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  ى چاپ دهم مقدمه
ى  بدون ترديد امروز الزمترين مشكلى كه بايد در جامعه        

ى لـزوم ديـن بـراى زنـدگى بـشريت در             ما حل شود مسأله   
اى را در    توانـد قـوانين سـعادتمندانه       است آيا دين مـى     جهان

زندگى انسانهاى امروز به مردم ارائه دهد كه مـردم از سـائر             
قوانين مستغنى باشند و همه در رفاه و آسايش زندگى كننـد            

  .ى خود برسند و به حقوق حقّه
كه سى و يك سـال در ايـن         » كانون بحث و انتقاد دينى    «

دار  عهـده  ده كه ديـن مقـدس اسـالم       راه تجربه دارد ثابت كر    
  .پاسخ اين سؤال است

اسـت  » پاسـخ مـا   «كتاب حاضر كـه جلـد سـوم كتـاب           
اى از پاسـخ سـؤاالت مختلفـى اسـت كـه در مـسائل                نمونه

گوناگون پرسش شده و در طى سالهاى طـوالنى پاسـخ داده            
  .است
تـا توانـسته بـدون اعمـال        » كانون بحث و انتقاد دينـى     «

گذرد همه    و يك سال كه از عمرش مى       تعصب در مدت سى   
ى احكام و    ى حقايق اسالم و فلسفه     روزه جلساتى براى ارائه   
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ى بـشرى تـشكيل داده و        معارف دين و قوانين سـعادتمندانه     
دهها هزار سؤال مـردم مـسلمان و غيـر مـسلمان را جـواب               

توانـد رهبـر     گفته و اثبات كرده كه دين مقـدس اسـالم مـى           
سائل اقتـصادى و چـه در مـسائل         جوامع بـشرى چـه در مـ       

  .سياست و چه در مسائل اجتماعى و عبادى باشد
در سال  » كانون بحث و انتقاد دينى    «در يكى از جلسات     

شـركت  » م ـــ هــ      « شمسى كه دانشمند بزرگ آقاى       1349
به قدرى از اين جلسه لذّت بردم كـه بـه           : گفت كرده بود مى  
نـه تعـصب    آيد زيرا نه شعار مـذهب خاصـى و           وصف نمى 

اى برخالف حـقّ و دور       نه كلمه  نسبت به دينى مخصوص و    
ى افـراد    شـد، همـه    از عقل و منطق در مجلس شما اظهار مى        

توانـستند در    حتّى طرفداران مـذاهب غيـر اسـالمى نيـز مـى           
مجلس حضور داشته و در آن جز سؤال و جواب و قضاوت            

  .شد عقل و منطق چيز ديگر ديده نمى
كه يكى از دانشمندان بـزرگ      » سيد حسين حبشى  «آقاى  
كـانون  « از طـرف     1354بود و در سـال      » اندونزى«شيعه در   

مـن بـراى    : گفـت  شـد مـى    پذيرائى مـى  » بحث و انتقاد دينى   
اى ماننــد  ام برنامــه پيــشرفت افكــار اجتمــاع تــصميم گرفتــه

تـشكيل دهـم و افكـار را آزاد         » انـدونزى «ى شـما در      برنامه
ات و اشكاالت مردم بخصوص جوانـان حـل         بگذارم تا شبه  

  .شود
طبـق آنچـه در گذشـته       » كانون بحث و انتقاد دينـى     «لذا  

نشان داده است جز تحرى حقيقت و اثبات حقّانيـت و بيـان          
مطالب علمى مقصود ديگرى نداشته و در البالى اين كتـاب           

هــاى علمــى و مــذهبى جوانــان را قــرار داده شــايد  گمــشده
   .آرامش وجدان ما گرددى آخرت و سبب  توشه

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
 

 پـاسخ سـئواالت
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  اسرائيل و بنى) عليه السالم(دين حضرت عيسى 
ــده ــؤال ش ــا حــضرت : س ــسى«آي ــسالم(» عي ــه ال ) علي

  اسرائيل مبعوث شده يا براى همه؟  مخصوص بنى
  

  :پاسخ ما
  .اولوالعزم و غير اولوالعزم: پيامبران دو نوعند

دين پيامبران اولوالعزم جهـانى بـوده و بـه جمعيـت خـاص و منطقـه مخـصوصى                   
ولى پيامبران ديگر براى خويـشتن      . اند ى مردم مبعوث شده    ه نبوده بلكه براى همه    وابست

شده و دينشان  ى مخصوصى برانگيخته مى    اى و يااحيانا شهر و ناحيه      يا خانواده ويا قريه   
ى ارتباط بسيار مشكل يا محال بوده و         و چون وسيله   محدود به مكان معينى بوده است     

بسط دين خود را به تمام جاهـا نداشـته ديـن ايـن پيـامبران          پيامبر غيراولوالعزم قدرت    
كـرده   الشعاع دين پيامبر اوالوالعزم بوده و خداوند احكامى كه بـر آنهـا نـازل مـى                 تحت

» عيسى«مثالً حضرت   . فرستاده است  مطابق همانهائى بوده كه به پيامبراولوالعزم فرو مى       
ـ      ) عليه السالم ( جـايى بـوده و بـه        ن آن حـضرت همـه     از پيامبران اولوالعزم است كه دي

  .اسرائيل يا قوم خاص ديگرى وابستگى نداشته است بنى
ولى جهانى بودن و همگانى بودن آن تا زمانى بوده كه پرتـو فـروزان اسـالم طـالع                   

ى درخشان آن آشكار نگشته بود؛ با آمدن اسالم كه كاملترين و جامعترين  نشده و چهره
ى گذشته نسخ شـده و فروغـشان بـه تـاريكى گراييـده              اديان آسمانى است؛ تمام دينها    

  .است
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براى همه جهان در همه زمانها مبعوث       ) عليه السالم (» عيسى«بنابراين اگر حضرت    
بايست دين آن حضرت هم براى هميـشه بـاقى باشـد و راهنمـاى تمـام                  شده باشد مى  
رگـونى  بينيم كتاب آن حضرت دستخوش تحريـف و دگ  در حاليكه ما مى. جوامع گردد 

شود و احكامى در آن است كه حتـى بـا عقـل و           شده و تناقض فراوانى در آن ديده مى       
) عليـه الـسالم   (» عيسى«دين مسيحيت تا زنده بودن حضرت       . وجدان نيز مخالف است   

ترين دستوراتى بود كه مردم آن روز را به صلح و صفا و محبت و          داراى بهترين و عالى   
 كرد؛ ولـى پـس از      ه از حد به دنيا؛ و امثال اينها دعوت مى         گيرى از اشتغاالت زياد    كناره

عروج آن حضرت به آسمان، و ناپديـد شـدنش پيـروان و شـاگردان او هريـك كتـابى             
نوشتند و به فكر خود آنچه از آن حضرت به يـاد آنهـا بـود؛ بـه نـام كتـاب مقـدس و                       

هاى آسـمانى تكثيـر     به قدرى انجيلها زياد شد و اين كتاب       . آسمانى بين مردم رواج دادند    
ى آن را    گرديد كه خود مسيحيان دچار حيرت شدند و به ناچار چهار كتـاب برگزيـده              

هـا   معروف است؛ كه متأسفانه همين    » لوقا، يوحنا، متى، مرقس   «:انتخاب كردند كه به نام    
شود كه با عقل سـليم       نيز با يكديگر اختالف دارد يا در هريك تناقض بسيارى ديده مى           

   .مخالف است
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  مستشرقين واسالم
ى اسـالم    چرا مستشرقينى كه كتابهائى درباره    : سؤال شده 

  اند؟  اند مسلمان نشده نوشته
  

  :پاسخ ما
اند از دو حال خارج نيستند يا از ديدگاه         ى اسالم كتابى نوشته    مستشرقينى كه درباره  

 و اقتـصادى اسـالم را       سياسى و مادى به قوانين اسالم نظر كرده و دسـتورات سياسـى            
دانند؛ طبيعى است كه اين افراد به ايمان و معنويات كـارى نداشـته و                بهترين قوانين مى  

  .اند  مسلمان نشدهمعنوى اسالم نبوده طبعاً چون مطالعات وتوجهشان به حقائق
و يا در كتابهاى خود اسالم را بهتـرين اديـان دانـسته و از نظـر معنـوى و حقـايق                      

. اند كه اين؛ خود اقرار به حقانيت اسالم است    ن مذاهب آسمانى شناخته   تري روحى كامل 
و مسلّم كسى كه اين اقرار را به زبان جارى كند مسلمان بوده تا چه رسد به آنكه آن را                 

  . در كتاب بنويسد و در بين مردم جهان منتشر نمايد
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  اسالم و مراكز آلوده
ينما و سـائر مراكـز      ى سـ   نظر اسـالم دربـاره    : سؤال شده 
  آلوده چيست؟ 

  
  :پاسخ ما

اسالم با اصل هنر به هيچ وجه مخالف نيست ولى ممكن است با سينما بخاطر سه                
  .چيز كه در آن است ممكن است مخالف باشد

 اسالم با هر گونه هوسرانى و كار بيهوده مبارزه كرده و از انجام كارهاى خالف      ــ 1
  .نمايد عفت به شدت جلوگيرى مى

و ضـررهاى    كنـد،  شمارى كه از اين راه به آلودگى نسل جوان كمك مـى            فاسد بى م
  .سازد، بر هيچ عاقلى پوشيده نيست ى انسانيت وارد مى جبران ناپذيرى كه به جامعه

هاى كـاذب   بسيارى از جوانان براى ارضاى خواهشهاى نفسانى و جبران محروميت         
ر ورشكستگى اخالقى و بـدآموزيهاى      شوند كه در اث    جنسى خود به مراكزى پناهنده مى     

محيط و فقدان راه صحيح ارضاى غرائز و خود بـاختگى در برابـر افـرادى كـه هـستى                    
كنند؛ و نبود نيروى     ها را با اعمال كثيفشان لگدمال مى       اخالقى و موجوديت حياتى ملت    

ر هايشان پاسخ گويد؛ تحت تـأثير آنهـا قـرا          محركى در وجود آنها كه بتواند به خواسته       
هـاى بـدلى وتـسكين دروغـين اميـال نفـسانى        شوند براى كـامجوئى   گرفته و ناچار مى   

اى بجويند، و اين است كه اسالم براى دفع اين ضررها و حفـظ جوانـان                خويش وسيله 
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داشتن آنها از اين بدآموزيها و جنايات؛ شركت در هرگونه           از اين آتش فساد و دور نگه      
  1.رام دانسته استمجمعى كه داراى اين نتايج باشد ح

 نواختن و گوش كردن موسيقى به هر عنوان در اسـالم تحـريم شـده و بخـاطر                   ـ2
  .كند، اسالم آن را ممنوع ساخته است مضرات بسيارى كه به جسم و روان وارد مى

هاى  واقعيت، با نواختن موسيقى قرار گرفتن در محيطى دور از حقيقت، و عالمى بى        
ر به ضعف قـواى عـصبى، و تحليـل نيروهـاى مغـزى، و               آور؛ منج  انگيز و رعب   هيجان

تحقيقـات  . گيـرد  كاهش تفكر گرديده و در نتيجه كنترل انديشه و فكر را از انسان مـى              
دانشمندان فيزيولوژى حاكى از اثرات سوئى اسـت كـه موسـيقى بـر روان و اعـصاب                  

هـد و در  د ارادگى و ركود فكر مـى  گذارد، و سرنوشت مردم رابه دست نگرانى و بى  مى
ى جوانان را كه اميد و نيروى  ى سالم و پاك آنها اثرى بس عميق گذارده و آينده   روحيه

. كند ى سقوط فكرى و معنوى نزديك مى       اندازد و آنها را به دره      هر كشورند به خطر مى    
  .بنابراين سينماها بخاطر نواختن موسيقى ممكن است تحريم شود

هاى خود بـه آتـش فحـشاء و منكـرات            ن جيب  اسالم با افرادى كه براى پر كرد       ـ3
  2.زنند، مبارزه كرده و شركت در مكانهاى فساد را ممنوع ساخته است دامن مى

تبليغات مسموم و فريبنده از يك طـرف، فـشار زنـدگى ماشـينى از طـرف ديگـر؛                   
كـشاند؛ و بگمـان      هاى فساد مـى    ى حقارت از طرفى؛ جوانان را به محيط        احساس عقده 

كنند؛ در صورتى كه بزرگترين جنايـت را بـه نـسل             ى براى آرامش پيدا مى    ا خود وسيله 
عفتى و فساد اخالق در جامعه       وسيعى از تبهكارى و بى     خود و آينده نموده و موجهاى     

  .گسترانند مى
اساس افـراد هوسـرانى كـه فقـط بـه            هاى كامالً بى   زندگى سراسر ساختگى و نقش    

ى شخـصيت؛   زنند؛ الگوى سازنده   كثيف دامن مى   هاى مادى به اين اعمال     خاطر استفاده 
ى آنهـا را     و روش زندگى افرادى است كه در اين مراكز شركت كرده و اراده و انديشه              

                                                 
  .باشند دگيها مبتال مىو ترديدى نيست كه اكثر سينماهابه اين آلو ـ1
 .مطالب فوق قبل ازانقالب نوشته شده و منظور سينماهاى آن زمان است ـ2
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تمدن منحط غرب تسخير كرده و آنها را برده فكـرى خـود نمـوده و طـوق عبوديـت                    
  .خويش را بگردن آنها افكنده است

رگونه گناه وجود داشـته و در آن زن و          اگر مكانى دور از اين مفاسد؛ و عارى از ه         
هاى صنعتى؛ كشاورزى؛ تفريحى؛ علمـى؛ بـدون موسـيقى و            مرد مختلط نباشند و فيلم    

هاى شهوت انگيز؛ و زنان عريان و نيمه عريان و بـدون هرنـوع    بدون نشان دادن صحنه  
 بدآموزى و انحراف، تشكيل شود؛ و هدف آنها باال بردن سطح فكر و معلومات جوانان              

  .باشد شركت در آنها مانعى ندارد
و چه بهتر كه مسلمانان غيور و با ايمان؛ از اين صـنعت؛ در راه هـدفهاى اصـيل و                    
ارزنده و آموزنده استفاده كرده؛ و با اين وسـيله در تـرويج و تبليـغ احكـام و معـارف                     

  . بكوشند» هاى سازنده است ترين برنامه عالى«اسالم كه متضمن 
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  تبليغ اسالم
اند و دسترسى بـه    آنها كه از اسالم دور افتاده     : سؤال شده 

ى  تحقيق از حقايق ديـن ندارنـد؛ چـه كننـد؟ و آيـا وظيفـه               
  مسلمانان نيست كه اسالم را به همه جا برسانند؟ 

  
  :پاسخ ما

ى  اسالم دين جهانى است و دستوراتش متـضمن سـعادت تمـام جوامـع؛ در همـه                
يـابيم    نظرى به پيشرفت سريع اسالم؛ و راه گسترش آن بنمائيم؛ در مى    اگر. زمانها است 

فطرت و نهاد هر انسان، به هر كـه در           كه اسالم در اثر جذّابيت خاص خود و تطبيق با         
بـدون  » شود و معارف آن بدون تعصب و غرض به هر كس عرضه مى           «رسد   هر جا مى  

  .گردند ى آن مى تأمل پذيرفته شده و شيفته
ى   عجيب اسالم در گذشته در اندك مدتى در سراسر نقاط جهان، بيـان كننـده               نفوذ

تبليغات رسـا  . عملى حقّانيت اين دين و منطبق بودنش با سرشت و فطرت انسان است     
و مسلمانان مجاهد صدر اسالم؛ موجب      ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «دار   و دامنه 

كه ايران و روم و چين و اسپانيا و ساير ممالك نيـز             شد كه نه تنها سرزمين عربستان؛ بل      
  .مند گرديده و به اين نور درخشان، منور شوند ى آب حيات بهره از اين سرچشمه

اند، ولى در اثر از دست دادن  اى كه اسالم به گوش آنان خورده و آن را شناخته    عده
مسئوليت شـديد داشـته و      ! اند منصب و مقام يا مال و ثروت ناحقّ خود، آن را نپذيرفته           

  .ى سختى خواهد كرد خداوند، آنان را مؤاخذه
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اما اگر به هيچ وجه اسالم به آنها نرسيده باشد، مـثالً در قلـب جنگلهـا يـا اعمـاق                     
ها زندگى كنند و امكان ارتباط با مناطق ديگر بـراى آنهـا وجـود نداشـته                  ها و بيشه   دره

ه و مسئوليتى ندارند، ولى پـس از مـرگ،          بود» جاهل قاصر «باشد، در اصطالح اسالمى     
خداوند متعال وسائل آزمايش و امتحان آنها را در همان عالم فـراهم كـرده و ميـل بـه                    

دارد و وسائل نيل به كمـاالت يـا          خوبى و بدى را آن چنانكه در آنها بوده باقى نگه مى           
 امتحـان پيـروز     سازد، اگر در   وحشيگرى را نيز براى آنها مهيا مى       سقوط در حيوانيت و   

  . روند شدند و راه حق را انتخاب كردند به بهشت، و گرنه به دوزخ مى
  

  ى مسلمانان اما وظيفه
ى مسلمانان با شرايطى كه در اسالم مقرّر شده  امر به معروف و نهى از منكر بر همه

ى مهـم را انجـام       واجب است و همه به نسبت امكان و قدرت خود بايد اين دو وظيفه             
  .دهند

اند، يا تجار و بازرگانانى كه بـه خـارج، مـسافرت             آنانكه با غير مسلمانان در تماس     
كنند، يا افرادى كه وسائل ارتباطى و تبليغاتى را در اختيار دارند، بايد اسالم را به هر         مى

گوئى و واقع طلبى اين دين مبين را به جهان           توانند گسترش داده و روح حقيقت      جا مى 
  .معرّفى كنند

كثر پيشرفت اسالم مرهون خدمات آنهائى بوده كه در ضمن تجارت و مـسافرت،              ا
  .اند كوشيده پرداخته و در ترويجش مى به نشر اين دين مى

دهد يك نفر مسلمان كه در اثـر طوفـانى شـدن دريـا و                آن چنانكه تاريخ نشان مى    
و شـود    شكسته شدن كشتى، با زحمت فراوان به يكـى از كـشورهاى بـزرگ وارد مـى                

گردد و   ى زيادى از آنجا مى     گير موفّق به مسلمان كردن عده      كم با تبليغات مؤثّر و پى      كم
  .دهد به اين طريق اسالم را آنجا بسط مى

آور  تبليغات سرسـام   گرچه تبليغات كنونى اسالم، بسيار ناچيز و غير قابل مقايسه با          
م به اين آئين پاك گرويـده       دنياپرستانِ روز است، ولى به نسبت زيادتر از هر دينى، مرد          

  .رسند و به حقيقت مى
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ايـم كـه      تن خارجى بوده   250همچنان كه ما در مشهد شاهد اسالم آوردن بيش از           «
قصد عبور از ايران به افغانستان را داشته و با مختصر سخنى پيرامون حقّانيت اسالم، با                

  .»اند آن پرداختهى عجيبى مسلمان شده و صميمانه به عمل كردن به دستورات  عالقه
ايـم همـراه عكـس و        به فضل خدا مجموعه مباحثات و مناظراتى كه با آنها نمـوده           

  .شرح حال آنها در كتابى جداگانه به چاپ خواهيم رساند
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  تفسير آياتى از قرآن
  :اند كه سؤال كرده» مهدى وطنى«آقاى 

  :فرمايد  مى59ى  ى انعام آيه پروردگار عزيز، در سوره
ω uρ)) 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &((⎦⎫ Î7 •Β هيچ تر و خشكى نيست مگر در       :  يعنى

  .كتاب، آشكارا يادآورى از آن شده
مسلّم مراد از كتاب مبين همان قرآنى است كـه در دسـت مـا مـسلمانان اسـت در                    

  : خداى متعال فرموده164ى نساء آيه  صورتى كه باز در سوره
Wξ ß™ â‘ uρ)) ô‰ s% öΝ ßγ≈ oΨ óÁ |Á s% š ø‹ n= tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁ ÝÁ ø) tΡ š(( ø‹ n=tã .يعنى :

  .ايم سرگذشت پيامبرانى را هم براى تو يادآور نشده

 ى اول، پروردگار   آيا جمع بين اين دو آيه چگونه ممكن است؟ توضيح آنكه در آيه            
بـا آنكـه در     ) نام آن برده شـده    ( قرآن   هيچ تر و خشكى نيست مگر در      : فرمايد عزيز مى 

ايم پس در قرآن هم نـام آن         ى جمعى از پيامبران را به تو نگفته        قصه: ى دوم فرموده   آيه
  . عده برده نشده است بنابراين جمع بين اين دو آيه غير ممكن است

  
  :پاسخ ما

يـا  ) كتاب مبين (شود مراد از     ى شريفه استفاده مى    اوالً چنانكه از تفاسير و سياق آيه      
ى علمى پروردگار به موجودات است و يا علمى است كه ذات اقـدس حـق، در            احاطه

بعضى از موجودات به وديعه گذارده مثل علم امـام و يـا لـوح محفـوظ و ماننـد اينهـا         
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پر واضح است كه اگر هر كدام از اين معـانى را            ) چنانكه روايت مؤيد اين معنى است     (
  .ى نساء ندارد  سوره164ى  با آيهانتخاب كنيم منافاتى 

قـرآن باشـد و     ) كتاب مبين (اند اگر مراد از      و اما بنا به آنچه بعضى از مفسرين گفته        
شود همه چيز در قرآن يادآورى       استفاده مى 1ى نحل   سوره 89ى   چنانكه از اين آيه و آيه     

شـود كـه در      ى مذكور جمعش كامالً آسان است زيرا اگر گفته مـى           شده باشد باز با آيه    
قرآن همه چيز وجود دارد و يا بيان هر موضوعى در آن به طور كامل شده مسلّما مـراد                   
موضوعاتى است كه با هدف قرآن سازش داشته باشد شـّكى نيـست كـه قـرآن بـراى                   

ى زندگى فـردى و اجتمـاعى افـراد بـشر            نازل شده و هدفش تعيين برنامه      هدايت بشر 
  .است

مـثالً كتـابى در طـب و        (بى براى مقصودى نوشته شد      و پر واضح است كه اگر كتا      
ى  ى خود بگويد همه و صاحب كتاب در پيرامون اهميت نوشته ) بهداشت تأليف گرديد  

ام آيا هيچ عاقلى از ايـن جملـه اسـتفاده      موضوعات و مطالب را در اين كتاب گنجانيده       
ال آن هـم درج     كند كه البد در كتاب طب مثالً مطالب علم فيزيـك و شـيمى و امثـ                 مى

ى  شده مسلّم جواب منفى است پس به حكم وجدان بايـد بگـوئيم مـراد مؤلّـف همـه                  
  .مطالبى است كه مربوط به علم طب و بهداشت است
همه چيز در اين قرآن بيان      : فرمايد بنابراين اگر ما در قرآن بخوانيم كه پروردگار مى        

 موضوعاتى است كـه در راه     ى شده بايد به حكم عقل و وجدان معتقد شويم، مراد همه          
نمايد زيرا قرآن براى هدايت معنوى       رود و سعادت او را تأمين مى       هدايت بشر بكار مى   
روى اين اصل اگر نام زيد و عمر و بكر در           » هدى للمتّقين «: فرمايد بشر نازل شده و مى    

ωى قرآن بـرده نـشده باشـد بـا آيـه           uρ)) 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &((⎦⎫ Î7 •Β   ى   و آيـه 

ô$ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ)) š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &((™ ó© x« منافات ندارد.  
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فقط براى هدايت بشر و عبرت 1به تصريح قرآن ) عليهم السالم (اما سرگذشت انبياء    
تـر   از پيامبران الهى مفصل    گرفتن ديگران نقل شده و شكّى نيست كه سرگذشت بعضى         

ى آن براى بشر بيشتر از بعضى ديگر از پيامبران است مثالً ممكن اسـت               و جهات هدايت  
ى هـدايتى را دارا اسـت و حكايـت حـضرت       ى حضرت يوسف ده جنبـه      بگوئيم قصه 

بنـابراين اگـر    . باشـد  دار نمـى   بيشتر از يك جنبه از همان ده جهت را عهـده          » ذوالكفل«
حضرت يوسف بيان شده و ى  ى جهاتى كه منظور از نقل سرگذشت است در قصه همه

ى  در حكايت حضرت ذوالكفل جز عشرى از آن جهات وجـود نـدارد بـاز هـم قـصه                  
ذوالكفل با تفصيل نقل شود مسلّم اين عمل از پروردگار حكيم بيجـا و عبـث خواهـد                  
بود و از عظمت و ارزش قرآن كاسته خواهد شد و اگر حتما بگوئيم به حكـم ايـن دو                    

