر از تو در پيشگاه اهلى هست تا او را شفيع  مگر كسى گرامى: اين چه دعاىي است؟ فرمود! اى رسول خدا: گفتم
  .»درگاهش قرار دهم؟

  378 :بربال انديشه، ص

پس از على عليه السالم يازده فرزند او به دستور خدا و اعالم پيامرب، به . براى رهربى امت، پس از پيامرب انتخاب گرديد
  :رهربى اّمت انتخاب شدند و قرآن جميد به حكم آيه شريفه

  379: بربال انديشه، ص

  .»1« »ِمْنُكمْ َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر «

  .پريوى از امامان معصوم را واجب مشرد

امامان بزرگوار در طول امامت خود، به حكم خداى بزرگ، مهان وظيفه رسول گرامى اسالم را كه سرپرسىت جامعه، و 
انواع  هدايت آنان به سوى رشد و كمال بود، دنبال كردند و در اين راه، به خاطر موانعى كه دمشنان خدا اجياد كردند به

  .مصايب و آالم دچار شدند

اى از  ادامه يافت؛ وىل پيشوايان اّمت، حلظه) عج(رنج امامان، پس از رحلت پيامرب شروع و تا غيبت امام دوازدهم 
مسئوليت عظيمى كه بر عهده داشتند، چشم نپوشيده و براى برگرداندن حق به مسري خودش، كوشش فراواىن كردند و در 

  .»2« زجر، تبعيد، زندان و شهادت نداشتنداين راه نصيىب جز 

______________________________  
كه امامان از اهل بيت و هم چون پيامرب داراى [از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و « -)1(

  ].59): 4(نساء [» اطاعت كنيد] اند مقام عصمت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

ذى حجه سال دهم هجرى به دستور خداى  18مؤمنان عليه السالم در روز ماجراى غدير و انتخاب جانشيىن امري  -)2(
روز به  69هزار نفر بيعت كردند و اين واقعه در حاىل صورت گرفت كه تنها  120در اين مراسم . متعال صورت گرفت

اپرست پليد متام پس از رحلت جانسوز نىب گرامى اسالم، مشىت دني. پايان زندگاىن رسول گرامى اسالم باقى مانده بود
  .ساعده كردند آنچه كردند اى از شراب دنياپرسىت سركشيدند و در سقيفه بىن غريت و مردانگى خود را در كاسه

حمسنش . سردمداران سقيفه خانه وحى را مورد هجوم قرار دادند و حرمت ام االئمه فاطمه زهرا سالم اللَّه عليها را شكستند
امريمؤمنان عليه السالم را دست بستند و بيعت خود را زير پا لگدمال  . آتش كشيدنداش را به  را سقط كردند و خانه

. كردند، اين ماجراى شوم به پشتيباىن سكوت مردم تقويت يافت و غاصبان خالفت بر مسند امامت جا خوش كردند
ال بردن پرياهن عثمان زمينه سال امام على عليه السالم را از حكومت ظاهرى حمروم ساختند و سراجنام با با 25قريب به 

امريمؤمنان عليه السالم در مدت حكومت اهلى خود مهواره با مشكالت و معضالت منافقان و . شهادتش را فراهم منودند
آمدهاى  ها و اصالح فرهنگ غريب مردم كه آثار و پى دنياپرستان روبرو بود، و در اين مدت كوتاه جز سركوب كردن فتنه

پس از شهادت امام على عليه السالم، امام جمتىب عليه السالم بر . خالفت بود مشغوليىت نداشتفرهنگ غلط غاصبان 
نشيىن  مسند امامت نشست؛ اما ديرى نپاييد كه بر اثر عدم مهكارى و يارى مردم، حضرت را به صلح كشاندند و خانه

و جگر پاره پاره امام جمتىب عليه السالم خشك  هنوز خون فرق مبارك امريمؤمنان عليه السالم. حضرتش را به متاشا نشستند
او را غريبانه در كربال متوقف كردند و . نشده بود كه مهني مردم كمر به قتل جگر گوشه مصطفى، حسني عليه السالم زدند

  .سال بعد از رحلت جانسوز پيامرب اسالم اتفاق افتاد 50اين حادثه تلخ در كمرت از . با لبان تشنه سر بريدند

اميه، سّفاكان بىن العباس بر سر كار آمدند و در عمل نشان دادند كه در  از حادثه عاشورا و سرنگوىن حكومت بىن پس
دوران امام سجاد عليه السالم تا امام عسكرى عليه السالم در شرايط . اند اميه ربوده رذالت و پسىت گوى سبقت را از بىن

كردند و اموالش را به  رم حمّبت اهل بيت عليهم السالم دستگري مىبسيار سخىت گذشت تا جاىي كه هر كسى را به ج
  .بردند غارت مى

در اين . گرفت هاى اهل بيت عليهم السالم در اين دوران پر خفقان در زير چرت تقّيه و يا خمفيانه صورت مى عمده فعاليت
  :وار توجه كنيد قسمت به نوع فعاليت اهل بيت عليهم السالم به طور فهرست

داشت، و نيز با گريه مداوم خود، خاطره  امام سجاد عليه السالم؛ با انشاء دعا و مناجات پرده از جنايات ظاملان برمى
  .داشت حادثه عاشورا را زنده نگه مى

امام باقر و امام صادق عليهما السالم؛ با تشكيل كرسى درس و تربيت شاگردان اقدامات فرهنگى خود را شكل 
  .خبشيدند مى
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كاظم عليه السالم؛ غري از دوراىن كه در زندان حبس بودند ادامه مكتب علمى پدربزرگوار خود را فراهم آورد و با   امام
) على بن يقطني كه مست وزارت حكومت هارون را بر عهده داشت: مانند(انتخاب افرادى مطمئن در دستگاه هارون 

  .كرد فعاليت مى

به طوس با شركت اجبارى يا اختيارى در مناظرات علمى پرده از حقايق امام رضا عليه السالم؛ پس از فراخواىن 
  .داشت برمى

  .امام جواد عليه السالم؛ نيز راه پدر را ادامه داد و با انتخاب وكالى مطمئن هدايت مردم را مثر خبشيد

لفا و غاصبان خالفت ترين خ كرد و متوكل عباسى كه از سفاك ترين دوران زندگى مى امام هادى عليه السالم؛ در سخت
بود، امام عليه السالم را به شدت حتت كنرتل گرفته بود؛ اما با اين مهه امام عليه السالم دست از فعاليت نكشيد و 

  .مهچنان رهربى شيعيان را بعهده داشت

ترين  در سختدريغ خويش زمينه غيبت امام عصر عليه السالم را فراهم آورد و  امام عسكرى عليه السالم، با فعاليت ىب
  .شرايط به شهادت رسيد

  381: بربال انديشه، ص

  

   واليت فقيه تداوم قانون وحى

  

كرد، بلكه خطى بود كه بايد تا قيامت ادامه  اين رهربى كه از زمان آدم شروع شده بود، به غيبت امام عصر خامته پيدا منى
  .شده و زمينه تشخيص حق را از باطل داشته باشد يافت، تا انسان بدون سرپرست اهلى نباشد و حجت هم بر او متام مى

به مهني خاطر امامان بزرگوار، مردم را براى بعد از خود به فقيه جامع الشرايط ارجاع داده و او را در هر عصرى به عنوان 
  .نائب خود و رهرب مسلمني معرىف كردند

ريافت عني حقيقت در امور شخصى و اجتماعى كار ناگفته مناند، تا زماىن كه پيامرب و امامان در بني مردم بودند، د
مشكلى نبود؛ اما پس از پيامرب و امامان واال مقام، و بويژه از شروع غيبت كرباى امام عصر، با توجه به هجوم 
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هاى بيگانه در عصر اموى و عباسى، و وارد شدن مسائل غري اسالمى به عنوان قواعد ديىن، در تفسري و حديث و  فرهنگ
با اضافه شدن احاديث ساختگى به دست جنايتكاران حزب ننگني اموى و عباسى، نياز رجوع به متخصص براى بويژه 

تشخيص حق از باطل، و قبول رهربى متخصص در مهه شئون زندگى، هم چون نياز به پيامرب و امام احساس شد، و از 
كرده بودند، روى اين حساب مسئله با عظمت طرىف هم قرآن و امامان رجوع به چنني متخصصى را واجب و الزم اعالم  

  .»1« اجتهاد و جمتهد و فقيه جامع الشرايط، در خط پاك اسالم؛ يعىن تشيع سرخ جتلى كرد

______________________________  
يِن َو ِليـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا « -)1( ): 9(توبه [  ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طائَِفةٌ ِلَيتـََفقَُّهوا ِيف الدِّ

122.[  

كنند تا در  كوچ منى] به سوى پيامرب[بريون روند؛ چرا از هر مجيعىت گروهى ] به سوى جهاد[و مؤمنان را نسزد كه مهگى «
] از خمالفت با خدا و عذاب او[دين آگاهى يابند و قوم خود را هنگامى كه به سوى آنان بازگشتند، بيم دهند باشد كه 

  .»بپرهيزند

  ].43): 16(و حنل  7): 21(أنبياء [ *»َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ «

كه مهه پيامربان از جنس خود بشر [بپرسيد ]  هاى آمساىن و آگاهان به اخبار پيشينيان به كتاب[نيد از دانايان دا اگر منى«
  .»] بودند، نه فرشته

  :قال العسكرى عليه السالم

  .ْمِر َموالُه َفِلْلَعواِم اْن يـَُقلِّدوهَهواُه ُمطْيعاً ِال   َفَأمَّا َمْن كاَن ِمَن اْلُفَقهاِء صائَناً ِلنَـْفِسِه حاِفظاً ِلِديِْنِه ُخماِلفاً َعلى

اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگهبان دين خود باشد و با هواى نفسش بستيزد و مطيع فرمان موال باشد بر عوام الزم «
  .23401، حديث 131/ 27: ووسائل الشيعه 510/ 2: االحتجاج» .است كه از او تقليد كنند

  :فرمايد مى» ختم نبوت«ه در كتاب ارزمشند شهيد مطهرى رضوان اللَّه علي

يابد پست دعوت،  به عاملان انتقال مى) و اهل بيت عليهم السالم(اّولني پست و مقامى كه در دوره خامتيت از پيامربان 
كمال قرآن با  . ها نيازمند دعوت و ارشاد است توده بشر در مهه دوره. هاست ها و بدعت تبليغ ارشاد و مبارزه با حتريف

  .گذارد صراحت اين وظيفه را بر عهده گروهى از خود اّمت مى
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  ].104): 3(آل عمران [ »َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ «

دعوت ]  حتاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درسىتا[به سوى خري ] مهه مردم را[و بايد از مشا گروهى باشند كه «
  .»منايند، و به كار شايسته و پسنديده وادارند، و از كار ناپسند و زشت بازدارند؛ و اينانند كه يقيناً رستگارند

  382: بربال انديشه، ص

باطل، و اسالمى از  فقيه جامع الشرايط، شخصيت واالىي است، كه در فهم قرآن و روايات و تشخيص مسائل حق از
تر و داناتر، و به احكام پاك خداى متعال آشناتر است، و در شجاعت و عدالت، زهد  غري اسالمى، از مهه اّمت ورزيده

  .و تقوا، عمل و عبادت در رأس اّمت قرار دارد

  هاى ضد ها و فرهنگ فقيه جامع الشرايط، اّمت را در برابر هجوم طاغوت

  383: بربال انديشه، ص

  .كند ا، از افتادن به وادى ضاللت و هالكت حفظ مىخد

ا رجوع به فقيه جامع الشرايط را  آن آيات و روايات و اخبارى كه در مهه موارد، رجوع به پيامرب و امام را الزم مى داند، مها
  .دانند واجب مى

قرآن، سنت پيامرب و فرهنگ  اى براى اجراى فقيهان جامع الشرايط، در حفظ راه خدا و در مسري فراهم كردن زمينه
هاى سنگني و خطرات عظيمى را حتّمل كرده و در اين راه زندانيان، تبعيديان و شهيدان بسيارى را تقدمي اللَّه   امامان، رنج

  .كردند

ت ترين افراد امّ  فقيهان جامع الشرايط شيعه، در حبث و استدالل براى اثبات حق، و بازگو كردن معارف اسالمى، از ورزيده
  .بودند

فقيهان جامع الشرايط، در راه بسط فقه و تفسري قرآن و توضيح روايات و مجع معارف اهلى و حفظ آن بر اساس آيات 
قرآن، به خدمات پر ارجى موفق شدند، و در اين راه هزاران كتب فقهى، تفسريى، اصوىل، كالمى، ادىب، تارخيى، رواىي و 

» الغدير«و » اعيان الشيعه«و » الذريعه«ن زمينه كاىف است به كتاب پر قيمت در اي. علمى از خود به يادگار گذاشتند
  .مراجعه كنيد
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اى فقهاى جامع الشرايط شيعه و آثار علمى و فقهى و تفسريى آنان نبود، امروز كسى از اسالم واقعى  اگر زمحات پر 
  .شد الج يهوديت و مسيحيت مىخرب نداشت، و بدون شك آيني پر ارزش اسالم، دچار مهان بالى غري قابل ع

فقه و فقيه يعىن سنت پيامرب، يعىن فرهنگ امامان، يعىن معارف پاك اهلى و با بودن فقه به عنوان قانون حيات، و فقيه 
  .جامع الشرايط به عنوان كاشف قوانني تشريعى، جعل قانون و رهربى براى كسى معنا ندارد

جملس شوراى اسالمى قرار دارند، كه قانون خالف فقه را با كمال شجاعت رد  فقهاى شوراى نگهبان براى مهني منظور در 
   هاى گذشته كه خارج از خّط رهربى به مهني خاطر اكثر قوانني دولت. كرده و آن را از اعتبار و ارزش بياندازند

  384: بربال انديشه، ص

  .فقيه جامع الشرايط بوده است، خود به خود باطل قلمداد شده است

توانند قانون الزم را در  اند، و در هر زماىن با نريوى اجتهاد مورد قبول قرآن، مى و فقيه مبّني و مفّسر قرآن و رواياتفقه 
  .چه بسا اين گونه احكام، جامعه اسالمى را از سقوط حتمى جنات دهد. برابر حوادث جديد، به مردم ارائه كنند

مانند حق در قرون اخري،  نظري، نعمت ىب اى جمتهد عاىل مقام، فقيه ىبو بسيارى از فتاو » حترمي تنباكو«فتواى معروف 
خبش امت از خطر استبداد  شكن زمان، رهرب اسالميان، مظهر رمحت و غضب حق، رعد توفنده اهلى عليه ستم، جنات بت

  .و استعمار حضرت آيت اللَّه العظمى امام مخيىن روحى له الفداء از مهان قبيل است

قرن، منافع سرشارى از  14نظري فرهنگ پر ارزش شيعه است و شيعه در طول اين  و جمتهد، از افتخارات ىب مسئله اجتهاد
  .اين راه كسب كرده است

اى كه پيش بيايد، راه جعل قانون، برابر با  رسد و در برابر هر برنامه گاه به بن بست قانوىن منى شيعه با داشنت جمتهد، هيچ
  .»1« را داردخواسته خداى متعال بزرگ 

______________________________  
منظور از قانون، قوانني تشريعى نيست چرا كه جمتهد جاعل قانون نيست و قانونگذار تشريع، شارع مقّدس است و  -)1(

. وظيفه جمتهد تنها كشف آن حكم است؛ بنابراين جمتهد هرگز از طرف خداى متعال جماز به جعل قانون نبوده و نيست
ماند در مورد مسائل مستحدثه است؛ در چنني موردى وظيفه جمتهد تطبيق كليات بر جزئيات است و   كه باقى مىسؤاىل
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وظيفه را » رفع«اى بود كه به طوركلى شارع از آن ساكت بود يا جمتهد به آن نرسيده بود با استناد به آيه شريفه  اگر بگونه
  .كند ساقط مى

ره بست يف جمتهدان رفع بنبه هر تقدير يكى از مهمرتين وظا مند  ها و مشكالت ديىن است، كه مكتب اسالم از آن 
تنها وظيفه شارع است، كه با نزول » جعل قانون«است؛ اما اين جواز اجتهاد و لزوم تقليد به معناى جعل قانون نبوده و 

تهد از راه تسلط به اصول و مباىن قرآن و ارسال پيامربان و امامان معصوم عليهم السالم بر آن اقدام كرده است و جم
  .گريد اجتهاد، قدرت و توان خود را در راه كشف آن قوانني به كار مى

  385: بربال انديشه، ص

اطاعت و پريوى از فقيه جامع الشرايط، به حكم قرآن و روايات از اعظم واجبات اهلّيه، و پريوى از فقيه، پريوى از امام 
  :ريوى از پيامرب و پريوى از پيامرب، پريوى از خداستعصر، و پريوى از امام عصر، پ

  .»1« »َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ «

   قانون قضا در اسالم

  

با توجه به مسئله وحى، كه حمصول آن قرآن جميد است، و روايات و اخبارى كه در كتب معترب حديث تدوين شده است، 
: عنوان كتب فقهى در سايه اجتهاد فقهاى جامع الشرايط نوشته شده است، بايد گفتاى كه به  هاى ارزنده و كتاب

اى اسالم در كلّيه ابعاد حيات، كاملرتين قوانني را به جامعه بشرى عطا فرموده است   .مكتب پر 

  .تگر اس است كه از هر قسمت آن نور عدالت جلوه» قانون قضا«ترين ابعاد قانوىن مكتب اهلى،  يكى از مهم

قبل از هر چيز، تذكر يك نكته مهم ضرورى است و آن اين كه اميان به خدا و روز جزا، به مؤمن اجازه اجياد مزامحت و 
توان باور كرد كه مؤمن، به حقوق اجتماعى، سياسى، ماىل، خانوادگى كسى جتاوز   دهد و سخت مى مشكل براى مردم منى

  .دستگاه قضاىي باشدكند، تا براى رفع آن جتاوز، نياز مراجعه به 

مؤمن كسى است كه مردم او را بر جان و مال خود امني بدانند، بر : فرمايد رسول گرامى اسالم در تعريف مؤمن چنني مى
  مؤمن حرام است به مؤمن ستم كند، يا از او بدگوىي منايد، يا به شخصيت واالى او ضربه بزند و يا او را بدون علت از
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______________________________  
  ].80): 4(نساء [» هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده« -)1(

  386: بربال انديشه، ص

  .»1« خود براند

مؤمن برادر مؤمن است، اين دو مانند يك جسمند، رنج اين يك، رنج : فرمايد امام صادق عليه السالم نيز درباره مؤمن مى
شدت اتصال روح مؤمن به حق، از اتصال شعاع خورشيد به . روحند وىل از يك حقيقتندديگرى است، اگر چه دو 

  .»2«  خورشيد بيشرت است

  .»3«  مؤمن خونگرم و جوشنده با مؤمنان است: امريمؤمنان على عليه السالم نيز فرمود

، مواسات، ايثارگرى، فتوت، شود كه مؤمن اهل انصاف، مساوات از جمموع رواياتى كه درباره مؤمن رسيده، استفاده مى
جوامنردى، گذشت، كمك كننده، حّالل مشكالت، قبول كننده حق، رعايت كننده حق يتيم، مراعات كننده حق مهسايه، 

قلب، مهربان، با حمبت، صابر، متوكل، وقور و  درستكار، راستگو، با تقوا؛ امني، با ورع، پرهيزكننده از مال حرام، خوش
  .حليم است

د؟ راسىت با اين صفاتى  چگونه ممك ن است چنني انساىن دست به ظلم و جتاوز بزند، و حق فردى از مسلمني را زير پا 
  !!رود اند، هرگز چنني گماىن منى كه براى مؤمن مشرده

وىل ممكن است از طرف ديگران به حق او ظلم شود، كه در اين صورت براى احقاق حقش قيام كرده و اگر نتوانست، از 
  .ستگاه قضاىي اسالم استفاده كرده و به حق خود خواهد رسيدقدرت د

  بند بودند، تا اختالف، مهه مردم به اصول و صفات عاىل مؤمن پاى! اى كاش

______________________________  
  .19، باب املؤمن و عالماته وصفاته، حديث 235/ 2: كاىف  -)1(

  .357/ 3: حمّجة البيضاء -)2(

  .15941، حديث 105، باب 158/ 12: ؛ وسائل الشيعه17، باب حسن اخللق، حديث 102/ 2: كاىف  -)3(
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  387: بربال انديشه، ص

  .شد جوىي بودجه دولت اسالم كمك شاياىن مى آمد، و از اين راه به صرفه مشكل و جتاوز به حقى پيش منى

ركىت و يا دوسىت با هم اختالف پيدا دو نفر كه در امر سياسى، اجتماعى، خانوادگى، ماىل، حقوقى، ارثى، ش! اى كاش
رتين عامل براى حل اختالف و دعواست؛ زيرا آنان   كردند، براى حل دعوا به انصاف و علم خود تكيه مى مى كردند، كه 

رت از قاضى مى كه به حمكمه عدالت مى دانند كه حق با كداميك از آنان است و در حقيقت در حمكمه عدل، دو  روند، 
  !!گريند ابر يك قاضى، ناآگاه به حق طرفني قرار مىعامل در بر 

هر كس با هر كس هر اختالىف دارد، اعم از اختالف زن و شوهر، فروشنده و خريدار، مالك و مستأجر، دو شريك،  
رت از مهه  كشاورز با كشاورز وارثان در سهم االرث، دو غريبه با يكديگر، و اهل هوا و هوس با حكومت اسالمى، 

ند كه حق به جانب كداميك است، اگر به حكم قرآن و با تكيه بر انصاف و علم خود، حق را به جانب صاحبش دان مى
امياىن مردم و پايبند نبودن اهل دعوا به اصول  بدهند، چه نيازى به برپا شدن حمكمه و حكومت قاضى است؛ بني ىب
  .از به قضات رابطه مستقيم وجود دارداسالمى، و علم و انصاف خود و گسرتدگى دادگاه و دادگسرتى و ني

گريى، رعايت انصاف، خمالفت با آز، طمع و حرص، مبارزه با هوا و هوس، از  بردبارى، گذشت، حلم و عفو، آسان
  .رتين عوامل حّل مشكل و رفع اختالف، قبل از مراجعه به قاضى است

هاست؛ اين  ط مجعى از قبيل راديو، تلويزيون، و روزنامههاى ارتبا راسىت در اين زمينه چه مسئوليت سنگيىن متوجه دستگاه
جا و جتاوز به حقوق ديگران را از بني  وسائل بايد با پخش مسائل عاىل تربيىت، زمينه اختالفات، دعواها، ادعاهاى ىب

اشته باشند؛ بلكه اى در راه خدا و اسالم قرار بدهند، كه مردم نه اين كه چشم به حق ديگران ند بربند، و مردم را به گونه
ا مدافع سرسخىت جهت    هر كدام از آ

  388: بربال انديشه، ص

  .احقاق حق مظلوم شوند

بدون شك در دادگاه عدل قيامت، كارگردانان وسايل ارتباط مجعى، بويژه در اين دوره كه دوره حكومت اسالم است و 
ره مى وسايل برد، حماكمه سخىت خواهند داشت؛ اگر اوقات بردارى را در جهت نشر فرهنگ اسالم از اين  توان حداكثر 

  .هاىي پر كنند كه نه به سود دنياى آنان و نه به نفع آخرت ايشان باشد پر قيمت مردم را به برنامه
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اند، بدون شك بر پا  قرآن كرمي، احاديث جامع اسالمى و كتب فقهى فقيهان، قوانني قضا را به عاليرتين شكل بيان كرده
  .، جز در سايه اجراى آن قوانني نبايد توقع داشتشدن عدل را

قوانني قضا، حدود، ديات، قصاص، جزا، تعزيرات، ميني، شهادات، قاضى، علم، عدالت، شهامت، اميان،، بينش و تقواى 
ترين  ها، از مهم ها با جرم طرىف او نسبت به طرفني دعوا، و هم چنني عدالت شاهدان در دادگاه و تناسب جرميه قاضى و ىب

  .توان يافت مباحث اصوىل باب قضا در اسالم است كه منونه اين واقعيات را بدون ترديد در هيچ مكتىب منى

قانون قضا در اسالم براى حل مشكالت سياسى، اجتماعى، خانوادگى، ماىل، اختالفات بني افراد وضع شده است، و 
  .دهد مىدر صورت صحيح اجرا شدن، در اسرع وقت به مشكالت خامته 

   قاضى و قضاوت در اسالم

  

  .هاى شناخته شده است، و قبول اين امر مهم در شأن هر كسى نيست قضاوت در اسالم، از خطريترين مسئوليت

  :فرمايد اى كه در خور انسان نيست، از بزرگرتين گناهان مشرده شده است، نىب بزرگ اسالم مى قبول مسئوليت در برنامه

  389: بربال انديشه، ص

َم َعَلى اْلُمْسِلمَني َوُهَو يَرى   .»1«  انَّ فيِهْم َمْن ُهَو اْفَضُل ِمْنُه فـََقْد خاَن اللََّه َوَرُسوَلُه َواْلُمْسِلمنيَ   َمْن تـََقدَّ

دار شود، در حاىل كه بداند برتر از او در ميان مردم است، به خدا و رسولش، و به  كسى كه امرى از مسلمني را عهده«
  .»خيانت كرده است مهه مسلمني

  :و نيز فرمود

  .»2« يـَْوِم الِقياَمةِ   َسفاٍل اىل  َمْن امَّ قـَْوماً َوفيِهْم َمْن ُهَو اْعَلُم ِمْنُه َوافْـَقُه َملْ يـََزْل اْمُرُهْم اىل

وم تا تر از او در ميان مردم باشد، علت بدخبىت و سقوط ق كسى كه رهربى قومى را بپذيرد در حاىل كه داناتر و فقيه«
  .»قيامت به وسيله آن رهرب ناشايست است

  :و نيز فرمود
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نـَْفِسِه َفقاَل   ْقَتُه اللَُّه َوَمن َدعا اىلانَّ الرِّئاَسَة الُتْصِلُح اّال للَِّه َوِالْهِلها َوَمْن َوَضَع نـَْفَسُه ىف َغْريِ اْلَمْوضِع الذى َوَضَعُه اللَُّه فيِه مَ 
  .»3«  َكذِلَك َملْ يـَْنظُِر اللَُّه الَْيِه َحىتَّ يـَْرِجَع َعمَّا قاَل َويـَُتوَب اَىل اللَِّه ِممَّا ادَّعى  انا َرئيُسُكْم َولَْيَس ُهوَ 

رياست و واليت خمصوص خدا و واجدين شرايط است، هر كس در منصىب كه اليق او نيست قرار بگريد خدا بر او «
كند؛ مگر از ادعايش توبه كند و به  نباشد خدا به او نظر منىخشم خواهد كرد، كسى كه ادعاى رهربى كند وىل شايسته 

  .»خداى بزرگ بازگردد

______________________________  
  .527:/ مكارم االخالق -)1(

  .51، حديث 88/ 85: وحبار االنوار 246:/ ثواب االعمال -)2(

  .59، حديث 149/ 74: ؛ حبار االنوار36: حتف العقول -)3(

  390: ص بربال انديشه،

هاست، و در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، فقط بايد به  با توجه به اين روايات منصب قضا كه از اعظم منصب
  .اهلش واگذار شود و جداً كسى كه اهليت قضاوت را ندارد، به هيچ عنوان نبايد تن به قبول اين برنامه دهد

  :فرمودند امام على بن ابيطالب عليه السالم به ُشريح قاضى

  .»1«  يا ُشَرْيُح َقْد َجَلْسَت َجمِْلساً الَجيِْلُسُه اّال َنِىبُّ أْو َوِصىُّ َنِىبٍّ أْو َشِقىُ 

  !!»نشيند اى كه در آن جايگاه جز پيامرب يا وصى او يا شقى منى اى شريح جائى نشسته«

  :امام ششم فرمود

ا ِهىَ    .»2«  ِلْالماِم اْلعاملِِ بِاْلَقضاِء اْلعاِدِل ِىف اْلُمْسِلمَني، َكَنِىبٍّ اْو َوِصىِّ َنِىبٍ  اتْـُقوا احلُُْكوَمَة فَانَّ احلُُْكوَمَة امنَّ

  .»از قضاوت بپرهيزيد كه آن خمصوص پيشواى آگاه به موارد قضا و عادل مسلمني است، مانند پيامرب يا جانشني او«

  :دهد در بياىن چنني هشدار مىداند كه  پيامرب بزرگ اسالم اين مقام را آن چنان خطرناك مى
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  .»3«  َمْن ُجِعَل قاِضياً فـََقْد ُذِبَح ِبَغْريِ ِسكِّنيٍ 

  .»قبول منصب قضا بريدن سر خود بدون كارد است«

______________________________  
الحٍد ان  ، باب انه ال جيوز17/ 27: ؛ وسائل الشيعه2، باب ان احلكومة امنا هى لالمام، حديث 406/ 7: كاىف  -)1(

  .33091حيكم، حديث 

، باب انه الجيوز الحد ان 17/ 27: ؛ وسائل الشيعه1، باب ان احلكومة امنا هى لالمام، حديث 406/ 7: كاىف  -)2(
  .33092حيكم، حديث 

، باب 342/ 2: ؛ عواىل الآلىل33097، باب انه ال جيوز ال حد ان حيكم، حديث 19/ 27: وسائل الشيعه -)3(
  .3يث القضاء و حد

  391: بربال انديشه، ص

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ِجبَْوٍر َوُهَو اليـَْعَلُم فـَُهَو ِىف   ِجبَْوٍر َوُهَو يـَْعَلُم فـَُهَو ِىف الّناِر، َوَرُجٌل َقضى  َثالثٌَة ِىف النّاِر َوواِحُد ِىف اْجلَنَِّة َرُجٌل َقضى: الُقضاُة اْربـََعةٌ 
  .»1« ِباحلَْقِّ َوُهَو يـَْعَلُم فـَُهَو ِىف اَجلنَّةِ   ِباحلَْقِّ َوُهَو اليـَْعَلُم فـَُهَو ِىف الّناِر، َوَرُجٌل َقضى  ضىالّناِر، َوَرُجٌل قَ 

شت قضات چهار دسته«   :اند اند؛ سه گروه آنان در آتش و يك دسته در 

كه به حق قضاوت كند و نداند، كسى كه به ظلم قضاوت كند و بداند، كسى كه به ظلم قضاوت كند و نداند و كسى  
شت است كسى است كه به حق قضاوت كند و به موارد قضا آگاه باشد هر سه در آتش   .»اند، تنها كسى كه در 

  :و نيز فرمود

  .»2«  َمْن َحَكَم ىف ِدْرَمهَْنيِ ِبَغْريِ ما انَزَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ فـَُهَو كاِفٌر بِاللَِّه اْلَعظيمِ 

  .»دو درهم به غري قانون خدا قضاوت كند، نسبت به خداى بزرگ ناسپاسى ورزيده استكسى كه در «
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در قرآن . هاى قضاوت، بايد متكى به قرآن و روايات باشد و گرنه مرتكب گناهى بزرگ شده است قاضى در متام زمينه
  .آمده است كساىن كه به غري قانون خدا حكم كنند كافر، ظامل و فاسقند

ف قواعد اهلى، حكمى ظاملانه و كافرانه است، و زبان حاكِم به غري مقررات خدا، دچار عذاب سخىت حكم برخال! آرى
  :فرمايد خواهد شد؛ امام صادق عليه السالم در اين زمينه مى

______________________________  
ذيب1القضاة، حديث  ، باب اصناف407/ 7: كاىف  -)1(   .5ث ، حدي87، باب 218/ 6: االحكام ؛ 

، حديث 5، باب 31/ 27: ؛ وسائل الشيعه2، باب من حكم بغري ما انزل اللَّه، حديث 408/ 7: كاىف  -)2(
33137.  

  392: بربال انديشه، ص

: گويد خداى متعال زبان را به عذاىب دچار كند كه هيچ يك از اعضاء و جوارح به چنان عذاىب دچار نشوند، زبان مى«
اى از تو صادر شد و آن  رسد كلمه خطاب مى! اى اى كه چيزى را اين چنني دچار ننموده كردهمرا گرفتار عذاىب  ! اى خدا

كلمه به مشرق و مغرب رفت و به سبب آن خون حمرتمى رخيته شد، و مال حمرتمى به غارت رفت، و به ناموس حمرتمى 
ى بدن صاحبت را اين گونه عذاب لطمه وارد آمد، به عّزت و جالمل قسم آنچنان تو را عذاب كنم كه چيزى از اعضا

  .»1« »!!نكنم

   لزوم قبول قضاوت

  

آيد، و براى حل آن نياز به قضاوت و قاضى است، اگر كسى واجد شرايط  با توجه به اختالفاتى كه براى مردم پيش مى
مشكالت شده باشد و اين منصب را قبول ننمايد، نه تنها مشكلى به مشكالت جامعه اسالمى افزوده؛ بلكه سد راه حل 

  .است، و اين خود خيانىت آشكار و غري قابل عفو در اسالم است

نپذيرفنت مسئوليىت كه از طريق خدا متوجه انسان است، ظلم به اسالم و مسلمني است، كه در اين زمينه الزم است ! آرى
  .هاى شيطاىن و احتياطهاى بيجا جداً بپرهيزد انسان واجد شرايط از وسوسه
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قضا، براى كسى كه اهليت دارد، دهن كجى به حكم اللَّه است و كمك به از كار انداخنت چرخ  عدم قبول منصب
  !!اسالم

دهند، دليل بر اين  كنند و آن بزرگواران مردم را به آگاهان و پاكان ارجاع مى وقىت از ائمه براى حل اختالفات سئوال مى
ن راه به كمك اسالم و مسلمني برخيزند، و نيز دليل بر اين است كه واجدين شرايط بايد اين منصب را بپذيرند و از اي

  است كه ائمه طاهرين قبول اين منصب را از طرف واجدين شرايط امضاء

______________________________  
  .10: مهان -)1(

  393: بربال انديشه، ص

  !!فرمودند كرده و حىت با بودن خودشان، افرادى را براى اين امر مهم نصب مى

  :ر روايت بسيار مهمى از قول امام ششم آمده استد

َنُكْم َفاّىن َقْد   اْهِل اجلَْْوِر َولِكِن اْنُظُروا اىل  ايّاُكْم اْن ُحياِكَم بُعُضُكْم بـَْعضاً اىل َرُجٍل ِمْنُكْم يـَْعَلُم َشْيئاً ِمْن َقضائنا َفاْجَعُلوهُ بـَيـْ
  .»1«  َجَعْلُتُه قاِضياً فـََتحاَكُموا الَْيهِ 

از اين كه در حل مشكل خود به قاضيان ظامل رجوع كنيد، سخت بپرهيزيد، در اين زمينه به دنبال كسى برويد كه تا «
اى به مكتب ما آگاه است، من او را قاضى بني مشا قرار دادم، حكم او قابل قبول است و مشا هم حماكمه خود را  اندازه

  .»به او واگذاريد

  :آمده است »اىب خدجيه«و در روايىت از 

َنُكْم ُخُصوَمٌة أْو َتدارى ىف َشى: اْصحاِبنا َفقالَ   بـََعَثىن ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم اىل ٍء ِمَن اْالْخِذ  ُقْل َهلُْم ايَّاَكْم اذا َوقـََعْت بـَيـْ
َنُكْم َرُجًال   َواْلَعطاِء اْن َحتاَكُموا اىل َقْد َعَرَف َحالَلنا َوَحراَمنا َقْد َجَعْلُتُه َعَلْيُكْم قاِضياً َوايَّاُكْم  اَحٍد ِمْن هُؤالِء اْلُفّساِق، اْجَعُلوا بـَيـْ

  .»2« اْن ُخياِصَم بـَْعُضُكْم بـَْعضاً اَىل السُّلطاِن اْجلاِئرِ 
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به آنان بگو هرگاه بني مشا نزاعى واقع شد، يا در امر ماىل اختالىف روى داد، : امام ششم مرا نزد شيعيان فرستاد وفرمود«
براى حل دعوا به اين قاضيان دست نشانده فاسق مراجعه نكنيد، رجوع مشا به كسى باشد كه به حالل و حرام ما آگاه 

  .»است، من او را قاضى قرار دادم، مواظب باشيد نزد حاكم ستمگر به دادخواهى نرويد

  :و در توقيع امام زمان آمده است

______________________________  
، باب ان يشرتوا فيه 13/ 27: ؛ وسائل الشيعه4، باب كراهة االرتفاع اىل القضاة اجلور، حديث 412 /7: كاىف  -)1(

  .33083االميان، حديث 

، باب وجوب الرجوع ىف القضاء، 139/ 27: ؛ وسائل الشيعه53، حديث 92باب / 303/ 6: ذيب االحكام -)2(
  .33421حديث 

  394: بربال انديشه، ص

  .»1«  ُرواِة احادِيثنا فَانـَُّهْم ُحجَّىت َعَلْيُكْم َوانَا ُحجَُّة اللَّهِ   اْلواِقَعُة َفاْرِجُعوا فيها اىل امَّا احلَْواِدثُ 

  .»اند و من حجت خدامي در پيش آمدها به راويان حديث مراجعه كنيد كه آنان بر مشا حجت«

   شرايط قاضى

  

، با فراست، حاذق، پاكدامن، شجاع، صبور و حليم باشد، او قاضى از نظر مقررات فقه اسالمى بايد مؤمن، عادل، عامل
رتين عبادات بداند و از زيادى كار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بياورد   .بايد كار خود را از 

ى سخت و  آلودگى، شادى شديد، ابتالى به َهّم وغم، خشم، گرسنگى، انباشتگى شكم، سرما در حال كسالت، خواب
فرسا، از قضاوت بپرهيزد، و خود براى خود خريد و فروش نكرده و وارد انواع معامله نشود، تا مبادا مردم  گرماى طاقت

اش احراز كنند، و او را مأخوذ  درباره او تسامح روا دارند و از راه ارزان فروخنت به او، و گران خريدن از او، حقى بر ذمه
  .به حيا نسازند
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نظر فقه عاىل اسالم، بايد طرفني دعوا را در سالم گفنت و سخن گفنت و نگاه كردن و اكرام و احرتام، در يك قاضى از 
نظر باشد كه خويشاوند به جانبدارى او طمع نبندد و دمشن از  سطح قرار دهد، و در حكومت و قضاوت خود چنان ىب

  .عدالت پروريش نوميد نگردد

____________________________________________________________  
، الفصل 531/ 2: الغمة ؛ كشف33424، باب وجوب الرجوع ىف القضاء، حديث 140/ 27: وسائل الشيعه -)1(

  .الثالث ىف ذكر بعض التوقيعات

  395: بربال انديشه، ص

  

   اى از عدالت چشمه

  

ذيب آمده است» كاىف«در كتاب  السالم وارد شد، و چند روز به مهماىن آن مردى بر امري مؤمنان على عليه : و 
اده بود، در معيت طرف دعوا به  حضرت به سر برد، سپس براى حماكمه اى كه آن را با امريمؤمنان عليه السالم در ميان 

  .حمضر قضا آمد

: حضرت فرمود آرى،: اى؟ مرد گفت آيا براى حماكمه اينجا آمده: على عليه السالم چون او را در آن حمضر يافت، فرمود
ى فرمود   .هم اكنون از ميهماىن من دست بردار؛ زيرا رسول خدا از پذيراىي يكى از طرفني دعوا، بدون حضور ديگرى 

شايد حمتاج به توضيح نباشد، كه راندن مهماىن براى شخصى كرمي، آن هم براى كرميى مثل على عليه السالم، چقدر 
  .الت باالتر از مهه اينهاستدشوار است؛ وىل چه بايد كرد، مسئله عد

قاضى نبايد از ارباب رجوع هديه بپذيرد؛ زيرا ماهّيت اين هديه جز رشوه چيز ديگرى نيست، و اين عمل از نظر اسالم 
  :چنان ناپسند است كه پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  َلَعَن اللَُّه الرَّاِشَى َواْلُمْرَتِشَى ِىف احلُْْكمِ 

  .»گرينده در حكم را دهنده و رشوه خدا لعنت كند رشوه«
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  :فرمايد و امام صادق عليه السالم رشوه گرفنت در حكم را به منزله كفر به خدا به حساب آورده و مى

______________________________  
، حديث 8، باب 355/ 17: ؛ مستدرك الوسائل11، باب الرشا ىف احلكم، حديث 274/ 101: حبار االنوار -)1(

21565- 8.  

  396: بربال انديشه، ص

  .»1«  امَّا الرِّشا ِىف احلُْْكِم فـَُهَو اْلكْفُر ِباللَّهِ 

زيرا وقىت شخص پذيراى رشوه شد، ديگر عقل او در اثر ! توان جانب حق را رعايت كرد؟ هرگز آيا با گرفنت رشوه مى
  .خواهد داد، و انسان قادر به متيز حق از باطل خنواهد بودمداخله هواى نفس، قدرت حكومت عادالنه را از دست 

  به اين منونه توجه كنيد

  

دار قضا بود، روزى هنگام ظهر، نزد خليفه رفت و درخواست كرد  عهده» مهدى عباسى«در عصر » عاقبة بن يزيد«
  .ديگرى را به جاى او در منصب قضا قرار دهد

كرد يكى از رجال دولت با وى به معارضه پرداخته و او را آزرده خاطر منوده خليفه عباسى چون سخن او را شنيد، گمان  
  :قاضى گفت! اگر كسى تو را آزرده است بگو تا او را تأديب كنم: رو علت استعفايش را پرسيد و گفت است، از اين

  پس علت استعفايت چيست؟: نه، چنني اتفاقى نيفتاده، خليفه گفت

اى دشوار به حمضر قضا حاضر شدند، و هر يك ادلّه و  ر از مراجعني، در خصوص قضيهيك ماه قبل دو نف: قاضى گفت
شهودى بر صدق اظهارات خود اقامه كردند، دعواى آنان در خور مطالعه و حتقيق بود، من در برابر آن قضيه دشوار فرو 

وا خامته دهم، در اين ميان يكى از ماندم و چندين بار جتديد جلسه كردم و اميدوار بودم كه آن قضيه را بني طرفني دع
   طرفني دعوا خرب يافته بود كه من

______________________________  
  .، باب التجارات والبيوع253: الرضا ؛ فقه33647، باب حترمي الرشوة، حديث 223/ 27: وسائل الشيعه -)1(
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  397: بربال انديشه، ص

رتين نوع  رو براى جلب عواطف من، رطب دوست دارم، از اين در چنني فصلى كه فصل نوبر رطب است، مقدارى از 
رطب، كه من هرگز نظريش را نديده بودم و حىت براى خليفه نيز در چنني فصل مهيا نيست، فراهم ساخت و با پرداخت 

  .چند درهم رشوه، دربان را بر آن داشت كه آن رطب را نزد من آورد

اين هديه از فالىن است، من از مشاهده آن وضع سخت آزرده و : اد و گفتدر اين هنگام، دربان طبق را بر زمني 
خشمگني شدم، چندان كه دربان را از خدمت راندم و ظرف رطب را به آورنده آن باز گردامن؛ اما روز ديگر چون طرفني 

ن را رد كرده بودم، اثر دعوا به حمضر قضا آمدند، نتوانستم آن دو رابه يك چشم بنگرم؛ زيرا طبق رطب هر چند كه من آ
  .خود را در نفس من باقى گذاشته بود

  !اكنون بينديش تا اگر آن را پذيرفته بودم و كام خويش را با آن شريين كرده بودم، حال من بر چه منوال بود؟

بر  اند، من در چنني روزگارى كه مردم اين گونه دست خوش فساد شده: سپس قاضى با حلىن حاكى از خشم و تأثر گفت
دين خود هراسامن و بيم آن دارم كه از سر غفلت به دام حيله ايشان درافتم، و نقد اميان و سرمايه خود را بر سر كار قضا 

  .م

   اوصاف قاضى از نگاه على عليه السالم

  

ضا و براى تصدى وظيفه ق: گويد براى انتخاب قاضى چنني مى» مالك اشرت«على عليه السالم در فرمان جاويد خود به 
حكومت ميان مردم، كسى را برگزين كه به عقيده تو، از مهگى افراد رعيت برتر باشد، از آن گونه شخصيت كه تراكم 

قضايا او را به تنگنا نيفكند، و ارباب دعوى و دفاع او را تنگ حوصله و كژ خلق نسازند، و در لغزش و خطاىي كه از او 
  سرزند، اصرار نورزد، و چون حقيقت امرى را

  398: بربال انديشه، ص

بشناسد، از پذيرفنت آن دلتنگ و از بازگشت به آن حقيقت آزرده خاطر نگردد و طاير مهتش از اوج نزاهت، به حضيض 
طمع نگرايد، و در قضايا به آنچه در وهله اول و نظر سطحى بفهمد، از كاوش در اعماق حقايق باز نايستد، و به 

ها فزونرت و ماللتش از آمد و شد اعيان   حق، پايداريش بيشرت و متسكش به حجتهنگام رخ دادن شبهات براى جسنت 
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. تر باشد كمرت، و در كشف حقايق امور شكيباتر و به هنگام هويدا شدن حقيقت امر در صدور حكم و تنفيذ آن برنده
از جاده حق، منحرفشان  زباىن ايشان را نفريبد، و تشويق و حتريص به امرى كساىن را انتخاب كن كه چاپلوسى و چرب

  .نكند

كند و پس از آن، بيان خود را با يك مجله كوتاه  اين جمموعه اوصاىف است كه على عليه السالم براى قاضى صاحل ذكر مى
چنني مردمى كه واجد مهگى اين اوصاف باشند، نادر و  ! يعىن اى مالك »1« »واولِئَك َقليلٌ «خبشد  اين گونه پايان مى

  .»2« كميابند

______________________________  
  .744، حديث 30، باب 604/ 33: ؛ حبار االنوار164/ 13: ؛ مستدرك الوسائل53نامه : ج البالغه -)1(

توسط استاد  1401برابر با دهم ربيع االول  1360/ 10/ 16الزم به تذكر است كه اين مقاله در تاريخ  -)2(
  .نگاشته شده است

  400: بربال انديشه، ص

قصد ما بر اين است كه در اين گفتگو واقعه قيام ! علل و عوامل فساد در عصر امام حسني عليه السالم جناب استاد
امام عليه السالم وقىت . اى بررسى كنيم كه مسائل عصر خودمان، در آن منعكس باشد سيدالشهدا عليه السالم را به گونه

اكنون . »ام من براى اصالح امت جدم به پا خاسته«: است، فرمودند شدند، چنانكه در اخبار آمده از مدينه خارج مى
سؤال اين است كه در روزگار امام حسني عليه السالم كه بيش از چند دهه با ظهور اسالم، در جزيرة العرب، فاصله 

عليه و آله احساس   نداشت، دقيقاً چه اتفاقى افتاده بود و چه بر سر امت اسالم آمده بود كه پسر رسول اللَّه صلى اهللا
هاى تارخيى و علل اصلى  خواهيم از زمينه كرد، فساد امت جدش جز به خون سرخ او اصالح شدىن نيست؟ در واقع مى

  .فساد و احنطاط مسلمانان در آن عصر سخن بگوييد

هم در آغاز كه  اى كه در فضاى بعثت پيامرب صلى اهللا عليه و آله مطرح بود، و آيد مهمرتين مسئله به نظر مى: استاد
فرمودند، مسئله رهربى  ايشان در مكه بودند و هم بعدها، تا دو ماه قبل از رحلتشان، با شدت بسيار بر آن تأكيد مى

شخصيىت مانند رسول گرامى اسالم، برگزيده خداى متعال بودند و اهداف رسالتشان . امت اسالمى بعد از خودشان بود
زا بود، هم سازنده اخالق  ، كه آيات خدا را براى مهه خبواند، آياتى كه هم اميانهم به صراحت در قرآن بيان شده بود

ا را به سوى عمل صاحل سوق مى   .داد حسنه در ميان مردم و هم آ
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  401: بربال انديشه، ص

 عناى رشد دادن مردم وبه م» يزكيهم«. مندرج است *»1« »يـُزَكِّيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمةَ « اين سه هدف در
است *»يـُزَكِّيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمةَ « اگر . به معناى آموزش و روش درست و خداپسندانه زندگى در دنيا به آ

بايد گفت كه خداى متعال دانه اين  -چنانكه در قرآن و روايات تشبيه هم شده است - دين را به يك درخت تشبيه كنيم
را به پيغمرب داده است، و ايشان آن دانه را در فضاى زندگى مردم عصر خود كاشته و بعد از بيست و سه سال، درخت 

هستند » امت«اين دانه تبديل به يك درخت جوان، با شاخ و برگهاى فراواىن كه به تعبري خود ايشان، برگهاى آن مهان 
  .شده است

نجا رسيده، بعد از پيامرب نياز به نگهباىن دارد؛ نگهباىن كه از جنس خود طبيعى است اين درخت كه به زمحات بسيار به اي
اى حكيم، عادل، عامل و خالصه باغباىن كه بتواند كار خود پيامرب صلى اهللا عليه و آله را  پيامرب باشد؛ يعىن نگهدارنده

  .اجنام دهد

ابالغ پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله بعد از ايشان به باغباىن و نگهدارى و تغذيه اين درخت، بنا به نظر خداى متعال و 
چرا كه رهرب اّمت اسالمى بعد از پيامرب، عينا بايد به حلاظ فكرى و تدبري . امريمؤمنان على عليه السالم سپرده شده بود

يه و آله هم به اين خود رسول خدا صلى اهللا عل. بود، اّال اين كه مقام نبوت را نداشت سياسى و اجتماعى مثل ايشان مى
كه خداى متعال » تو براى من به منزله هارون هسىت براى موسى«: فرمايد معنا اشاره دارد و به امريمؤمنان عليه السالم مى

مرا به وسيله هارون : هارون كه كمك موسى بود، موسى به خداى متعال عرض كرد. او را وزير موسى عليه السالم قرار داد
امري املؤمنني از سوى خداى متعال ياور پيامرب شده بود، تا بعد از او دين و فرهنگ اسالمى » ه قلىباشدد ب«. تقويت كن

  .پيامرب اين مطلب را در طول بيست و سه سال رسالتش، به دفعات تذكر داده و بر آن تأكيد كرده است. را حفظ كند

______________________________  
  .2): 62(مجعه  -)1(

  402: شه، صبربال اندي

خطاب به : اند كه بار از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل كرده 82هايشان،  علماى بزرگ اهل سنت در كتاب
پيامرب در اينجا دقيقاً كلمه خليفه را استعمال  . را به كار برده است »1« »اْنَت َخِليـَْفِىت «امريمؤمنان عليه السالم لفظ 

  .كند ىاند، كه افاده جانشيىن م كرده
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توانست اين رشد و  شد، منى روشن است كه اين درخت، اگر بعد از رسول خدا به دست باغبان عامل و كاردان سپرده منى
اى كه در ميان مردم دوانده بود، آرام آرام  بالندگى عصر خود رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله را داشته باشد و آن ريشه

كنند و بعد هم خود درخت رو به  آرام آرام شروع به زرد شدن مى) امت(ها  ريشه كه سست شد، برگ. شد سست مى
  .رود خشك شدن مى

» انـُْفَسَنا«از ايشان تعبري به  »2« »مباهله«رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، امريمؤمنان عليه السالم را كه قرآن در آيه 
مرداىن است كه در عامل وجود دارند، در روز غدير به  كرده يعىن على عليه السالم را كه نزد پروردگار، معادل با مهه

اين عمل پيامرب صلى اهللا عليه و آله مهان كارى است كه عقل و وجدان هر انسان صاحب . جانشيىن خود نصب كرد
ا كه آن روز مدعى جانشيىن پيامرب بودند، مقايس اى  هبصريتى هم به آن گواهى خواهد داد، اگر ميان على عليه السالم و آ

  .بكند

ال نوپاى اسالم، بعد از رسول خدا، به على عليه السالم سپرده مى شد، اين درخت را با سرچشمه  بله اگر پاسدارى از 
هاى آن سبز و شاداب شده، و فرد فرد امت در حد  گذشت كه مهه برگ كردند و دير زماىن منى دستورات قرآن آبيارى مى

هاىي كه قبًال شده  چيىن ند؛ وىل بعد از رحلت پيامرب صلى اهللا عليه و آله با زمينهشد خود از علم و حكمت برخوردار مى
افتادن جريان امور دست حاكمان ناصاحل و غري متخصص، كه توان . بود، اين حق مسّلم از على عليه السالم سلب شد

   هدايت و رهربى

______________________________  
  .29، باب 213/ 21: ؛ حباراألنوار5405، حديث 179/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

ِنساءَُكْم َو أَنـُْفَسنا َو َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناءَُكْم َو ِنساَءنا َو « -)2(
  ].61): 3(آل عمران [ »للَِّه َعَلى اْلكاِذِبنيَ أَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَت ا

  403: بربال انديشه، ص

مردم را در مسري صحيح كمال نداشتند، باعث شد تا به تدريج، مردم از اسالم ناب فاصله بگريند، اين فاصله و شكاف 
دمشنان . اوج خود رسيد به» اميه بىن«تر شد، تا اين كه با افتادن حكومت به دست  با گذشت زمان، روز به روز عميق

ديرينه پيامرب صلى اهللا عليه و آله و بىن هاشم به خالفت رسيده بودند و اينان هم كه زمام امور را به دست گرفتند در صدد 
  .كن كردن اين درخت برآمدند ريشه
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ر سيطره حاكمان امام حسني عليه السالم به اين دليل قيام كرد كه اين درخت را حراست كند، و امت فاسد شده در اث
  .فاسد را به مسري صواب برگرداند

اى كه عده  امام حسني عليه السالم چه توصيفى از امت و جامعه زمان خودشان دارند؟ واقعاً عجيب است كه مردم جامعه
ا پيامرب را ديده بودند و حمضر ايشان را مستقيماً درك كرده بودند، كارشان به جاىي كشيده بود كه  امام عليه زيادى از آ

ا را براى    :كند چنني توصيف مى» فرزدق«السالم در مسري كربال آ

اين . گري شده بود شرخبوارى ونوشيدن مسكرات كه قرآن آن را حرام كرده بود، در جامعه مهه» انَّ هؤالِء قـَْوٌم َشِرَب اْخلُُمورِ «
بينيد كه امام عليه  مى» َوَلزُِموا طاَعَة الشَّْيطانِ «: ايدفرم در ادامه مى. شد ها، آشكارا خريد و فروش و استعمال مى نوشيدىن

كند؛ چون انساىن كه خود گمراه است، مردم را هم گمراه  السالم از رهربى وقت جامعه اسالمى، تعبري به شيطان مى
  .كند؛ از نظر قرآن شيطان است مى

  .اند و به آن خو گرفتهمردم در اطاعت از اين شيطان پاى ثابىت پيدا كرده : فرمايد امام مى

ا، هيچ  حكومت هاى ناحق، بعد از پيامرب صلى اهللا عليه و آله عقل مردم را دزديده بودند، تا در مقابل اوامر و نواهى آ
ا َواْستَـْعَثروُ «اطاعت از خداى متعال را به كل ترك كرده بودند » َوتـَرَُكوا طاَعَة الرَّْمحنِ «: فرمايد چون و چرا نكنند و بعد مى

اى به طور كامل در  يعىن بيت املال كه ويژه فقرا و درماندگان و افتادگان جامعه است را، عده» اْمواَل اْلُفَقراِء َواْلَمساِكْنيَ 
   ؛ مهني باعث شد كه!اختيار خود گرفته بودند

  404: بربال انديشه، ص

  .امام حسني عليه السالم قيام كند

ا داده منىبله، حق مردم از اموال عمومى و عواي من : فرمايد به مهني علت امام عليه السالم مى. شد د حكومت به آ
بينم كه با اين وضعيت زمحات پيامرب، و در نتيجه زمحات مهه انبيا، در حال از دست رفنت است؛ لذا بر من الزم است   مى

جه قيام او فرد فرد مردم اصالح گر چه هيچ امام و پيغمربى انتظار نداشت كه در نتي. كه مانع اين فناى فرهنگ شوم
  .شوند و به مسري درست بازگردند؛ اما امام عليه السالم وظيفه خود دانست كه قيام منايد

قيام امام حسني . مهه تالش انبيا و معصومان اين بود كه به مردم بفهمانند راه حق كدام است و چگونه بايد در آن گام زد
  .راه بود، و بيان اين معنا كه اين راه گم نشده و از بني نرفته است عليه السالم در واقع نشان دادن اين
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ى از منكر«سيد الشهدا عليه السالم يكى ديگر از علل قيام خود را  از اينجا . »1« كند معرىف مى» امر به معروف و 
ى از منكر يك مكانيسم اصالح است، كه ب مى شود به  ا آن، هم مىشود فهميد كه در قاموس شيعه، امر به معروف و 

  .شود رفت و هم به سراغ مردم سراغ حكومت مى

ى ا ز منكر آيا اين حتليل درست است كه بگوييم ترين عوامل فساد و احنطاط امت  يكى از مهم: امر به معروف و 
ا مرده بود و امام عليه السالم قيام كر  ى از منكر در ميان آ   د تا آن را احيا كند؟اسالمى، اين بود كه امر به معروف و 

اجازه بدهيد قبل از پاسخ سؤال مشا، درباره معناى معروف و منكر، به طور امجال مطلىب را . قطعاً مهينطور است: استاد
  در» املعروف«كلمه : عرض كنم

______________________________  
  .11/ 2: ؛ جمموعه ورام2حديث  37، باب 328/ 44: حباراالنوار -)1(

  405: انديشه، صبربال 

  .شود قرآن به معناى مجيع كارهاى نيك و پسنديده است، و به دايره امور عبادى مثل صوم و صالة و حج حمدود منى

مرده ديدن معروف؛ . معروف در اين جامعه مرده است: فرمايد آموز است كه امام عليه السالم مى اين خيلى جالب و درس
هاىي كه مرتكب  ها و رذيلت دانست؛ چه رسد به شرارت مردم را هم معروف منىيعىن اين كه سيد الشهداء، مناز آن 

رفتند، اما باطن مهه اينها نه فقط نيكو و زيبا  گرفتند، حج هم مى خواندند، روزه مى مردم آن عصر مهه مناز مى. شدند مى
ا وجود نداشت ر امام عليه السالم منازى كه با امامت از نظ. نبود، كه زشت و پليد بود و هيچ عمق و معنا و ژرفاىي در آ

  .طاغوت خوانده شود، و حّجى كه زير سيطره، نفوذ و نظارت طاغوت گذارده شود، منكر است

شوم  من خارج مى: فرمايد ديد منكر بود؛ لذا مى ديد، هر چه مى لذا امام حسني عليه السالم در آن جامعه اصًال معروىف منى
ى از منكر كنم ام براى اصالح امت، و اراده   .اين است كه امر به معروف و 

  .در لغت، به معناى واداشنت و بازداشنت است، اين واداشنت و بازداشنت احتياج به نريو و قدرت دارد» ى«و » امر«

اآلن كه در جامعه ما قدرت در دست حكومت اسالمى است، بر حكومت واجب است كه مردم را به معروف وادار  
  .كند
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حكومت . سازى و اجياد بسرت مناسب است ار كردن هم؛ البته به معناى زورگفنت نيست؛ بلكه به معناى زمينهاين واد
اسالمى بايد فضاىي به وجود آورد كه مردم، از رفنت به جانب معروف لذت بربند و از اجنام منكر متنفر باشند؛ يعىن به يك 