ى  مطالب و سرگذشتهاى انبياء در قرآن يادآورى شود باز با آيه          ى   ى شريفه بايد همه    آيه
منافات ندارد چون ممكن است كه قبل از نـزول          » ورسال قد قصصناهم عليك من قبل     «

بعد از  (هاى انبياء، در قرآن ذكر نشده باشد ولى در مجموع قرآن             اين آيه بعضى از قصه    
مـن  «ى   ى انبياء ذكر شود كلمه     مهبه طور صريح و يا رمز، قصص ه       ) ى شريفه  نزول آيه 

  . شاهد بر اين مدعى است» قبل
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  )عليه السالم(بخشش گناه با گريه بر حضرت سيد الشهداء 
  :اند سؤال كرده» زاده طبيب«آقاى 

    » حــسين«آيـا صــحيح اسـت كــه هـركس بــر حـضرت     
  شود؟  گريه كند گناهانش آمرزيده مى) عليه السالم(

  
  :اپاسخ م

ى از   پر واضح است كه معصيت و گنـاه اقـسامى دارد و بـه همـان مناسـبت توبـه                   
اش استرضـاء از مظلـوم اسـت و مـال مـردم              گناهان نيز مختلف است مثالً ظلم، توبـه       

ى الهى اگـر قابـل       خوردن پشيمانيش رد كردن آن مال است به صاحبش و ترك فريضه           
ن او و خالقش انجام شده و حقّ كـسى          جبران باشد بايد تالفى شود ولى گناهانى كه بي        

از بين نرفته و قابل جبران هم نيست و راهى براى آمرزش آن گناه جز عفو پروردگـار                  
ى خود پشيمان است و تصميم دارد كه ديگر اين گناه را             كامالً از كرده   ندارد و گناهكار  
عفو و رحمت   ى خود را جبران كند و        تواند به چند وسيله كردار گذشته      انجام ندهد مى  

  .پروردگار را به خود جلب نمايد
ى استغفار كه اگـر در حـين طلـب            تصميم جدى بر ترك آن عمل و گفتن كلمه         ـ1

مغفرت تصميم جدى بر ترك معصيت نداشته باشد استغفارش استهزاى بـه پروردگـار              
  .شود و خود اين عمل معصيت بزرگى خواهد بود محسوب مى



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         20  

 عصمت و طهارت كه در اثر ايمان قلبى بوجود آمـده             محبت و عالقه به خاندان     ـ2
و اين عمل از نظر پروردگار بسيار ارزنده است و براى خدا مانعى ندارد كه او را براى                  

  .هميشه مورد عفو و رحمت خود قرار دهد
كه در اثر رقّت قلب و عالقـه بـه          ) عليه السالم (» سيدالشهداء« گريه بر حضرت     ـ3

  .دشو آن حضرت انجام مى
شود ايـن    اين عمل اگر چه فوائد طبى زيادى دارد ولى آنچه از روايات استفاده مى             

محبوب خـدا اسـت و گريـه كـردن بـر            ) عليه السالم (» حسين بن على  «است كه چون    
مصيبت او عالمت محبت به خدا است و مسلّم دوستدار خـدا مـورد عفـو و رحمـت                    

مـورد  ) عليه السالم (» سيدالشهداء«حضرت  ى بر    كننده گيرد پس گريه   پروردگار قرار مى  
ى آمـرزش    عفو پروردگار واقع خواهد شد و لذا دين مقدس اسالم اين عمل را وسـيله              

  . گناهان دانسته و مردم را به آن تحريص نموده است
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  )عليه السالم(گريستن كفّار برحضرت حسين بن على 
  :د كهان سؤال كرده» صفدريان«آقاى 

آيا گريستن كفّار و يا افرادى كه معرفتى به مقـام شـامخ             
ندارند براى آنان نافع اسـت      ) عليه السالم (» حسين«حضرت  
  يا خير؟ 

  
  :پاسخ ما

شكّى نيست كه صفت بشردوستى بهترين حاالت انسانى است و مـسلّم كـسى كـه         
ار خواهـد  داراى اين خصلت است مسلمان باشد يا كافر مـورد عنايـات پروردگـار قـر            

ى به آن حضرت     گرفت بنابراين اگر افراد غيرمسلمان هم به منظور نوعدوستى و عالقه          
  . اجر نخواهند بود و البته اجر مناسبى به آنان داده خواهد شد گريه كنند نزد خدا بى
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  اثرات حرام در روح و بدن انسان
  :اند كه سؤال كرده» عبداللّه دادگر«آقاى 

  دن حرام در روح و بدن انسان چه تأثيرى دارد؟ آيا خور
  

  :پاسخ ما
مسلّم است كه پروردگار عادل حكيم هر چه را براى بشر حرام كرده و مـردم را از                  

گذارد و كسالتهاى روحـى و       خوردن آن نهى فرموده است در روح يا بدن انسان اثر مى           
  .كند يا جسمى براى او ايجاد مى

 را حرام كرده به منظور ضررهاى بـسيارى اسـت كـه             مثالً اگر اسالم گوشت خوك    
گوشـت خـوك همـان را        ى تحـريم   براى انسان دارد امروز دانـشمندان بـزرگ دربـاره         

  .گفت گويند كه اسالم در چهارده قرن قبل مى مى
ى زيانهاى گوشت خوك نوشـته،       ى مفصلى كه درباره    در مقاله » آلبرت دويچ «دكتر  

  :گويد مى
يـك نفـر    1از هر شش آمريكـائى    : يداين حقيقت را بدان   «

ى خـوردن    اسـت كـه در نتيجـه      ) تربكنـوز (مبتال به مـرض     
                                                 

  .شود ى ممالك بيشتر گوشت خوك مصرف مى در آمريكا از همه ـ1
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زيرا گوشت خوك پـر از كـرم        . شوند گوشت خوك مبتال مى   
اى است كه از ايـن گوشـت بـه داخـل بـدن               زنده) تريشين(

كنـد و رفتـه رفتـه     انسان رفته به ميان عضالت او راه پيدا مى       
ــاتوانى  ــا و ن ــا موجــب درده ــا و ب ــع ه ــاى فجي الخره مرگه

  .»گردد مى
و دهها گفتار از دانشمندان بزرگ جهان در زيان گوشـت خـوك در نظـر دارم كـه                   

  .وقت مجلس اقتضاى نقل آنها را ندارد
و همچنين ساير محرمات الهى كم و بيش ضررهائى براى بـشر دارنـد كـه در اثـر                   

ى پى ببـرد و مـا بـه         تواند به آن ضررها تا حد      پيشرفت فرهنگ و دقّت كامل انسان مى      
آيد به زيانهـاى آنهـا در مجلّـدات بعـد اشـاره              خواست خدا به مناسبتهائى كه پيش مى      

  .خواهيم كرد
بنابراين هر چه را اسالم حرام كرده مسلّم ضررهاى زيادى براى بشر دارد و هر چه    

  .ضرر خواهد بود را حالل كرده اگر به شرايط آن عمل شود البته پرنفع و بى
شود كه يك خوردنى ذاتا حرام نيست ولى چون به سرقت و يا به ظلم                 مى و گاهى 

شود اين مال حرام اگر چه از نظـر ظـاهر            و يا مانند اينها تهيه شده، خوردنش حرام مى        
  .در بدن انسان اثرات سوئى ندارد ولى در روح اثرات عميقى خواهد گذاشت

مـال ديگـرى را بـه ظلـم         توضيح آنكه مثالً شخص مسلمان و معتقد به خدا وقتى           
داند كه پروردگارش او را از اين عمل نهى كرده تنها اثـر روشـنى كـه در           گيرد و مى   مى

گذارد جرأت بر مخالفت موال و خالق خود است اين تجرّى اگـر بـه حـال                  روح او مى  
كشاند و در اثر افسار گـسيختگى        خود باقى بماند او را به سرحد بدبختى و شقاوت مى          

  .شود دينى مى اعتقادى به خدا و بى  جنايات بزرگ و بىمرتكب صدها
بنابراين اگر خوردن حرام تنها اثرش همين موضـوعات باشـد انـسان عاقـل نبايـد                 

  . مرتكب آن گردد و دست به طرف آن دراز كند
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  آيا چشم زخم صحيح است؟
دين مقدس اسـالم از خرافـات دور        : اند به ما گفته  :سؤال

اند بـا    بينم كه فرموده    و روايات زيادى مى    است ولى در آيات   
فالن دعا خود را از چشم زخم حفظ كنيـد، آيـا بـراى ايـن                

  مسأله پاسخى داريد يا خير؟ 
  

  : ما پاسخ
تيزم و   يكى از علوم متداول امروز كه در كشورهاى مترقّى دنيا ثابت شده علم مانيه             

ى آن چشمها است مهمترين و       حس بينائى كه وسيله   : گويد هيپنوتيزم است اين علم مى    
  .ديگر است ترين حواس بدن انسان و حيوانات كامل

بـرده و در   چشم باألخره آثار بسيارى دارد كه از زمانهاى قديم بشر به نيروى آن پى      
موقع معين بخصوص در تداوى روحى و معالجـات بيماريهـاى روانـى از آن اسـتفاده                 

  .عضى حركات بسيار قوى را متوقّف كردتوان ب كرده است امروز با نيروى چشم مى
  .اثراتى در موجودات زنده و بلكه در جمادات گذاشت

در حس بينائى هر كسى به مقدار ضعيفى از اين نيرو وجود دارد             : گويد اين علم مى  
توان با تقويت چشمها اين نيرو را تقويت كرد منظور از تقويت چشمها عبـارت                كه مى 

اه تيز مغناطيسى است كه از نظرى خيلى سهل و ساده است            از مژه نزدن و عادت به نگ      
خواهد چشمها را تقويت كند بايد طورى كند كه در موقع بيدارى مژه              ولى كسى كه مى   

بر هم نگذارد كه اين خود دستور و تمرينى دارد و ما در مقـام بيـان آن نيـستيم، فقـط                      
          بينـائى خـود را تقويـت        منظورمان اين است كه بگوئيم گاهى انسان با تمريناتى حـس 
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دهد و ضمنا فايـده ديگـرى كـه          كند و با آن نيرو، موجوداتى را تحت تأثير قرار مى           مى
دهـد و    تقويت حس بينائى دارد اين است كه اين نيرو را تحت كنترل خـود قـرار مـى                 

دهـد، در اينجـا علمـاى ايـن علـم       ى نگاه چـه عملـى را انجـام مـى         داند كه بوسيله   مى
هى اين نيرو مانند ساير غرائز انسان در بعضى از افراد خودبخود با قدرت              گا: گويند مى
 شود اين موضوع يا علّت خارجى دارد آن چنانكه شهوت گـاهى            اى ظاهر مى   العاده فوق

كند نيروى بينائى هم با ديدن يـك نعمـت           انگيز ظهور مى   ى ديدن مناظر شهوت    بوسيله
ه بـا قـدرت زيـادى متوجـه صـاحب نعمـت             العاده پر اهميت كه به كسى داده شد        فوق
 تقويت شده چنانكه حس حسادت و   شود و يا علّت داخلى دارد كه ناخودآگاه يا آناً          مى

نظرى خود انسان نعمتهاى مردم را زيـاد فكـر كـرده و ايـن نيـرو در او ظـاهر                      يا كوتاه 
ائى كـه   گرديده است و يا نيروى بينائى و تمركز ذاتا در يك فرد قوى است ماننـد آنهـ                 

العاده قوى است و چـون ايـن نيـرو در ايـن دو دسـته                  در آنها فوق   شهوت جنسى ذاتاً  
  .دهد اختيار هم اعمالى انجام مى اختيار ظاهر شده بى بى

مثالً ممكن است چيزى جلب توجه او را بكند و او با نگاه، آن چيز را تحت تـأثير                   
متفرّق نمايـد، مـالى را ضـايع        خود قرار دهد آن وقت انسانى را مريض كند، جمعى را            

نمايد و خالصه اثرات نامطبوع در طرف بگذارد و ضمنا زياد ديده شده كـه مـريض را                  
حـالى در   اند گوينده را از سخن باز داشته و ضعف و بـى          به اين وسيله نيز معالجه كرده     

 جان و جمـادات را از حركـت بـاز          اند و حتّى با نگاه، حيوانات را بى        طرف ايجاد كرده  
انَّ العينَ حقٌ تَتَنَـزَلُ     «: فرموده) صلّى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «اند لذا حضرت     داشته
نيروى چشم حق است گاهى موجودى را از مكان مرتفع، به پايين پـرت              : يعنى» الحالق

  .كند مى
كشد و   نسان را مى  نيروى چشم گاهى ا   : يعنى» انَّ العينَ لَتَدخُلَ الرَجلُ القَبرَ    «: و فرمود 
  .كند وارد قبر مى

بـه   كنـد از قـول يعقـوب       و فرزنـدانش را نقـل مـى       » يعقـوب «ى   قرآن وقتى قـصه   
  :گويد فرزندانش مى
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  1.اى پسرانم از يك در همه وارد نشويد بلكه از درهاى متعدد وارد گرديد
يعقوب ترسيد فرزندانش را چشم بزنند كـه  : گويد شيخ طوسى در شرح اين آيه مى 

انـدام و بـا      گفت از يك در وارد نشويد زيرا هر يازده نفر آنها از يك پدر، زيبا، خـوش                
  .كمال بودند

ى  حال كه ثابت شد چشم اثراتى دارد اسالم براى جلوگيرى از ضررهاى غير مترقّبه
داند حـسادت بـاطنيش      شناسد و مى   اين نيرو، دستوراتى داده تا آن كسى كه خود را مى          

 اثر گذاشته و ممكن است ديگران را تحت تأثير قرار دهد به آن وسيله گاهى در نگاه او
گيرى انجام داد و  العاده چشم از نيروى چشم خود جلوگيرى كند و يا كسى كه كار فوق

شود و ممكن است آنها با نگاه، او را تحت تـأثير             داند كه محسود حسودها واقع مى      مى
  . تب ادعيه آن دستورات ذكر شده استنامطلوبى قرار دهند محفوظ بماند كه در ك
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  اللّه چيست؟ خليفةمعنى 
كه پروردگار متعال در قرآن     » اللّه ةخليف«معنى  : سؤال شده 

  در خصوص انسان فرموده است چيست؟ 
  

  :پاسخ ما
اين لفظ خليفه در قرآن و روايات مكرّر بر انسان اطالق شده و به معنى كسى است 

  .د قبلى و قائم مقام او گردد كه از آن جمله اين آيات استكه جانشين فر
  1.اى داود ما تو را خليفه در روى زمين قرار داديم

ى اين آيات همان گونه كـه در         كه ظهور اوليه  2.دهم در روى زمين خليفه     و قرار مى  
  .است» اللّه خليفة«متن سؤال عنوان شد 

ات افعال الهـى در او ظـاهر شـود          يعنى جانشين خدا، قائم مقام خدا، كسى كه صف        
تخلّق به اخالق اللّه پيدا كند اگر خدا رحمن و رحيم است و دههـا صـفات و اخـالق                    

  .پسنديده دارد انسان هم لياقت ايجاد آن اخالق را در خود خواهد داشت
درست است كه خدا در صفات ذات يكتا است ولى در صفات افعال، اول اسـت و         

مهربـانترين  » اَرحـم الـرّاحمين   «ثانى خدا باشد از همـين جهـت او را           تواند   تنها بشر مى  
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ها و   نيكوترين روزى دهنده  » خَيرُ الرّازِقينَ «بهترين خالقها و    » اَحسنُ الْخالقينَ «مهربانها و   
  .اند گفته... 

نقـل شـده كـه در       ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«از حضرت   » الشرايع علل«در كتاب   
’ى يهتفسير آ ÎoΤ Î))) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î= yz((فرمود :  

انسان را حجـت خـود در روى زمـين، بـر خلقـم قـرار                
در روى زمـين كـسى را كـه ماننـد           : دهم مالئكـه گفتنـد     مى

دهى آن چنانكه آنها     گذشتگان فساد و خونريزى كند قرار مى      
كردند اين خالفت  با يكديگر حسد ورزيدند و با هم دشمنى   

توزى و خـونريزى     ه ما لطف فرما زيرا ما حسادت و كينه        را ب 
نمـائيم،   كنيم بلكه تسبيح و تحميد و تقـديس تـو را مـى       نمى

خواهم  دانيد من مى   دانم آنچه را شما نمى     من مى : خدا فرمود 
خلقى را به قدرت خودم خلق كنم و در ذريه و فرزنـدان او              

ق قرار دهـم    پيامبران و بندگان صالح و پيشوايان راهنماى خل       
و آنها را خلفا و جانشينان خودم بر خلق در روى زمين قرار             
دهم كه خلقم را به اطاعت و بندگى مـن دعـوت كننـد و از                

  .معصيت من جلوگيرى نمايند
» اللّـه  خليفـه «بالفعـل   ) عليهم السالم (ى افراد بشر بالقوه و انبياء و ائمه          بنابراين همه 

ر آنان ظاهر شده و در ساير افراد بشر بـا راهنمائيهـاى             هستند زيرا صفات افعال الهى د     
  .اين است» اللّه ةخليف«گردد و معنى  انبيا و پيشوايان دين ظاهر مى
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  فرزندان كفّار
يكى از هزارها سؤالى كه از روز قيامت و وضـع آن روز      

ى فرزنـدان كفّـار در       آيا شما درباره  : اند اين است كه    پرسيده
گوئيد آنهـا    اند چه مى   ت كه قبل از بلوغ از دنيا رفته       روز قيام 

در قيامــت معذّبنــد و يــا بــدون عمــل شايــسته بــه بهــشت  
  روند؟  مى

  
  :پاسخ ما

ى امتحانى است كـه بـشر بايـد در آن            از نظر اسالم ثابت است كه دنيا مانند جلسه        
الْحيـاةَ ليبلُـوكُم اَيكُـم      خَلَقَ الْموت و  «: فرمايد جلسه حضور يابد زيرا پروردگار متعال مى      

 خدا مرگ و زندگى را آفريد تا به شما خبر دهد كه كداميك از شما              : يعنى» اَحسنُ عمالً 
  .فرمانبردارتريد

ى امتحـان   آموز اگر با عذر موجهى نتوانـست در جلـسه      پس همچنان كه يك دانش    
ديـد كننـد و يـا در        كنـد جلـسه را بـراى او تج         حاضر شود عدل و انصاف ايجاب مـى       

ى ثانى بدون امتحان او را قبول نمايند همين طور افرادى كه قبل از بلوغ از دنيـا                   مرحله
انـد و يـا يـك عـذرى ديگـر از نظـر خلقـت در               اند و يا ديوانه و الل و كـر بـوده           رفته

وجودشان بوده است و يا زمان و مكان، مانع آنهـا از رسـيدن بـه حـق گرديـده ماننـد                      
ستشان به پيامبران نرسيده و يا محلّ زندگى آنها مانع از حركت و تحقيق از كسانى كه د
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بعد از اين جهان    . وجود مذهب حق شده كه نام آنها مستضعف و يا جاهل قاصر است            
  .شود ى امتحانى تشكيل مى در عالم ارواح و برزخ براى آنها جلسه

است ) عليه السالم  (»امام باقر «كه يكى از بزرگان اصحاب حضرت       » زراره«چنانكه  
  :گويد مى

وقتى روز قيامت شود خدا بر پنج دسته از مردم احتجاج           
ى امتحـان حاضـر      يعنى دوباره آنها را بر سر جلـسه       ( كند مى

  ).نمايد كرده و آنان را آزمايش مى
  .طفل و خردسالى كه قبل از بلوغ از دنيا رفته باشد: اول
د شده و قبل از     كسى كه پس از وفات پيامبرى متولّ      : دوم

ظهور پيامبر ديگر بميرد و معذور باشد كه به قـوانين پيـامبر             
  .زمان خود عمل نمايد

را  كــسى كــه زمــان پيــامبر را درك كنــد ولــى او: ســوم
  .نشناسد

  .ديوانه و ابله كه نتواند حقايق را بشناسد: چهارم
كر و الل كه بر هر يك از اينها خدا پس از اعطاى         : پنجم

كند به اين ترتيب كه پيامبرى بر آنها         حتجاج مى عقل و رشد ا   
افـروزد و بـه آنهـا دسـتور          نمايد و او آتـشى مـى       مبعوث مى 

دهد كه خود را در آتش بياندازند اگر آنها اطاعت كردنـد             مى
شـود و اگـر سـرپيچى نمودنـد          آتش سرد و سالم بر آنها مى      

  1.جهنّمى خواهند بود
                                                 

اذا كان يوم القيامة احتج اهللا عز وجل على خمسة على الطفل والذى مـات بـين النبيـين                   « ـ1
صلوات اهللا عليهم والذى ادرك النبى و هو اليعقـل واالبلـه والمجنـون الـذى اليعقـل واالصـم                    

د منهم يحتج على اهللا عزوجل قال فيبعث اهللا الـيهم رسـوال فيـوجج لهـم نـارا                   واالبكم فكل واح  
فيقول لهم ربكم يأمركم ان تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا و سالما و من عصى سـبق                    

  .»الى النار
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ردم مسلمان هم كـه     آيا اين برنامه براى فرزندان م     : سؤال
  ميرند خواهد بود؟  قبل از بلوغ مى

  
  :پاسخ ما

⎪⎦t :فرمايد ى طور كه مى  سوره21ى خير زيرا از آيه Ï%©! $# uρ)) (#θãΖ tΒ# u™ öΝ åκ ÷J yè t7 ¨?$# uρ Ν åκçJ −ƒ Íh‘ èŒ 

?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖ ø) pt ø: r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ tJ −ƒÍh‘ èŒ ((  

 از آنها تبعيت كرده و ما ملحق        كسانى كه ايمان آورند فرزندان آنها در ايمان       :  يعنى
  .كنيم به آنها فرزندانشان را مى

  . و اين به خاطر لطف و عنايتى است كه پروردگار به مؤمنين دارد
اگر اين جواب صحيح است پـس چـرا حـضرت           : سؤال

» واليلـدوا االّ فـاجِرا كَفـارا      «: گويد ى قومش مى   نوح درباره 
  شوند؟  تولّد نمىفرزندان آنها جز فاجر و كافر م: يعنى

شود كه منظور حضرت نوح اين است كه         ى فاجر كامالً استفاده مى     از كلمه : جواب
محيط و وضع اخالقى آنها به قدرى فاسد شده كه فرزندانشان هم در اين محـيط جـز                  

خواسته بگويـد اصـل و       شوند نه آنكه بگوئيم حضرت نوح مى       فاجر و كافر تربيت نمى    
  . شوند  فرزندان آنها از شكم مادر شقى و كافر متولّد مىى آنها خراب شده و نطفه

اگر فرزندان كفّار به پدرانـشان در جهـنّم ملحـق           : سؤال
     شوند پـس معنـى روايـت شـيخ صـدوق كـه در كتـاب             نمى

عليـه  (» صـادق «حـضرت   : گويـد  مـى » اليحضره الفقيـه   من«
» طالـب  علـى بـن ابـى     «پدرانم از حضرت    : فرمود كه ) السالم

اوالد المـشركين مـع     «: اند كه فرمـود    نقل كرده ) السالمعليه  (
: يعنـى » ابائهم فى النار و اوالد المؤمنين مع ابائهم فـى الجنـة           

اند و فرزندان مؤمنين     فرزندان مشركين با پدرانشان در جهنّم     
  اند چيست؟  با پدرانشان در بهشت
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شود و يا    تقيه مى اين روايت و رواياتى كه نظير اين روايت است يا حمل بر             : پاسخ
كسانى كـه از پـدر و مـادر مـشرك            گوئيم طبق قانون وراثت و علم ژنتيك چون در         مى

شوند  اند اقتضاى شرك و كفر بيشتر است و اكثر آنها طبعا مشرك و كافر مى               متولّد شده 
  . ى آنها نزد پدران خود در جهنّم خواهند بود از باب تغليب فرموده است همه

ن كفّار تابع پدرانشان نيستند چـرا آنهـا    اگر فرزندا : سؤال
  دانيد؟  را نجس مى

دليلى جز شهرت فتوائى بر نجاست اوالد كفّار نداريم اما روايت حفص بن             : جواب
  :گويد غياث كه مى
ى مردى كه در جنگ با مسلمانان قبل از       درباره) عليه السالم (» امام صادق «حضرت  

  :گويد ىپيروزى مسلمانان بر آنها مسلمان شد م
اسالم اين مرد اسالم است براى خـودش و هـم بـراى             «

تواننـد   ى آنها آزادند و مسلمانان نمـى       اوالد كوچكش و همه   
آنها را به بردگى بگيرند و فرزندان و اموال و بردگانش مـال             
خود او است و امـا فرزنـدان بـالغ او اگـر قبـل از پيـروزى                  