  .باال بربد هاى ارتكاب منكر را معنا حكومت اسالمى بايد، هزينه

شود، بنا بر اين، زمينه را بايد چنان  رود، و از منكر هم رويگردان منى به صرف گفنت، كسى به جانب معروف منى. بله
   آماده كرد كه مردم باطناً و به

  406: بربال انديشه، ص

  .علم و اختيار خود به معروف روكنند و از منكر بگريزند

تر از مهه عقل خودشان، براى ترغيب مردم به  ها و مهم چون سينما، تلويزيون، روزنامهحاكمان ما اگر به وسيله ابزارهاىي 
  .جانب معروف، زمينه سازى بكنند، قطعاً موفق خواهند شد

امام عليه السالم قبل از هر چيز به وسيله وضع خود و ياران و اصحابشان، شوق به معروف را در دل مردم اجياد 
  .كردند مى

اى در ميان راه و با ديدن وضع و منش امام، عاشق او شدند و به او  كاروان از مدينه تا كربال پيمود، عدهدر مسريى كه  
راه افراد بسيارى هم بودند كه امام  آنكه در بعضى موارد هيچ انذار و تبشري زباىن در كار باشد، در مهان ميانه پيوستند، ىب

  بر سر اينها چه آمده بود؟ اينان به قول قرآن. رفتند و با ايشان مهراه نشدندعليه السالم را ديدند؛ اّما هيچ تأثريى نپذي
ِمْ   َخَتَم اللَُّه َعلى« يك عامل . آنقدر فساد كرده بودند كه دِر دلشان به روى خري و معروف بسته شده بود »1« »قـُُلِو

دانند، رجعت مردم به  مني بسيار مهم مىگران آن را در به وجود آمدن شرايط آن روز جامعه مسل ديگرى هم كه حتليل
  .رسومات جاهلى و تعلقات قبيلگى بود، كه پيش از بعثت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به آن خو كرده بودند

ا، چنانكه قرآن مى تر  فرمايد، تقواى اهلى باشد، كسى را گرامى يعىن به جاى اين كه معيار كرامت و برترى، نزد آ
اين تبديل معيار بزرگى و سيادت از تقواى اهلى به . كردند به حلاظ قومى، به او احساس تعلق بيشرتى مىدانستند كه  مى

  .اى، چگونه واقع شد؟ خمصوصاً كه اين موضوع براى جامعه امروز ما امهيت بسيار دارد وابستگى قبيله

   امروز، بعضى از انقالبيون ديروز، دچار استحاله شده و معيار شرافت
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______________________________  
  .7): 2(بقره  -)1(

  407: بربال انديشه، ص

ا از خدمت به اسالم و مردم، به تعلقات باندى و گروهى مبدل شده است   .و برترى نزد آ

هاى جاهلى در بني مردم بود، ايشان به  هاى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله تعطيل كردن تصعّصب يكى از مهمرتين برنامه
  :احت در يكى از پر افتخارترين سخنان خود فرمودندصر 

  .»1« »الَفْخَر لِْلَعَرِب َعلَى اْلَعَجِم َوال ِلْالبـَْيِض َعَلى اْألَْسَودِ «

  .»عرب بر عجم، سفيد بر سياه هيچ فخر و برترى ندارد«

ها بني مردم ريشه  طول قرنخواست اين تعلقات جاهلى را كه در  اما توجه كنيد كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
مردم در برابر اين دعوت پيامرب، به كنار گذاشنت اين . اى نبود سال خبشكاند، و اين كار ساده 23دوانده بود، در طول 

  .تافتند و حاضر به ترك آن نبودند قبيل تعلقات، برمنى

  .مى برگردميدر اينجا براى ادامه حبث، دوباره ناگزير بايد به مهان مسئله رهربى امت اسال

نشست، و راه و روش پيامرب را در تربيت مردم  اگر بعد از رسول خدا، على عليه السالم بر مسند زعامت مسلمانان مى
كردند و ديگر  مردم پس از چند سال، روحيات جاهلى خود را به متامى فراموش مى: توان گفت داد، به جرأت مى ادامه مى

دانيد كه امريمؤمنان عليه السالم در  مشا مى. كشيد يه السالم و سيدالشهدا عليه السالم منىاصًال كار به زمان امام جمتىب عل
  .شد امور عادى و روزمره، كمرتين فرقى ميان آحاد جامعه قائل منى

______________________________  
  .َوِد اّال بالتـَّْقَوىالَفْضَل لِْلَعَرِىبِّ َعَلى اْلَعَجِمىِّ َوال ِلْألَْمحَِر َعَلى اْألَسْ  -)1(

  .64، حديث 10، باب 348/ 22: ؛ حبار االنوار6 -13598، حديث 75، باب 89/ 12: مستدرك الوسائل

  408: بربال انديشه، ص
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روزى ايشان در مسجد كوفه نشسته بود، مردى از ايرانيان وارد مسجد شد، امام عليه السالم در : من در روايىت ديدم
متام قد ايستادند، حاضران در مسجد وقىت فهميدند كه آن مرد از غري عرب است، ناراحت شدند  مقابل او برخاستند و 

اى؟ بعد از امريمؤمنان عليه السالم حاكمان ناصاحل با اين روحيه خمالفت نكردند و  كه چرا به يك عجم اينقدر احرتام كرده
  .روز به روز به اين جو دامن زدند

به جاى عربستان در عراق مجع شدند، و عراق » مواىل«حتت تأثري مهني سياست بود كه : شود خمالفان حكومت گفته مى
كردند،  تبديل به سرزمني ناراضيان از خالفت شد و سيدالشهدا عليه السالم هم بعدها وقىت به جانب عراق حركت مى

  .ست هم توجه داشتندشايد به اين مطلب كه انگيزه اعرتاض به حكومت در مردم عراق بيشرت از جاهاى ديگر ا

  .اى نشده است اين مطلب در هيچ جاى فرمايشات امام عليه السالم اشاره: استاد

  :آنچه در اين زمينه از ايشان به ما رسيده اين است كه فرمودند

رهرب هاشان نوشته بودند كه ما آماده انقالب هستيم، و فقط  مردم در نامه. هاى مردم عراق، حجت را بر من متام كرد نامه
  .اى چون مشا را كم دارمي شايسته

اگر به جانب ما نياىي در روز حساب بر خدا حجت خواهيم داشت كه رهرب با تقوا و عادل باالى سر ما نبود كه حركىت 
  .لذا امام به جانب عراق حركت كرد. بكنيم

چه تعداد از كشندگان امام : كهقاتالن امام حسني عليه السالم در مهني زمينه خوب است اين سؤال را هم مطرح كنيم  
   هاى جاهلى به اين كار دست حسني عليه السالم در اثر مهني عصبيت

  409: بربال انديشه، ص

اى ديگر را ترس از امويان به كربال كشانده بود و  اى از اينها به طمع مال آمده بودند، عده دانيم كه عده زدند؟ چون مى
هاى جاهلى كه از پيامرب و خاندان او داشتند، به كربال  اينها به خاطر گشودن عقده خواهيم بدانيم چه تعداد از حاال مى

  آمده بودند؟

  .اى از اينها اصًال زمان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را درك نكرده بودند ببينيد عده: استاد
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  .عده زيادى هم به قبايل اطراف كوفه تعلق داشتند

ا تقاضاى نريو مى شد، به رؤساى قبايل پوىل مى دارى راهى جنگ مىچون آن زمان رسم بود كه وقىت سر  كرد؛  داد و از آ
اى از سران سپاه و  در واقعه عاشورا هم رؤساى بعضى قبايل، به طمع مال، مردانشان را در اختيار عبيداللَّه گذاشتند، عده

  .هاى معروف، به طلب مقام و رياست آمده بودند چهره

  .مهه اين افراد، حتت تأثري و زير نفوذ شديد فرهنگ بىن اميه بودندچرا تسليم جمموعه 

  چرا؟

  .از مجله به اين دليل كه بىن اميه در جعل حديث، يد طوالىي داشتند: استاد

هزاران حديث از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مدح معاويه و يزيد ساختند و با دستمايه قرار دادن آن، از ته مانده 
  .مردم، براى مقاصد خودشان سوء استفاده كردند اميان

  ...امثال ابوهريره و 

اينها رواياتى را از قول پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله جعل كردند كه ! گويند بازرگان حديث بله، به او كه اصًال مى: استاد
ذهن . خروج كند، مهدور الدم استترين فاسقان باشد، اطاعت از او واجب است و هر كه بر او  حاكم، حىت اگر فاسق

  .مردم را شستشو داده و جا انداخته بودند كه كشنت حسني بن على عليه السالم واجب است

  410: بربال انديشه، ص

توان از قيام سيدالشهداء عليه السالم گرفت اين است كه مهيشه هم نبايد به انتظار نشست تا افكار  يكى از نتاجيى كه مى
بيعى براى شنيدن نداى حق آماده بشود؛ گاهى الزم است كسى از جاى برخيزد و محاسه شگفىت عمومى به طور ط

بيافريند، تا ديگران از خواب غفلت بيدار شوند، و براى استيفاى حق انگيزه پيدا كنند، در هر حال و حتت هر شرايطى 
  .بايد براى اقامه حق تالش كرد

يام آماده است؛ در زمان امام حسني عليه السالم بر خالف چند دهه بعد و منتها در هر زماىن، شرايط براى يك شكل ق
هاىي از آن دست،  هاى فرهنگى و روشنگرى خمصوصاً دوران امام باقر و امام صادق عليهما السالم، با توسل به روش

يد شد براى اين كه كرد كه بايد انفجارى واقع شود، او شه امام عليه السالم احساس مى. شد امت را بيدار كرد منى
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شد؟ بعد  مگر حسني چه كرده بود كه بايد كشته مى: شهادتش براى مهيشه يك سؤال آگاهى خبش باشد، مهه بپرسند
  .بفهمند كه علل و عوامل قيام حضرتش چيست، و متوجه شوند كه او جرمى نداشته و مظلومانه كشته شده است

هاى متعدد ديگرى به خوخنواهى  بعد هم قيام. اجناميد» توابني«يدايش بيدارى اجياد شده در اثر اين سؤال بود كه به پ
حسني عليه السالم و خمالفت با حكام وقت درگرفت؛ لذا به تدريج فضا براى شيعه بازتر شد، اين فضا آنقدر باز شد كه 

دى خودش منصوب كند، مأمون بينيم در زمان مأمون، او خود را ناگزير ديد كه امام رضا عليه السالم را به واليتعه ما مى
ا، جمبور به اين كار شد ديد كه شيعيان فزوىن بسيار پيدا كرده اين از مثرات قيام امام حسني . اند و براى آرام نگهداشنت آ

  .عليه السالم بود

مهيشه شود و براى  مقصودم اين است كه چراغى كه امام حسني عليه السالم با شهادت خود برافروخت، هرگز خاموش منى
  .به يك منبع انرژى و اهلام حق طلبان تبديل شد

  411: بربال انديشه، ص

شود از قرآن و سريه ائمه عليهم السالم معيارى استخراج كرد كه معلوم كند در مقابل چه  كجا سكوت؟ كجا قيام آيا مى
يد رفتار نرم و توأم با تساهل و قسم فسادها و احنرافاتى بايد موضع قاطع و انقالىب گرفت و در مقابل كدام فسادها با

  تسامح داشت؟

  .دهد بله اين معيار را قرآن به ما نشان مى: استاد

. تعمق كنيم، معلوم خواهد شد كه در مقابل چه فسادى چگونه بايد قيام كرد» انفال«و » توبه«هاى  اگر در آيات سوره
يه شود تا مردم  خوب است آيات اين دو سوره كامًال مورد دقت و حتليل قرار بگريد ايتاً يك مقاله زيبا در اين باره  و 

  .مؤمن بدانند كجا بايد چگونه موضع بگريند

مردم بايد رهربى عاِمل و واجد صالحيىت براى خود انتخاب كنند و در مقابل : امجال مطلب به نظر من اين است كه
هاى مساجد ما پـُْر باشد از  به راسىت اگر حمراب. ندپيشامدهاى گوناگون به او مراجعه كنند و تكليفشان را از او بپرس

  .عاملان بصري و صاحب دقت و شجاع، هرگز در اين امور با مشكل مواجه خنواهيم شد

افتد، اجازه بدهيد در مهني  شوند، تفرقه و چند دستگى در ميانشان منى مانند و درمانده منى مردم هيچ وقت بال تكليف منى
  :ا خدمتتان نقل كنماى ر  باره من يك واقعه
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ران، در شب وفات امام كاظم عليه السالم و در جوار مسجدى كه مردم در آن مشغول سوگوارى  چندى پيش در 
  .اند اند، مراسم جشن ازدواجى برپا شده بود و از ابتداى مغرب، زن و مرد، به پايكوىب مشغول بوده بوده

قى در حال وقوع است؛ آن مرد شريف، بعد از امتام مناز، منازگزاران را رسد كه چنني اتفا به امام مجاعت آن مسجد خرب مى
ا مجع مى   كند و خطاب به آ

  412: بربال انديشه، ص

افتد و مردم  اين مناز ما هيچ ارزشى ندارد، اگر نتوانيم منكرى را در جوار مسجد تعطيل كنيم، خودش جلو مى: گويد مى
اوًال فاصله منزل مشا با مسجد : گويد زند و كامًال مؤدبانه به صاحبخانه مى مى روند؛ در پشت سر او به در آن خانه مى

شود، ثانياً امشب، شب شهادت موسى بن جعفر عليه  خيلى كم است و حرمت مسجد با اين كار مشا شكسته مى
احبخانه به اين وقىت چشم ص. كنيم السالم است؛ حاال اين جملس فساد را يا خودتان تعطيل كنيد، يا ما تعطيلش مى

ا عده مجعيت مى اى ديگر به حال گريه افتاده بودند، عذرخواهى  اى از شدت خشم برافروخته و عده افتد كه در ميان آ
بيىن عاملانشان به طور دسته  حاال مشا ببينيد اگر در متام كشور، مردم با اتكا به روشن. شود كند و آن جلسه تعطيل مى مى

ى از منكر اقدام كنند، چقدر فساد كم خواهد شدمجعى براى امر به معرو    .ف و 

  .كنند ديگر اصًال مفسدان جرأت فساد پيدا منى

هاى  شود نتيجه گرفت آجنا كه پاى اصول در ميان است تقيه جايز نيست و آجنا كه با احنراف كجا بايد تقيه كرد؟ آيا مى
  شود مالميت به خرج داد؟ امي، مى فردى و حمدود مواجه

شود و گناه او ضرر و پيامد اجتماعى براى يك فرد  مرتكب گناهى مى -و حىت مغرض - در جاىي كه يك فرد نادان: اداست
  .جامعه ندارد، بايد از برخورد تند پرهيز كرد

البته . اما در جاىي كه يك توطئه سازمان يافته، براى به فساد كشاندن مردم، وجود دارد بايد به شدت با آن برخورد كرد
بينيم كه امام عليه السالم حاضر است در راه حق تا  ما مى. رايط اين برخورد هم بايد توسط اهل آن برآورده شودش
  .ايت هزينه بپردازد و از مهه چيزش بگذرد و هر مصيبىت را حتمل كند ىب

  413: بربال انديشه، ص
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ها از حد معيىن گذشت،  صلحانه، وقىت هزينههاى م تكليف مهچنان باقى است بعضى عقيده دارند كه در اين گونه قيام
مشا چه . توانند كار را مهاجنا متوقف كنند شود، و مى ديگر جلوتر رفنت جايز نيست، تكليف از گردن مبارزان ساقط مى

  اى در اين باره داريد؟ عقيده

  :فرمايد شود، قرآن مى تكليف برخورد با فساد هيچ وقت ساقط منى: استاد

گريمي كه سكوت  نتيجه مى. اسرائيل را از زبان عيسى و داود نفرين كرد، چون در مقابل منكر نايستادندخداى متعال بىن 
  :گويد پرسيد تا كجا بايد هزينه بپردازمي؟ قرآن وقىت مى مشا مى. در مقابل فساد در هر شرايطى حرام است

  .»1« »اَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اجلَْنَّةَ ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َو َأْمو   ِإنَّ اللََّه اْشَرتى«

. بنابراين حدى در اينجا وجود ندارد. گويد چقدر مال، چقدر جان منى. مصداق اين آيه مربوط به مبارزه با فساد است
را اى براى دين خدا پيش آمد، اموالتان  وقىت حادثه: فرمايد عالوه بر اين امريمؤمنان عليه السالم در توضيح اين آيات مى

  .اگر مال نتوانست كارى از پيش بربد از جانتان مايه بگذاريد. وارد معركه كنيد تا حادثه رفع شود

  مهه وظيفه دارند آيا اين اختصاص به حضرات معصومني عليهم السالم ندارد؟

دى، پاسخ ممكن است شبهه كنند كه بله، اين كارها خمتص كسى چون سيدالشهدا عليه السالم است، نه مردم عا: استاد
  :اين اشكال را بايد اين طور داد كه

______________________________  
  .111): 9(توبه  -)1(
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به من اقتدا بكنيد  من اسوه و سرمشق مشا هستم؛ يعىن در كارتان: خود امام عليه السالم در مسري مكه به كربال بارها فرمود
  .شود راه امام حسني عليه السالم براى مهه ما وقىت رفتىن است معلوم مى .و به راهى برويد كه من رفتم

چندى پيش ما در روزنامه كيهان گزارشى . جمالس اهل بيت عليهم السالم اگر اجازه بدهيد به يك حبث ديگرى بپردازمي
ود و خمصوصاً استقباىل كه هاى مذهىب ب منتشر كردمي كه حمتواى آن حاكى از نگراىن بعضى افراد از پر رونق بودن هيئت
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اكنون سؤال اين است كه با وجود بدخواهاىن از اين دست، چه بايد كرد كه بر جذابيت . كنند جوانان از اين جمالس مى
  ها كارگر نيفتد؟ ها اضافه شود و توطئه اين هيئت

ا را مطرح كرده: استاد امروز كه يك فتنه عامى در : اوًال : جه كردام، تو  در اين باره بايد به دو مسئله مهم كه من قبًال هم آ
ا ديگر از حالت استحباب به در آمده و تبديل به يك  جامعه ما پديدار شده، تشكيل اين جلسات و هزينه كردن براى آ

كنم به فرمايش مرحوم آيت اللَّه حكيم رمحه اهللا در جلد پنجم كتاب  امر واجب شده است چرا؟ من استناد مى
اذان مستحب است؛ اما اين استحباب آنقدر شدت دارد كه اگر در ميانه : فرمايد ايشان در آجنا مى. »وةمستمسك العر «

اصل اذان مستحب : گويد توانيد مناز را بشكنيد و اذان بگوئيد، باز در مهاجنا مى ايد، مى مناز، يادتان آمد اذان نگفته
  .رسيديد، گفنت اين مجله واجب است» اشهد ان على وىل اللَّه«است؛ اما وقىت مشا شروع به گفنت اذان كرديد و به مجله 

كند، حكم  كنيد ايشان وقىت نسبت به مسئله مهم واليت احساس خطر مى مالحظه مى. چون اين مجله، شعار دين است
  دهد كه در اى مى به وجوب مجله

  415: بربال انديشه، ص

  .ضمن يك امر مستحىب واقع شده است

  .عتقدم امروز تشكيل جلسات مذهىب يك تكليف واجب شرعى استبر مهني قياس من م

يك مسئله هم . دار دعوت شود معتقدم باز هم واجب است كه در متام اين جلسات از عاملان واجد شرايط، جاذبه: ثانياً 
  اين است كه واعظان و اهل منرب چگونه بايد سخن بگويند تا بر بازدهى كار افزوده شود؟

  .رم كه وقىت كودك بودم، منرب فوق العاده براى مردم جاذبه داشتمن خوب به ياد دا

علتش هم اين بود كه منرب را بر مبناى وصيت پيامرب صلى اهللا عليه و آله يعىن قرآن و اهل بيت عليهم السالم سامان 
ما را به طور خالص به  هاى تنها كارى كه مشا بايد بكنيد اين است كه حرف«: فرمايد امام رضا عليه السالم مى. دادند مى

منرب بعد از انقالب مقدارى در بيان » كنند هاى كالم ما را بدانند از ما پريوى مى مردم انتقال بدهيد كه اگر مردم زيباىي
  .مسائل سياسى افراط كرد
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ر معلوم شده امروز ديگ. ها وابسته شدند ها هم شأن روحاىن خودشان را فراموش كردند و به احزاب و گروه بعضى از منربى
اند، در  اى سراغ حزىب رفته است كه مزاج مردم ايران با حزب و كار حزىب سازگار نيست؛ يعىن حىت اگر در يك برهه

  .اند، نتيجه انتخابات اخري شوراها هم اين معنا را تأييد كرد اى ديگر و خيلى زود مهگى از آن برگشته برهه

اشد، اگر به فالن حزب وابستگى پيدا كرد، خوب او ديگر باالى منرب چه روحاىن كه بايد متعلق به اهل بيت و قرآن ب
ا است به قرآن و اهل بيت ! بگويد و چه كسى قبول بكند؟ خالصه اين كه تنها شرط رونق و دوام منابر، بازگشت آ

  .عليهم السالم است

  416: بربال انديشه، ص

كاركرد منرب يعىن افزودن بر سطح دانش و معرفت خماطبان و   افزايش معرفت و حتريك عواطف بعضى معتقدند كه ميان دو
  دهد؟ جتربه مشا چه نشان مى. حتريك و به جوش آوردن احساسات و عواطف ديىن مردم، منافات وجود دارد

ام و هيچ مشكلى هم به وجود  پرسيد، سى سال است كه اين هر دو را به راحىت با هم مجع كرده از بنده اگر مى: استاد
  .مده استنيا

  دولت بايد چه سياسىت راجع به منابر در پيش بگريد؟

  .ها تأكيد دارم من بيشرت از آنكه از دولت حرف بزمن، روى حوزه: استاد

اى  امتياز شيعه اين است كه عاملانش مواجب بگري دولت نيستند؛ اما وظيفه حوزه اين است كه از جتارب چندين دهه
  .هاى جوان فراهم سازد رايط را براى انتقال اين جتارب به طلبهمتخصصان منرب استفاده بكند، و ش

ا به مشا شده  من وابسته به اهل بيت عليهم السالم هستم هيچ پيشنهادى از جانب گروه هاى سياسى براى پيوسنت به آ
  است؟

رتين گروهى كه براى خودم انتخاب كرده: استاد در مورد پيوسنت به  . م استام و به آن پايبندم، اهل بيت عليهم السال من 
اند و به طور  هاى خمتلف آمده اما بارها افرادى از گروه. هاى سياسى به طور صريح به من پيشنهادى نشده است گروه

  .ام اند كه به مجعشان بپيوندم؛ اما نپذيرفته ضمىن ابراز متايل كرده

  .صحبت بفرمائيد تاليفات استاد به عنوان سؤال آخر لطفاً كمى درباره تأليفاتتان،
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  417: بربال انديشه، ص

ا به من مراجعه . من اولني كتامب را پس از فرمايشات امام رمحه اهللا درباره عرفان نوشتم: استاد آن موقع بسيارى از جوا
ام در عرفان به نام  هاى مهم و مورد عالقه من يكى از كتاب. پرسيدند كردند و درباره رفنت به خانقاه از من مى مى
  .منتشر شد» عرفان اسالمى«صفحه شرح كردم كه با عنوان  5000را در » مصاحبه الشريعه«

وجود ندارد، مگر كتاىب كه » صحيفه سجاديه«پس از آن متوجه كمبود ديگرى شدم كه هيچ شرح فارسى جامعى بر 
يخته با حكمت متعاليه ، آم»صحيفه سجاديه«نوشته و شرحى است از » رياض الصاحلني«با عنوان » على خان شريازى«

  .جلد بر صحيفه نوشتم 7در » ديار عاشقان«من شرح فارسى مفصلى با عنوان . مالصدرا

كتاب ديگر من  . اى بر آن نوشتند مرحوم عالمه جعفرى رمحه اهللا آن را مالحظه كردند و بسيار پسنديدند، بعد هم مقدمه
نظام خانواده در «كرده و به عنوان متىن قرار داده است،   چند جلد از آن را درخواست» دانشگاه تورنتو«كه اخرياً 

تر  است كه آن را براى آسان» مفاتيح اجلنان«كار ديگر بازنويسى منت و به روز درآورى انشاى فارسى . نام دارد» اسالم
  .ام شدن استفاده مردم شريف از اين كتاب و با اجازه پسر مرحوم حمدث قمى رمحه اهللا اجنام داده

سال و با تكيه بر  4ام و به زودى منتشر خواهد شد، من در طول  بسيار مهم ديگر ترمجه قرآن است كه اجنام دادهكار 
اين ترمجه را براى نقد و ارزياىب به مركز . ام برگردانده) مطابق با فرهنگ دكرت معني(منبع علمى، قرآن را به فارسى  40

ا بعد از مدت نكته بر  4اى نوشتند كه در آن فقط  ى در جواب من نامه سه صفحهترمجان وحى در قم فرستادم و آ
به فكر افتادم كه مبادا قصورى كرده باشدم؛ بنا بر اين دوباره از اول تا آخر يك بار ديگر قرآن را ترمجه  . ام گرفتند ترمجه
   هاى ديگرى هم هست كه بيان انگيزه و چگونگى عالوه بر اينها كتاب. كردم

  418: ص بربال انديشه،

ا به درازا مى   .»1« كشد تأليف آ

______________________________  
  .براى اطالع بيشرت از تأليفات استاد به فهرست انتهاى كتاب مراجعه فرمائيد -)1(

  419: بربال انديشه، ص
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   واليت و رهربى در اسالم

  

  421: بربال انديشه، ص

ج البالغه كه تا كنون منشأ آثار و بركات معنوى و تربيىت در جامعه اسالمى بوده،  پاسداران حرمي واليت علوى در بنياد 
و با كمال اخالص به نشر فرهنگ واالى اهلى از زبان موالى عارفان، مشع شبستان قلب عاشقان حمبوب كامالن، مقصود 

هاى بسيار ارزنده  اند، و در اين جهت كتب و نشريات و جزوات و مقاله قدام كردهبينايان، امري مؤمنان صلوات اللَّه عليه ا
اى نوراىن مشتمل بر بيست عنوان در مسئله با  اند، با ارسال صفحه اى در راه اعتالى روح انسان منتشر منوده و پرمايه

ج البالغه از اين ىب بضاعت خو  استه بودند در توضيح يكى از آن عظمت رهربى و واليت در حيات انسان از ديدگاه 
كه مشرتك در مهه عناوين است تا جائى كه در خور توان » واليت را«اى را تقدمي بدارم من فكر كردم عنوان  عناوين مقاله

ج البالغه عظيم ترمجه كنم، باطن واليت اهلام خبش من شد كه اين حقيقت عظيمه را  من است بااستمداد از آيات اهلى و 
  :خبش تقدمي عزيزان كنم در چهار

  .واليت اللَّه - 1

  .واليت النىب - 2

  .واليت االمام املعصوم - 3

  .واليت الفقيه/ - 4

  از آجنا كه هر يك از اين چهار حقيقت در يك قسمت عمده از بعضى از

  422: بربال انديشه، ص

نويسى خارج بود و آوردن متام خطب  جزوهها از حوزه  ها و حكم و كالم موال آمده و نقل مهه آن قسمت ها و نامه خطبه
ها و  منود، مصلحت ديدم كه در اين مقدمه به خطب و كالم و نامه ها و حكم، جزوه را تبديل به كتاب قطورى مى و نامه

ا گرفته شده اشاره كنم   :حكمى كه هر يك از عناوين چهارگانه از مفاهيم و معاىن آ
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  :واليت اللَّه

  .186، 185، 182، 162، 160، 152، 91، 90، 85، 65خطبه : خطبه اول

  :اللَّه واليت رسول

  .192، 185، 161، 144، 106، 105، 94، 89، 72: خطبه يكم

  :واليت معصوم

  .252، حكمت 147، كالم 50، 6، نامه 152، 144، 93، 87، 3، 2: خطبه

  :واليت فقيه

  .90حكمت . 34، 42، نامه 147، كالم 214، 87، 40: خطبه

ج البالغه وارد شده و توفيق يابيد گوهرهاى پرارزش معنوى از  از پى مشاره باشد كه هاى مذكور، با كشىت عقل به درياى 
  .اين سفره نعمت بيكران را به دست آوريد

اى از آن حبر مواج است كه اميدوارم راهگشاى عاشقان باشد تا با مدد اهلى هر يك از  سطورى كه در پيش رو داريد قطره
ج البالغه است، با بررسى متام شئون آن در اختيار تشنگان وادى معرفت  عناوين چهارگانه را كه از امهات مسائل 

ج البالغه ىب نظري را به جهان امروز معرىف كنند   .بگذارند و بيش از پيش 

  423: بربال انديشه، ص

  

   واليت اللَّه

  

صرت، توليت، مالكيت، سرپرسىت، حمبت و ربوبيت است  به معناى سلطنت، حكومت، تدبري امور، امارت، ن» واليت«
  .و آفريدگار جهان هسىت است رب العزّة  كه در حقيقت و در اصل و ريشه، حقِّ حضرت
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گاه آفرينش، اختصاص به آن ذات مقدس دارد، كه مبدأ خلقت، آفرينش، پديدآورنده ساختمان  واليت و تدبري، عرصه
  .مرىب حقيقى متام موجودات ملكى و ملكوتى استانگيز هسىت، حافظ، نگهبان و  شگفت

براى او كه مالك و مرىب متام عناصر هسىت است، و آغاز، اجنام، رشد، كمال، حيات و موت متام موجودات به دست 
  .اراده اوست، واليت، كامله، تامه و مطلقه و بدون شرط است

است از حق ربوبيت، مالكيت، عبادت، واليت حضرت او، منشأ جتلى حقوق خداىي است كه آن حقوق عبارت 
  ...حاكميت، اطاعت و الوهيت و

در حق ربوبيت او، آنچه مطرح است اين است كه انسان مهسو با متام موجودات هسىت، براى آفرينش و اوضاع و احوال 
و به طور دائم  دارى در زندگى و حيات، غري او را نپذيرد آن، مرىب و صاحب اختيارى جز او نشناسد، و مدبر و سررشته

انا   سعى و كوشش بر اين باشد كه دست ارباب و انداد را از سر انسان و انسانيت كوتاه منايد، و پوزه آنان كه ادعاى
تر، به خاك مذلت و نيسىت مبالد، و شر حكومت و امارت و سلطه آنان را از  دارند، با قدرت هر چه متام  ربكم االعالئى

  .ب واقعى و مرىب حقيقى، در متام هسىت فقط و فقط اللَّه است و بسبيخ و بن بركند؛ چرا كه ر 

  424: بربال انديشه، ص

  »1« »ءٍ  ُقْل أَ َغيـَْر اللَِّه أَْبِغي َربا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشيْ «

  .»بگو آيا غري خدا پروردگارى را بطلبم در حاىل كه او پروردگار مهه چيز است«

است  ت، اين است كه وجودش مقدس و بر متام آمساندر حق مالكيت او آنچه مطرح اس ها و زمني، و آنچه در آ
ء داشته باشد، كه  رسد كه در جنب مالكيت او ادعاى ملكيت بر چيزى و بر شىي ملكيت ذاتى دارد، و كسى را منى

  .ملكيت انسان بر عناصر و اشيا اعتبارى است، و حق تصرفش در امالك تنها به اذن حضرت اوست

اى براى وى حق  اندازى كند، و در هيچ زمينه رسد كه به بيش از آنچه حمصول سعى و كوشش اوست دست ان را منىانس
د،  تكاپو نيست، و آنچه در اختيار اوست از آن موالست، و بر اوست كه در مسئله تصرف، گردن به امر حضرت او 

در راه حرام، با كمال قدرت و شدت روحى بپرهيزد، و از خبل، امساك، حرص، مجع نعمت از طريق نامشروع و خرج آن 
اند، از عنايات حضرت حق فراهم آورد، و چون مال خدا در دست  و زمينه استفاده ديگران را كه عباد مالك حقيقى

غاصب و ستمكار ببيند، به هر حنو ممكن قيام كند و آن را از دست غاصب پس گرفته به صاحب حق كه مؤمن و 
  .اندمسلمان است برس
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نَـُهما«   »2« »َو لِلَِّه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ

  .»ها و زمني و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست حكومت آمسان«

   امام صادق عليه السالم كه منبع علم اهلى و آگاه به حقايق و اسرار است، در روايت

______________________________  
  .164): 6( انعام/ -)1(

  .17): 5(مائده / -)2(

  425: بربال انديشه، ص

  :فرمايد مهمى مى

ْيَع ما بـَْنيَ السَّماِء َواْألَْرِض للَِّه َعزََّوَجلَّ َوِلَرُسوِلِه صلى اهللا عليه و آله، َوِالْتباِعِه ِمنَ  اْلُمؤِمْنِنيَ ِمْن اْهِل هِذِه الصَِّفِة،  ذِلَك انَّ مجَِ
نـَْيا ِىف اْيِدى اْلُمْشرِِكْنيَ َواْلُكفَّاِر َواْلظََّلَمِة َوالُُفجَّاِر َواْهِل اخلَْالِف ِلَرُسوِل اللَِّه َواْلُموَ َفما كاَن َعِن  ىلِّ َعْن طاَعِتِهما، ِممَّا كاَن ِىف الدُّ

َرُسوِلِه فـَُهَو َحقُُّهْم افاَء اللَُّه َعَلْيِهْم َوَردَّهُ   افاَء اللَُّه على ما  اْيِدْيِهْم َظَلُموا ِفْيِه اْلُمؤِمْنِنيَ ِمْن اْهِل هِذِه الصِّفاِت َوَغَلُبوُهْم َعلى
ا َمْعَىن اْلَفىْ    .»1«  ما َقْد كاَن َعَلْيهِ   اْلُمْشرِِكْنيَ ُمثَّ َرَجَع اىل  ِء ُكلَّ ما صاَر اىل اَلْيِهْم امنَّ

آنچه در دست مشركني و كفار و . مؤمنان مطيع استها و زمني است، از آن خدا و پيامرب و  مجيع آنچه بني آمسان«
امواىل كه در . ستمگران و جمرمني و دورافتادگان از صراط خداست متعلق به رسول اهلى و تابعان مقام ختمى مرتبت است

احنصار افتادگان در چاه ضاللت است، بريون آوردنش از دست آنان، جهت برگرداندن به صاحبان حق گرچه در گرو 
  .»و مقاتله باشد واجب استجهاد 

نَـُهما«   .»2« »أَْم َهلُْم ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ

است، در اختيار آنان است؟ يا مگر مالكّيت و فرمانرواىي آمسان«   .»ها و زمني و آنچه ميان آ

  است؟هاى در آن دو از آنان  ها و زمني، و نعمت مگر حق زمامدارى و صاحب اختيارى آمسان
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______________________________  
  .19949، حديث 9، باب 36/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 57، باب 129/ 6: ذيب/ -)1(

  .10): 38(ص / -)2(

  426: بربال انديشه، ص

  

  سر به فرمان او

  

كه مهچون متام ها واجب، الزم عقلى و شرعى است   در مسئله عبادت، آنچه مطرح است اين است كه بر متام انسان
موجودات هسىت، سر به فرمان او باشند و فقط از اوامر و نواهى آن حضرت، ىب چون و چرا اطاعت كنند، و بندگى  

كسى جز او را ندانند، كه در عبادت او ظهور كماالت و استعداد حتمى، و در بندگى غري او هالكت و شقاوت ابدى 
  .است

ى او نبودن، كفر، شرك،  باشد، در اين عبادت است كه سراسر  زندقه و فسق، ضاللت و شقاوت مىتسليم امر و 
  .گردد ميدان حيات، مظهر فساد و افساد و فحشا و منكرات مى

انسان نبايد جز به عبوديت حق تن دهد، و خويش را كه گوهر گرانبهاىي از خزانه خلقت است، چونان مرده به دست 
ه تسليم غري او شدن، و به نوكرى و خدمت غري برخاسنت، حمصوىل جز ذّلت غساالىن كه سردمدار كفر و نفاقند دهد، ك

  .در دنيا و آخرت ندارد

بندگى حقيقى حق، نفى بندگى شيطان و اولياى شيطان است، و اسالم را از مسئله عبادت جز اين مقصودى نيست، كه 
  .رنظر گرفته شده استدر اين بندگى خري دنيا و آخرت حلاظ شده و آبادى امروز و فرداى انسان د

  :شنود كند، جواب مى مناينده ارتش ستمگر ساساىن، چون از مناينده سپاه اسالم علت حماصره ايران را سؤال مى

نْيا اىل  ِجْئنا لُِنْخرُِج اْلِعباَد ِمْن ِعباَدِة اْلُعبَّاِد اىل   .َعْدِل اْالْسالمِ   ياِن اىلِسَعِتها َوِمْن َجْوِر اْألَدْ   ِعباَدِة اللَِّه، َوِمْن ِضْيِق الدُّ
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نه وسيع، و از  آمده« امي تا بندگان حق را از بندگى بندگان، بسوى بندگى حضرت رب درآورده، و از تنگناى دنيا به 
   هاى غلط به بيداد فرهنگ

  427: بربال انديشه، ص

  .»عدالت انسان درآورمي

  :فرمايد سلحشوران جبهه حق عليه باطل مى امام باقر عليه السالم در بيان وظيفه انبيا و امامان، و

  .»1« َوالَيِة اللَِّه ِمْن َواليَِة اْلِعبادِ   ِعباَدِة اللَِّه ِمْن ِعباَدِة اْلِعباِد َواىل  طاَعِة اللَِّه ِمْن طاَعِة اْلِعباِد، َواىل  الدُّعاءُ اىل

ن و هدايت به عبادت حق، بريون آودن از دعوت به اطاعت خدا و رهانيدن از طاعت بندگان، جنات ازبندگى بندگا«
  .»زمامدارى مردمان و قرار دادن ايشان در مدار واليت اللَّه

  .»2« »ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ «

  .»ن درست و راست و آيني پابرجا و حق مهني استدي. حكم فقط ويژه خداست، او فرمان داده كه جز او را نپرستيد«

ها، خاص حضرت  بر حيات و شئون انسان در حق حاكميت، آنچه مطرح است اين است كه فرماندهى بر متام هسىت
اوست، چه آنكه جنابش مستجمع مجيع صفات كمال، و غري او فاقد آن است و غري را با آن مهه نقص و حمدويت نرسد  

  .مقررات منايد ه و حكومت داشته باشد، و براى جامعه انساىن تعيني نظامكه بر ديگران سلط

  .»3« »ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َو َعَلْيِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ «

   كنندگان توكل]  مهه[ام، و  بر او توكل كرده] تنها[حكم فقط ويژه خداست، «

______________________________  
  .19908، حديث 1، باب 12/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، باب فضل اجلهاد، حديث 3/ 5: كاىف/ -)1(

  .40): 12(يوسف / -)2(

  .67): 12(يوسف / -)3(
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  428: بربال انديشه، ص

  .»بايد به خدا توكل كنند

  .»1« »َخيـُْر اْلفاِصِلنيَ  ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه يـَُقصُّ احلَْقَّ َو ُهوَ «

رتين داوران و جداكنندگان  فرمان و حكم فقط به دست خداست، مهواره حق را بيان مى« ]  حق از باطل[كند و او 
  .»است

  .»2« »َفاحلُْْكُم لِلَِّه اْلَعِليِّ اْلَكِبريِ «

  .»داورى ويژه خداى واالمرتبه و بزرگ است]  اكنون[پس «

مطرح است اين است كه تنها او بايد مطاع انس و جن باشد، و احدى را نرسد كه از غري او در حق اطاعت، آنچه 
  .اطاعت منايد

گردد و خري دنيا  چون حق اطاعت، در صحنه حيات، براى وجود مقدس او حلاظ شود، سعادت دنيا و آخرت تأمني مى
  .يابد و آخرت حتقق مى

ها  متام انسان. رك و مطيع غري حق، مشرك و فاسد و مفسد استدخالت در اين حق، از جانب هر كس باشد، عني ش
ملزمند از حضرت حق و آنان كه حق به اطاعت از آنان دستور داده اطاعت كنند و هر فرمانراىي جز او و اماماِن هدايت 

  .را از ميدان زندگى حمو كنند، كه اطاعت از غري، مساوى با ذّلت دنيا و عذاب آخرت است

  .»3« »الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ال تـُْبِطُلوا َأْعماَلُكمْ  يا أَيـَُّها«

با ختلف از دستورهاى خدا و پيامرب، شرك، نفاق، منت گذارى و [پيامرب را اطاعت كنيد و اعمالتان را ! اى اهل اميان«
  .»باطل مكنيد] ريا

______________________________  
  .57): 6(انعام / -)1(

  .12): 40(مؤمن / -)2(
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  .33): 47(حمّمد / -)3(

  429: بربال انديشه، ص

  .»1« »ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َو الرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا َفِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلكاِفرِينَ «

  .»قيناً خدا كافران را دوست نداردي]  بدانند كه[پس اگر روى گردانيدند . از خدا و پيامرب اطاعت كنيد: بگو«

  .»2« »َو لَِئْن َأَطْعُتْم َبَشراً ِمثْـَلُكْم ِإنَُّكْم ِإذاً َخلاِسُرونَ «

  .»ترديد اگر بشرى مانند خود را اطاعت كنيد، يقيناً زيانكاريد و ىب«

  .»3« »َو ِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ «

  .»قيناً مشا هم مشركيدو اگر از آنان پريوى كنيد، ي«

  .»4« »َو ال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن أَْمرُُه فـُُرطاً «

امي و از هواى نفسش پريوى كرده و كارش  از ياد خود غافل كرده]  به سبب كفر و طغيانش[و از كسى كه دلش را «
  .»مكنروى است، اطاعت  اسراف و زياده

در حق الوهيت، آنچه مطرح است اين است كه وجود مقدس اللَّه، كه مستجمع مجيع صفات كماليه است، حمبوب 
حقيقى و مهيشگى انسان قرار گريد، و انسان متام شئون حيات و امور زندگى را، بر مبناى امسا و صفات او بسازد، و از 

ها، چون حضرت او كه مربّا و منزه است، مربّا و منزه مباند، چنانچه در  ها و اسارت ها، پوچى ها، پسىت متام رذايل، آلودگى
  :حديث نبوى آمده

  .»5«  َختَلَُّقوا ِباْخالِق اللَّهِ 

______________________________  
  .32): 3(آل عمران / -)1(

  .34): 23(مؤمنون / -)2(
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  .121): 6(انعام / -)3(

  .28): 18(كهف / -)4(

  .129/ 58: رحبار االنوا -)5(

  430: بربال انديشه، ص

به صفات و خصال حضرت او، در سايه پريوى از دستورات و فرامينش، آراسته شدن به عبادات با معنا خود را زينت «
  .»دهيد

به مثل هم چون او كه به مؤمنني، رؤوف، رحيم، غفور و كرمي است، مشا هم مهان خصال را نسبت به مؤمنان به كار بريد، 
  .بركن است، مشا هم آنگونه باشيد او كه در برابر كفار و سركشان مهچون رعد، صاعقه و طوفان بنيانو چون 

هاى حيات از او درس بگرييد و نياز و حاجت خود را، به سوى او بريد، و  با معرفت به او عشق ورزيد، و در متام صحنه
  .بر معيار صفات جالل، مجال و كمال او حركت مناييد

تواند به عنوان معبود، معشوق، حمبوب، اله و اللَّه جتلى كند، كه  جاىن در هر حيثيىت كه باشد، منى جاندار و ىبجز او هيچ 
  .غري او فاقد نقيصه و جامع كماالت نيست

  .»1« »ِإهلُُكْم ِإلٌه واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ «

  .»اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن نيست، رمحتش ىبو خداى مشا خداى يگانه است، جز او خداىي «

  .»2« »َو ال َجتَْعُلوا َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر ِإينِّ َلُكْم ِمْنهُ َنِذيٌر ُمِبنيٌ «

  .»اى آشكارم دهنده و با خدا معبودى ديگر قرار ندهيد، يقيناً من از سوى او بيم«

______________________________  
  .163): 2(بقره / -)1(

  .51): 51(ذاريات / -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  431: بربال انديشه، ص

  .»1« »ال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر فـَتَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوًال «

  .»يار و ياور شوى ىب]  در دنيا و آخرت[نكوهيده و ]  نزد شايستگان[با خدا معبودى ديگر قرار مده كه «

  :فرمايد مقدسى است كه قرآن جميد درباره او مىحقِّ واليت، با آن وجود ! آرى

يطاً  َو كاَن اللَّهُ ِبُكلِّ َشيْ «   .»2« »ٍء حمُِ

  .»و خدا مهواره بر هر چيزى احاطه دارد«

  .»3« »َو ُهَو اللَّهُ ِيف السَّماواِت َو ِيف اْألَْرضِ «

  .»ها و در زمني، خداست و او در آمسان«

  .»4« »لظَّاِهُر َو اْلباِطنُ ُهَو اْألَوَُّل َو اْآلِخُر َو ا«

  .»اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به مهه چيز داناست«

  .»5« »ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشيْ «

  .»هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است«

  .»6« »َو ُهَو َمَعُكْم أَْيَن ما ُكْنُتمْ «

  .»و او با مشاست هرجا كه باشيد«

______________________________  
  .22): 17(اسراء / -)1(

  .126): 4(نساء / -)2(

  .3): 6(انعام / -)3(
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  .3): 57(حديد / -)4(

  .88): 28(قصص / -)5(

  .4): 57(حديد / -)6(

  432: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ «

  .»ترمي نزديكو ما به او از رگ گردن «

  .»2« »ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرضِ «

  .»ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست آنچه در آمسان«

  .»3« »َأال َلُه اْخلَْلُق َو اْألَْمرُ «

  .»خمصوص اوست]  نافذ نسبت به مهه موجودات[آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان «

   رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آلهواليت 

  

  :يابيم كه اگر در آيات قرآن و روايات معتربه دّقت كنيم به اين معنا دست مى

  .شخصيت ذاتى، روحى، عقلى و قلىب رسول با كرامت اسالم، مافوق متام مالئكه و جّن و انس است

  .ضرتش جتلى كامل دارداو انسان با عظمت و واالىي است كه، كماالت معنوى و حقايق اهلى در ح

  .وجودش منبع انوار، مركز واقعيات و مطلع علوم فلكى و ملكوتى است

كتب آمساىن قبل از قرآن جميد از ظهور . نشينان غيب و شهود دارند، به تنهاىي در وجود مقدس او مجع است آنچه، بارگاه
  .را با امم گذشته در ميان گذاشتنداو و اوصاف و كمالش خرب دادند، و انبياى اهلى بشارت بعثت و رسالتش 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

______________________________  
  .16): 50(ق / -)1(

  .284): 2(بقره / -)2(

  .54): 7(اعراف / -)3(

  433: بربال انديشه، ص

  

   اوصاف رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در قرآن و حديث

  

يلِ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ « جنِْ   .»1« »...الَِّذي جيَُِدوَنُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ

در تورات واجنيل ]  ها و اوصافش با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب «
  .»..كنند يابند، پريوى مى نگاشته مى

قاً ِلما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْوراِة َو ُمَبشِّراً  َو ِإْذ قاَل ِعيَسى اْبنُ « ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمْن  َمْرَميَ يا َبِين ِإْسرائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ
  »2« »...بـَْعِدي اْمسُهُ َأْمحَدُ 

رستاده خدا به سوى مشامي، تورات را كه به يقني من ف! اسرائيل اى بىن: هنگامى را كه عيسى پسر مرمي گفت]  ياد كن[و «
  .»..دهم است، مژده مى» امحد«آيد و نامش  كنم، و به پيامربى كه بعد از من مى پيش از من بوده تصديق مى

، در بيان حقيقت فوق، يعىن مژده رسالت او از جانب حق به انبيا، و »ج البالغه«امريمؤمنان عليه السالم در خطبه اول 
  :فرمايد ش نبوتش را از پيامربان پيمان گرفت مىاين كه پذير 

وذاً َعَلى النَِّبّنيَ ِمْيثاقُُه، اْن بـََعَث اللَُّه ُسْبحانَُه ُحمَمَّداً َرُسول اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِالْحناِز ِعَدِتِه َو اْمتاِم نـُبـُوَّتِِه، َمْأخُ   اىل
  .»3«  َمْشُهوَرًة ِمساتُُه، َكرِْمياً ِمْيالُدهُ 
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تا وقىت كه خداى متعال، آن خداى متعال منزه و پاك، حمّمد رسولش را كه پذيرش پيامربى وى را از انبيا تعهد گرفت «
   براى اجنام وعده خويش، و امتام

______________________________  
  .157): 7(اعراف / -)1(

  .6): 61(صف / -)2(

  .48، حديث 1، باب 216/ 18: ؛ حباراالنوار44خطبه : ج البالغه -)3(

  434: بربال انديشه، ص

  .»حقيقت نبوت به رسالت برانگيخت با عالمات مشهور، و والدت كرميانه

يادكرده، و اين نشانه عظمت روح، قلب و نفسى است كه در  »َرْمحًَة ِلْلعاَلِمنيَ «  قرآن جميد از وجود مقدس وى به عنوان
  :ساير موجودات ذى شعور هسىت منونه ندارد

  .»1« »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ «

  .»و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي«

گاه امساء  قرآن كرمي از آن منبع فيض، تعبري به رؤوف و رحيم فرموده و اين نشان دهنده اين معناست كه آن حضرت جتلى
  :صفات حق است

  .»2« » َرُؤٌف َرِحيمٌ َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننيَ «

  .»مشا دارد، و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است]  هدايتِ [اشتياق شديدى به «

خداى متعال در قرآن جميد، اطاعت از او را اطاعت از خود دانسته، و اين عالمت و نشانه عظمت، جالل و مقام 
  :معنوى آن منبع كرامت است

  .»3« »اَع اللَّهَ َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأط«
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  .»هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده«

  :حضرت حق در كتاب جميدش، بيعت با او را بيعت خود دانسته، تا بدين صورت حقيقت ذاتى او را به بندگانش بنماياند

______________________________  
  .107): 21(انبياء / -)1(

  .128): 9(توبه / -)2(

  .80): 4(نساء / -)3(

  435: بربال انديشه، ص

ا يُباِيُعوَن اللَّهَ «   .»1« »ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  .»كنند كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى به يقني كساىن كه با تو بيعت مى«

  :فرمايد اش، عزت آن جناب را عزت خود دانسته و مى حضرت رب العزة در آيات شريفه

  .»2« »َو لِلَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلهِ «

  .»است... در حاىل كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او«

حضرت حق رضا و خشنودى او را، رضا و خوشنودى خود دانسته، بدين صورت به آن انسان عني، و عني انسان اشارت 
  :منوده است كه او را در شخصيت و عظمت مهتاىي نيست

  .»3« »َو َرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوهُ  َو اللَّهُ «

  .»تر آن بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند شايسته«

  :انساىن است، اجابت دعوت خود دانسته است خداى كرمي در قرآن كرمي، اجابت دعوت او را كه مورث حيات اهلى

  .»4« »ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيِْييُكمْ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َو لِلرَُّسولِ «
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خبشد،  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا ! اى اهل اميان«
  .»كنند اجابت كنيد، دعوت مى

______________________________  
  .10): 48(فتح / -)1(

  .8): 63(منافقون / -)2(

  .62): 9(توبه / -)3(

  .24): 8(انفال / -)4(

  436: بربال انديشه، ص

  :فرمايد خداى متعال، ظهور حمبت و عشق خود را در عرش قلب بندگان، منوط به پريوى از جناب او منوده و مى

بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ «   .»1« »ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ

  .»د، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارداگر خدا را دوست داري: بگو«

   القاب حضرت

  

آن جناب، حممد، امحد، ماحى، عاقب، حاشر، رسول رمحت، رسول توبه، رسول مالحم، مقفى، وقثم، بشري و ! آرى
عبداجلبار،  نذير، سراج منري، ضحوك، قّتال، متوكل، فاتح، امني، خامت، مصطفى، نىب، اّمى، عبدالكرمي، رؤوف، رحيم،

فاروق، طه، يس، ابواالرامل، ابوالقاسم، ابوابراهيم و اول و آخر است، كه هر . عبدالوهاب، عبدالقهار، عبدالرحيم، عاقب
  .»2« يك ازاين القاب بر حقيقىت يا حقايقى در ذات آن وجود مبارك داللت دارد

ترين،  ترين، صادق ترين، فصيح ترين، خبشنده پرهيزكارترين با گذشتترين،  ترين، عامل ترين، عادل آن حضرت صبورترين، شجاع
  .هاى تاريخ حيات است ترين، و برترين انسان ترين، شرافتمندترين، تسليم با كرامت

  .او به فرموده خودش، سيد ولد آدم، اول شافع و اول مشفق است
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  :فرمود آن حضرت مى

______________________________  
  .31): 3(ان آل عمر / -)1(

  .449/ 1علم اليقني فيض / -)2(

  437: بربال انديشه، ص

  .»1« آدم َوَمْن ُدْونَُه َحتَْت ِلواِئى يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

  .»آدم و هر كس بعد از اوست، زير پرچم من هستند«

  :ونيز فرمود

  .»2«  ُكْنُت نَِبّياً واَدم بـَْنيَ اْلماِء َوالطِّْنيِ 

  .» كه آدم ميان آب و گل بودمن پيامرب بودم در حاىل«

  :و قال

  .انَا اّوُل انِْبياٍء َخَلْقنا َواِخرِِهْم بـََعْثنا

  .»من از جهت خلقت اّولني آفريده در بني انبيا و آخر مبعوث هستم«

  :ها و زمني كجا بوديد؟ فرمود قبل از آفرينش آمسان: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت» مفضل بن عمر«

  .»3«  اْنواراً ُنَسبُِّح اللََّه َونـَُقدُِّسُه َحىتَّ َخَلَق اللَُّه اْلَمالِئَكهَ ُكّنا 

كردمي؛ تا زمانيكه حضرت حق مالئكه  انوارى بودمي كه خدا را تسبيح و تقديس مى) ها و زمني ائمه پيش از آمسان(و ما «
  .»را آفريد

  :قال رسول اللَّه
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  .»4« ...ّىن َوال اْكَرُم َعَلْيِه ِمّىن ما َخَلَق اللَُّه َخْلقاً اْفَضُل مِ 

  .»تر از من نيافريده است اى برتر و با كرامت خداى متعال آفريده«

______________________________  
  .، فصل ىف اللطائف214/ 1: ؛ مناقب1، حديث 13، باب 402/ 16: حبار االنوار -)1(

  .214/ 1: ؛ مناقب2، باب 278/ 18: حبار االنوار -)2(

  .24، حديث 8، باب 350/ 26: حبار االنوار -)3(

  .22، حديث 26، باب 263/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم1، حديث 7، باب 5/ 1: علل الشرايع -)4(

  438: بربال انديشه، ص

در زمينه شخصيت، كماالت، اوصاف و حقايق وجودى آن حضرت، درياىي از آيات و روايات و معارف در برابر 
، »ج البالغه«توانيد در قرآن،  ماست، كه دورمناىي از آن واقعيات در اين جزوه اشاره رفته است، مفصل اين معاىن را مى

الدر «، »حمجة البيضاء«، »علم اليقني«، »اماىل صدوق«، »كمال الدين«، »حباراالنوار«دعاى دوم، » صحيفه سجاديه«
مسند «، »اماىل طوسى«، »سنن ترمذى«، »فضايل«كتاب » سلمصحيح م«، »مناقب«، »صحيح خبارى«، »املنثور
  .، ببينيد»امحد

چنني شخصيت با عظمت و موجود باكرامىت، كه در ميان اولني و آخرين منونه ندارد، اليق جتلى واليت كليه و مطلقه اهليه 
هسىت، وى را به مقام واليت  ها و زمني و متام موجودات در دو جهت تكوين و تشريع بود و به مهني خاطر، وّىل آمسان

  .انتخاب منود، و قبول واليتش را بر متام موجودات از جن و انس و ملك جهت دست يافنت به رشد و كمال، واجب منود

  :رسول اكرم در روايىت فرمودند

َو َتْسِبْيِحِه َو تـَْقِدْيِسِه َو تـَْهِلْيِلِه، ِالنَّ  -ِة َربِّنا َعزََّوَجلَّ وََكْيَف الَنُكوُن اْفَضُل ِمَن اْلَمالِئَكِة َو َقْد َسبَـْقناُهْم اَىل التـَّْوِحْيِد َو َمْعرِفَ 
ا ا شاَهُدوا اْرواَحنا نُوراً واِحًدا اْستَـْعِظُمو اوََّل ما َخَلَق اللَُّه َعزََّوَجلَّ اْرواَحنا فَاْنَطَقنا بِتَـْوِحْيِدِه َو َمتِْجْيِدِه، ُمثَّ َخَلَق اَلَمالِئَكَة فـََلمَّ 

  .»1« اُموَرنا َفَسبَّْحنا ِلتـََعلُِّم اْلَمالِئَكِة انَا َخْلٌق َخمُْلوٌق َو انَّهُ ُمنَـزٌَّه َعْن ِصفاتِنا
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چهارده معصوم، برتر از مالئكه نباشيم، در صورتيكه در مسئله توحيد و نبوت بر آنان پيشى دارمي، و ما (و چگونه ما «
   نسبت به آنان در تسبيح

______________________________  
  .، الفصل األول11: ، سوره اخالص؛ منتخب االثر835: تأويل االيات/ -)1(

  439: بربال انديشه، ص

ليل سبقت وجودى دارمي، چرا كه اول چيزى كه در عرصه گاه آفريده شد ارواح ما بود، و خداى متعال ما را در  و تقديس
پس از ما فرشتگان را آفريد، چون ما را نور واحدى مشاهده كردند، عامل معىن و ملكوت به توحيد و متجيد واداشت، 

امي و موالى ما حضرت حق از صفات  حقيقت ما را بزرگ مشردند، ما در برابر آنان به تسبيح برخاستيم تا بدانند آفريده
  .»خملوقى ما منزه است

  :در روايت ديگر

بر تو پيشى گريم؟ : گفتم. پس به من اعالم كرد پيش بايستچون مرا به معراج بردند، جربئيل اذان و اقامه گفت، س«
  .»1« »آرى، چون خداى متعال انبيا را بر متام مالئكه برترى داد و ترا بر مهه برترى داد: عرضه داشت

در  اللَّه وجود مقدس رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله بر اساس آيات قرآن و روايات و اخبار بسيار حمكم، بر ماسوى! آرى
متام شئون و امور برترى دارد، و به اين خاطر قبول واليت او بر متام مالئكه، جّن و انس جهت رسيدن به اوج كمال و 

رشد واجب و الزم است، و بدون چنگ زدن به واليت او و پذيرش تدبري و سرپرسىت آن منبع فيض، كسى به جاىي 
  .رسد منى

  :دفرماي قرآن جميد در باب واليت رسول حق مى

ا َولِيُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا«   .»2« »...ِإمنَّ

  .»]..اند طالب مانند على بن اىب[سرپرست و دوست مشا فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن «

______________________________  
  .4، حديث 8باب  ،338/ 26: و حبار االنوار 7029، حديث 31، باب 439/ 5: وسائل الشيعة -)1(
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  .55): 9(مائده / -)2(

  440: بربال انديشه، ص

  .»1« »ِباْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهمْ   النَِّيبُّ َأْوىل«

  .»پيامرب، نسبت به مؤمنان از خودشان اوىل و سزاوارتر است«

امور و شئون حيات اين اولوّيت، جتلى واليت حضرت رب در وجود مقدس رسول خداست، اين اولويت نسبت به متام 
  .اند توجه گفته است، نه حكومِت تنها، چنانكه بعضى از مفسرين ىب

كسى كه معصوم است و وجودش جامع كماالت و اراده و تدبريش، اراده و تدبري خداست و جز به مصلحت بشر ! آرى
  .خواهد؛ بايد داراى واليت مطلقه باشد انديشد و غري خري دنيا و آخرت را منى منى

  :خاطر اين واليت است كه وى را اسوه متام جهانيان قرار داده و پريوى از او را واجب دانسته استبه 

  .»2« »َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يـَْرُجوا اللََّه َو اْليَـْوَم اْآلِخَر َو ذََكَر اللَّهَ «

پيامرب خدا الگوى نيكوىي است براى كسى كه مهواره به خدا و روز قيامت اميد دارد؛ و  ]روش و رفتار[يقيناً براى مشا در «
  .»كند خدا را بسيار ياد مى

اى غري برنامه او را حرام كرده و سرپيچى از واليتش را ضاللت  و به مهني خاطر است كه در قرآن، اختيار كردن برنامه
  :آشكار دانسته است

َه َو َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه َو َرُسوُلهُ َأْمراً َأْن َيُكوَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َو َمْن يـَْعِص اللَّ َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن «
  .»3« »َضالًال ُمِبيناً 

______________________________  
  .6): 33(احزاب / -)1(

  .21): 33(احزاب / -)2(

  .36): 33(احزاب  /-)3(
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  441: بربال انديشه، ص

و هيچ مرد و زن مؤمىن را نرسد هنگامى كه خدا و پيامربش كارى را حكم كنند براى آنان در كار خودشان اختيار باشد؛ «
  .»و هركس خدا و پيامربش را نافرماىن كند يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است

   واليت امام معصوم

  

  :قرآن كرمي از وجود مقدس امريمؤمنان عليه السالم به عنوان نفس پيامرب ياد كرده استخداى متعال در 

  .»1« »...فـَُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أَْبناَءنا َو أَْبناءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكْم َو أَنـُْفَسنا َو أَنـُْفَسُكمْ «

را و مشا زنانتان را، و ما نفومسان را و مشا نفوستان را دعوت   بياييد ما پسرامنان را و مشا پسرانتان را، و ما زنامنان: بگو«
  .»..كنيم

  .آن حضرت كه به عنوان نفس پيامرب معرىف شده است، به جز مقام رسالت، متام امتيازات و فضايل رسول خدا را دارا بود

معترب رواىي ذكر شده است، داللت  به اين معنا آيات قرآن و روايات و تاريخ زندگاىن امريمؤمنان عليه السالم كه در كتب
  .دارد

از وجود مقدس او به زبان پيامرب تعبري به امريمؤمنان، سيداملسلمني، قائد الغراحملجلني، خامت الوصيني، اول القوم اميانا، 
املسنوس ىف ذات  اوفاهم بعهداللَّه، اعظمهم مزية، اقومهم بامراللَّه، اعلمهم بالقضية، رايةاهلدى، مناراالميان، باب احلكمة،

اين مهه، حقايقى است كه از آياتى از . اللَّه، اهلامشى الطاهر، وليد الكعبة، مّطهر البيت من كل صنم روشن شده است
  قرآن جميد استخراج شده است كه در ميان متام مردم مسلمان، تنها مصداق امت و اكمل آن آيات،

______________________________  
  .61): 3(آل عمران  -)1(

  442: بربال انديشه، ص

  .»1«  حضرت على بن ابيطالب عليه السالم است
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  :پيامرب بزرگ اسالم بر اساس آيه شريفه

  .»2« »أَ َفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسالمِ «

  .»اسالم گشاده است]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه«

  :به على عليه السالم فرمود

  .»3« »مشروح، سينه تست آن صدر«

   امريمؤمنان عليه السالم در قرآن

  

رهرب با كرامت اسالم حضرت حمّمد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله بر مبناى آيات شريفه قرآن، على عليه السالم راستوده 
 به عنوان آيات نازله اينك به آياتى كه اختصاصاً در مورد امريمؤمنان نازل شده است و بيشرت كتب حديث و تفسري. است

ا ياد كرده   :اند توجه فرماييد در حق آن حضرت از آ

  .»4« »َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتغاءَ َمْرضاِت اللَّهِ «

و خدا به ]  مانند امريمؤمنان عليه السالم[فروشد  و از مردم كسى است كه جانش را براى خشنودى خدا مى«
  .»استمهربان  بندگان

______________________________  
  .احقاق احلق، غاية املرام، الغدير، عبقات االنوار/ -)1(

  .22): 39(زمر / -)2(

  .329: ؛ التوحيد140/ 90: حبار االنوار -)3(

  .207): 2(بقره / -)4(

  443: بربال انديشه، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  .»1« »أَ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً ال َيْستَـُوونَ «

  .»مساوى و يكسان نيستند]  نه هرگز اين دو گروه[اند؟  اند مانند كساىن هستند كه فاسق با اين حال آيا كساىن كه مؤمن«

  .»2« »ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َو بِاْلُمْؤِمِننيَ «

  .»اوست كسى كه تو را با يارى خود و به وسيله مؤمنان نريومند ساخت«

  .»3« »لنَِّيبُّ َحْسُبَك اللَُّه َو َمِن اتـَّبـََعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ يا أَيـَُّها ا«

  .»براى تو بس است]  از نظر محايت و پشتيباىن[كنند  خدا و مؤمناىن كه از تو پريوى مى! اى پيامرب«

  .»4« »َبُه َو ِمنـُْهْم َمْن يـَْنَتِظرُ حنَْ   ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـُْهْم َمْن َقضى«

] و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود[از مؤمنان مرداىن هستند كه به آنچه با خدا بر آن پيمان بستند «
و برخى از آنان ] و به شرف شهادت نايل شدند[صادقانه وفا كردند، برخى از آنان پيمانشان را به اجنام رساندند 

  .»برند انتظار مى] اشهادت ر [

ا َوِليُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم ر « - 6   .»5« »اِكُعونَ ِإمنَّ

   مانند على بن[سرپرست و دوست مشا فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن «

______________________________  
  .18): 32(سجده / -)1(

  .62): 8(انفال / -)2(

  .64): 8(انفال / -)3(

  .23): 33(احزاب / -)4(

  .55): 9(مائده / -)5(
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  444: بربال انديشه، ص

يدستان[دارند و در حاىل كه در ركوعند  كه مهواره مناز را برپا مى] اند طالب اىب   .»دهند زكات مى]  به 

 »تَـُووَن ِعْنَد اللَّهِ اْحلاجِّ َو ِعماَرَة اْلَمْسِجِد احلَْراِم َكَمْن آَمَن ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو جاَهَد ِيف َسِبيِل اللَِّه ال َيسْ أَ َجَعْلُتْم ِسقاَيَة «
»1«.  

اميان ايد كه به خدا و روز قيامت  كسى قرار داده]  عمل[آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجداحلرام را مانند «
  .»نزد خدا برابر و يكسان نيستند] اين دو! [آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟

  .»2« »ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحُن ُودا«

حمبىت قرار ] ها در دل[راى آنان رمحان ب]  خداى[اند، به زودى  قطعاً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده«
  .»خواهد داد

  .»3« »أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاتِ «

اند،  جنام دادهآيا كساىن كه مرتكب گناهان شدند، گمان دارند آنان را مانند كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته ا«
  »دهيم كه زندگى و مرگشان يكسان باشد؟ قرار مى

ُر اْلَربِيَّةِ «   .»4« »ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت أُولِئَك ُهْم َخيـْ

   اند، اينانند كه مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده«

______________________________  
  .19): 9(توبه / -)1(

  .96): 19(مرمي / -)2(

  .21): 45(جاثيه / -)3(

  .7): 98(بينة / -)4(
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  445: بربال انديشه، ص

  .»اند رتين خملوقات

   نظر دانشمندان

  

دانشمندان بزرگ اسالم، مهچون ابن عساكر، گنجى شافعى، خطيب بغدادى، سيوطى، سيد مهداىن، ابو نعيم اصفهاىن، 
، ابو اسحاق ثعلىب، طربى، واحدى، فخر رازى، ابوالربكات مفسر، ابن صباغ مالكى، ابن طلحه ابن حجر عسقالىن

شافعى، سبط ابن جوزى، صفورى، مجال الدين زرندى، امحد حنبل، ابن هشام، ابن اىب احلديد، خوارزمى و بسيارى ديگر 
مصداقى براى : اند كه و تارخيى خود آورده از بزرگان اهل سنت و شيعه مهراه با شرح و تفسري در كتب روائى، تفسريى

  .توان يافت آيات فوق و نظاير آن جز امريمؤمنان على عليه السالم منى

اند و برخى در اين معنا كتاب  گروهى از مفسران، و برخى از حفاظ حديث، در اين زمينه، نزديك به سيصد آيه ذكر كرده
  .اند اى نوشته جداگانه

   غدير چشمه جوشان حق

  

داى متعال چنني انساىن را با اين مهه كرامات و فضايل، پس از رحلت پيامرب با كرامت خود، جهت رهربى حكومت خ
ها مورد نياز جهانيان است، انتخاب كرد  اسالمى، و بيان معارف اهلى و ارشاد انسان در حيات معنوى، كه در متام زمان

  :مطاعش پيامرب را در روز غدير مأمور به معرىف او فرمود گاه واليت مطلقه قرارداد، و به فرمان و وى را جتلى

   يا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َملْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِسالََتهُ «

  446: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو اللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 
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بر تو نازل شده ]  طالب امريمؤمنان عليه السالم درباره واليت و رهربى على بن أىب[پروردگارت آنچه از سوى ! اى پيامرب«
دارد؛ قطعاً خدا گروه   مردم نگه مى] آسيب و گزند[و خدا تو را از . اى ابالغ كن؛ و اگر اجنام ندهى پيام خدا را نرسانده

  .»كند كافران را هدايت منى

در «سيوطى در جلد دوم : غدير، هيچ ترديد و شكى ندارد، بزرگان اهل سنت مهچونشيعه، در نزول اين آيه در روز 
» عمدةالقارى«، بدرالدين حنفى در جلد هشتم 57صفحه » فتح الغدير«، شوكاىن در جلد سوم 298صفحه » املنثور
خود صفحه  ، نظام الدين نيشابورى در جلد ششم تفسري636صفحه » تفسري كبري«، فخر رازى در جلد سوم 584ص 

اسباب «، واحدى در 27صفحه » فصول املهمة«، ابن صباغ در 348صفحه » روح املعاىن«، آلوسى در جلد دوم 170
و بسيارى ديگر از بزرگان آن قوم در كتب  39باب » ينابيع املودة«، شيخ سلمان بلخى در 150صفحه » النزول

ز غدير براى معرىف على عليه السالم به واليت، امامت، اين آيه در رو : اند كه حديث، تاريخ و تفسري خويش آورده
  :آيه شريفه. حكومت و ارشاد مردم نازل شده است

ا َولِيُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم ر «   .»2« »اِكُعونَ ِإمنَّ

دارند و  كه مهواره مناز را برپا مى] اند طالب مانند على بن اىب[فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن سرپرست و دوست مشا «
   به[در حاىل كه در ركوعند 

______________________________  
  .67): 9(مائده / -)1(

  .55): 9(مائدة  -)2(

  447: بربال انديشه، ص

  .»دهند زكات مى]  يدستان

» كشاف«، ثعلىب در كشف البيان، زخمشرى در جلد اول 431ى در جلد سوم تفسري كبري صفحه به نقل امام فخر راز 
، ابواحلسن رباىن در تفسري، قـُْرطىب در جلد ششم تفسري صفحه 186، طربى در جلد ششم تفسري صفحه 422صفحه 
، ابوبكر 148صفحه » اسباب النزول«، واحدى در 461صفحه » غرائب القرآن«، فاضل نيشابورى در جلد اول 221

، قاضى »فيما نزل من القرآن ىف امرياملؤمنني«، حافظ ابوبكر شريازى در 542صفحه » القرآن احكام«جصاص در تفسري 
ج البالغه«احلديد در جلد سوم  ، ابن اىب345بيضاوى در جلد اول تفسري صفحه  ، و بسيارى 275صفحه » شرح 
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تاريخ نويسان براى اثبات واليت مطلقه على عليه السالم كه جتلى واليت خدا  ديگر از بزرگان اسالم، از مفسران حديث و
  .و رسول است، در قرآن جميد نازل شده است

چون در روز غدير از جانب حق به وسيله پيامرب ابالغ شد كه على بن ابيطالب مظهر حق و جتلى گاه واليت مطلقه اهليه 
كرامت او در  به حكومت، واليت، ارشاد، هدايت، علم، بينش و حقيقت است و مردمان تا روز قيامت، پس از پيامرب

ظاهر و باطن زندگى نياز دارند، و اتصال به صراط مستقيم اهلى جز از طريق قبول واليت، حكومت، امارت و حكم او 
راهى  ممكن نيست، براى رشد و كمال و تأمني خري دنيا و آخرت مردم، به غري توسل و متسك به حبل واليت او

  :آيه شريفه. باشد منى

ْسالَم ِديناً «   .»1« »اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

   طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي با نصِب على بن اىب[امروز «

______________________________  
  .3): 9(مائده / -)1(

  448: بربال انديشه، ص

  .»دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را بر مشا متام كردم، و اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم]  بر امت

و سبط ابن  14و ابن كثري در جلد دوم تفسريش صفحه . 256صفحه » ُدّر املنثور«بنابر نقل سيوطى در جلد دوم 
و بسيارى ديگر از دانشمندان، بر  290خطيب بغدادى در جلد هشتم تاريخ صفحه  و 18جوزى در تذكرة صفحه 

  :پيامرب نازل شد و حضرت رسالت پناه از شدت خوشحاىل فرياد زدند

ْيِن َو اْمتاِم النـِّْعَمِة َو ِرضا الرَِّب ِبرِساَلِىت َوِواليَة َعِلّى ْبِن ابِْيطاِلٍب   اللَُّه اْكبَـُر َعلى   .»1«  بـَْعِدىْ اْكماِل الدِّ

  .»2« »اللَّه اكرب بر كمال دين و متام نعمت و خوشنودى پروردگار به رسالت من و واليت على بن ابيطالب بعد از من«

   غدير در نگاه ديگران
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  :ماجراى روز غدير و نزول آيه

  .»اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ «  و آيه »...يا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل ِإَلْيَك «

بالذرى، ابن قتيبه، طربى، خطيب بغدادى، ابن زوالق، ابن عبدالرب، شهرستاىن، ياقوت محوى، ابن : را ارباب تاريخ از قبيل
   اثري، ابن اىب احلديد، ابن

______________________________  
  .52، باب 156/ 37: حبار االنوار؛ 261: ؛ البلد االمني211: بشارة املصطفى -)1(

الغدير، عبقات، احقاق احلق، غايةاملرام و اكثر كتب : هاى توانيد به كتاب براى اطالع بيشرت در اين زمينه مى/ -)2(
  .روائى، تفسريى و تارخيى اهل سنت مراجعه مناييد

  449: بربال انديشه، ص

   قرماىن، دمشقى، نورالدين حلىب خلكان، ابن حجر، ابن صباغ، مقريزى، سيوطى، ابن هشام،

  :و ائمه حديث ازقبيل

حممد بن ادريس شافعى، امحد حنبل، ابن ماجه، ترمذى، نسائى، ابويعلى، بغوى، حاكم نيشابورى، ابن مغازىل، ابن منده، 
  خطيب خوارزمى، حمب الدين طربى، محويىن، هروى، شيخاىن، ابوعبداللَّه زرقاىن، ابن محزه دمشقى؛

  :تفسري از قبيلو ارباب 

  طربى، ثعلىب، ابوالسعود، فخررازى، ابن كثريشامى، نيشابورى، سيوطى، آلوسى، خطيب شربيىن؛

  :و ارباب علم كالم از قبيل

  قاضى ابوبكر باقالىن، قاضى عبدالرمحن اجيى، سيد شريف جرجاىن، بيضاوى، مشس الدين اصفهاىن، تفتازاىن، قوشجى؛

  :و ارباب لغت از قبيل
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نويسان، حديث شناسان، مفسران؛ متكلمان و لغويان بزرگ اهل سّنت  د، ابن اثري، محوى، زبيدى كه از تاريخابن دري
  :اند هستند، به تقرير زير، در كتب خود نقل كرده

رسول مكرم اسالم،  »1«  پس از بازگشت از حجةالوداع) جحفه(روز غدير در موضعى بني مكه و مدينه، در منطقه «
رد؛ آن روز آنچنان هوا گرم بود كه مسافران رداى خود را زير پا انداخته بودند، دستور ساخنت منربى را از مردم را مجع ك

  :جهاز شرتان داد، سپس بر باالى آن رفت و به عموم مردم خطاب كرد و فرمود

  :چرا، فرمود: آيا من از مشا به مشا اوالتر نيستم، مهه گفتند: اى امت اسالم

______________________________  
  .هجرى صورت گرفت 10حجة الوداع آخرين حج پيامرببزرگ اسالم بود كه در سال  -)1(

  450: بربال انديشه، ص

  .»1«  َذَلهُ ْن خَ َمْن ُكْنُت َمْوالُه فـََعلىٌّ َمْوالُه، اللَُّهمَّ واِل َمْن واالُه، َوعاِد َمْن عاداهُ َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْل مَ 

ترين روايات، و شهادت اهل  كنم بعد از آن مهه آيه در قرآن كه مصداق امت و اكملش بر اساس صحيح من فكر منى
اسالم، على بن ابيطالب عليه السالم است، كسى از اهل سنت، شيعه، عقالى جهان، منصفان عامل و وجدان بيدار، 

عليه السالم پس از پيامرب داشته باشد، كه شك كننده، جز خمالفت با شكى در مقام حضرت موىل املوحدين امريمؤمنان 
  .قرآن و سنت، و غري از معاند حق و حقيقت نيست

على عليه السالم براى امتام حجت به اهل زمانش، و بويژه در زماىن كه زمام حكومت را در اختيار گرفتند، و براى روشن 
  :اند اشاره فرموده» شقشقيه«يت خود، در خطبه بسيار مهم حقانيت و وال بودن حق، براى تاريخ به مقام

  .»2« ...ىاما َواللَِّه َلَقْد تـََقمََّصَها اْبُن اِىب ُقحاَفَة َو انَُّه َليَـْعَلُم انَّ َحمَلِّى ِمْنها َحمَلِّ اْلُقْطِب ِمَن الرَّحَ 

دانست من هم چون   كه با متام وجود مىكه پسر ابوقحافه جامه حكومت پوشيده در حاىل! آگاه باشيد، سوگند به خدا«
قطب وسط سنگ آسيا سزاوار خالفت، حكومت، رهربى، واليت و ارشاد مردم بودم، علوم و معارف از قلب من مهچون 

... رسد، اى در عرصه علوم و معارف، به اوج بلنداى دانش و بينش من منى شود، هيچ پرواز كننده سيل خروشان سرازير مى
  بردم، اساس اسالم بر اى نديدم، كه اگر دست به محله مى اهل زمان، جز صرب چارهمن در برابر 
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______________________________  
ذيب3، باب االشارة والنص على امريمؤمنان عليه السالم، حديث 293/ 1: كاىف  -)1( ، 25، باب 263/ 3: ؛ 

  .66حديث 

ج البالغه3خطبه : ج البالغه -)2(   .13جملس / 372: ؛ اماىل شيخ طوسى151/ 1: ؛ شرح 

  451: بربال انديشه، ص

رفت، مهانند آنكه خار در چشم و استخوان در گلو دارد، صرب پيشه كردم، در حاىل كه در برابر ديدگامن،  باد فنا مى
  .»ديدم مرياث خودم را دستخوش تاراج مى

   انتساب و انتخاب

  

داند چه انساىن را براى پيشواىي حكومت، و  مقدس كربياست، اوست كه مىانتخاب وّىل در فرهنگ اسالم، وقف حرمي 
  .بيان و ارشاد انسان در حيات معنوى، انتخاب منايد و مردم را در اين زمينه حقى نيست

او رسول با كرامت اسالم را انتخاب كرد و سپس به او فرمان داد تا وجود مقدس على عليه السالم كه فاقد نواقص و 
االت بود، به واليت و رهربى انتخاب شود، و اسامى رهربان بعد از او را به رسولش اعالم كرد؛ تا يازده امام جامع كم

معصوم كه واجد كماالت حممد و على عليهما السالم بودند، و واليت كليه مطلقه در آنان جتلى داشت، رهربى جامعه 
  .عنوى به عهده بگريندانساىن را در سه رشته حكومت، بيان احكام، ارشاد حيات م

هم آنان را مسئوليت داد، تا شرايطى را در جهت حيات عقلى، روحى و معنوى ذكر كنند، تا در هر كس ظهور كرد به 
به نيابت از امام » وىل فقيه«جانشيىن از آنان عهده دار حاكميت و بيان معارف و ارشاد حيات معنوى شود، و به عنوان 

حضرت حق، زمام امور مسلمني را به دست گريد، كه در حقيقت بر اساس آيات قرآن و روايات غايب و ائمه و پيامرب و 
صحيحه، انتخاب وىل فقيه به صورت معنوى كه مهان بيان اوصاف و شرايط زمامدار، و ظهور شرايط است، با امام 

با حضرت رب العزة است، و  معصوم و انتخاب امام معصوم، با پيامرب به اذن حضرت اللَّه و انتخاب حضرت پيامرب
  انتخاب مقابل انتخاب خدا، ايستادن در برابر حكم اللَّه و اجتهاد برابر نص، و اجياد احنراف در راه خدا
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  .مساوى با ختريب بناى معناست

ده، اگر اين طور بود بايد واگذار نش) كنند چنانچه گروهى ادعا مى(تعيني زمامدار جامعه اسالمى، به خود مردم مسلمان 
اى كه اساساً بقاى رشد  از شارع مقدس اسالم، در اين زمينه بيانات شاىف و دستورات كاىف رسيده باشد، تا مردم در مسئله

  .جامعه اسالمى، و حيات شعائر دين به آن متوقف و استوار است بيدارهوشيار باشند

نيست، و اگر بود كساىن كه بعد از پيامرب زمام امور را به دست  حال آنكه از چنني بيان نبوى و دستور ديىن خربى 
كردند، در صورتى كه زمامدار اول با وصيت، خالفت را به خليفه دوم منتقل ساخت، و خليفه دوم  گرفتند، خمالفتش منى

كار آورد و پس   بود، روى نامه آن را تعيني و تنطيم كرده عثمان را با يك شوراى شش نفرى كه خودش اعضاى آن و آيني
ها و اختالفات داخلى، معاويه خالفت را تصاحب كرد، و چيزى نگذشت كه مسئله رهربى به  از او بر اثر كشمكش

ا، يكى  ى از منكر و اقامه حدود و غري آ سلطنت موروثى تبديل شد، و تدرجياً شعائر ديىن از جهاد و امر به معروف و 
و مساعى شارع اسالم به طور جدى، در فضاى حيات اكثريت مسلمني نقش پس از ديگرى، از جامعه رخت بر بست 

  !!بر آب شد

تنها شيعه بود كه از راه حبث و كنجكاوى در، درك فطرى انساىن و سريه مستمره عقال و تعّمق در نظر اساسى آيني 
پس از رحلت آن جناب  آورى كه باشد، روش اجتماعى پيغمرب اكرم و مطالعه حوادث اسف اسالم، كه احياى فطرت مى
انگارى  حتليل، در كوتاهى و سهل هاىي كه دامنگري اسالم و مسلمني گشته و به جتزيه به وقوع پيوسته، و گرفتارى

گردد، و با گذشنت از درياى خون و شهادت، تبعيد و زندان،  هاى به ظاهر اسالمى قرون اوليه هجرت برمى حكومت
  يد كه از ناحيه پيغمرب اكرم نص كاىف دراستقامت و مقاومت، به اين نتيجه رس

  453: بربال انديشه، ص

  .است خصوص تعيني امام و جانشني پيامرب رسيده

آيات و اخبار متواتر قطعى، مانند آيه تبليغ، آيه واليت، حديث غدير، حديث سفينه، حديث ثقلني، حديث منزلت، 
ا به اين معنا داللت د اى دعاوى تأويل  اشته و دارند؛ وىل با كمال تأسف نظر به پارهحديث دعوت عشريه اقربني و غري آ

ا گذاشته شده   .»1«  است شده، و سرپوشى روى آ
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كسى كه بنا بر نقل كتب معترب شيعه و اهل سنت، پيامرب بزرگ او را صّديق، فاروق امت، باب علم، يعسوب دين، برادر، 
رتين فرد بعد از خودش، و در روايات متعد دهد كه داراى واليت كليه مطلقه است،   ده خليفه خوانده، نشان مىوزير و 

م از زبان وحى براى او بيان منى   .شد كه اگر اين مقام را دارا بود، اين مهه صفت و خصوصيت، آ

  به چند منونه توجه كنيد

  

 عليه و آله نقل به اسنادش از ابوذر از رسول خدا صلى اهللا» مناقب«در كتاب ) 482متوىف سنه (ابن مغازىل  - 1
  :كند مى

  .»2« كاِفرٌ َمْن ناَصَب َعلّياً لِْلَخالَفِة بـَْعِدى فـَُهَو كاِفٌر َو َقْد حاَرَب اللََّه َو َرُسوَلُه َو َمْن، َشكَّ ِىف َعِلىٍّ فـَُهَو  

آمده كه هر كس پس از من در مسئله خالفت براى على اجياد مزامحت كند كافر شده است و با خدا و رسول به جنگ «
  .»شك كننده در مقام علّى و فضائل و كماالت او كافر است

   چون سوره: گويد مى» اصابه«در كتاب ) 853متوىف (ابن حجر عسقالىن  - 2

______________________________  
  .112: شيعه در اسالم/ -)1(

  .96جملس / 673: و اماىل شيخ صدوق 10باب / 223/ 27: حبار االنوار -)2(

  454: انديشه، ص بربال

  :نصر نازل شد، پيامرب درباره امريمؤمنان فرمود

  .»1«  انَُّه اِخى َو َوزِْيِرى َو َخِليـَْفِىت ِىف اْهِل بـَْيِىت َو َخيـٌْر َمْن اْخَلَف بـَْعِدى

رتين زمامدار امت بعد از من است«   .»به حقيقت كه على برادر و وزير و خليفه من در اهل بيتم و 

  :كند كه فرمود با سلسله سند از رسول خدا روايت مى» فضايل«دانند، در كتاب  كه او را اخطب خطبا مى  خوارزمى - 3
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: ترند؟ عرضه داشتم خلق را آزمايش كردى تا ببيىن كدام يك نسبت به تو مطيع: چون به معراج رفتم به من خطاب رسيد
  :فرمود. تر است على از مهه مطيع

  راست گفىت؛

  :اختََّْذَت ِلنَـْفِسَك َخِليـَْفًة يـَُؤدِّى َعْنَك َو يـَْعَلُم ِعباِدى ِمْن ِكتاِىب ما اليـَْعَلُموَن، قالَ فـََهْل 

َوِحْلِمى َو ُهَو  َقْد اْختَـْرُت َلَك َعَلْيها فَاختََِّذ ِلنَـْفِسَك َخِليْـَفًة َو َوِصّياً َو ِحنَْلُتُه ِعْلِمى: قـُْلُت اْختَـْر ِىل َفانَّ ِخيَـَرِتَك َخيـٌْر ِىل، قالَ 
  .»2«  َواماٌم َمْن اطاَعِىن َو ُهَو نُوُر اْوِلياِئى  راَيِة اْهلُدى  اِميـْرُاْلُمْؤِمِنْنيَ َحّقاً َملْ يـَُقْلها اَحٌد ْقبَلُه َو لَْيَست ِالَحٍد بـَْعَدُه يا ُحمَمَُّد َعلى

حق را به مردم برساند، و آنچه را خلق از قرآن  اى تا از جانب تو مقاصد آيا براى خود خليفه و جانشني انتخاب كرده«
على ! خدايا اختيار با تست كه مرا اختيار غري اختيار تو نيست، خطاب رسيد: دانند به آنان تعليم دهد؟ عرضه داشتم منى

حدى را بعد از خود خليفه و وصى قرارده، علم و حلم خود را به او عنايت كردم، به حقيقت او امريمؤمنان است، كه ا
  »!!يابد قبل و بعد از او به اين رتبه دست نيافته ومنى

______________________________  
  .، چاپ مصر209: اصابه -)1(

  .5، حديث 54، باب 291/ 37: ؛ حبار االنوار45 -705، حديث 12، جملس 343: اماىل طوسى -)2(
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باسند متني از سعيد بن ) چاپ اسالمبول(، 38صفحه » نابيع املودةي«، و 131صفحه » فرائد السمطني«كتاب   - 4
  :رسول خدا به على بن ابيطالب فرمود: كند جبري از ابن عباس نقل مى

ا َو َلْن تـُْؤِتى اْلَمِديـَْنَة اّال ِمْن ِقَبِل اْلباِب َو َكذََّب َمْن َزَعَم ا! يا َعلىُّ  ُ نَُّه حيُِبُِّىن َو يـُْبِغُضَك ِالنََّك ِمىنِّ انا َمِديـَْنُة احلِْْكَمِة َو اْنَت با
َك ِمْن َعالنَِيِىت َو اْنَت اماُم َو انَا ِمْنَك حلَُْمَك ِمْن حلَِْمى َو َدُمِك ِمْن َدِمى َو ُروُحَك ِمْن ُروِحى َوَسرِيـَْرُتَك ِمْن َسرِيـَْرِتى َو َعالنَِيتُ 

ْن اطاَعَك َو َشِقَى َمْن َعصاَك َو َرِبَح َمْن تـََوّالَك َو َخِسَر َمْن عاداَك َو فاَز َمْن َلزَِمَك َو امَِّىت َو َخِليَفِىت َعَلْيها بـَْعِدى َسَعَد مَ 
َرَق َمثـَُلُكْم َو َمْن َختَلََّف َعْنها غَ   َهَلَك َمْن فاَرَقَك، َمثـَُلَك َو َمَثُل اْالِئمَِّة ِمْن ُوْلِدَك بـَْعِدى َمَثُل َسِفيـَْنُة نُوٍح َمْن رَِكَب ِفْيها َجنى

  .»1« يـَْوِم اْلِقياَمةِ   َمَثُل النُُّجوِم ُكلَّما غاَب َجنٌْم َطَلَع َجنٌْم اىل
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دروغ گفت كسى كه گمان . توان وارد شهر شد يا على من شهر حكمتم و تو دروازه آن شهرى، جز از طريق دروازه منى«
و من از تو، گوشت تو از گوشت من و خون تو از خون كرده مرا دوست دارد و حال آنكه دمشن توست؛ زيرا تو از مىن 

من و روح تو از روح من و باطن تو از باطن من و ظاهر تو از ظاهر من است، و توىي امام و پيشواى امت من و خليفه 
ت سعادت براى مطيع تو، و شقاوت و بدخبىت براى متمرد از برنامه توست، سود برد هر كس والي. من در امتم بعد از من

تو را پذيرفت و ضرر كرد هر كس با تو دمشىن ورزيد، مالزم تو رستگار شد، و جداى از تو، به هالكت رسيد، مثل تو و 
  ائمه بعد از تو مهانند كشىت نوح است، متمسك به آن كشىت جنات يافت، و متخلف از آن غرق شد،

______________________________  
  .18، حديث 45، جملس 269: ؛ اماىل شيخ صدوق53، حديث 7 ، باب125/ 23: حبار االنوار -)1(
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  .»اى طلوع كند و اين حقيقت تا قيامت ادامه دارد اى غايب شود ستاره گانيد، هر زمان كه ستاره مشا چون ستاره

اكرم، با سند صحيح،  صاحب واليت مطلقه اهليه، كسى است كه معتربترين كتب اهل سّنت و شيعه از قول رسول! آرى
  :اند در حق او نقل كرده

  .»1«  َعِلّياً فـََقْد َعصاِىن َوَمْن َعصاىن فـََقْد َعَصى اللََّه َمْن اطاَع َعِلّياً فـََقْد اطاَعِىن   َوَمْن َعصى

  .»كسى كه به على عصيان ورزد به من عصيان ورزيده است و كسى كه به من عصيان ورزد به خدا عصيان ورزيده است«

  .، َوَمنارُ  انَُّه راَيُة اْهلُدى: انَّ َربَّ اْلعاِلَمْنيَ َعِهَد اىلَّ َعْهَداً ِىف َعِلىِّ ْبِن ابِْيطاِلٍب َفقالَ 

  .»2«  اْالْمياِن َواماُم اْوِلياِئى، نُوُر ِلَمْن اطاَعِىن 

ايت، نشانه اميان امام دوستان من و او پرچم هد: بدرسىت كه پروردگار عامليان درباره على بن اىب طالب يادآورى كرد كه«
  .»كنند نور متام كساىن است كه مرا اطاعت مى

  .»3«  ُعْنواُن َصِحيْـَفِة اْلُمْؤِمِن ُحبُّ َعِلىِّ ْبِن اِبْيطاِلبٍ 

  .»عنوان صحيفه مؤمن دوسِىت على بن ابيطالب است«
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  .»4«  بـَْعِدىَعِلىٌّ ِمىنِّ َو انَا ِمْنُه َو ُهَو َوىلُّ ُكلُّ ُمْؤِمٍن ِمْن 

______________________________  
، حديث 61، باب 129/ 38: ؛ حباراالنوار1، باب معىن وفاء العباد بعهداللَّه، حديث 372: معاىن االخبار -)1(

81.  

  .41، حديث 3، باب 339/ 18: ؛ حباراالنوار24، حديث 72، جملس 478: اماىل شيخ صدوق -)2(

  .149، حديث 4، باب 142/ 27: حباراالنوار ؛154: بشارة املصطفى -)3(

  .204: ؛ العمدة296/ 38: حبار االنوار -)4(

  457: بربال انديشه، ص

  .»على از من است و من از اومي، و او سرپرست هر مؤمىن بعد از من است«

بَُّك اّال ُمْؤِمٌن، َو اليـُْبِغُضَك اّال ُمناِفٌق اْو َوَلُد زِنْيٍة اْو َمْن    .»1«  َمحََلْتهُ امُُّه َوِهَى طاِمثٌ الحيُِ

ورزد مگر منافق، يا كسى كه از راه زنا تولد يافته و يا كسى كه مادرش  دوست ندارد تو را مگر مؤمن و به تو بغض منى«
  .»در حال حيض به او باردار شده است

  .»2«  َعِلىٌّ ِمىنِّ ِمبَْنزَِلِة َرْأِسى ِمْن َجَسِدى

  .»منزله سر است در پيكر منعلى نسبت به من، به «

، َو اماُم اْلُمتَِّقْنيَ َو قاِئُد ُغرِّ اْلُمَحجَِّلْنيَ : اىلَّ ِىف َعِلىٍّ ِبَثالِث ِخصالٍ   اْوِحى   .»3«  انَُّه َسيُِّد اْلِمْسِلِمْنيَ

  .»او آقاى مسلمانان، امام پرهيزكاران، و پيشواى سفيد رويان است: سه چيز در مورد على به من وحى شد«

  .»4«  الَجيُوُِّز اَحٌد الصِّراَط اّال َمْن كاَن َمَعُه َجواٌز ِمْن َعِلىٍ 

  ».گذرد مگر آنكه جواز عبورى از على به مهراه داشته باشد هيچ كس از صراط منى«
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ِم فـََلْم َجيُْز َعَلْيِه إّالَمْن كاَن َمَعُه َبراَءٌة ِمْن َعِلىِّ َشِفْريِ َجَهنَّ   اذا َمجََع اللَُّه اْالوَِّلْنيَ َو اْالِخرِْيَن ىف َصعيٍد واحٍد َوَنَصَب الصِّراَط َعلى
  .»5«  ْبِن ابِْيطاِلبٍ 

______________________________  
  .112، حديث 87، باب 301/ 39: ؛ حباراالنوار2243، حديث 24، باب 319/ 2: وسائل الشيعة -)1(

  .209/ 1: ستقيم؛ الصراط امل7، باب 269/ 35: حبار االنوار -)2(

  .186، باب 476: ؛ اليقني40، حديث 91، باب 23/ 40: حبار االنوار -)3(

  .17، باب 559: التحصني البن طاوس -)4(

  ).با كمى اختالف( 483: ؛ تاويل اآليات12، حديث 17، باب 332/ 7: ؛ حبار االنوار278/ 10: الغدير/ -)5(

  458: بربال انديشه، ص

ل اولني و آخرين را در روز قيامت گردآورد، و صراط را بر جهنم نصب منايد، هيچ كس جماز به هنگامى كه خداى متعا«
  .»عبور نيست مگر آنكه برگه جناتى از على بن ابيطالب داشته باشد

   اهل بيت عليهم السالم

  

شود كه واليىت كه براى  مىاز آيات قرآن جميد و روايات و اخبار صحيحه كه در كتب معترب شيعه و سىن آمده، استفاده 
حضرت امريمؤمنان عليه السالم ثابت است، براى يازده امام معصوم پس از او نيز به مهان صورت ثابت است؛ كه اگر 

  .بود چنني نبود حجت اهلى بر بندگان متام منى

د براى آيات مصداق امت و اند و اگر چنني نباش روايات رسيده از شيعه و سىن مصاديق آيات زير را ائمه معصومني دانسته
  :اكمل خنواهد ماند

  .»1« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ «
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رب كه امامان از اهل بيت و هم چون پيام[از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل اميان«
  .»اطاعت كنيد] اند داراى مقام عصمت

على بن ابيطالب و » االمر اوىل«اند كه مراد از  كتب فريقني در ذيل آيه شريفه به اسناد صحيحه از رسول خدا نقل كرده
  .»2« يازده امام بعد از او هستند

  .»3« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ «

______________________________  
  .59): 4(نساء / -)1(

  .30، حديث 17، باب 283/ 23: حبار االنوار/ -)2(

  .119): 9(توبه / -)3(

  459: بربال انديشه، ص

رسول ترينشان پيامربان و اهل بيت  صادقاىن كه كامل[از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد ! ايد اى كساىن كه اميان آورده«
  .»]بزرگوار اسالم هستند

  .»1« » ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب«

  .»خواهم هيچ پاداشى جز موّدت اهل بيتم را منى]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو«

  .»2« »ونَ َو ِممَّْن َخَلْقنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاحلَْقِّ َو ِبِه يـَْعِدلُ «

كنند و به  به حق هدايت مى] نوعان خود را هستند كه هم[گروهى ]  يعىن جّنيان وآدميان[امي  و از ميان كساىن كه آفريده«
  .»منايند درسىت و راسىت داورى مى

يعاً َو ال تـََفرَُّقوا«   .»3« »َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

  .»چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد]  ت عليهم السالمقرآن و اهل بي[و مهگى به ريسمان خدا «
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  .»4« »َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ «

  .»از اهل دانش و اطالع بپرسيد] كه پيامربان از جنس بشر بودند[دانيد  منى] اين حقيقت را[اگر «

ا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم «   .»5« »الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً ِإمنَّ

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(

  .181): 7(اعراف / -)2(

  .103): 3(آل عمران / -)3(

  .43): 16(حنل / -)4(

  .33): 33(احزاب / -)5(

  460: بربال انديشه، ص

كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، على، فاطمه، حسن و حسني [از مشا اهل بيت خواهد هرگونه پليدى را  خدا فقط مى«
  .»پاك و پاكيزه گرداند]  از مهه گناهان و معاصى[ِبُزدايد، و مشا را چنان كه شايسته است ] عليهم السالم اند

  .»1« »ُمثَّ َأْوَرثـَْنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا«

  .»را به كساىن از بندگامنان كه برگزيدمي به مرياث دادمي سپس اين كتاب«

االمرى كه بعد از خدا و رسول در آيه شريفه ذكر شده است، بدون شك بايد انساىن صد در صد رباىن و ملكوتى و  اوىل
  .ددواجد متام خصوصيات روحى پيامرب، غري از مقام نبوت باشد، تا واليت كليه اهليه از فجر وجود او طالع گر 

مسند «، »سنن اىب داود«، »صحيح مسلم«، »صحيح خبارى«، »فرائدالسمطني«: هاى مهم اهل سنت از قبيل كتاب
، »مفاتيح االسرار«، »حلية االولياء«، »احلديد شرح ابن اىب«، »شرف املصطفى«ابن حجر، » صواعق«، »امحد حنبل

كفاية «، »مطالب السؤول«، »ينابيع املودة«، »استيعاب«، »شواهدالتنزيل«، »فصول املهمه«، »مناقب خوارزمى«
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ا اشاره كرده... ، و»الطالب اند  درذيل آيه شريفه، مقام واليت كليه رابراى على ابن ابيطالب و يازده فرزند او كه به نام آ
  .اند ثابت دانسته

  :از ابن عباس روايت شده است» ينابيع املوّدة«در كتاب 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا   انَا َو َعلىٌّ َو احلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوِتْسَعٍة ِمْن ُوْلِد احلَُْسْنيِ ُمَطهَُّروَن َمْعُصوُمونَ :  عليه و آله يـَُقولُ مسَِ
»2«.  

   من و على و حسن و حسني و نه تن از فرزندان: فرمود شنيدم كه رسول خدا مى«

______________________________  
  .32): 35(فاطر / -)1(

  .12، حديث 6، باب 201/ 25؛ حبار االنوار 30، حديث 6، باب 64/ 1: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)2(

  461: بربال انديشه، ص

  .»حسني پاك و معصوميم

  :رسول حق دست بر كتف حسني عليه السالم گذاشت و فرمود: كند و از سلمان نقل مى

  .»1«  ُصْلِبِه اِئَمٌة اْبراٌر اَمناءٌ َمْعُصوُمونَ  َوانَُّه اْالماُم اْبُن االماِم ِتْسَعٌة ِمنْ 

  .»و امام فرزند امام است، نُه تن از فرزندانش امامان خوبان و امينان معصومند«

  :كند و از زيد بن ثابت روايت مى

  .»2« ْلِقْسطِ َوانَُّه لََيْخرَُج ِمْن ُصْلِب احلَُْسْنيِ اِئمٌَّة اْبراٌر اَمناءٌ َمْعُصوُموَن قـَوَّاُموَن بِا

  .»شود، امامان خوبان، امينان معصوم، ايستادگان به عمل از صلب حسني خارج مى«

  :كند املودة از فرائدالسمطني از جماهد از ابن عباس روايت مى ينابيع
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  :وصى مشا كيست؟ حضرت فرمود: مردى يهودى سؤاالتى از رسول خدا كرد، از مجله پرسيد

  .ِمْن بـَْعِدى ِعلىِّ ْبِن ابِيطاِلٍب َوبـَْعَدُه ِسْبطاَى احلََْسِن َواحلَُْسْني تـَتـُْلوُه أبراٌر ِمْن ُصْلِب احلَُْسِني ائمَّةً انَّ َوِصىي َواْخلَليـَْفَة 

به طور قطع جانشني من و خليفه پس از من، على بن ابيطالب است و پس از او دو فرزندم حسن و حسني و نُه تن از «
  .»فرزندان از صلب حسني

  :فرمود. كنم كه اسامى شريفه آن نه نفر از صلب حسني را برامي بگو متنا مى: ه داشتعرض

   ُحمَمٌَّد َفابـُْنهُ   َعِلىُّ َفابـُْنُه ُحمَمٍَّد، فَاذا َمضى  اذا َمَضى احلَُْسْنيُ َفابـُْنُه َعِلىٍّ َفاذا َمضى

______________________________  
  .44: ؛ كفاية االثر143، حديث 41، باب 304/ 26: حباراالنوار -)1(

  .98: ؛ كفاية االثر170، حديث 41، باب 319/ 36: حباراالنوار -)2(

  469: بربال انديشه، ص

  .»1« »ءٍ  ما فـَرَّْطنا ِيف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ «

  .»امي فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هسىت و برنامه[ما چيزى را در كتاب «

  :گذرانيد پروردگار آيه شريفه حجة الوداع كه روزهاى آخر عمرش را مى و در

  .»2« »اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ «

  .»امروز دين مشا را كامل كردم«

  .گردد را فرستاد و نعمت خود را متام كرد، موضوع امامت از امتام دين است كه دين به وسيله آن كامل مى

ا را حضرت رسول صلى اهللا ع ليه و آله قبل از اين كه از جهان رخت بربندد، معامل دين را براى مردم روشن كرد و راه آ
  .واضح و روشن بازگذاشت، و مسلمانان به طرق حق راهنماىي شدند
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مت به رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله على بن ابيطالب عليه السالم را براى مسلمانان پيشوا و راهنما قرار داد، و هر چه ا
  .آن نياز داشتند براى آنان بيان كرد

هر كس گمان كند كه خداى متعال دين خود را تكميل نكرده، كتاب خدا را انكار منوده، و هر كس كتاب خدا را انكار  
  .كند كافر است

اختيار  دانند، تا در مورد انتخاب امام دانند، و موقعيت امامت را در ميان امت مى آيا اين مردم قدر امام را مى
  .باشند داشته

كنند، و با رأى  اى مقامش بلند، جايگاهش رفيع و عميق است كه عقول مردم حقيقت وُكْنه آن را درك منى امامت به اندازه
   توانند امهيت آن را درك كنند و يا با اختيار و انتخاب خود امامى را برگزينند، امامت مقامى است كه و نظريات خود منى

______________________________  
  .38): 6(انعام / -)1(

  .3): 5(مائده  -)2(

  470: بربال انديشه، ص

ابراهيم خليل عليه السالم از طرف خداى متعال به آن مقام برگزيده شد و اين مقامى بود كه بعد از نبوت به آن حضرت 
  .تفويض گرديد

پروردگار به وى تفويض شد، و اين خود فضيلىت بود كه ابراهيم مقام امامت كه سومني مقام حضرت ابراهيم بود، از طرف 
  .به آن مشرف گرديد

  :فرمايد خداى متعال در قرآن مى

  .»ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً «

  .»من تو را براى مردم امام قرار دادم«
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رهرب قرار بده، خداى متعال در فرزندان مرا نيز امام و ! خداوندا: حضرت ابراهيم عليه السالم از روى خوشحاىل گفت
  :پاسخ او فرمود

  .»1« »ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ «

  .»رسد به ستمكاران منى]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من : فرمود] پروردگار[« 

د، بعد از آن اين آيه شريفه امامت ستمكاران را تا روز قيامت باطل ساخت و بايد برگزيدگان به اين مقام، انتخاب گردن
  :خداى متعال، امامت را گرامى داشت و آن را در ُذرّيه حضرت ابراهيم كه پاك و برگزيده بودند قرار داد و فرمود

ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو  َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا* َو َوَهْبنا َلهُ ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُكال َجَعْلنا صاحلِِنيَ «
  .»2« »ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا َلنا عاِبِدينَ 

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

را  و آنان* و اسحاق و يعقوب را به عنوان عطاىي افزون، به او خبشيدمي و مهه را افرادى شايسته قراردادمي«/ -)2(
كردند، و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و پرداخت  هدايت مى] مردم را[پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 

  ].73 -72): 21(انبياء [» زكات را به آنان وحى كردمي، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند

  471: بربال انديشه، ص

ا اين مقام را از يكديگر ارث مىمقام امامت در نسل آن حضرت باقى  برند تا آنكه نبوت به حضرت رسول  ماند و آ
  :صلى اهللا عليه و آله رسيد، خداى متعال در اين مورد فرمود

  .»1« »ِننيَ مِ ِإنَّ َأْوَىل النَّاِس ِبِإْبراِهيَم َللَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َو هَذا النَِّيبُّ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو اللَُّه َوِيلُّ اْلُمؤْ «

مقام امامت خمصوص حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله قرار گرفت و پيامرب اكرم نيز اين مقام را به امريمؤمنان تفويض  
واگذاشنت مقام امامت به على عليه السالم به امر پروردگار اجنام گرفت و اين دنبال مهان سّنىت بود كه از زمان ابراهيم . كرد

  .جريان داشت
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امت پس از على عليه السالم در ذريه آن حضرت كه از برگزيدگان بودند قرار گرفت، برگزيدگاىن كه از طرف خداى مقام ام
ا عطا شده است خداى متعال در قرآن جميد فرمود   :متعال علم و اميان به آ

مياَن َلَقْد لَِبْثُتْم ِيف ِكتاِب اللَّهِ «   .»2« »يـَْوِم اْلبَـْعثِ   ِإىل َو قاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َو اْإلِ

  امامت در فرزندان على عليه السالم تا روز قيامت خواهد بود؛ زيرا بعد از حمّمد

______________________________  
از او پريوى  ]  از روى حقيقت[اند كه  كساىن]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[ترين مردم به ابراهيم  مسلماً نزديك«/ -)1(

» و خدا ياور و سرپرست مؤمنان است] ترند از مهه به او نزديك[اند  اميان آورده] به او[و اين پيامرب و كساىن كه كردند، 
  ].68): 3(آل عمران [

در  ]  بر طبق قضا و قدر ثبت شده[ترديد مشا  ىب: گويند و كساىن كه دانش و اميان به آنان داده شده است مى«/ -)2(
]  به اينكه قيامت حق است[ايد و اين روز قيامت است، وىل مشا  روز قيامت درنگ كردهتا ] لوح حمفوظ[كتاب خدا 

  ].56): 30(روم [» معرفت و دانش نداشتيد

  472: بربال انديشه، ص

  كنند؟ پيامربى نيست، پس از كجا اين نادانان امام را انتخاب مى

   امامان از نگاه حضرت رضا عليه السالم

  

  .مرياث اوصيا است، امامت جانشيىن خدا، و رسول، امريمؤمنان، مرياث حسن و حسني استامامت مقام انبيا و 

  .امامت در اختيار گرفنت امور دين، نظام و انتظام جامعه مسلمني، اصالح امور دنيا و به عّزت رساندن مؤمنني است

  .آن به امامت وابسته است هاى دين مقدس، به آن بستگى دارد و فروعات امامت اصل و اساس اسالم است و پايه

شود و در مصارف  ء از مردم اخذ مى اموال و ىف گريد و صدقات با راهنماىي امام، مناز، زكات، روزه، حج و جهاد اجنام مى
  .گردد خود مصرف مى
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منايد، و كشور اسالم را از دست  كند، حقوق اشخاص را مراعات مى امام است كه احكام و حدود دين را امضا مى
  .كند دارد و مرزها را حفظ مى نان حمفوظ نگه مىدمش

سازد،  كند، در جامعه اسالمى حدود خداى متعال را جارى مى امام حالل خداى متعال را حالل و حرام آن را حرام مى
و كند و آنان را با پندهاى نيكو  منايد، مردم را با حكمت و دانش به طرف پروردگار دعوت مى از دين پروردگار دفاع مى

  .منايد هاى بالغه، راهنماىي مى حجت

امام مانند ستاره فروزان و آفتاب تابان است، كه روشناىي آن، مهه عامل را فراگرفته، و خود در جاى بلند است كه دست 
  .يابد رسد و ديدگان آن را در منى احدى از مردم به آن منى

  .باشد ها و درياها مى هاى تاريك، در بيابان منا در شب هامام مانند ماه تابان، نور فروزان، چراغ درخشان و ستاره را

  473: بربال انديشه، ص

  .ها است امام آب گوارا براى تشنگان، و دليل هدايت، و جنات دهنده از لغزش

  .كنند گردند و گرماىي است كه به وسيله آن كسب انرژى مى امام مانند آتش در بلندى است كه مردم از آن هدايت مى

  .افتد دهد، پس هر كس امام را ترك گويد در هالكت مى ها جنات مى هنماىي است كه آدمى را از مهلكهامام را

ن شده، چشمه جوشنده و باغ سرسبز و خرم  امام ابر بارنده، باران ريزنده، آفتاب درخشنده و آمسان سايه افكنده، زمني 
  .است

  .تر از مادر نسبت به فرزند كوچك است مهربانامام مونس، رفيق، پدر مهربان، برادر مهزاد و 

امام امني خدا در ميان خملوقات، حجت پروردگار در . باشد هاى بزرگ مى امام پناه بندگان، در هنگام رسيدن به مصيبت
  .ميان بندگان و جانشني خداى متعال در دنياست

  .امام دعوت كننده مردم به طرف خدا، و مدافع حرمي حضرت حق است

از گناهان پاك، و از هرعيب و نقصى منزه است؛ امام از علم خمصوص برخوردار و به حلم بردبارى موصوف است، امام 
  .سازد امام نظام دين و عزت مسلمني بوده و كافران و منافقان را هالك مى
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توان  و كسى را منى مانند كسى نيست. امام يگانه روزگار است كه هيچ كس با او قرين نيست و عاملى با وى برابرى ندارد
گريد، و خداى متعال وّهاب علم را به آنان عطا  دانش را بدون كسب و تعليم فرا مى امام فضل. به جاى او گذاشت

  .كند مى

  تواند امام را بشناسد و يا بتواند امام را انتخاب كند، چه قدر مردم از مطلب دورند؟ پس چه كسى مى

  .نديشه آنان از درك حقايق ناكام استعقول مردم در اين وادى سرگردان، و ا

  474: بربال انديشه، ص

ها كور، بزرگان در اين وادى كوچك، حكما و دانايان سرگردان، بردباران از درك آن  خردها در اين موضوع حريان، و چشم
  .قاصر و سخنگويان از سخن گفنت عاجزند

ه، و اديبان از فهم آن ناتوان شده، و بليغان زبان بند  خردمندان به جهل خود اعرتاف كرده، و شعراء زبانشان بند آمد
  .اند گرديده

ا را وصف كرده، يا فضيلىت از فضايل امام را بيان كنند، و به عجز و ناتواىن و تقصري خود، در  اينان قدرت ندارند مقام آ
  .به حقيقتاً تعريف منايند توانند امام را با صفات او وصف كرده و يا او را چگونه مى. اين موضوع اعرتاف دارند

علما و دانايان قدرت ندارند امر امام را درك كنند، و كسى نيست كه بتواند جاى امام را بگريد و جامعه را از وجود او 
  .مردم خنواهند توانست حقيقت وجودى امام را بشناسند. نياز كند ىب

حقيقتاً او را وصف كند، پس مردم از كجا قدرت دارند  تواند بر آن دست يابد و يا امام مانند ستاره است، كه كسى منى
ا به اين موضوع خواهد رسيد، و در كجا مانند اين يافت مى   !گردد؟ امام را انتخاب منايند، و كجا عقل آ

! شود؟ به خداى متعال سوگند رسول صلى اهللا عليه و آله پيدا مى كنيد اين فضايل و خصوصيات در غري آل آيا گمان مى
ا خودشان را تكذيب كرده، و اباطيل، آنان را به آرزوهاى دور و دراز كشانده نفس   .آ

هايشان خواهد لغزيد، و بر زمني افكنده خواهد  اند، كه از آن مقام بلند قدم مردم به جايگاه بلند و گذرگاه سخىت باال رفته
  .شد
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خويش به مبارزه برخاستند، و چيزى جز دورى از حق در انتخاب امام به عقل ناقص خود مناضله كردند، و به رأى باطل 
  .را به دست نياوردند، خداى متعال آنان را بكشد كه دروغ و افرتا بستند

  آنان مقام مشكلى را براى خود اختاذ كرده، و سخنان دروغ گفته و افرتا بستند

  475: بربال انديشه، ص

گرداىن فرورفتند، و از روى بصريت و بينش، امام را ترك  از طريق حق و صراط مستقيم منحرف شدند و در حريت و سر 
  .كردند

ا راه درست را تشخيص  ا را در نظرشان زيبا جلوه داد، و آنان را از راه حق بازداشت؛ در حاىل كه آ شيطان كارهاى آ
  .داند داده بودند و حق را از ناحق متيز مى

ا از امامى كه خداى متعال و پيغمربش اختيار كر  ده بودند، اعراض منوده و از امامى كه خود انتخاب كرده بودند آ
  :متابعت منودند؛ در صورتى كه قرآن، آنان را خماطب قرار داده و فرمود

  .»1« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َو َربَُّك َخيُْلُق ما َيشاءُ َو َخيْتاُر ما كاَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة ُسْبحاَن اللَِّه َو َتعاىل«

  :ودو نيز فرم

  .»2«  َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه َو َرُسوُلهُ َأْمراً َأْن َيُكوَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهمْ «

  :و مهچنني فرموده

  .»3« »ِبِكتاِبُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ فَْأُتوا * أَْم َلُكْم ُسْلطاٌن ُمِبنيٌ * أَ َفال َتَذكَُّرونَ * ما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُمونَ «

______________________________  
در برابر اراده او در قلمرو [گزيند، براى آنان  بر مى] آنچه را خبواهد[آفريند و  و پروردگارت آنچه را خبواهد مى«/ -)1(

  ].68): 28(قصص [» گريند او شريك مىاختيارى نيست؛ منزّه است خدا و برتر است از آنچه براى ]  تكوين و تشريع

و هيچ مرد و زن مؤمىن را نرسد هنگامى كه خدا و پيامربش كارى را حكم كنند براى آنان در كار خودشان «/ -)2(
  ].36): 33(احزاب [» اختيار باشد
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دليل ] ادعاى خود بر اين[يا مشا * شويد؟ منى]  حقايق[پس آيا متذّكر * كنيد؟ مشا را چه شده، چگونه حكم مى«/ -)3(
صافات [» آوريد]  گوييد به ميان كه اين سخنان را با تكيه بر آن مى[پس اگر راستگوييد، كتابتان را * روشىن داريد؟

)37 :(154 - 157[  

  476: بربال انديشه، ص

  :و نيز فرمود

  .»1« »قـُُلوٍب أَْقفاُهلا  أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعلى«

  :رمودهيا اين كه ف

ِْم فـَُهْم ال يـَْفَقُهونَ   َو طُِبَع َعلى«   .»2« »قـُُلِو

  :يا اين كه

ْعنا َو ُهْم ال َيْسَمُعونَ «  َو َلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْرياً َألَْمسََعُهْم وَ * ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ * قالُوا مسَِ
  .»3« »َلْو َأْمسََعُهْم َلتـََولَّْوا َو ُهْم ُمْعِرُضونَ 

  :يا اين كه

ْعنا َو َعَصْينا«   .»4« »قالُوا مسَِ

______________________________  
  ].24): 47(حممد [» يا بر دل هايشان قفل هاىي قرار دارد] تاحقايق را بفهمند[انديشند  آيا در قرآن منى«/ -)1(

ره[آنان ]  به مهني سبب[خبىت زده شده پس  ان مهر تريههايش بر دل«/ -)2( ] هاى آخرتى آن را منافع جهاد در راه خدا و 
  ].87): 9(توبه [» فهمند منى

از شنيدن [قطعاً بدترين ُجنبندگان نزد خدا، كراِن .* شنوند منى]  از روى حقيقت[شنيدمي در حاىل كه : گفتند«/ -)3(
] نسبت به پذيرفنت هدايت، شايستگى و[اگر خدا !* انديشند منى] كالم حق را[هستند كه ]  از گفنت حق[و الالِن ]  حق
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آنان ] با جلبازى و عنادى كه فعًال دارند[كرد، و اگر  مى]  ى حقايق و معارف[ديد، يقيناً ايشان را شنوا  خريى در آنان مى
  ].23 - 21): 8(انفال [» گردانند مى]  از حق[را شنوا كند، باز اعراض كنان روى 