مان خواهـد   مسلمانان، مسلمان نشدند متعلّق بـه مـردم مـسل         
  1.بود

كند بلكـه تبعيـت      پس واضح است كه اين روايت نجاست اوالد كفّار را اثبات نمى           
  .كند آنها را در بردگى و آزادگى فى الجمله ثابت مى

بلكه بايد گفت حكم نجاست بر كفّار و مشركين وارد شـده و تـا كـودك از خـود                    
ه اگر فطرت او را مالك      شود بخصوص ك   اظهار كفر نكرده حكم نجاست بر او بار نمى        

  :اند قرار دهيم كه فرموده

                                                 
اسالمه اسالم لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقيقه لـه فامـا ولـد                     « ـ1
  .»ر فهم فئى للمسلمين اال ان يكونوا اسلموا قبل ذلكالكبا
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شود بر فطرت اسالم و توحيد است مگر آنكه پدر و مادر،  هر كودكى كه متولّد مى«
  1.»او را يهودى يا نصرانى كنند

اگر فرزندان كفّار بـه حـد       : گويد لذا علماى اسالمى مانند صاحب كتاب جواهر مى       
اند  گردند تا هنوز دينى را براى خود انتخاب نكرده        بلوغ برسند مشغول تحقيق از اديان       

  .اند پاك
شـود بـا بلـوغ قطـع        زيرا تبعيت كه از نظر جمعى سبب نجاست فرزندان كفّار مـى           

  .گردد و طبق اصل بايد حكم به طهارت آنها كرد مى
بنابراين چون دليل قاطعى بر تبعيت و در نتيجه اثبات نجاست فرزندان كفّار نداريم              

  . شود ؤال منتفى مىاصل س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .»كل مولود يولد على الفطرة اال ان ابواه يهودانه او ينصرانه« ـ1
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  هدايت و ضاللت
يضلُّ منْ يـشاء و يهـدى       «ى   اگر معنى آيه  : سؤال شده كه  

 شاءنْ يصحيح است پس ما از خود قدرتى نـداريم و هـر            » م
كند و هر كه را بخواهد گمـراه   كه را خدا بخواهد هدايت مى  

  .  ما نيستنمايد پس اختيار سعادت و شقاوت دست مى
  

  :پاسخ ما
يكى ارائه طريق يعنى راهنمـائى و نـشان دادن راه؛ مـثالً             : هدايت بر دو قسم است    

دهد راهنمائيش كـرده و طريـق        گيرد و او آدرس مى     كسى از انسان مكانى را آدرس مى      
  .وصول به مقصود را به او نشان داده است

خواسته دستش را گرفتن  يعنى شخصى را كه آدرس مى» ايصال الى المطلوب «: دوم
و او را براى آنكه مبادا از راه منحرف شود به مقـصود رسـاندن اسـت هـر دوى اينهـا                      
هدايت است ولى در اولى اگر چه ممكن است هدايت كامل باشد اما احتمـال خطـر و                  
انحراف نيز وجود دارد ولى در هدايت قسم دوم به هيچ وجـه در آن احتمـال خطـر و                    

  .دانحراف راه ندار
ى انبياء و اولياء مساوى هدايت       ى افراد بشر را بوسيله     بدون شك خداى تعالى همه    

صـلّى  (» پيغمبر اسـالم  «ى   و درباره . كرده و كتاب آسمانى براى همه نازل فرموده است        



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         35  

$: گويد مى) اللّه عليه و آله    tΒ uρ)) š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ ((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 1ما نفرستاديم  : يعنى
  .و را مگر آنكه رحمت براى جهانيان باشىت

$ :فرمايـد  و نيز مى   uΖ š/ u‘)) ü“ Ï% ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó© x« … çµ s) ù= yz §Ν èO 3((“ y‰ yδ2  خـداى  : يعنـى
من كسى است كه خلقت هر چيزى را به او عطا فرموده و سـپس او را هـدايت كـرده                     

  .است
ى   و منظور هدايت همه    بنابراين ترديدى نيست كه هدايت قسم اول، همگانى است        

ى همين مطلـب     مردم بسوى سعادت است و اين همان ارائه طريقى است كه در مقدمه            
ذكر شد و لذا اگر در بعضى آيات و روايات هدايت به جمع خاصى نـسبت داده شـده                   

  .منظور اين قسم از هدايت نيست
ئيهاى ولى بدون ترديد اگر كسى به اين قسم از هدايت اهميت داد و راهنما

پروردگار را كامالً توجه نمود و ارائه طريق الهى را سرمشق زندگى خود قرار داد به 
صريح قرآن از هدايت قسم دوم كه ايصال الى المطلوب باشد برخوردار خواهد شد 

z⎯ƒ: زيرا پروردگار در قرآن فرموده Ï% ©! $# uρ)) (#ρß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ̈] tƒ Ï‰ öκ s] s9 (($uΖ n=ç7 ß™3
سانى ك: يعنى4

بردارى ما كوشش كنند ما آنها را به راه خودمان  كه در راه اطاعت و بندگى و فرمان
  .كنيم هدايت مى

بدون ترديد اين هدايت همان هدايت قسم دوم است زيرا تا هدايت قـسم اول بـه                 
بـردارى و كوشـش در اطاعـت و بنـدگى            فردى نرسد و امر و نهى الهى را نداند فرمان         

نخواهد داشت و وقتى اين عمل انجام شد خدا او را هـدايت خواهـد               براى او مفهومى    
  .كرد

                                                 
  ).107ى  ى انبياء، آيه سوره(ـ1
 ).50ى  ى طه، آيه سوره( ـ2

  ).69ى  ى عنكبوت، آيه سوره(ـ3
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دهد مثالً انسان عاقل     تر هيچ عاقلى كارى را بدون علّت انجام نمى         به عبارت واضح  
يكى از دو گمشده را بدون علّت و خصوصيتى كه در او باشد راهنمائى كند و ديگرى                 

  .را اعتنائى ننمايد
ين معنى روا باشد؟ لذا ممكن نيـست بگـوئيم بـدون            پس چگونه بر خداى حكيم ا     

نمايد؛  كند و هر كه را بخواهد گمراه مى        علّت عقالئى خدا هر كه را بخواهد هدايت مى        
ى پيامبرانش   پس هدايت و ضاللت علّت دارد اگر كسى به راهنمائيهائى كه خدا بوسيله            

قـسم اول عمـل نمـود       به كار بست و بـه هـدايت          دستور فرموده توجه كرده و آنها را      
ى ايصال الى المطلوب كه همان هدايت قـسم دوم اسـت او را بـه                 خداى تعالى بوسيله  

رساند و االّ اگر به راهنمائيهاى الهى توجه نكرد بلكه نسبت به انبياء و اولياء  سعادت مى
اعتناء بود خدا او را طبعـا در ظلمـت جهـل بـدون نـور               و آمرين به معروف و قرآن بى      

گذارد و هر قدمى كه در اين ظلمتكده بردارد به طرف بدبختى برداشته              ت باقى مى  هداي
شود تا جائى كه حتّى ممكن اسـت         ى مستقيم منحرف مى    رفته خودبخود از جاده    و رفته 

يضلُّ منْ يشاء و يهـدى      «ى   ى شريفه  وجدانش را هم از دست بدهد اين است معنى آيه         
شاءنْ ي1.شود  آيات قرآن ديده مىكه مكرّر در» م   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دههـا آيـه و صـدها       ى اسـتنباطى اسـت كـه از           آنچه در اين قسمت ذكر شد خالصه       ـ1

  .روايت و حكم عقل بدست آمده است
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  علم غيب
غيب چيست و چگونه علـم غيـب را جـز خـدا             : سؤال
  داند؟  كسى نمى

  
  :پاسخ ما

ترديدى نيست كه غيب به معنى پنهان است لذا به آنچه از حـواس و يـا از دانـش                    
فراد بنابراين غيب يك معنى اضافى است كه نسبت به ا         . گويند بشر پنهان باشد غيب مى    

كند زيرا بسيارى از چيزها از نظر جمعى غيب است كه همانها از نظـر                مختلف فرق مى  
ديگران غيب نيست مثالً پشت ديوار براى كسى كه اين طرف ايستاده است غيب است               

كسى كه آن طرف ديوار قرار دارد غيب نيست ميكـرب بـراى افـراد                و حال آنكه براى   
  . ب از نظر چشم مسلّح پنهان نيستبشر غيب است و حال آنكه همان ميكر

  
  داند؟  چگونه علم غيب را جز خدا كسى نمى

ى غيب به الفاظ مختلف ذكر شده كه         در قرآن متجاوز از پنجاه و شش موضع، ماده        
آنچه مربوط به خدا و علم او از غيب است بطور كلّى مربـوط بـه علـم خـدا از آينـده                       

فعالً وجود دارند بـراى پروردگـار تحـت         است زيرا علم به گذشت و آنچه از مخلوق          
  .عنوان شهود قرار دارد

عليـه  (» امام صادق «از حضرت   » األخبار معانى«در كتاب   
: نقل شده كه وقتـى از آن حـضرت سـؤال شـد كـه              ) السالم
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 چيـست؟ حـضرت     »عالم الغَيبِ والـشَّهادة   «ى   منظور از آيه  
آنچـه  : يعنـى » يكن والشَّهادة ما قـد كـان       الغيب ما لم  «: فرمود

خلق شده و وجود دارد براى خـدا شـهادت اسـت و آنچـه               
هنوز ايجاد نشده غيب است و خدا عالم بر غيب و شـهادت             

  .است
بنابراين علم غيبى كه مخصوص خدا است و كسى از افراد بشر به خودى خـود از                 
ى آن اطّالع ندارد آن چيزهائى است كه خلق نشده و وجود خارجى پيدا نكرده است ول

آنچه در گذشته خلق شده و آنچه فعالً وجود دارد جزء علم غيـب الهـى نيـست ولـى                    
نسبت به افراد بشر ممكن است بعضى از آنها غيب باشد و نيز ممكن است اگر انـسان                  

اى داشته باشد و متّصف به صفات الهى در افعال شده باشـد              العاده فوق ى علمى  توسعه
  . ى آنها براى او مشهود باشد همه

يعنى آنچه هنـوز    (تواند از علم غيب الهى       اما آيا بشر مى   
  اطّالع پيدا كند يا خير؟ ) خلق نشده

  :گوئيم در پاسخ مى
اى كه خلق نشده اطّالع حاصـل كنـد اول از            بشر از دو طريق ممكن است از آينده       

صد مانع است با سرعت  طريق اسباب، مثالً شما در اتومبيل خود نشسته و راه، كامالً بى
دانيـد كـه يـك سـاعت بعـد در صـد        كنيـد مـى    كيلومتر در ساعت از شهر حركت مـى       

اين علم غيبى است كه مخصوص خدا است ولى شـما از            . كيلومترى شهر خواهيد بود   
طريق اسباب آن را دانستيد و شما هر مقدار به اسباب و طبيعت اطّالعتان بيـشتر باشـد                  

 ممكن است يك بشر تـا آخـر عـالم آنچـه             از اين دانش بيشتر برخورداريد تا جائى كه       
  .شود بداند واقع مى

تخلّف باشد اما با آنكـه       ولى اين مطلب در صورتى است كه جريان طبيعى عالم بى          
دست خدا باز است و هر آن ممكن است خدا آنچه را كـه طبـق جريـان طبيعـى بايـد                      

كـه نـام آن را      توان صددرصد به ايـن دانـش اعتمـاد كـرد بل            انجام شود تغيير دهد نمى    
  .توان علم گذاشت نمى
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ى  اگر نبـود آيـه    : گويد مى) عليه السالم (» على«حضرت  

ــريفه θ#ى  شــــــ ßs ôϑ tƒ)) ª! $# $ tΒ â™ !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& 

É((=≈ tG Å6 ø9 كند از جريان طبيعـى كـه        خدا محو مى  : (يعنى$#1
خود خالق او است چيزى را و به جاى او ديگـرى را، ثابـت     

نمايد و در نزد او ام كتـاب اسـت يعنـى همـان علـم بـه                   ىم
موجـودات آينــده، چــه طبــق جريـان طبيعــت باشــد و چــه   

ى علم اسباب و طبيعـت       من بوسيله ) برخالف جريان طبيعى  
  .دادم به شما خبر از آينده و گذشته و آنچه كه هست مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .39ى  ى رعد، آيه سوره ـ1
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  )عليه السالم(ى حضرت عيسى  قصه
كند كـه حـضرت      در كتاب امالى نقل مى    » قصدو«شيخ  

روزى حـضرت عيـسى بـر       : فرمـود ) عليه الـسالم  (» صادق«
گذراندنـد   جمعى عبور كرد كه آنها بـه جـشن و سـرور مـى             

كنند؟  اينها چه مى  : حضرت عيسى از حواريين سؤال كرد كه      
دهنـد و همـين      فالن دختر را به فالن پسر مى      : عرض كردند 

  .دكنن امشب آنها عروسى مى
آنها امشب خوشحالند ولى فردا عزا دارنـد يكـى          : فرمود

براى آنكه فردا عـروس     : چرا؟ فرمود : از حواريين سؤال كرد   
ميرد، دوستان گفتند آنچه خدا و پيامبر او بگويند راسـت             مى

است ولى دشمنان گفتند فـردا نزديـك اسـت، فـردا معلـوم              
  .شود مى

وز قبـل   وقتى روز بعد فرا رسيد ديدند عـروس ماننـد ر          
هيچ بالئى بـه سـرش نيامـد و بـه حـال خـود بـاقى اسـت                   

اللّه آنكه فرموديـد     يا روح : حواريين به حضرت عيسى گفتند    
خدا آنچـه را    : ميرد زنده است حضرت عيسى فرمود      فردا مى 

دهد برويم ببينـيم چـه شـده كـه او نمـرده             بخواهد انجام مى  
 است آنها رفتنـد و در را زدنـد شـوهر عـروس بيـرون آمـد                

ات بگيـر تـا مـن وارد         اجازه از زوجه  : حضرت عيسى فرمود  
  .منزل شوم
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حـضرت  : اش گفـت   آن جوان وارد منزل شد و به زوجه       
خواهنـد بـه منـزل تـو         عيسى با جمعى درِ خانه است و مـى        

بيايند عروس چادر پوشيد و اجـازه داد حـضرت عيـسى بـا              
: حواريين وارد شـدند، حـضرت عيـسى بـه عـروس گفـت             

شـب جمعـه    : اى خير چه كردى؟ عرض كرد     ديشب از كاره  
بود فقيرى عادت داشت كـه هـر شـب جمعـه درِ منـزل مـا                 

داديـم ولـى ديـشب چـون مـا        آمد و ما به او چيـزى مـى         مى
هاى عروسى بوديم او آنچـه       مشغول جشن و برگزارى برنامه    

سؤال كرد كسى توجه ننمود ولى من به طورى كه كسى مـرا         
زى دادم حـضرت عيـسى      نشناسد حركت كردم و بـه او چيـ        

از جاى خود حركت كن وقتى برخاست ديدنـد زيـر           : فرمود
رختخواب او افعى بزرگى حلقه زده حضرت عيـسى فرمـود           

  .اى كه دادى بال از تو رفع شد به خاطر صدقه
آينده اطّـالع    مالحظه فرموديد كه حضرت عيسى طبق علم به اسباب و طبيعت، از           

  .ى الهى كه علمش دست خدا است اطّالع نداشت دهداشته و سخن گفته بود ولى از ارا
گوينـد زيـرا صددرصـد نيـست و          پس اين نحوه اطّالعـات از آينـده را علـم نمـى            

  .اختيارش دست خدا است
دسـت خـدا بـسته اسـت        : در قرآن آمده كه يهود گفتند     

شان لعنت و نفرين خدا بر آنهـا         دستشان بسته باد با اين گفته     
ت و هر كارى را كه بخواهد انجـام         باد بلكه دستهايش باز اس    

  1.دهد مى
دومين راهى كه ممكن است انسان از علم غيب الهى اطالع پيدا كند از طريق خبـر                 

اسـت يعنـى نعمـت و       » وعـده «دادن خدا است بندگانش را و آن بر سه قسم است يـا              
ى  لطفى از طرف خدا به بندگان وعده داده شده مثل بهشت براى مؤمنان كـه طبـق آيـه            

                                                 
  .66ى  ى مائده، آيه سوره ـ1
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χى  شريفه Î))) ©! $# Ÿω ß# Î= ÷‚ ãƒ  ((Š$ yèŠ Ïϑ ø9 كـه هرگـز   ) كنـد  خدا خلـف وعـده نمـى   ($#1
اسـت يعنـى    » وعيـد «توان اسم اين اطّالع را علم گذاشت و يا           پذير نيست و مى    تخلّف

خدا از عقاب خود خبر داده مثل جهنّم براى گناهكـاران كـه ايـن قـسم ممكـن اسـت                     
تـوان گذاشـت و      و باز نام آن را علم نمى      مشمول عفو واقع شود پس صددرصد نيست        

غيرطبيعـى بـه     قسم سوم نه وعده است نه وعيد؛ گاهى فقط از يك جريان طبيعى و يا              
آنچه خدا بخواهـد بـه قـدرت        . بندگان خود خبر داده ولى اگر تخلّف كرد مانعى ندارد         

  2.شود كند پرسش نمى دهد و از آنچه مى خود انجام مى
لق شده و از حواس ظاهرى يا باطنى انسان دور باشد براى بنابراين هر چيزى كه خ   

انسان غيب است و ممكن است در عين حال انسان از آن اطّالع داشته باشد ولى بـراى             
گيرد و آنچـه     قرار مى » ةعالم الشهاد «خدا غيب نيست بلكه مشهود است و تحت عنوان          

توانـد    هيچ وجه نمى   خلق نشده هم براى بشر غيب است و هم براى خدا؛ ولى بشر به             
  .علم به آن پيدا كند مگر با رضايت و عنايت پروردگار و خدا عالم به آن خواهد بود

و كـسى را بـر   » غيـب مطلـق  «خدا دانا به غيب است يعنى : فرمايد خداى تعالى مى 
سازد مگر پيامبرانى كه به رسالت و نبوت آنها رضـايت داده             غيب مطلق خود، آگاه نمى    

  3.باشد
  
  
  
  

                                                 
 .31 و سوره رعد، آيه9 سوره آل عمران، آيهـ1

≅ω)) ã ـ2 t↔ ó¡ ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè ø tƒ((23ى ى انبياء، آيه  سوره.  

Ν ـ3 Î=≈ tã)) É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ω Î) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s? ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™ ى  سـوره  ))‘§
  .27و26اتجن، آي
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  توحيد يعنى چه؟
سؤال شده توحيدى كـه در روايـات و آيـات قـرآن بـا               

داننـد   ى سعادت را متعلّق بـه آن مـى         عظمت ياد شده و همه    
  چيست؟ 

  
  :پاسخ ما

تر توحيد به معنى     توحيد به معنى يكى كردن و يكى دانستن است به عبارت واضح           
عتقـاد بـه يكتـائى او در    آورد و ا يكى كردن خدايانى كه اوهام در فكر انسان بوجود مى      

  .ى خداشناسى است ى يكى كردن روشها و اعمال و حركات خود زير سايه نتيجه
  :اند در روايات زيادى وارد شده كه پيشوايان اسالم فرموده

خلقت انسان بر اساس توحيد بنا شده است و كسى كـه            
به اين فطرت بماند تا بميـرد اهـل بهـشت خواهـد بـود؛ در                

در ) عليـه الـسالم   (» امـام صـادق   «ضرت  ى زراره ح   صحيحه
 نقل شده كـه     »فطْرَةَ اللّه الَّتى فَطَرَ النّاس علَيها     «ى   تفسير آيه 

خلقت خدا كه مردم را طبق آن       (فطرهم على التوحيد    : فرمود
  .يعنى بر توحيد خلق كرده است) ايجاد نموده

التوحيد ثمـن   : فرمود) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبراكرم«
فبـا التوحيـد   : و نيز فرمـود ) ثمن بهشت توحيد است    (الجنّة

به سبب توحيد اجساد امت من       (حرّم اجساد امتى على النّار    
  ).بر آتش جهنّم حرام مى شود

آيا تنها منظور از توحيد اعتقاد به يكتائى خدا است كه در نتيجه بدون قيد و شـرط                  
  م گردد يا شرايطى دارد؟انسان به بهشت وارد شود و آتش جهنّم بر او حرا
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رسد كه توحيد تنها شامل قلب نشود بلكه بايد تمام اعضا و جوارح         طبعا به نظر مى   
انسان را احاطه كند تا توحيد كامل كه خلقت انسان بر اساس آن ساخته شده حقيقـت                 

  .پيدا كند
توضيح آنكه توحيد قلب، يكى كردن خـداهاى وهمـى و فكـرى اسـت و توحيـد                  

ح عمل به دستورات آن خداى واحدى كه قلب انسان او را گواهى كرده              اعضاء و جوار  
باشد اعتقاد به يكتائى خدا اگر چه فطرى است ولى چون بشر در اثر تماس با  است، مى

سازد بايد از تذكّرات     هجوم آورده و خدا را با وهم خود مى         ماديات اوهام زيادى به او    
اند استفاده كند و معرفـت       ر راه بشر گذاشته   پيشوايان دين و صراط مستقيمى كه آنها س       

خود را نسبت به خالق خود تنظيم نمايد همچنين همـين افكـار در اعـضاء و جـوارح                   
ممكن است اثر بگذارد لذا پس از تنظيم افكار پيـشوايان ديـن بايـد بـه تنظـيم اعمـال                     

لـى خـارج   بردارى آنها سرپيچى كند از توحيد فكرى و عم    بپردازند و اگر بشر از فرمان     
  :فرمود) عليه السالم(» على بن موسى الرّضا«است لذاحضرت 

كنند كه فرمود خـدا      نقل مى ) صلّى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «پدرانم از حضرت    
  :فرمايد مى

من خدائى هستم كه خـدائى جـز مـن نيـست يكتـايم،              
بندگان من مرا عبادت كنيد و بداند كسى كه مرا مالقات كند            

شهادت به ال اله االّ اللّه خالـصا باشـد بـه حـصار              و در حال    
محكم من وارد شده و از عذاب من ايمن اسـت شـنوندگان             

: اخالص در شهادت خدا چيست؟ فرمـود      : آن حديث گفتند  
  1.بيت او است اطاعت خدا و رسول او و واليت اهل

                                                 
انى انا اهللا الاله اال انا وحدى يا عبادى فاعبدونى وليعلم من لقينى مـنكم بـشهادة ان ال                   « ـ1

اله االّ اللّه مخلصا بها انّه قد دخل حصنى و من دخل حصنى امن عذابى قالوا يابن رسول اللّـه و                     
  .»هادة هللا قال طاعة الّله و رسوله و والية اهل بيته عليه السالمما اخالص الش
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ا نيـست   وحدانيت خد  شود كه توحيد تنها اعتقاد به      از اين روايت كامالً استفاده مى     
ى توحيد از قلب به اعضاء و جوارح نيز كشيده شود؛ تحت فرمان الهـى   بلكه بايد دامنه 

ى عظمتها قـدرتها،     عملش، گفتار و اعتقادش را تصديق كند همان گونه كه همه          . درآيد
اند، شخصيتها و رياستهاى مادى و ظاهرى را بـه دور            خدايانى كه اوهام براى او ساخته     

در اعمال، غير خـدا را اطاعـت نكنـد و از ديگـران كـه در راه خـدا               اندازد همچنان    مى
  .نيستند فرمان نبرد

نظر از اجتماع بايد در خود بوجـود         اينها تمام توحيد فردى است كه يك نفر صرف        
  .بياورد

ى مردم در عقايد و در اهداف و در  اما توحيد اجتماعى عبارت است از پيروى همه    
او فرمان بدهد، سايرين فرمانبردارند، او امر      . ا و اشتباه باشد   خط اعمال از پيشوائى كه بى    

  .كند، ديگران اطاعت كنند، او ارشاد كند، مردم در عقايد و اهداف موفّق شوند
وارد شـهر نيـشابور شـد و        ) عليـه الـسالم   (» على بن موسى الرّضـا    «وقتى حضرت   

از آن حـضرت    اصحاب حديث اطراف محملش اجتماع كرده بودند و تقاضاى حديثى           
عليـه  (» موسـى بـن جعفـر     «از پـدرم حـضرت      : نمودند در اجتماع عجيب مردم فرمود     

شـنيدم  ) عليه الـسالم  (» جعفر بن محمد  «از پدرم حضرت    : فرمود شنيدم كه مى  ) السالم
از : فرمـود  شنيدم كه مـى   ) عليه السالم (» محمد بن على  «از پدرم حضرت    : فرمود كه مى 