  ].93): 2(بقره [» نافرماىن كردمي:] در باطن گفتند[شنيدمي و : گفتند«/ -)4(

  477: بربال انديشه، ص

آنان چگونه . امامت فضل خداى متعال است كه به هر كس خبواهد عطا كند، و پروردگار داراى فضل بزرگى است
است و ناداىن در آن راه ندارد، و نگهباىن است كه از زيردستان  توانند، امام را انتخاب كنند، در صورتى كه امام عامل مى

ا را تنها منى   .گذارد محايت كرده و آ

امام به دعوت خمصوص پيغمرب معرىف شده، و از ذريه پاك . امام معدن قداست، پاكى و مركز عبادت، زهد و علم است
د، و هيچ صاحب حسىب از نظر شرافت و برترى در نسب آن هيچ غل و غشى وجود ندار . باشد حضرت زهراى بتول مى

  .رسد به آن منى

  .شود امام از خاندان قريش، نسل هاشم و از عرتت رسول اللَّه است و با رضايت خداى متعال برگزيده مى

در امر . باشد تريِن اشراف، و فردى از خاندان عبدمناف است، علمش مهواره در تكامل، و حلمش كامل مى امام شريف
  .ت متبحر، در سياست ماهر و عامل استامام

كند، بندگان خدا را نصيحت كرده، و دين خدا  اطاعتش بر بندگان واجب، و مهواره به امر خداى متعال قيام و اقدام مى
  .منايد را حفظ مى

و دانش او  پيامربان و پيشوايان عليهم السالم مهواره موفق به توفيقات اهلى هستند، و از علوم خفيه پروردگار، حكمت
خداى . باشند، علم و دانش آنان، از اهل زمانشان باالتر است گردند، و ديگران از اين موهبت حمروم مى برخوردار مى

  :فرمايد متعال مى

   َفما َلُكْم َكْيفَ   أَ َفَمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتََّبَع أَمَّْن ال َيِهدِّي ِإالَّ َأْن يـُْهدى«

  478: انديشه، ص بربال
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  .»1« »َحتُْكُمونَ 

  :و مهچنني فرمود

  .»2« »َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً «

  :خداى متعال درباره طالوت فرمود

  .»3« »َمْن َيشاءُ َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ  ِإنَّ اللََّه اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َو اجلِْْسِم َو اللَُّه يـُْؤِيت ُمْلَكهُ «

  :و به پيامرب خود فرمود

  .»4« »ِظيماً َو أَنـَْزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو َعلََّمَك ما َملْ َتُكْن تـَْعَلُم َو كاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك عَ «

  :و درباره ائمه اهل بيت فرمود

َفِمنـُْهْم َمْن * ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه فـََقْد آتـَْينا آَل ِإْبراِهيَم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو آتـَْيناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً   النَّاَس َعلىأَْم َحيُْسُدوَن «
  .»5« »ِجبََهنََّم َسِعرياً   آَمَن ِبِه َو ِمنـُْهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َو َكفى

______________________________  
يابد  تر است يا كسى كه هدايت منى كند، براى پريوى شدن شايسته پس آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى«/ -)1(

  ].35): 10(يونس [» كنيد؟ داورى مى]  بدون بصريت و دانش[مگر آنكه هدايتش كنند؟ مشا را چه شده؟ چگونه 

  ].269): 2(بقره [» اند راواىن دادهترديد او را خري ف و آنكه به او حكمت داده شود، ىب«/ -)2(

خدا او را بر مشا برگزيده و وى را در دانش و نريوى جسمى فزوىن داده؛ و خدا زمامداريش را به هر كس كه «/ -)3(
  ].247): 2(بقره [» كند؛ و خدا بسيار عطا كننده و داناست خبواهد عطا مى

دانسىت به تو آموخت؛ و مهواره فضل خدا بر تو بزرگ  را منى و خدا كتاب و حكمت را بر تو نازل كرد، و آنچه«/ -)4(
  ].113): 4(نساء [» است

به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا كرده، ] كه در حقيقْت پيامرب و اهل بيت اويند[بلكه آنان به مردم «/ -)5(
پس برخى از .* فرمانرواىي بزرگى خبشيدميحتقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت دادمي، و به آنان . ورزند حسد مى
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اميان آورند، و گروهى از او روى  ]  كه پيامرب اسالم و واالترين فرد از خاندان ابراهيم است[به او ] اند كه اهل كتاب[آنان 
  ].54 -53): 4(نساء [» اند، و دوزخ كه آتشى سوزان و برافروخته است، براى آنان كاىف است گردانيده

  479: شه، صبربال اندي

كند، و دل او را از علم و  اى را براى امور بندگانش انتخاب كرد، به او شرح صدر عطا مى هرگاه خداى متعال بنده
ماند و در طريق  منايد، پس از اين، از پاسخ سئواالت باز منى گرداند، و از علوم خود به او اهلام مى حكمت سرياب مى

  .باشد ثواب، حريان و سرگردان منى

باشد، خداى متعال او را  مام معصوم، مؤيد، موفق و مسدد است، از خطا و لغرش مأمون و از اشتباه و خطا مصون مىا
چنني خلق كرده كه تا براى بندگانش حجت باشد، و شاهد در ميان مردم گردد، و اين فضيلىت است كه خداى متعال 

را با اين صفات اختيار كنند؟ و يا كسى را كه اختيار  آيا مردم تواناىي دارند چنني امامى . صاحب فضل بزرگ است
  باشد؟ تا او را بر ديگران مقدم دارند؟ اند؛ داراى اين صفت مى كرده

اند،  دانند چه كارى مرتكب شده گويا منى. از حق جتاوز كردند، و كتاب خداى متعال را پشت سرافكندند! به خدا سوگند
  .؛ لكن مردم آن را كنار گذاشتند و از هوى و هوس خود پريوى كردندهدايت و شفاء در كتاب خداى متعال است

  :خداى متعال آنان را مذمت و سرزنش كرده و از خود دور منوده و فرمود

  .»1« »َو َمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهواُه ِبَغْريِ ُهدًى ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ «

  :فرمود و نيز

______________________________  
تر از كسى كه بدون هدايىت از سوى خدا از هواهاى نفساىن خود پريوى كند، كيست؟ مسلماً خدا مردم  و گمراه«) 1(

  ].50): 28(قصص [» كند ستمكار را هدايت منى

  480: بربال انديشه، ص

  .»1« »فـَتَـْعساً َهلُْم َو َأَضلَّ َأْعماَهلُمْ «
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  :فرمودو 

  .»2« »ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ    َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه َو ِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َكذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعلى«

  :شومي با مطالعه در عناوين روايات بسيار مهم كاىف، درباره ائمه معصومني، متوجه اين حقايق مى

اند،  هاى علوم اهلى اى حق بر خلقند، ائمه هاديان راه حقند، واليان، حاكمان و گنجينهوجوب پريوى از ائمه، امامان شهد
اند، آيات حق در  اند، حمسود حاسدان خلفاى خدا در زمني، ابواب دانش و رمحتند، نور اهلى در بني خلقند، ارمكان زمني

سينه آنان ثابت است، وارث كتاب و قرآنند، بودن با آنان واجب است، اهل ذكرند، راسخني در علمند، علم در 
كند، نعمت ذكر شده در كتابند، حمل عرض اعمالند،  برگزيدگان حضرت معبودند، قرآن مردم را به واسطه آنان هدايت مى

ها و داراى علوم كتاب آمسانيند، متام علوم  معدن علم، شجره نبوت و خمتلف املالئكه اند، وارث علومند، عامل به متام زبان
است، صاحب اسم اعظمند، داراى علوم انبيا، رسل و فرشتگانند، آگاه به غيبند قرآن   .نزد آ

واقعيات و حقايقى كه در سطور گذشته از آيات و روايات خوانديد، مهه درامام معصوم جتلى دارد، سرچشمه واليت ! آرى
  مطلقه در وجود

______________________________  
  ].8): 47(حمّمد [» اعمالشان را باطل و تباه ساخت] خدا[و نابودى باد و و بر كافران هالكت «/ -)1(

گونه خدا بر دل هر گردنكش زورگوىي،  نزد خدا و نزد اهل اميان مايه دمشىن بزرگ است؛ اين]  اين عمل زشتشان[« / -)2(
  ].35): 40(غافر [» د مى]  خبىت تريه[ُمهر 
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واليىت كه از پيامرب به آنان رسيده، و از حضرت حق به پيامرب؛ پس در حقيقت واليت امام معصوم، مقدس آنان است، 
مهان واليت پيامرب و واليت پيامرب واليت خداست، كه آيني حق، نظام هسىت و حيات انساىن مردمان، در سايه اين 

  .واليت قابل حفظ است

دون اندك متايل شخصى، و با گذشت و فداكارى، نگهباىن دين را در حقيقت ائمه معصومني عليهم السالم بودند كه ب
  .هاى ويرانگر، مبارزه كردند هاى آخر با احنراف و شيوع بدعت در قلمرو احكام و وظايف به عهده گرفته و تا نفس
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اند، و  دهدر شرايطى كه اجتماع دورانشان مساعد و آماده پذيرش بوده است، مأموريت خود را در سطح اجتماع اجنام دا
پرداختند كه بتوانند در صورت  در هر زماىن كه شرايط اجتماعى با اجراى مأموريت آنان مساعد نبوده، به تربيت افرادى مى

  .امكان، نگهباىن دين را عهده بگريند، و آن را اجنام دهند

كه به اصطالح، هر يك از شوند،   در سرگذشت زندگى هر يك از ائمه معصومني عليهم السالم، تربيت شدگاىن ديده مى
  .»1« اند هاى انساىن بوده آنان، شايسته منصب پيشتازى در سازندگى

ها، به طور صحيح  با توجه ائمه طاهرين به اين معىن كه بشر به طور ضرورى، جهت اداره امور حيات، در مهه زمينه! آرى
ها مصون  ن خدا بايد تا قيامت از احنراف و بدعتاحتياج به حكومت دارد، و به ارشاد معنوى نيازمند است، و اين كه دي

  .هاىي تربيت كردند، تا اهداف آنان را تعقيب منايند مباند، با نور فرهنگ پاك اهلى خود، انسان

شود، تا از  آنان فقه و فرهنگى از خود به جاى گذاشتند كه از آن تعبري به فرهنگ اهل بيت و مدرسه ائمه معصومني مى
  هنگ و مدرسه،بركت آن فقه، فر 

______________________________  
ج البالغه/ -)1(   .280/ 2: شرح 
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هاى فقهى، فرهنگى و علمى با عنايت خدا به وجود آيند؛ تا در هر عصرى بدعت مبدعان، شرك مشركان،   شخصيت
آئني . استثمار شيطان صفتان را در هم شكنند كفر كافران و اباطيل باطالن، حكومت ستمگران، ظلم ظاملان، استعمار و

حق را از احنراف حفظ كنند، خفتگان را بيدار منايند و مهراه با جهاد نفس، جهاد با زبان، جهاد با قلم و مال از چراغ 
  .پرفروغ حق نگهدارى كرده، و نفوس مستعده را با فقه، علم، درايت، بينش و بصريت خود تربيت و به رشدكمال برسانند

ائمه معصومني با كمك آيات قرآن جميد، و روايات بسيار مهمى كه از خود به جاى گذاشتند، كه معتربترين كتب حديث 
ا را با سلسله سند صحيح نقل كرده هاى فقهى، علمى، بصري و دانا را با متام وجود تأييد كرده،  اند، اين گونه شخصيت آ

امت و ارشاد معنوى آنان، تقنني قوانني الزم بر اساس اجتهاد، به و موجوديت آنان را در عصرى جهت حكومت بر 
الشرايط، به رمسيت شناخته، و مهراه با بيان يك سلسله  عنوان نايب عام و جانشني امام، و در يك كلمه فقيه جامع

و واليت، امارت و شود، آنان را به امت شناسانده  شرايط، كه در روايات آمده و در فصل بعد به قسمىت از آن اشاره مى
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حكومتشان را مهچون واليت و حكومت خود و رسول اللَّه دانسته، پريوى از آنان را بر مهگان واجب كرده و رّد آنان را 
  .اند اى رد خود دانسته در هر زمينه

چونان شده است كه در عصر غيبت، » واليت فقيه«اين مهان معناىي است كه در كتب فقهى استدالىل، از آن تعبري به 
  .زمان پيامربان و امامان بايد حمور حيات و حركت و رشد و كمال امت و مصونيت وى از هر خطرى باشد

القدر، عارف معارف بصري به زمان، حضرت امام مخيىن رمحه  منفعت و سود واليت وجود مقدس عامل بزرگ، فقيه عظيم
  شد و اگر اعمال واليت آن رهرب بزرگ نبود، اهللا در اين عصر، مهچون عصر رسول خدا و ائمه طاهرين جهانگري

  483: بربال انديشه، ص

  .ماند شد، و از اسالم ناب حممدى چيزى باقى منى شريازه دين و ملت در اين زمان از هم پاشيده مى

واليت او طوفان كفر و شرك، زندقه و فساد، طاغوت و طاغوتيان داخل و خارج را در هم شكست و امت اسالم ! آرى
  .ر مسري راستني اسالم قرار دادرا د

الشريف كند،  اللَّه تعاىل فرجه رود كه به خواست خدا جهان را آماده ظهور عدل جهاىن مهدى عجل نور واليت او مى! آرى
  .ان شاءاللَّه

   واليت فقيه

  

توانيد در   فقهى مىكنيم، مفصل اين مسئله را از جهت  در اين زمينه از طرح حبث فقهى و استدالىل مسئله صرفنظر مى
اين دو عامل ىب » مال امحد نراقى«و » مال مهدى«هاى  معتمد و مستند كه از نوشته: كتب بسيار مهم اسالمى، از قبيل

تهدين، كتب » شيخ انصارى«نظري است، مكاتب  واليت «و كتاب » عالمه حّلى«و » شيخ طوسى«معروف به خامت ا
  .ظه كنيدحضرت امام مخيىن قدس سره مالح» فقيه

اين مقاله اقتضاى شرح اين حمور عظيم ديىن را ندارد، عالوه بر اين در زمان مرجعيت، حضرت امام مخيىن قدس سره مسئله 
واليت فقيه و منافعش كه قطع دست اجانب و از بني رفنت حاكميت آنان از سر ملت اسالم، و برپاىي حكومت قرآن 

به جدال و حبث و برهان و استعداد ندارد و به قول معروف چون خورشيد غري بود، چنان درخشيد كه اثباتش فعًال نياز 
  .قابل انكار است
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اى از روايات مربوط به واليت فقيه، و شرايطى كه عامل جتلى واليت در يك انسان اهلى  در اين قسمت فقط به ذكر پاره
  :كنم ى مىاست، قناعت كرده و عظمت مسئله را از ديد روايات، عرفان و اخالق بررس

نَـُهما: عن عمر بن حنظله قال   َسأْلُت ابا َعْبِداللَِّه عليه السالم َعْن َرُجَلْنيِ ِمْن اْصحابِنا بـَيـْ
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  :ُمنازَِعةٌ ِىف َدْيٍن اْو ِمْرياٍث فـََتحاَكما اَىل السُّْلطاِن َواَىل اْلَقضاِء احيَِلُّ ذِلَك َوقالَ 

ا يَأُخُذ ُسْحتاً َواْن كاَن َحّقاً ثابِ َمْن َحتاَكَم الَْيهِ  ا َحتاَكَم اَىل الطَّاُغوِت َوما َحيُْكُم َلُه َفامنَّ تاً َلُه ِالنَُّه اَخَذُه ْم ِىف َحقٍّ اْو باِطٍل فَامنَّ
  : ِحبُْكِم الطَّاُغوِت َوما اَمَر اللَُّه اْن َيْكُفَر ِبِه قاَل اللَِّه َتعاىل

يـَْنُظراِن َمْن كاَن ِمْنُكْم ِممَّْن َقْد ُرِوَى : وا اَىل الطَّاُغوِت َوَقْد اَمُروا اْن َيْكُفُروا بِِه، قـُْلُت َفَكْيَف َيْصَنعاَن، قالَ يُرِْيُدوَن اْن يـََتحاَكمُ 
َلْيُكْم حاِكماً فَاذا َحَكَم ِحبُْكِمنا فـََلْم َحِديـَْثنا َوَنَظَر ِىف َحاللِنا َوَحراِمنا، َوَعَرَف اْحكاَمنا فَليَـْرُضوا ِبِه ُحْكماً َفاىنِّ َقْد َجَعْلُتُه عَ 

ا اْسَتَخفَّ ِحبُْكِم اللَِّه َوَعَلْينا َردَّ والرَّاُد َعَلْينا الرَّاُد َعَلى اللَِّه َوُهَو َعلى   .»1«  َحدِّ الشِّْرِك ِباللَّهِ   يـَْقَبْل ِمْنُه َفامنَّ

  :كند نقل مى» عمر بن حنظله«به اسنادش از » كاىف«در كتاب ارزمشند » كليىن«مرحوم 

از امام صادق عليه السالم از وضع دو مؤمن كه در دين يا ارث اختالف دارند و به پادشاه و يا قاضى حكومت مراجعه 
مؤمنان نه تنها در دين و ارث، بلكه «: اين مراجعه و اخذ ِدْين، يا ارث حالل است؟ امام فرمود: كنند سئوال كردم كه مى

اگر به آنان كه صالحيت حكومت ندارند و از جانب شرع منصوب نيستند مراجعه كنند رجوع به در حق و باطلى 
آنچه با قدرت و زور از آنان بگريند گرچه حق شرعى آنان باشد ُسحت است، چرا كه از دست طاغوت  . طاغوت است

  .»ت و متام شئونش كفر ورزيدبه طاغو : اند و خداى متعال در قرآن جميد به متام مردم مؤمن دستور داده كه گرفته

كنند و در حالل و حرام صاحب  توجه كنند به كسى كه فرهنگ ما را روايت مى«: پس چه كنند؟ فرمود: عرضه داشتم
ا را از   نظرند، و شناخت و معرفت به احكام دارند، به حكومت آنان در بني خود رضايت دهند؛ كه ما آ

______________________________  
  .51، حديث 2، باب 34/ 1: ؛ وسائل10، باب اختالف احلديث، حديث 67/ 1: كاىف  /-)1(
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هاى ما حكم كنند، هر كس از حكم آنان  امي؛ چون برابر با برنامه جانب خود به خاطر آن شرايط، حاكم بر مشا قرار داده
  .»و رّد ما رّد بر خداست و رّد بر خدا عني شرك است اند سرپيچى كند، حكم اهلى را سبك مشرده و ما را رّد كرده

اند، و از داليل اثبات واليت فقيه است، امام ششم  كرده» مقبوله«در اين روايت كه متام فقهاى بزرگ، از آن تعبري به 
حكومت شاهى، سلطنىت و ادارات آن به خصوص قاضى و دادگسرتى آن را رد كرده، و مجيع افراد آن حكومت را 

غوت دانسته، و خمالفت با آن را به حكم قرآن واجب اعالم كرده و رجوع به آنان را مطلقاً حرام منوده و اخذ حق را از طا
دست آنان سخت به دست آورده و در حقيقت متام مردم مؤمن را راهنماىي كرده كه سلطنت شاهنشاهى و حكومت غري 

  .دداسالمى را بگذاريد تا ريشه كن شود و كاخش ويران گر 

از طرف ديگر تربيت شده واجد شرايط را، از جانب خود حاكم حقيقى معرىف كرده و رجوع به حكومت او و قبول 
قوانينش را واجب دانسته و پشت كردن به احكام آن حكومت را رد بر امام معصوم و رد بر امام معصوم را رد بر خود 

  .قلمداد كرده است

فقيه، كه نظام حيات ظاهرى و باطىن جامعه، پس از امام معصوم به آن وابسته اين است جايگاه با عظمت واليت ! آرى
ترديد عدم پذيرش آن، خمالفت صريح با وجود مقدس حضرت اللَّه و پيامرب و امامان معصوم است، كه اگر  ىب. است

  .شد والسالم مىوعلى االسالم : واليت فقيه نبود، ائمه و غيبت امام دوازدهم نبود، به قول حضرت سيدالشهداء

است از تنگ نظرى و عدم دقت در آيات » ارث«و » ِدْين«اگر كسى به مسئله مورد حبث، در روايت ايراد كند، كه مورد 
  .مورد خمصص نيست: و روايات و وضع جامعه اسالمى است، عالوه بر اين كه در حبث اصول فقه ثابت شده است كه

  486: بربال انديشه، ص

  .»1«  ُرواِة احاِدْيِثنا فَانـَُّهْم ُحجَِّىت َعَلْيُكْم َوانَا ُحجَُّة اللَِّه َعَلْيِهمْ   اِدُث اْلواِقَعِة َفاْرِجُعوا ِفيها اىلو امَّا احلَْو  - 2

ا حجت و گواه منند ) مسائل مستحدثه(شود  و اما در رويدادهاىي كه واقع مى« به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ پس آ
اميو من حجت و گواه    .»خدا بر آ

احلسن مهدى عليه السالم است كه به امت اعالم فرموده است كه در متام حوادث و  اين فرمان صريح حضرت حجةابن
پيشامدها، به راويان حديث كه مصداق امت و اكملش فقيه واجد شرايط است مراجعه كنيد؛ چرا كه آنان از جانب ما بر 

  .مشا حجت و ما بر آنان حجت هستيم
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هاى خمتلفى داشته باشد كه منشأ آن يا جهل به حكم آن حادثه، و يا جهل  تواند جنبه اى مى ع به فقيه، درباره حادثهرجو 
گانه، به وسيله فتوا در اول و صدور حكم و  در متامى اين موارد سه. به وجود آن، و يا جهل به حق و باطل در آن است

در حقيقت . كند شود، و صدق مراجعه به فقيه حتقق پيدا مى تشخيص در دوم و حكم قضاىي در سوم مشكل حل مى
  .»2« باشد شامل متام وظايف از فتوا، حكومت و قضاء مى» فارجعوا فيها«: عبارت

َنُكْم ُخُصوَمٌة اْو ايَّاُكْم اذا َوقـََعْت : ُقْل َهلُمْ : اْصحاِبنا َفقالَ   بـََعَثِىن ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم اىل: َعْن اىب َخِدْجيَِة قالَ  - 3 بـَيـْ
َنُكْم َرُجًال َقْد َعَرَف َحاللَنا َوَحراَمنا فَاّىن   ٍء ِمَن اْألَْخِذ َواْلِعطاِء اْن َحتاَكُموا اىل َتداِرى ِىف َشىْ  اَحٍد ِمْن هُوءالِء الُفسَّاِق اْجَعُلوا بـَيـْ

  َقدْ 

______________________________  
  .13، حديث 14، باب 90/ 2: ؛ حباراالنوار33424، حديث 11باب ، 140/ 27: وسائل الشيعة/ -)1(

  .311: حاكميت در اسالم/ -)2(
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  .»1« َجَعْلُتُه َعَلْيُكْم قاِضياً ايَّاُكْم اْن َخياِصَم بـَْعُضُكْم اَىل السُّْلطاِن اْجلائِرِ 

  :ادران مؤمن از اصحامبان فرستاد و فرمودامام صادق عليه السالم مرا در نزد بر : گويد اىب خدجيه مى

آمدى شد، برتسيد از اين كه به فاسقان،   چون بني مشا خصومىت واقع شد، يا در مسئله اخذ و عطا، پيش: به آنان بگو«
اند، مراجعه كنيد، مردى آگاه به حالل و حرام ما را از ميان خود برگزينيد، كه من او را  كه حكومت را از دست ما ربوده

  .»در متام امور، قاضى مشا قرار دادم، پس از مراجعه به دستگاه سلطنت و حكام جور بپرهيزيد

  :اطالق آياتى چون آيه شريفه

  .»2« »َأْهِلها َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا بِاْلَعْدلِ   ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَماناِت ِإىل«

كنيد، به  ها را به صاحبانش بازگردانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى امانت: دهد كه قاطعانه به مشا فرمان مىخدا «
  .»عدالت داورى كنيد
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داند، كه با توجه به عمق اين آيه  قبول حكومت اسالمى را از طرف امت واجب، و پذيرش حكومت غري حق را حرام مى
  .آيد ايگاه واليِت حاكِم عادل؛ يعىن فقيه جامع الشرايط، به دست مىو آيات نظري آن، عظمت مقام و ج

اللَّه و امامان معصوم و پس از امامان معصوم در غيبت امام دوازدهم،  اللَّه و رسول طايفه شيعه دوازده امامى، پس از واليت
  دانند، الشرايط مى يه جامعاند، و حاكم واقعى را فق با جان و دل واليت فقيه را به عنوان نايب امام پذيرفته

______________________________  
  .33421، حديث 11، باب 139/ 27: ؛ وسائل الشيعة53، حديث 92، باب 303/ 6: ذيب/ -)1(

  .58): 4(نساء / -)2(

  488: بربال انديشه، ص

ا و حكومتشان را غاصب و باطل تلقى مى ها را  تا آجنا كه دولت. نندك و ديگران را حكام جور به حساب آورده و آ
اند و از اين روى بوده و هست كه در مواقع  دانند؛ زيرا از طرف امام عصر يا نايب امام جماز نبوده مالك چيزى منى

ضرورى، در كشورهاى اسالمى، در حل مشكالت و دفاع از حرمي اسالم مسلمني، دست به طرف فقهاى وقت دراز  
كردند و جان عزيز خود را به دستور  گرفتند و به عنوان وظيفه شرعى به آن عمل مى مى كرده، حكم جهاد و غريه از آنان

  .منودند آنان در راه اعالى كلمه حق فدا مى

اينها دليل بر نوعى ارتكاز متشرعه، بر ثبوت واليت و تصرف براى فقيه است؛ يعىن تصرف در امور اجتماعى و سياسى 
گريى در كارهاى ضرورى اجتماعى، از طريق احاديث براى فقيه  حسبيه، حق تصميمباشد، كه الاقل از طريق واليت  مى

  .الشرايط ثابت است و احاديث مثبت واليت، در حقيقت كمك و تاييدى بر مهني حقيقت ارتكازى است جامع

نسبت به قطعى  46صفحه » تنبيه االمة«در كتاب » نائيىن«نظري مرحوم آيت اللَّه  به مهني خاطر مرجع بزرگ و حمقق كم
ترين امور حسبيه است چنني  بودن وجود واليت، حفظ نظم و اداره كشور اسالمى براى فقيه، و اين كه از واضح

  :فرمايد مى

را  ) از واليت نوعيه(آنچه ) على مغيبه السالم(در عصر غيبت : از مجله قطعيات مذهب ما و طايفه اماميه اين است كه«
امهال آن حىت در اين زمينه معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده، و واليت فقهاى عصر كه عدم رضايت شارع مقدس به 

غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حىت با عدم ثبوت نيابت عامه، در مجيع مناصب و چون عدم رضاى شارع 
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اسالميه از متام امور حسبيه  مقدس به اختالل نظام و ذهاب بيضه اسالم؛ بلكه امهيت وظايف مراجعه به حفظ نظم ممالك
  بنابراين ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر. از اوضح قطعيات است

  489: بربال انديشه، ص

  .»غيبت در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود

َفِقْيَل  -َثالَث َمراتٍ  -ُهمَّ اْرَحْم ُخَلفاِئىاللَِّه صلى اهللا عليه و آله اللَّ  قاَل َرُسولُ : َعِن الرِّضا َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ  - 4
  .»1«  الَِّذْيَن يَْأتُوَن ِمْن بـَْعِدى َويـَْرُووَن َعىنِّ احاِديِْثى َوُسنَِّىت فـَيـَُعلُِّمونـََها النَّاَس ِمْن بـَْعِدى: قالَ : اللَِّه َوَمْن ُخَلفاُءكَ  يا َرُسولُ : َلهُ 

  :كند، رسول خدا سه بار فرمود ىحضرت رضا از پدران بزرگوارش روايت م

آيند و  آنان كه پس از من مى: جانشينان مشا كيانند؟ فرمود: خداوندا جانشينان مرا مورد رمحت قرار ده، عرضه داشتند«
  .»دهند كنند و آن را به مردم ياد مى حديث و سنت مرا براى مردم بازگو مى

اند؛ منظور رسول خدا از اين گفتار، حديث و سنت  حديث فرمودهبدون شك، چنانچه بزرگرتين فقهاى ما در ذيل اين 
واقعى است، نه ظاهرى و صورى، و به دست آوردن سنت واقعى آن حضرت، جز با حتقيق و بررسى كامل از حلاظ 

اى و معارض با قرآن و سپس طرح اخبار نادرست و غري اينها، از مقدمات عملى خنواهد  روايات معارض و روايات تقيه
  .بود

شناخت حديث و سنت واقعى، به آگاه بودن به ادبيات عرب، معاىن و بيان، رجال، درايه، اصول، فقه، فلسفه، 
حكمت، عرفان، لغت، تفسري و تاريخ قرآن نيازمند است؛ بنابراين از منت روايت، به انضمام قراين خارجيه، معناى فقاهت 

اشته باشند كه نقل حديث و سنت، بدون درك و فهم آن، و شناخت پس بايد مهه به اين نكته توجه د. شود فهميده مى
  .صحيح از ناصحيح آن، موجب شايستگى جانشيىن از معصوم نيست

  »مستدرك الوسائل«در روايىت كه قطب راوندى نقل كرده و كتاب با عظمت 

______________________________  
  .33298، حديث 8، باب 92/ 27: ؛ وسائل94، حديث 31، باب 37/ 2: عيون اخبار الرضا عليه السالم/ -)1(
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  :آن را ثبت منوده است، رسول خدا فرمود 48حديث  8باب  185ص  3جلد 

ا ِعباَد اللَّهِ : َوَمْن ُخَلفاُئَك؟ قالَ : ُخَلفاِئى قاُلوا  َرْمحَُة اللَِّه َعلى َوَمْن َحيُْضرُُه اْلَمْوُت َوُهَو َيْطُلُب اْلِعْلَم  الَِّذيَن ُحيُْيوَن ُسنَِّىت َويـَُعلُِّموَ
َنهُ َوبـَْنيَ اْألَنِْبياِء َدَرَجةٌ    .»1« ِلُيْحِىي ِبِه اْالْسالَم فـَبَـيـْ

ا كه سنت مرا زنده مى: آنان كيانند؟ فرمود: رمحت خدا بر جانشينان من، گفتند« آموزند و   كنند و به بندگان حق مى آ
گوىي،  د در حاىل كه در طلب علمى است كه باعث حيات اسالم است، كه چنني انسان حقكسى كه مرگ او برس

  .»اى فاصله نيست مقرب و بني او و پروردگار جز درجه

از حلن حديث باال به خصوص مجالت احياى سنت و روش رسول خدا، تعليم دين به بندگان و طلب دانش براى زنده 
فقهاىي هستند كه اعالى كلمه حق به علم و فقاهت و » خلفا«شود كه منظور از  مى داشنت اسالم، به خوىب استفاده نگاه

  .زمحت آنان بسته است

اين معنا يعىن مقام خالفت و قرب به حق، بدون شك در خور ناقل حديث نيست؛ بدين ترتيب اين دو روايت نيز در 
  .رايط خلفاى رسول خدا هستندالش جريان حبث و اثبات واليت فقيه است، و بر اين اساس فقهاى جامع

نظري مفهوم نيابت و وكالت؛ وىل از آجنا كه حدود . انتقال شئون و مقامات اصل به فرع است» خليفه«از لوازم معناى 
انتقال در اختيار انتقال دهنده است، بايد اراده و منظور گوينده را در مراحل انتقال، به دست آورد كه آيا مطلق 

  ال را به جانشني خود منتقل منوده، يا برخى از آن را؟هاى قابل انتق منصب

ا را به ديگرى منتقل كند، البته در صفات  روى اين حساب اگر كسى مثًال داراى ده ِمسَت و مقام باشد، مى تواند مهه آ
   قابل انتقال، با توجه به مطالب فوق

______________________________  
  .48 - 21403، حديث 8باب  ،300/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  491: بربال انديشه، ص

  :چنانچه اطالق گفتار رسول اكرم را در نظر بگريمي كه فرمود

  .اللَُّهمَّ اْرَحْم ُخَلفاِئى
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توان به طور قطع و  و در آن هيچ گونه قيدى ذكر نكرده؛ يعىن خالفت را به َمسْت معني و مورد خاصى جهت نداده، مى
  .در مهه شئون رسول اكرم، منهاى نبوت و موارد استثناىي ديگر، قائم مقام آن حضرتند فقها: بدون ترديد گفت

واليت : توان گفت توانيم بگوييم كه متام مراحل واليت پيامرب، به علما منتقل شده است، به راحىت مى بنابراين از آجنا كه مى
  .فقيه واليت كليه مطلقه است

اخلليفة بقول  :گويد در مقام استدالل به اين حديث مى 213يه مكاسب صفحه حمقق بزرگ مرحوم سيد اصفهاىن در حاش
  .مطلق، من يقوم مقام من استخلفه ىف كل ما هو له

خليفه در صورتى كه در روايت بدون قيد بيايد و به طور مطلق ذكر شود، كسى است كه جانشني واليت مستخلف، در 
  .باشد مىمتام امورى كه براى مستخلف ثابت است 

اين معنا را انتخاب كرده و براطالق و عموم  470 -467صفحه  2جلد » بيع«حضرت امام مخيىن قدس سره در كتاب 
  .آن تكيه كرده است

  ...اللَّه قال رسول - 5

  .»1« وا اْلِعْلَم، َفَمْن اَخَذ ِمْنُه اَخَذ ِحبَظٍّ واِفرٍ اْلُعَلماءُ َورَثَُة اْالنِْبياِء انَّ اْالنِْبياَء َملْ يـَُورِّثُوا ِديْناراً َوال ِدْرَمهاً، َولِكْن َوَرثُ 

گذارند، ارث به جا مانده از آنان دانش است، هر كس از آن دانش  علما وارثان انبيااند، پيامربان طال و نقره به ارث منى«
ره    ره گريد، در حقيقت 

______________________________  
  .2، حديث 1، باب 164/ 1: ؛ حباراالنوار1ب العامل واملتعلم، حديث ، باب ثوا2/ 1: كاىف/ -)1(

  492: بربال انديشه، ص

  .»شاياىن برده است

اگر كسى بگويد منظور از علما در اين روايت، ائمه معصومني عليهم السالم هستند، پاسخش اين است كه مجالت 
هاى خود را به احرتام طالب  شت را پيموده و مالئكه بال جوىي بپيمايد راه كسى كه راه علم: ابتداىي روايت كه فرموده

  ...كنند و ها و زمني براى خواهان علم طلب آمرزش مى آورند و اهل آمسان علم فرود مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

اْلُعَلماءُ َورَثَُة  :مناسب با مقام شامخ امامان عليهم السالم نيست؛ چرا كه علم آنان علم لدىن و خدادادى است، از مجله
ا، از ديد فهم عرىف، چنني استنباط مى ِبياءِ اْألَنْ  پس از اطالق ارث،  "نبأ" شود كه علما وارث انبيا هستند، نه وارث عنوان آ

هاى اهلى مانند عصمت خواهد شد؛ بنابراين، در نبود معصوم، فقيه  شامل متام شئون انبيا به استثناى نبوت و ويژگى
  .تر فقيه داراى واليت مطلقه است به مردم است، و به تعبري روشن ها نسبت الشرايط داراى انواع واليت جامع

  .»1« ...اْلُفَقهاءُ اَمناءُ الرُُّسلِ : اللَّهِ  قاَل َرُسولُ  - 6

امانت رسوالن كه به دست فقيهان سپرده شده . فقها، امينان انبيا در جامعه انساىن هستند: در اين حديث آمده كه
مت است، كه در سايه آن، براى تبليغ احكام اهلى و تشكيل حكومت و دفع است، بدون شك مهان واليت و زعا

الناس را دادن،  خطرات داخلى و خارجى، از حيثيت اسالم دستشان باز باشد، نشسنت در خانه و جواب چند مسئله عوام
  .كند كسى را امني انبيا منى

تبليغ دين و دفع دمشنان از سر ملت، معنا  و اگر منظور از امانت، امت باشد، باز حفظ مسئوليت امت، از طريق
  :دهد و در نتيجه بايد بر اساس اين روايت به طور قاطع گفت مى

   واليت مطلقه براى فقها ثابت است؛ زيرا امني بودن بر يكى از موضوعات

______________________________  
  .38، حديث 9، باب 36/ 2: ؛ حباراالنوار5، حديث 26/ 1: كاىف/ -)1(

  493: بربال انديشه، ص

كند، كه در حقيقت نوعى واليت بر حفظ آن موضوع به مشار  حيات امت، واليىت را متناسب با آن موضوع اجياب مى
  :آيد از باب مثال مى

   با واليت فتوى/ امني بر احكام

   با واليت زعامت و رهربى/ امني بر امت

  واليت قضا/ امني در مرافعات و خصوصيات

   واليت حكم/ موضوعات صرفه امني بر
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   واليت بر بيت املال/ امني بر اموال عمومى و دولىت

متام واليت هاىي كه به عنوان رهربى، ارشاد، حكومت و حفظ نظم براى پيامرب و امام ثابت بوده، : تر و به عبارت روشن
و واليت بر بيت املال كه از  مانند واليت فتوى، قضا كه شئون رهربى و ارشاد است، واليت زعامت و اجراى حدود

  .شئون حاكميت و لزوم حفظ نظم است، انتقال آن به فقها با استناد بر حديث مزبور قابل قبول است

ى از منكر ايراد فرموده  - 7 حضرت سيدالشهداء عليه السالم در خبشى از يك سخنراىن كه در موضوع امر به معروف و 
ل انگارى و سازشكارى با دستگاه حاكمه، موقعيت و وظيفه اجتماعى خود را است، گروهى از علما را كه به علت سه

هاى ظلم افتاده و حق حاكميت كه  دادند، به دست دولت از دست داده و در نتيجه، آن كارهاىي كه بايد علما اجنام مى
  :فرمايد مالمت قرار داده و مى اند، به شدت مورد بود و ديگران غاصبانه از دست ايشان گرفته بايد از آِن علماى اسالم مى

تر است؛ زيرا مقام رهربى را از دستتان گرفتند؛ وىل مشا هيچ توجه به اين موضوع  مصيبت و بيچارگى مشا از مهه مردم بزرگ«
پيدا نكرديد، چه آنكه جريان امور كشور، ملت، احكام تشريعى و قضاىي بايد به دست عاملان باللَّه كه در رابطه با حق 

  .كنند، باشد مال خلوص و شهامت اجنام وظيفه مىدر ك

   باشند، وىل متأسفانه آنان كه امني بر حالل و حرام و پاسدار احكام اسالمى مى

  494: بربال انديشه، ص

اللَّه، با  اين مقام و منزلت از مشا سلب شده و آن نبود مگر به علت دورى و احنرافتان از حق و اختالفتان در سنت رسول
ها را منوده بوديد، باالخره پريوزى با مشا بود و زمام امور  روشىن و وضوح، اگر مشا براى خدا صرب و حتمل مشقت آن مهه

گشت؛ وىل مشا خودتان  شد و نتيجه آن به سوى مشا باز مى ها از طرف مشا صادر مى افتاد، و فرمان اهلى به دست مشا مى
را به ايشان سپرديد و كارهاى خود را به ايشان واگذار كرديد، تا آجنا كه اينان راه ظاملان را باز كرديد و مقام و منزلت خود 

راه شهوتراىن و . كنند و اعتناىي به حكم خدا ندارند بدون پروا، در مهه امور، روى حدس و گمان خود عمل مى
هاىي كه حتماً از مشا جدا  لذتگرفته، سلطه اينها نبود مگر به علت فرار مشا از مرگ، و عالقه مشا به  خودكامگى را پيش

مشا ضعفا و بيچارگان را به دست ايشان سپرديد، تا آنكه برخى را با قهر و ستيز به بندگى و عبوديت  . خواهد شد
  »....اى را ضعيف منوده و به تنگى معيشت و زندگى واداشتند كشيدند، و عده
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  َجمارِى اْالُموِر َواْألَْحكاِم َعلى«: يه است، مجله نوراىنآنچه در اين سخناِن حضرت سيدالشهداء درباره مسئله واليت فق
  .»1« باشد مى» اْيِدى اْلُعَلماِء ِباللَّهِ 

شود كه اداره امور كشور اسالمى، در متام مراحل و شئونش بايد به دست علما باللَّه؛ يعىن  به خوىب از اين مجله استفاده مى
  .كنند اجنام گريد سد اجتماعِى شئون مردم را رعايت مىعلماىي كه در رابطه با خدا، مصاحل و مفا

شود كه واليت فقيه حىت در زمان معصوم نيز ثابت است؛  عالوه براين، از فرمايشات امام عليه السالم چنني استفاده مى
يا اين دو باشد، اگر كسى بگويد واليت امام اولويت دارد، آيا اين دو واليت  زيرا خطاب حضرت به علماى زمان خود مى

  حكومت، در عرض هم ممكن است؟

______________________________  
  .37، حديث 1، باب 79/ 92: ؛ حباراالنوار16 -21454، حديث 11، باب 315/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  495: بربال انديشه، ص

زيرا از حلاظ رتبه در طول كه در بود و نبود اين دو واليت، در يك زمان، هيچ معذورى وجود ندارد؛ : بايد گفت
  .يكديگرند، بدين ترتيب كه واليت فقيه فرع واليت امام است؛ وىل هر دو در يك زمان، و بايد اين چنني باشد

ها، بايد داراى يك حكومت مركزى باشد، كه در زمان حضور، با شخص امام  زيرا حكومت اسالمى، مانند ساير حكومت
ها و شهرها اداره امور را به دست بگريند، و آن با  هاى حملى كه در استان داراى حكومتعليه السالم خواهد بود و نيز 

  .الشرايط است كه مهگى تابع حكومت مركزى باشند فقهاى جامع

حبث بسيار جالب،  188و  187صفحه » عوائد«حمقق بزرگ، فقيه عارف، فيلسوف نامدار، مالمهدى نراقى در كتاب 
  :فرمايد ينه دارد كه در ضمن آن مىحمكم و متيىن در اين زم

وارث انبيا، امني الرسل، خليفةالرسول، حصني االسالم، مثل االنبياء، مبنزلتهم، : وقىت روايات كتب معترب از فقها تعبري به
 احلاكم، القاضى، احلجة من قبلهم، انه املرجع ىف مجيع احلوادث، ان على يده جمارى االمور و االحكام، و انّه الكافل

ا باقى مى اللَّه و امامان  ماند، كه اگر داراى مهان واليت رسول اليتامهم، بنمايد چه جاى شكى در واليت مطلقه آ
  .معصوم نباشند، صدور اين روايات، نقض غرض است
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ل الكلية فنقول و املقام الثاىن ىف بيان وظيفة العلماء االبرار و الفقهاء االخيار ىف امور الناس و ما هلم فيه الواليه على سبي
  :ان كلية الفقيه العادل تّوليه و له الوالية فيه امران: باللَّه التوفيق

كلما كان اللنىب و االمام الذين هم سالطني االنام و حصون االسالم فيه الواليه كان هلم فللفقيه ايضا ذلك اّال ما : أحدمها
  ...اخرجه الدليل من امجاع أو نص أو غريمها

  496: ، صبربال انديشه

آنچه در آن براى پيامرب و امام كه امراى مردم و حصون اسالمند، واليت هست، عني : فرمايد در قسمت اخري مجالت مى
  .مهان واليت براى فقيه هست، مگر چيزى كه به امجاع يا نص معترب، از اين عرصه خارج باشد

صرى كدام فقيه مصداق حقيقى اين روايات بسيار در هر ع: رسد، اين است كه آنچه در اين خبش خيلى مهم به نظر مى
اللَّه و امام معصوم از فجر وجود او طالع شود و امت در مدار واليت او قرار گريند، تا هم  مهم است، تا واليت رسول

  .دين خدا و هم امت اسالمى از دستربد حوادث مصون مبانند

نويسى خارج و كار به بيش از چند جلد كتاب خواهد   از جزوهدر اين زمينه اگر خبواهد متام جوانب مسئله بررسى شود، 
اى از رواياتى كه شرايط مؤمن حقيقى را كه  شود، و در پايان اگر الزم بود پاره كشيد، باالجبار به عناوين شرايط اشاره مى

  :مصداق امت و اكملش فقيه جامع الشرايط است، براى حسن ختام ذكر خواهيم كرد

عرفان به حق و قيامت باشد، آن چنان كه در حوزه جاذبه عشق به حمبوب قرار گريد و جمذوب گردد داراى معرفت و  - 1
آنچنان كه در وادى عروج ترك غري حق كند و با متام وجود، . و از پى آن جذبه، قدم در راه سلوك، به وادى عروج برسد

برهد، و در عمق وجود و حقيقت هويتش از غري هوى، هوس و حرص به امور مادى، به خصوص مقام و منصب رياست 
  .جز خدا مناند

  :گاه احسان برسد، احساىن كه در كالم رسول خدا آمده وادى اسالم و اميان را طى كرده به عرصه - 2

  .»1«  اْالْحساُن اْن تـَْعُبَد اللََّه َكانََّك َتراُه َواْن َملْ َتُكْن َتراُه فَانَُّه َيراكَ 

  بيىن و اگر تو او دا را عبادت كىن كه گوىي او را مىاحسان آن است كه طورى خ«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

______________________________  
  .1، باب 116/ 62: حباراالنوار -)1(

  497: بربال انديشه، ص

  .»بيند بيىن او بدون شك ترا مى را منى

ت، جز اين كه كه اين مقام كه در حقيقت مقام خلوص، صفا، پاكى و حقيقت واقعيت است و براى كسى ميسر نيس
  .خود را در اعتقاد به حق قيامت، قرآن، نبوت و قيامت و امامت ائمه طاهرين، به نقطه باور كشف و شهود برساند

وار  بايد در علم و معارف اسالمى در حد الزم، استاد ديده باشد و در كوشش، فعاليت، حبث و مباحثه پروانه - 3
اى  امور اهلى، از چشمه پر فيض اجتهاد سرياب گشته، و در هر حادثهچرخيده باشد كه به تصديق اهل فن، متخصصني 

قدرت استنباط حكم اهلى را در خود بيابد و حمض خوشنودى دوست به اعالم فتوا اقدام منايد و در فتوايش نظرى جز 
  .اعالء كلمه حق نداشته باشد

ره داشته باشد، تا عمق هر  دست مىاز عقل كامل و لب راجح، كه در سايه اميان، اخالص و عمل صاحل به  - 4 آيد 
اى مغلوب  چيزى را درك كند و روابط حوادث و مسائل و موضوعات را، با ميدان حيات بفهمد، و در هيچ زمينه

  .هاى دمشنان نشود حتميالت فرهنگ غري حق و حوادث زمان و خيالباىف

ت وجود باشد كه حضرت صادق عليه السالم در زمينه علم، قدرت، آبرو، مال، حيثّيت اجتماعى داراى سخاو  - 5
  :فرمود

اْلَيِقُني َوَمهُُّه عالَِيٌة ِالنَّ السَّخاَء السَّخاءُ ِمْن اْخالِق اْألَنِْبيياِء َوُهَو ِعماُد اْالْمياِن َوال َيُكوٌن ُمؤِمُن اّال َسِخّياً َوال َيُكوُن َسِخىٌّ اّال ذَ 
  .»1« ...ُشعاُع نُوِر اْلَيِقنيِ 

اخالق پيامربان و ستون دين است، مؤمن، مؤمن نيست مگر سخى است و سخى، سخى نيست مگر سخاوت «
  .»صاحب باور و مهت بلند است چرا كه سخاوت شعاع نور باور است

  داراى شجاعت باشد، كه آن عبارت از قوت قلب و قدرت روح است، تا - 6
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______________________________  
  .170/ 1: ؛ جمموعه ورّام14 -7521، حديث 2، باب 17/ 7: مستدرك الوسائل/ -)1(

  498: بربال انديشه، ص

بتواند با حوادث مقابله كند و با كافران، منافقان و مشركان جهت حفظ اسالم و امت اسالم درافتد، و راه حق را مهراه با 
  .امت، در عني متام مشكالت، تا رسيدن به پريوزى يا شهادت بپيمايد

چشم، گوش، زبان، دست، قدم، شكم و شهوت باشد، كه از مهه جهت مورد اطمينان امت قرار گريد، داراى عفت  - 7
  .اش بتواند كارها را از پيش بربد و با آبروى اهلى و اسالمى

ها قناعت نكند، تا دمشن با خيال  داراى علو مهت باشد، به امور كوچك و مسائل اندك و حتقق برخى از خواسته - 8
ادامه دهد، مهچون مخيىن بزرگ مهىت برتر از فلك و فوق تصور داشته باشد، كه او آنچنان با مهت بود كه  راحت به كارش

  .نظريش پس از انبيا و ائمه كمرت ديده شده است

با مهه خلق خدا مهربان باشد، و بر مهه كس رأفت و شفقت روا داشته، جز خري و صالح و سعادت براى مردم  - 9
م غفلت نكند و تندى و خشم و غضب را در دنيا كشته، و حىت براى دمشنان، جز آرزوى هدايت، خنواهد، از وضع مرد
  .آرزوىي نداشته باشد

آمدها و حوادث، وقار خود را حفظ منايد و خاطر از  در متام امور با حوصله، بردبار و حليم باشد، و در برابر پيش -10
  :م فرمودامور ظاهرى آزرده نكند كه امام صادق عليه السال

َمْن يَِلَى   َورٌَع َحيُْجزُُه ِمَن اْلَمحارِِم، َوِحْلٌم َميِْلُك ِبِه َغَضَبُه َوُحْسُن اخلِْالَفِة َعلى: انَّ اْالماَمَة الُتْصِلُح اّال َرُجٌل ِفْيِه َثالُث ِخصالٍ 
  :»1«  َيُكوَن كاْلواِلِد الرَِّحْيمِ   َحّىت 

  :ر داراى سه خصلت باشدشود مگ رهربى امت، شايسته مردى منى«

   ورع و پاكدامىن كه وى را از متام حمارم اهلى حفظ كند، و حلم و گذشىت كه

______________________________  
  .7، حديث 4، باب 137/ 25: ؛ حباراالنوار97، حديث 116/ 1: خصال/ -)1(
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به مردمى كه در اختيار اويند؛ تا جاىي كه مهانند پدر مهربان  بتواند با آن مالك خشم خود شود و حسن رهربى نسبت
  .»نسبت به فرزندش باشد

رتين : داراى عفو و گذشت باشد، آجنا كه الزمه خبشش و عفو است به راحىت درگذرد، كه رسول خدا فرمود -11
  .اخالق اهل دنيا و آخرت گذشت است

م اخالق، هدف نبوت انبيا است و واجب است وجود رهرب منبع داراى حسن خلق و مكارم نفسى باشد، كه مكار  -12
مكارم، و چشمه حمسنات باشد، تا امت از او شكل بگريند و مملكت از وجود مردم با اخالق، گلستان عشق، حمبت، 

  .رمحت، رأفت، مهر، وفا، صداقت و صفا گردد

ياىب امت به  سيارى از مواقع جهت دستمنايد، و در ب رهرب، مصاحل امت را بر مصاحل فردى خود مقدم مى -13
به . گذرد، و چه بسا كه جان خود و عزيزانش را در مسري بيدارى، رشد و كمال امت فدا كند حقوقشان، از حق خود مى

  :فرموده قرآن جميد

  .»1« »أَنـُْفِسِهْم َو َلْو كاَن ِِْم َخصاَصةٌ   َو يـُْؤثُِروَن َعلى«

  .»باشد]  به مال و متاع[دهند، گرچه خودشان را نياز شديدى  مىو آنان را بر خود ترجيح «

داراى كرم، آقاىي و بزرگوارى باشد، تا در حمور وجودش، درد دردمندان دوا گردد، و حاجت حاجتمندان روا شود، و  -14
  .مرض مريضان شفا يابد

  :درباره شخص كرمي گفته شده

ُمْنتَـَهى الرَّجاِء َوال ُيِضْيُع َمْن   َواذا اْعِطى زاَد َعلى  َغْريِِه اليـَْرضى  َوانَّ َرْفَع حاَجٍة اىل  اْعطى َوِلَمنْ   انَّ اْلَكرِميَ اليُباِىل ما اْعطى
  َواذا  َواذا َوَعَد َوىف  الِذِبِه َواْلَتجى

______________________________  
  .9): 59(حشر / -)1(
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  ... عاَتَب َوما اْستَـْقصى َواذا َجفا  َقَدَر َعفى

كند و چون ببيند حاجت نزد غري او برند، سخت آشفته و  كرمي باكى ندارد كه چه مقدار و به چه شخصى عطا مى«
راند، چون وعده كند وفا  آورنده را منى كند كه براى نيازمند نيازى مناند، ملتجى و پناه شود، و آن قدر عطا مى ناراحت مى

  .»منايد نفس را اعتاب و سرزنش كند منايد، و چون جفا

هاى خود را نسبت به ديگران به حساب نياورد، چنانچه حضرت امام مخيىن يك بار انقالب اسالمى و  و هرگز خوىب
اين كارى بود كه مشا : هايش فرمود ها و سخنراىن واقعيات صورت گرفته را به خود نسبت نداد، به طور مكرر در اعالميه

  .الم اجنام داديد، در حاىل كه آنچه واقع شد، از وجود مبارك او بودملت در سايه اس

  .بايد متوكل باشد، حقيقىت كه در قرآن جميد بر آن اصرار و پافشارى دارند -15

عبد بايد به اداى مسئوليت قيام كند، و در قيام خود تكيه بر حق داشته باشد، به طور يقني بداند كه در متام امور، وكيل، 
  .منايد هاى پريوزى را فراهم مى العزّة است و اوست كه متام زمينه ربحضرت 

  .شود كند، و در مسريى كه دارد، مردد و خائف و ضعيف منى متوكل جز به خدا، عنايت، لطف و كرامت او فكر منى

  :از امام صادق عليه السالم نقل شده است» كاىف«در كتاب شريف 

ُجْعِلُت َفداَك َفما َحدُّ التـَّوَُكلِّ قاَل اْلَيِقُني قـُْلُت َفما َحدُّ اْلَيِقْنيِ قاَل اْم الَختاُف َمَع اللَِّه : قـُْلتُ : قالَ ءٌ اّال َوَلُه َحدٌّ  لَْيَس َشىْ 
  .»1« َشْيئاً 

______________________________  
  .20279، حديث 7، باب 202/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب فضل اليقني، حديث 57/ 2: كاىف  -)1(

  501: بربال انديشه، ص

باور، گفتم حد : فدايت شوم حد توكل چيست؟ فرمود: چيزى نيست مگر آنكه براى آن حّدى است، عرضه داشتم«
  .»باور چيست؟ فرمود با بودن خدا از چيزى نرتسيدن
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رتين و . تسليم بودن در متام شئون ظاهرى و باطىن، به وجود مقدس حضرت حق -16 برترين و حالت تسليم از 
  .ترين حاالت دروىن است حاىل است كه انبيا و ائمه و اوليا بر اثر آن، به آنچه بايد برسند رسيدند پرمنفعت

به . راضى بودن به قضا، حكم، اوامر و دستورات اهلى و خوشنود بودن به ابتالئات و آزمايشات خداىي است -17
  :موسى كليم خطاب شد

بر نعمتم شكر منايد، و به قضامي رضا دهد، فرمامن را پريوى كند، و براى جلب  عبدى كه بر آزمايشم صرب كند، و
  .دهم خوشنودمي عمل منايد؛ او را از صديقني قرار مى

وقار است تا در سايه آن بتوان امت را تربيت كرده و سر ادب آنان را به پيشگاه حق به عبادت آورد، و عظمت و  -18
  :فرمايد مى» ج البالغه«امريمؤمنان عليه السالم در . س قرار دهدبزرگى آنان را براى جهانيان در 

  .»1« ...اْلُمْؤِمُن ِىف اْهلَزاِهِز َوُقوٌر َوِىف اْلَمكارِِه َصُبورٌ 

آمدها بلرزد، و  هاى اجتماعى بامتانت است و بيدى نيست كه در پيش ها و زلزله آمدها و حوادث و طوفان مؤمن در پيش
  .ها بردبار صبور است راحىتبه وقت مصائب و نا

  .»2« اند فُتّوت است، كه اكثر بزرگان دين آن را به صفات پسنديده معنا كرده -19

______________________________  
  .4، باب املؤمن وعالماته، حديث 231/ 2: ؛ كاىف191خطبه : ج البالغه/ -)1(

  .197: حبراملعارف/ -)2(

  502: بربال انديشه، ص

كند و  ورى است از عامل قدس كه پرتو فيض آن، صفات ملكى و مسات ملكوتى را در باطن صاحبش واگذار مىفتّوت ن
  .منايد اخالق شيطاىن و صفات پست را به كلى از او دور مى

  .»1« »رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلْيهِ «
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صادقانه وفا  ] ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بودو آن [مرداىن هستند كه به آنچه با خدا بر آن پيمان بستند «
  .»كردند

  .»2« »رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه َو ِإقاِم الصَّالِة َو ِإيتاِء الزَّكاةِ «

  .»دارد ىمرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز من«

اجراى تعهد، صدق، وفا، ياد خدا، به پاداشنت مناز و اداى زكات، مهرورزى و حمبت به مهه مردم، صفا و يكرنگى، ! آرى
  .كار جوامنردان است... ايثار و صداقت و

  .در متام امورى كه گفته شد ثابت قدم و پايدار باشد -20

ج البالغه آمده طى كند، مطلع چون سالك با قدم خلوص، و با بال عشق و شوق، اين  بيست وادى را كه در قرآن و 
دار زمامدارى  اللَّه و امام معصوم خواهد شد، و به نيابت از وىلِّ عصر در زمان غيبت، عهده الفجر واليت مطلقه رسول

مهراه با انواع  امت، هدايت و ارشاد آنان و مبارزه و جهاد با كفر و شرك و نفاق خواهد گشت، و به عنوان وىل فقيه،
  ها، واجب الطاعه شده، و حمور واليت

______________________________  
  .23): 33(احزاب / -)1(

  .37): 24(نور / -)2(

  503: بربال انديشه، ص

شود، و به واسطه اوست كه پرچم دين به اهتزاز درآمده، شخصيت مسلمانان در متام  قدرت و متام امور مسلمانان مى
  .خواهد شد و دست ظلم، استعمار و استثمار از سر مسلمني كوتاه خواهد گشت مناطق حفظ

اى،  آدم خوىب هسىت كه تا اين حد براى جنات خود، مهت به خرج داده: گويند در حديث است كه در قيامت به عابد مى
  :گويند وىل به فقيه مى

بـِّْيِهْم َوَموالِْيِهْم ِقْف َتْشَفْع ِلَمن اَخَذ َعْنَك اْو تـَْعَلَم ِمْنكَ يا ايُّها اْلكاِفُل ِاليْتاِم آِل ُحمَمٍَّد، اْهلاِدى ِلُضَعف   :»1«  اِء حمُِ
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كه ضعفاى امت را به حق و حقيقت هدايت كردى و آنان را از هر شرى جنات دادى، بايست ! دار امور امت اى عهده«
ره گرفت شفاعت كن   .»و از هر كس از واليتت 

القدر بر اساس آيات و روايات در جلد دوم كتاب  ث كم نظري و عارف ىب نظري و فيلسوف عظيمبزرگوار، آن حمدّ » فيض«
  :فرمايد در اوصاف صاحبان واليت مى 763صفحه » علم اليقني«پر قيمت 

ورع، عفت، صدق، صالح، استقامت، اجتهاد، اداء امانت به خوب و بد، طول سجود، : دين آنان عبارت است از«
دارى، اجتناب از متام حمرمات، انتظار فرج، صرب، حسن خلق، معاشرت كرميانه، حسن جوار، عشق اولياء،  روزه، شب زنده

نفرت از دمشنان خدا، بّر به والدين، احسان به خلق، انفاق، خوف از حق، خشيت، اميد به حضرت رب، مراقبه، 
  .»حماسبه، مشارطه، طهارت ظاهر و باطن

  هاى بعد از غيبت تا عصر حاضر متام زمان و اين مهه در فقيهان شيعه، در

______________________________  
  .10، حديث 8، باب 5/ 2: ؛ حباراالنوار27 -21465، حديث 11، باب 319/ 3: مستدرك الوسائل/ -)1(

  504: بربال انديشه، ص

هاى  آن را از آسيب طوفانمجع بوده و با مهني اوصاف و خصوصيات بود كه تاكنون، كشىت فرهنگ تشيع، سرنشينان 
درياى زندگى، حفظ منوده و ِدْين خود را به اسالم و امت ادا كرده، و اسالم ناب حممدى را از تندباد حوادث در حصن 

به قول حضرت امام مخيىن قدس سره به . دارند حصني واليت فقيه نگاه داشته، و در آينده نيز از موج بالها مصون مى
ةبن احلسن عليه السالم برسانند و امانت را كه واليت و امت است به آن حضرت منتقل اش حضرت حج صاحب اصلى

  :منايند كه

  .»1«  اْلُفَقهاءُ اَمناءُ الرُُّسلِ 

  .»فقيهان امينان پيامربانانند«

______________________________  
  .184/ 2؛ كشف الغمة 5، باب املشاكل بعلمه، حديث 46/ 1: كاىف/ -)1(
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  505: نديشه، صبربال ا

  

   اسالم، علم و دانش

  

  506: بربال انديشه، ص

  

  چرا به مذهب بدبينند؟

  

اى رسانده كه برقواى طبيعت حكومت كند، از طرىف فضا را تسخري، و از جهت  با آنكه مدنيت قرن بيستم، بشر را به پايه
در آمده كه با سطح مدنيت او مساوى است؛ ديگر تا اعماق درياها راه يافته و علوم، معارف و قوانني بشرى به صورتى 

  .هاى آنان به قّوت و استحكام اصلى خود باقى است اّما هنوز تعاليم انبيا و گفته

اد بشر دارند، هيچ قانون و تعليمى ندارد هنوز بشر در مواقع سخت و مشكالت زندگى، به مهان . نفوذى كه آنان در 
گذرد، سعادت را در  ها از عمر قانون گذارى انبيا مى منايد، و با آن كه قرن مى مبدأ كه آن تعاليم را فرستاده است توجه

پرتو آن دانسته، و اين مهه تشكيالت و قوانيىن كه دست بشر به وجود آورده، و امروز سراسر مناطق جهان را فرا گرفته، 
  .آزادى و آرامش روحى و جسمى بشريت را سلب كرده است

خته شده بشر، داراى نفوذ حمدودى است كه با گذشت زمان به فراموشى سپرده خواهد شد؛ اگر عالوه بر اين، قوانني سا
ماند؛ اما گذشت زمان و مقتضاى مكان، هيچ گونه  ها و كتب تارخيى باقى منى هم اثرى از آن باقى مباند، جز در نوشته

كند؛ زيرا متام  هاى آن پاك مردان بيشرت جلوه مى تأثريى در قوانني كلى انبيا نداشته و روز، به روز عظمت و حقانيت گفته
گذارى به اندازه خداى متعال به مقتضيات خملوق خود آگاه  هاى خود را از خالق بشر گرفته، و هيچ قانون انبيا گفته

  .نيست

  507: بربال انديشه، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

طرت بشر بوده و مهني مطابق بودن، آن پروردگار قوانيىن را كه به وسيله انبيا براى هدايت مردم فرستاده است، مطابق با ف
  .اى حفظ منوده است قوانني را از حدود زمان و مكان خارج كرده، و از هرگونه آفت و حادثه

احتياج بشر به قانون و به تعبري ديگر به دين، جزء غرائز فطرى اوست و اين مسئله به هيچ صورت قابل انكار و ترديد 
نگرند و مثل اين كه انسان خود را حمتاج به  هان، عقيده و دين را به صورت ديگر مىمتأسفانه امروز در سراسر ج. نيست

  .خواهد خود را از اين برنامه آزاد كند تواند، مى داند؛ تا آجنا كه مى قانون حقيقى دين منى

آن بركنار داشته، اى را عليه دين آغاز كرده، و خود را از توجه به  روى اين حساب چندى است كه بشر مبارزه مهه جانبه
هاى انساىن  هاى انساىن است؛ بنابراين، دين را مغاير با خواسته و عقيده او براين شده كه دين خمالف با آزادى و خواسته

  .دانسته و دچار اين توّهم شده كه دين با برنامه انسانيت موافقت ندارد، و بايد تعطيل شود

  ريشه پيدايش اين پندار

  

وجه به دين، مغرب زمني و اروپاست، و آن معلول علل و اسباب ريشه دارى است كه بدبيىن و سرچشمه انتشار عدم ت
  .تنفر نسبت به دين را، در آن حميط به وجود آورده است

مبارزه طوالىن ميان كليسا و علم، دانشمندان را متوجه اين حقيقت ساخته است كه گفته كليسا، مهگى ارجتاعى، خراىف و 
به مهني جهت بايد كليسا؛ يعىن مركز ديىن، جاى خود را به علم تفويض كند تا به . اماندگى استموجب احنطاط و و 

  .وسيله كاروان بشريت در راه ترقى، رهسپار و از مزاياى مدنيت برخوردار گردد
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ته؛ وىل آنچه موجب تأسف و تأثر البته اين طرز تفكر براى دانشمندان غرب، برپايه مقدمات صحيح و عقالىن تأسيس ياف
گروه زيادى از كم خردان مشرق زمني، بدون مطالعه و تعمق، و با داعى تقليد، چنان پنداشتند كه راه : شده اين است كه

  .اند ترقى و متدن براى مردم، بويژه مسلمانان نيز، مهان راه و رمسى است كه اروپاييان به حكم ضرورت پيش گرفته

اى كه  كوته فكران، مبارزه بامذهب و عقيده، مطابق با راه و روش غرب كّليت داشته و در هر منطقه  به نظر بعضى از
  .نامى از دين برده شد، بايد از آن روى گرداند
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دانستند با اين هياهوى چند روزه، حقيقت عاىل اسالم، از  اند؛ وىل منى اينان بدون مطالعه دچار چنني پندار غلطى شده
جاىي جلوه خواهد كرد و مزيت و برترى خود را به سراسر مناطق انسان نشني ثابت خواهد  نان پندار ىبپس پرده آن چ

منود؛ تا جاىي كه در قرن بيستم، دسته دسته از ساكنان دورترين مناطق جهان، براى به دست آوردن حقوق انساىن، به 
  .واقعيت اسالم آگاه، و از قوانني عاىل آن پريوى خواهند كرد

اى است كه بر ارباب خرد پوشيده نيست، و حقايقى كه با عقل و فطرت  ضوع نور و ظلمت، و حق و باطل مسئلهمو 
  .بشر موافق است، داراى جهىت ثابت و استوار است كه احنراف در او راه خنواهد داشت

گذارى شده و   دين مقدس اسالم كه از هر گونه اوهام و خرافات منزه و پاك است، روى چنان جهت صحيحى پايه
  .گر است حقانيت و نورانيت آن تا ابد جلوه

  509: بربال انديشه، ص

  

   مهمرتين علت دين گريزى

  

هاى آن، امروز در سراسر عامل باشكست فاحشى  برنامه تبليغات جاهالنه و ىب پايه كليسا، در قرون وسطى، و خرافات
دين اسالم است كه . ه افسانه و قوانني اجرا نشدىن را بپذيردتواند آن مه روبرو شده، و عقل و فكر مردم جهان ديگر منى

ترين خمالفىت با دانش نداشته؛ بلكه از زمان ظهور خود، پريوانش را مهواره به حتصيل علم  در هيج زمان و مكاىن، كوچك
  .ترغيب و تشويق كرده و پى بردن به جمهوالت آفرينش را، جزء فرائض اصلى خود دانسته است

   يساىيحمافل كل

  

هاى متمادى، با علم اشاره كرده، وسپس  براى توضيح اين مطلب، ناچارمي خمالفت بعضى از حمافل كليساىي را، در دروان
  .خطر پيدايش بدبيىن به اسالم را براى جامعه بشريت تذكر دهيم، آنگاه به مزّيت اسالم بر متام اديان و قوانني بپردازمي
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م منتهى شد، مأموراىن را براى تفحص از حال مردمى كه مظنون به متّرد از » گرگوارى  پاپ«زماىن كه رياست كليسا، به 
كردند، كسى كه او را به خمالفت با كليسا و موافقت  آنان متهم را در حمكمه حاضر مى. هاى كليسا هستند قرار داد برنامه

دادند و اگر انكار  ن اجازه گرفنت وكيل مدافع به او منىكردند، عالوه بر آ با دانشمندان، مّتهم كرده بود را با او روبرو منى
  .گرفتند هاى سخت از او اقرار مى من موافق با علم خود، يا دانشمندان نيستم، با شكنجه: گفت كرد و مى مى

شكست،  مىرفت، يا توبه خود را  شد؛ اما اگر زير بار توبه منى كرد گرفتار عقوبت سخت منى هرگاه از عقيده خود توبه مى
  .جمازاتش سوخنت در آتش بود

   هاى يك بار صد و هشتاد و سه نفر كه خمالف با گفته» سن لوئى«در عهد 
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ها نفر دانشمند و ىب گناه، به جرم خمالفت با  كليسا بودند را سوزاندند، و در طى مدت حمكمه تفتيش عقايد، ميليون
  .در آتش سوختند برنامه آنان، يا كشته شدند يا

هاى كليساهاى  از برنامه» جيور دانو برلواز«و » ميشل سرده«، »اىن اىن«دانشمند ايتالياىي و سوزاندن » گاليله«حماكمه 
  .جهان غرب بود

اى از دانشمندان، به طور كلى روى از  جا اين شد كه مردم اروپا بويژه عده هاى ىب ها و كشنت ها، سوزاندن نتيجه اين حماكمه
توانستند، به صورت يك مسئله كلى كه شامل مهه اديان شود،  دين بر تافته و محالت سخت خود را به هر نوعى كه مى

  .متوجه دين منودند

  هاى كليسا آثار خشونت

  

اين . يعىن ماديت شد» ماترياليسم«سراجنام اين برخورد، به جاىي رسيد كه درباره زندگى انسان، منجر به پديد آمدن نظريه 
كند كه انسان بايد بداند كه زندگى  ظريه كه مولود جنايات اربابان كليسا است، بنيان آن بر ماده استوار است و تعليم مىن

او منحصر به مهني چند روزه عمر در روى زمني است، در اين صورت هر انساىن موظف است از هر راهى اسباب زندگى 
  .ش گذراىن به سر بردچند روزه خود را، فراهم سازد و در آسايش و خو 
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: يعىن» احلُْْكُم ِلَمْن َغَلبَ «به عقيده ماديون، بزرگرتين قانوىن كه در عامل طبيعت و در عامل انسان حكمران است قانون 
حكم براى كسى است كه غلبه كند؛ يعىن قانون مبارزه دائمى براى حفظ زندگى و تسلط زبر دست بر زير دست، مبىن 

  .عيف و ناتوان، و نيك خبىت تنها حق صريح توانايان استبرنابود كردن افراد ض

   بينيد كه با اين اگر با دقت توجه مناييد، به وضوح مى! خوانندگان عزيز
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اى از آن را در گوشه و كنار جهان امروز مشاهده  نظريه، چه هرج و مرجى در زندگى انسان پديد خواهد آمد، كه منونه
  .كنيم مى

اى از حقايق علمى و عقلى، با اين شكل كنوىن، هرگز نوع بشر را  شكى نيست كه با اين نظريه، با وجود داشنت پاره
هاى كنوىن اروپا  ها و انقالب توان جنات داد و به نيك خبىت خنواهد رساند؛ بلكه نظريه ماديگرى علت اساسى مهه جنگ منى

  .كشاند ى مىبوده، و متدن غرب را به طرف انقراض و نابود

هاى نوين را، با آن چنان ديىن كه مولود كليسا و مغز بشر است  اين است كه گروه زيادى از مردم جهان، دانش
سنجند، و پس از آنكه ناسازگارى ميان علم و آن دين را مشاهده كردند، اديان ديگر را نيز با آن مقايسه كرده و  مى

گروه ديگرى از مردم نيز، فقط مقّلد اين نظريه هستند و جز تقليد  . يگرندگريند كه دين و دانش، خمالف يكد نتيجه مى
  .كنند كوركورانه راه ديگرى اختيار منى

دانشمند انگليسى داده و خمالفت دين با دانش » ژولني هاكسى«بايد در اين مرحله، انصاف را به جانب : گويند اينان مى
  .را از زبان او تصديق كنيم

توانند بگويند كه نظر اين دانشمند و امثال او كّليت  كه جز درك حقيقت غرض ديگرى ندارند، منى  اّما حقيقت جوياىن
  :دارد؛ زيرا دين از منظر علم بر دو قسم است

تراوش شده از مغز فالن مدعى مغرض، كه البته چنان ديىن خمالف با علم و دانش است، و از اول حياتى نداشته تا : يكى
  .شود امروز مبريد و فاىن

ديىن است كه بر طبق فطرت انسان، از ماوراى قواى ادراك بشرى جلوه كرده است؛ البته چنني ديىن از روزى كه بشر : دوم
پديد آمده و تا هست، خواهد بود، چنانچه قرآن جميد درباره دين اسالم اين نظريه را بيان فرموده و حقيقت اسالم را در 
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داند، و روزى خنواهد آمد كه بتوان كوچكرتين خمالفىت در  طرت و زند گى بشر مىهر زمان و مكاىن، مطابق با عقل، ف
  اسالم، براى هر گونه مبناىي از
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دانند، فرق نگذاشنت بني دين غلط و  بنابراين علت اشتباه آن مردمى كه دين را خمالف با دانش مى. برنامه زندگى پيدا كرد
  .دين حق است

   اعتقادات باطل آثار شوم

  

اين اقتضاى فلسفه عاىل آفرينش است كه آفريننده جهان بر اساس علمى كه به سرنوشت خملوقات و بندگانش دارد انسان 
يكى از اين دو نريو بشر را با ابزار شهوت و غضب به سوى بدى : را چنان آفريده كه مهواره بايد ميان دو نريو قرار گريد

كند كه هتك ناموس، ربودن حقوق ديگران و آدمكشى، به نظرش كارهاىي  هى چنان افراط مىكشد و در اين وادى گا مى
  .كند مباح جلوه مى

شناسد، كه آدمى را به نيكى سوق  اين كه با رهربى عقل، هدايت و پايدارى را از گمراهى و لغزش باز مى: نريوى ديگر
دستگريى از ناتوان، فريادرسى درماندگان و باالخره   دهد؛ يعىن او را به جانب دادگرى، مساوات، مهر، خبشش، مى

  .خواند گرداندن چرخ اجتماع به سوى موجبات رستگارى فرا مى

بشر بني اين دو نريو قرار گرفته است؛ وىل مهني كه چشمش به زرق و برق دنياى پر جتمل مادى افتاد، و حتت تأثري 
  :فرمايد خدا در قرآن جميد از اين مرحله خرب داده مى. كند پيدا مىپذيرد، يا بدان متايلى  شهوات قرار گرفت بدى را مى

  .»دهد؛ مگر آن كه پروردگارم ترحم كند ضمري انسان پيوسته به گناه فرمان مى«

  .»1« »دهند انسان زيان كار است، مگر كساىن كه مؤمن و كار شايسته اجنام مى! قسم به روزگار«

   رمي، قطعاً در كشاكش اين دو نريو هضمبنابراين، هرگاه انسان را تنها بگذا
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  .شده و هرگز ياراى اجياد مهاهنگى، ميان آن دو جنبه را پيدا خنواهد كرد

دو نريوى شهوت و غضب را تنها به خاطر  ها را سد كرده و ناچار بايد قّوه خري از جاىي مدد بگريد و بتواند راه نفوذ بدى
  .حفظ نوع و تثبيت شخصيت انسان به كار اندازد

وجدان . سازد آن قّوه خري، قدرتى است به نام وجدان مذهىب كه انسان را در ظاهر و باطن، تنهاىي و آشكار رام مى
شود، و  كه هرگز دچار خواب غفلت منى  اى سازد، به گونه اى است كه آدمى را با مراقبت و بيدارى آشنا مى مذهىب قوهّ 

  .ماند داناىي است كه هيچ موضوعى از نظرش خمفى منى

كند كه مبدأ تواناى خويش را  گريد؛ آنگاه در متام كارها سعى مى وجداىن كه انسان به وسيله آن حنوه تنظيم زندگى را فرامى
تظاهر، خدعه و خيانت نكرده و در اداى هيچ حقى  راضى نگاه داشته، و در نتيجه متام اعمالش نيك گردد؛ يعىن ديگر

  .تابد قصور روا نداشته و از هيچ واجىب روى برمنى

در اين صورت او در زندگى راحت و مهيشه در رفاه و سالمت است؛ اما اگر اين نظم در زندگى انسان، مبدل به 
  .ريى قرار خواهد گرفتپراكندگى شود و اين قدرت رو به ضعف گرايد، معلوم نيست زندگى در چه مس

اى كه سيارات را به يكديگر مرتبط ساخته، و اين مهه افالك  راسىت اگر نظام عاِمل وجود، گسيخته شود، اگر قدرت جاذبه
  آيد؟ را در صحنه گيىت به سري و حركت واداشته از بني برود، چه پيش مى

ها به طور  ته شود و اگر هسته مركزى امت، كه الكرتوناگر نظم امت، كه اساس و مبناى عامل بر آن استوار شده است، گسيخ
  گردد، نابود شود چه خواهد شد؟ دائم و مستمر به دور آن مى

  آيا غري از هرج و مرج و گمراهى، نتيجه ديگرى خواهد داشت؟

   وضع نسل جديد، در عدم توجه به دين واقعى اسالم، عيناً مانند امت شكافته
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اند و با يكديگر در حال  وار از يكديگر گسيخته و آزاد شده ها ديوانه اى است كه هسته آن نابود شده و الكرتون شده
  .كنند تصادم و زد و خوردند و به هرچه برسند آن را نابود مى

  .هسته مركزى در دستگاه حيات بشر چيزى جز عقيده نيست

ها آزاد باشند و رشته ارتباطشان  گذارد الكرتون ثبت و مهان نريوىي كه منىنريوى م: هسته در ساختمان امت، عبارت است از
دارد و اجزاى آن را به يكديگر پيوند  پاره شود و به جاىي بروند كه برنگردند، مهني هسته است كه متام بنا را نگاه مى

  .دهد مى

. كند منظم و مرتب را نگاهدارى مىكند، و اين نظام سري و حركت  مهني هسته است كه تعادل و توازن را حفظ مى
اىي، وىل بسيار حمكم، جمذوب  مهچنني مهان هسته است كه هر چيزى به دور آن مى گردد و مهيشه به وسيله يك رابطه 

  .است

دهد؛ يعىن مهان نريوىي كه يك حلظه قبل به هسته امت بسته بودند، با  بديهى است وقىت ذرّه امت خرد شود، خراىب روى مى
اى به حركت در  شوند، و بدون ضابطه، نظم و قاعده كردند، از يكديگر گسيخته مى دائم، اين بنا را حفظ مى حركت

  .عقيده چنني است وضع انسان ىب. شوند آيند و به نريوهاىي زاينده شده و پديدآورنده خراىب و فساد تبديل مى مى

وار در حركت و فعاليىت خمرّبند؛ زيرا  ان است كه ديوانهاى از ذرات سرگشته و حري  عقيده، مانند توده شخصيت انسان ىب
گشتند از بني رفته و رابط حمكم و مستحكمى كه بني اجزاى وجودش قرار داشت، را بر اثر  مركزى كه به دور آن مى

ند قيدى، الاباليگرى، سسىت و پريشاىن كشيده و مان بندوبارى، ىب عقيدگى از دست داده و يك پارچه به سوى ىب ىب
عقيده نيز به صورت  كنند، شخصيت انسان ىب هاى منفى كه بدون هسته به سوى هدف نامعلومى حركت مى الكرتون

  .هدف سرگردان است نظم و ىب خملوقى جلام گسيخته و ىب
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   تاثري دين گريزى بر جهان
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آيا در طول تاريخ . كند چنني واقعيىت زيست مى كند، چنني حالىت را دارد و در بشرى كه در قرن بيستم زندگى مى
اى كه بر بشر گذشته است اين گونه اضطراب، نگراىن، جزع و فزعى كه جنگ امتى او را بدان دچار ساخته سابقه  پردامنه

  داشته است؟

زعات هولناك ها و منا كرد، اين گونه كشمكش ها زيست مى آيا بشريت حىت در دوراىن كه در درون غارها، يا ميان جنگل
است؟ و آيا اين مهه سقوط اخالقى را كه  وارى كه امروز براى غلبه، سيطره، نابودى و ختريب به وجود آمده، ديده و ديوانه

گذارد، مشاهده كرده است؟ قضاوت صحيح آن با كساىن است كه  بيند و نام آنرا هنر مى اكنون در بعضى از اماكن مى
  .قيق دارنددر تاريخ اقوام خمتلف مطالعه د

اند؛ وىل هيچ وقت به اين شدت و به اين  اى از مهه اين وقايع ناگوار، بر بشريت آمده و فرزندان آدم آن را ديده منونه! آرى
  .درجه از احنطاطى كه در اين عصر صورت گرفته نرسيده است

حقيقى؛ يعىن خداى متعال  اين مهه فساد، جنگ و سقوط اخالقى، به خاطر نبودن عقيده صحيح نسبت به مبدأ اصلى و
  .است

كند كه اگر اين سرمايه در راه خري و صالح بشر به كار گرفته  دهند، تأييد مى آمارى كه از جنگ اول و دوم جهاىن مى
توانستند  اى بسازند كه جمهز به متام وسائل نافع و مفيد باشد و مى توانستند براى هر فردى از افراد بشر، خانه شد، مى مى

  .روزانه مهه افراد بشر را، به ميزاىن باالتر از سطح فعلى افزايش دهنددرآمد 

اى كه بتواند جلوى شهوت، ويراىن و  بيىن و وحدت و برادرى از ميان بشريت رفته، و آن عامل و قاعده درك و شعور واقع
  .نابودى را بگريد وجود ندارد
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گر نريوى متيز و تشخيص باقى منانده تا ماده اصلى شگفت آورى كه اين خملوق ديگر عقيده صحيحى در كار نيست، دي
بديهى است وقىت انسان عقيده را از . بشرى، از آن ساخته شده است را ارزياىب كند و آن ماده اصيل نريومند را بشناسد

  .شود دست داد، به چنني بالهاىي دچار مى
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ب كه متام مولود اعمال كليسا در قرون وسطى است، و آن حنوه حماكمات بندوبارى، و نداشنت مذه معلوم نيست اين ىب
  .آنان كه يكسره خلق جهان را از عقيده خاىل كرد، به كجا خواهد كشيد

گاه قابل جربان خنواهد  در قرون وسطى به نوع بشر وارد ساختند، هيچ» كاتوليك«ضربه هولناكى كه قشريون و متعصبني 
گاه اوراقى از طرف وابستگان به اديان  دارى، گاه و ىب آور است كه بر اثر تبليغات وسيع و دامنه هبا اين برنامه خند. بود

شود كه مطالىب خراىف و زننده نسبت به مقام مقدس انبيا عموماً و نسبت به يعقوب و يوسف و لوط و  ديگر منتشر مى
ديىن  خواهند جهان را از سقوط ىب به زعم خود مىشود و اينان  موسى و عيسى عليهم السالم خصوصاً در آن نگاشته مى

اند و اساس معنويات را يكسره  سوزى را خود فراهم كرده گران را بنگريد كه مواد اصلى آتش آن حيله. و فساد جنات دهند
  .كنند برباد داده و امروز براى ملل جهان دلسوزى مى

  شنيدم گوسپندى را بزرگى
 

  رهانيدى ز دست و چنگ گرگى

 شبانگه كارد در حلقش مباليد
 

 روان گوسپند از وى بناليد

  كه از چنگال گرگم در ربودى
 

  چو ديدم عاقبت خود گرگ بودى

  

  سوز خسارات دو جنگ خامنان

  

  .بند و بار، دو دوره هولناك براى بشر پيش آورد مهني ديروز بود كه جهان ىب

  دو جنگ جهاىن اول و دوم را در عدم توجه به خداى متعال بود كه آن ابر مرگبار
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 30اىل  25ميليون كشته،  10امللل اول  متام دنيا بر فراز مناطق بزرگ و كوچك قرار داد، كه از نتيجه شوم جنگ بني
ك سويس ميليارد فرانك كه هر فران 600ها را با عضو ناقص ترك گفتند، و در حدود  ميليون زمخى، كه عاقبت بيمارستان

امللل دوم كه جهان، به اصطالح متدن  در جنگ بني. لایر است مصرف آن كشتار وحشيانه شد »1« 17/ 75مساوى با 
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ميليون ليرت  17ميليون معلول و ناقص عضو،  20مليون كشته،  35گرفت،  تر اجنام مى بيشرتى داشت و حماسبه، دقيق
هزار  6000دبريستان و دبستان، هزار  13ميليون ضايعه سقط جنني،  12پناه به زمني رخيت،  خون خالص از بشر ىب

  .هزار ميليارد گلوله منفجر شد 39هزار البراتوار منهدم و ويران گشت، و  8000دانشگاه، 

نصيب ساخته، آيا اين ضربات  اين جنايات وحشتناك باورنكردىن، حمصول متدن جديدى است كه خود را از فروغ اميان ىب
م آنگونه خط شديد را جز از ضرر ىب دانيد؟ اگر آنچنان با علم و معرفت مبارزه  رناك، از برنامه كليسا منىديىن آ

خرباىن كه از اصول عاليه اسالمى اطالع  افسوس كه بعضى از ىب. داد آمدهاىي براى بشر رخ منى كردند، چنني پيش منى
مانع پيشرفت زندگى انسان  كنند دين نامند؛ از روى تقليد كوركورانه، خيال مى ندارند، و فقط امساً خود را مسلمان مى

ال نورسى را از روى زمني منى. است دهد، اينان چنني جناياتى را چگونه  در صورتى كه دين مبني اسالم، اجازه كندن 
  كنند؟ توجيه مى

  هاى وحشتناك جنگ جهاىن اول و دوم، مگر بشر بيدار شد؟ با آن مهه برنامه

اىي رسانده كه امروز در جهان، پس از آن مهه مصايب، طبق آمار دقيق، ضرر نداشنت يك عقيده واقعى، كار او را به ج
ا برابر با هزار هواپيماى مبب 160    افكن هزار مبب بيست مگا تىن در انبارها موجود است كه قدرت يكى از آ

______________________________  
  .ساوى با اين مبلغ بوده استاند يك فرانك سويس م در ساىل كه استاد اين مقاله را نگاشته -)1(
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  .سال هر روز و شب پشت سر هم مبب فرو بريزند 14جنگ جهاىن دوم است كه به مدت 

هزار آموزگار در يك  250با لوازم آن، مساوى با مزد » پرتوتيپ«افكن  در دنياى كنوىن، هزينه ساخنت يك هواپيماى مبب
ختتخواىب با متام جتهيزات  10بيمارستان  75دانشجو داشته باشد،  1000كه هر كدام سال، ساخنت سى دانشكده علوم  

  .هزار تراكتور است 5000و 

متدن . اين مهه بدخبىت مولود اين است كه مدنيت قائم به علم تنها، نتوانسته جنبه روحى و اخالقى بشر را اصالح كند
صرف منوده، و هر قدر اين جنبه تقويت شود، احنطاط اخالق و  فعلى، متام قدرت خود را در ترقى و تعاىل جنبه مادى

  .ضعف روحى بشر بيشرت خواهد شد
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كند كه از  احدى منكر نيست كه براى آبادى جهان، ماديات نيز ضرورت دارد؛ وىل ضرورى بودن امور مادى اجياب منى
آن است كه رمز حيات را آشكار سازد، اين را بايد دانست كه مدنيت صحيح و مفيد . تقويت جنبه اخالقى غفلت منود

است؛ ديىن كه دستوراتش با فطرت هر بشرى » اسالم«تواند رمز واقعى حيات انساىن را آشكار كند  اى كه مى و تنها قوه
  .كند سازگار و او را بسوى خالق جهان راهنماىي مى

ه وجود آورد كه متكى بر فضايل اخالقى تواند سعادت انسان را تأمني منايد، و مدنيىت ب مهني عامل قوى است كه مى
بشر در زندگى مدىن خود حمتاج علم، اخالق، عدل، انصاف، برابرى، برادرى، درسىت، راسىت، عفت، رحم، . باشد

. مروت، امنيت، شجاعت، غريت و حقيقت است، تا در سايه اين عوامل بتواند به سوى كمال مطلوب خود پيش رود
شود، علمى كه توأم با اميان صحيح بشر، داراى منافع  م است، جز در تعاليم اسالم يافت منىاين عوامل كه در رأس آن عل
  .غري قابل توصيفى خواهد بود
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اين است كه رهرب گرامى اسالم، رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله علم و فراگريى دانش را در حّد واجب دانسته؛ اما نه 
براى افرادى كه ابتدا از قّوه اميان برخوردارند و گر نه علم اگر در دست نا اهل قرار گريد مهان است كه براى هركس؛ بلكه 

  :فرمايد حضرتش مى. در صفحات قبل مطالعه كرديد

  .»1«  ُكلِّ ُمْسلمٍ    َطَلُب اْلِعْلِم َفرْيَضٌة َعلى

ره دارد، طلب علم بر هر مسلماىن فريضه است : فرمايد حضرت در اين روايت مى نه بر مهه مردم؛ يعىن كسى كه از اميان 
  .تر برد كاال و اال چو دزدى با چراغ آيد گزيده

قرآن براى دانش مقامى بس ارمجند قائل است و دانشمندان . ناميم از اين رو اسالم را دين انديشه، عقل و دين دانش مى
دهد كه جز ذات پاك او  خدا به يكتاىي خود گواهى مى .را در سوره آل عمران در مشار خدا و فرشتگان ياد كرده است

ى كرده و . نيست و فرشتگان و دانشمندان نيز بر اين مطلب گواهند چون اسالم آيني دانش است از متابعت گمان 
  .اساس اميان را فقط دليل و قاطعيت منطق مشرده است

متابعت از پيشينيان خود بپردازند آيات بسيارى وارد در نكوهش تقليد، و مذّمت اين كه مردم بدون استدالل و فكر به 
پندارند كه سابقه ممتد زماىن، لباس حرمت  اند، گويا چنني مى مردمى كه از پدران، عقايد و افكارى به ارث برده. شده است
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ا را بر عهده مى حتقيق و كاوش گريند و امتياز انساىن كه  و استدالل بر خط مشى آنان پوشيده است؛ لذا بدون تأمل آ
  .كنند است را، از وجود خود دور مى

   مجود بر عقايد و انديشه غلط پيشينيان، جنايت بر فطرت بشر، سلب مزيت

______________________________  
، حديث 4، باب 26/ 27: ؛ وسائل الشيعه1، باب فرض العلم ووجوب طلبه، حديث 5، حديث 30/ 1: كاىف  -)1(

33115.  

  520: ، صبربال انديشه

  .عقالىن و متسك به چيزى است كه نزد خدا ارزش ندارد

كردند و نريوى عقل را به كار برده و در هر امرى دليل  انديشيدند، حبث و كاوش مى مسلمانان در پرتو تعاليم اسالم، مى
  .ها شدند طلبيدند و از اين رو سرور ملت مى

هاى ديىن است، و ديگر نبايد در  فقط علم به چند قسمت از برنامهكنند منظور قرآن از علم،  ىب خرداىن كه خيال مى
اد، بيهوده فكر مى قرآن درباره حتقيق و دانش، به طور اطالق سخن گفته و هرگز علوم يا . كنند معارف واقعى قدم 

دانسته، و مباحث خمصوصى را به ميان نكشيده است، تعليِم هرگونه علمى كه مملكت حمتاج است آن را واجب كفاىي 
كند كه  اين اطالق، ما را به اين مطلب ارشاد مى. كند تا به طلب هرگونه دانش مفيدى بروند فرزندان اسالم را موظف مى

دانش در نظر قرآن، تنها به شناخنت شرايع و معارف ديىن نيست؛ بلكه مقصود، هر علمى است كه انسان را در راه حتقيق 
  .در هدف آفرينش برانگيزد

و درك مطالىب كه مربوط . شود علم است علم طبيعى ين، درك مطالىب كه باعث اصالح، رشد و بارورشدن گياهان مىبنابرا
يه خوراكشان را تأمني كند علم است، علم طبيعى هاى مشروع  و درك راه. به زندگى حيوانات بوده و استمرار نسل و 

و درك منابع صنعت و توسعه آن علم . لم است علم اقتصادبراى به دست آوردن ثروت و شناخنت حنوه تنظيم آن نيز ع
و . ها و علل و چگونگى آن علم است، علم طب و داروسازى شناسى، درك بيمارى فيزيك، معدن - است علم مكانيك

  .شناخنت وسائل دفاعى براى حفظ ميهن و ارعاب دمشن علم است، علم سياست
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   ه قرآنتعليم و تعّلم در نگا

  

اش از نظر اسالم، اصل  خوشبختانه متام اين موارد، در آيات قرآن اشاره شده و مهواره علم با معناى گسرتده حقيقى
آيات متعددى در برنامه علم هيئت، جغرافيا، تاريخ، سياحت و عبادت وارد شده كه . خنستني زندگى شناخته شده است

  .شود ىبا مراجعه به قرآن براى طالبان آن واضح م

مسلمانان، خنستني تعاليم قرآن را در اين باره فراگرفته و به ارزش و امهيت علم، و نقشى كه در خوشبخت ساخنت مردم و 
نوشتند؛ بنابراين اسالم براى تشويق و ترغيب  خواندند، نه مى سواد بودند، نه مى آنان مردمى ىب. ها داشت پى بردند ملت

داد كه اگر چند نفر از مسلمانان را خواندن و نوشنت ياد دهند آزاد  جنگى نويد مىمردم به علم و دانش به اسريان 
  .خواهند شد

دادند، خالصه عنايت اسالم به علم، انديشه و تفكر تا جاىي بود كه مسلمانان  گاهى تعليم قرآن را به عنوان مهريّه قرار مى
علم در ميان مسلمانان . كردند عادت خويش را پيدا مىمهه جا درباره خملوقات جهان به كنجكاوى پرداخته و عوامل س

  .رفت مايه عزت فرومايگان، ثروت فقرا و نريوى ضعفا بشمار مى

  .اند خود دليل بر متركز علمى و فرهنگى آنان است كتب متعددى كه مسلمانان در علوم، هنر و صنايع خمتلف تأليف كرده

اده تا معارف جديدى به دست  ىگاه به علم پيشينيان خود قانع من مسلمانان هيچ شدند؛ بلكه خود، در راه حتقيق گام 
  .آورند

اند  اميد است بار ديگر مسلمانان در راه كسب علم و حتقيق قرار گريند؛ البته با اين مهه مشقات و زجرهاىي كه كشيده
ش است، مهانطور كه ناداىن، جز اند كه خنستني اصل در پريوزى سرافرازانه، اصل دان حتماً بيدار شده و اعرتاف كرده

  .خوارشدن، زبوىن و استعمار زدگى چيز ديگرى به دنبال ندارد
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هاىي بود كه ملل عامل گرفتار آن بودند؛ بويژه  يكى از وظايفى كه اسالم بر عهده داشت، مبارزه با خرافات و افسانه
خربان، در كتب مقدس تورات و  اغراض و تعصبات خمتلف، به دست از خدا ىبهاى بافته شده و مطالىب كه بر اثر  افسانه

  .اجنيل راه يافت

اسالم اين وظيفه را چنان با حكمت و دقت اجنام داد كه هيچگاه خصومت و اختالىف ميان عقل و دين پديد نيامده، و 
  .دهد هرگز ميان علم و دين، جداىي و تعارضى رخ نداده و منى

روزان اسالم، دانشمنداىن بزرگ پديد آمدند و آنچنان بنياىن در متام علوم قرار دادند كه بشريت را در هر در پرتو فروغ ف
  .هاىي از آن را ذكر خواهيم كرد زمان و مكان، مديون حتقيقات و اكتشافات خود منودند كه منونه

كتاب هدايت است، به خاطر جنبه قبل از هر چيز تذكر اين نكته الزم و ضرورى است كه قرآن راهنماى مسلمني و  
باشد؛ وىل در مواردى كه با هدف اصلى مناسبت داشته باشد، به  هدايتش، از تشريح جزئيات مسائل علمى، خارج مى

سال و با پيشرفت علوم، پرده از روى آن برداشته شده  1400اى از نكات علمى اشاره فرموده است كه امروز پس از  پاره
  :ن توجه كنيداست، به مواردى از آ

   اوصاف زمني در قرآن

  

   خلقت جهان - 1

  

  .»1« »أَ َو َملْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّماواِت َو اْألَْرَض كانَتا َرْتقاً فـََفتَـْقناُمها«

  .»كردميها و زمني به هم بسته و پيوسته بودند و ما آن دو را شكافته و از هم باز   اند كه آمسان آيا كافران ندانسته

______________________________  
  .30): 21(انبياء  -)1(
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  .»1« »ِإَىل السَّماِء َو ِهَي ُدخاٌن َفقاَل َهلا َو ِلْألَْرِض اْئِتيا  ُمثَّ اْسَتوى«

  .»يا ناخواه بياييد خواه: آن گاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمني گفت«

   فرضيه الپالس

  

  .بوده است 1837فرانسه و وفاتش در سال » كالوادوس«ميالدى در واليت  1749تولد الپالس در سال 

منظومه مشسى كه كره زمني نيز جزىي از آن است، در اصل توده : گويد وى كه از دانشمندان معروف فرانسوى است مى
عظيمى از گازهاى سوزان بود، كه به تدريج، حرارت آن از دست رفت و ذرّات به يكديگر فشرده شد و هسته مركزى 

هاى ديگر، بدين ترتيب  ها نيز حلقه ا گرديد و از آن حلقهاى از آن جد منظومه پديد آمد و براثر گريز از مركز، حلقه
هاى دوم اقمار را كه زمني نيز يكى از آن  هاى اول، سيارات را تشكيل داد، و حلقه خورشيد هسته مركزى شد و حلقه

  .سيارات است؛ بنابراين، مهه در اصل يكى بودند و از هم جدا نبودند

ج غه از امريمؤمنان عليه السالم به اضافه مطالب جالبرت از مطالب گذشته درباره البال عني مهني مطلب در خطبه اول 
  .ابتداى جهان خلقت و منظومه مشسى نقل شده است

   كروى بودن زمني  - 2

  

______________________________  
  .11): 41(فصلت  -)1(
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  .»1« »ِب ِإنَّا َلقاِدُرونَ َفال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمشارِِق َو اْلَمغارِ «

  .»ها سوگند كه ما تواناييم ها و مغرب به پروردگار مشرق«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

در هر منطقه و حملى از زمني، طلوع خورشيد در نقطه خمصوص مهان منطقه است، اگر زمني مسطح بود بيش از يك حمل 
خورشيد، براى هر منطقه و سرزميىن، مشرق و طلوع و غروب براى خورشيد نبود؛ اما كروى بودن زمني و گردش آن به دور 

  .كند مغرب خمصوص به خود اجياد مى

   كشف كروى بودن زمني

  

پادشاه اسپانيا در اختيارش قرار داده بود، از اسپانيا حركت و » شارل پنجم«با چند كشىت كه  1519در سال » ماژالن«
گذشت و از اقيانوس آرام به جزاير » اوست«به نام اى  در اقيانوس اطلس رو به مغرب، و از جنوب آمريكا از تنگه

ماژالن در جنگ با بوميان جزاير مالزى كشته شد؛ وىل مهراهان او به طرف مغرب حركت كردند و پس از . فيليپني رسيد
ار سبب اين ك. اى كه حركت كرده بودند بازگشتند عبور از جنوب آفريقا خود را به اسپانيا رساندند و دوباره به مهان نقطه

  .شد تا از نظر علمى نيز كروى بودن زمني ثابت شود

زمني نيز يكى از . هاى جنومى مشاهده شده است كه سيارهاى منظومه مشسى نيز مهه كروى هستند عالوه بر اين با دوربني
  .آن سيارات است كه خالق آن در قرآن به كروى بودن آن با اشاره به مشارق و مغارب خرب داده است

   ت زمنيحرك - 3

  

______________________________  
  .40): 70(معارج  -)1(
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  .»1« »الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهداً «

  .»مهان كسى كه زمني را براى مشا بسرتى گسرتده قرار داد«

  .»2« »أَ َملْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمهاداً «

  »ندادمي؟آيا زمني را بسرت آرامش قرار «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

اند، و اگر گردش اين گهواره نبود از نظر وضعى و  انسان در مهد زمني، مانند طفلى است كه او را در اين گهواره قرار داده
رفت، و ديگر حملى براى پذيرش و پرورش در آن باقى  انتقاىل، برنامه زندگى جسمى انسان، و موجودات زنده از بني مى

  .كنند ينجا پرورش و براى حميط بعد آماده مىانسان را در ا! آرى. ماند منى

دانيد بدون   داند، و مى هاى حكمتش مى پس از بيان شب و روز در زمني، كه پديد آمدن آن را از نشانه» يس«در سوره 
آيد، اشاره به گردش خورشيد و حركت انتقاىل ماه منوده و سپس متام كرات را در  گردش كره زمني، شب و روز پديد منى

  ).40تا  38آيات . (فرمايد ختم مى »َو ُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ «  داند و آيات مربوطه را با مجله رى كه دارند متحرك مىمدا

   نظريه كپرنيك

  

در مهان زماىن كه متام ملل دنيا عقيده ثابىت نسبت به . بود» كپرنيك«اولني از دانشمندى كه قائل به حركت زمني شد 
  .باشد مى 1543ميالدى و وفاتش سال  1474والدت كپرنيك سال . اشتند وى اين نظريه را دادد» بطلميوس«هيئت 

______________________________  
  .53): 20(طه  -)1(

  .6): 78(نبأ  -)2(
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  دانشمندى ديگر

  

 1630آملان و وفاتش در سال » ورتنربگ«در يكى از اياالت  1571تولد او سال . گردش زمني را ثابت كرد» كپلر«
  .باشد ميالدى در پنجاه و نه سالگى مى

   نظريه گاليله
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گردد به دور  زمني متحرك است و عالوه بر اين كه به دور خورشيد مى: منجم مشهور ايتالياىي، اظهار داشت» گاليله«
صورت مطلق كه شامل گردش به دور خورشيد  گردد، قبًال قرآن متذكر اين معىن بود، يكى گردش زمني به خود نيز مى

  .آيد است، و ديگر پديدآمدن شب و روز كه از گردش به دور خود به وجود مى

   جاذبه زمني - 4

  

ا«   .»1« »اللَُّه الَِّذي َرَفَع السَّماواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ

ا را ببينيد،  ها را بدون پايه خداست كه آمسان«   .»برافراشتهاىي كه آ

ا«   .»2« »َخَلَق السَّماواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ

ا را ببينند آفريده ها را بدون ستون آمسان«   .»هاىي كه آ

اى است كه به طور  هاى نامرئى است؛ آن ستون نامرئى مهان نريوى جاذبه افراشته شدن كرات آمساىن، به وسيله ستون
اى است كه بناى ساختمان به آن استوار است و اگر  ار كرده است؛ زيرا ستون مرتبهآساىي اين بناى عظيم را استو  معجزه

ناور آفرينش زمني است كه مانند كرات ديگر در بساط مهني . شود احنراىف در او رخ دهد ويران مى يكى از اجزاى عامل 
  قانون قرار دارد و اگر در

______________________________  
  .2): 13(رعد  -)1(

  .10): 31(لقمان  -)2(
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زيست، عاقبت او معلوم نبود به كجا منتهى شود؛ اما با بودن اين برنامه، مسري اصلى خود را  حمكوميت اين قانون منى
ا را از احنراف ترين احنراىف مى بدون كوچك  پيمايد و مهني جاذبه است كه موجودات زميىن را در زمني حفظ كرده و آ
  .كند نگهدارى مى
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دان مشهور انگليسى از مشاهده سيىب كه از درخت به زمني افتاد به فكر فرو رفت كه چرا ماه  رياضى» اسحاق نيوتن«
قبًال اشاره  . شد و فرمول آن را بيان كرد» جاذبه«كند، وى پس از آزمايش، موفق به درك و كشف  مانند سيب سقوط منى

. است از ذكر جزئيات خوددارى كرده و فقط به كليات خلقت اشاره منوده است قرآن چون كتاب هدايت: كردمي كه
  ).بوده است 1727در انگلستان و وفات او در سال  1642تولد نيوتن در سال (

  قرآن و حيات در كرات ديگر - 5

  

  :29سوره الّرمحن آيه 

  .»َيْسئَـُلُه َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرضِ «

  .»كند مى]  حاجت[زمني است از او درخواست  هر كه در آمسان ها و«

  :29سوره شورى آيه 

  .»َو ِمْن آياتِِه َخْلُق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َبثَّ ِفيِهما ِمْن دابَّةٍ «

  .»ها و زمني است او آفرينش آمسان]  ربوبيت و قدرت[هاى  و از نشانه«

  :87سوره منل آيه 

  .»الصُّوِر فـََفزَِع َمْن ِيف السَّماواِت َو َمْن ِيف اْألَْرضِ َو يـَْوَم يـُنـَْفُخ ِيف «

  .»ها و هر كه در زمني است دچار هراس شود دمند، پس هر كه در آمسان روزى را كه در صور مى]  ياد كن[و «
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   نظريه دانشمندان
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گر با شرايطى غري از شرايط موجود در زمني، موجودات ممكن است در كرات دي: اند كه دانشمندان امروز بر اين عقيده
» مريخ«گفتار آنان بر اين است كه ممكن است در كره . زنده باشند كه درباره دو ستاره، اين عقيده نزديك به يقني است

  .نوعى حيات ساده نباتى موجود باشد؛ زيرا جو آن خمتصرى اكسيژن دارد و حرارت آن زياد نوسان ندارد

هرگاه غري از آفتاب، معدن حرارت ديگرى به كره زحل فيض نرساند، يقيناً غري مسكوىن است و اگر : »زحل«ره اما ستا
ا كار حرارت را مى با پيشرفت علم هيئت خصوصاً فضانوردى ممكن است . كند سكنه دارد خملوقى است كه برودت با آ
ا را كامًال ببيند، و سراجنام اين احتمال امروز براى مدتى ديگر بشر بتواند در كرات ديگر پياده شود و برنا مه آ

  .دانشمندان، مبدل به يقني واقعى خواهد شد

   اوضاع خورشيد و ستارگان ديگر در قرآن - 6

  

  :3و  2سوره تكوير آيه 

  »َو ِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ * ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ «

  .»ها را به حركت آرند و از جا بركنند و هنگامى كه كوه *نور شوند و هنگامى كه ستارگان تريه و ىب«

  :2و  1سوره انفطار آيه 

  .»َو ِإَذا اْلَكواِكُب انـَْتثـََرتْ * ِإَذا السَّماءُ انـَْفَطَرتْ «
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  .»و هنگامى كه ستارگان پراكنده شوند* هنگامى كه آمسان بشكافد«

كنيم، پس متام حميط باال با آنچه در  شب و روز باالى سر خود مشاهده مىآمسان عبارت از حميطى است كه ما هر 
ها به هم خورده و فاىن  شود، بعد از شكافته شدن متام آن برنامه اوست از منظومه، كهكشان و ستارگان را شامل مى

  .شوند مى
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شود؛ هيدروژن خورشيد كه به  مى موجب افزايش حرارت» هيدروژن«مصرف تدرجيى : اند كه دانشمندان امروز بر اين عقيده
شود و  گردد و در نتيجه انرژى، كمرت از آن صادر مى تر مى شود، قسمت مركزى خورشيد تريه مبدل مى» هليوم«تدريج به 

گردد، از ذخريه مركزى آن  آيد و انرژى كه در قسمت دروىن توليد و ذخريه مى باانقباضى كه در قشر خارجى پيش مى
دهد؛ وىل اين  رود؛ به اين ترتيب اين منبع قدرت، پيوسته در يك حالت توازن، نورحرارت مى رارت باال مىپيوسته انرژى و ح

كند و منبع انرژى زير امتى آن متام خواهد  رسد كه مايه هيدروژن آن، كاهش مى وضع براى مهيشه خنواهد بود؛ زيرا زماىن مى
با تاريك شدن خورشيد، وضع . شود هم پيچيده و تاريك مىشد و به سرعت جرم آن منقبض و تششع و حرارت آن به 

منظومه مشسى كه ستارگان ديگراند، از نظم افتاده و مهه فرو خواهند رخيت و اينچنني است حال هر خورشيدى كه در  
  .موجود است) غري ازفضاى ما(كهكشان فضاهاى ديگر 

   تذكرى دوباره

  

گفته دانشمندان امروز نيست؛ زيرا قرآن جميد داراى وضعى ثابت و مطالىب بس مهانگونه كه گفتيم مقصود ما تطبيق قرآن با  
آور است، كه بايد گذشت زمان تفسري و ترمجه منايد؛ بنابراين به مهني مقدار كه ما به اشارات كلى قرآن تصريح  شگفت

  .شود كنيم، حقيقت اين كتاب مقدس براى اهل نظر بيشرت روشن مى مى

  530: بربال انديشه، ص

هاى زنده، مهگى در معرض حوادثند، خورشيد نيز چنني است، و هر روز در انتظار پيش آمد  ها و پديده چنانچه صورت
هاى  باشد، اين گونه انفجارهاى ناگهاىن را در ستاره يك حادثه ناگهاىن كه موجب انفجار و سپس خاموشى آن شود مى

  .كنند هاى گذشته مشاهده مى اكنون بيشرت از زمان شناسان، هاى ستاره درخشان ديگر، به وسيله دوربني

ها، كرات و خورشيد بيشرت از مدت معيىن زندگى ندارند، آن  آيات ديگرى نيز بر اين نكته اشاره دارند كه متام منظومه
  .2، سوره احقاف آيه 8سوره زمر آيه  8سوره روم آيه : آيات عبارتند از

   خلقت انسان در قرآن - 7

  

  :2آيه سوره علق 
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ْنساَن ِمْن َعَلقٍ «   .»َخَلَق اْإلِ

  .»انسان را از علق به وجود آورد]  مهان كه[« 

  :14، و 13، 12سوره مؤمنون آيات 

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ «   .»...َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة * ُمثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِيف َقراٍر َمِكنيٍ * َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

چون رحم [اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را در نطفه* اى از ِگل آفريدمي چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از «
  .»گوشىت درآوردمي آن گاه آن نطفه را علقه گرداندمي، پس آن علقه را به صورت پاره.* قرار دادمي] مادر

  :5حج آيه  سوره

  .»َعَلَقةٍ  يا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبـَْعِث َفِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ ِمنْ «

   در ترديد هستيد، پس]  پس از مرگ[اگر درباره برانگيخته شدن ! اى مردم«

  531: بربال انديشه، ص

  .»ما مشا را از خاك آفريدمي، سپس از نطفه، سپس از علقه]  ه كنيد كهبه اين واقعيت توج[

  توضيح و تفسري

  

اى از گل است كه در آيه  باشد، اما منظور از گل، معناى عرىف آن نيست؛ بلكه چكيده و عصاره خلقت انسان از ِگل مى
اى از  كيب خاك صورت گرفت و به بيان آيه ساللهپس از آنكه حتول الزم در تر . ياد شده است »ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ «  به مجله

  .يابد تابه قدرت حق دريافت حيات كند و به نطفه مبدل شود آن فراهم شد، سالله مزبور آمادگى مى

اى است كه براى معرىف موجود زنده  اى از كليه صفات طبيعى موجودات، و ذكر آن جامعرتين كلمه خالصه» نطفه«لغت 
  .توان به كار برد مى
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دار، اعم از  ترين تعريفى است كه براى حمل مناسب پرورش ختم و نطفه، در مجيع موجودات نطفه بليغ *»َقراٍر َمِكنيٍ «  مجله
در آيه ذكر شده و شامل نطفه متام جانداران » نكره«چنانكه كلمه نطفه به صورت . توان ذكر منود زا، مى گذار و بچه ختم
  .دهند ترين حملى است كه ختم را در آن قرار مى زا مناسب َرِحْم و براى ختم» ار مكنيقر «زا  باشد، براى حيوانات بچه مى

  :گويند كه اند و چنني مى را خون بسته دانسته» علق«اغلب مفسران 

پروردگار، انسان را از خون بسته خلق منود، اين تعبري از نظر علمى مؤيد و استوار نيست؛ زيرا هيچ حيوان و انساىن را 
م از خون بسته به وجود آمده باشدسراغ    .»1« ندارمي كه از خون آ

______________________________  
به خون بسته شده تعبري  » علق«اگر مفسراىن چون عالمه طباطبائى در تفسري خلقت انسان، از : ناگفته مناند كه -)1(

انسان ابتدا از مىن و نطفه كه برگرفته از اسپرم  اند؛ منظورشان خلقت اولّيه نيست؛ بلكه منظور اين است كه خلقت كرده
پس منظور آيات اين نيست كه انسان از مهان . شود باشد آغاز شده و سپس تبديل به علقه مى زوج و ختمك زوجه مى

خلق شده؛ بلكه منظور اين است كه پس از آنكه نطفه تبديل به علقه شد، علقه تبديل به مضغه و سپس » علقه«آغاز با 
يكى از حاالت و مراحل خلقت است نه ريشه آن » علقه«به عبارت ديگر . شود اى به نام بشر تبديل مى موجود زندهبه 

توان ايراد   از ِگْل منى: خشت از چه چيزى درست شده است؟ بگويد: به عنوان مثال اگر كسى در پاسخ اين سؤال كه
  .اى است از مراحل وجودى آن هچرا كه ِگل مرحل. گرفت كه خشت از خاك و آب درست شده است
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با توجه به ريشه لغوى و مشتقات آن، بستگى و پيوستگى به چيزى يا چيزهاىي است كه آيه ناظر به آن » علق«معىن 
م از چكيده، سپس از نطفه، پس از آن از علق يعىن چيزى كه از پيوستگى سه دوران گل و . است انسان ابتدا از گل آ

  .نطفه و علق است به وجود آمد، نه اين كه پيوسته به معناى خون بسته باشد

ها و ارتباطات است كه با قرار گرفنت  اى از بستگى توان كرد جمموعه پس از اين مالحظات، تعبريى كه براى كلمه علق مى
  .بيىن است ندارد آيد و اين معىن منافات با اصل موضوع كه علق يعىن كرم كوچك ذره در رحم، به وجود مى

  .تشكيل اين كرم كوچك بسته، به چند دوران گل، نطفه و علقه است

   نظريه دانشمندان
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ايت ُخْردى جدا مى شود انسان منى مهه آن نطفه كه در رحم رخيته مى شود و در رحم قرار  گردد؛ بلكه از زنان ختمى در 
ا نيز به چشم ديده منى شود و در نطفه مرد موجودات گريد كه به چشم ديده منى مى شوند؛ اما  بسيار كوچكى است كه آ

ا با ختمى كه از زن جدا شده  اگر با ميكروسكوپ مشاهده شود، داراى سرى مدور و شبيه زالو و دنباله دارند، يكى از آ
  .كند شوند و جنني از اين دو تكوين پيدا مى متصل مى

   آثار باد و طوفان در قرآن - 8

  

  533: ص بربال انديشه،

  :22سوره حجر آيه 

  »َو َأْرَسْلَنا الرِّياَح َلواِقحَ «

  .»و بادها را باردار كننده فرستادمي«

   نظريه دانشمندان

  

ها براى گياهان كنار رود، به وسيله  به وسيله آب رودخانه: از نظر دانشمندان راه تلقيح گياهان بر چند قسم است
جاست كه يكى ديگر از معجزات قرآن مبناى بر اين كه گياهان نر و ماده مهني . حشرات، وزيدن باد، و دست انسان

  ).10سوره لقمان آيه (شود  هستند معلوم مى

   فتح كرات ديگر در قرآن - 9

  

  :20سوره لقمان آيه 

  .»أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرضِ «
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  .»ها و آنچه را در زمني است، مسّخر و رام مشا كرده ه خدا آنچه را در آمساناند ك آيا ندانسته«

  :13سوره جاثيه آيه 

يعاً «   .»َو َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  .»هاست و آنچه را در زمني است از سوى خود براى مشا مسّخر و رام كرد و مهه آنچه را در آمسان«

   انشمنداننظريه د

  

دادند كه بشر بتواند به كرات آمساىن دست يابد وىل امروز اين احتمال به يقني رسيده است،  دانشمندان، قبًال احتمال مى
   تا جاىي كه عمًال كشورهاى بزرگ
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  .هاى خود را در كره ماه پياده كردند سفينه

اروپاييان پس از آنكه متام علوم فعلى را از منابع شرقى و بويژه از كشور ايران اخذ كرده و پس ازآن در عني حال كه مانع 
كم به ترقيات شگرىف نائل آمدند، درست در موقعى كه فاصله بني علوم جديد و  پيشرفت علوم در مشرق زمني شدند، كم

ن تأسيس و ناگهان دانشجويان ايراىن، علوم اروپاىي را باز كرده و خواندند، در ايرا» دارالفنون«قدمي زياد شد، مدرسه 
گر  اند و علوم ايران و مسلمني را مجعاً پوچ جلوه ها اكتشافات علمى را به خود نسبت داده ديدند اروپاييان متام پيشرفت

  .اند ساخته

موقع تاكنون ادامه دارد، به طورى كه ملل جهان متاماً اين مسئله كه متام علوم، ريشه و منشأش ما اروپاييان هستيم از آن 
  .دانند علوم را زاييده افكار دانشمندان اروپاىي مى

كردند، تا اين   شدند و افتخارات گذشته فرهنگ اسالمى را در مردم قبل مشاهده مى اطالع ما بيدار مى اى كاش جوانان ىب
براى روشن شدن مطلب به . بيهوده را به نام كشف براى اروپاييان ندانندهاى  گونه فريب دزدان فكر را خنورده و آن نسبت

  :كنيم هاى دانشمندان اسالمى، در علوم خمتلفى كه در آن استاد بودند ذيًال اشاره مى بعضى از گفته
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  قوانني انعكاس و انكسار نور

  

قوانني انعكاس و انكسار  1630ل در سا» دكارت«: نويسد ضمن حبث از نور مى» بتانكور«تأليف » فيزيك«در كتاب 
هاى پرتاب شده مقايسه  نور را با فرض اين كه نور از اجسام ريز ساخته شده است بيان كرد، و اين اجسام ريز را با گلوله