از پدرم حضرت : فرمود شنيدم كه او مى) عليه السالم(» سينعلى بن الح  «پدرم حضرت   
» اميرالمـؤمنين «از پـدرم حـضرت      : فرمـود  مى شنيدم كه او  ) عليه السالم (» سيدالشهداء«
) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه        (» رسول اكـرم  «از حضرت   : گفت شنيدم كه مى  ) عليه السالم (

  :كه خدا فرمود: گفت شنيدم جبرئيل مى: شنيدم فرمود
  .»ال اله اال اهللا حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى«
ال اله اال اللّه حصار من است كسى كه در حصار من وارد شود از عذاب من ايمن                  (

بشروطها «: ى سوارى حضرت حركت كرد ما را صدا زد و فرمود           است، وقتى كه وسيله   
ست شـروطى دارد و مـن از        ى ال اله اال اللّه كافى نيـ        تنها كلمه : يعنى» و انا من شروطها   
  ).شروط آن هستم
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بـراى توحيـد    ) عليه السالم (» على بن موسى الرّضا   «كامالً واضح است كه حضرت      
 بايد طبق آن ميزان فكر و اعمال فردى         فردى و اجتماعى ميزانى تعيين فرموده كه حتماً       

  .و اجتماعى و بلكه خود اجتماع تنظيم شود
جانـب خـدا بـراى توحيـد نـصب شـده وجـود              اگر اين ميزان و اين شرط كـه از          

كـرد توحيـد در هـدف، توحيـد در           داشت توحيد فكرى اجتماعى وجود پيدا نمـى        نمى
كلمه، توحيد اعمال بين مسلمانان نبود زيرا فكر و اعتقاد و شناسائى پروردگار بايـد از                

 از  راهنمائيهاى فكرى امام معصومى كه از منبع وحى الهى الهام گرفته تنظـيم شـود تـا                
  .اوهام فارغ گردد

گاهى ممكن است فردى منحصرا خدا را بپرستد و موحد باشد ولى چون با شـرط                
عليـه  (كند اين توحيـد از او پذيرفتـه نـشود امـام              توحيد و ميزان واقعى آن تطبيق نمى      

خدا نيـست بلكـه مخلـوق تـو          هر چه با اوهام خود تشخيص دهى آن       : فرمود) السالم
  .اى د آوردهاست و تو او را بوجو

ى افكـار يكـى      و اگر تمام مسلمانها افكار خود را با اين ميـزان تطبيـق كننـد همـه                
خواهد شد و در نتيجه توحيد اجتماعى در عقائد و عاقبت توحيد در عمـل و وحـدت                
كلمه كه بزرگترين ايده و آرزوى ملل جهان است ايجاد شده است بنابراين توحيد چـه              

و هدفى باشد بايد با ميزان وحى و افكـار و دسـتورات             فكرى و عملى و چه اجتماعى       
ى  ى كل و امام معصوم كه شرط توحيد صحيح است تطبيق كند تا جهان مدينـه             فرمانده

  .فاضله گردد و دنيا از زير بار ظلم و ظالم نجات يابد
اسالم براى آنكه اين مسأله يعنى توحيد اجتمـاعى در بـين مـسلمانها عملـى شـود            

ى اول بـه جماعـت نمـاز          همه به طرف يك قبله با يك زبان در مرحلـه           فرمان داده كه  
بخوانند و مهمترين عمل عبادى خود را با اتّحـاد عجيبـى انجـام دهنـد و حتّـى قبـور                     

  .مردگانشان همه به طرف قبله باشد تا آثار توحيد حتّى از قبرستانشان ظاهر باشد
و خيال بـراى انـسان بوجـود        اين بود معنى توحيد يا يكى كردن خدايانى كه وهم           

  . آورده و يكى شدن افكار و اعمال مسلمانها و بوجود آمدن توحيد و اتّحاد واقعى
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  نجاست سگ
چرا اسالم سگ را نجس قـرار داده و حـال آنكـه او در               

  وفا و عاطفه از ساير حيوانات بهتر است؟ 
  

  :پاسخ ما
در سـگ صـفات نيكـوى       ترديدى نيـست كـه پروردگـار متعـال بـراى مـصالحى              

كنـد،   اى قرار داده كه يكى از آنها وفا است هيچگاه صاحبش را فراموش نمى              العاده فوق
عاطفه از بارزترين صفات او است كه غيرقابل كتمان است در اين باب از ايـن حيـوان                  

  .ها و حكايات زيادى ذكر شده كه اين جزوه گنجايش نقل آنها را ندارد قصه
كند حتّى    موجودى باشد محبوبيت خود را در قلوب ايجاد مى         اين دو صفت در هر    

يابى و اتّحـاد   دانشمندان روانشناسى در اكثر كتب اخالقى و روانى در دستورات دوست   
خواهيد هميشه در قلوب ديگـران جـاى داشـته باشـيد             اگر مى «: اند كه  و دوستى نوشته  

يابى و   ترين وسائل دوست  اين دو صفت از بزرگ    » صفت وفا و عاطفه را فراموش نكنيد      
العـاده اسـت كـه اگـر كـسى           رمز موفّقيت است سگ در اين دو صفت به قدرى فـوق           

  .كوچكترين معاشرتى با او داشته باشد دلش مملو از محبت او خواهد شد
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خداى تعالى اين صفات را در اين حيوان براى حفظ اجتماع و براى رفاه حال بشر                
گر بشر را در معاشرت با او آزاد بگذارد ايـن حيـوان بـا             داند ا  ايجاد كرده ولى چون مى    

 دهد كه بعضى از افراد دائمـاً       داشتن اين صفات آنچنان خود را در قلوب مردم جاى مى          
دارند چنانكه در ممالك غيـر       كنند او را از فرزند خود بيشتر دوست مى         با او زندگى مى   

 حتّى در يكى از مجالّت نوشـته  اسالمى اين حيوان همين موقعيت را در بين مردم دارد     
چـرا سـگت را از فرزنـدت بيـشتر دوسـت            : بود كه وقتى از شخصى سؤال كردند كـه        

  .چون وفاى او بيشتر است: دارى؟ در پاسخ گفت
لذا پروردگار متعال براى آنكه در اثر معاشرت و كثرت عالقه به اين حيوان خـوى                

ـ            د و از ترقّـى و تعـالى و مقامـات           حيوانى پيدا نكند و او را شريك زندگى خـود ننماي
ايجاد امراض مختلف محفوظ بماند جـز        انسانى باز نماند و يا از آلودگيهاى ميكربى و        

در موارد خاصى از نگهدارى و معاشرت دوستانه با اين حيوان نهى فرموده و بدن او را           
  . نجس قرار داده تا انسان نتواند بيشتر از ضرورت با او معاشرت نمايد
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  معنى امر به معروف و نهى از منكر
معنـى امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر        : سؤال شده كه  

چيست؟ و چرا به كارهاى خـوب در اسـالم معـروف و بـه               
  اند؟  كارهاى بد منكر گفته

  
  :پاسخ ما

تر  امر و نهى در لغت عرب از بزرگ به كوچكتر است يعنى هيچگاه كسى كه پست               
  .نمايد كند بلكه از او سؤال مى تر از خود امر و نهى نمىاست به بزرگ

هر كس علم و     و بدون ترديد از نظر اسالم امتيازات، منحصر به تقوى و علم است            
كنـد،   تقوايش بيشتر باشد بزرگتر است پس كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مـى                

تـر   سـت دانـاتر و پاكـدامن   بايد از آنكه منكر را انجام داده و يا معروف را ترك كـرده ا      
  .باشد

در اينجا ممكن است اشكال شود كه اگر اين معنى صحيح است پس شخص فاسق             
رطـب  «تواند ديگران را امر به معروف و نهـى از منكـر نمايـد و آن مطلـب پـوچ                      نمى

شخصى كه فاسق اسـت     : گوئيم يابد در پاسخ مى    تحقّق مى » خورده منع رطب چون كند    
 جز فسق و گناه چيز ديگرى نيست در وقتى كه امر به معـروف و                و بلكه تمام اعمالش   

كند در آن حال مطيع خدا است و داراى برترى موقّتى اسـت و طـرف                 نهى از منكر مى   
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مقابل او اگر چه در ساير اوقات زندگى مرد باتقوائى باشـد ولـى در ايـن موقـع چـون         
  .تمشغول انجام گناه و يا ترك واجبى است معصيتكار و پست اس

بنابراين امر كننده به معروف بر اين معصيتكار برترى موقّتى خواهـد داشـت پـس                
  .كلمه امر به معروف و يا نهى از منكر بر او صادق است

  
  ى معروف كلمه

شناخته شده، اعمال صالحه را اسالم معروف گفتـه يعنـى شـناخته             : يعنى» معروف«
 است به رسميت شـناخته شـده        شده به آنكه آنها جزء قوانين اسالم است، سعادتبخش        

  .شناسد جاودانى خود مى است وجدان هر كسى آنها را براى تأمين حيات
  

  كلمه منكر
انكار شده، اسالم كارهاى زشت و گناه را منكر ناميـده و بـراى مقـام         : يعنى» منكر«

دانـد آن    مقدس انسان آنها را نشناخته و انكار كرده است، گناه را جزء قوانين خود نمى              
  . شناسد را مفيد براى سعادت بشر نمى
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  شيطان چيست؟
معنى شيطان چيست؟ و آيا اعتقاد به شيطان        : سؤال شده 

  از مسائل خرافى نيست؟ 
  

  :پاسخ ما
ى شيطان در لغت بر موجودى كه از حقيقت دور و سبب از بين بردن سعادت  كلمه

 شيطان اسم موجود موذى از انـسانها        :گويد و خوشبختى است اطالق شده، ابوعبيده مى      
  1.و اجنّه و حيوانات است

⎫⎦yt:فرمايد در قرآن هم مى ÏÜ≈ u‹ x©)) Ä§ΡM} $# Çd((⎯ Éf ø9 $# uρ2)و حتّى ) شياطين انسى و جنّى
  .اند كند در روايت شيطان گفته بعضى از صفات ناپسنديده كه انسان را اذيت مى

: يعنـى » الحسد شيطان والغـضب شـيطان     «: دفرمو) آله عليه و  صلّى اهللا (» پيامبر اكرم «
» ما ليلة الفقير اال شـيطان  «: شاعر عرب گفته  . غضب، شيطان است و حسد، شيطان است      

  .شب فقير جز شيطان چيزى نيست: يعنى
ى شيطان كه شامل تمام معانى و موارد استعمال آن در روايات و آيات  بنابراين واژه

ه سعادت انسان را در خطر بياندازد و آسايش قرآن بشود به معنى موجود موذى است ك
را از او بگيرد و يا او را از مسير حق و مستقيم دور نمايد و از همين جهـت ابلـيس را                       

                                                 
 .ابوعبيده الشيطان اسم لكل عارم من الجن واالنس والحيوانات: فى مفردات الراغب قال ـ1

  .112ى ى انعام، آيه سوره ـ2
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گويند و اكثر رواياتى كه از شياطين نام برده معنى لغـوى آن را قـصد كـرده                   شيطان مى 
تّى ميكربهاى مضرّ ى شيطان بر انسان و حيوان و ح است پس هيچ مانعى ندارد كه كلمه

  .كند ى بشرى اطالق شود همچنان كه بر ابليس صدق مى و صفات ناپسنديده
ولى ترديدى نيست كه در اكثر آيات قرآن و احاديث، منظور از شيطان ابليس است               
و ابليس همان موجودى است كه خدا وصف او را به اين شرح در قرآن ذكـر كـرده و                    

  .اردى خالف عقل و خرافى ند هيچ جنبه
  :گويد قرآن مى

ابليس از اجنّه است در ميان مالئكه مشغول عبادت بود وقتى به مالئكه امر شد كـه        
آدم را سجده كنند او سرپيچى كرد به اين علّت فاسق شد و كفر ورزيد و خدا او را از                    

اش او را تا     درگاه رحمت خود مردود كرد او تقاضا نمود كه در مقابل عبادتهاى گذشته            
چـون مـرا    : او گفـت  . تا وقت معين زنـده خـواهى بـود        : زنده بدارد خدا فرمود   قيامت  

مـن  : كنم خدا در جواب گفت اى من بندگانت را از راه مستقيم منحرف مى مطرود كرده 
  .نمايم هم تو و هر كس از تو پيروى كند به عذاب جهنّم مبتاليش مى

لـيس اسـت او را      و چون در حقيقت منشأ جميـع انحرافـات و الگـوى شـرارتها اب              
  .اند شيطان ناميده

اعتقاد به شيطان جزء جميع مذاهب عالم است يهوديت و مـسيحيت ماننـد اسـالم                
دانند زرتشتيها او را خالق شر و بـدى          ابليس را يك مخلوق موذى و انحراف دهنده مى        

ى بـديهاى    شناسند، هندوها نيز او را شـريك خـدا و ايجـاد كننـده              مى» اهريمن«به نام   
  .كنند معرّفى مى» ايكمش«عت به نام طبي

اى كه حاضر نشد بـر       متصوفه اهل سنّت او را سرهنگ دربار الهى و عاشق دلباخته          
شـمارند چنانكـه شـيخ محمـود         آدم سجده كند چون به خدا سـجده كـرده اسـت مـى             

  :گفته» درس دين«شبسترى در كتاب 
  امانـنميدانى بسه ميدانم ـك           زمن بشنو بيان حال شيطان        

  كنون ابليس نامندش بتبديل           ملك بود اول نامش عزازيل      
  بمعنى دگر گفتند و در خر            گر نام ديگر ـار ديـولى بس       
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  يكى وى صاحب طول امل خواند     يكش بيچاره ملعون ازل خواند     
   پرگار حق گفتى يكش سرگشته     يكى آگاهش از اسرار حق گفت     
  ه حق بگزيد وز آدم رو بگرداندـك     واند ـق خـكى او را غيور عشـي    
  ى آدم نپرداخت دهـز او بر سجـك     عشق او باخت  خود در چنان هستى   
  نت بمنّتـريد از اين سبب لعـخ     لعنت ـد روى از حق بـردانيـنگ   
  اردـمت نيـادى از رحه ديگر يـك     وى دارد ـعنت حق خـنان با لـچ   
  ه ز گنجىـبيبش بـام حـه دشنـك     زلعنت كردن، او را نيست رنجى    
  انـاره مسلمـر بـردا دگـود فـش     اگر چه كافر است امروز شيطان    
  صلـفـر مـود خيـى آخر شـول      د شرّ مجمل ـه آمـرچـاز اول گ   

   بس معتبر نيستچگونه قدرتى     چو بيرون از حد حكم قدر نيست 
  ه از سيلى شيطان در امان ماندـك     ماند  جهان كه چندى در مردى عجب

  تـى پروانگان اسـه دست رد بـك     است  موجودى چنان كه شيطان طرفه
  سرآيد وقت اين حرمان و حسرت    بصورت گرچه راندندش زحضرت 

  از استـسيار ننت در سرش بـزلع              درِ لعنت بر او هر چند باز است 
  خود اين لعنت ز سرّى نيست خالى     رده حالى ـنتش حق كـر چه لعـاگ     

  ن بابـجوابى گوى اگر دانى در اي               سؤالى هست اينجا نيك درياب 
  رد؟ـر بار اين نسق كـچرا با او دگ              اگر از خويش ترك امر حق كرد 

  مر او را از چه اين مهلت كرامت؟                كه داده انتظارش تا قيامت؟ 
  اند؟ـاقى چرا مـر بـاگر باطل دگ      واسطه با حق سخن راند؟  چرا بى

  شكل آمدـرچه قولى مـويم گـبگ               د ـوابى در دل آمـى جـرا حالـم
  كه حال و روز او وضع دگر شد     چو از غيرت بدين حد خيره سر شد 

  اقطاعـيا را بـق داد دنـدو حـب      ون گشت اوضاع از اين وضعش دگرگ
  زخود رأييش، رويش را سيه كرد               رد ـاگر چه بر مال كارش تبه ك
  خبر بود كه خلقى زان حكايت بى               ر بود ـوليكن در نهان كارى دگ

  اكه نشنيده دگر ره گوش آن ر                وش آن را ـويمت بينـثالى گـم
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  دـر در نشانـكى سرهنگ را بـي         نيك داند » شاهى«هر آن شاهى كه     
  كه شه در خلوت است و سور دارد         ان را دور دارد ـرمـامحـا نـه تـك    
  دـدانـد بـك را و بـيـدر آرد ن         ه نيك و بد بداند ـد كـايـى بـكـي    

  رهنگان درگاهـطان ز سـز شيـجـب         بود اين مصلحت كس را در اين راه ن    
  ن خانه گير استـه بيگانه؟ در ايـك       چو شيطان خود سگ بيگانه گير است     
  زلعنت كردنش چندان زيان نيست       حقيقت؛ كار شيطان در ميان نيست     
  ردـى ميل او كـال جمعـحب مـب        چو جمع مال را از خيل او كرد     
  ارى نداردـان كـاصگـا خـى بـول        دارد ـارى نـدو بـوا خـز اغجـب    
  ه تا عامى، ز شيطان در عذابىـك       تو خود را خاص كن تا راه يابى     
  رونىـان بـطـت شيـنال از دسـ م     تو تا در دست نفس خود زبونى     
   شيطانپس از آن لعن كن بر نفس      از اول نفس خود ميكن مسلمان     
  بدل زو دور شو، لعن زبان چيست         است دورى» لعن« ميدانى بمعنى وچ    

  تر، تو را از دشمنان اوست كه دشمن   دوست  كن اى خويش را لعنت تو نفس     
  د از دورـاهى ديـ در آن وادى سي     گرديد از طور  چو موسى باز مى     
  انـن عصيـه ناليدى ز بعد و لعـك      چو نزديكش بيامد، بود شيطان      
  ردى تا شدى خوار؟ـده نكـچرا سج         اى تبه كار: به شيطان گفت موسى     
  ردمـادا چون تو گـه ترسيدم مبـك     زان سبب سجده نكردم : بگفتا     
  وتـادى از فتـاوفت: اـفتـبگ              من چه، با شأن نبوت : بگفتا     
  عيانم نيست، اين بر من عيان كن    ون فتا دستم بيان كن چ: بگفتا     
  چرا ديگر نظر كردى بكهسار    خواستى از دوست ديدار : بگفتا     
  »ن ترانىـل«واب ـمانى در جـب    چو روى از وى بگردانى ندانى      
  انهـد بهـود اين بـنانم آزمـچ    چو خود بودم بعشق او يگانه      
  ن روسپيدمـى زين امتحان مـول              همه سر نااميدم كنون گو از      
  مـجويـجستم غير او را و نـ ن            آبرويم  ر بىـم وگـه رويـسي     
   كه تا او، سوى ديگر كس، نگردم  ى آدم نكردم  ز عشقش سجده    
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   اگر نزديك؛ اگر دورم همانم        م ـدانـيزى نـر چـغير او دگـب  
  ندانستش، چه افتاد و كجا شد      شد جدا اين راز و از موسى: گفتب

ى  ما اين اشعار را از اول تا به آخر نقل كرديم تا اعتقـاد خرافـى ايـن عـده دربـاره                     
  .شيطان واضح شود

دانشمندان و مفسرين قرآن ميدانند افكار و تخيل اين مرد، مخـالف آيـات صـريح                
  .د در مدارك اسالمى وجود نداردقرآن است و هيچ دليلى بر اين اعتقا

اما آنچـه در ايـن      . دانند ى خلقت مى   ها شيطان را موجود مقدس و الزمه       على اللّهى 
توان گفت همان مطلبى است كه قرآن فرموده و وجود او را ايـن چنـين بايـد                   زمينه مى 

  .تصور كرد تا با عقل و منطق منافات نداشته باشد
ى زمين احاطه دارد و در      قدرت علمى او بر كره     او مخلوق و جسم لطيفى است كه      

كنـد و    هائى داشته و به انسان گناه و معصيت را تلقـين مـى             قلوب و افكار بشر وسوسه    
  .ى او رهائى ندارد ى قوى و بندگى خالص خدا از وسوسه كسى جز با اراده

نى و فرق بين هواى نفس و ابليس اين است كه نفس تنها انسان را به راحتيهاى بـد  
خواهـد انـسان را از       اى كـه بتوانـد مـى       دهد ولى ابليس به هر وسيله      و فكرى سوق مى   
  .سعادت دور نمايد

بنابراين گناهانى كه داراى مشقّت و زحمت است از ابليس است و گناهانى كه بـه                
زنـد از نفـس و شـيطان         منظور استراحت و آسايش مانند ترك تكاليف از انسان سر مى          

  . خواهد بود
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 سـالروز مـيالد مـسعود       1394روز بيستم جمادى الثانى     
براى بحث و گفتگو    ) سالم اللّه عليها  (» فاطمه زهرا «حضرت  
دانشمند بزرگ و فـضانورد فرانـسوى       1»آرناود كاذنو «با آقاى   
  .مشهد دعوت شديم» رز«در هتل 

  
  

  تقدير و سرنوشت
سالم را بـشناسد و اشـكاالتى       خواست از حقايق اسالم تحقيق كند، ا       آقاى كاذنو مى  

اى  كه به نظرش رسيده پرسش نمايد لذا تمام سؤاالت و اشكاالت خـود را در دفترچـه                
  :نوشته بود و مطلب خود را از اينجا شروع كرد

ام كـه اسـالم و       ام و از كتب اسالمى استفاده كـرده        شنيده
دانشمندان مسلمان معتقد به قضا و قدرند و سرنوشت را در           

دانند و معتقدند كه در كارهـا از طـرف           ر مؤثّر مى  زندگى بش 
خدا مجبورند، اگر اين چنين اسـت پـس چـرا بـه ثـواب و                

  عقاب و جهنّم و بهشت عقيده دارند؟ 
  
  

                                                 
 .ARNAUD CAZENAVE  ـ1
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  :پاسخ ما
اسالم معتقد است كه تمام امور را خدا تقدير كـرده و  : ما در پاسخ اين سؤال گفتيم    

يز طبق مصالح واقعـى خـود تنظـيم    همه چيز، سرنوشتى دارد، تقدير و سرنوشت هر چ       
كند پروردگار قبل از خلقت موجـودات، نظـم          شده و از آن هيچ موضوعى تخلّف نمى       

مخصوص عالم تكوين از آسمانها و زمين و موجـوداتى كـه طبـق مـصلحت بايـد بـه                    
ى خـود بـدون آنكـه        تدريج ايجاد شوند تقدير فرمـوده و بـا اختيـار و قـدرت كاملـه               

الت دهد هر چيزى را به وقت خود و در زمان الزم بدون آنكـه               موجودى را در آن دخ    
  .كوچكترين تخلّفى داشته باشد ايجاد كرده است

ى  نامند و جبر محـض و تنهـا اراده         اين قسمت از تقديرات را تقديرات تكوينيه مى       
  .پروردگار در آن مؤثّر است و هيچ مخلوقى در آنها كوچكترين تأثيرى ندارد

  :قسمت دوم
شود باز براى آنها تقـدير       تشريعيه است يعنى آنچه مربوط به افعال مخلوق مى        امور  

و سرنوشتى طبق مصلحت تنظيم شده ولى چون اختيار انجام آنهـا در دسـت مخلـوق                 
ى مـردم حاللـزاده      كند مثالً خدا تقدير كرده همـه       است، گاهى از نظام خود تخلّف مى      

الخلقـه نباشـند،    همه عاقل بـوده و نـاقص  متولّد شوند؛ همه داراى اعضاى سالم باشند،       
  .شود ولى چون اختيار اين اعمال را بدست بشر داده گاهى تخلّف مى

مثالً شهوت بر انسان غلبه كرده و يا زير بار دستورات الهى نرفته بر خـالف مـسير                  
الخلقـه از   كند، فرزند شرور و يا نـاقص    دهد، زنا مى   صحيح اعمال زناشوئى را انجام مى     

گذارد و تقدير الهى را بر هم        شود پدر و مادر الكلى در ايجاد فرزند اثر مى          ولّد مى او مت 
  .زند مى

ى افراد، اعمال خوب و شايسته و مسير حق و صحيح را تقدير  خدا براى همه
©4: كرده و حتّى در قرآن فرموده است |Ó s% uρ)) y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î)((.1خدايت :  يعنى

  . داده كه جز او را عبادت نكنيدفرمان
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كنـد   ولى بشر با اختيارى كه خدا به او داده از اين تقدير و سرنوشت سرپيچى مـى                
  .دهد كند قضا و قدر الهى را تغيير مى واطاعت پروردگارش را نمى