توان او را واضع اين  مى: گويد در كتابش، تئورى امواج نور را شرح داد كه بتانكور مى» هويكنس« 1690در سال . منود
  ايد؛ آقاى بتانكور راوى اروپاييان نسبت به دانشمندان مسلمان ايراىن كم لطفى كرده: بايد گفت. نستتئورى دا

  535: بربال انديشه، ص

است نه متعلق به اروپا هاى ذره زيرا اساس تئورى   .اى و موجى، متعلق به قبل از آ

ا با دانشمندان مسلمان هيچ  هاى دانشمندان اسالمى راگفته آقاى دكارت و هويكنس و نيوتن عني گفته در كلمات آ
تفسري دكارت نسبت به نور، انعكاس و انكسار آن عيناً گفته دانشمند عاىل مقام اسالمى ايراىن خواجه . تفاوتى نيست

به عقيده : فرمايد مى» جتريداالسالم«متولد شده است، خواجه در كتاب  597نصريالدين طوسى است كه در سال 
استكه خ(دانشمندان  نور از اجسام ريزى تشكيل شده است كه از منبع جدا شده و به حمل ديگر كه ) ود او يكى از آ

  .»1« رسد پذيرد مى نور را مى

: گويند اى تفسري كنند مى دانان اروپا، از زمان دكارت تاكنون، براى اين كه قوانني انعكاس نور را با فرض ذره فيزيك
شود، كيفيت  شود، براى نور كه مانند ذره تصور مى ع برخورد با ديوار منعكس مىمهانگونه كه توپ الستيكى در موق
  .انعكاس به آساىن قابل تطبيق است

نوشته و اين حبث را به اروپاييان خصوصاً به دكارت » سري تكاملى علم فيزيك«در كتاب » آلربت انيشنت«اين مطلب را 
خواهند از  زده كه متام برنامه آفرينش را مى وپاييان و غرب زدگان وحشتنسبت داده است؛ اما با كمال معذرت از آقايان ار 

بيان كرده » تنقيخ املناظر«سال قبل در كتاب  700در » كمال الدين ابواحلسن فارسى«دريچه اروپا ببينند، اين مطلب را 
  :است كه مفاد عبارت او اين است

گردند، يا اگر جسمى را به ديوار  جسم سخىت برخورد كنند برمى مهانطور كه اجسام طبيعى اگر از حمل بلندى به زمني به
   خالصه دكارت يك. شود پرتاب كنيم برمى گردد؛ به مهني ترتيب نور وقىت كه به اجسام صيقلى بتابد منعكس مى
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______________________________  
  .»ستضىزعم بعض احلكماء ان الضوء اجسام صغار تنفصل من املضى و تنيل باامل« -)1(
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  .تر از مطلب دانشمندان اسالمى را نگفته است كلمه اضافه

  نظريه فرما

  

شعاع نور وقىت از حميطى، داخل حميط : گويد يكى از رياضى دانان اروپا است، وى در بيان علت انعكاس نور مى» فرما«
  .را براى رسيدن به مقصد صرف منايد كند كه كمرتين وقت ديگر شود، خط سري خود را طورى انتخاب مى

ابواحلسن فارسى در جلد دوم » تنقيخ املناظر«معروف شده است؛ وىل اين مجله در كتاب » قانون فرما«اين مجله به 
هنگامى كه نور با جسم شفاف غليظرتى مصادف شود، اين غلظت مانع حركت نور در : چنني آمده است 131صفحه 

تر را  كند كه نفوذش آسان باشد و چون راه سهل نور منعكس شده، در جهىت حركت مى جهت اوليه است، از اين رو
  .»1« رسد انتخاب كرد، مسلماً زودتر به مقصد مى

  نيوتن و انكسار نور

  

توان حركت آن را در حقيقت  شود، مى شعاع نور وقىت از هوا داخل آب مى: گويد در بيان علت انكسار نور مى» نيوتن«
در امتداد افقى و مماس با سطح آب شعاع : يك حركت عمود بر سطح آب و حركت ديگر: حركت دانستمركب از دو 

  .انكسار كه نتيجه اين دو حركت است

  حبث جتزيه و تركيب حركات يكى از مباحث مهم فيزيك و مكانيك را

______________________________  
  .»ة ميانعه من النفوذ ىف جهة حركة فيميل اىل جهة هى اسهل نفوذاً فاالضوء اذا صادف جسماً مشفاً اغلظ فانه لفظ« -)1(
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داند، از فرض نيوتن سرچشمه گرفته  كه نور را دو عامل عمود بر هم مى» ماكسول«دهد و اساس تئورى  تشكيل مى
  .است

: است كه 141صفحه » الدين فارسى كمال«اينها از تراوشات فكرى دانشمندان اسالمى است و اصل مطلب در كتاب 
  :توان حركت آن را مركب از دو حركت دانست اگر نور به طور مايل از حميطى داخل حميط شفاف ديگرى شود، مى

ديگر در جهىت كه عمود بر عمود اول است، در مبدأ نفوذ يعىن در : در جهت عمود نافذ و حركت دوم: حركت اول
  ه است؟اى كه نور داخل آب شد نقطه

  كشى شده است؟ كنيد كه نسبت به دانشمندان اسالمى خصوصاً دانشمندان ايراىن چقدر حق اكنون تصديق مى

   دو نظر از دو كتاب

  

شكى نيست كه مسلمني با جتربيات و عمليات خويش، علم جديد شيمى را : نويسد مى» تاريخ متدن«كتاب   - 1
ا بودند كه بسيارى از  پايه تركيبات شيمى را كشف كردند، و براساس كشفيات آنان، شيمى جديد استوار گذارى كرده و آ
  .شد

اجياد كننده اين علم است، » الوازيه«نويسند  اين كه در كتب شيمى مى: نويسد مى» متدن اسالم و عرب«كتاب   - 2
ورهاى هزار سال پيش آيد، اگر چنانچه البرات درست نيست؛ زيرا بايد دانست هيچ علمى دفعتاً به وجود نيامد و منى

ا در اين علم نبود، الوازيه منى   .توانست قدمى به جلو بردارد مسلمني و اكتشافات آ

   اكتشافات شيمى

  

  الكل، اسيدنيرتيك،: اكتشافات مسلمني در شيمى عبارت است از
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س، نيرتات دارژان، نيرتات پتاس، زرنيخ، قليا و اسيدسولفوريك، اسيدنيرتو، جوهر نشادر، كلوريدسولفوريك، منك نشادرپتا
  .بوريك

مربوط به دين كليسا، يهود و اديان ديگرى  » دين خمالف علم و برنامه زندگى است«خرد بدانند كه مجله فريبنده  خربان ىب ىب
م از اين مجله باشد و دامن اسال كه يا مانند دين يهود و كليسا حتريف شده، يا منشأ آن از طرف حق نبوده است، مى

  .گذار اصلى متدن حقيقى است آلوده پاك است و بدانند كه اسالم پايه

   معرىف برخى از دانشمندان اسالمى

  

  :كنيم در خامته نام برخى از دانشمندان بزرگ اسالم را در علومى كه تبحر داشتند ذكر مى

   دانشمندان حقوق

ان شيعه و ايراىن آنقدر است كه تعداد كتب و مشاره مؤلفني اين هاى مسلمني خصوصاً دانشمند در علم حقوق دامنه كاوش
از تأسيس حقوق تطبيقى بيش از يك قرن نگذشته است؛ وىل از تأليف حقوق . توان در پنج سال رسيدگى كرد علم را منى

وسى، شيخ ط: مؤلفني حقوق عبارتند از. گذرد بيش از هزار سال است كه مى» اخلالف«تطبيقى شيخ طوسى دركتاب 
  .شيخ مفيد، عالمه حلى، حمقق كركى، فخر احملققني، شيخ حممد حسن صاحب جواهر، شهيد اول و شهيد ثاىن

   دانشمندان ادبيات

  

ا را منى ا عبارتند از توان حىت در ده نام مهه آ خليل بن امحد، سيبويه، ابن هشام : ها صفحه ذكر كرد؛ اّما مشهورترين آ
  ...ن مالك وجامى، عبداللَّه مقفع، اب
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امني االسالم طربسى، فخر رازى، سيد هاشم حبراىن، ابوالفتح رازى، طربى، فيض كاشاىن، مال فتح اللَّه كاشاىن، قتاده، ابن 
  ...عباس و سعيد بن حبري و

   دانشمندان منطق، فلسفه و كالم

  

ابن اىب صاحل، ابراهيم ابن نظام اليسار، ابن رشد، فاراىب، ابن مسكويه، هشام بن حكم، هشام بن الفوطى، صاحل 
تنها در مسئله امت ... سهروردى، مال عبدالرزاق الهيجى، كندى، ميبدى، مريداماد، مالصدرا، حاج مالهادى سبزوارى و

  .ى آيندگان باز گذاشتنددانشمندان اسالمى بودند كه اين مسئله بزرگ را به جلو رانده و راه حتقيقات عملى را برا

   دانشمندان علم رياضى

  

اىي، حجاج  ، ابو جعفر حممد، ابوالعباس الفضل بن)خمرتع جرب و مقابله(ابو عبداللَّه حممد بن موسى اخلوارزمى  حامت، شيخ 
، )كردكسى كه يكى از حركات ماه را كشف  (بن يوسف بن مطر، ابو منصور عبد القاهر، ابو الوفا حممد بن حيىي 

، ابواجلود حممد ابن )نظرياتى داده است 3كه در حل معادالت درجه (ابوعثمان سعيد ابن يعقوب، ابو جعفر اخلارن 
، حممد بن عبدالباقى، )كه كتاىب مفيد در لگاريتم تأليف كرد(الليث، حممد بن احلسن احلاسب، ابواحلسن على بن امحد 

  ...شابورى واحلق عمر بن ابراهيم خيام ني ابوالفتح حجه

   دانشمندان علم فيزيك و مكانيك
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  .دانند دانشمندان شرق و غرب او را پدر فيزيك مى

كتاب او براى اولني بار درباره نور توصيفى صحيح از ساختمان چشم و قسمتهاى خمتلف آن از : گويد مى» يروسو پى«
  .دهد ه، عنبيه و عالوه بر اين، اصول اطاق تاريك را شرح مىقبيل خماط خارجى قرنيه، شبكي

  :دانشمندان ديگر. او از شاگردان برجسته امام ششم حضرت صادق عليه السالم است

بن حممد و ابوالقاسم حممد  الدين فارسى، ابوالفتح عبدالرمحن، ابوامساعيل على حممد بن مسعود، حسن بن حسني كمال
  .امحد بن

   ىدانشمندان شيم

  

جابربن حيان، حممدبن زكرياى رازى، ابورحيان بريوىن، حممد بن اميل التميمى، ابواحلاكم حممد بن عبدامللك، امحد بن على 
  .امحد وحشيه، ابو العباس امحد بن على و ابوحممد عبداللَّه بن

   دانشمندان هيئت و جنوم

  

ن اىب منصور سند بن على، على بن عيسى، ابوعبداللَّه ابواحلسن اهوازى على طربى، خالد بن عبد بن عبدامللك، حيىي ب
اش مثلثات  او اول كسى است كه سينوس را جانشني وتر ساخت كه نتيجه: گويد مى» يروسو پى«حممدبن جابر بن سنان 

اىي، ابو عبداللَّه حممد بن عيسى، حسن بن حاسب، ابو عثمان سهل بن بشر، ابو  جديد است، حممد بن احلسني شيخ 
  لوفاء بوزجاىن،ا
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خوارزمى، ابوزيد حسن سرياىف، امحد بن الطيب، ابو املنذر هشام بن الكلىب، امحد بن حممد اسحاق، على بن حسن 
مسعودى، امحد بن فضالن، ابوالفرج قدامة بن جعفر، ابو شيزرى، ابو زيد امحد بن سهل بلخى، ابواحلسن على بن حسني 

  .حممد حسن بن امحد، ناصرخسرو قبادياىن، حيىي بن سرفيون و البكرى ابوسعيد عبداحلى

   دانشمندان تاريخ

  

 خلكان، واضح، مقريزى، ابن حزم، ابوسعيد عبداحلى، ابن اثري، طربى، مسعودى، ابن واقدى، نصر بن مزاحم، ابن عماد، ابن
اصفهاىن، ذهىب، ابواحلسن على بن حممد، شهرستاىن، ابن مسكويه، ابورحيان بريوىن  عطاءامللك جويىن، بالذرى، ابونعيم

  ....و

   دانشمندان طبيعى

  

اين دانشمند آنچه را كه دانشمندان اسالمى در  (امحد بن داود دينورى، ابو حممد عبداللَّه بن امحد بن بيطار مالقى 
، .)شناسى و داروسازى رابه دست آورد بزرگرتين مقام گياه 16بودند در يك كتاب مجع كرد كه در قرن  شناسى نوشته گياه
اين دانشمند در كتاب خود (االدان االشبيلى  فضل، ابوالعباس امحد بن حممد، عبداللَّه بن صاحل ابن سيده، منصوربن ابن

   ها كودها و طريقه ازاقسام خاك

  542: بربال انديشه، ص

هاى خوراندن و حبث از عوارض  دار حبث كرده و مهچنني در راه نشان دادن راه نوع درخت ميوه 585عت و از زرا
ا كاوش و ابتكار فراواىن منوده بيمارى   ).اند هاى نباتات و طريق معاجله آ

   دانشمندان معدن شناسى

  

الدين طوسى، ابوالقاسم عبداللَّه بن على بن حممدبن عطارد بن حممد، ابورحيان بريوىن، املنصور بن بعرة الذهىب، خواجه نصري 
  .طاهر الكاشاىن، حسن بن عربشاه، حممد بن منصور و بيلك القبچقى اىب
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   دانشمندان پزشكى و داروسازى

  

شيخ الرئيس حسني بن عبداللَّه بن سينا، على طربى، حممد بن زكرياى رازى، حسن امحد بن حممد الطربى، على بن عباس 
ابومنصور موفق، ابوالقاسم موصلى، ابواحلسن على بن رضوان، ابوالفرج عبداللَّه الطيب، على بن عيسى، ابو روح اهوازى، 

الدين عبدالرمحن عزالدين ابراهيم، ابن عوض كرماىن، سديدالدين كازروىن، عريب بن سعد و خالصه  حممد بن منصور، مجال
  .است ذكر كرده 962نفر پزشك و داروساز تا سال  400از » احلكمااخبار العلما باخبار «در كتاب » ابن اىب اصيبعه«

   دانشمندان زيست شناسى

  

  ...ابوعثمان عمرجاحظ، ابوسعيد، عمادالدين كاتب و

   دانشمندان فنون نظامى

  

  ...حسن بن رماح، عمربن ابراهيم و

  543: بربال انديشه، ص

  

   دانشمندان دائره املعارف نويس

  

  .الدين ابوعبداللَّه، ابوحيىي زكريا بن حممد وابوالفصائل امساعيل خوارزمى، مجالايوب الرهاوى 

   دانشمندان مرتجم علوم و فلسفه
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ابواحلسن اهوازى، حممد بن ابراهيم فزارى، ابواحلسن ثابت بن قره، مطهر بن طاهر، عبداملسيح بن ناعمه، جرجيس بن 
 البطريق، يوحنا الدمشقى، فضل بن نوخبت، حممد بن عبداللَّه بن مقفع جربئيل، حنني بن اسحاق، سابور بن سهل، ابوحيىي

  .و يعقوب بن طارق

   شعراى اسالمى

  

وطواط،  فردوسى، سعدى، حافظ، عنصرى، عسجدى، فرخى، ناصرخسرو، باباطاهر، سناىي، خاقاىن، قاآىن، رشيدالدين
كارى  فنون خمتلف معمارى، نقاشى، خط، تذهيب مسعودسعدسليمان، سيدمحريى، دعبل، فرزدق، و هزارها نفر ديگر در

كارى كه اگر خبواهيم هر كدام را ذكر كنيم به صورت صدها جملد كتاب خواهد شد، با اين كه اين عده نامربده  و كاشى
ا غريممكن است؛ زيرا به جهت نامساعد بودن شرائط  بعضى از دانشمندان تاريخ اسالمند و دسرتسى و شناساىي به متام آ

  .توان يك هزارم آنان را نام برد ها منى و اعصار و سوزاندن كتاخبانه

   هاى مسلمني كتاخبانه

  

   هاى جمهزى بودند كه مسلمني در اعصار خمتلف، داراى كتاخبانه

  544: بربال انديشه، ص

ا عبارتند از   :مشهورترين آ

كتاب، كتاخبانه خزانة الكتب يك ميليون و نيم، كتاخبانه صدهزار   4ميليون كتاب، كتاخبانه اندلس  4كتاخبانه بغداد داراى 
هزار، كتاخبانه احلكمه  10اروپائيان آن را سوزاندند، كتاخبانه شاپور  502ميليون كه در فتح طرابلس در سال  3شام 

هاى  خبانههزار، كه بسيارى از آن كتب فعًال در كتا 400هزار، كتاخبانه داراحلكمه  400هزار، كتاخبانه مراغه  400
اى كوتاه و جممل درباره وضع اسالم و مسلمني، قضاوت صحيح با خوانندگان حمرتم است كه آيا  اين بود مشه. اروپاست

با مطالعه عميق اين سطور ماهيت، واقعيت و مفهوم اصلى اسالم براى مشا . دين خمالف با علم و زندگى كدام دين است
  .شود روشن مى
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   اسالم، كار و كوشش

  546: بربال انديشه، ص

فقط به تظاهرات و شاخ و برگ آن اكتفا منوده و از حقيقت و اصول آن » متدن«ها از واژه  مدخل در دنياى امروز ملت
  .اند، و در فكر آن نيستند كه حقيقت متدن را به دست آورند پوشى كرده چشم

آدمّيت، انسانيت و حفظ حقوق جامعه بشرى عمل منوده و از توحش و  آيا متدن غري از اين است كه انسان به وظايف
  .بربرّيت خود را پاك دارد

ا اين است كه ملت اسالم كه به دستور قرآن رفتار و به قوانني آن معتقدند، دور از متدن و : چه كوته نظراىن كه عقيده آ
  .ترقى هستند

مدنّيت به . بر خالف حس و مشاهدات و مقررات اسالمى است اندازه دور از منطق صواب و حقيقت، و اين سخن، ىب
  .خرب و غافلند معناى واقعى و به مفهوم اصلى در اسالم قرار داده شده است؛ وىل متأسفانه اكثر مردم مسلمان از آن ىب

طه مركزى دين مقدس اسالم كه در سر لوحه برنامه آن، قرآن قرار دارد، پايگاه متدن و اساس و سازمان آن، روى نق
صحيح استوار و برپا شده و پريوان خود را مهواره به متانت، حريت، شهامت، مردانگى، آزادگى فكر، عقيده، اخالق 
نيك، احسان مهنوع، و مكرر امر به هر نوع حتصيلى كه مفيد به حال جامعه بشريت و حمور متدن باشد دعوت منوده 

  .است

   است و از ابتداى ظهور، روز به قرآن از حلاظ مباىن مطابق با فطرت و عقل
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  .روز در جتلى و تعاىل است

قرآن در ميان مردمى پرتو افكن شد كه از نظر معلومات در، درجه پاييىن قرار داشتند و حىت از علوم رايج عصر خود،  
ره كوچك   .اى نداشتند ترين 
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ها، زمني، پديد آمدن شب و  تدبري در آيات تكويىن حق از قبيل آمسانقرآن ضمن آيات نوراىن خود، آنان را به تفكر و 
  .گشنت زمني پس از پژمردگى دعوت منود روز، ريزش باران و خرم

قرآن مردم جهان را به سوى مجيع كماالت اخالقى و صفات عاىل انسانيت راهنماىي، و آنان را از دو روىي، دشنام و 
مت و عموم كردارهاى ناپسند برحذر داشتجا، غيبت، رشوه بداخالقى، تعصب ىب تعليمات نوراىن قرآن، . ، ريا، دروغ، 

دار حقيقى متدن مادى و معنوى منود آنان پس از سري در تعليمات . در اندك مدتى مسلمني را از هر جهت سربلند و پر
  :هاى قرآن، در علوم خمتلفى از قبيل و راهنماىي

، كالم، منطق، طب، جراحى، داروسازى، هنر و پيشه، كاغذسازى، تاريخ، جغرافيا، علم دين، اخالق، حنو، صرف، تفسري
  .شناسى، صنايع خمتلف، رياضى، شعر و علوم ديگر سرآمد جهانيان شدند حيوان

به موجب فطرت، هر كس در زندگى هدىف اختيار كرده، اين هدف هر چه باشد عكس العمل تربيت آن مكتىب است كه 
ها فرق دارد، آن كه هدفش رسيدن  هدف. آن است و از آن پرورش يافته و فكرش از آن اهلام گرفته استانسان وابسته به 

به ثروت است، تربيت او جز مبناى ماديگرى چيزى نيست، آن كه هدفش شرافت و انسانيت است، تربيتش جز پريوى 
  .از قانون فضيلت راه ديگرى نيست

ر صحنه منايش حقايق و عرصه مبازره با خرافات، ابتكار را به دست گرفت و قرآن جميد با دستورهاى جاوداىن خود، د
   برترى مكتب تربيىت خود و هدف

  548: بربال انديشه، ص

  .عاليش را آشكار ساخت

كتاب آمساىن اسالم؛ دعوت خود اشخاص خمصوصى را در نظر نگرفته بلكه عموم طبقات و نژادهاى بشر را در متام ادوار 
  .كند كه آن را سرمشق زندگى قرار دهند و طبق احكام و دستورات آن رفتار منايند قرار داده و دعوت مى تاريخ، خماطب

قرآن يك معجزه جاويد و كتاب قانوىن پايدار و ابدى است؛ زيرا اسالم كاملرتين اديان، و رسول اكرم، خامت انبيا و ! آرى
  .استترين كتب قانوىن براى زندگى  ترين و اساسى قرآن جامع

چراغ هدايىت روشن كرد كه مهه . ها مبعوث شده بود پيغمرب اسالم مطابق دستورى كه داشت، از جانب خدا بر مهه ملت
آواز هدايت او از . رهاند جا تا مهه وقت پرتوانداز است و هر مّلىت را اگر به دستوراتش عمل كند از تاريكى و ناداىن مى
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ناور و پشت كوهه هاى اقيانوس شهرى چون مكه تا كرانه هاى بلند و مركز كشورهاى دوردست رسيد و  اى بزرگ و 
هاى آينده  رسد؛ آوازى كه با موج بلند زمان و گردش ستارگان آمسان دست به دست و پشت به پشت به گوش قرن مى

ق روش عاىل او برسد و هوش از سر آنان ربوده تا اين مسئله كامًال معلوم شود كه روشى از نظر تربيت و فضيلت مطاب
  .نيست

هاى انقالب اسالمى چه به  كساىن كه خبواهند حقيقت واقعى اسالم را درك كنند، با مراجعه به كتب مفصلى كه در دوران
  .نياز كنند توانند خود را ىب دست مسلمني و چه به دست غري مسلمني نوشته شده است، مى

   اسالم و كار و كوشش

  

   اسالم و كار و كوشش

  

اى كه به حال هيچ يك از فرد و  در برنامه ماىل و اقتصادى، مصاحل فرد و اجتماع را مّد نظر قرار داده، به گونهاسالم 
   اجتماع زياىن نرسد و در حتقق دادن اين

  549: بربال انديشه، ص

  .برنامه، از مهان روش اساسى خود، يعىن قانون و نداى دروىن متابعت منوده است

رسد، و با  هاى عملى كه ضامن اجياد يك اجتماع شايسته و قابل ترقى و رشد است مى به هدفبه وسيله وضع قانون، 
تر، كه در دسرتس هر كس  نداى باطن؛ بشر را به طرف تفوق بر مشكالت حياتى و دست ياىب به يك زندگى عاىل

  .گذارد راند و راه ترقى و تكامل را مهيشه باز مى نيست، مى

مالكيت فردى را با وسايل مشروعه، مسلم و ثابت دانسته، و حفظ اين حق را از دزدى و  اسالم در باب اموال، حق
باشد، تا جلوى تعدى و جتاوز را  ها مى غارت و هر گونه اختالسى تضمني منوده و حدودى وضع كرده كه ضامن مهه اين

  .حق خود بازداشته است بگريد و به عالوه خطاباتى اخالقى نيز بيان منوده كه مردم را از دخالت در غري
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از طرىف هرگونه حق و تصرف را براى صاحب مال، از فروش، اجاره، رهن، خبشش، وصيت و ساير تصرفات حالل، و 
  .غري خمالف با قوانني دين را جماز دانسته است

ري اختيارى، به كند كه صاحبش را به طور غ منايد، و حدود و قيودى نيز وضع مى اسالم قانون مالكيت فردى را تشريع مى
سازد، و البته مصاحل اجتماع و مهچنني مصاحل  طرف به كار انداخنت مال و انفاق و دست به دست دادن آن نزديك مى

ا به پا داشته، پشت سر مهه اينها حمفوظ مى خود فرد هم در حدود هدف   .باشد هاى انساىن، كه اسالم حيات را بر آ

فرد در اين مال، پيش از هر چيز، به : دارد اين است كه ق ملكيت فردى مقرر مىاولني قانوىن كه اسالم به موازات ح
ماند تا متلك و  وكيلى شبيه است كه از طرف اجتماع معني شده و متلك اين مال به وسيله او بيشرت به يك وظيفه مى

   صاحب مال شدن، و در واقع ثروت و مال به حسب عموميت خود، حق

  550: بربال انديشه، ص

  .باشد اجتماع است و اجتماع در اين مال از طرف خداوندى كه جز او مالكى نيست جانشني مى

  .»1« »آِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو أَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيهِ «

  .»داده انفاق كنيدبه خدا و پيامربش اميان آوريد، و از امواىل كه خدا مشا را در آن جانشني خود قرار «

اسالم درباره توليد مال، مهان نظريه مالكيت مال را اعمال منوده و به صاحب مال آزادى مطلقى كه هر طور خبواهد در 
  .كند آن تصرف كند نداده است؛ زيرا پشت سر مصاحل فرد، مصاحل اجتماع است كه با آن معامله مى

تواند زراعت كند و مواد اوليه را به صورت  حدود قانون؛ يعىن مى هر فردى در ازدياد مال خويش آزاد است؛ ليكن در
تواند غش و حيله در كار خود راه دهد، و يا ضروريات زندگى مردم  تواند جتارت كند؛ وىل هرگز منى مصنوعات درآورد و مى

ها حرام  مهه اين. ران ستم كندرا احتكار منايد، و يا اموال خود را به ربا دهد و يا به خاطر زيادى سود خود، در مزد كارگ
كند، و اين  ها را به حدى كه فرق زياد بني طبقات بيندازد انبار منى است، قوانني پاك اسالم است كه عادتاً سرمايه

كنيم از راه غش، ربا، تقلب، خوردن مزد كارگران  ها كه امروز مشاهده مى هاى كالن، و هنگفت شدن فاحش سرمايه ثروت
ر  اىن در راه اى از احتياج مردم، غارت، زور، غصب منودن و ساير جرم هو احتكار و  ره هاى  ها  بردارى فعلى، اين هاى 

  .كند را اسالم جتويز منى

   كار و كوشش در قرآن
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َنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارَةً «   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ

______________________________  
  .7): 57(حديد  -)1(

  551: بربال انديشه، ص

  .»1« »َعْن َتراضٍ 

خموريد، مگر آنكه جتارتى از روى ]  و از راه حرام و نامشروع[اموال يكديگر را در ميان خود به باطل ! اى اهل اميان«
  .»خشنودى و رضايت ميان خودتان اجنام گرفته باشد

  .»2« »الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً ُكُلوا ِمَن «

  .»هاى پاكيزه خبوريد و كار شايسته اجنام دهيد از خوردىن! اى پيامربان«

  .پاكيزگى ظاهر غذا حمفوظ؛ وىل پاكيزگى معنوى آن از طريق كسب حالل است

ا يَْأُكُلوَن ِيف   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«   .»3« »بُُطوِِْم ناراً ظُْلماً ِإمنَّ

  .»خورند خورند، فقط در شكم خود آتش مى ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب«

  .»4« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو َذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّبا«

  .»باقى مانده رها كنيد]  بر عهده مردم[را از ربا  هستيد آنچه]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل اميان«

  .»5« »َو َجَعْلنا َلُكْم ِفيها َمعاِيشَ * ٍء َمْوُزونٍ  َو اْألَْرَض َمَدْدناها َو أَْلَقْينا ِفيها َرواِسَي َو أَنـَْبْتنا ِفيها ِمْن ُكلِّ َشيْ «

   ه موزونهاى استوار افكندمي، واز هر گيا و زمني را گسرتاندمي و در آن كوه«

______________________________  
  .29): 4(نساء  -)1(
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  .51): 23(مؤمنون  -)2(

  .10): 4(نساء  -)3(

  .278): 2(بقره  -)4(

  .20 -19): 15(حجر  -)5(

  552: بربال انديشه، ص

و ابزار معيشت قرار دهنده آنان نيستيد، انواع وسايل  و در آن براى مشا و كساىن كه روزى.* اى در آن روياندمي وسنجيده
  .»دادمي

  .»1« »َو َلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِيف اْألَْرِض َو َجَعْلنا َلُكْم ِفيها َمعاِيشَ «

  .»و مشا را در زمني جاى دادمي، و در آن براى مشا وسايل و ابزارزندگى قرار دادمي«

   كار و كوشش در روايات

  

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»2« الشَُّهداءِ َعياِلِه ِمْن ِحلِِّه فـَُهَو َكاْلُمجاِهِد ِىف َسِبْيِل اللَِّه َوَمْن َطَلَب الدُّنْيا َحالًال ِىف ِعفاٍف كاَن ِىف َدَرَجِة   َعلى  َمْن َسعى

كسى كه براى عياالتش از راه حالل كوشش كند مانند جماهد در راه حق است و كسى كه دنيا را از راه حالل به دست «
  .»در درجه شهيدان است آورد

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»3«  اْلِعباَدُة َسبـُْعوَن ُجْزءاً أَْفَضُلها َطَلُب احلَْاللِ 

رتين مرحله آن كوشش در به دست آوردن مال حالل است«   .»عبادت هفتاد جزء است 
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  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»4«  ْرَبعِنيَ يـَْوماً نـَوََّر اللَُّه قـَْلَبهُ َمْن اَكَل احلَْالَل أَ 

______________________________  
  .10): 7(اعراف  -)1(

  .2 -14726، حديث 54/ 13: ؛ مستدرك الوسائل3631، حديث 168/ 3: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .37: ؛ حتف العقول6، حديث 78/ 5: كاىف  -)3(

  .153: الداعى ؛ عدة326/ 53: حبار االنوار -)4(

  553: بربال انديشه، ص

  .»كند كسى كه تا چهل روز از كسب حالل معيشت كند، خداى توانا دلش را نوراىن مى«

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله: قال الصادق عليه السالم

مَّ اذا فـَْلَيْحَفَظ َمخُْس ِخصاٍل َواّال َفال ِيْشَرتَِينَّ َوال   َمْن باَع َواْشَرتى يَِبيْـَعنَّ، الرِّبا، احلَْْلَف وَِكْتماُن اْلَعْيِب َواحلَْْمَد إذا باَع َوالذَّ
  .»1«  اْشَرتى

تواند  خرد بايد پنج مسئله را مراعات كند اگر منى رسول اكرم دستور داده كسى كه مى فروشد و مى: امام صادق فرمود«
عيب متاع را خمفى نكند در موقع فروش از جنس تعريف نكند و در اول ربا، دورى كند از قسم خوردن : خنرد و نفروشد

  .»خريد از جنس بدگوئى ننمايد

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»2« َمْن َملْ يُباُل ِمْن اْيَن اْكَتَسَب اْلماَل َملْ يُباِل اللَُّه ِمْن اْيَن اْدَخَلُه النَّارَ 

رعايت قانون حق نكند خداى متعال براى داخل كردن او در جهنم مراعاتى خنواهد  كسى كه در به دست آوردن مال «
  .»كرد
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  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»3«  ِبهِ   ُكلُّ حلٍَْم يـَْنَبُتُه احلَْراَم فَالنَّاُر اْوىل

رت است«   .»هر گوشىت كه در بدن از حرام برويد آتش براى آن 

  :هللا عليه و آلهقال رسول اللَّه صلى ا

______________________________  
  .22799، حديث 2، باب 383/ 17: ؛ وسائل الشيعه2باب آداب التجارة، حديث  150/ 5: كاىف  -)1(

  .4، باب 88/ 74: ؛ حبار االنوار21080، حديث 96، باب 98/ 16: وسائل الشيعه -)2(

  .7، حديث 2، باب 314/ 63: حبار االنوار -)3(

  554: ل انديشه، صبربا

  .»1« ِدْرَهٌم رِباً اشََّد ِعْنَد اللَِّه ِمْن َثالِثْنيَ زِنـَْيةِ 

  .»از سى مرتبه زنا كردن) از نظر گناه(يك درهم از ربا به دست آوردن شديدتر است «

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»2«  اْلَمكاِسِب احلَْرامِ امَِّىت ِمْن بـَْعِدى هِذِه   انَّ اْخَوَف ما اخاُف َعلى

  .»هاى حرام است ترسم از كسب بعد از خود آنچه بر امتم مى«

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .»3« لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّنا

  .»از ما نيست كسى كه تقلب كند«

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله
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  .»4«  أَما ِعلْمَت انَُّه لَْيَس ِمَن اْلُمْسِلْمِنيَ َمْن َغشُِّهمْ َلَرُجٍل يَِبيَع التَّْمَر يا ُفالٌن 

  .»داىن كسى كه تقلب در معامالت كند از مسلمني نيست رسول اكرم به مرد خرمافروشى فرمود مى«

  :قال موسى بن جعفر عليه السالم

______________________________  
  .1، باب 118/ 18: ؛ وسائل الشيعه3991با، حديث ، باب الر 274/ 3: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .22041، حديث 1، باب 81/ 17: ؛ وسائل الشيعه1، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: كاىف  -)2(

ذيب 1، باب الغش، حديث 160/ 5: كاىف  -)3(   .48، حديث 1، باب 12/ 7؛ 

  .22520، حديث 86، باب 279/ 17: ؛ وسائل الشيعه2، باب الغش، حديث 160/ 5: كاىف  -)4(

  555: بربال انديشه، ص

  .»1«  انَّ اْلبَـْيَع ِىف اْلَظالِل ِغشٌّ َوانَّ اْلِغشَّ الحيَِلٌ 

  .»اى كه خريدار نتواند آن را تشخيص دهد، تقلب است و تقلب حرام است فروش متاع در سايه«

   دينار قّالىب

  

هاىي در دست حضرت بود ناگهان نظر امام بر دينارى  بودمي پولنزد حضرت رضا عليه السالم : گويد موسى بن بكر مى
آن را در چاه بيانداز كه در معامالت چنني پوىل : افتاد كه در او تقلب شده بود، حضرت دينار را شكست و به من فرمود

  .به دست مردم مسلمان نرسد

   هزار بنده
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هزار بنده را به وسيله ماىل كه از زمحت خود به دست  امريمؤمنان عليه السالم در طلب مال حالل سعى بليغ داشت و
  .آورده بود در راه خدا آزاد كرد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»اى هشام اگر روزى بنگرى كه دو صف جنگ در هم پيوسته در آن روز نيز از طلب روزى خوددارى مكن«

  :رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« »دمشن و شخص كارگر را دوست داردخدا جوان بيكار را «

______________________________  
ذيب3980، باب البيع ىف الضالل، حديث 271/ 3: من ال حيضره الفقيه -)1(   .54، حديث 1، باب 13/ 7: ؛ 

الت اخالقى كار، تالش و فعاليت در زندگى روزمرّه انسان، مهمرتين عامل درك فضايل و كما: آثار ارزمشند كار -)2(
اينك به چند اثر از آثار . تأثري كار و كوشش در بـُْعد جسماىن و روحيات معنوى انسان غري قابل انكار است. است

  :ارزمشند كار توجه كنيد

  :بزرگرتين مانع گناه: الف

يكارى و  امروز يكى از مهمرتين مشكالتى كه ذهن حاكمان متام كشورهاى دنيا را به خود مشغول كرده است، مسئله ب
كشورهاىي كه از درصد بيكاران بيشرتى برخوردارند، بيشرت در معرض سقوط و احنطاط و شكستند، . كاهش نرخ آن است

  .چرا كه بيكارى بزرگرتين جرامي و مفاسد اجتماعى را به دنبال دارد

آيند، و  نايت كار از آب درمىغالباً حّكام، جاىن وج: گويد مى» تعليم وتربيت«استاد مطهرى رمحه اهللا در كتاب ارزمشند 
ا مهني تعطيل بودن و بيكارى است   .يكى از علل جنايتكارى آ

ها و  ها، عمل مناىف با عفت ها، قتل متام سرقت. ماند كسى كه بيكار است از هجوم خياالت و افكار مسموم در امان منى
ديد كرده و قّوه عقلش را خالصه گرايش به مفاسد اخالقى، حمصول هجوم افكار شيطاىن است كه روح  و روان آدمى را 

اين مهه به خاطر . شود كه از دست زدن به جنايات خطرناك اباىي نداشته باشد اندازد و مهني امر سبب مى از كار مى
  .بيكارى يا تنبلى يا تن پرورى است
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  :تأثري كار بر احساسات دروىن انسان: ب

در جمموع، كار در عني اين كه معلول فكر و روح و خيال و دل و . ن داردكار تأثري مستقيمى بر احساسات و روان انسا
. جسم آدمى است، سازنده خيال، عقل و فكر، سازنده دل و قلب و به طور كلى سازنده و تربيت كننده انسان است

  ).422): شهيد مطهرى(تعليم و تربيت (

  :كار عامل تقويت شخصيت: ج

كند، در مقابل ديگران احساس شخصيت  ين كه نيازش را از ديگران بر طرف مىانسان با كار و فعاليت، به حكم ا
كند و از آجنا كه انسان خود را بيشرت از  كسى كه به هر دليلى بيكار است در مقابل ديگران احساس ذلت مى. كند مى

بايد به كار روى شخصيىت شود، بنابراين براى حفظ شخصيت خود  خواهد دچار ىب هر كس ديگر دوست دارد دلش منى
  .آورد

  :كار از ديدگاه بزرگان

رتين . برم خواهد مرا از پاى در آورد به كار پناه مى كنم كه درد و رنج بيمارى مى هر وقت احساس مى: »ولرت« كار 
  .درمان دردهاى دروىن من است

رت از مدرسه كار  بعد از ديانت مدرسه: »ساموئل امسايلز«   .ساخته نشده استاى براى تربيت انسان 

  .نام خواهد شد» سعادت«عروس زندگى كار است، اگر مشا با آن ازدواج كنيد فرزندتان : »فرانكلني«

مصدر متام مفاسد فكرى و اخالقى، بيكارى است، هر كشورى خبواهد اين عيب بزرگ اجتماعى را دفع كند، : »پاسكال«
  .عده معدودى از آن آگاهند در عرصه وجود افراد برقرار شود بايد مردم را به كار وا دارد تا آرامش عميق روحى كه

  557: بربال انديشه، ص

  

   حكايات تارخيى
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   گداىي بدترين عمل است  - 1

  

چه : شخصى از دوستان رسول اكرم نزد ايشان شرفياب شد و از حضرت درخواست چيزى كرد؛ رسول اكرم از او پرسيد
براى آب خوردن و يك قطعه پارچه كه قسمىت از آن را روى زمني و قسمت از مال دنيا فقط ظرىف : دارى؟ جواب داد

آيا كسى هست اين : كنم، پيغمرب اسالم فرستاد ظرف و پارچه را آوردند آنگاه پرسيد ديگر را به حالت روانداز استفاده مى
  دو چيز را خبرد؟

يه كن و يك درهم آن را خ: شخصى آن دو اثاث را به دو درهم خريد، پيغمرب فرمود وراكى خبر و درهم ديگر را طناىب 
  .در بيابان هيزم مجع كن و در بازار بفروش

ام تا امروز  از روزى كه كار كرده: آن مرد مشغول كار شد، بعد از دو هفته نزد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله آمد عرض كرد
  .خريد ام، سپس از آن مبلغ مقدارى غله و جامه پانزده درهم پس انداز منوده

رت يا بدتر است، آيا كوشش نيكوتر است يا   ببني از اين دو عمل كه اجنام داده: رسول اكرم به او فرمود اى كداميك 
  ؟»1«  گداىي

   نيازى از مردم ىب - 2

  

______________________________  
  .45/ 1: ؛ جمموعه ورّام44، حديث 1، باب 10/ 100: حبار االنوار -)1(

  558: انديشه، صبربال 

هاى  در يكى از روزهاى گرم امام صادق عليه السالم را ديدم كه در يكى از كوچه: گفت»  َعْبداْألعلى«شخصى به نام 
  .مدينه براى طلب معيشت در راه است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

رسول با آن مقامى كه در نزد خداى متعال دارى، هم چنني خويشاندى با ! يابن رسول اللَّه: به نزدش رفتم و عرض كردم
در چنني هواى گرمى به طلب روزى : افكىن؟ امام فرمود اسالم، در چنني روز گرمى خود را در طلب دنيا به چنني زمحىت مى

  .»1«  نياز كنم ام تا بدينوسيله خود را از امثال تو ىب بريون آمده

  درخت خرما - 3

  

هاى هسته خرما را به طرف  گ شرتها را بار كرده و لنگهامريمؤمنان عليه السالم را ديدند كه به مهراه كارگران با بيل و كلن
هسته درخت خرما، از آينده آن : بار شرتها چيست؟ امام به جاى آن كه بفرمايد! يا على: برد، از وى پرسيدند صحرا مى

  .ان شاء اللَّه صد هزار درخت خرما: خرب داد و فرمود

فرسا در آن زمني آب درآورد؛ سپس متام  ظر گرفت، با زمحىت طاقتهاى خرما را به صحرا برد، زمني وسيعى را در ن هسته
مردى كه ! آرى. ها خطا نرفت و مهه تبديل به درخت شد يكى از آن دانه: امام باقر عليه السالم فرمود. ها را كاشت دانه

  .»2« دهد ى مىآموزد و فكر توانگر  صد هزار درخت خرما و خنله تناور را در هسته ضعيف ببيند، راه توانگرى مى

   در اولني روز به طلب كار رفت - 4

  

______________________________  
، حديث 4، باب 20/ 17: ؛ وسائل الشيعه3، باب ما جيب من االقتداء باالئمة، حديث 74/ 5: كاىف  -)1(

21873.  

  .3، حديث 102، باب 32/ 41: حبار االنوار -)2(

  559: بربال انديشه، ص

عمار «و » ابواهليثم بن التيهان«امريمؤمنان عليه السالم بيعت كردند، تصدى امر بيت املال را به عهده  بعد از آنكه با
واگذار كرد كه طبق دفرتى كه نام مسلمني در آن است مهه كس را از عرب و غري عرب به طور مساوى، هر نفرى » ياسر

  .سه دينار عطا كنند
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  .سيصد هزار دينارمجعيت صد هزار نفر بود و موجودى خزانه 

بزرگ انصار با غالم خود كه در آن روز او را به شكرانه دولت على عليه السالم » سهل بن ُحَنيف«مشغول تقسيم شدند، 
به خودت چند عطا شده : كىن؟ امريمؤمنان عليه السالم فرمود به اين غالم سياه چند عطا مى: آزاد كرده بود آمد و گفت

  :است؟ گفت

ايد بدهيد، مهني كه  به غالم او هم سه دينار، مثل آنچه به خود او داده:  به مهه مردم سه دينار، فرمودبه من و هم چنني
از موالى خود اجازه : معلوم شد در دولت على تفاضلى در كار نيست، طلحه و زبري نزد عمار و ابوهيثم آمدند و گفتند

خواهد حاجب و درباىن  ذن خبواهم و وقت بگريم؟ او اذىن منىآيا از موالمي ا: بگري تا با او مالقات كنيم، عمار گفت
ندارد، عالوه بر اين موالمي اكنون در خانه نيست او االن كارگر و اجري خود را گرفت و تيشه و زنبيل و كلنگ خود را 

  .»1« برداشت به خنلستان رفت كه جهت حفر چاه كار كند

  نياز نياز به درگاه ىب - 5

  

ل اكرم دچار تنگدسىت شده بود، روزى در حاىل كه به شدت پريشان بود، با مشورت عيالش تصميم  يكى از دوستان رسو 
  .گرفت حضور پيغمرب خدا رفته و وضع خود را شرح دهد و از آن حضرت كمك خبواهد

   به حمضر پيغمرب اسالم آمد؛ وىل قبل از آن كه نيت خود را اظهار كند اين

______________________________  
  .85، حديث 1، باب 110/ 32: حبار االنوار -)1(

  560: بربال انديشه، ص

  :مجله را از حضرت شنيد كه فرمود

چون . »كند نياز مى نيازى بورزد خداى متعال او را ىب كنيم و اگر كسى ىب هر كس از ما كمك خبواهد ما به او كمك مى«
آن روز مهچنان با فقر و تنگدسىت به سر برد؛ وىل روز ديگر اين كالم را شنيد چيزى نگفت و به خانه خود برگشت، در 

  .ناچار شد با مهان نيت به حمضر پيغمرب درآيد و عرض حاجت كند
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نيازى ورزد  دهيم، وىل اگر ىب هر كس از ما كمك خبواهد به او كمك مى«: روز دوم نيز از رسول اكرم شنيد كه فرمود
  .»كند نياز مى خداى متعال او را ىب

آنكه عرض حاجت كند به خانه برگشت و مهچنان در پريشاىن به سر برد تا اينكه روز سوم باز به حمضر رسول اكرم  بدون
  .رفت، پيغمرب اسالم مهان مجله را تكرار فرمود

يدست در قلب خود احساس اطميناىن كرد، با خود فكر كرد كه ديگر هرگز به دنبال كمك بندگان خنواهم  اين بار آن 
  .خواهم كه مرا موفق كند ز خدا مىرفت، ا

اى  اى مجع كند به بازار برده و بفروشد، تيشه با خود فكر كرد كه اكنون بايد چه كرد، به نظرش آمد به صحرا رود و هيمه
روزهاى ديگر به . به امانت گرفت به صحرا رفت هيزم مجع كرد آورد و فروخت و لذت زمحت و كوشش خود را دريافت

داد، از زمحت خود تيشه و ساير لوازم را خريد تا صاحب سرمايه و غالماىن شد، روزى رسول اكرم به او آن كار ادامه 
نگفتم هر كس از ما كمك خبواهد ما : كنان حال او را پرسيد، آن مرد قصه خود را نقل كرد حضرت فرمود رسيد و تبسم

  .»1« كند نياز مى را ىب نيازى ورزد خداى متعال او كنيم؛ وىل اگر ىب حاجت او را روا مى

______________________________  
  .7 -8094، حديث 30، باب 224/ 7: ؛ مستدرك الوسائل7، باب القناعة، حديث 139/ 2: كاىف  -)1(

  561: بربال انديشه، ص

  

   در عبادت از او كوشاتر است - 6

  

اكنون چه : امام پرسيد. دچار فقر شده است :امام صادق عليه السالم از حال يكى از دوستان خود جويا شد، گفتند
توسط يكى از : شود گفتند زندگى او از كجا اداره مى: امام پرسيد. در خانه به عبادت خدا مشغول است: كند؟ گفتند مى

  .يارانش

  .كند در عبادت از او كوشاتر است به خدا قسم آن كس كه معاش او را فراهم مى: فرمود
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  شود از كوشش خسته منى - 7

  

فرق . داند در اين خاك چه اسرار ثروتى است امريمؤمنان عليه السالم، ابوتراب و پدر تاجدار خاك و آب است، او مى
  .رغبت و در عمل مبالغه كار است زهد او با زاهدين ديگر مهني نكته است كه در متتع از لذات ىب

ر كنار باشند؛ وىل امام از متتع بركنار و در عمل به حد دانند كه از عمل، عمران و متتع هر دو ب زّهاد، زهد را به اين مى
نياز، و هم از زهاد زمان ممتاز است؛ زيرا مردم دنيا هم به عمل  اعلى مبالغه كار است؛ از اينجاست كه هم از مردم دنيا ىب

  .فرو رفته و هم به لذات خارج از حد، او نه چنني است و نه چنان

در سراسر عراق رعيت من در : فرمود ى خرسندى از كالمش آشكار بود كه مىدر زمان دولت خود در كوفه، روز 
  .اند و احدى نيست كه چنني نباشد اند، آبشان شريين و نانشان گندم و زير سايه نعمت

را آزاد كرده بود با شرط پنج سال خدمت در خنلستان او، او را براى سرپرسىت مزارع » ابونيزر«يكى از غالمان خود به نام 
  .ها به نام چشمه اىب نيزر است هاى خود گذارده بود، يكى از آن چشمه و چشمه

آرى اما غذاىي كه براى : روزى حضرتش به سركشى مزرعه آمد پياده شد و فرمود غذاىي هست؟ گفتم: گويد او مى
  پسندم، كدوىي دارم از امريمؤمنان منى

  562: بربال انديشه، ص

  !مهان را بياور: فرمود. ام ردهمهني مزرعه با روغن پيه بريان ك

ها را شست و چند مشت آب  ها را براى صرف غذا شست، غذا را تناول منود جمدداً دست آوردم، امام برخاست دست
  .دور افتاده باد كسى كه شكم، او را داخل آتش كند: ميل كرد، آنگاه فرمود

ن مقدار كلنگ زد تا خسته شد، براى رفع خستگى كلنگ را بياور، كلنگ را گرفت و در چاه فرود آمد آ: بعد فرمود
رخيت و با انگشتان خود آن عرق را از پيشاىن به زمني رخيت و باز به  بريون آمد در حاىل كه از پيشاىن مقدس او عرق مى

  .زد، ناگهان رگ آب بسان گلوى شرت فواره زد كرد و كلنگ مى قنات فرود آمد، مههمه مى

  .صدقه است صدقه است، دوات و كاغذ بياور: رخيت فرمود حاىل كه هنوز عرق مى امام فورى بريون آمد و در
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با عجله دوات و كاغذ آوردم، با خط مبارك خود نوشت اين وقفى است از بنده خدا على امرياملؤمنني براى : اىب نيزر گفت
پذيرد؛ تا خدا وارث  ه انتقال مىشود و ن رود، نه خبشيده مى اى كه نه فروش مى يدستان مدينه صدقه قرار داد صدقه

ا خواهد شد آمسان   .»1« ها و زمني است؛ مگر آن كه حسن و حسني به آن حمتاج گردند كه ملك آ

   چرا ترس - 8

  

روزى به خارج مدينه رفتم حرارت هوا طاقت فرسا بود، از دور حضرت امام حممد باقر عليه : گويد» حمّمد بن منكدر«
   ت عرق از جبنيالسالم را ديدم كه قطرا

______________________________  
، در ذيل اين روايت آمده است كه معاوية بن اىب 3 - 16110، حديث 12، باب 62/ 14: مستدرك الوسائل -)1(

پدرم اين چاه را : سفيان حاضر شد اين چاه را به مبلغ دويست هزار دينار خبرد؛ امام جمتىب عليه السالم نپذيرفت و فرمود
  .فروشم كرده است، و من در مقابل هيچ چيز آن را منى  وقف
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  .رخيت مباركش مى

رود يعىن چه؟ خوبست بروم او  راد مردى مانند او در اين ساعت گرم با چنني حالت به طلب دنيا مى! با خود گفتم عجبا
بدن سنگني در اين هواى گرم در طلب دنيا باشى،  از مشا دور است با اين: را نصيحت كنم، جلو رفته سالم كردم و گفتم

  اگر در چنني حالىت مرگ گريبانت را گرفت چه خواهى كرد؟

  :فرمود

ام؛ زيرا به وسيله كار، خود را از تو و ديگران  چه ترسى دارم، اگر در اين حالت مبريم در طاعت حضرت حق جان داده«
ترسيدم مرگ فرا رسد كه به معصيت خدا مشغول باشم حممد بن  مى كنم، وقىت نياز داشته و آبروى خود را حفظ مى ىب

  .»1« »يابن رسول اللَّه من خواستم تو را نصيحت كنم؛ اما تو مرا نصيحت كردى و از اشتباه بريون آوردى: منكدر گفت

   مششري و كسب حالل - 9
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شده بود، هزار دينار به غالم خويش چون عايله حضرت زياد » مصادف«امام صادق عليه السالم غالمى داشت به نام 
مصادف سپردند و فرمودند اين هزار دينار را بردار و با آن جتارت كن، اين كار براى آن بود كه در سود آن با غالم خود 

  .شركت كند

يه كرد و با  . طبق فرمان امام، مصادف آماده سفر به مصر شد وى با آن پول متاعى كه در بازار مصر رونق داشت 
  .اروان جتار به طرف مصر رهسپار شدك

اى كه مصادف در آن بود مقابل شد، مصادف از  اى از شهر خارج شده بود، با قافله قبل از رسيدن به مصر قافله
   اوضاع در چه حال است؟ پس: مصريان پرسيد

______________________________  
ذيب1ث ، باب ما جيب من االقتداء باالئمة، حدي73/ 5: كاىف  -)1(   .15، حديث 93، باب 325/ 6: ؛ 
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  .برد بازار خوىب دارد از گفتگو معلوم شد متاعى كه مصادف مى

  .اهل قافله با يكديگر هم عهد شده و قسم خوردند كه متاع را دينار به دينار سود بفروشند

كيسه هزار دينارى ترتيب داد و از مصر رهسپار مدينه شد، بعد از ورود به مصر، متاع را به دو هزار دينار فروخت، دو  
  .سود زيادى برديد؟ مصادف قصه را نقل كرد: امام فرمود. چون به مدينه رسيد دو كيسه هزار دينارى را به حمضر امام برد

قسم ! جود آوريدسبحان اللَّه مشا قسم خورديد و عهد كرديد كه در ميان مسلمني بازار سياه به و : امام با تعجب فرمود
اين اصل مال براى خودم، من : سپس يك كيسه را برداشت و فرمود! خورديد سودى كنيد كه مطابق با اصل سرمايه باشد

  .»1«  تر است مششري زدن از كسب حالل آسان: سپس فرمود. با آنچنان سودى كه دور از انصاف است كارى ندارم

   رعايت انصاف -10
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هاىي كه در معرض فروش قرار داده  فروشى بود، قيمت جامه از مسلمانان بود داراى شغل جامهكه يكى » يونس بن عبيد«
روزى جهت اقامه مناز به مسجد رفت و برادرزاده خود را به جاى خويش  . بود از چهار درهم بود تا دويست درهم بود

  .گذاشت

هاى  برادرزاده يونس يكى از جامه. طلب كرد اى را كه در حدود چهارصد درهم بيارزد در اين اثنا شخصى آمد و جامه
  .دويست درمهى را به او نشان داد اتفاقاً خريدار آن را پسنديد و آن را به چهار صد درهم خريد

______________________________  
ذيب1، باب احللف من الشراء والبيع، حديث 161/ 5: كاىف  -)1(   .58، حديث 1، باب 13/ 7: ؛ 

  565: ه، صبربال انديش

يونس بن عبيد از مسجد خارج شد بني راه به آن مرد برخورد، تا جامه را دست او ديد شناخت كه از دكان وى خريدارى  
  .كرده است

  :اى؟ مرد گفت اين جامه را چند خريده: پيش آمد سالم كرد و از او پرسيد

اند؟ برگرد  چگونه چهارصد درهم به تو فروخته ارزد اين جامه بيش از دويست درهم منى: يونس جواب داد! چهار صد درهم
اتفاقاً ارزش اين جامه چهارصد درهم است، چه در شهر ما اين لباس را به پانصد درهم : مرد گفت. تا بقيه پولت را بدهم

شرم  اش پرخاش كرد كه از خدا خرند، باالخره يونس او را به دكان آورد و دويست درهم به او پس داد و به برادرزاده مى
  دهى؟ كىن كه اين گونه مردم را فريب مى منى

اگر ! عجب: من چكنم او خودش به اين قيمت راضى شد كه خريد، يونس با تعجب سرى تكان داد و گفت: پسر گفت
  او به اين قيمت راضى شد، تو چرا متوجه نبودى كه بايد نفع خود را درباره او منظور بدارى؟

16  
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  خواهند انسان چه مىاز 
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كند و سرنشينان آن از  شود، كشىت با نظمى دقيق و كامل روى آب حركت مى گاهى كه امواج خروشان دريا آرام مى
  .شوند فام مسرور مى هاى ساكن نقره ديدن اشعه خورشيد جهانتاب، و آب

كند،  شود و كشىت را دچار امواج سهمناك مى طوفاىن برپا مىدهد و  گذرد كه اتفاق ناگوارى روى مى اما چيزى منى
  .منايند هاى گذشته را فراموش مى بازند و متام لذت سرنشينان كشىت خود را مى

آن روز كه از زرق و برق دنياى ماديگرى خربى نبود و شهوات و آمال غلط، مانند . اين حالت مردم غري مؤمن است
ديد آمدند؛ اما چند روزى كه ظاهر زندگى عوض شد و  كرد مردمى آرام به نظر مى منى سيل بنيان كن اجتماع را 

بندوبارى در متام مراحل زندگى راه يافت، پاك باخته شدند و رذائل اخالقى و فساد را جانشني فضايل و حسنات  ىب
  !!منودند

پرورانند، و از  ه و پوچ درمغز خويش مىآن قوم و ملىت كه حمكوم شهوات شدند و از منطقه اميان كوچ كردند، سخنان ياو 
هاى خود ندارند، بار خود را به منزل و مقصود خنواند رسانيد؛ بلكه در وادى گمراهى  طرف ديگر عقيده و اميان به گفته

  .بندوبار، مرد عمل و اميان نيستند سرگردان و در نتيجه هالك خواهند شد؛ زيرا اين گونه اشخاص ىب

ا آرام در حركت است و پيوسته سعادمتند و رو به ترقى اما مردم مؤمن و موح د و پايدار چنني نيستند؛ مهيشه كشىت آ
  .هستند
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  .هر ملت و قومى كه خود را از پسىت و خوارى جنات داد، به واسطه سعى و كوشش به چنني سعادتى رسيد

دهد، مهان اميان به  رساند و از هالكت و نيسىت جنات مى ىل مىعلل و اسباىب كه يك قوم و ملت را به اوج ترقى و تعا
ا مى   .باشد خداى متعال، حسن رفتار و عمل آ

آن قومى كه مهت خود را خداشناسى، . مردمى كه داراى اخالق حسنه و صفات پسنديده باشند، از ميان خنواهند رفت
ش از صفحه تاريخ حمو خنواهد شد، تا جاىي كه ساير اميان، بندگى حقتاىل و شجاعت، حريت و سخاوت قرار دهد، نام

  .ى آن، كسب فضيلت خواهند منود ملل، از اخالق محيده و صفات پسنديده
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گويند بدان عمل و رفتار نكنند، در انظار ديگران خوار و زبون  باشند و آنچه مى اما مردمى كه مذهب و اميان نداشته
  .م قد علم منايندتوانند در برابر ساير اقوا هستند، و منى

مردم بدون علم . قبل از بعثت نىب اسالم دنياى بشريت گرفتار جهل و ناداىن و از نظر اخالق در نكبت و ذّلت بود
در آن زمان وضع زندگى ملل و . ها از حقايق و معارف دور بودند كردند و فرسنگ دانش، و آگاهى و بصريت زندگى مى
  .ه زندگى حيوانات نزديك يا عني زندگى چهارپايان بوداقوام از صورت زندگى انسان دور و ب