ى چيزها وجود دارد ولى وقتى آنها را نسبت به           بنابراين تقدير و سرنوشت در همه     
 در قسمت مهم از تكوينيات ما هـيچ دخـالتى نـداريم يعنـى چـه                 كنيم خود مقايسه مى  

بخواهيم و يا نخواهيم ماه، زمين و خورشيد و ستارگان با نظم معينـى در حركتنـد كـه                   
7: فرموده است Ï9≡ sŒ)) ãƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í• yè ø9 $# É((ΟŠ Î= yè ø9 $#.1  

  .اين حركت خورشيد تقدير خداى عزيز و دانا است: يعنى
 خدا طبق مصالح دستورات مؤكّدى صادر فرموده و متخلّفـين را            ولى در تشريعيات  

مؤاخذ و مطيعين را اجر و پاداش وعده داده و چون اختيـار انجـام آن را بدسـت بـشر                   
  .كند گذاشته بشر گاهى آن را از مسير صحيح خود منحرف مى

در اين قسمت به هيچ وجه جبر و الزام عملى از جانب خدا وجود ندارد و وجدان                 
تواند طبق تقدير و خواست الهى       سان گواه است كه در اين امور اختيار كامل دارد مى          ان

تواند بـر خـالف تقـدير و خواسـت او            و نظام دستورات پروردگار عمل كند و هم مى        
  .كارهائى را انجام دهد

  :گويد شاعر فارسى زبان مى
  ختيار است اى صنمخود دليل ا              اينكه گوئى اين كنم يا آن كنم         

وحدت وجود   كسى كه معتقد به جبر و يا      : گويند علماى اسالم در كتب اسالمى مى     
  .ى مردم مسلمان خارج است باشد كافر است و از دائره

رجـل  «: پيشواى ششم مـردم مـسلمان فرمـوده       ) عليه السالم (» امام صادق «حضرت  
» ظلم اللّه تعالى فى حكمه فهو كـافر       زعم ان اللّه تعالى اجبر النّاس على المعاصى فهذا قد           

كند خدا مردم را در گناه مجبور كرده در قضاوت ظلم به خدا              مردى كه گمان مى   : يعنى
  .نموده و او كافر است
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: پيشواى هشتم مردم مسلمان فرموده    ) عليه السالم (» على بن موسى الرّضا   «حضرت  
ى  اين است كه عقيده.  كافر استكسى كه قائل به جبر باشد: يعنى» والقائل بالجبر كافر«

  . ى قضا و قدر و سرنوشت كه منافاتى با اختيار ندارد مردمان مسلمان درباره
  
  

  زن و علم
چـرا اسـالم    : آقاى ارناود كاذنو سؤال دوم را پرسيد كـه        

  داند؟  تر مى زنها را از مردها ضعيف
  

  :پاسخ ما
 نظـر جـسمى و قـواى بـدنى          مگر شما ترديد داريد كه زنها از      : ما در جواب گفتيم   

  .تر از مردها هستند ضعيف
  .كلّيت ندارد: گفت
ولى اگر به طور كلّى نوع زنها را با مردها بسنجيم زن از جهت قواى جسمى                : گفتم

  .ضعيفتر از مرد است
ام كه اسالم معتقد اسـت زن   قبول دارم ولى من در كتب اسالمى مطالعه كرده      : گفت

  .تر از مرد است يفاز نظر عقلى و روانى نيز ضع
چون طبق وجدان خارجى اين چنين بوده است، اسالم از آن خبر داده اسـت      : گفتم

خواهند فعاليت كنند صـدى نـود      مگر در جهان امروز كه زنها دوش به دوش مردها مى          
  اند؟ اختراعات و اكتشافات را مردها انجام نداده

 و ترقّـى فكـرى عقـب        چون در گذشته زنها آزادى نداشـتند طبعـا از رشـد           : گفت
  .اند افتاده

  آزادى از زنها در چه زمانى گرفته شد؟: گفتم
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دانم ولى مسلّم قبل از ظهور اسالم اين آزادى از آنها گرفته شده بود               من نمى : گفت
و در زمان اسالم زنها از آن بدبختى نجات يافتند ولى در عين حال اسالم هم آن آزادى             

  .ها در علم و دانش قدم بردارندرا به آنها نداد كه همدوش مرد
تر از مردانند وضع     اوالً اگر اسالم فرموده زنها از نظر عقل و روحيات ضعيف          : گفتم

اى كه شـده خبـر داده و    فعلى آنها را پس از سلب آزادى و ركود فكر آنها به هر وسيله        
  .به ذات و خلقت آنها كارى نداشته است

حـال آنكـه    حصيل علم و دانـش آزاد نگذاشـته و  چگونه اسالم زنها را در ت   : و ثانياً 
تربيـت  ) صلّى اللّه عليه و آلـه     (» پيامبر اكرم «ى خود حضرت     اولين دخترى كه در خانه    

) سالم اللّه عليها  (» ى زهرا  فاطمه«يعنى حضرت   ) كه امروز سالروز ميالد او است     (شده  
  .دانشمندترين زنهاى جهان است

ى دوم اسـالم حـضرت       زن شـماره  ) يه السالم عل(» على بن ابيطالب  «دختر حضرت   
دومين زنى است كه حتّى در بـين مردهـا كـسى ماننـد او در       ) سالم اللّه عليها  (» زينب«

  .شود شهامت و شجاعت و علم و دانش بعد از پيشوايان اسالم يافت نمى
لـم  العاده به ع   اسالم عالوه بر آنكه مانع از تحصيل علم زنها نشده بلكه آنها را فوق             

و دانش تشويق هم كرده و اين دو نمونه دختر دانشمند را به عنوان الگو و پيشوا، يكى                  
ى اول   و ديگرى از طرف خليفه    ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «از جانب حضرت    

در رأس تربيت زنهـا قـرار داده        ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «پيغمبر اسالم حضرت    
علـم و معـارف دينـى را بـراى زنهـا واجـب دانـسته و در تمـام                    است اسالم تحصيل    

دستوراتى كه به مردها داده زنها را نيز با همان چشم نگاه كرده و فرقى در تكاليف بين                  
  .آنها و مردها نگذاشته است

بينيد كه اسـالم بـه هـيچ         شما اگر مختصرى در آيات و احكام اسالم دقّت كنيد مى          
ر تشويق به تحصيل علم و دانش و رشد فكرى نگذاشته و            عنوان فرقى بين زن و مرد د      

  .خواسته آنها هم در معارف و علوم اسالمى مانند مردها به پيش بروند مى
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يادم آمد كه    مطالعه بود و با اين تذكّرات به       البته اين سؤال من بى    : آقاى كاذنو گفت  
بينيم زنها  ت كه مىحق با شما است و علّت الغاء اين شبهه در فكرم، عمل مسلمانان اس     

  .گذارند را در تحصيل علم آزاد نمى
مطالعه سخن گفتيد زيرا اكثر علماء و مسلمانان واقعى          در اين موضوع هم بى    : گفتم

اند ولـى مطلبـى      دختران خود را دانشمند تربيت كرده و اكثر آنها مجتهده و فاضله بوده            
ـ            ت درس بخواننـد و در ضـمن        كه هست مسلمانان، معتقدند كه زنها بايد با پاكى و عفّ

كنند بـه    تحصيل، به گناه و فساد آلوده نگردند لذا گاهى كه موانعى براى زنها ايجاد مى              
  . خاطر آلودگيهائى است كه در راه تحصيل ممكن است دامنگير آنها شود

  
  

  ماركسيسم و كمونيسم
چـرا اسـالم بـا مكتـب ماركسيـسم و           : آقاى كاذنو گفت  

  كمونيسم مخالف است؟ 
اسالم از نظر معنوى معتقد به خدا و روح و عـالم پـس از مـرگ و ثـواب و                     : فتمگ

عقاب و جزا است و امور ماوراءالطبيعه را تا حدى قبول دارد و بلكه اين مسائل جـزء                  
  .اركان و اصول دين مقدس اسالم است

ى كمونيـسم منكـر ماوراءالطبيعـه        ولى كمونيسم به آنها معتقد نيست و بلكه فلسفه        
  .ت لذا اسالم با اين مكتبها تباين كلّى دارداس

ضعفا، كمك بـه     براى دستگيرى : گويد و از نظر مادى و اقتصادى، مكتب اسالم مى        
كارگر و مهار كردن ثروتها و تساوى حقوق، اول بايد ايمان به خـدا و روز جـزا را در                    

ائـد اخـروى    انسان بوجود آورد و سپس با تعيين ثوابها و ايجاد حس نوعدوسـتى و فو              
جود و سخاوت، تعاون به كارهـا و خـدمات اجتمـاعى و مـساوات بلكـه مواسـات را            

  .بوجود آورد
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بنابراين فرق بين مكتب كمونيسم و اسالم اين است كه اسالم با فضيلت و رضـا و                 
رغبت مواسات را بوجود آورده ولى مكتب كمونيسم بـا فـشار و ظلـم ايـن هـدف را                    

  .خواهد تعقيب كند مى
حاتم طائى به خاطر سخاوتش اگر چـه مـسلمان نبـوده نـزد خـدا                : گويد  مى اسالم

دست كارگرى كـه بـر كـف        ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «مأجور است حضرت    
: گويـد  داند و مـى    بوسد و دست فقير و اين كارگر را دست خدا مى           دست آبله دارد مى   

ه كرده ولى مكتب كمونيسم ايـن  اگر ثروتمندى به دست او چيزى بدهد با خدا مصافح         
) شـود  كه آن هم در افراد غير مسلمان كمتر ظاهر مى         (چنين نيست در آنجا اگر وجدان       

انسان را به كمك به ديگران وادار كرده ممكن است با رضايت تعاونى انجام شود و االّ                 
  .با فشار و زور سر نيزه بايد آن را ايجاد كرد

ى از معتقدين به مكتب كمونيسم خـود را در فـشار          لذا تا به حال ديده نشده كه يك       
گرسنگى و فقر قرار دهد براى آنكه ديگران در رفـاه و آسـايش باشـند بـرادرش را بـا                     

المال مساوى قرار دهد و اگر او بخواهد مختصرى بيشتر تقاضـا             سايرين در تقسيم بيت   
 كه مسكين و يتيم و      شبانه روز چيزى نخورد    كند، با آهن گداخته او را متنبه نمايد، سه        

ى زن بيوه و مظلـوم او را         ى يتيم، او را از پا درآورد، ناله        اسيرى را سير كند، اشك بچه     
بيچاره كند، خود را در تمام لحظات زندگى طرفدار مظلوم و خصم ظالم بداند و طبـق                 

المـال   آن عمل كند و حاضر نباشد به مقدار سـوختن شـمعى در چنـد لحظـه بـه بيـت          
علـى  «صدمه وارد شود، ولى تمام اينها در پيشواى مسلمانان جهان حـضرت             مسلمانها  

امام «وجود داشت، كارگران و فقراء غير مسلمان را حضرت        ) عليه السالم (» بن ابيطالب 
داد  هاى شب بدون آنكه خود آنها متوجه شوند نان و غذا مى            نيمه) عليه السالم (» صادق
شدند در تمام شئون زندگى بـا مـا مـساوى بودنـد              مىفرمود كه اگر اينها مسلمان       و مى 

هائى از صدها سرگذشت و فداكاريهاى مسلمانان واقعى و پيشوايان حقيقـى             اينها نمونه 
  . اسالم بود كه به عرضتان رسانديم

  .متشكّرم: آقاى كاذنو گفتند
  .فرمائيد بپرسم سؤال ديگرى دارم اجازه مى: آقاى كاذنو گفتند



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         63  

  .بفرمائيد: گفتم
هاى خود را  ى مردم دنيا با تاريخ ميالدى برنامه     چرا مردم مسلمان طبق برنامه    : گفت
  . كنند؟ و چرا مسلمانان دو نوع تاريخ دارند تنظيم نمى
اسالم از نظر ما مردم مسلمانان كاملترين اديان جهان است و در تمام شـئون               : گفتم

ى آنهـا معتقـد       كه دربـاره   زندگى و احكام بايد مستقل باشد بخصوص در مقابل اديانى         
قابل اطمينانى باقى نمانـده اسـت        است كه تحريف شده و از كتاب آسمانى آنها مطلب         

ى همين تاريخ ميالدى اگر طبق گردش قمر به دور زمين تنظـيم شـده بـود                  مثالً درباره 
كـرد و مـا مـردم        آن را امـضاء مـى     ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «شايد حضرت   

توانيم بـه ايـن مـسأله        شديم كه آن از جانب خدا است ولى االن نمى          ان معتقد مى  مسلم
آن را  ) صلّى اللّه عليه و آلـه     (» پيامبر اسالم «معتقد باشيم و از همين جهت هم حضرت         

  .امضاء نكرده است
مگر گردش ماه به دور زمين چه خصوصيتى دارد كه دليل بر صحت تنظـيم               : گفت

  .دباش تاريخ طبق آن مى
شناسى مخصوصا براى كسانى كه پابنـد بـه مـذهبى هـستند و               ى وقت  مسأله: گفتم

خواهند به دستورات آن عمل كنند بايد طورى تنظيم شـود كـه از آن اسـتفاده كننـد             مى
شناسـى علمـى هـستند الاقـل از          ى وسـائل وقـت     سوادى كه دور از همه     حتّى افراد بى  

هاى زندگى و دينى خود      مند گردند و برنامه    شناختن حدود اول و وسط و آخر ماه بهره        
  .را با آن تنظيم كنند

و اين موضوع بدون آنكه ماههاى قمرى را براى تنظيم سال و ميزان تاريخ قرار 
ى ديگرى ممكن نيست زيرا اين ماهها است كه طبق مجراى طبيعى تنظيم  دهيم نحوه

سواد اگر در جائى كه دور  بىتواند از آن استفاده كند حتّى يك فرد  شده و همه كس مى
كند بخواهد از وقت استفاده كند كافى است كه شب به ماه  از وسائل علمى زندگى مى

ى رمضان  ى روزه نگاه كند اگر هالل را در اول شب ديد اول ماه است كه خدا درباره
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از تو هاللها را كه اين براى چيست؟ بگو تعيين وقت است براى مردم و نيز براى 

شود كه اواسط ماه  تمام است متوجه مىو اگر شب ببيند ماه . تعيين وقت حج است
داند كه  وار مشاهده كند كه در اواخر شب بيرون آمده باشد مى است و اگر ماه را هالل

سوادى كه پابند به انجام وظايف  باشد و من مكرّر بعضى از مسلمانان بى اواخر ماه مى
ام كه  اند ديده اشتهشناسى چيزى در اختيار ند اند و از وسائل روز براى وقت مذهبى بوده

دهند كه تقويم به آن خوبى  آنچنان از كمال و نقص ماه تمام شبهاى ماه را تشخيص مى
  .تواند آنها را مشخّص كند نمى

فرمائيد كه تمام اعمال اسـالمى را طبـق ماههـاى قمـرى              شما در اسالم مالحظه مى    
همه اين است كه    تنظيم فرموده و اين بر اساس مجراى طبيعى است و معنى دين براى              

  .در اين مذهب مقدس مقرّر فرموده است
بنابراين بايد معتقد شد كه اسالم چون يك مذهب همگانى است بايد ماهها را طبق               

را تعيـين نمايـد و هـم         قانون طبيعت تنظيم كند و با گردش قمر بـه دور زمـين وقتهـا              
دث تـاريخ اسـالم     بخاطر حفظ استقالل خود مبدأ تاريخ اسالمى را از بزرگتـرين حـوا            

و ابتدا تحول عظيم اسالمى     ) صلّى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «يعنى هجرت حضرت    
  :داند كه در قرآن فرموده شروع كند و اين عمل صحيح خود را روش كامل و پابرجا مى
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 .185ى  ى بقره، آيه سوره ـ1

 .189ى  ى بقره، آيه سوره ـ2

  .37ى  ى توبه، آيه سوره ـ3
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خدا روزى كه آسمانها و زمين را خلق كرد دوازده ماه بوده كه چهار ماه آن محترم 
  .است اين است دين پابرجا و مستقيم

  دم مسلمان دو نوع تاريخ دارند؟چرا مر: و اما اينكه فرموديد
مردم مسلمان سال و ماه شمسى را براى تنظيم اعمـال مـذهبى             : گوئيم در پاسخ مى  
اند بلكه تنها مسلمانان ايرانى كه قبل از اسالم با سـالهاى خورشـيدى               خود قبول نكرده  

زيـر  نمودند خواستند با حفظ آن       اند و سال و ماه خود را با آن تنظيم مى           سروكار داشته 
صـلّى  (» رسول اكـرم  «ى اسالم باشند و مبدأ تاريخ خود را همان هجرت حضرت             سايه

  . قرار دادند و از اول فروردين، سال شمسى را آغاز نمودند) اللّه عليه و آله
  .متشكرم: آقاى كاذنو گفت

اعجاز قرآن و    در اينجا آقاى كاذنو دهها سؤال و مطالب پر اهميتى از خداشناسى و            
هاى  و حاالت پيشوايان اسالم و عصمت پيامبران پرسش نمودند كه ما در شماره            قيامت  

  .دانيم دوباره آنها را متذكّر شويم ايم و الزم نمى به آنها جواب داده» پاسخ ما«قبلى 
ى متجـاوز از سـى سـؤال،        آقاى كاذنو پس از شش ساعت بحث و منـاظره دربـاره           

نـدارم و معتقـدم كـه ديـن مقـدس اسـالم             ى اسالم هيچ اشـكالى       من درباره : فرمودند
كاملترين اديان بزرگ جهان اسـت سـپس در مـسائل فرعـى و كيفيـت خوانـدن نمـاز                    

  .سؤاالتى به ميان آمد كه اين جزوه مقتضى نقل آنها نيست
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  نجـاست كفـّار
 به دعوت آقاى گيالنـى      1395الثانى    جمادى 21در شب   

بـا آقـاى حـسين گيالنـى بـراى       اى   ى بحث و منـاظره     جلسه
تحقيق از مذهب اسالم و روشن شـدن بـانو ليلـى كـه اهـل                

خواسـتند پـس از تحقيـق و         آمريكا و مسيحى بودنـد و مـى       
ثبوت حقّانيـت اسـالم مـسلمان شـوند سـؤاالت و مطـالبى              
پرسش نمودند كه سبب تشرّف بانو ليلـى بـه ديـن مقـدس              

  :وداسالم گرديد كه منجمله از آن سؤاالت اين ب
چرا اسالم يك نفر غير مسلمانى كه به تقليد پدر و مادر            

دانـد ولـى     دينى يا به دين باطل باقى است نجـس مـى           به بى 
مسلمانى را كه آن هم به تقليد از پدر و مادر مـسلمان اسـت    

شمارد و حال آنكه هر      مى كند پاك  و از حقيقت، تحقيق نمى    
نـسبت بـه    دوى آنها از نظر واقعيت مساوى هـستند هـر دو            

اند يا بايد هـر دو پـاك باشـند و يـا هـر دو       توجه حقيقت بى 
  . نجس باشند
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  :پاسخ ما
ى كسى كه حقيقت را شـناخته و بـه آن            اسالم درباره : ما در پاسخ اين سؤال گفتيم     

داند و كسى كه در راه يـاد         معتقد است كمال احترام را قائل شده و او را عالم ربانى مى            
ز حقيقت است چه پدر و مادرش مسلمان و چـه غيـر مـسلمان ولـو                 گرفتن و تحقيق ا   

اينكه هنوز مذهبى را براى خود انتخاب نكرده اسالم او را پاك و بلكه اگر بـا جـديت                   
كامل در راه هدف خود كوشا باشد اجر و پاداش بسيارى براى او در نظر گرفته است و 

ر و ثواب ديگـر دارد كـه نقـل          اگر او با همين حال بميرد شهيد مرده است و صدها اج           
  .آنها سبب طوالنى شدن عرائض خواهد شد

تفاوت است و در پى تحقيق از حقيقت و مذهبى نيـست، گـوش               و اما كسى كه بى    
بيند، عقل   شنود، چشم دارد ولى حقيقت را نمى       دارد ولى حقايق را نشنيده گرفته و نمى       

داند، نه پى آن است كه بداند و         د نه مى  انداز كند و آن را به كار نمى       دارد ولى تعقّل نمى   
β: داند كه فرموده   تر مى  ماند آن را از حيوانات پست      در جهل مركب ابدالدهر مى     Î))) § Ÿ° 

Éb> !# uρ £‰9 $# y‰Ζ Ïã «! $# •Μ Á9 $# ãΝ õ3 ç6 ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω t((βθ è= É) ÷è tƒ١  
ود و از   شـن  بدترين حيوانات در نزد خدا آن انسانى است كه حقـايق را نمـى             : يعنى

Ν: كند و نيز فرمـوده     بيان آن گنگ است و تعقّل نمى       çλ m;)) Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ 

×⎦ ã⎫ ôã r& ω tβρ ç ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ š((χθ è= Ï≈ tó ø9 $#.2  
بينند و گوش    فهمند و چشم دارند ولى حقايق را نمى        آنها دل دارند ولى نمى    : عنىي

ترند آنها افراد عاقل     شنوند اينها مانند حيوانات بلكه گمراه      دارند ولى دالئل حقّه را نمى     
  .اند تفاوت توجه و نسبت به كسب حقايق بى و بى

                                                 
 .22ى  ى انفال، آيه سوره ـ1

 .179 سوره اعراف، آيه ـ2
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دم را گاهى كف روى آب      اين دسته از مر   ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «حضرت  
رود و گـاهى بـه پـشه و          كه از خود اختيارى ندارد و هـر كجـا آب بـرود آن هـم مـى                 

برد تشبيه كـرده     حشراتى كه در جو مشغول پروازند و هر لحظه باد آنها را به جانبى مى              
  .دارد داده است و امتياز انسانى را به عالم و متعلّمى كه در طريق حق قدم بر مى

زاده باشـند و چـه       اعتناء را چه مسلمان    گر شما اين دسته را يعنى مردم بى       بنابراين ا 
دانـد   آنها را مـسلمان نمـى      دانيد اسالم عالوه بر آنكه     زاده تنها مسلمان نمى    غير مسلمان 

زاده و غير آن هم      داند و بين مسلمان    تر مى  انسان هم ندانسته بلكه از حيوانات هم پست       
چرا از نظر ظاهر به خاطر احترام پدر و مادرشـان و            (است  از نظر باطن فرقى نگذاشته      

اند و نـسبت     دينى نكرده  آنكه مبادا عسر و حرجى پيش آيد آنها را تا وقتى تظاهر به بى             
ولى مسلمانان  ) داند اند موقّتا جسم ظاهرى آنها را پاك مى        به احكام الهى توهينى ننموده    

ه و در اين ميان و اين دسـته، جمعـى           ضعيف را جدا از معاشرت با آنها جلوگيرى كرد        
توانند حقيقـت    هستند كه مستضعفند يعنى يا از نظر زمان و مكان و يا از نظر فكر، نمى               

را درك كنند كه حكم آنها حكم فرزندان كفّـار اسـت كـه بحـث آن در همـين كتـاب                      
  .گذشت

قيقت مانند آنهائى هستند كه از اسالم تحقيق كرده و ح اى كه باقى مى تنها دسته
ورزند و زير بار  كنند و به اصطالح كفر مى براى آنها كشف شده ولى لجاجت مى

روند آنها بدون ترديد از نظر عقل و دين مطرودند و قطعا بايد مردم  حقايق نمى
$: مسلمان روابط را با آنها قطع كنند لذا اسالم هم آنها را نجس دانسته و فرموده yϑ ¯ΡÎ))) 

šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $# Ó((§ pg wΥو . اند دهند نجس كسانى كه براى خدا شريك قرار مى: يعنى١
ى اينها كرده و  تفاوت و غافل فرموده بود درباره ى بى ى دسته همان تعبيرى كه درباره

β: گويد مى Î))) § Ÿ° Éb> !# uρ £‰9 $# y‰Ψ Ïã «! $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ôΜ ßγ sù Ÿω t((βθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ2  

                                                 
  .28ى  ى توبه آيه  سورهـ1
  .55ى  ى انفال آيه سوره ـ2
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پوشـانند و ايمـان      سانى هـستند كـه حـق را مـى         بدتر از حيوانات نزد خدا ك     : يعنى
  .آورند نمى

اند  بنابراين دو دسته از اين چهار دسته اهل بهشت و مورد احترام دين مقدس اسالم
يكى علماء ربانى كه حقيقت همان كسانى هستند كه از معارف اسالم تحقيق نمـوده و                

  .اند يقين و علم به حقّانيت اسالم پيدا كرده
كوشد ولو آنكـه هنـوز در        ى كه با كمال جديت براى انتخاب مذهبى مى        دوم متعلّم 

راه است ولى مورد احترام اسالم قرار گرفته و اگر بميـرد شـهيد مـرده و اهـل بهـشت                     
  .خواهد بود