  .مهت مردم قبل از بعثت، جز شهوت، شكم، غارتگرى، دزدى، جنايت، ظلم، خيانت، تعدى و جتاوز چيز ديگرى نبود

كه در آن دنياى تاريك و پر هرج و مرج، خداى متعال پيغمرب اسالم را مبعوث به رسالت كرد تا جامعه بشر را از كارهاىي  
  .خمالف حقيقت انسانيت و بشريت بود باز دارد، و مردم رااز عواقب وخيم سوء اخالق برحذر بدارد
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اىي كه مى خواستند در برابر معبود حقيقى و يكتا قد علم  آن رهرب عاليقدر نزاعى با علم انسانيت نداشت؛ بلكه با آ
  .منايند خمالفت داشت

هاى اخالقى كه باعث بدخبىت و شقاوت بشر بود را از ميان بردارد، و  پرسىت و زشىت شرك و بت خواست آن حضرت مى
كن منايد، و جهاىن از مردم خداشناس و با تقوى و درستكار  خرافاتى كه در دل و جان و اعمال آنان فرو رفته ريشه

  .تشكيل دهد

شدند و براى  دسته داخل منطقه تربيت آن بزرگوار مىروى مهني مبنا بود كه پس از مدتى كوتاه اقوام و ملل دسته 
  .منودند دادن حتصيالت اخالقى و صفات پسنديده و خداشناسى، نام خود را براى مهيشه در دفرتش ثبت مى ادامه

شناس، با تقوى، خداترس، شريف، عامل، باحقيقت، شجاع، سخى، بزرگوار،  شاگردانش هم مردماىن خداشناس، وظيفه
  .و جز خداى بزرگ معبود ديگرى نداشتند به طورى كه متام اعمال و رفتار آنان براى خدا بود عزيز بودند

العاده خود مردم، جهان را به اخالق انساىن دعوت  القدر، با نفوذ فوق آيني مقدس اسالم به وسيله قرآن جميد و نىب عظيم
  .دارد ىمنايد و آنان را از هرگونه تبهكارى، فساد و بدخبىت بر حذر م مى

  .است اسالم دنيا و آخرت مردم را در نظر داشته و براى عمران هريك از آن دو، قوانيىن متني و حمكم وضع منوده
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  :رسول گرامى اسالم در يكى از جمالس مكه، در اوايل بعثت، ضمن يك سخنراىن مهمى خطاب به مردم فرمود

  .»1« َقْد ِجْئُتُكْم ِخبَْريِ الُدنيا َواْآلِخَرةِ   اىنّ 

______________________________  
، جملس يوم اجلمعه التاسع من ربيع، حديث 581: ؛ اماىل طوسى27، حديث 1، باب 191/ 18: حبار االنوار -)1(

ج البالغه11 - 1206   .210/ 13: ؛ شرح 
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  .»ام من براى آبادكردن دنيا و آخرت مشا آمده«

اى بود كه هيچ  صورت خالفت و حكومتم در آن مدت كوتاه به گونه: امريمؤمنان عليه السالم فرمودجانشني بالفصل او 
ره نداشته باشد خانه   .اى در كشورم نبود مگر آنكه از گندم و آب خوشگوار 

دين مقدس اسالم كه اساس آن بر توحيد و يكتاپرسىت است، بشر را به پاكى درون و برون، درستكارى، امانت، 
منايد، و اين مهان اصول و قواعديست كه  ها دعوت مى استگوىي، صداقت، پاكيزگى، مساوات و مواسات، و به متام خوىبر 

  .رساند توده بشر را از جهل و گمراهى و احنطاط اخالقى به شاهراه تكامل و باالترين درجه عظمت و ترقى مى

گريى از آنچه حرام كرده، نه تنها آسان و مفيد است؛  كناره  عمل كردن به واجبات دين اسالم و قوانني پاك آيني مقدس و
  .باشد بلكه هيچ ناسازگارى و احنراىف با سري متدن و جتدد نداشته و مؤيد و وسيله پيشرفت حقيقى آن مى

فرسا، بنا به دستور پروردگار، دوازده جانشني براى حفظ آيني  رسول خدا در اواخر عمر خود، پس از آن زمحات طاقت
ا حضرت ا ا امريمؤمنان على بن ابيطالب و آخرين آ سالم و اصول انساىن در ميان جوامع بشرى معرىف منود كه اول آ

پيغمرب اسالم در زمان حياتش به معرىف دوازده جانشني خود تصريح فرمود و . مهدى حجة بن احلسن عليهم السالم است
  .مردم را به اطاعت از آنان دعوت كرد

ران( 174صفحه » ينابيع املوده«م كتاب در جلد دو  - 1   :از جابر جعفى روايت شده است كه) چاپ 

قاَل يا جاِبْر انَّ ْاالئَِمَة ُهْم . َعَقِب احلَُْسْنيِ   اللَّه اَن قـَْوماً يـَُقُولوَن انَّ اللَّْه َتعاىل َجَعَل ْاِالماَمَة ىف قال قـُْلت لِْلباِقْر ياْبَن َرسولُ 
   اَىل اْلسَّماِء َوَجْدُت اْمسائـَُهمْ   اللَِّه صلى اهللا عليه و آله بِاماَمِتِهْم وُهْم اْثىن َعَشِر وقاَل َلمَّا اْسرى ىب َلْيِهْم َرسولُ الَّذيَن َنصَّ عَ 
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وَعلىٌّ   وَعلىٌّ وُحممٌِّد وَجْعَفٌر وموسى]  ُن واحلسنيُ احلس[  ِمْكُتوَبٌة َعلى ساِق اْلَعْرِش بِالنُّوْر اْثىن َعَشَر اْمساً اوَُّهلُْم َعلىٌّ وَسْبطاهُ 
  .»1«  عليهم السالم  وُحممَّد وَعلىٌّ واحلَْسُن وُحممٌَّد اْلقاِئُم احلُِْجةاْلَمْهدى

گويند خداى متعال امامت را در فرزندان امام حسني عليه  مردم مى: به امام پنجم عرض كردم: گويد جابر جعفى مى«
ائمه كساىن هستند كه پيغمرب اسالم در زمان حيات خود به آنان ! اى جابر: داده، امام باقر عليه السالم فرمود السالم قرار

ا دوازده نفر است شىب كه مرا به معراج : نىب اكرم فرمود. تصريح فرمود كه پس از آن حضرت، رهربان اسالمند و عدد آ
ا را بر پايه عرش ديدم كه به وسيل ه نور نگاشته شده بود و دوازده نفر بودند، اول آنان على و سپس حسن و بردند نام آ

حسني و على بن احلسني و حممد بن على و جعفر بن حممد و موسى بن جعفر و على بن موسى و حضرت امام حممد 
  .»تقى و امام على النقى و امام احلسن عسگرى و حممد حجة بن احلسن عليهم السالم

اْثىن َعَشَر يعىن امرياً ُمثَّ   اللَِّه َخيُْطُب َفَسِمْعُتهُ يَقُوُل َيكوُن ِمْن بـَْعدى اْلَمْسِجِد َوَرسُولُ   اىل  ِجْئُت َمَع اىب: قالَ  عن جابر بن َمسَْرةِ 
  .»2«  ما قاَل؟ َفقاَل ُكلُُّهْم ِمْن قـَُرْيشٍ :  َخَفَض َصْوَتُه فـََلْم ادر يَقُوُل فـَُقْلُت ِالىب

بعد از : با پدرم به مسجد رفتم نىب اسالم مشغول خطابه بود، شنيدم كه فرمود: ْة روايت شده كه گفتاز جابر بن َمسُرَ «
نىب اسالم : گويد؟ پدرم گفت پدر جان چه مى: اند، سپس صداى او آهسته شد، گفتم من دوازده نفر رهرب و جانشني

ا از قريش: فرمايد مى   .»اند مهه آ

   ه فرمان خداى متعال و به تصريح رسول اكرمرهربان عاليقدر عامل تشيع كه ب

______________________________  
  .246: ؛ كفاية االثر226، حديث 41، باب 357/ 36: حبار االنوار -)1(

  .50: ؛ كفاية االثر13، حديث 469/ 2: خصال -)2(

  572: بربال انديشه، ص

جانشني آن حضرت ) براى راهنماىي بشر بعد از پيغمربدر دويست و هفتاد و يك حديث بنا بر نقل عامه و خاصه (
ها كردند و عالوه بر زمحات ايام حيات،  ها مهانند نىب اكرم كوشش بودند، از اول تا دوازدمهني نفر براى هدايت انسان

  .سخنان پر ارج و گرانبهاىي از خود به يادگار گذاشتند
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اليقدر پيشواى چهارم حضرت زين العابدين سيدالساجدين عليه اى از فرمايشات رهرب بزرگ ع من در اين نوشتار گوشه
ام و به  ها و متايالت خود را مطابق با رضايت خداى متعال قرار دهند نقل كرده السالم را براى افرادى كه خبواهند خواسته

از دستورات قرآن و   خواهم كه مجيع مسلمني را در پريوى كردن از خداى توانا مى. ام صورت اختصار شرحى بر آن نگاشته
زدگى و استعمار اجانب و بيگانگان در پناه  كلمات پيشوايان دين و ائمه هدى موفق گرداند و آنان را از خطر غرب

  .عظمت خود حفظ منايد

  از انسان چه مى خواهند

  

   شناسى امام سجاد عليه السالم شخصيت

  

  :ر عليه السالم فرموداجلارود روايت شده است كه حضرت باق از اىب» كاىف«در كتاب 

هنگامى كه شهادت امام حسني عليه السالم رسيد، دخرت بزرگ خود فاطمه را خواست و كتاب سربسته و وصيت «
  .اى به او داد ظاهره

على بن احلسني عليهما السالم در اين حال سخت بيمار بود و به خود مشغول؛ اما فاطمه آن كتاب را به امام چهارم داد 
  .»كه آن كتاب به ما رسيده است  به خدا سوگند

  :خداى متعال مرا قربان تو گرداند در آن كتاب چيست؟ فرمود: من گفتم

ها در  به خدا قسم هر چه اوالد آدم از روز آفرينش آدم تا پايان دنيا نياز دارند در آن است، به خدا متام حدود و جمازات«
   آن ثبت است، حىت جمازات

  573: بربال انديشه، ص

  .»1« »خراش در بدنيك 

اين حديث داللت دارد كه امام سوم آن كتاب را به دخرت خود داد تا بعد از شهادت، به امام بعد از او بسپارد و آنچه 
  .شده مندرج بوده است براى تربيت اجتماع، بعد از قرآن الزم بوده در كتاب خمصوصى كه از امام سوم به امام چهارم داده
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   عليه السالمسريه على بن احلسني 

  

كنند، در خنستني قدم زندگى در گرايش به امور  مردمى كه تابع عامل مادى گشته و در مراحل زندگى از آن متابعت مى
شوند و اجتماع،  ور مى معنوى و مبارزه با متايالت نفساىن مأيوس گشته و در نتيجه در قيد ماديت و حميط ماديگرى غوطه

ا، از فضيلت خاىل مى مينهمدنيت، سياست، معيشت و ساير ز  ره  هاى معنويت ىب ماند و از راهنماىي هاى حيات آ
  .اين مهمرتين عامل گسرتش فساد، ظلم و بيدادگرى است. گردند مى

خداى متعال انسان را در زمني جانشني خود قرار داد و يك سلسله وظايف را براى او مقرر منود و : گويد اما اسالم مى
آن، كالبد زيباى بدن را به روح او ارزاىن داشت؛ بنابراين از نظر اسالم، بدن زندان روح نيست؛ بلكه حمل  براى اجنام دادن

  .هاى روحى است فعاليت

و » العابدين زين«عبادت در اسالم فردى و اجتماعى است؛ از نظر عبادات فردى، امام چهارم ملقب به 
   شد و از نظر اجتماعى كتب حديث» سيدالساجدين«

______________________________  
، حديث 1، باب 50/ 26: ؛ حبار االنوار6، حديث ...، باب ما نص اللَّه عزوجل ورسوله على290/ 1: كاىف  -)1(

96.  

  574: بربال انديشه، ص

  .و تاريخ از حيات روشن و زندگى درخشان آن حضرت را ياد كرده است

ت كردند، پس از چند روزى اسرتاحت و توقف در مدينه، به سوى مكه گروهى از مسلمانان براى اجنام فريضه حج حرك
  .معظمه به راه افتادند

ا آشنا بود، آن مرد متوجه شخصى در  در بني راه مكه و مدينه، در يكى از منازل، قافله حج، با مردى روبرو شد كه با آ
در ! دمت و رسيدگى به كارهاى اهل قافله بودميان قافله شد كه در سيماى اولياء حق بود و با اشتياق متام مشغول خ

  شناسيد؟ آيا اين شخصى كه مشغول اجنام كارهاى مشاست را مى: مهان حلظه اول او را شناخت، با تعجب از مردم پرسيد
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 امي كارى براى اين شخص از مدينه به قافله ما ملحق شده و مردى درستكار و پرهيزگار است، ما از او خنواسته! نه: گفتند
ا كمك منايد   .ما اجنام دهد، او خودش ميل دارد در كارهاى ديگران شركت كند و به آ

كرديد و  ايد، اگر او را شناخته بوديد اين چينن به ساحت مقّدسش جسارت منى معلوم است او را نشناخته: آن مرد گفت
  .شديد چون يك خادم به كار مشا رسيدگى كند حاضر منى

  !كيست؟مگر اين شخص  : پرسيدند

  .اين شخص على بن احلسني، زين العابدين و سيدالساجدين است: گفت

اهل قافله با تعجب برخاستند و خواستند براى عذرخواهى دست و پاى امام را بوسه زنند، آنگاه به عنوان گله عرض  
و ما مرتكب گناهى بزرگ چه كارى بود كرديد؟ ممكن بود از طرف ما نسبت به مشا جسارتى شود ! اللَّه يابن رسول: كردند
  .شومي

شناسند  شناختيد مشا را براى مهسفر بودن انتخاب كردم؛ زيرا گاهى با كساىن كه مرا مى چون مرا منى: امام عليه السالم فرمود
ا به خاطر رسول خدا زياد به من مهرباىن مى سفر مى دار خدمت شوم، به مهني  گذارند من عهده كند و منى كنم و آ

  شناسند من نيز از معرىف خود، لم مهسفراىن را انتخاب كنم كه مرا منىخاطر ماي

  575: بربال انديشه، ص

  .»1«  كنم تا بتوامن به سعادت خدمت به دوستان نائل شوم خوددارى مى

   اخالق حضرت سجاد عليه السالم

  

هاى نفساىن  ارادى، احساس براى سلوك و اعمال. شود ناميده مى» سلوك«شود  هر عمل ارادى كه از انسان صادر مى
هاى نفساىن صادر  غريزه و عادت وجود دارد كه منشأ اعمال و سلوك ماست و مجيع كردار ما از آن احساس: مانند

  .گردد مى

  .منائيم شومي؛ وىل آثار آن را حس مى هاى نفساىن منى ما متوجه احساس
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ها صادر  كنيم؛ وىل چيزهائى كه از غريزه را حس منىهاى نفساىن، سلوك و اعمال ارادى ماست، ما غرايز  آثار احساس
  .شود از يك غريزه و مصدر نفساىن سرچشمه گرفته است منائيم، پس هر عملى كه از ما صادر مى شود حس مى مى

اى بشرى است، فقط از ظواهر اعمال حبث منى كند؛ بلكه در اساس و منشأ عمل  علم اخالق كه يكى از علوم پر 
شوند، مگر علل و اسباب آن را بشناسند،  انطورى كه علماى علوم ديگر به نظر ظاهر موجودات قانع منىمه. توجه دارد

  .منايند مهني علماى اخالق در اساس سلوك توجه منوده و اساس را اگر بد است معاجله و اگر خوب است تشجيع مى

. مال آنان، ترازوى شناخت فضائل اخالقى استرهربان اخالقى جامعه انساىن انبيا و ائمه هدى هستند كه كردار و اع
  .هاى كامل و بارز اخالق انساىن حضرت سجاد، زين العابدين عليه السالم است يكى از منونه

   امام چهارم عليه السالم با اصحاب خود در مسجد نشسته بودند، يكى از بستگان

______________________________  
، 46، باب 430/ 11: ؛ وسائل الشيعه13، حديث 40، باب 145/ 2: سالمعيون اخبار الرضا عليه ال -)1(

  .15177حديث 

  576: بربال انديشه، ص

حضرت وارد شد و نسبت به امام اسائه ادب كرد، حضرت در جواب او چيزى نفرمود، آنگاه صرب كرد تا تاريكى شب 
  :درمنزل آمد، امام فوراً به او سالم كرد و فرمودخانه به  مهه جا را فرا گرفت؛ امام به درخانه آن شخص رفت، صاحب

هاى امروز خود راستگو بودى و آنچه گفىت در من بود خداى متعال از من بگذرد و اگر درست  اى برادر اگر در گفته«
آن شخص با تعجب . سپس خداحافظى كرد و رفت» نبود خداى متعال ترا ببخشد، اكنون سالم و رمحت خدا بر تو باد

كارى در حق تو كردم كه : گريست عرض كرد حضرت آمد، امام را از پشت سر نگاه داشت و در حاىل كه مىدنبال 
  .»1«  ترا از آنچه گفىت حالل كردم و خبشيدم: حضرت فرمود! سزاوار نبودى، مرا ببخش

يه مى: مهچنني در روايت ديگرى آمده است كه كرد، كنيز  روزى يكى از كنيزان حضرت براى وضوى آن حضرت آب 
غفلت كرد و ظرف آب از دست او رها شد و به سر مبارك على بن احلسني افتاد و سر آن حضرت شكست، امام سر 

  :فرمايد خداى متعال در قرآن مى! اللَّه يابن رسول: خود را به جانب كنيز برداشت، كنيز بالفاصله عرض كرد

  .»»2« َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيظَ «
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  :عرض كرد. د را فرو خوردمحضرت فرمود خشم خو 

  .»»3«  َو اْلعاِفَني َعِن النَّاسِ «

  :عرض كرد. از تو گذشتم: فرمود

______________________________  
  .154/ 2: ؛ ارشاد1، حديث 5، باب 54/ 46: حباراالنوار -)1(

  .134): 3(آل عمران  -)2(

  .134): 3(آل عمران  -)3(

  577: بربال انديشه، ص

  .»»1«  اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ َو «

  :»2«  برو در راه خدا آزادى: فرمود

  سيد و ساالر و موال سرور روى زمني است
 

  اين وىل حضرت حق را حبل املتني است

  فخر ابناى بشر گلدسته باغ رسالت
 

  سروبستان واليت مقتداى عاملني است

  

  عارف اندر حق او باشد حرمي كعبه دل
 

  اين امام و پيشواى دين خرياملسلني است

  قلزم درياى خبشش يوسف حسن مالحت
 

  پور پاك سيد طاها و نسل يا وسني است

 ر او نبود ضرر گر آنكه نشناسى تو او را
 

  عارف اندر حق او خلق مهه روى زمني است

  عامل علم لدىن وارث امساء حسىن
 

  استگاه فضل و جاهش پايه عرش برين  تكيه
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  ناطق حق نور مطلق بر مهه هسىت موفق
 

  حجت عامل حمقق بر متام مسلمني است

  ملجأ بيچارگان و رهنما و هادى دين
 

  قبله راه حقيقت كعبه اهل يقني است

 جد پاكش سيد لوالك زهرا جده او
 

  نور چشمان حسني سبط امرياملؤمنني است

  

______________________________  
  .134): 3(آل عمران  -)1(

  .146/ 2: ؛ ارشاد158/ 4: ؛ مناقب3 -801، حديث 41، باب 345/ 1: مستدرك الوسائل -)2(

  578: بربال انديشه، ص

  

 گوهر درياى خبشش يوسف آل حممد
 

  سيد سجاد زيب عرش زين العابدين است

  اى امام احلق بيان احلق ز تو دارد متىن
 

  از آستني استچونكه دست جود تو دائم بريون 
«1» 

  

   هشت درس زندگى

  

  :احلَُْسْنيِ عليهما السالم َكْيَف اْصَبْحَت قال عليه السالم اْصَبْحُت َمْطُلوباً ِبَثماِن ِخصالٍ  ِقْيَل ِلَعلىِّ ْبنِ 

  .َيْطلُُبِىن بِاْلَفراِئضِ   اللَُّه َتعاىل - 1

  .َوالنَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله بِالسُّنَّةِ  - 2
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  .َواْلَعياُل بِاْلُقوتِ  - 3

  .َوالنـَّْفُس بِالشَّْهَوةِ  - 4

  .َوالشَّْيطاُن بِاْلَمْعِصَيةِ  - 5

  .َواْحلاِفظاِن ِبِصْدِق اْلَعَملِ  - 6

  .َوَمَلُك اْلَمْوِت بِالرُّْوحِ  - 7

  .َواْلَقبـُْر بِاجلََْسدِ  - 8

  .»2«  َفانَا بـَْنيَ هِذِه اخلِْصاُل َمْطُلوبٌ 

در حاىل كه هشت طلبكار هشت چيز را : چگونه صبح كردى؟ فرمود: ه السالم سئوال كردشخصى از حضرت سجاد علي
  :كيستند آن هشت طلبكار؟ امام به طور اختصار فرمود! يابن رسول اللَّه: كنند، عرض كرد از من مطالبه مى

  .كند خداى متعال، عمل به واجبات را طلب مى - 1

______________________________  
  .بيان احلق -)1(

  .3/ 2: ؛ سفينة البحار15/ 73: حبار االنوار -)2(

  579: بربال انديشه، ص

  .كند نىب اسالم، عمل به سنن را طلب مى - 2

  .كند اهل و عيال، روزى حالل را طلب مى - 3

  .كند نفس اماره، شهوت را طلب مى - 4

  .كند شيطان، نافرماىن از حق را طلب مى - 5
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  .كند  را طلب مىرقيب و عتيد، عمل صاحل - 6

  .كند ملك املوت، روح را طلب مى - 7

  .كند زمني، بدن و كالبد را طلب مى - 8

  »1«  خداى متعال طلبكار اول

  

______________________________  
انسان فطرتاً تشنه آزادى است و از هر كس و هر چيزى كه مانع آزادى او باشد متنفر، و مدافع سرسخت  -)1(

اجم غرايز دروىن و خواسته. خويش است طرفداران آزادى هاى حيواىن و افكار بريوىن  بسيارى از مردم بويژه جوانان بر اثر 
به طورى  . اين امر سبب تنّفر و دين گريزى آنان شده است! دانند ضد ديىن طلبكارى خداى متعال را مانع آزادى خود مى

اينان مدام با . اند و يا در حالت حتّري و بال تكليفى قرار گرفته اند كه يا از جمموع امور ديىن و عمل به آن دست كشيده
است و مگر نه اين است كه بزرگان دين براى آزادى بشر  روند كه مگر خداى متعال ما را آزاد خلق نكرده خود كلنجار مى

  نيست؟ اند؟ پس چرا اين مهه دستور؟ آيا اين دستورات به معناى سلب آزادى بشر به مقام رهربى رسيده

دستورات حضرت حق فقط و فقط متوجه انسان است و : در پاسخ از سؤال فوق از آنچه نبايد غفلت كرد اين است كه
كنند و حاكم مملكت وجودى آنان غرايز است، در نوع اعمال  ساير موجودات عامل كه از روى غريزه و جربى زندگى مى

ره   ندارند بنابراين از تكليف ساقطند اى و رفتار خود جمبورند و از آزادى و اختيار 

مهني اختيار مهمرتين عامل بروز تكليف . اما انسان از اختيار برخوردار است و مهمرتين امتياز وجوديش آزادى اوست
شاهد مهم نكته فوق اين است كه از نظر شرعى انسان جمبور مكلف نيست و در صورتى كه جمبور باشد اگر . است

بنابر اين تكاليف از عامل مهمى به نام آزادى و اختيار سرچشمه . عقاب و جمازاتى ندارد حرامى را هم مرتكب شود
  .گريد و دستورات خداى متعال و تكاليف اهلى هيچ منافاتى با آزادى و اختيار انسان ندارد مى

اند اجنام دهد؟ آيا كسى كه به دنبال آزادى است آيا غري از اين است كه هر كارى را كه خواست بتو : نكته ديگر اينكه
اگر به دنبا چنني آزادى هستيم تنها ... غري اين است كه به قدرتى دست يابد كه حتت تأثري قدرت ديگران قرار نگريد؟ و

  :آيد چرا كه خود فرمود در پرتو عمل به دستورات حضرت حق به دست مى
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. اى قرار دهم كه منريى مريم، تو را نيز زنده تم كه منىاى هس مرا اطاعت كن تا تو را مانند خود قرار دهم، من زنده! ام بنده«
باشد تو  من به هرچه بگومي باش پس مى. نيازى قرار دهم كه حمتاج نشوى شوم تو را نيز ىب نيازى هستم كه حمتاج منى من ىب

  ».اى قرار دهم كه به هر چيزى گفىت باش پس باشد را نيز به گونه

غرايز دروىن و متايالت نفساىن خود را آزادانه بدهم، نبايد فراموش كند كه با گرايش خواهم پاسخ  اگر كسى بگويد من مى
كند و تقويت آن ميل مساوى با ارتكاب پى در پى آن است و چنني  امور نفساىن ميل به آن را در وجود خود تقويت مى

گرايش ىب قيد و شرط اين است كه مهمرتين آثار شوم اين  . شخصى با اين ارتكاب، سند اسارت خود را امضا كرده است
هاى دروىن خود تصميم بگريد و مرتكب حمرمات نشود، به آساىن  اگر زماىن پشيمان شد و خواست آزادانه در برابر خواسته

اين نكته داراى . هاى پشت سر خود را خواب كرده و راه بازگشىت باقى نگذاشته است شود چرا كه متام پل موفق منى
  .توبه آغوش رمحت نوشته استاد انصاريان مراجعه كنيد: توانيد به كتاب اى تارخيى است كه مىه شواهد و منونه

  580: بربال انديشه، ص

كند كه آنچنان آفريده شده است كه به حال خود واگذار نيست، بلكه قدرتى بر  انسان اين مسئله را با عقل خود درك مى
  .كه بريون رفنت از حميط قدرت او، براى موجودى ميسر نيست  او و به سراسر جهان هسىت و مراحل آن حاكم است

آن قدرت چيزى جز قدرت ذات اقدس اليزال نيست كه از خلقت موجودات منظور و هدف داشته و خصوصاً براى 
  .ها اجراى آن قوانني را به صورتى منظم خواستار شده است تكامل بشر قوانيىن وضع كرده و از متام انسان

كردن به مقتضاى رضايت خداى متعال مراعات دستورات اوست و آن كس كه مطابق با وسعت   در حقيقت عمل
   اينك به. تكليفش رفتار كند، حق خداى متعال را رعايت منوده است و از عهده پرداخت حقوق اهلى برآمده است

  581: بربال انديشه، ص

  :كنيدتوجه  ) طبق نقل حديث مورد حبث(هاى خداى متعال  خمتصرى از طلب

   اميان
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اميان عبارت است از معرفت و يقني قلىب و اقرار داشنت به زبان و عمل بر طبق آن؛ يعىن انسان هرگاه قلبش به خداى 
متعال يقني داشت و مطابق آن يقني به زبان اقرار كرد و طبق آن اقرار به تنهاىي اميان نيست، تصدق به تنهاىي هم اميان 

  .و عمل هر سه با هم معناى اميان استنيست؛ بلكه تصديق و اقرار 

  :فرمايد مى 58اى متعال در قرآن سوره بقره آيه خد

نيكى آن نيست كه روهاى خود را به سوى مغرب يا مشرق كنيد، آن شخص كه به خدا و روز جزا و فرشتگان آمساىن و «
تنگدستان و براه مانده و بيچارگان و در راه پيامربان اميان دارد، از مال خويش كه آنرا دوست دارد به خويشان و يتيمان و 

آزادى بردگان دهد، و مناز به جاى آرد و زكات دهد و آنان كه چون پيمان بندند و به پيمان خويش وفادارند و نيز 
اند و مهچنان  بردباران در هنگام سخىت و مرض و هنگام جنگ هستند، مهني كسان هستند كه راسىت پيشه خود كرده

  .»ندپرهيزكاران

  :مرا موعظه كن، حضرت فرمود: مردى نزد امريمؤمنان عليه السالم آمد و عرض كرد

ا مباش كه توقع دارند بدون عمل در آخرت مزدى نصيبشان شود و به واسطه آرزوهاى درازى كه دارند توبه را به « از آ
  .گويند بعد توبه خواهيم كرد كنند و مى اندازند و گناه مى تأخري مى

زنند كه گوىي اعتنا به آن ندارند؛ اما عملشان مانند كساىن است كه يگانه  دنيا مانند اشخاص زاهد حرف مىدرباره 
ا بدهند سري نشوند و به اندك خودشان قانع نيستند، شكر آن مقدارنعمىت كه به. حمبوبشان دنياست    هرچه از دنيا به آ

  582: بربال انديشه، ص

  .جا آورندتوانند به  آيد منى دستشان مى

ى مى كنند،  كنند؛ اما خودشان منى كنند سايرين را به كار خوب امر مى كنند و خودشان كار بد مى ديگران را از كار بد 
ا عمل منى كنند، گناهكاران را دمشن دارند؛ وىل خودشان بواسطه گناهاىن كه   اشخاص نيك را دوست دارند؛ وىل مانند آ

  .»1« »!!شوند باز مهان گناهان را مرتكب مىترسند و  اند از مرگ مى كرده

ايستد و مناجات  سازد؛ يعىن در برابرش مى آن كه آدمى را به خدايش مرتبط مى: اول: نيكوكارى داراى دو اصل است
گردد و سنگيىن زندگى دشوار، از دوشش  كند، در اين حال عظمت خداى متعال باعث خشوع و اطمينان قلبش مى مى

  .شود ى راسخ جمهز مىبرداشته با عزم
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منايد تا در سخىت و بدخبىت با هم شريك باشند و با  نوعانش برقرار مى آنكه رابطه انسان را بر اساس عواطف با هم: دوم
بنابراين به دست آوردن اميان در سايه عمل به اوامر حق و رابطه . تبادل عواطف و احساسات به كمك يكديگر بشتابند

  .»2«  با خداست

______________________________  
ْنيا ِبَقْوِل  -)1( الزَّاِهديَن َويـَْعَمُل ِفيها ِبَعَمِل الَتُكْن ِممَّْن يـَْرُجوا اْالِخَرَة ِبَغْريِ َعَمٍل َويـَُرجَّى التـُّْوبََة ِبطُوِل اْألََمِل يـَُقوُل ِىف الدُّ

  .312/ 11: ؛ مستدرك الوسائل497كالم : ج البالغه... (الرَّاِغبنيَ 

ذكر شده است اين است كه اسالم اقرار است؛ اّما اميان مهراه با عمل » اسالم«و » اميان«مهمرتين فرقى كه ميان  -)2(
رسانند و قبل از آنكه به   بنابراين مؤمنان حقيقى كساىن هستند كه اعتقادات خود را در ميدان عمل به اثبات مى. است

دارى منايند، در عمل و اجابت دستورات  يش بگذارند و با هياهوى سخن ابراز دينگفتار و زبان عقايد خود را به منا
  .گمارند حضرت حق ّمهت مى

  :فرمايد خداى تعاىل در قرآن مى

مياُن ِيف قـُُلوِبُكمْ «   ].14: تحجرا[ »قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن قُوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْإلِ

امي؛ زيرا هنوز اميان  اسالم آورده: ايد، بلكه بگوييد اميان نياورده: بگو. اميان آوردمي]  از عمق قلب[ما : نشينان گفتند باديه«
  .».در دل هايتان وارد نشده است

  :از امام باقر عليه السالم نيز روايت شده است كه فرمود

  .»راٌر َبال َعَملٍ اْالمياُن اْقراٌر َوَعَمٌل َواْالْسالُم اقْ «

  .»به مهراه عمل است و اسالم اقرار بدون عمل) به وحدانيت خدا و رسالت پيامرب(اميان اقرار «

آنقدر توجه به . كوتاه سخن آنكه عمل در سعادت انسان و رسوخ اميان در شراشر وجود آدمى نقش مهمى را دارست
  :گويد د حضرت صديقه طاهره عليها السالم مىعمل مهم است كه رسول گرامى اسالم به دخرت بزرگوار خو 

  .يا فاِطَمُة اْعَمِلى ِلنَـْفِسَك فَاّىن ال اْغِىن َعْنِك َشْيئاً 

  .»كنم نياز منى براى خودت عمل كن، كه من تو را از چيزى ىب! اى فاطمه«
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  :رود مى ها از بني روز قيامت متام َحَسب و َنَسب: فرمايد طبق نص صريح قرآن كرمي، خداى متعال مى

  ].101): 23(مؤمنون [ »َفِإذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفال أَْنساَب بـَيْـنَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َو ال يـََتساَءلُونَ «

شود، پس در آن روز نه ميانشان خويشاوندى و نسىب وجود خواهد داشت و نه از  پس هنگامى كه در صور دميده مى«
  .»پرسند اوضاع و احوال يكديگر مى

ا َيِضلُّ َعَلْيها َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى  اْهَتدىَمِن « ا يـَْهَتِدي ِلنَـْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإمنَّ   ].15): 17(اسراء [ » َفِإمنَّ

و . شود يابد و هر كس گمراه شد، فقط به زيان خودش گمراه مى هر كس هدايت يافت، فقط به سود خودش هدايت مى«
  .»دارد اهى بار گناه ديگرى را به دوش خود بر منىهيچ بردارنده بار گن

بنابراين هر كس خواستار رسيدن به حقيقت اميان است بايد در ميدان عمل نقش آفريىن كند و از اجابت دستورات 
  .حضرت حق غافل نشود

  آتش روى بتان بر خود مزن
 

  ورنه از آتش گذر كن چون خليل

  يا مكن با پيل بانان دوسىت
 

  اى در خورد پيل كن خانه  يا بنا

  

  

  583: بربال انديشه، ص

  :امام هشتم از پدرانش، از نىب مكرم اسالم، از جربئيل، از خداى متعال نقل فرموده كه خداى متعال فرمود

  .»1«  اِمْن ِمْن ِعذاىب  َفَمْن َدَخَل ِحْصىن  َكِلِمُة الالَه اَال اللَّه ِحْصىن

   وارد شد از عذاب و رنج در دنيا و آخرت امينكسى كه در منطقه اميان «
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______________________________  
  .127/ 49: ؛ حبار االنوار308/ 2: كشف الغمه  -)1(

  584: بربال انديشه، ص

  .»خواهد بود

  مناز

  

مرحله قلب  براى اين كه پرستش و توجه عبادى به خداى متعال آن خداىي كه از متام شئون ماده منزه و به دور است، از
اى  و باطن بگذرد، و در منطقه اعمال هم وارد شود؛ يعىن عالوه بر عبادت قلىب عبادت بدىن هم صورت گريد، هيچ چاره

نيست مگر اين كه توجهات خمصوص قلىب با مالحظه خصوصيات آن در قالب افعال و حركات مناسىب رخيته شده و اجنام  
باطىن به صورت سجده و تعظيم و بزرگ مشردن خدا به صورت ركوع و احرتام گريند، به عنوان مثال خضوع كامل و ذلت 

  .به صورت قيام و پاكيزگى و تطهري باطن به صورت وضوء و غسل جمسم گردد

متام اين حاالت ظاهر و باطن را آيني مقدس اسالم از طرف خداى متعال براى بندگان به صورت عملى جالب كه داراى 
تشريح كرده و از مسلمني خواسته است تا در شبانه روز در پنج نوبت مناز » مناز«است به عنوان روابط فردى و اجتماعى 

  .به جاى آورند

  .شد شد مشغول مناز مى هرگاه امريمؤمنان عليه السالم را دچار مشكلى مى: امام صادق عليه السالم فرمود

ْم َواَحبُّ ذاِلَك اَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ ما ُهَو َفقاَل ما   َضِل ما يـَتَـَقرَُّب ِبِه اْلعِباُد اىلُمعِويََة بَن َوَهٍب قاَل َسَأْلُت اباَعْبِداللَِّه َعْن افْ  َرِِّ
  .»1« لصَّلوِةِ انَّ اْلَعْبَد الصَّاِلَح ِعْيَسى ْبَن َمْرَميَ قاَل َواْوصاِىن ِباا  اْعَلُم َشْيئاً بـَْعَد اْلَمْعرَِفِة اْفَضَل ِمْن هِذِه الصَّلوِة االَترى

______________________________  
ذيب1، باب فضل الصالة، حديث 264/ 3: كاىف  -)1(   .634، باب فضل الصالة، حديث 210/ 1: ؛ 

  585: بربال انديشه، ص
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باالترين عملى كه مردم را به خداى متعال نزديك : از امام صادق عليه السالم سئوال كردم: معاويه بن وهب گفت«
بيىن خداى متعال در قرآن از قول عيسى بن مرمي  چيزى بعد از اميان مانند مناز نيست، منى: كند كدام است؟ امام فرمود مى

  .»خداى متعال مرا وصيت به مناز منوده است: كند كه او گفت اش نقل مى بنده شايسته

  .»1« الُة ِالوَِّل َوْقِتهاُسِئَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله َعْن اْفَضِل اْالْعماُل قاَل الصَّ 

  .»مناز در اول وقت: رتين اعمال كدام است؟ فرمود: از نىب اكرم پرسيدند«

  َعَلىَّ اْحلَْوَض الَواللَّهِ َعن الصَّاِدِق عليه السالم قاَل قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َلْيَس ِمىنِّ َمِن اْسَتَخفَّ ِباالصَّلوِة الَيرُِد 
»2«.  

انگارند؛  از من نيست كسى كه نسبت به مناز سهل: رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله فرمود: امام صادق عليه السالم فرمود«
  .»روز قيامت كنار حوض بر من وارد خنواهد شد! به خدا سوگند

  .»3«  قاَل الرِّضا عليه السالم الصَّالُة قـُْرباُن ُكلِّ َتِقىٍ 

  .»مناز نزديك كننده پرهيزكاران به خداى متعال است: امام هشتم فرمود«

  .»4«  قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله الصَّالُة َعُموُد الدِّينِ 

  .»مناز ستون دين است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود«

______________________________  
، الفصل 110/ 1: ؛ عواىل الآلىل49، حديث 28: وات؛ دع50، حديث 1، باب 225/ 79: حبار االنوار -)1(

  .14السابع، حديث 

  .4، حديث 6، باب 9/ 80: ؛ حباراالنوار4420، حديث 6باب / 4: وسائل الشيعه -)2(

  .مهان. 4469، حديث 12، باب 43/ 4: ؛ وسائل الشيعه6، باب فضل الصالة، حديث 265/ 3: كاىف  -)3(

  .93، جملس 641: ؛ اماىل شيخ صدوق4424، حديث 6 ، باب27/ 4: وسائل الشيعه -)4(
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   روزه

  

اى از راه آن منحرف شده و راهى را كه به سوى فنا و بدخبىت  متام افراد بشر، در آرزوى سعادت جاوداىن هستند؛ اما عده
اد مهه كس از روى دانند كه  اينان منى. ورند اند و در درياى غفلت غوطه است انتخاب كرده خوشبخىت و بدخبىت در 

فته شده است، هر كس مى تواند به وسيله غفلت، دروغ، ريا، تقلب، ناپاكى و فساد، خود را گرفتار طوفان  اختيار 
شود و چون آهوى وحشى است كه به اندك غفلىت از  بدخبىت گرداند؛ اما خوشبخىت گنجى است كه بدون رنج ميسر منى

  .كند ار مىآغوش آدمى فر 

ا سرزند، ناگفته واضح است كه  كساىن كه اوقات گرانبهاى خود را بيهوده بگذرانند، كساىن كه هزاران كار زشت از آ
عجيب اينجاست كه آن هنگام كه خود را در دام بال گرفتار ديدند از . تنند چون كرم ابريشم تار بدخبىت را به دور خود مى

  !!دانند كه از ماست كه برماست ند، منى شوند و گناه خود را به گردن ديگران مى ضى مىروزگار شاكى و از ديگران نارا

براى شكسنت حصار فساد و بدخبىت، خداى متعال مقرر فرموده كه از دوازده ماه سال، افراد مسلمان، يك ماه آن را روزه 
ا بازگردد   .بگريند تا يكى از درهاى خوشبخىت به روى آ

گريند كه  خبشى از آن مى اند، يك نوع اهلام جان رمضان و حوادث و خصايص آنرا خوب درك كرده كساىن كه معناى
  .عبارت از نقطه آغاز يك آهنگ سفر روحاىن است

  .گذارد در اين ماه مؤمن، خود را از زندگاىن تاريك مادى خالصى داده و قدم به دايره يك زندگى روشن مى

هر روز خود را با . كند شود كه در آن هيچ دردى را احساس منى شده و به لذتى سرگرم مى ها و اندوه دنيا فارغ گى از تريه
   خدايا براى تو و به فرمان«: عبارت
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آنرا به پايان رسانده و در بقيه » كنيم خدايا براى تو و به فرمان تو افطار مى«آغاز كرده و با مجله » گريمي تو روزه مى
ره واىف از دعا و تالوت قرآن و مناز توجه به مقام ربوىب خواهد داشتاوقات ن   .يز 

  .»1«  لِلصَّاِئِم فـَْرَحتاِن فـَْرَحٌة ِعْنَد اْالْفطاِر َوفـَْرَحٌة ِعْنَد ِلقاَء رَبِّهِ : اللَّه صلى اهللا عليه و آله قال رسول

  .»ر و هنگام مالقات با پروردگارهنگام افطا: روزه دار دو خوشحاىل دارد: نىب مكرم اسالم فرمود«

َمْن صاَم َشْهُر َرَمضاٍن اْمياناً َواْحِتساباً وََكفَّ َمسَْعُه َوَبَصَرُه َوِلسانَُه َعِن النَّاِس قَِبَل اللَّهُ : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله
َم ِمْن َذنِْبِه َوما َتَأخََّر َواْعطاهُ    .»2«  َثواَب الصَّاِبرينَ  َصْوَمُه َوَغَفرََلهُ ما تـََقدَّ

كسى كه ماه رمضان را روزه بگريد، به خاطر اميان و احتسابش نسبت به خداى متعال و گوش و : پيغمرب اكرم فرمود«
خبشد و  كند و گناهان دور و نزديكش را مى چشم و زبان خود را از آزار مردم حفظ كند، خداى متعال روزه او را قبول مى

  .»كند ه او عطا مىثواب صابران را ب

   حج

  

آنكس كه اين فريضه بزرگ راترك كند، هنگام مردن او را خمري . هاى پروردگار حج است يكى از اركان بزرگ اسالم و طلب
  .خالصه تارك حج در آستانه و مرز كفر قرار دارد. كنند كه يهودى يا نصراىن از دنيا برود مى

   كنفرانس جهاىن با يكمسلمانان جهان به قصد اجنام اعمال حج، يك  

______________________________  
، باب فضل الصيام، حديث 76/ 2: ؛ من ال حيضره الفقيه15، باب جاء ىف فضل الصوم، حديث 65/ 4: كاىف  -)1(

1780.  

  .7، باب 305: ؛ املقنعه290: ؛ ثواب االعمال13124، حديث 11، باب 164/ 10: وسائل الشيعه -)2(
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ا برادرى و احتاد  مجعيت فشرده، بر اساس يگانگى و بندگى خدا تشكيل مى دهند و در سايه مهني اجتماع در ميان آ
ضت جهاىن را از قدميرتين زمان كه مسلمانان دعوت خدارا لبيك گفته برنامه حج پايه. شود اجياد مى اند به  هاى يك 

  .منايد ريزى مى د، پىخواست خدا، تا آخر نيز اجابت خواهند كر 

  .توان حج را جهاد معنوى دانست حج در حقيقت يك نوع جهاد ماىل و بدىن است و در يك كالم مى

وار گرد كعبه مقدس  ها، پروانه گذارند تا با سر و پاى برهنه، فارغ از آلودگى مسلمني در ايام حج به حرم اْمن خدا قدم مى
ند مى روند تا در مقام پيشواى. طواف كنند   .موحدين ابراهيمى مناز گذارند و در برابر خداى يكتا سر بر خاك 

كنان جاه و جالل و تعيّنات زندگى را در درگاه باعظمتش فرو ريزند؛ تعيّناتى   روند تا شعائر اهلى را بزرگ بدارند و هروله مى
روند تا عهد بندگى و  مى. ستهاى آنان كشيده و از خالق مهربانشان دور نگاهداشته ا كه حصارى حمكم برگرد دل
روند تا  مى. روند تا اعالم كنند كه مال و جاه و مهه پيوندهاى زندگى قرباىن فرمان خداست مى. اطاعت خود را جتديد كنند

  .از مظاهر شرك و نفاق و آيني جهل و تفرق اظهار انزجار منايند

اش بسان عاشق  نياز مطلقى به پا خيزد و ِگرد خانه حج بپاخاسنت موجود ضعيف و ىب مقدارى است كه در برابر ىب! آرى
  .اى كه خانه حمبوب را يافته طواف كند واله

ايستند و گرد خانه خدا  حج بپاخاسنت و گرويدنست، كه مسلمني در عرفات چون سربازاىن قوى و استوار و فداكار مى
بنده مؤمن به سوى پروردگار است، و اين دو به آورند اين بپاخاسنت و گرديدن آخرين سري  طواف عهد و پيمان به جا مى

  .منزله دو ركن اساسى اسالم است

   مسلمانان در طواف خانه خدا، مطامع، شهوات و متايالت خود را در اين راه
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  .سپارند كنند و عنان هوى و هوس خود را به دست عقل و اميان مى سركوب مى

حيوانات وحشى و حشرات، از گزند آنان در امان است و باالخره از ارضاى غرايز خود، سر از چيز حىت  كس و مهه مهه
  .گردند اى قوى و روحى ماالمال از معرفت اهلى باز مى جمادله و احنراف اجتناب منوده و پاك و منزه با اراده
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اس يكسان بدون جتمل در يك حال و در يك روند تا در كنار برادران مسلمان خود، از هر ملت و قوم قرارگريند و با لب مى
ند   .حميط عبادت كنند و در صف واحد سر تعظيم در مقابل خداى متعال فرود آرند و جبني برخاك 

روند تا از حال يكديگر مطلع شوند و قدرت و عظمت اسالم و مجعيت مسلمني را مشاهده كنند، و در جهان پر  مى
كيشان خود و از مصايب آنان  هاى علمى، اخالقى، مادى و صنعىت هم ز موفقيتآشوب، خود را تنها احساس نكنند و ا

در اجنام . آگاه شوند، و در بازگشت، حميط خود را با گزارش سفر حتت تأثري قرار داده و مهه را با اين احساس آشنا سازند
  .گردد ام زيان به او برمىهاى خداست متام منافع به سوى انسان و در سرپيچى از آن، مت اين اعمال كه خواسته

   پيغمرب اسالم: طلبكار دوم

  

اد خود مى يابد و در باطن امر، به خداى متعال قرار دارد؛ اگرچه به صورت ظاهر انكار   هركس سّر مقدس عامل را در 
  .كند

ز اين داده اگر سئوال شود اين دستگاه نظام آفرينش را چه كسى خلق منوده و پيدايش ماده اصلى از چيست؟ جواىب ج
  .گريد كه متام شدىن نيست و فنا و زوال ندارد خنواهد شد كه رشته اين عامل از مبدئى سرچشمه مى

مند است كه براى جهان و موجودات آن، پروردگارى است  پس هر كسى اقرار و اعرتاف دارد، يا الاقل در باطن امر عقيده
   كه خلقت و اداره كردن اين

  590: بربال انديشه، ص

نار و به دست اوست   .مملكت 

شود كه اثرات آن  خالصه اين كه متام افراد بشر ذاتاً به اين عقيده پاى بندند و گاهى اين عقيده چنان در انسان قوى مى
  .كند ظاهر گشته و در مقام عمل هم متوجه او شده و دست زارى به طرف او دراز مى

گى باشد؛ يعىن انسان جز ذات او چيز ديگرى اراده نكند و نيت خود را براى اين كه توجه به مبدأ در بشر ارادى و مهيش
اند كه بشر را به ياد حق آورده و  ها پاك كرده و براى او خالص گرداند، افرادى از طرف حق برگزيده شده از متام آلودگى

اين . صود زندگى گرداندمهان چيزى كه فطرت بشر خواهان اوست در مقام عمل هم متوجه او منايد و حق را مراد و مق
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ا حضرت آدم و آخرين آنان حمّمد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله بوده كه نبوت به او  افراد كه پيامربان اهلى بودند، اول آ
  .ختم شده و آيني مقدسش تا روز قيامت براى بشر كاىف است

ال وجودش را باغبان آفرينش نىب مكرم اسالم گوهرى بود كه دست قدرت، او را در عاليرتين معدن ه سىت پرورش داد، و 
  .با آب فضيلت و تقوى سرسبز و سريآب ساخته بود

  .سوختند هنگام بعثت او جهان در درياى آشوب غرق بود و بشر بويژه مردم عرب در آتش فجور مى

به نريوى خدا در » ار شويدخداى يگانه را بپرستيد تا رستگ«براى خنستني بار كه فرشته سعادت اين آيه آمساىن را كه 
  .فضاى خاموش گيىت طنني انداز ساخت، معلوم است كه مردم با چه وضعى با او روبرو شدند

وىل روح استقامت كه بر باالى مقاصد و اهداف مقدسش آشيانه داشت، از سنگباران قوم و زبان بدگوى دمشن، ترك 
  .آشيان خود نگفت

گوىي، دشنام، ظلم، جنايت،  و آن آيه رمحت رباىن، مردم را دعوت كرد تا از دروغ او آن مرد آمساىن و آن رجل اهلى! آرى
  تقلب، خيانت، دزدى،
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عصمىت، فساد، قمار، شراخبوارى، رباخوارى، غارتگرى، سوء اخالق، بپرهيزند و به  عفىت، ىب فروشى، ىب آدمكشى، كم
پاكى، مهرباىن، مواسات، برادرى، دوسىت، صلح، صفا، يگانگى،  درسىت، فضيلت، حريت، آدميت، عفت، عصمت،

يكرنگى، عزت، صميميت، واقعيت، شجاعت، سخاوت، روى آورند، كه هر يك از اين صفات داراى شرحى مفصل 
  .است

  .خنواهد شدها هرگز آيني او كهنه  داد كه با اين صحنه اكرم را تشكيل مى هاى فضيلت هدف نىب اينها و هزاران نوع از منونه

بر روح پاك تواناى حممد صلى اهللا عليه و آله آفرين باد كه بر آمسان فضايل درخشيدن گرفت، و آثار انبياى گذشته را در 
  .كننده خود پنهان ساخت پرتو ّمهت خريه

شت عشق و آشناىي به وجود آورد، و آن ري گزار نىب مكرم اسالم با تعليمات مقدس قرآن جميد، در وحشتكده حجاز 
  .سوزان و تفتيده را به نام بزرگرتين و عاليرتين مدارس علم، به جهان معرىف فرمود
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حممد صلى اهللا عليه و آله به دنبال متام پيامربان به دنيا آمد و پيشاپيش مهه پيامربان قرار گرفت و فرمان برترى خويش را با 
  .امضاى خداى متعال دريافت كرد

   چند درخواست

  

  :اللَّه صلى اهللا عليه و آلهقال رسول 

  .»1«  اْنُصْر اخاَك ظاِلماً اْو َمْظُلوماً اْن َيُك ظاِلماً َفاْرُدْدُه َعْن ظُْلِمِه َواْن َيُك َمْظُلوماً َفاْنُصْرهُ 

 اگر ظامل است او را از ظلم باز دار و اگر مظلوم. برادر خود را چه ظامل باشد و چه مظلوم يارى كن: نىب اكرم فرمود«
  .»است او را يارى كن و نصرت ده

______________________________  
  .2739حديث  420/ 1: ؛ اجلامع الصغري7205، حديث 114/ 3: كنزالعمال  -)1(
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  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

 َوابـَْعَدُهْم ِمْنُه اماٌم جائِرٌ   ُهْم ِمْنُه َجمِْلساً اماٌم عاِدٌل َوابـَْغَض النَّاَس اَىل اللَِّه َتعاىليـَْوَم اْلِقياَمِة َواْدنا  انَّ اَحبَّ النَّاَس اَىل اللَِّه َتعاىل
»1«.  