اند مسلّم شما اعتـراف      ى سوم و چهارم بدون ترديد مطرود اسالم و عقل          ولى دسته 
بود مـورد     عقل و منطق است و اگر برخالف مى        كنيد كه اين عمل اسالم كامالً طبق       مى

  . شد اشكال مى
ى شوهرش از مطالب ديگرى هم تحقيق كرد كه ما اكثر آنها را در               بانو ليلى بوسيله  

ايم در اين موقع مراسم تشرّف ايشان به ديـن مقـدس    نوشته» پاسخ ما«هاى قبلى    شماره
  .اسالم برگزار شد و جلسه خاتمه يافت
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  درسهائى كه در دانشگاه حسينى آموختيم
 بنا به دعوت علما و شيعيان هندوستان        1354/ 1/ 10 مطابق با    1975 مارس   30در  

 از كانون بحث و انتقـاد دينـى ديـدن كـرده و مايـل                1353 تا   1342كه در طى سالهاى     
كيل بودند در كنفرانسهاى مهمى كه در شهرهاى مختلف هندوستان از طرف شيعيان تش        

  .شود شركت كنيم مى
نو وارد شديم و مورد استقبال       دعوت آنها را جواب گفتيم و در تاريخ فوق به دهلى          

  .اى از شيعيان هند قرار گرفتيم عده
برديم بـه تقاضـاى      در ظرف مدت هفده روز كه در اين مملكت عجايب به سر مى            

كـه در ضـمن     ( كـردم    علما و شيعيان آنجا در دوازده كنفرانس مهم اسـالمى سـخنرانى           
  ).اشاره شود ى پاسخ ما شايد به اكثر آنها هاى آينده شماره

  .كشمير بود» جامو«العادگى داشت در شهر  اى كه از نظر كيفيت فوق جلسه
 فروردين تشكيل شده بود علمـا و دانـشمندان و           23در اين جلسه كه روز يكشنبه       

ى بـزرگ اهـل سـنّت و        نمايندگان مذهب هند و شخـصيتهاى بـزرگ سـيكها و علمـا            
دانشمندان باعظمت شيعه و نمايندگان اقلّيتهاى مذهبى هندوستان حضور داشـتند ايـن             

تـشكيل شـده بـود در ايـن         » يـوم الحـسين   «جلسه از طرف شيعيان هندوستان بـه نـام          
توانـستند   مـى ) عليـه الـسالم   (» حسين بن على  «ى حضرت    كنفرانس همه آزادانه درباره   

  .مانع بود نتقاد از آن حضرت بىسخنرانى كنند حتّى ا
هشت ساعت اين جلسه برنامه داشت رياست اين جلسه را آقاى كاظمى كه يكـى               

  .است به عهده داشت» جامو«از شيعيان فعال 
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جمعيت شيعيان در اين شهر بزرگ بيشتر از صدوپنجاه نفر نبودند ولى همت عالى              
آورى كـرده و در      وت قبلـى جمـع    اين جمعيت هزارها نفر را از شهرهاى مختلف با دع         

اين كنفرانس مهم حسينى شركت داده بود، ميدان بزرگ اين شـهر را بـا متّـصل كـردن                   
العاده آماده نموده بودند از ساعت       چادرها به يكديگر براى پذيرائى از اين جمعيت فوق        

  بعدازظهر گويندگان مذاهب مختلف پشت تريبون قرار8 تا 4 ظهر و از ساعت 12 تا 8
و ) عليـه الـسالم   (» حسين بن على  «ى عظمت و شخصيت حضرت       گرفتند و درباره   مى

و سياسـت حـسينى و غيـره        ) عليـه الـسالم   (» حسين بـن علـى    «حضرت   ى قيام مردانه 
  .كردند سخنرانى مى

رهبر و بزرگترين مرد روحـانى      » سندلردار سردار سنّت  «خوب به ياد دارم كه آقاى       
و صورت مخلوط شده بود و محاسن تا روى ناف كشيده           سيكها در حالى كه موى سر       

و حتّى ابروها هم سفيد شده بود و شمشيرى كـه جـزء لـوازم و تـشريفات سـخنرانى                    
سـخنرانى  ) حسين درس آزادى به بـشريت داد      (ى   سيكها است در دست داشت درباره     

ام آن حضرت تنها رهبر و امام مـردم مـسلمان نيـست بلكـه او تمـ                : گفت كرد و مى   مى
جهانيان را رهبرى كرده و به سعادت رسانيده است و در اين باره تقريبا پنجاه دقيقه داد     

  .سخن داد
ى قيـام    وزير دارائى استان كشمير كه يك مـرد نـسبتا متعـصب سـنّى بـود دربـاره                 

 45عليه ظلـم و تجـاوز و بيـدادگرى حـدود            ) عليه السالم (» حسين بن على  «حضرت  
رانى كرد و خالصه يكى پس از ديگـرى طرفـداران مـذاهب             دقيقه با شور عجيبى سخن    

كنفرانـسها دادنـد و حـدود       ) عليه الـسالم  (» حسين بن على  «ى حضرت    مختلف درباره 
 بعدازظهر آقاى دكتر كلب صادق شخصيت علمـى و دانـشمند بـزرگ شـيعه                6ساعت  

ن موقع كامالً   پانزده دقيقه به عنوان معرّفى ما، در آن اجتماع باشكوه سخن گفتند، در اي             
شد كه مردم حاضر در جلسه مايلند به سخنان ما توجـه كننـد مـن پـشت                   احساس مى 

  :تريبون قرار گرفتم و گفتم
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  اللّه الرحمن الرحيم بسم
توانم با ديدن اين جلسه كه امروز در مركز استان باعظمت كشمير تـشكيل               من نمى 

انـد ديگـر حـضرت     ع كـرده شده و دانشمندان مذاهب مختلف هندوستان در آن اجتمـا    
را تنها متعلّق به شيعه و رهبرى او را مخـصوص بـراى            ) عليه السالم (» حسين بن على  «

  .جمعيت مسلمان جهان بدانم
در اينجا جمعيت حاضر در جلسه با شور عجيبى كه مخـصوص اهـل هندوسـتان                (

نوان احتـرام و  و تكان دادن دست به ع » واه واه واه و سبحان اللّه     «ى   است با گفتن كلمه   
  ).تأييد عرائضم را تصديق نمودند

به روى بشريت بـاز كـرد بايـد از          ) عليه السالم (زيرا دانشگاهى كه حسين بن على       
ها كالسهاى مخـصوصى داشـته باشـد اسـاتيد      تمام جهان دانشجو بپذيرد در تمام رشته     

اين دانشگاه در   اند شعبات    بزرگ در اين دانشگاه براى دانشجويان مختلف برنامه داشته        
تمام دنيا تا پايان جهان هر روز براى دانشجويان خود مشغول تدريس باشند كه يكى از 

واه (تشكيل شده است    » جامو«آن شعبات اين كنفرانس بزرگى است كه امروز در شهر           
  ).واه سبحان اللّه سبحان اللّه

ـ ) عليه الـسالم  (» على اكبر « استاد بزرگ دانشگاه حسينى حضرت       ـ1 راى جوانـان   ب
  .كند جهان درس كالس خود را از اينجا شروع مى

  .»اذن النبالى بالموت... اولسنا على الحق «
آخـرت دو    بزرگترين راز موفّقيت و خوشبختى براى تأمين سـعادت دنيـا و           : يعنى

كند، حق است يا باطل، الزم است يا خير،    اول تشخيص دادن هدف، چه مى     : چيز است 
شود به اين وسيله بشريت را از بدبختى نجات داد، سعادت مـردم              ىچه نتايجى دارد، م   

را تأمين كرد، وجدان را راضى نمود، دست ظالم را قطع كرد، انقـالب فكـرى بوجـود                  
آورد، بشريت را از خواب غفلت بيدار نمود، وقتى هدف مشخّص شد انـسان دانـست                

 برخـوردار اسـت،     ى نتـايج فـوق     رود هدفش حق است و از همـه        كه به سوى حق مى    
ى فوالدين داشتن،    آيد و آن استقامت است از پا ننشستن، اراده         ى دوم به ميان مى     مسأله

» علـى اكبـر  «تا سرحد مرگ كوشش نمودن و در اين راه از مرگ باك نداشتن حضرت           
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پدرم مگر هدف ما    : گويد بيند مى  وقتى پدر را در حال گفتن استرجاع مى       ) عليه السالم (
چرا پسرم،  : رويم پدر در جواب بگويد     مگر به سوى حق و حقيقت نمى      . تصحيح نيس 

بنابراين از مرگ بـاكى نـداريم بـه خـدا قـسم اگـر ايـن درس را                   : اكبر عرض كرد   على
جوانان؛ سياستمداران، قدرتمندان، رهبران اجتماع، زمامداران ممالك جهان، همه و همه     

دار  درسش را عهده  ) عليه السالم (» رعلى اكب «از دانشگاه حسينى از كالسى كه حضرت        
ى فاضله و جهان يـك پارچـه حـق و حقيقـت و عـدالت                 آموختند دنيا مدينه   است مى 

  ).واه واه واه سبحان اللّه سبحان اللّه(شود  مى
اسـت كـه    )عليـه الـسالم   (» ابوالفضل العبـاس  « استاد ديگر اين دانشگاه حضرت       ـ2

پر ارزشى به بشريت تعليم داده اسـت كـالس          درسهائى در اين دانشگاه داده و مطالب        
دوسـتى،   تعـاون و انـسان     وفادارى، كالس حمايت از دين، حمايت از واليـت، كـالس          

  :گويد كالس بيزارى و تبرّى از خائنين، ظالمين، قدرتمندان جنايتكار، آنجا كه مى
   انّى احامى ابدا عن دينى         ىـطعتم يمينـواللّه ان ق

  نجل النبى الطاهر االمينى         اليقين و عن امام صادق
به خدا قسم اگر دست راستم قطع شود بلكه اگر مـرا قطعـه قطعـه كننـد هيچگـاه                    
دست از هدف، روش، دين و مذهبم بر نـدارم و در همـه حـال از ديـنم، از امـامم آن                       

  .امامى كه از روى يقين راست است و از فرزندان پيامبر پاك و امين است
 در اين كالس دو درس به انسانها آموخته اول درس حمايت از حق حضرت عباس

و حقيقت، حمايت از مردان حق، درس طرفـدارى مظلـوم، و خـصم ظـالم بـودن كـه                    
  :به او تعليم داده بود و فرموده بود) عليه السالم(» على بن ابيطالب«پدرش حضرت 

  .مظلوم باشيدخصم ظالم و كمك : يعنى» كونا للظالم خصما و للمظلوم عون«
) عليـه الـسالم   (» عبـاس «از حق طرفدارى كنيد و باطل را منكوب سازيد حضرت           

من در همه حال حامى پاكدامنى و پاكدامنان و صدق و راستى هـستم و ايـن                 : گويد مى
ام در   ى حقيقـت اتّخـاذ كـرده       روش را با دلى هدايت يافته و سيراب شده از سرچشمه          

  .دارد معنى را در ضمن رجز اظهار مىخواند و اين  حال جنگ رجز مى
  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         74  

  مدـبى احـاذب عن سبط الن      اتل القوم بقلب مهتدىـاق             
  حتّى تحيدوا عن قتال سيدى    هند ـكم بالصارم المـاضرب             
  ويدـجل على المرتضى المـن      ا العباس ذوالتوددـى انـان             

در ايـن كـالس بـه       ) عليـه الـسالم   (» ابوالفـضل العبـاس   « درس دومى كه حضرت     
بشريت داده و در ضمن هر دو رجز بـه آن اشـاره فرمـوده اسـت توجـه و حمايـت و                     
پيروى از رهبر راستگو و پاكدامن و داراى اصل و نسب پاك اسـت بـدون ترديـد هـر                    

ر قدرتمنـد   اى كه فرمانده و رهبر صادق و امينى نداشته باشند هر مقدا            جمعيت و دسته  
ى امينى باشد تا     ى جنگ بايد تحت فرمان فرمانده      كنند سرباز در جبهه    باشند سقوط مى  

به وطن خيانت نكند زمامداران بايد عادل باشند و راستگو تا رعيت در صراط مـستقيم                
  .قرار گيرند

مـردم بـر روش زمامـداران خـود     : يعنـى » الناس على ديـن ملـوكهم  «: اند كه فرموده 
  .خواهند بود

خواهد بگويد اجتمـاع     در اين كالس مى   ) عليه السالم (» ابوالفضل العباس «حضرت  
صالح آنهائى هستند كه فرماندهشان معصوم باشد و كوچكترين خطا و اشتباهى نكنـد،              

ى خود تـا    و فرمانبردارشان به وظيفه   . امين و راستگو باشد و مورد تأييد الهى قرار گيرد         
و پيـشواى مـردم مـورد اطمينـان         .  فرمان سرپيچى نكند   سرحد جان عمل كند و آنى از      

مردم باشد و مردم گوش به فرمان پيشوا باشند امام عادل باشد تـا مـأموم خـصم ظـالم              
راستگو باشد تا پيرو از جان و دل خدمت كنـد ايـن دو درس را حـضرت                   گردد، رهبر 

ـ                ا بـشريت   عباس فقط در كالسى كه از روى اسب در حال جنگ با دشمنان انسانيت، ب
در كالس ديگـرى كـه آن       ) واه واه سبحان اللّه سبحان اللّه     . (گفت بيان فرمود   سخن مى 

  .شد حضرت تشكيل داد درس وفادارى داده مى
ى فرات شده پس از آن همـه زحمـات چنـد روز اسـت آب نخـورده                   وارد شريعه 

 نفـس   تر كند كـه بـه      دست زير آب برد تا سردى آب، نفس او را به آشاميدن آب تشنه             
  :خود خطاب كرد و گفت



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         75  

  ونىـنت ان تكـعده الكـفب               يا نفس من بعدالحسين هونى    
  عينـمـاردالـر بين بـو تش               نونـالم اربـن شـذا حسيـه    

  قينـالي ادقـعال صـو ال ف                ال دينىـا هذا فعـهات مـهي    
نوشد و تو مايلى آب      زنده نباشى او شربت مرگ مى     اى نفس بعد از حسين      :  يعنى

سرد و گوارا بنوشى ابدا اين كار من نيست، با دينم سازش ندارد، از مثل منى كه راست 
  .زند گويم و ترديدى در كارم ندارم سر نمى مى

ى فرات درس    با اين كلمات كنار شريعه    ) عليه السالم (» ابوالفضل العباس «حضرت  
 صميميت و فداكارى به انسانها آموخت درس اتّحـاد و يگـانگى،       خلوص و وفادارى و   

اخوت و برادرى حقيقى دور از چاپلوسى تعليم داد خود را آنچنان فانى در فرمانـده و                 
  .چون برادر و امامش تشنه بود اى آب بخورد امام خود ديد كه نتوانست قطره

رجع تقليـد دينـى خـود       آه كه اگر مردم دنيا اين درس را نسبت به رهبر و امام و م              
كرد و بدخواهان بشريت و جنايتكاران  كردند هيچگاه دشمنى بر آنها غلبه نمى      عملى مى 

  .كردند دنيا در ميدان شرارت تاخت و تاز نمى
اند مسلمانها هـم بـه ايـن مـسأله           ولى متأسفانه عالوه بر آنكه مردم دنيا عمل نكرده        

  ).واه واه واه سبحان اللّه سبحان اللّه( كردند توجه ننمودند و ستمگران را بر خود مسلّط
در كربال درسـش را     )عليه السالم (» ابوالفضل العباس «در كالس سومى كه حضرت      

ى تبرّى و بيزارى از ستمگران مطرح بود او معتقد بود به هيچ وجـه                دار بود مسأله   عهده
اد اگـر چـه او      نبايد دست به دست ستمگر بدهد حتّى نبايد روى خوش به او نـشان د              

اظهار محبت و صميميت بكند ايـن درس را روز تاسـوعا عنـوان كـرد كـه شـمر بـن                      
عليـه  (» حـسين «آورد در كنـار حـضرت        نامه براى او و برادرانش مـى       الجوشن امان  ذى

  .نشسته بود صداى بيدادگرى به محبت نسبت به او برخاست) السالم
» ابوالفـضل العبـاس   «حـضرت   »  عثمـان  اين بنو اختى عبداللّه و جعفر و عباس و        «كه  

خوب به صدا دقيق شد دانست كه صداى شـمر اسـت ابروهـا را درهـم            ) عليه السالم (
نـدارد بـا انـسانى       كشيد و پاسخ او را نداد، او مرد كافر و شرور و ستمگر است لياقت              
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سخن شود، هيچ او را جـواب        هم) عليه السالم (» ابوالفضل العباس «كامل مانند حضرت    
جـواب او را بدهيـد اگـر چـه          : فرمـود ) عليه السالم (» حسين بن على  «گفت حضرت   ن

براى آنكه اطاعت از رهبر و امـام       )عليه السالم (» ابوالفضل العباس «فاسق است حضرت    
من براى شما از طـرف      : خود كرده باشد از جا برخاست و از خيمه بيرون آمد او گفت            

د خود را از كشته شدن نجات دهيد و اين محبـت و             تواني ام شما مى   نامه آورده  امير امان 
  .ام خدمت را براى نسبتى كه بين من و شما است انجام داده

تبت يداك و لعن ماجئت بـه مـن         «: فرمود)عليه السالم (» ابوالفضل العباس «حضرت  
و ) عليـه الـسالم   (امانك يا عدو اللّه اتأمرنا ان نترك اخانا و سيدنا الحـسين بـن فاطمـه                 

  .»الغناء و اوالد اللخنا اتؤمننا و ابن رسول اللّه ال امان له ل فى طاعهندخ
ات بـاد تـو دسـتور        نامـه  دو دستت بريده باد اى دشمن خدا و لعنت بر امـان           : يعنى

دهى كه ما آقا و رهبر و برادرمان حسين پسر فاطمه را ترك كنيم و به زير بار فرمان                    مى
) صلّى اللّه عليه و آله(» پيامبر«دهى و پسر    را امان مى   اى برويم آيا ما    فاسق فاجر زنازاده  

  .را امان نيست
ى زندگى بـشريت را تعيـين كنـد كـه            خواست برنامه  اين است و با اين مطالب مى      

نبايد انسان زير بار ظالم برود اگر ظالم موقّتا اظهار محبت كرد و خواست به اين وسيله     
ه باشد و او را راه ندهدفضيلت را آسانتر زير پا بگذارد متوج.  

هاى درسى هر يك از هفتاد و دو شهيد بنام،       توانم برنامه  آيا من در اين وقت كم مى      
اصحاب حسين را شرح دهم آيا توانستم فقط آنچـه ايـن دو شـهيد بـه بـشريت درس                

عليـه  (» حـسين بـن علـى     «دانيد كـه حـضرت       اند براى شما تشريح كنم ابدا آيا مى        داده
حـسين  «ها برداشت حضرت     نها از آوردن طفل شيرخوارش به ميدان چه بهره        ت) السالم

فـراهم كـرد طفـل      » عمر سعد «وقتى زمينه را براى توجه لشگر       ) عليه السالم (» بن على 
شيرخوارش را روى دست بلند نمود تا همه ببينند عالوه با كلمـاتش مـسأله را روشـن     

اگـر مـسلمان    : يعنى» ونى فارحموا هذاالرضيع  سفيان ان لم ترحم    يا شيعه آل ابى   «: سازد مى
نمائيـد   كنيد و او را احترام نمـى       نيستيد و به فرزند پيغمبرتان و امام زمانتان محبت نمى         
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بيائيد به اين طفل شيرخوارش رحم كنيد يعنى بشر باشيد، انسان با وجدان باشـيد، كـه                 
  .نمودند بودند به آن طفل ترحم مى اگر انسان مى
به اين وسيله به بشريت فهماند كه من بـا          ) عليه السالم (» ن بن على  حسي«حضرت  

كردم بلكه جمعى كه حتّى وجدان انسانى در وجـود آنهـا             مسلمانها، انسانها، جنگ نمى   
شــد در رأس حكومــت و خالفــت اســالم قــرار گرفتــه و آنهــا را كــسى   يافــت نمــى

اى معرّفى آنها، براى بيـدارى      دانستند كه آنها چه درندگانى هستند، بر       شناخت، نمى  نمى
» حـسين بـن علـى     «مسلمانها، براى هشدار از وضع خطير آتيه امت اسالمى، حـضرت            

به اين وسيله يعنى با نشان دادن وضع عجيب طفل كه از تشنگى، جانش              ) عليه السالم (
پيروان يزيـد،   : ديدند به جهانيان فرمود    حالت را در سيماى او مى      به لب آمده و همه آن     

كردند بنابراين بايد با     الّدانى بودند كه حّتى به طفل شيرخوار عطشانش هم رحم نمى          ج
  .رحمى مبارزه كرد و نگذاشت يك چنين مردمى در رأس قدرت مسلمانها باشند اين بى
  ).واه واه واه سبحان اللّه سبحان اللّه(

عمرش در آخرين لحظات    ) عليه السالم (» حسين بن على  «دانيد كه حضرت     آيا مى 
دارى آنجا كـه     چه درسى به بشريت آموخت درس حرّيت و انسانيت، غيرت و ناموس           

  :ها هجوم آوردند صدا زد هنوز رمقى در بدن داشت ديد لشگر به طرف خيمه
يكن لكـم ديـن وال تخـافون المعـاد فكونـوا احـرارا فـى                 سفيان ان لم   يا شيعة آل ابى   «
  .»دنياكم

نداريد و مذهب شما را بـه حرّيـت و آزادى سـوق             اى پيروان يزيد اگر دين      : يعنى
ترسيد پس در دنيا به خاطر دنياتان آزادمرد باشيد، وجدانتان           دهد و از روز جزا نمى      نمى

  :گوئى؟ فرمود چه مى: را از دست ندهيد، شمر سؤال كرد
انا الذى اقاتلكم و تقاتلونى والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عنـانكم عـن التعـرض          «

كنيد زنها گناهى ندارنـد بـه آنهـا          من با شما و شما با من جنگ مى        »  مادمت حيا  لحرمى
بيـان   بـا ايـن   ) عليـه الـسالم   (» حسين بـن علـى    «ام، حضرت    تعرّض نكنيد تا من زنده    

خواست به دنيا اعالم كند كه يا پابند به دين باشيد و يا در دنياتان الاقـل آزادگـى را                 مى
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 تا جائى كه غيرت و هميـت خـود را زيـر پـا بگذاريـد      ى ديگران از دست ندهيد، بنده  
واه واه واه   (نباشيد، براى مقام و ماديات نسبت به مظلوم تـا ايـن حـد جـسور نباشـيد                   

  ).سبحان اللّه سبحان اللّه
و يارانش آنچنان موجى در جهان      ) عليه السالم (» حسين بن على  «شهادت حضرت   

ورد كه تا امروز مردم دنيا با چشم عظمـت          بشريت ايجاد كرد، انقالب عظيمى بوجود آ      
  .كنند به اين نهضت نگاه مى

انقالبيون دنيا اگر يك دوره تاريخ زندگى سـرور شـهيدان را مطالعـه نكننـد درس                 
  .گيرند انقالب را آن چنانكه الزم است تعليم نمى

گاندى رهبر آزاديـبخش هنـد كـه شـايد هنـوز صـداى او در گـوش شـما مـردم                      
هر چيزى وقتى موجى ايجاد كند زمان او را به ضعف          : گويد زند مى  ىهندوستان زنگ م  

كند ولى موج انقالبى را كه حسين در كربال بوجود آورد هر چه زمـان بـر او                   منتهى مى 
گوئيم اين موج يك روز  شود ما مردم مسلمان مى    گذرد قدرت و قوتش مضاعف مى      مى

ى گيتـى     ظلم و جور را از صـفحه       كند كه  به قدرى درياى فكرى بشريت را متالطم مى       
  .نمايد پاك كرده و در سراسر جهان عدل و داد برقرار مى

اال انّ جـدى    «فرزند پاكدامن و معصومش كه جهـان در انتظـار او اسـت بـا شـعار                  
عليـه  (» حـسين بـن علـى     « اى مردم دنيـا جـدم حـضرت       : يعنى» الحسين قتلوه عطشانا  

گذاشتند انسانيت و عدالت را در جهان پابرجا كنـد  را با لبان عطشان كشتند و ن    ) السالم
هدف او در آن روز عملى نشد زيرا بشريت لياقـت امـامى چـون حـسين بـن علـى را            
نداشت و او در آن روز موج سركوبى ظالم و ايجاد عدل و داد را ايجاد كرد آن امـواج                    

قالب عظـيم جهـانى     تا اين زمان رو به تزايد گذاشت و افكار مردم دنيا را آماده براى ان              
و اسـتفاده   » اال انّ جدى الحسين قتلوه عطشانا     «نموده و اين منم كه دنيا را با همان شعار           

  .بريم از همان امواج پر از عدل و داد خواهم كرد، به اميد آن روز همه بسر مى
  اللّه و بركاته ةوالسالم عليكم و رحم
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ى كه در   ى مطالبى بود از پنجاه دقيقه سخنران       اين خالصه 
الحسين در شهر جامو هندوسـتان نوشـتيم البتـه           ى يوم  جلسه

ممكن است مطالب كم و زياد شده باشد اميـد اسـت موفّـق              
شويم كه در قسمتهاى بعدى يا در مجلّدات آينده مطـالبى از            

  پايان. سفر تاريخ هندوستان براى خوانندگان محترم بنوسيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         80  

  
  
  
  
  
  

ها معروف به اهل حق على  اللّهى  مسلك علىى بحثى درباره
  ها يا اهل حق اللّهى

ى خدا و اعمـال عمـره از تركيـه عبـور              كه براى زيارت خانه    1352در اواخر سال    
خواسـتيم از    كرديم و هدف ما از اين سفر تنها زيـارت و سـياحت نبـود بلكـه مـى                   مى

           روز كه در تركيـه      13ت  مذاهب و افكار مردم تركيه و ممالك عربى تحقيق كنيم در مد 
كرديم به موضوع مهمى كه برخورد نموديم  از شهرهاى مختلف آن عبور و يا توقّف مى   

 14در تركيه بسيار زيادنـد، حتّـى بعـضى          ) علويين(» ها اللّهى على«اين بود كه جمعيت     
  .زدند ميليون جمعيت آنها را در تركيه حدس مى

 ا حرفهـائى اسـت ولـى مـن معتقـدم كـه      ى علل گسترش ايـن عـده در دنيـ       درباره
و ) عليـه الـسالم   (» علـى بـن ابيطالـب     «ى حـضرت     هاى اهل سـنّت دربـاره      انصافى بى
هاى وهابيت بـه وسـاطت و        اعتنائى كشيهاى خوارج و دشمنان حق و حقيقت و بى         حق

وسيله بودن على و فرزندانش به درگاه پروردگار سبب شده كه اين جمعيـت مـسلمان                
العمل در مقابل آنها نـشان دهنـد و فـضائل حـضرت              كدل واكنش و عكس   منصف و پا  

پرده بيان كنند و خـود را از جمعيـت مـسلمانان             را بى ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «
را ناديده گرفته و يا بعـد از        ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «اسمى كه فضائل حضرت     

ى على معتقد باشند مجزّا سازند و عوام         ارهابوبكر و عمر و عثمان فضائل مختصرى درب       
آنها وظائف مذهبى اسالمى را عمل نكنند و سادات و بزرگان اين دسته ماننـد اقطـاب                 

  .صوفيه براى حفظ موقعيت خود همان مرامى را كه مراشد صوفيه دارند انجام دهند
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  .رده استك» على اللّهى«در نتيجه دشمن خاندان عصمت آنها را متّهم به اين نام 
من در تركيه و سوريه و بعدها در ايران با بزرگان اين دسته تمـاس گـرفتم و تنهـا                    

ى مذهب آنها بايد انجام شود اصالحاتى در اعمال و عقائد فرعى آنهـا    چيزى كه درباره  
است و االّ آنها معتقد به خدا و معتقد به مبانى و اصول مذهب شيعه كه حقيقت اسـالم              

د و ما به يارى خدا مطالبى كه صف آنها را از ساير مسلمانها جـدا                باشن واقعى است مى  
محمد «االسالم آقاى شيخ     ةثقاى با دوست صميمى امروزمان       ساخته تحت عنوان مناظره   

ديروز آقاى گل مراد محبتى كه با اين مناظرات عقائـد خـود             » محبتى و على اللّهى    رضا
عليـه  (» ولـى عـصر   «با شهامت حـضرت     را اصالح فرمودند و امروز در صف سربازان         

  .كنيم اند عنوان مى قرار گرفته) السالم
چندى قبل روزى در دفتر كانون بحث و انتقاد دينى نشسته بودم جـوانى كـه آثـار                  

انـد تـا     مرا نزد شما فرسـتاده    : نجابت از سيمايش كامالً ظاهر بود وارد دفتر شد و گفت          
  .نماز و قرآن بخوانم

  يد؟شما كه هست: گفتم
كرمانـشاه هـستم    ) كـوران (من گل مراد محبتى اهل تختگاه عادلخان دانيالى         : گفت

  .است) على اللّهى(مذهبم اهل حق 
  

  سرگذشت عجيب
سـالها بـه دل درد عجيبـى مبـتال بـودم روزى بـه               : آقاى محبتى ادامـه داد و گفـت       

بت مـسكنى   داروخانه سينا در كرمانشاه براى گرفتن دارو وارد شدم از دارو فروش شر            
جعفـر  «بايد آنها را به نام حضرت امـام         : داد گفت  خواستم وقتى او به من شربت را مى       

بخورى تا شفا يابى من شربت را گرفتم و محبت حـضرت امـام              ) عليه السالم (» صادق
را در دل يافتم وقتى به محل برگشتم و شربت را خـوردم   ) عليه السالم (» جعفر صادق «

العـاده مـرا رنـج       ام و تشنگى فـوق     م در بيابان وسيعى قرار گرفته     شب در عالم رؤيا ديد    
بـه مـشهد    : دهد صداى شخصى را شنيدم و به من يـك ليـوان آبـى را داد و گفـت                   مى
خوانى تا شفا يابى من از خواب بيدار شدم و ديدم اثـرى از               قرآن مى  روى و نماز و    مى
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مشهد حركت كردم و وقتى     ام نيست با شور و شوق عجيبى به طرف           دل درد چند ساله   
اى براى شما نوشتند تا شما مرا        آباد غرب رسيدم يكى از علماى بزرگ آنجا نامه         به شاه 

  .راهنمائى كنيد
  گويند؟ ها چه مى اللّهى على: گفتم
  گويند؟ بگوئيد اهل حق چه مى: گفت

  گويند؟ اهل حق چه مى: من سؤالم را تكرار كردم و گفتم
) صلى اللّه عليه و آلـه     (» خاتم األنبياء « و رسالت حضرت     آنها به يكتائى خدا   : گفت

باشند و در حقيقت     تحت لواى واليت مى   ) عليه السالم (» على«و توالّ به والى حضرت      
اهل حـق يكـى از سالسـل        (» برهان الحق «اللّهى در كتاب     ى آقاى نورعلى   بنا به فرموده  
  ).اشندب مى) صلى اللّه عليه و آله(» محمدى«ى  عرفاى شيعه

امـت نـزد   : نويسد مى) اهل حق(محمد امين غالب الطويل در كتاب تاريخ العلويين     
تـا آنكـه   (علويين اختصاص به دوازده تن دارد و آنان اوصياء رسول و معصوم هـستند            

محلّ نـزول وحـى خـدا اسـت و امـام مـصدر              ) صلّى اللّه عليه و آله    (» نبى«:) گويد مى
آن است و تنها امام در تفـسير قـرآن مـصيب اسـت وى               ى خدا است و منبعث از        اراده
سـازد   را متّهم مى  ) اهل حق (ى به همين مزايا است كه ديگران، علويين          عقيده: گويد مى

دانند و همان است كه امويين و ديگـران را بـه بغـض علـويين                 كه آنان على را خدا مى     
  1.واداشته است )اهل حق(

 كه در سوريه خـدمت دانـشمند        1352ر سال   گوئيد من هم د    شما صحيح مى  : گفتم
ى علويين بود رسيدم و      كه يكى از علماى برجسته    » شيخ عبدالرّحمن خير  «بزرگ آقاى   

ساعتها در ديد و بازديد با ايشان مناظرات و مباحثاتى داشتم و به اين نتيجه رسيديم كه                 
رقـى ندارنـد فقـط در    علويين يا اهل حق از نظر عقائد با شيعيان دوازده امامى چندان ف       

چند موضوع اعتقادى احتياج به اصالح و حل و فصل مطالبشان را دارند كه آن هـم در     

                                                 
  .223ى  فحهى الهيات مشهد ص ى دانشكده ى چهاردهم نشريه  نقل از شمارهـ1
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ام وقتى با علماء و دانشمندان آنها آشـنا شـدم در ميـان گذاشـتم و                  سفر تركيه و سوريه   
  . موفّق به اصالح بعضى از عقائد آنان گرديدم

رسـد مـالك     للّهى هستند به نظر مى    ا و آنچه در بين عوام معروف است كه آنها على         
اند و چـون اهـل       ى عوام آن طايفه بوده     ى هر يك از طوائف دينى، طبقه       قضاوت درباره 
اند و ضمنا به     كرده روى طينت پاك خود افراط مى     ) عليه السالم (» على«حقّ در فضائل    

  .اند هاللّهى كرد نمودند مردم آنها را متّهم به على وظائف مذهبى اسالمى عمل نمى
ى اماميه هيچ فرقى ندارنـد       علويين با شيعه  : فرمودند آقاى شيخ عبدالرّحمن خير مى    
  1.و تفاوت آنها تنها در مجرّد نام است
علويين داراى ديانت خاصى نيـستند بلكـه آنـان       : در كتاب تاريخ العلويين است كه     

  .سازد ها را جدا نمىمسلمان و شيعه جعفرى هستند و هيچ تقيد دينى و اجتهاد عملى آن
علّت اينكه ما نام علوى را در مقابل امويها         : فرمودند آقاى شيخ عبدالرّحمن خير مى    

علـى  «ى شيعه ننموديم براى اين است كه نام حـضرت   ايم و اكتفا به كلمه انتخاب كرده 
و فضائل آن بزرگوار را زنده نگه داريم و جـان خـود را در               ) عليه السالم (» بن ابيطالب 

را ) عليـه الـسالم   (» على بن ابيطالب  «راه مبارزه با امويهاى متعصب كه فضائل حضرت         
علـى  «شان حتّى به حـضرت     گيرند و بلكه مايلند به پيروى از اجداد ممسوخه         نديده مى 

  .دشنام بدهند بدهيم) عليه السالم(» بن ابيطالب
داننـد و     مـى  پس چرا جمعى از علماى شيعه اهل حق را نجس         : آقاى محبتى گفت  

  كنند؟ اين اعترافات را قبول نمى
دشمن گاهى به قدرى مؤثّر است كه حتّى در داخل يك جمعيت نفوذ كـرده               : گفتم

  .كند تا بتواند بر آنها مسلّط شود و به دست خود بين آنها تفرقه ايجاد مى
 من در سوريه وقتى با دانشمندان علوى مانند شيخ عبدالرّحمن خير برخورد نمودم            

» العلويون شيعة اهـل البيـت     «اى تحت عنوان     و از عقائد آنها اطّالع حاصل كردم و بيانيه        

                                                 
ى ايشان بر كتاب تاريخ العلويين همين عبارت را نقل           ى دانشكده هم از مقدمه      نشريه ـ1

  .كرده است
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ى سوريه تماس گرفتم ولى متأسـفانه آنهـا تحـت تـأثير              ديدم با بعضى از علماى شيعه     
پاك طينت بدبين بودنـد و حتّـى در مـسجد     امويها قرار گرفته و نسبت به اين جمعيت       

دادند در اذان شهادت به واليت كه از مستحبات  اجازه نمى) سالمعليه ال(» اميرالمؤمنين«
و » رقيـه «اذان و شعار مذهب شيعه است گفته شـود و حـال آنكـه در حـرم حـضرت                    

حتّى مهر هم براى نماز علنا وجود داشت و علـويين           ) عليهما السالم (» زينب«حضرت  
  .كردند تظاهر به غلو در دمشق مى) به قول آقايان(

  ممكن است بيانيه علما و مشايخ علويين را به من بدهيد؟: ى محبتى گفتآقا
ى   آن بيانيه را در همان سوريه كسى از من گرفـت ولـى امـروز نـشريه                 اتّفاقاً: گفتم

 234ى   ى بيانيـه را در صـفحه       ى الهيـات بدسـتم رسـيد و خالصـه          چهاردهم دانشكده 
  .گذارم اند كه آن را در اختيار شما مى نوشته
  

  ى بيانيه علويين خالصه
پس از حمد و ثناء الهى يكى از اسباب تفرقه، جهـل مـردم بـه عقيـده و مـذهب                     «

اى را بـه     ديگرى است و اينكه هر كسى به ميل و هواى نفس خود بدون تحقيق عقيـده               
شـود در    دهد، در گذشته اين تهمتها پيدا شده و االن نيـز تكـرار مـى               ديگرى نسبت مى  
اب و مسلمانان بايد بيش از هر وقت ديگر به حساب اين اتّهامات و حالى كه امروز اعر

  .اندازان برسند و حقيقت را تحقيق كنند تفرقه
آن انحـراف    ى هيچ اجتماعى از يك نوع انحراف خالى نيست و مصلحت در ازالـه            

ى آن اجتماع ما مسلمانان علوى در گذشـته          است نه شهرت دادن و مبالغه كردن درباره       
خواهند قبور گذشـته     ترين تهمتها قرار گرفته و هنوز هم دلهاى مريض مى          هدف سخت 

اند همان را از نو تكـرار        را نبش كنند و آنچه را اعداء اسالم بوجود آورده و اشاعه داده            
كنيم كـه در چنـين شـرايط         داريم و اعالم خطر مى     نمايند ما مسلمانان را بر حذر مى       مى

را احاطه كـرده و انتظـار نـابودى مـا را دارنـد از               خطيرى كه دشمنان از همه طرف ما        
تجديد اين خاطرات ننگين خوددارى كنند و بـه كـسانى كـه در اشـاعه ايـن اتهامـات                    

  :گوئيم پيشگام هستند مى
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ى  اى از كلمـه    هيچ دعوتى از دعوت به اصالح و وحدت و مودت و هيچ كلمـه             : يعنى 
توحيد بهتر نيست و ما بـه پيـروى از همـين روش پـسنديده، پـرده از روى برخـى از                      

  .»داريم هاى بيگانگان برمى نقشه
گانه تصميم خطرنـاكى    در ابتداى اشغال سوريه توسط فرانسويها اشغالگران بي       : الف

) مـراكش (گرفتند كه دولت مستقلّى به نام علويين خلق كنند همان طور كه در مغـرب                
خواستند قوم بربر را از عرب جدا كنند و براى آن دولت مـستقلّى تـشكيل دهنـد و                    مى

ى خود داورى و قضاوت كننـد نـه          مقرّر داشتند كه بربر، بر طبق عرف و عادت ديرينه         
ى مذهبى خاصى به جز      همچنين اراده كردند كه علويين محكمه       اسالم بر طبق شريعت  

محاكم اسالمى داشته باشند اما قضاة ما اين مطلب را به شدت رد كردند و با اصـرارى                  
بليغ و با تمام كوشش اعالن كردند كه ما مسلمان هستيم و فقه ما فقه جعفرى اسـت و                   

  .ندبيگانگان ناچار شدند از تصميم خود برگرد
ى شوم؛ علويين را از حظيـره عروبـت و           بيگانگان جوياى آن بودند كه با اين نقشه       

  .ى خود را بر ايشان مستحكم سازند اسالم دور كنند تا سيطره
  :اى را شامل دو بند نشر دادند  ميالدى علماى ما قطعنامه1936در سال :ب

دهـد و اركـان      هر فرد علوى، مسلمان است و بـه شـهادتين شـهادت مـى             : بند اول 
  .دارد ى اسالم را بپا مى خمسه

هر فرد علوى كه به اسالميت خود معترف نباشد يا قرآن را كتاب آسمانى              : بند دوم 
را پيغمبر خود ندانـد شـرعا علـوى شـمرده           ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«و حضرت   

ى  اعالميـه ى ايـن قطعنامـه،       در دنبالـه  . شود و انتساب وى به علوى صحيح نيست        نمى
  :ديگرى راجع به دين و عروبت خود نشر دادند كه در آن چنين آمده بود

                                                 
  .69ى  ى احزاب آيه  سورهـ1
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اند كـه از پـذيرش هـر       علويين، شيعه و مسلمانند و در طول تاريخ خود ثابت كرده          
  .اند زند امتناع ورزيده ى ايشان لطمه مى دعوتى كه به عقيده
» علـى «نيستند و حضرت    ) عليه السالم (» على«اى جز ياران حضرت      علويين طايفه 

و داراى   كسى جز ابن عم و داماد و وصى پيغمبر و اول مؤمن به اسـالم              ) عليه السالم (
عاليترين مقام در علم و فقه و جهاد در دين مقدس اسالم نيست و قـرآن كـريم همـان                    

عليـه  (علويين مردمى جز اعقاب و احفاد قبائل عـرب كـه امـام              ... كتاب علويين است    
باشند كردند نمى را در بيابان فرات يارى مى) المالس.  

 ميالدى بر پا ساختند علماى ما       1938در يك آشوب ديگر كه بيگانگان در سال         : ج
  : در پاسخ سؤالى كه از آنان شده بود نوشتند
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اسـت كـه بـه اسـتناد        ) عليه الـسالم  (» امام صادق «مذهب ما همانا مذهب حضرت      
انّى تارك فيكم الثقلـين؛ مـا ان تمـسكتم          «): صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «ى   گفته

و فـى هـذا كفايـة       (ايم، اين عقيده ما است       گزيدهاين راه را بر   » بهما لن تضلّوا بعدى الخ    
اى ديگـر از علمـا كـه نامـشان در جـزوه آمـده امـضاء              اين فتوى را عـده    ) لقوم يعقلون 

  .اند كرده
در همين هنگام نيز عالّمه شيخ سليمان احمد فتواى ذيـل را كـه بـه امـضاى دو                   : د

  : صادر كردالخير رسيده بود عالّمه شيخ صالح ناصر حكيم و شيخ عبد ديب
# þθ ä9θ è%)) $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ 

z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4© y›θ ãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ 
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t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 t((βθ ãΚ Î= ó¡ ãΒ1          د بن عبداللّهرضيا باللّه ربا و باالسالم دينا و بمحم
اشهد ان ال الـه     . برئت من كلّ دين يخالف دين االسالم      . رسوالً و باميرالمؤمنين على اماما    
  »االّ اللّه و انّ محمد عبده و رسوله

د و از روى اجتهاد يا تقليد بـه  گوي  اين چيزى است كه هر علوى لفظا و اعتقادا مى    
ى آنچه در اين خصوص نوشـته شـده در كتـابى تحـت               آن ايمان دارد و قسمت عمده     

الفـضل   ى شريف عبداللّـه آل     كه عالّمه ) تحت راية الاله االّ اللّه محمد رسول اللّه       (عنوان  
  . هجرى در الزقيه چاپ شده گرد آمده است1357آن را نشر داده و در سال 

ى شيخ سليمان احمد در بيشتر از پنجاه سـال            پايان، فتواى ذيل را كه عالّمه      در: ـه
ى جواز جمـع ميـان دختـر و          پيش از اين به مناسبت اختالف مشايخ علويين در مسأله         

گـذارد در اينكـه علـويين        ى او صادر كرد و هيچ شك و ترديدى باقى نمى           عمه يا خاله  
  :آوريم كنند مى  مىاى به مذهب جعفرى عمل بدون هيچ تقيه

علويين در عبادات و احكام حالل و حرام و معامالت و مواريث جـز آن مـذهب                 «
ى اصل و آنان فرعـى از آن         خاصى ندارند چه اينكه آنان به مذهب جعفرى كه به منزله          

كنند پس در اصول و فروع فقـه واجـب اسـت رجـوع بـه آن                  مذهب هستند رجوع مى   
  .»ار نكرده و جز آن، راه ديگر وجود نداردمذهب كه هيچ امرى را فروگذ

اگر چه اين رابطه به جهات سياسى قرنها گسيخته شده تا اينكه در اين زمان بدان                «
توجه شده است در عين حال مسائلى از فروع اين مذهب بين علويين به جـاى مانـده                  

ى را  كه خلف از سلف تقيدا به ارث برده است و من درك كردم در عصر خود مـشايخ                 
اى از  ى او با هم به ازدواج خود درآورده بودند گو اينكه عده       كه دختر را با عمه يا خاله      

نماينـد   كنند و به حكم تقيه از مذهب سـنّت پيـروى مـى             برادارن ما اين امر را انكار مى      
ى اهل بيت به آنان داده شده است و  بنابر رخصتى كه در اين قبيل از امور از طرف ائمه

  .» است كه ائمه، مقتداى ما هستند و ما بايد از ايشان پيروى كنيمبديهى
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 ميالدى علماى ما از مفتى جمهورى سوريه خواستند راجع به تلبس            1952در سال   
اى صادر كند و پس از مناقشات طوالنى بـا مفتـى             بعضى افراد به لباس روحانيت اجازه     

  :اى صادر شد هدر انجمنى از علماى ما و علماى جعفرى چنين اجاز
ى خود با برادران دينى و هموطن خـود و بـه             ما امروز از باب حفظ عالقه و رابطه       

لحاظ اينكه از تبليغات سوء و افتراى دشمنان عرب و اسالم مـصون بماننـد و از بـاب                   
علـيهم  (» ى اهل بيـت    ائمه«و  ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «التزام آنچه حضرت    

كند و به لحاظ همگـامى       اند و روح دين اسالم آن را بر ما فرض مى           بودهبر آن   ) السالم
ى علماء ما در اجتماع تاريخى خودشان در  با سلف صالح خود و پاسخ گوئى به توصيه

ى توحيد و توحيـد       هجرى و از باب اظهار حقيقت و اعالء كلمه         1392 / 8 / 24تاريخ  
  .كنيم تمام حجت اين بيانيه را صادر مىو از باب ا» تعالى تقربا الى اللّه«ى  كلمه
آنگاه اصول و فروع دين را طبق مذهب جعفرى با همـان ترتيـب و اصـطالحات                 (

اين است عقائد ما مسلمانان     ) اند اند و در پايان نوشته     متعارف بدون كم و زياد ياد كرده      
يعه و  االيام به اسم شـ     علوى كه عين مذهب جعفرى است و پيروان اين مذهب از قديم           

اند و حقيقت آن همان مـذهب    علوى كه هر دو لفظ داراى يك مفهوم است ناميده شده          
جعفرى است و هر كس به جز اين چيزى را به ما نسبت دهد او را مفترى و يا مغرض                  

خواهـد   خواهد ميان مسلمانان تفرقه اندازد حال، هر كـس هـر چـه مـى           دانيم كه مى   مى
  .و دين و وطن مسئول خواهد بودبگويد و بداند كه در برابر خدا 

 تن از مشايخ و بزرگان علويين سوريه و لبنان با ذكر عنـوان و               79در پايان، امضاى    
شغل آمده است و در بين ايشان مدرس دينى، دكتر، امـام جماعـت و قاضـى شـرعى،                   

االزهـر و    و جامعهالـشريعة  كلية و الفقه كليةتحصيلكرده نجف اشرف و فارغ التحصيل  
شود و از آن جمله همان دانشمند معظّم آقاى شـيخ عبـدالرّحمن خيـر                آن ديده مى  جز  

مقدمه نوشته است و فعالً ساكن دمـشق و مـدرس           » تاريخ العلويين «است كه بر كتاب     
  .دينى است

در منزل شخصى ايشان و در هتل مالقات كردم         ) دمشق(و من ايشان را در سوريه       
  . فرمودند و به من دادندنويسى وعكسى را خود ايشان پشت
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اند و شما  شما فرموديد كه اهل حق در چند موضوع اشتباه كرده: آقاى محبتى گفت
  ايد ممكن است شما آن را براى من هم شرح دهيد؟ آن را اصالح فرموده

مانعى ندارد ولى شايد هم در آن مطالب مقصود ديگرى داشته باشند و ما آن               : گفتم
  .كنم اگر ظاهر كالمشان منظور باشد و لذا عرض مىرا متوجه نشده باشيم 

عـشر منافـات دارد      ى اثنـى   اولين مطلبى كه اهل حق معتقدنـد و بـا مـسلك شـيعه             
برهـان  «اللّهـى در كتـاب       ى فناء فى اللّه و وحدت وجود است زيرا آقاى نورعلى           مسأله
  :گويد  مى7ى  صفحه» الحق

مراحل هست تا به كمال برسد در       ى طى    چون در هر موضوعى سير تكامل بوسيله      
امور مذهبى هـم آن مراحـل را بـه شـريعت و طريقـت و معرفـت و حقيقـت تقـسيم                       

  .اند نموده
شود كه مراحل شريعت و طريقت و معرفت را طى           لذا اهل حق به كسى اطالق مى      

ى اول كه شريعت است متدين به        نمايد تا به مقام حقيقت برسد بدين ترتيب در مرحله         
اللّه و امت محمـد رسـول اللّـه و مـذهب             دم صفى اللّه بود از ملّت ابراهيم خليل       دين آ 
  .ى هدى باشد ائمه