ترين و  حمبوبرتين مردم و نزديكرتين مردم به پروردگار در قيامت رهرب عادل و دمشن: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود«
ا حاكم ستمكار است   .»دورترين آ

  :قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  :اِهللا َفرأيُت ِىف َوجِهِه ماساَءِىن، فـَُقلتُ  َدَخلُت َعلى َرسولِ : عْن َشّداِدْبِن اوٍس قال

َقمراً َوال َوثَناً َوال  امَِّىت الشِّرَك فـَُقلُت ايُشرُِكوَن ِمن بَعِدَك؟ فقال اما انـَُّهم الَتعُبدوَن َمشساً َوال  َماالَّذِى بَك؟ َفقاَل اخاُف على
  .»2«  َحَجراً َولِكنـَُّهم َيراُؤَن ِباعماهلِِم َوالرِّياءُ ُهَو الشِّركُ 
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: اش آثار ناراحىت ديدم كه مرا نيز ناراحت كرد، عرض كردم بر رسول خدا وارد شدم، در چهره: گويد شدادبن اوس مى«
ا شرك مى: مترسم، گفت از شرك ورزيدن امتم مى: چرا ناراحتيد؟ فرمود ا ! آگاه باش: ورزند؟ فرمود آيا پس از مشا آ آ

  .»كنند و ريا مهان شرك است پرستند و لكن در عمل ريا مى خورشيد، ماه، بت و سنگ منى

   اهل وعيال: طلبكار سوم

  

جنس مرد و زن حس غريزه جنسى كه به منزله ابزار زندگى حمسوب و هر فردى از افراد بشر آنرا داراست، به هر يك از دو 
   كه) بلكه الزم مشرده(اجازه داده 

______________________________  
  .، با كمى اختالف372/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .233/ 2: ؛ جمموعه ورّام17 -113، حديث 11، باب 109/ 1: مستدرك الوسائل -)2(

  593: بربال انديشه، ص

ا به ف عليت رسيد، مهسرى براى زندگى خود انتخاب منايند تا شريك زندگيشان وقىت به حد رشد رسيدند و اين حس در آ
باشد و در متام حاالت پست و بلند روزگار دست از هم برندارند و چون مهسر خود را در گرفتارى و شكنجه روزگار ببيند 

كه آفريدگار جهان خلقت   او را دلدارى داده و تسلى خاطر او را فراهم منايد و اين وظيفه بيشرت به عهده زن است؛ چرا
آدم و تفقد بيچارگان و درماندگان آفريده و غريزه رأفت را در آنان بيشرت قرار داده؛ اّما مرد را براى  زن را براى پرورش بىن

  .نربد زندگى خلق فرموده و هر يك را بر فطرت خود سرشته است

ياد جامعه كوچك خانواده و پيدايش افراد آن بن. خنستني و مهمرتين مؤسسه در جامعه انساىن حميط خانواده است
  .شود بازناشوىي زن و مرد برقرار مى

ا را به  حميط خانواده مؤسسه پر قيمىت است كه متام افراد بشر آجنا تربيت مى شوند و در اين حميط كوچك است كه آ
اى است كه   خانواده مؤسسه. سازند منظور حمبت و برابرى و خريانديشى براى حتمل عواقب متدن انساىن مهيا مى

  .گردانندگان آن از صميم قلب دوست دارند افراد نيك و صاحل از خود به يادگار گذارند
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توان افراد جامعه را  اساساً انسان مسئول اعمال خويش است؛ اّما به حكم ارتباط افراد جامعه، نسبت به يكديگر، منى
  .مستقيماً مسئول اعمال ديگران ندانست

  كه نادان و ىب تربيت بار آمده مسئوليتش متوجه مرىب او نيست؟  آيا فرزندى

  .دانند بديهى است كه ىب انتظامى خانواده را مردم منتسب به رئيس خانواده مى

  .تواند بيشرت اعمال نفوذ كند مسئوليت دارد اى كه در آن مى خالصه هركس نسبت به حوزه

  :گويد مىاز آيات اوليه قرآن اين آيه مكى است كه 

  594: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو أَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ «

  :و مهچنني

  .»2« »ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهِليُكْم ناراً «

توان انكار كرد اين است كه خانواده ريشه اصلى متدن بشرى است و صحت و سالمت متدن  بنابراين حقيقىت را كه منى
بينيم اسالم از ميان متام مسائل به آن امهيت بيشرتى داده و قوانيىن  ريشه است؛ از اين جهت مىوابسته به سالمت اين 

  .وضع كرده كه سازمان خانوادگى را بر اساس صحيح و حمكمى استوار سازد

ا با خشنودى كامل آنچه را كه   از نظر اسالم يگانه مرحله صحيح معاشرت، در ميان زن و مرد اين است كه هر يك از آ
  .به نتايج زندگى و خانواده وابسته است تقويت منايند، تا بر اساس آن بنياد خانوادگى استوار گردد

از طرىف تأثريات عوامل خمتلف در جهان خلقت بويژه تأثريات غذاىي از نظر ظاهر و باطن، بر احدى پوشيده نيست 
داشىت ضامن صحت بدن و از نظر حالل بو    .دن ضامن سالمت روح استسالمت بودن غذا از نظر 

يه خوراك حالل بر عهده مدير خانواده است؛ زيرا خاندان هر كسى واجب النفقه آن فرد است، پس بر  اين مسئله يعىن 
پدر خانواده الزم است كه براى زن و فرزند خود غذاى حالل را فراهم آورد تا اين غذا بر نورانيت روح آنان بيفزايد و از 
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بپرهيزد كه غذاى حرام باعث كسالت و تنبلى روح از عبادت حق است و اين سسىت در عبادت و  آوردن غذاى حرام
  اطاعت براى جامعه بزرگرت كه از

______________________________  
  .214): 26(شعراء  -)1(

  .6): 66(حترمي  -)2(

  595: بربال انديشه، ص

  .خانواده تشكيل شده است عواقىب خطرناك دارد

   نفس اماره: چهارمطلبكار 

  

با آنكه استعداد هزار گونه ترقى را دارد و . طبيعت بشر از نظر بـُْعد حيواىن، سركش، خودخواه، شهوتران و متعدى است
آماده تربيت و فراگرفنت دانش است، جهالت و غفلت او را از آشناىي با استعدادهاى پنهان خود بازداشته است، او 

از براى احراز برترى و تأمني سود . ته؛ وىل آنچه طبيعى اوست جلب نفع و دفع ضرر استگاه تكليف خود را ندانس هيچ
اندازى به  شود و چون نريومند باشد مهان نريو را وسيله تعدى و دست و قدرت بر دفع زيان، به متام وسائل متوسل مى

فاسد است هم مصلح، هم  به مهني جهت است كه اين موجود عجيب كه بالقوه هم. دهد حقوق ديگران قرار مى
رحم، بايد در حتت تربيت قرار گريد و  دانشمند است هم جاهل، هم خريخواه است هم بدخواه، هم مهربان است هم ىب

  .راهنماىي شود

منظور از اين راهنماىي اين است كه پرده جهل، ظلمت و غفلت از برابر او برداشته شود تا به مصاحل خود آشنا گردد و 
  .ا نسبت به خالق و خلق بداندوظيفه خود ر 

در اصطالح علم اخالق هوس حركت اضطراب انگيزى است كه در نفس انسان نسبت به موضوعى حادث شده است و 
باشد  مانند حب، بغض، عشق، كينه، خشم و خالصه آنكه هر دم هوسى داشته. گذارد شخص هوسناك را آرام منى

  .ر قادر نيست حىت يك قدم رو به كمال برداردقرا شود و بواهلوس و ىب بواهلوس خوانده مى

  596: بربال انديشه، ص
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شرط عمده سري كماىل، آرامش خاطر است و تا هوى و هوس باقى است آرامش خاطر ميسر نيست و عقل بر نفس 
  .حكومت ندارد

ا حا  كودكان از آغازين روزهاى تولد داراى خوى مادى و حيواىن هستند و مى كم است؛ بنابراين توان گفت هوس بر آ
ا را مراقبت كرد كه آن امور مادى و هوى و هوس در وجودشان رسوخ نكند و هوسناك بار نيايند   .بايد آ

زن نيز طبعاً مغلوب هوس است و چون جزىي از مرد است به صورت ديگر داراى هوى و هوس است؛ بنابراين بايد به 
  .از دين و عقل درآورد وسيله تعليم و تربيت آن غريزه سركش را به اطاعت

در هر حال براى بقاى اجتماع و اجياد سالمت و امنيت بر متام افراد انسان الزم است از اداكردن طلب طلبكار چهارم 
  .خوددارى كنند؛ زيرا دعوت اين طلبكار جز به سوى تباهى و فساد چيز ديگرى نيست

جلوگريى از شهوات غلط را خداى . است» نفس اماره«سان ترين دمشنان نسبت به ان از نىب اكرم نقل شده است كه دمشن
شت برين برابر دانسته است، آجنا كه مى   :فرمايد متعال از نظر جزا با 

  .»1« » َفِإنَّ اجلَْنََّة ِهَي اْلَمْأوى  َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى«

ترديد جايگاهش  پس ىب* پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛ و اما كسى كه از مقام و منزلت«
  .».شت است

پذيرد كه با عامل بازدارنده مذهب و اعتقاد به حق  ها به وسيله نفس اماره و حتريك آن اجنام مى ها و نافرماىن متام معصيت
   توان از خطرات آن مى

______________________________  
  .41 -40): 79(نازعات  -)1(

  597: بربال انديشه، ص

  .جلوگريى كرد

   شيطان: طلبكار پنجم
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امروزه كه حتوالت حريت انگيزى در اصول زندگى بشر روى داده است و از نيم قرن گذشته تا به حال دامنه علوم وسعت 
يده و خمصوصاً اصول تعليم و تربيت عجيىب پيدا كرده است و به وسيله آن علوم، بسيارى از امور مشكله حياتى حل گرد
هاىي را پرورش داد كه در راه اصالح  در اين عصر صورت نويىن به خود گرفته است، در چه مكتىب ممكن است شخصيت

  هاى مؤثرى برداشته و حتول عظيم و اساسى در شئون زندگى اجياد منايد؟ جامعه بشرى قدم

  ياست، قدرت تربيت يك فرد دلسوز به جامعه را دارد؟آيا آموزشى كه امروز مورد تعظيم متام ملل دن

هاىي كه در امور مادى منوده است هنوز به حقيقت تعليم و تربيت روحى و  دنيا با مهه پيشرفت: بايد اعرتاف كنيم كه
  .معنوى نرسيده و توجهى به اصول تربيت حقيقى ننموده است

ن اصوىل را هم كه فرهنگ امروز دنيا، در تعليم و تربيت پيش  هنوز از عامل ماده به سوى جهان معنويت نگرائيده و آ
است، فقط با مهان ترقيات مادى كه مورد نظر فرهنگيان امروز است سازش دارد و آن اصول هيچ گونه تأثريى در  گرفته

ديگرى  كشى و پاميال كردن حقوق ديگران چيز از اين جهت است كه نتيجه علوم، جز اجياد جنگ وانسان. نفوس ندارد
  .نيست

كنيم كه  شنومي و يا در جرائد كثرياالنتشار مطالعه مى بينيم و با گوش خود مى هر روز و در هر مكان با چشم خود مى
هرج و مرج اخالقى در سراسر جوامع بشرى شيوع پيدا كرده است، و تا حقيقت تعليم و تربيت معنوى مورد توجه 

   وع اعمال ننگني، روز به روز در متاممصلحني جهان قرارنگريد، دامنه فساد و شي

  598: بربال انديشه، ص

بالد و كشورها، وسعت پيدا خواهد كرد و مهه افراد بشر را دير يا زود با متام حمصوالت علمى خود، به سوى فنا و زوال 
ى فرموده خوانيم و كتاب خدا قرآن جميد از اين روش  اين روش را در علم دين روش شيطاىن مى. سوق خواهد داد شديداً 

  :است

  .»1« »ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلْإلِْنساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ «

  .»بدون شك شيطان براى انسان دمشىن آشكار است«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  .»2« »ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطانِ «

  .»هاى شيطان پريوى نكنيد و از گام«

  .»3« »تـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ أَ َملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم يا َبِين آَدَم َأْن ال «

  .»ترديد دمشن آشكارى براى مشاست؟ آيا با مشا عهد نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او ىب! اى فرزندان آدم«

رتين پناهگاه آيني مقدس اسالم است كه روش تربيىت آن توأم با تربيت جسم و روح اس ت و انسان براى دورى از شيطان 
شت اعالست مى خداى متعال در سوره آل . رساند را از نيسىت و هالكت جنات داده و به آخرين منزل خوشبخىت كه 

  :عمران فرموده

يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِْسالمُ «   .»4« »ِإنَّ الدِّ

  .»نزد خدا اسالم است] واقعى كه مهه پيامرباْن ُمبّلغ آن بودند[مسلماً ديِن «

______________________________  
  .5): 12(يوسف  -)1(

  .208): 2(بقره  -)2(

  .60): 36(يس  -)3(

  .19): 3(آل عمران  -)4(
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  رقيب و عتيد: طلبكار ششم

  

  .»1« »ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ «
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  .»نگهباىن آماده است]  براى نوشنت و حفظش[آن گويد جز اينكه نزد  هيچ سخىن را به زبان منى«

جهان موجودات با عجايب حريت انگيزى كه دارد، در پرتو نظامات ثابت و اليتغريى در حركت و تكاپو است، و متام 
شود، واقع شدنش حتمى و  اى كه در كيان هسىت واقع مى اند، و هر حادثه ابعاد مشابه و اجزاء خمتلف آن، با هم پيوسته

  .ناپذير است فخال

ناورند، هر يك جمهز به  انواع بديع و گوناگون خملوقات، كه حمصوالت اين كارگاه عظيم و فراورده هاى اين سازمان 
ا، كمال مناسبت دارد و به هر يك آنچه اليق بوده  جهازات و نريوهاىي هستند كه با مقاصد حياتى و هدف هاى كماىل آ

  .است مسري كماىل آن قرار گرفته داده شده است، و راه راسىت در

گريد؛ بلكه چون اين نوع در حتصيل مقاصد حياتى  اما سري و حركت انسان بر صراط مستقيم، با سائق طبيعت اجنام منى
كند به ناچار صراط مستقيم او صراط عملى است و با قائد علم و انديشه پاك  خويش با اراده و علم و انتخاب سفر مى

  .ه مستقيم سعادت قدم گذاردتواند در جاد مى

يعاً َبِصرياً « ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلناُه مسَِ   .»2« »ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِ

از نطفه [آفريدمي و او را از حالىت به حالىت و شكلى به شكلى ] از مواد و عناصر[ما انسان را از نطفه آميخته و خمتلطى «
  ه به مضغه، ازبه علقه، از علق

______________________________  
  .18): 50(ق  -)1(

  .2): 76(انسان  -)2(

  600: بربال انديشه، ص

  .»درآوردمي، پس او را شنوا و بينا قرار دادمي]  مضغه به استخوان تا طفلى كامل

  .متام مباىن حيات انسان، بر اصول و قواعد عملى است

هاى عملى مطابق با رضايت خالق است، يا مطابق نيست  يا خواسته: دو قسم استهاى عملى بشر بر  منطقه خواسته
زند مگر اين كه من حافظ آن هستم، اگر  هيچ عملى از مشا سرمنى: فرمايد در هر دو صورت خداى متعال دانا در قرآن مى
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انسان دچار هالكت شده  عمل در صراط مستقيم حق اجنام گريد انسان به سعادت اصلى رسيده و اگر در غري راه حق،
  .است

بر انسان گماشته كه متام اعمال انسان را در دفرت خمصوص » عتيد«و » رقيب«اين است كه خداى متعال مأموراىن به نام 
  .و مربوط ثبت كنند به طورى كه چيزى از نظر آنان پنهان خنواهد ماند

  .»1« »ِإنَّ ِكتاَب اْألَْبراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ «

  .»ونده نيكان در علّيني استبلكه پر «

  .»2« »ِإنَّ ِكتاَب الُفجَّاِر َلِفي ِسجِّنيٍ «

  .»يقيناً پرونده بدكاران در سّجني است«

  .»3« »َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «

  .»اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم.* را ببينداى نيكى كند، آن نيكى  وزن ذره پس هركس هم«

______________________________  
  .18): 83(مطففني  -)1(

  .7): 83(مطففني  -)2(

  .7): 99(زلزله  -)3(

  601: بربال انديشه، ص

  

  »1«  ملك املوت: طلبكار هفتم

  

  :خداى متعال در سوره مجعه فرموده
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   عاملِِ اْلَغْيبِ   اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمالِقيُكْم ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإىلُقْل ِإنَّ «

______________________________  
هرگاه انسان از مقام، جايگاه و موقعيت خويش . غفلت يكى از مهمرتين عوامل سقوط و احنطاط انسان است -)1(

هاى رذايل نفساىن خود آگاه نكرد و براى عمر و زندگى قداسىت قائل نشد،  زير خاكروبهغافل شد و حقيقت زندگى را از 
اى از شراب  ديوانه وار به سوى اشباع غرايز نفساىن و حيواىن خود سرعت گرفته و متام ارزش و منزلت خويش را در كاسه

  .كشد شهوت سر مى

اين كه انسان باور كند كه ملك . مذموم اخالقى ياد مرگ است ترين عوامل بازدارنده انسان، از گرايش به امور از اساسى
كشد و براى قبض روح آدمى  املوت بسان طلبكارى جسور انتظار فرا رسيدن زمان سرآمدن فرصت و پايان عمر را مى

  .منايد پردازى و فريب خوردن را تا حّد زيادى بر انسان مسدود مى كند، زمينه خيال اى حتمل منى حلظه

كند و او  گ و اعتقاد به حوادث پس از آن، بادهاى غرور خنوت، عجب و خودپسندى را از دماغ آدمى خارج مىياد مر 
  .منايد اى دعوت مى را به زندگى شرافتمندانه

اى  اند كه روزى خواهند مرد و ملك املوت طلب خود را از آنان باز خواهد ستاند و حلظه ها هنوز باور نكرده بيشرت انسان
  :فرمايد وجود مبارك امري مؤمنان عليه السالم در روايىت مى. خنواهد كرددرنگ 

آورد و از شهوت و   كند و با اين حال باز به دنياى فريبنده روى مى انسان هر روز مردگان را به سوى گورستان تشييع مى«
حساب و كتاىب، جز مهني مرگ كه اگر اين بينوا فرزند آدم را نه گناهى بود كه مرتكب شود و نه . كشد گناهان دست منى

  ».گمان سزاوار بود كه از اين دنياى پر رنج حذر كند كند، ىب اجتماع او را پراكنده و متفّرق و فرزندانش را يتيم مى

  .40حديث  137/ 6: حباراالنوار

  :مهچنني از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

او از . رسد گريد و اگر از آن بگريزيد به مشا مى ايستيد مشا را مىاگر برايش ب. مشا فراريان و تعقيب شدگان مرگ هستيد«
  .»هاى مشا گره خورده است سايه مشا به مشا نزديكرت است، مرگ به گردن

  .27كلمه : كلمات قصار: ج البالغه

  602: بربال انديشه، ص
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  .»1« »َو الشَّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

ان و آشكار بازگردانده  رديد مرگى را كه از آن مىت ىب: بگو« گريزيد با مشا ديدار خواهد كرد، سپس به سوى داناى 
  .»داديد، آگاه خواهد كرد شويد، پس مشا را به اعماىل كه مهواره اجنام مى مى

______________________________  
  .8): 62(مجعه  -)1(

  604: بربال انديشه، ص

  

  الكتاب والسنةاملعاد ىف 

  

  املقّدمة

  

ا االنبياء  ما من شّك من ان ابرز الّظواهر الّتارخيية، اّلىت واكبت احلياة االنسانية مجعاء هى الّرساالت االهلية اّلىت جاء 
م البشرية من خمتلف املهالك واالخطار   .املرسلون، اولئك الذين منحهم اللَّه الّرشد والكمال، واختارهم لينقذ 

وهؤالء االنبياء هم اكمل الناس وامثلهم من وجهة العقل والبصرية واالميان، ومن وجهة العمل واالخالق والسلوك وقد 
م الرسالية املثقلة باملعضالت   .اعطاهم اللَّه ميزة العضمة ىف مجيع ابعاد حيا

  .ى إليه الناس ووّصاهم بهوقد جعل اللَّه سبيل االنبياء هو الّسبيل االقوم، والصراط، املستقيم اّلذى هد

انسان تثبت استغناها عن االنبياء كما مل تستطع ان تثبيت ذلك اىل آخر يوم من  - عرب التاريخ كّله -ومل تستطيع البشرية
ا اذ االنبياء هم املصابيح الىت تضيئى طريق الناس، وتنري نفوسهم وحتىي فيهم احلّب واحلياه وهم الّذين يستجيبون . حيا

م اىل طريق احلّق والّصواب واالنبياء هم الذين وهبو الناس : م املعنويّةحلاجا م، ويهدو م احلكمة ويزّكو والرتبويّة، ويعّلمو
وهم عن املنكر م، وامروهم باملعروف، و   .احلياة، وصقلوا ارواحهم، وشحذوا مواهبهم، وايقظوا فطر
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دايتهم قد مألت بالظّلمةفاحلياة الىت ال تّتصل مبنبع الّنبوة ليس هلا قيم   .ة، والتاريخ الذى ال يستنري 

  605: بربال انديشه، ص

تمع الذى حرمت اعماقه من الدين، وخال حمتواه من الوحى، فاّن االنسان الذى يعيش فيه دابة شريرة، وحيوان مفرتس،  وا
  .بل هو اضّل من ذلك

واّىن توجد . ناس، كما يتواجدون، ىف ساحة االنبياء، وىف مدارسهم االهلّيةوىف ايّه مدرسة رسالّية توجد النماذج املثالّية من ال
ما : معامل الفضيلة والّنور، واالصالة والّشرف، واملعرفة والواقعّية والوعى والبصرية والّصدق والفالح، واحلكمة واالنسانية املثلى

م   .مل يكن مبدءه وال منتهاه االنبياء ورساال

م السماوية الىت فاّن االنبياء هم م عني العلوم املاديّة واملعنويّة واذا ما استثنينا هوالء العمالقة، وحنيّنا بآثارهم ودورهم، ورساال
متعات ىف العامل فاننا مل جند حضارة انسانّية تستحّق الذّكر والبقاء -بعثوا هلا   .عن حياة ا

امرياملؤمنني : دين، و امام العارفني، و قطب رحى الواصلنيباقوال سّيد املوح -ىف هذا الصدد -ويستحسن بنا ان تستشهد
  :عليه السالم ىف متجيد االنبياء، وتثمني دورهم ىف اعداد البشريّة صياغتهم وتغذيتهم بالوحى واهلداية

للَّه اليهم، واصطفى سبحانه من ولده انبياء، اخذ على الوحى ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة امانتهم، ملّا بّدل اكثر خلقه عهدا«
فجهلوا حّقه، واّختذو االنداد معه، واحتالتهم الشياطني عن معرفته، واقتطعهم عن عبادته فبعث فيهم رسله، و واتراليهم 

  .»1« »انبياءه، ليستادوهم ميثاق فطرته ويذّكروهم منّسى نعمته، وحيتّجوا عليهم بالتّبليغ، ويثريوا هلم دفائن العقول

حينما ال يرتبط باللَّه فانه يستوثق بالشيطان، وحني ال يكون له نصيب من  -ا صّوره امام العاشقنيكم  -اّن االنسان.. اجل
  .املعرفة االهلّية فانه يصاب بركود العقل ومجوده، حيث يكون عمله إذ ذاك عمًال شيطانّيًا، وسلوكه سلوكاً حيوانّياً ال حمالة

   للبشرّيه من خري وصالح حني -جه ما يرجوهىف . فاّن االمام على عليه السالم اّمنا يعلن

______________________________  
  .70، حديث 1، باب 60/ 11: ؛ حبار االنوار1خطبه : ج البالغه -)1(
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  :يقول
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  .»1« »نسأل اللَّه منازل الشهداء، ومعايشة السعّداء ومرافقة االنبياء«

طريق الّشهادة، فاّن احلياة الواقعّية وحياة السعداء اّمنا هو ىف مرافقة االنبياء واتّباعهم، واالنقياد  وحّقاً اّن السعادة متكن ىف
  .هلم

اهدين، وعشق العاشقني ونورالعارفني، ومقصد الّسالكني،  وقد خطب سّيدالشهداء واملظلومني، وقدوة املبارزين، وروح ا
ا وهى االمام احلسني عليه السالم ليلة عاشوراء ىف اهدين ىف سبيل اللَّه وىف خالل خطبته تلك اّلىت صدح   صفوة اصحابه ا

مل تكن اّال قول احلّق، وقد خرج من فم احلسني عليه السالم وهو جيّسد فيها اّن كرامته على اللَّه، وكرامة اهل بيته واصحابه 
  :ى قّمة التاريخ، وقـُّلة االنسانية املثلىيومذاك عل -ما هى اّال من كرامة النبوة والرسالة، صادعا بذلك وهو

ىف  اثىن على اللَّه احسن الثناء، وامحده على السرّاء والضرّاء الّلهّم اّىن امحدك على ان اكرمتنا بالّنبوة، وعلمتنا القرآن، وفّقهتنا«
  .»2« »الّدين، وجعلت لنا امساعاً وابصاراً وافئدة، فاجعلنا من الشاكرين

تمع املاّدية واملعنويّة، الفردية منها واالجتماعّية، من حيث االسرة واحمليط العام وليصلحوا  وقد بعث االنبياء ليعاجلوا امراض ا
عقائد االمم ويصّححوا اعماهلم ويهّذبوا اخالقهم ونفوسهم، ومل يالوا جهداً ىف اداء رسالتهم هذه ومل يّدخروا وسعاً ىف ان 

ية من براثن اجلهل والشقاء اذ وقفوا مواقفهم الصالة امام االحداث اجلسمية والقوى يضحوا من اعماقهم ىف امتثال البشر 
قارون، وسالطني اجلور والشياطني املاردين، وعبدة الّدنيا ىف حني مل : الشرّيرة املضادة حلركتهم، فدكوا صروح اجلبابرة من امثال

م هذه، وما بذلوا ىف سب    يل انقاذ البشريية منيتوقّعوا جزاء وال شكورا حيال خدما

______________________________  
  .6، باب االمر باملعروف، حديث 57/ 5: ؛ كاىف23خطبه : ج البالغه -)1(

  .37، باب 392/ 44: ؛ حباراالنوار91/ 2: ارشاد -)2(

  607: بربال انديشه، ص

الناس هو اتّباع سبيلهم، واجلرى على هديهم، واحياء دين هّوة الذّلة واملسكنة واالسر وكان االجر الوحيد اّلذى يتوقّعونه من 
  :اللَّه، واالستقامة ىف العقيدة

  .»1« »َربِِّه َسبِيًال   ُقْل ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن شاءَ َأْن يـَتَِّخَذ ِإىل«
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ج االمام على عليه السالم ما يرجع اىل االنبياء عليهم    :السالم قولهوقد جاء ىف 

بعث اللَّه رسله مبا خّصهم به من، رمحته وجعلهم حّجة له على خلقه لئّال جتب احلّجة هلم برتك االعذار إليهم، فدعاهم «
  .»2« »بلسان الصّدق إىل سبيل احلقّ 

قبل ذلك، حيث كما صّور للمسلمني معطيات البعثة النبّوية، وما كان قد اصيب به الناس من الشقوة والّضاللة واالحنطاط 
  :يقول

واشهد اّن حمّمداً عبده ورسوله، ارسله بالّدين املشهور والعلم املأثور، والكتاب املسطور والّنور الساطع، والّضياء الّالمع، «
ل واالمر الّصادع، ازاحة للّشبهات، واحتجاجاً بالبّينات وحتذيراً بااليات، وختويفاً باملثالت، والّناس ىف فنت اجنذم فيها حب

الّدين، وتزعزعت سوارى اليقني، واختلف النجر وتشّتت االمر وضاق املخرج، وعمى املصدر فاهلدى خامل، والعمى شامل، 
ارت دعائمه، وتّنكرت معامله، ودرست سبله، وعّفت شركه اطاعو الشّيطان  عصى الّرمحن، ونصر الّشيطان وخذل االميان، فا

  .»3« »...فسلكوا مسالكه ووردوا مناهله

______________________________  
  .57): 25(الفرقان  -)1(

ج البالغه144خطبه : ج البالغه -)2(   .11، حديث 15، باب 315/ 5: ؛ حبار االنوار84/ 9: ؛ شرح 

ج البالغه2خطبه : ج البالغه -)3(   .19حديث  14، باب 333/ 74: ؛ حبار االنوار135/ 1: ؛ شرح 

  608: بربال انديشه، ص

  

  اللَّه واملعاد

  

م إىل رشدهم وكماهلم، وكان من اهّم هذه العلل، العوامل : ومل يالوا االنبياء جهداً ىف تبليغ ما يرشد الناس اىل اللَّه وما يصل 
االنسان  ألّن : تلك التوجيهات واهلدايات التهذيبّية، والقوانني االهلية البـُّناة اّلىت ظّلت تلمع ىف حياة االنسان وتارخيه، ذلك

من جانب املخاطر النفسّية الكامنة فيه،  -كذلك  -كما هو مهدد من جانب املخاطر اخلارجّية اّلىت حتيط به فانّه مهّدد
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ولذلك فهو حباجة ملّحة إىل قّوة قاهرة تيكئ، عليها ىف سبيل الوصول إىل سعادته الدنيويّة واالخرويّة واىل ما ينجيه، على 
  .لكرام، ودعوا إليهضوء ما جاء به االنبياء ا

  :فاّن االنبياء قد ركزوا على مسألتني اساسيّتني لصيانة البشرية عامة ومها: وهلذا

وما يرتّتب عليه من الّثواب والعقاب على : املعاد -ب. اى وجود اللَّه تبارك وتعاىل، وما يّتصف به من صفات: املبداء -الف
  .االعمال

اّن انبياء اللَّه قد بّينوا الرشد من الغّى، ومّيزوا احلّق من الباطل، واحلالل من احلرام، وما  امنا تبتىن على اساس: املسألة االوىل
ا مل يرجع إىل ذلك ىف الشؤون املاديّة واملعنويّة وكان الّضمان لكّل ذلك هواالعتقاد باللَّه، واالذعان بالرقابة االهلّية واّن العباد م

ا من واجبات، اجل، ال ميكن ان تتعّبدوا جيعلوا اللَّه نصب اعينهم ال ميكنه م التعّبد مبا جاء به االنبياء، وال اداء ما محلوا 
ء قدير، وهو حييط بعلمه وقدرته ال خيلو منه مكان،  بكّل ذلك ما مل يعتقدوا باله مسيع بصري حميط شهيد وهو على كّل شى

  .اللَّه تعاىل، أو يضرب بفروضه تلك عرض اجلدار ن يعصىلئّال جيد االنسان ما خيرجه من سلطانه وحكمه، ليتسّىن له ا

ذلك اله عامل بكّل ما يرتبط باالنسان من شؤون ذاتّية وخارجّية ال يعزب عنه شى من ذلك، وهو يراقب افعاله وحركاته كما 
  .يقول امرياملؤمنني ىف دعائه لكميل

  609: بربال انديشه، ص

ا الكرام الكا« تبني، الّذين وّكلتهم حبفظ ما يكون مّىن، وجعلتهم شهوداً علّى مع جوارحى، وكنت انت وكّل سيّئة امرت باثبا
  .»1« »...عنهم الرّقيب على من ورائهم، والشاهد ملا خفى

وكان من هذا املنطق ضرورة الّشخوص اىل اللَّه، وذكره ىف كّل حلظة من حلظات احلياه، حيث قال االمام السادس عليه 
  :اذا جاء به باجوبة اربع، كما احدها) على ما ذا بنيت امرك: (جل يسألهالسالم ىف جواب ر 

  .»2« »علمت اّن اللَّه مطّلع على فاستحييت«

عن ان  حيائى اجل كنت اجدانّه ال خيلو منه مكان وال يعزب عنه شى، وال يغادر صغرية وال كبرية اّال وحيصيها، فصّدىن
  .اللَّه طرفة عني ابدا اعصى

  :فقد وردت ىف االحاديث املعتربة مسألة ذكر اللَّه تعاىل ىف احسن تفاسريه... وهلذا
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  .اّن ذلك امنع حصن، واقوى ضامن المتثال الطاعة، وترك املعصية

  :عبداللَّه عليه السالم حيث قال وعن أىب

ه، وال اله اّال اللَّه، واللَّه اكرب، وان كان ال اعىن سبحان اللَّه، واحلمدللَّ : من أشّد ما فرض اللَّه على خلقه ذكر اللَّه كثرياً مثّ قال
ا، وان كان معصية تركها   .»3« منه، ولكن ذكر اللَّه عند ما احّل وحّرم، فان كان طاعة عمل 

   ادىل الزعيم القائد امل املستضعفني: وعلى اساس هذا الواقع القرآىن امللموس

______________________________  
  .نمفاتيح اجلنا -)1(

، 23، باب 228/ 75: ؛ حبار األنوار15 -13806، حديث 101، باب 172/ 12: مستدرك الوسائل -)2(
  .100حديث 

  .20428، حديث 23، باب 252/ 15: ؛ وسائل الشيعه4، باب اجتناب احملارم، حديث 80/ 2: كاىف  -)3(

  610: بربال انديشه، ص

  :ىف كلمة عرفانية تربوية - روحى فداه واملضطهدين ىف العامل، امام االمة اخلميىن الكبري

  ).العامل ماثل امام اللَّه ال تعصوا اللَّه امامه(

  :وذلك كما يقول القرآن الكرمي

يٌع َلَديْنا ُحمَْضُرونَ «   .»1« »َو ِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ

اعاته، أو يتأّتى له ان يقرتف اذ لو وجد االنسان ىف كّل حني نفسه حمضراً عنداللَّه فسوف ال يسمح لنفسه تفوته طاعة من ط
  .شيئاً من حرماته

ا االنبياء وهى تكّفل وتضّمن شؤون االنسان الرتبويّة وتقيده مبعرفة احلالل واحلرام، هو توجيه  اّلىت: واملسألة الثانية صدع 
الخّض ىف القرآن الكرمي، االنسان إىل االذعان باملعاد، ذلك الذى اخرب عنه البارى تعاىل ىف مجيع كتبه السماويّة، وعلى ا
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نّىب عدا االئمة املعصومني عليهم  124000اّلذى بسط فيه هذه العقيدة، بعد ان صدع به مجيع االنبياء تباعاً، وهم 
  .السالم

املاً عامل اخلليقة كّلها ولذلك يقتضى ان يكون من وراء هذا العامل املاّدى احملدود ع ومسألة العدل القائم باللَّه نتلمس آثاره ىف
م م، ويعاقب فيه املسيئون على اساء   .ابديّاً جيزى فيه احملسنون على احسا

  .اّن انكار املعاد هو انكار لكّل الشؤون واملعطيات االهلّية بل املثل االنسانّية العليا مجعاء: وما من شكّ 

كرم وامرياملؤمنني، واالئمة امليامني عليهم فهل هناك من يرتضى لالنبياء العظام من امثال ابراهيم، وموسى وعيسى والّرسول اال 
م، وما حتملوه من االذى ىف سبيل انقاذ اممهم من شرك الشيطان، وشرور الّنفس  السالم ان جيزون على عظيم سعيهم وعباد

م، م من بعد هذا العنت واجلهاد ان تطوى صفحات حيا وهم ال  االّمارة بالّسوء، ومن اهللكة، والرتّدى، اجل هل جيد رّ
   جيزون على قليل من اعماهلم، أو جيزون قليًال على اعماهلم

______________________________  
  .32): 36(يس  -)1(

  611: بربال انديشه، ص

  .اجلّبارة تلك

ذا ان يهلك فرعون ومنرود وشّداد، وهريوديس، وقوم عاد ومثود واشباههم، وابو هلب وابوسفيان، .. وهل هناك من يقنع 
لوى وهتلر، وجنگيز وتيمور، وآتيال ونرون، وما كياوىل، وكارتر، وريگان، وبگني و صّدام ودايان وغريهم،  ومعاوية ويزيد، و

بوا اموال العباد، سفكوا دماءهم وهتكوا اعراضهم، وقد طويت  م  ّ ممن عاشووا ىف امللّذات ومجعوا الثروات، وافظع من ذلك ا
م، ومل ينالوا    .جزاء ماقرتفوا من ذلكصحائف حيا

م، ممن نذروا انفسهم للَّه وهل تسع الدنيا كلها ظرفا اجلزاء بعض اعماهلم، اضف اىل  اجل، مبا ذا توازن اعمال الّناس وتضحيا
ذلك الشهداء اّلذين سلكوا سبيل احلّق، والتضحية، وكذلك اجلبابرة واجلناة الذين قتلوا الناس، واستعبدوهم، فهل ميكن ان 

  .ون على سفك دم واحد من االبرياء ىف هذا العامل الضيق احملدودجيز 

  املعاد ىف القرآن وادلّتها
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 وحقاً انّه مل يبق موضع النكار املعاد، ويوم القيامة، وىف القرآن الكرمي دالئل جلّية حمكمة ىف اميان الّناس به، وهذه اآليات اّمنا
  .املعاد وماهيّتههى منازج حّية من القرآن ّجتسد لنا حقيقة 

  :وهذه اآليات دالئل متينة ىف مسألة املعاد ىف القرآن

 َعَلَقٍة ُمثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُخمَلََّقٍة َو َغْريِ ُخمَلََّقةٍ  يا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبـَْعِث َفِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ ِمنْ «
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َو ِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َو ِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ   ِلُنبَـنيَِّ َلُكْم َو نُِقرُّ ِيف اْألَْرحاِم ما َنشاءُ ِإىل  َأَجٍل ُمَسمى ُمثَّ ُخنْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

ئاً َو تـََرى اْألَْرَض هاِمَدًة َفِإذا أَنـَْزْلنا َعَليـَْها اْلماَء اْهتَـزَّْت َو َرَبْت َو أَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِّ َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يـَْعَلَم ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم َشيْ   ِإىل
  آتَِيةٌ َو َأنَّ السَّاَعَة * ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َو أَنَُّه َعلى  ذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َو أَنَُّه ُحيِْي اْلَمْوتى* َزْوٍج َِيجٍ 

  612: بربال انديشه، ص

  .»1« »ال َرْيَب ِفيها َو َأنَّ اللََّه يـَبـَْعُث َمْن ِيف اْلُقُبورِ 

  .»2« »فـََلْو ال َتَذكَُّرونَ   َو َلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اْألُوىل«

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ « ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة * ِيف َقراٍر َمِكنيٍ ُمثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة * َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ُمثَّ * َلَميُِّتونَ ُمثَّ ِإنَُّكْم بـَْعَد ذِلَك * اِلِقنيَ َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخَر فـََتباَرَك اللَّهُ َأْحَسُن اخلْ 

  .»3« »ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقياَمِة تـُبـَْعثُونَ 

  .»4« »َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه َو ُكْنُتْم أَْمواتاً َفَأْحياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ «

ْنساُن أَنَّا َخَلْقناُه ِمْن نُطْ « َو َضَرَب َلنا َمَثًال َو َنِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن ُحيِْي اْلِعظاَم َو ِهَي * َفٍة َفِإذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ أَ َو َملْ يـََر اْإلِ
اً َفِإذا أَنـُْتْم ِمْنُه الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اْألَْخَضِر نار * ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها أَوََّل َمرٍَّة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ * َرِميمٌ 

ُق اْلَعِليمُ   َأْن َخيُْلَق ِمثْـَلُهْم بَلى  أَ َو لَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِبقاِدٍر َعلى* ُتوِقُدونَ    .»5« »َو ُهَو اخلَْالَّ

ْنساُن أَلَّْن َجنَْمَع ِعظاَمهُ أَ حيَْ * َو ال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ * ال أُْقِسُم ِبيَـْوِم اْلِقياَمةِ «  »َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ   قاِدرِيَن َعلى  بَلى* َسُب اْإلِ
»6«.  

ْنساُن ما َأْكَفَرهُ « َرهُ * ٍء َخَلَقهُ  ِمْن َأيِّ َشيْ * قُِتَل اْإلِ    مثَُ * ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدَّ
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______________________________  
  .7 -5): 22(احلج  -)1(

  .62): 56(الواقعة  -)2(

  .16 -12): 23(مؤمنون  -)3(

  .28): 2(بقره  -)4(

  .81 -77): 36(يس  -)5(

  .4 -1): 75(القيامة  -)6(

  613: بربال انديشه، ص

  .»1« »ُمثَّ ِإذا شاَء أَْنَشَرهُ * ُمثَّ أَماَتُه َفَأقـْبَـَرهُ * السَِّبيَل َيسََّرهُ 

تطرح مسالة املعاد والقيامة على اساس متقن ومتني من االستدالل والبداهة، حيث مل  اّلىتوكثري من امثال هذه اآليات الكرمية 
ايته   .يبق أى جمال النكار حقيقة العدل بعد انقراض هذا العامل و

   موقف االنسان من فناء العامل وما بعده

  

والذين جيتنبون كبائر االمث والعصيان، وجيعلون ال ريب اّن اولئك الذين يالزمون الصراط املستقيم وال يشاققون اللَّه تعاىل 
م الفرديّة واالجتماعّية والعائلّية وهم كما تقول هذه اآليات يرون يوم  انفسهم عباداللَّه، وهم بامره يعملون ويؤّدون، مسؤوليا

م، ينتقلون به من عامل حمدود اىل عامل ابدى ويرون انفسهم يسريون اىل احلّق و  م يوم حيا اليقني، فاّن ساعة املوت مما
اية اهلجران وغاية وصول العاشق اىل معشوقه   .عندهم هى 

وقد املح القرآن الكرمي اىل هذه احلقيقة ىف عدة آيات، وعلى هذا االساس نرى اّن عباد اللَّه املخلصني، وعّشاق الفضيلة 
  .يتوقون اىل لقاء هذه الّساعة احلبيبة اليهم

  .»2« »آنس باملوت من الطّفل بثدى اّمهطالب  واللَّه البن أىب«
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  .»3« »فزت ورّب الكعبة«

  .»4« »باملوت اذاً ال نباىل«

م ىف لقاء املوت وغري ذلك من امثال هذه الكلمات الىت   .اثرت عن اولياءاللَّه، وهى تدّل على مسري

  :ويصرح القرآن الكرمي على هذا الصعيد

______________________________  
  .22 -17): 80( عبس -)1(

  .6خطبه : ج البالغه -)2(

ج البالغه -)3(   .207/ 9: شرح 

  .37، باب 367/ 44: ؛ حبار األنوار44: مثري األحزان -)4(

  614: بربال انديشه، ص

ارُ « ْ   .»1« »َو َبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

  .»2« »َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه َو َبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ «

  .»3« »َو َبشِِّر اْلُمْؤِمِنَني بَِأنَّ َهلُْم ِمَن اللَِّه َفْضًال َكِبرياً «

مْ «   .»4« »َو َبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َهلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرِِّ

  .ء غري التائب واملتوّغل ىف غّيه وعماه، ومن ظّل اسري اهلوى والّنفس واّما موقف املسى

االمارة بالّسوء فانّه يشعر الفناء باملوت، ويفرمنه فرار املغزى من الذئب كما يذكر ذلك القرآن الكرمي، واالحاديث املأثورة، 
  .وهى اّلىت تصّور شعور املؤمن وغري املؤمن باملوت

  :د ىف احلديث انّه سئل عن احلسن بن على عليهما السالم ما املوت الّذى جهلوه فقالوقد ور 
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اعظم سرور يرد على املؤمنني اذ نقلوا عن دار النكد اىل الّنعيم االبد، واعظم ثبوراً يرد على الكافرين اذ نقلوا عن جنتهم اىل «
  .»5« نار ال تبيد وال تنفد

  :وقال احلسني عليه السالم

  بذلك عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم الّدنيا سجن املؤمن وجّنة الكافر، ىب حّدثىناّن أ«

______________________________  
  .25): 2(بقره  -)1(

  .223): 2(بقره  -)2(

  .47): 33(أحزاب  -)3(

  .2): 10(يونس  -)4(

  .9، حديث 6، باب 154/ 6: نوار؛ حبار اال3، باب معىن املوت، حديث 288: معاىن االخبار -)5(

  615: بربال انديشه، ص

م، وجسر هؤالء إىل جحيمهم، ما كذبت وال كذبت   .»1« »واملوت جسر هؤالء إىل جّنا

  :بن احلسني عليهما السالم وقيل لعّلى

واطيبها روائح، واوطأ ملؤمن كنزع ثياب وسخة قمّلة، وفّك قيود واغالل ثقيلة واالستبدال بافخر الثياب : ما املوت؟ قال
املراكب، وآنس املنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والّنقل عن املنازل االنسته واالستبدال باوسخ الثياب واخشنها، واوحش 

  .»2«  املنازل واعظم العذاب

  :الباقر عليهما السالم وقيل حملمد بن على

ه طويل مّدته ال ينتبه اىل يوم القيامة، فهم من رأى ىف منامه من اصناف قال هوالّنوم الذى ياتيكم ىف كّل ليلة اّال انّ : ما املوت
الفرح ما ال يقادر قدره ومنهم من رآى ىف منامه من اصناف االهوال ما ال يقادر قدره، فكيف حال فرح ىف النوم ووجل فيه 

  .»3«  هذا هو املوت فاستعّدوا له
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الّنكم عمّرمت الّدنيا وخرّبتم اآلخرة، فتكرهون ان تنقلوا من عمران اىل : وت فقالما بالنا نكره امل: ذر رمحه اهللا وقال رجل الىب
  :خراب وقيل له كيف ترى قدومنا على اللَّه قال

اعرضوا : قال: ء فكاالبق يقدم على مواله قيل فكيف ترى حالنا عنداللَّه اّما احملسن فكالغائب يقدم على اهله، واّما املسى
  :، اّن اللَّه عّزوجّل يقولاعمالكم على الكتاب

______________________________  
  .9، حديث 6، باب 297/ 44: ؛ حباراالنوار3، باب معىن املوت، حديث 288: معاىن االخبار -)1(

  .9، حديث 6، باب 155/ 6: ؛ حبار االنوار4، باب معىن املوت، حديث 289: معاىن االخبار -)2(

  .9، حديث 6، باب 155/ 6: ؛ حباراالنوار5ب معىن املوت، حديث ، با289معاىن االخبار  -)3(

  616: بربال انديشه، ص

  .»1« »َو ِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ * ِإنَّ اْألَْبراَر َلِفي نَِعيمٍ «

  .»2«  فاين رمحة اللَّه، قال، رمحة اللَّه قريب من احملسنني: قال الرجل

فيما بعد املوت والربزخ وعقباته واهواله، ونفخ الصور واخلروج من القبور، واهوال احملشر اّن ذكر املوت، واالمعان .. اجل
والورود فيه، واملثول بني يدى اللَّه، والوقوف امام احملكمة االهلّية العادلة اّمنا هو افضل داع للعبودية، وامتثال اوامر اللَّه، 

  .والتنّكب عن معاصيه

  .ان الّتفكري ىف املوت من اهّم العوامل التهذيبّية املؤثرة ىف وجود االنسان: ولذلك نقرأ ىف كلمات احلكماء

فجدير مبن املوت مصرعه، والرتاب مضجعه، والّدود انيسه ومنكر ونكري جليسه، والقرب مقرّه، وبطن االرض مستقرّه، والقيامة 
ر اّال الجله وال تطّلع اّال اليه، وال تعرج اّال عليه، وال موعده واجلّنة والّنار مورده ان ال يكون له فكر اّال ىف املوت، وال ذك

  .اهتمام إّال به، وال حوم اّال حوله، وال انتظار وال ترّبص اّال له

وقد قال عليه . وحقيق ان يعّد نفسه من املوتى، ويراها ىف اصحاب القبور، فان كّل ما هوات قريب والبعيد ما ليس بآت
  :السالم
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  .»3« »سه، أى حياسبها وعمل ملا بعد املوتالكّيس من دان نف«

ولن يتيّسر االستعداد لشى اّال عند جتّدد ذكره على القلب، وال يتجّدد ذكره اّال عند التذّكر باالصفاء اىل املذّكرات له، والّنظر 
  .ىف املنّبهات عليه

______________________________  
  .14 -13): 83(انفطار  -)1(

  .42، حديث 4، باب 137/ 6: ؛ حبار االنوار20، باب حماسبة العمل، حديث 458/ 2: كاىف  -)2(

  .باب العتاب 64/ 1: ؛ جمموعه ورام6 -13762، حديث 95، باب 155/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

  617: بربال انديشه، ص

  :وقال الّنىب صلى اهللا عليه و آله

  .»1« »اكثروا ذكر هادم الّلذات املوت«

شوبوا جملسكم بذكر : مّر رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم مبجلس قد استعاله الضحك فقال: اخلراساىنوقال عطاء 
  .»2«  وما مّكدر الّلذات، قال املوت: مكّدر الّلذات قالوا

  :من اكيس الّناس واكرم النّاس يا رسول اللَّه فقال: وسئل صلى اهللا عليه و آله و سلم

  .»3« »، واشّدهم استعداداً له اولئك هم االكياس ذهبوا بشرف الّدنيا وكرامة اآلخرةاكثرهم ذكراً للموت«

  :حّدثىن ما انتفع به، فقال: قلت ألىب جعفر عليه السالم: عبيده قال وىف الكاىف عن اىب

  .»»4« يا أبا عبيده اكثر ذكر املوت، فانّه مل يكثر ذكره انسان اّال زهّد ىف الّدنيا«

قال شكوت إىل أىب عبداللَّه عليه السالم الوسواس، فقال يا ابا حممد اذكر تقطع اوصالك ىف قربك، ورجوع  وعن أىب بصري،
احّبائك عنك اذا دفنوك ىف حفرتك، وخروج بنات املاء من منخريك، واكل الدود حلمك، فان ذلك يسلى عنك ما انت 

  .»5« يه من هّم الّدنياما انا ف عّىن   فيه، قال ابوبصري فواللَّه ما ذكرته إّالسلى
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اعلم اّن املوت هائل وخطره عظيم، وغفلة الّناس عنه لقّلة فكرهم فيه، وذكرهم له، و من يذكره ليس يذكره بقلب فارغ، بل 
  بقلب مشغول بشهوات الدنيا، فال ينجع ذكر

______________________________  
  .3، حديث 20، باب 167/ 79: حبار االنوار ؛10 -1540، حديث 17، باب 103/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  .268/ 1: جمموعه ورّام -)2(

  .، باب ذكر املوت219/ 1: جمموعه ورّام -)3(

  .18، باب النوادر، حديث 255/ 3: كاىف  -)4(

  .2570، حديث 22، باب 434/ 2: ؛ وسائل الشيعة20، باب النوادر، حديث 255/ 3: كاىف  -)5(

  618: بربال انديشه، ص

وت ىف قلبه فالّطريق فيه يفرغ العبد قلبه عن كّل شى اّال عن ذكر املوت اّلذى هو بني يديه كاّلذى يريد ان يسافر إىل مفازة امل
خمطرة أو يركب البحر فانّه ال يتفّكر اّال فيه، فإذا باشر ذكر املوت قلبه فيوشك ان يؤثر فيه، وعند ذلك يقّل فرحه وسروره 

  .بالّدنيا وينكسر قلبه

م ومصرعهم حتت الّرتاب، ويتذّكر صورهم ىف و  اوقع طريق فيه ان يكثر ذكر اشكاله واقرانه، اّلذين مضوا قبله فيتذّكر مو
م، وكيف تبّددت اجزاءهم، ىف قبورهم، وكيف ارملوا نسائهم  مناصبهم واحواهلم وتتفّكر كيف حما الرتاب آالن حسن صور

منهم مساجدهم وجمالسهم ولنقطعت آثارهم، واوحشت ديارهم، فمهما تذكر رجًال  وايتموا اوالدهم وضّيعوا امواهلم، وخلت
رجًال وفّصل ىف قلبه حاله و كيفّية حياته، وتّوهم صورته، وتذكر نشاطه، وترّدده وامله ىف العيش والبقاء، ونسيانه للموت، 

والّلهو، وغفلته عّما بني يديه من املوت الذريع، واخنذاعه مبوء آتاه االسباب، وركونه اىل القوة والشباب، وميله إىل الضحك 
ّدمت رجاله ومفاصله، وانّه كيف كان ينطق وقد اكل الّدود لسانه وكيف كان  واهلالك السريع، وانّه كيف يرتّدد، واالن قد 

ه و بني املوت اّال يضحك وقد اكل الرتاب اسنانه وكيف كان يدبّر لنفسه ما ال حيتاج اليه اىل عشر سنني ىف وقت مل يكن بين
شهر، وهو غافل عّما يراد به، حىت جاءه املوت ىف وقت مل حيتسبه، فانكشف له صورة امللك، وقرع مسعه النداء، اّما باجلنة 

  !!أو بالّنار، فعند ذلك ينظر ىف نفسه انّه مثلهم، وغفلته كغفلتهم، وستكون عاقبته كعاقبتهم

   الّثواب والعقاب
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لضرورة ان تقوم من بعد عاملنا هذا نشأة اخرى تقتضيه العدل لتجزى كّل نفس مبا كسبت من خري حسن وقد اسلفنا اّن من ا
  .الّثواب ومبا اقرتفت من شّر سوء العقاب، واّن جحود ذلك العامل جحود لكل القيم، واملثل العليا

  وانطالقا من تلك االيات الكرميه، وما جاء به االنبياء املرسلون، واالئّمة

  619: بربال انديشه، ص

  .املعصومون، مل يبق شّك وال ترديد ىف معطيات املوت، وما يستتبعه من اهوال وعقبات

رمني متأل االنسان عبوديه وزلفى ومتنحه القدرة على  وىف القرآن الكرمي آيات عظيمة يتبّني منها اجر العاملني، وعذاب ا
 )ثواب االعمال وعقاب االعمال(ما يلفت النظر إليها، كما هو ىف كتاب  مقاومة الّذنوب كما تتّضمن االحاديث املأثورة

  :نقرء ىف القرآن »1«

  .»2« »فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيها َزِفٌري َو َشِهيقٌ * يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِِه َفِمنـُْهْم َشِقيٌّ َو َسِعيدٌ «

  .»3« »َجَهنََّم ِوْرداً   َو َنُسوُق اْلُمْجرِِمَني ِإىل* َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحِن َوْفداً  يـَْومَ «

ْنيا َو اْآلِخَرِة وَ «   .»4« »أَنـُْتْم ال تـَْعَلُمونَ  اللَُّه يـَْعَلُم َو ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشةُ ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ

 »َعذاِب السَِّعريِ   طاُن َيْدُعوُهْم ِإىلَو ِإذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما أَنـَْزَل اللَُّه قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما َوَجْدنا َعَلْيِه آباَءنا أَ َو َلْو كاَن الشَّيْ «
»5«.  

  .»6« »نَـُهُم اللَُّه ِيف الدُّنْيا َو اْآلِخَرِة َو أََعدَّ َهلُْم َعذاباً ُمِهيناً ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اللََّه َو َرُسوَلُه َلعَ «

   ِإالَّ َمْن آَمَن َو َعِملَ   َو ما أَْمواُلُكْم َو ال َأْوالدُُكْم ِبالَِّيت تـَُقرُِّبُكْم ِعْنَدنا زُْلفى«

______________________________  
  .دوق رمحه اهللامن تأليفات شيخنا العظيم الص -)1(

  .106 -105): 11(هود  -)2(
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  .86 -85): 19(مرمي  -)3(

  .19): 24(نور  -)4(

  .21): 31(لقمان  -)5(

  .57): 33(أحزاب  -)6(

  620: بربال انديشه، ص

  .»1« »صاِحلاً َفأُولِئَك َهلُْم َجزاءُ الضِّْعِف ِمبا َعِمُلوا َو ُهْم ِيف اْلُغرُفاِت آِمنُونَ 

  .»2« »خاِلِديَن ِفيها ال يـَبـُْغوَن َعْنها ِحَوًال * الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت كاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال ِإنَّ «

  .»3« »َو اْصِربْ َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ «

َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم * ُدوا بَِأْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسِهْم َو أُولِئَك َهلُُم اخلَْْرياُت َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ لِكِن الرَُّسوُل َو الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه جاهَ «
اُر خاِلِديَن ِفيها ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ْ   .»4« »َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

  .ومل جند فيها ما يركز على مبداء ثواب احملسنني وعقاب املسيئنيومن الندرة ان نستقصى سورة من سور القرآن 

فما اجدر بالقراء من ان يتمّزجوا بالقرآن، وان ... وحيث ال تسع هذه املقّدمة ان نرد فيها آيات اخرى يتعّرض هذه احلقيقة
ا   .يتدبّروا آياته وان ال يغفلوا عن العمل 

  .معصيتههدانا اللَّه اىل طاعته، وعصمنا عن 

يد، والّتطلع اىل االحاديث الّ  ىت واحلقيقة انّه ال ميكن التّوصل اىل حقائق املعاد، وال استثمار االعتقاد به اال الرتابط بالقرآن ا
  .جتّسد مسرية االنسان من اّول مراحل املوت اىل ساحة احملشر، من احملشر اىل الوقوف على ابواب اجلّنة أو اجلحيم

ياء واالئّمة واألولياء ىف صدد معاجلتهم للمنحرفني ان يقيموا أودهم ىف شخوصهم اىل املبدء واملعاد، وان فكان دأب األنب
  .يعطوا على ابعادهم بذلك عن الّتهاون ىف العبوديّة، ومن التلّوث بالذنوب
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______________________________  
  .37): 34(سبأ  -)1(

  .108 -107): 18(كهف   -)2(

  .115): 11(هود  -)3(

  .89 -88): 9(توبه  -)4(

  621: بربال انديشه، ص

  :اذ من املمكن ان يستمع احد من الّناس اىل آية العمل ىف قوله تعاىل

  .»1« »َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «

ا، مثّ يبتلى   .بالضعف بالعبوديّه واملتوىف املعصية والظلم والتجاوز واخليانة ويذعن اليها، ويستيقن 

ما العبد اىل اللَّه،  فان اخلوف من العذاب، واالمل بالّثواب ىف سبيل نيل الّرمحة االهلّية، والفرار من غضب اللَّه جناحان يطري 
ما ىف الصعود اىل مدارج الرقى والكمال   .ويستعني 

ابسط هذه احلقيقة ىف هذه املقّدمة اليسرية فانىن ادعوا القراء اىل ممارسة سطور هذا الكتاب ملعرفة  وإذا أجد لزاماً على ان
  .من اجراء ومكافاة حركة االنسان منذ رحيله من الّدنيا اىل آخر منازل اآلخرة وما يعطى

______________________________  
  .8 -7): 99(الزلزلة  -)1(

  622: بربال انديشه، ص

  

  ث ىف التفسريحب
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طيلة ثالثة وعشرين عامًا، وهو الكتاب الذى خّطط للمجتمع  -منّجماً  - على صدر الرسول األكرم: نزل القرآن الكرمي
 طريق اهلداية والتكامل، وتعّهده بالصيانة واألمانة، كما شرّع له كّل ما يتطلّبه من حاجات فردية واجتماعية سواء اإلنساىن

  .بسواء

و قد نزلت آياته و سوره وفق مقتضيات احلياة، وما تصلحها من دساتري وتوجيهات تقيم فيها العدل، وحتّقق هلا السعادة، 
فإّن هذه اآليات واملعجزات قد ناشدت خصومها حماكاة هذا اإلعجاز ومعارضتها، األمر الذى كشف عن عجزهم 

  .التاىل جال عن عجزهم وعصبّيتهم جتاه حكومة القرآن واعجازهواستسالمهم أمام حتّدى القرآن وقاطعيّته، وب

ا أعظم الرُّسل وأكرمهم ولذلك فإّن النهوض حبّقه هو من أعظم احلقوق  هو املعجزة اإلهلية اخلالدة الىت: والقرآن جاء 
  .وأخطرها، كما أّن إقامة سننه وواجباته هى من أخطر الفروض والواجبات

ذى يصعد باإلنسانية إىل أرفع مدارج الكمال، ويهديها إىل سواء السبيل، وينشد هلا السعادة األبديّة، هو الكتاب ال: والقرآن
القدرة واملنعة ىف جماالت  متنحها العزّة والرفعة، وجتّنبها الذّل والشفاء، وهو الكتاب الذى يغدق على اإلنسانية كّل معاىن الىت

  .حياته املاديّة واملعنويّة

العقلية، واملواهب الفطرية إىل أفق االبداع واالبتكار، األمر  إىل التصعيد بالقوى -ىف ذاته -الكتاب الذى يهدفهو : والقرآن
الذى يهدم ىف روع اإلنسان رواسب اخلرافات والعادات اإلجتماعية السيّئة، والتقاليد املوروثة البالية، كما يهدف إىل دعم 

ا وتصّورا ا من أسرار النفس ومزاياهاالروح اإلنسانية ىف إدراكا ّردة، وما يرتبط    .ا السماوية ا

  625: بربال انديشه، ص

تأخذ بالبشرية إىل املسري الذى يتحّول فيها مجيع  هو الكتاب الذى تلوح فيه املبادرات العلمية واحلضارية الىت: والقرآن
ا، كما يأخذ إىل استجالء األسرار والكوامن ا ا وإدراكا كان جيهلها، إىل جانب أسرار التوحيد املتمارجة ىف هذه  لىتإبداعا

ا هذا الكتاب إىل املبداء واملعاد، وإىل سائر اآليات اإلهلية ىف براهينه وقصصه، وهداياته وأنواره   .اخلليفة، وهكذا يأخذ 

  :يقول اإلمام الصادق عليه السالم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من اإلحداث، وعصمة من  القرآن هدى من الضاللة، وتبيان من العمى، واستقالة من
اهللكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفنت، وبالغ من الدنيا إىل اآلخرة، وفيه كمال دينكم، و ما عدل أحد عن القرآن إّال 

  .»1« إىل النار

إعجازه، إذ يكشف الستار عن أسرار اخلليقة،  والقرآن هو الكتاب الذى خيوض حقائق كثرية خمتلفة متّثل اجلانب اآلخر من 
كما يتمّثل فيه اجلانب اآلخر من إعجازه، وهو إعجاز االسلوب، والنظم، والبالغة، وهكذا خيوض اإلخبار عن الغيب، 

تخطيط السوّى مل تصل املعرفة إليها إّالعن طريقه، كما يتمّيز القرآن بال ومستقبل العامل، وما وراء الطبيعة، والعامل األخرى الىت
  .تنتابه ىف عرض هذه احلياة وطوهلا للحياة البشرية املتأرجحة مبا فيه من معاجلة النوازع الوجودية الىت

هذا مستواه، وهذا حمتواه، كيف يوجد فيه أدىن اختالف وهو وحى من اللَّه يتحّدى بآياته كّل بليغ وكّل مبدع، بل : وكتاب
  .وكّل عبقرى مفكِّر

وحّىت اإلنسان . كّل األجيال املختلفة طيلة أربعة عشر قرناً   -فضًال عن احلقائق - عن معارضته ىف االسلوب وحسبنا أن يعجز
املعاصر، الذى شهد عصر العلم واإلبداع إّمنا يريد أن يستدّر من القرآن الكرمي حضارته وثقافته، وفتوحاته العلمية 

  .واالجتماعية املختلفة

______________________________  
  .28، حديث 1، باب 26، 89: ؛ حبار االنوار8، كتاب فضل القرآن، حديث 600/ 2: كاىف  -)1(
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أناشد الباحثني واحملّققني  والكتاب الذى بني أيدينا جيّسد لنا كّل هذه النوااحى ىف إعجاز القرآن باملعايري والواقعية، ولذلك فإىنّ 
  .العلمية، وهذه احلقائق الناصعة األصلية بالنظرة الدقيقة، واإلدراك النافذأن يتبيّنوا هذه اخلطوط 

أحد الشخصيات العلمية املرموقة ىف » الفاضل«ومؤلف هذا الكتاب هو األستاذ احملّقق احلّجة الشيخ حمّمد اللنكراىن 
  .األوساط واحلوزات

واذا أعتّز . على دراسة الفقه واألصول -عنده -ىف قم، مّكباً  قضيتها وقد ارتشفت من مناهل علمه طيلة األيّام الدراسّية الىت
أو إعجاىب، إّالأّن الباحثني ورّواد  أن أكون أصغر تلميذ له فال أجد ىف نفسى من األهلّية أن أزن هذا الكتاب مبيزان معرفىت

  .صالة واإلبداعالعميق، واأل العلم هم الذين سوف يثّمنون هذا الكتاب، وهم يتبيّنون فيه املنهج العلمى
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وقد مضى على إعداد هذا الكتاب فرتة من الزمن دون أن ينتهل من معينة رّواد العلم واملعرفة، وطّالب القرآن، وىف مناسبة  
وقد جرى ذكر هذا الكتاب القّيم، فأوالىن باالّطالع عليه » يزد«كرمية أسعدىن اللَّه أن أحظى بلثم أنامله ىف مدينة 

  .عتهبطبعه وإذا وأجازىن

ذه اخلصيصة والنعمة العظمى فأسأله تعاىل أن يوفّقنا وممّا يبعثىن إىل أن  - حنن املسلمني -على الفخر واالعتزاز أن أوىل 
داه، وأن نّتبع تعاليمه وتوجيهاته   .نسرتشد معارف القرآن، وأن نقتدى 

العامل اإلسالمى إىل عظمة القرآن ومنعته، وإىل أتباع تقود  كما أسأله تعاىل أن ينشر علينا لواء الدين، واجلامعة العلمية الىت
م م، واألخذ بسري   .أهل البيت األطهار، والتأّسى 

: أسداها فضيلة الكتاب اإلسالمى الكبري االستاذ السّيد مرتضى احلكمى إذا أجد لزاماً على أن انّوه عن التوجيهات الىت واّنىن
  .اضطلع به من مراجعة الكتاب وتنسيقه واإلشراف على إخراجه أجد لزاماً على أن ازجى له الشكر على ما

حامل  -عّجل اللَّه تعاىل فرجه -واللَّه أسأل أن يوفّقنا إىل ما حيّب ويرضى، كما أسأله أن يقرن ذلك برضا إمامنا الغائب
  .القرآن وشريكه ىف اهلداية والعدل واإلصالح
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