ى دوم كه طريقت است مؤمن به على ولى اللّه باشد يعنى با طـى طريـق                  در مرحله 
ى اطهار و توالّ به والى علـى تحـت           شارع مقدس نبوى و پيوند سلسله مراتب به ائمه        

  .ه مسلك اهل حق درآيدلواى واليت ب
األمـر مقـام معرفـت را درك     ى سوم كه معرفت است با اطاعـت از اولـى      در مرحله 
  .نائل شود» من عرف نفسه فقد عرف ربه«ى  نمايد تا به پايه

ى چهارم حق و حقيقت را دريابد تا كمال را در وصال و بقاء را در          آنگاه در مرحله  
معـدوم و محـو سـازد       » يم اليتناهى الهى  «ش را به    ى يم وجود   فنا بيند چنان باشد قطره    

  .مشخّص گردد» بقاء فى اللّه«يعنى 
شـود و بلكـه يكـى از         و اين معنى در ظاهر كتب و اشعار اين فرقه زياد ديـده مـى              

نيستى و فناء فى اللّه است چنانكه دانشمند مـذكور          ) على اللّيها (اركان مسلك اهل حق     
  :دگوي  همان كتاب مى21ى  در صفحه
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اركان مسلك اهل حق چهار ركن است و روى چهار پايه قرار دارد و هر چهـار را                  
  :در يك بيت از كالم سرانجام به لفظ كردى خالصه شده است آن بيت اين است

  پاكى و راستى نيستى وردا  يارى چار چيون ياورى و جا 
ك ديندارى چهار چيز است به جاى آوريد پـاكى و راسـتى و نيـستى و كمـ                 : يعنى

  .كردن است
  آيا شما مردم مسلمان اين مسأله را قبول نداريد؟: آقاى محبتى گفت

اگر اين مسأله صحيح باشد و موجودات نيست بودند و يا همه فانى در خدا               : گفتم
بودند ديگر اين عبادت و ثواب و عقاب عبث بود و هيچ مفهومى نداشت زيرا خـدا                  مى

  .خواهد بكند  مىبا نيستى و يا با وجود و نفس خودش چه
شايد منظورشان اين است كه وقتى انسان به مقام كمال رسيد اين طور فكـر               : گفت

  .كند كه جز ذات اقدس حق وجودى در خارج موجود نيست مى
اين فكر يا حقيقت است و يا خالف حقيقت، اگر خالف حقيقت باشـد كـه                : گفتم

  .شود ى ما ثابت مى شد گفتهگذارند و اگر حقيقت با نام آن حالت را كمال و رشد نمى
 بايد حقيقت باشد و فرمايش شما صحيح است ولى من شنيده بودم كه              طبعاً: گفت

  .يكى از عقايد علماء و عرفاى اسالمى همين وحدت وجود و فناء فى اللّه است
به هيچ وجه، زيرا علماء اسالم عالوه بر آنكه ايـن مطلـب را قبـول ندارنـد،                  : گفتم

  .دانند  خود آنها را جزء كفّار مى در كتابهاىرسماً
ى مـسلمانها بـه احكـام آن كتـاب عمـل كننـد               كه بايد همه  » الوثقى ةعرو«در كتاب   

يكى از اقسام كفّار و آنهائى كه از نظر اسـالم مطرودنـد قـائلين بـه وحـدت                   : گويد مى
اند در صورتى كه ملتزم به لوازمش از قبيـل تـرك عبـادت و غيـره                  وجودند آنها نجس  

  .ندباش
هـا و سـبب      ى تمـام تفرقـه     بنابراين يكى از عقائدى كه بايد اصالح شـود و ريـشه           

بوجود آمدن مذاهب و مسلكهاى انحرافى دنيا است همين وحدت وجـود و فنـاء فـى                 
ى يونـان و مكتـب       اللّه و مسائلى از اين قبيل اسـت، كـه در حقيقـت منـشأش فلـسفه                
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بين بردن نيروى مـسلمين آن را در         ى از دينى است كه دشمنان اسالم برا      ماديگرى و بى  
  .اند اسالم ايجاد كرده

شما اگر در مسلكهاى مختلفى كه از اسالم جدا شده از قبيل صوفيگرى، بهائيگرى،              
اى از ايـن قبيـل و بـه ايـن مفهـوم              ى آنها به مـسأله     بينيد همه  شيخيگرى دقّت كنيد مى   

  .معتقدند
ى سرسپردن   هم به انحراف نموده مسأله    را متّ ) على اللّهى (مطلب دومى كه اهل حق      

  .و بيعت است
دانيد كه بيعت به معنى فروختن تمام اختيارات خود است به پير و مرشد و                شما مى 

شرح داده شـده از قبيـل       ) ها على اللّهى (آدابى كه با تفصيل در كتب صوفيه و اهل حق           
ى  يـك قطعـه پارچـه     و  ) گـردو (و دليل و جوز     » پادشاه«وجود پير يا به قول اهل حق        

ى نبات كه نياز نام دارد و يك قربانى و وجه پاى جوز و يك آلت برنده                  سفيد و شاخه  
كه تقريبا اهل حق با صوفيه در اينها        (براى شكستن جوز    ) از قبيل كارد و چاقو و غيره      (

ى خـدا   مدركى ندارد، زيرا بيعت جـز بـا معـصوم و آن كـسى كـه از ناحيـه              ) مشتركند
 شده و مصون از اشتباه است خالف عقل و منطـق اسـت و ترديـدى                 واليتش تصويب 

الحـق نيـز نقـل شـده جـز چهـارده نفـر،               نيست كه مسلمانها طبق آنچه از كتاب برهان       
الحـق ذكـر    معصوم ديگرى ندارند و آدابى كه براى سرسپردن در كتب متصوفه و برهان     

انـد و    يث خـود ذكـر نكـرده      شده به دليل آن كه مسلمانها آنها را در كتب اخبار و احاد            
  .اند، اعتبارى ندارد متصوفه و اهل حق نيز سند معتبرى براى اين اعمال ارائه نداده

بنابراين چقدر خوب است كه اهل حق از اين اعمال نيز خوددارى كنند و خـود را                 
  .گذار در دين مقدس اسالم معرّفى نكنند متّهم به بدعت

ن تقليدى اسـت كـه شـما در آداب و احكـام             كه سرسپردن هما  : آقاى محبتى گفت  
  . شريعت داريد

در تقليد شرط شده كه بايد مرجع تقليـد اوالً در درآوردن احكـام اسـالم از                 : گفتم
داننـد و ديگـر آنكـه        بلكه اعلم بودن را هم شرط مى      . قرآن و اخبار مجتهد و فقيه باشد      

 تقليد كرد ولى پير و مرشـد        شود از او   عادل و پاكدامن باشد و تنها در فروع احكام مى         
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داننـد زيـرا در شـرائط پيـر          نه آن علم و فقاهت را شـرط مـى         ) ها على اللّهى (اهل حق   
كنند و لذا پير،  اين جمله قيد نشده و عالوه آنها در اصول عقايد از او تقليد مى) پادشاه(

 بـا قيـد     كلّى با مرجع تقليد فرق دارد اگر اين شرط يعنى فقيه و اعلم بودن در هر كس                
توان از او تقليد نمود و ما نسبت بـه كـسى             عدالت يافت شود فقط در احكام اسالم مى       

گوئيم كه اگـر پيـر و مرشـد اهـل حـق ايـن خـصوصيات را دارد                    تعصب نداريم و مى   
توان از او تقليد كرد ولى فقط در فروع احكام اسـالم و ايـن يـك عمـل عقالئـى و        مى

  .م و متخصص فن مورد نظر رجوع كندصحيحى است كه هر جاهلى به عال
بنابراين اگر اعمال و عبادات خصوصى اهل حق از قبيـل نمـاز و سـه روز روزه و                   
نذر و نياز و احتماالً قربانى و آداب جوز سر، طبق دستور مرجـع تقليـد بـا شـرائط آن                  

  . غلط و نادرست است باشد مانعى ندارد واالّ پيروى جاهل از جاهل
  ى شارب نظرتان چيست؟  شما درباره: آقاى محبتى گفت

نگه داشتن شارب به قدرى كه روى لـب را بگيـرد طبـق روايـات و فتـواى                   : گفتم
مراجع تقليد مكروه است و در روايات مكـرّر زدن آن را بـه عنـوان سـنّت پيـامبر نـام                      

  .اند برده
) آلـه صلى اللّـه عليـه و       (» پيامبر اكرم «فرمودند كه   ) عليه السالم (» صادق«حضرت  

از سنّت است اين كه بگيـرى       » من السنّة ان تأخذ من الشارب حتّى يبلغ االطار        «: فرموده
  .از شارب تا روى گوشت لب

و از نظر بهداشت نيز بلند نگه داشتن شارب خالف است زيرا موهاى پـشت لـب                 
خـورد و در   بين مجراى تنفّس بينى و دهان واقع شده و از دو طرف حرارت به آن مـى               

كند و اگر شارب بلند باشد مركز تجمع ميكربهائى كه در فضا هـستند و                عرق مى نتيجه  
: نقل شده كه فرمود  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «گرد و غبار خواهد بود و لذا از         

شـارب خـود را بلنـد       : يعنـى » اليطولنّ احدكم شاربه فانّ الشيطان يتخذ مخباء يستتر به        «
دهد كه مسلّم در اينجـا مـراد از شـيطان            ا مخفيگاه خود قرار مى    نكنيد زيرا شيطان آن ر    

 اين كتاب گذشـت ابلـيس نيـست بلكـه شـايد همـان               74ى   طبق شرحى كه در صفحه    
  . شوند ميكربهائى باشند كه علم ثابت كرده در البالى موهاى پشت لب جمع مى
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ل بـه  در جنگ جمـ ) عليه السالم (» على«چون حضرت   : گويند كه  ولى اهل حق مى   
كوتـاه كنيـد    : يعنى »قصروا الحائكم و وفروا اسبالكم فانه اهيب للعدو       «: اصحاب فرمودند 

  .آورتر براى دشمن است ريشتان را و زياد كنيد سبيلتان را زيرا ترس
و ما در گذشته در مقابل اهل سنّت كه به خون ما تشنه بودند و ما در اقليت بوديم                   

ممكن است عليه دشمن نيرو بگيريم شاربمان را بلند         اى كه    خواستيم از هر وسيله    و مى 
داشتيم تا هيبت بيشترى در مقابل دشمن پيدا كنيم لذا بين ما معروف اسـت كـه      نگه مى 

  .كوهى بلغزد ولى موئى نلغزد
  :گوئيم ما در پاسخ مى

دستور بلند نگاه داشتن سبيل را داده       ) عليه السالم (» على«اگر روايت صحيح باشد،     
 در عـصر مـا كـه بحمداللّـه      و كراهت در بلند نگه داشتن شارب است و ثانياً         نه شارب 

شود و متجاوز از دو صـد ميليـون جمعيـت، دوازده امـامى               اهل حق به شيعه ملحق مى     
هستند احتياجى به ايجاد رعب از اين طريق براى آنها نيست چه بهتر كه آنهـا خـود را                   

كه نگه داشتن شارب را مكروه (ز شيعيان به اين وسيله مشخّص نكنند و صف خود را ا
  .جدا نسازند) دانند مى

مطلب ديگرى كه بايد اهل حق متوجه باشند اين است كه اسالم بيشتر از هر چيـز                 
خواسته مردم مسلمان را با يكديگر متّحد نمايد آيات و روايات در ايـن موضـوع و                  مى

ه تمـام مـسلمانها آن را جـزء         اثبات اين معنى در كتب اسالمى به قدرى فراوان است ك          
  .دانند اصول احكام اسالم مى

بنابراين اگر اهل حقّ اسمى و يا شعارى و يـا محـلّ عبـادتى كـه صـف آنهـا را از              
اسـالم عمـل     ى كند داشـته باشـند بـر خـالف خواسـته           صفوف سائر مسلمانها جدا مى    

  .اند و مسلّم عمل صحيحى نخواهد بود كرده
و در عوض نـام علـوى و يـا          » مسجد« عوض جمعخانه،    بنابراين چه بهتر آنكه در    

و در عوض بلند كردن شارب، همـان شـعائر          » مسلمان«اللّهى، همان    اهل حق و يا على    
  .ساير مسلمانها را داشته باشند
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عليـه  (» على بـن ابيطالـب    «ى توجه مردم مسلمان به فضائل حضرت         و آنان وسيله  
 و بعـضى از شـيعيان و بعـضى از شـيعيان             گرديده باشند كه شايد اهـل سـنّت       ) السالم

را از آنها بياموزند و به      ) عليهم السالم (معرفت كامل على بن ابيطالب و يازده فرزندش         
  .عظمت آن حضرت پى ببرند

  .البته پيشنهاد بسيار خوبى است: آقاى محبتى گفت
هـى در   اللّ ى ديگر و آن مطلبى است كه آقاى نورعلى         ماند يك مسأله   باقى مى : گفتم

  :گويد  اين كتاب مى19ى  كتاب برهان الحق عنوان كرده است، ايشان در صفحه
با توجه به عدل الهى چون جميع موجودات صنع خـدا اسـت و هـيچ موجـودى                  «
اگـر از   . حكمت الهى بوجود نيامده پس هر شيئى را به جاى خـود نيـك بايـد ديـد                  بى

القوه سعى    تنفّر است بايد حتّى    موجودى به علّتى عمل زشتى ناشى شود آن عمل مورد         
كن ساختن آن عمل و نظائر آن نمود ماحصل بايد غلط را جست              و مبارزه جهت ريشه   

  .و برطرف كرد
به عبارت ديگر اهل حق هيچ شيئى را نبايد بد بداند و بد بگويـد و تحقيـر نمايـد                    

زيـرا هـر    ) شيطان و غيـره    مانند سب (مگر در موردى كه خداوند صريحا فرموده باشد         
الوجـود موجـود     ى فيض واجب   الواسطه از رشحه   وجودى به علّتى اعم از مستقيم يا مع       

گـردد پـس بـر رفـع         شود ذاتا بد نيست عوارض است سبب امكان قلب ماهيت مى           مى
ى  عوارض بد بايد به وسائل ممكنه كوشـيد روى ايـن اصـل اديـان مـشهوره مرسـوله                  

  .»ود صحيح و معتبر استخدائى را هم هر يك به مقتضاى زمان خ
اشكالى دارد ولى جمعى از اهل حق بـا ايـن            اين مطلب اگر چه ظاهر صحيح و بى       

دانند تا جـائى كـه دشـمنان، آنهـا را بـه              ى خلقت و مفيد مى     فكر حتّى شيطان را الزمه    
  .كنند پرست معرّفى مى شيطان

اولياء خدا ابراز   ولى ترديدى نيست كه بايد انسان همان مقدار كه در برابر خوبان و              
كند؛ نسبت به دشمنان و معاندين نيز اظهار تنفّر و تبرّى نمايد زيـرا               محبت و عالقه مى   
اى كه فرق بين خوبى و بدى را نگـذارد عـالوه بـر آنكـه رشـد و                    هر جمعيت و دسته   

افتادگى نسل بعدى هم خواهند بود و قرآن         تكامل نخواهد داشت سبب بدبختى و عقب      
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كه همه را خوب بدانيم سـخت مخـالف اسـت و در دههـا آيـه و صـدها                    با اين منطق    
  .روايت از شيطان و دشمنان خدا و قرآن تبرّى كرده است

ى  دانند بايد از اين رويه     ى اسالمى مى   و لذا اگر اهل حق كه خود را از بهترين فرقه          
ارد و سـبب  قرآن و اسالم هم پيروى كنند و مسأله تبرّى را كه از تولّى بيشتر اهميـت د                

  .ى استعمارگران است اهميت دهد رشد جامعه و خالف خواسته
اگر فرقى بين نيك و بد نگذاريم و افراد نيكوكار و مطيع : اند پيشوايان اسالم فرموده

را دوست نداشته باشيم و يا به آنها محبت نكنـيم و از افـراد بـدعمل و دور از اخـالق             
شـود و نيكوكـار، بـه سـوى          مال زشتش تشويق مى   تبرّى و بيزارى نجوئيم بدكار، به اع      

رود لذا اين سخن كه همه را خوب بدانيم از فكر اسـتعمارى و               اعمال نيكش پيش نمى   
  .كند ناصحيح سرچشمه گرفته و عقل آن را تصويب نمى

آقاى محبتى مطالب فوق را مورد تأييد قرار دادنـد و بحمداللّـه در مـدتى كـه در                   «
د كه برادرشان آقاى يارمراد را مستبصر كننـد و اسـم ايـشان را               مشهد بودند موفّق شدن   
  .»محمد حسن بگذارند

 در مدتى كه اين دو برادر در مـشهد بودنـد تحـصيالت جديـد و دينـى و                    و ضمناً 
انـد عقائـد چنـد نفـر از اقـوام و             مقدمات و سطوح عاليه را تكميل كرده و موفّق شـده          

ند اصالح كنند و آنها را مـسلمان واقعـى معرّفـى            ا نزديكانشان را كه جزء اهل حق بوده      
مـشهد  » كانون بحث و انتقاد دينـى     «يك آنها در دفتر      نمايند كه عكس و شرح حال يك      

  .ضبط شده است
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  بحثى در مكّه
ى خـدا   ى مفرده و زيارت خانه    شمسى ماه ربيع االول كه براى عمره       1352در سال   

 به ممالك عربى و عربستان سعودى و مكّـه مـشرّف            و تحقيق از مذاهب مختلف جهان     
ى شـكوه و عظمـتش بـيش از دو سـه             شده بودم در نيمه شبى كه اطراف كعبه با همـه          

پوستى كه از هويت او تا       نفرى، زائر وجود نداشت و حرم كامالً خلوت بود جوان سياه          
در عربـستان   ام نزد من آمد و بـا زبـان عربـى كـه معلـوم بـود                   همين امروز مطّلع نشده   

شما در مسائل اعتقادى و اسالمى : سعودى ياد گرفته و كامالً بر آن مسلّط نيست پرسيد   
  .خواهم چند سؤال از شما بكنم عالميد، مى
  .را بدهم دانم ممكن است بتوانم پاسخ سؤاالت شما مختصر چيزى مى: گفتم
  ى حج چيست؟  فلسفه: گفت
  مختصر جواب بگويم يا مفصل؟: گفتم
توانيد مطالب را خالصه     ام اطّالعاتم بد نيست مى     من دانشجوى دانشگاه مكّه   : گفت

  .كنيد كه وقت شما را زياد نگرفته باشم
  .بسيار خوب: گفتم

  
  ى حج فلسفه

دانيد كه اولين شرط وجوب حج، استطاعت يعنى تمكّن مالى و بدنى است              شما مى 
ند حجش قبول نيست، حتّـى      كسى كه مستطيع نباشد و به زحمت خود را به مكّه برسا           
  .بايد ثروتى داشته باشد كه براى اهل بيتش در وطن بگذارد



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         97  

  .بدن سالمى داشته باشد كه بدون هيچ گونه ناراحتى برود و باز گردد
و عالوه چون اسالم عمل حج را در اولين سال استطاعت واجب فورى قرار داده و 

ت طبعا در سنين جوانى مـستطيع       از طرفى كار و كوشش بر هر فرد مسلمان واجب اس          
شوند غالبا مردمان  شده و به مكّه خواهند رفت بنابراين افرادى كه براى حج انتخاب مى

گيرنـد و     در آينده قـدرتها را بدسـت مـى         مسلمان جوان پولدار سالمى هستند كه اكثراً      
  .شوند كنند، اينان براى حج انتخاب مى سرنوشت مسلمانان ضعيف را تعيين مى

 افراد را بايد تربيت كرد؛ غرور و طغيانى كه آنها ممكن است در اثر ثروت كـه                  اين
¨β Î))) z⎯≈ |¡Σ M} $# #© xö ôÜ uŠ s9 β r& çν# u™ §‘ #((© o_ øó tG ó™ كنـد اگـر     انسان سركـشى و طغيـان مـى       : يعنى١#$
  .نياز شود؛ بوجود آيد بايد سركوب نمود بى

سلمان از ميقاتگاه كه الاقل     كند يك فرد م    ى حج را چنين تنظيم مى      لذا اسالم برنامه  
  .حدود صد كيلومتر راه است بايد محرِم شود

  لباس احرام: اول
ى لباس كه اهم وسـائل زينـت اسـت از            انسان بايد تمام عالئق و تفوقى كه بوسيله       

خود دور كند تا به اين وسيله شاه و گدا، عالم و جاهل قدرتمند و ضعيف همه با هـم                    
   ى به كنارى گذاشته شـود، زيـرا تـا              متّحدالشكل شوند و تفوقهاى ظاهرى و عالئق ماد

وقتى درجه و نشان بر دوش يك افسر و لباسهاى گرانقيمت به تن يك تـاجر و عبـا و                    
عمامه بر دوش و سر يك روحانى وجود دارد محال است كه در كنار يك فرد مسلمان                 

  .معمولى قرار گيرد تا نوبت به حل مشكالت اساسى اسالمى برسد
ى لباس احـرام اتّحـاد شـكل و يكنـواختى بـين مـسلمانان بوجـود                  لذا اول بوسيله  

  .برد آورد و اين تفوقها و عالئق و عناوين مادى را از بين مى مى
نبـودن لبـاس     پاك بودن لباس احرام حاكى از رعايت نظافت اسالمى است غصبى          

  .احرام دليل بر لزوم عدم تجاوز و دادگسترى مرد حاجى است

                                                 
  .7 و 6ى  ى علق، آيه  سورهـ1
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لباس احرام دوخته و گره خورده نباشد تا نتوانند كوچكترين مزيتى بوجود آوردند             
  .آاليشى قدم به وادى اتّحاد و دوستى اسالمى بگذارند و با اخالص و بى

  نيت خود را خالص قرار دهد: دوم
دهـد كـه در    يعنى بايد نيت كند كه احرام را براى انجام فرمان خدا بر خود قرار مى 

ى  كند و آنچنان كه پاكـان جهـان همـه          حله دل و روح خود را از عالئق پاك مى         اين مر 
كارهايشان به منظور فرمان خدا است او هم در اين مقام به منظور فرمـان خـدا محـرم                   

گـردد و شـئون و       ى حجاج مساوى مـى     شود و در نتيجه از نظر روح و روان با كليه           مى
  .شود اغراض ديگر به كنارى ريخته مى

گفتن لبيك است: مسو  
يعنى همه بـا يـك زبـان و يـك دل پاسـخ پروردگـار را بدهنـد و نفـى شـرك و                         

ى عالئق مادى را بنمايند و با اين سه شرط واجب احرام، توحيد              پرستى و كليه   طاغوت
  .زبانى و قلبى و لباسى را ايجاد كنند

  .ماند وقتى زبان و دل و لباس يكى شد چيزى براى تفرقه و دوئيت باقى نمى
در اينجا است كه مقدمات احرام بوجود آمده و طبعا نبايد در پـى لذائـذ بـرود تـا                    
امروز اگر ممكن بود با زن خود همبستر شود عقد و ازدواج كند بوى خوش اسـتعمال                 
نمايد زينت كند موى زائد را از بدن كم كند و خالصه تا بيـست و چهـار چيـز را كـه                       

انى موافقت دارد چه حالل و چه حرام اگر انجـام دهـد             هاى نفس  ى آنها با خواسته    همه
هـاى   خالف احرام است و حقّ انجام آنها را ندارد، بايد رياضت بكشد نفس و خواسته              

ى دل و قلـب خـود را بـراى اطاعـت             خود را كنار بگذارد شيطان را طرد كنـد، زمينـه          
ا بتواند با پاكان،    پروردگار، اسالم واقعى كه تسليم دل و روح و جسم است آماده كند ت             

  .اولياء خدا، در راه اهداف مقدس اسالمى همگام شود
كـشد كـه گيـاه     ى تجاوز را در يك مسلمان مـى    اسالم با عمل احرام آنچنان روحيه     

تواند در حال احرام از جا بكند چه رسد كه به شكار حيوانات و يا تجاوز                 حرام را نمى  
  .به انسانها برود
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 به حيوانات بلكه به گياه تجاوز نكند كجا به خـود اجـازه              مسلمانى كه دستور دارد   
  .دهد كه به مردم مسلمان و حقوق آنها تجاوز كند مى

تواند زبان به فحش و بدگوئى باز كنـد كجـا دروغ             مسلمانى كه در حال احرام نمى     
  .گويد كند و يا حقيقت را در اجتماع مسلمانها نمى گويد و يا غيبت مى مى

مستعديد اگر دقّتى در ساير اعمال حج بكنيد متوجـه خواهيـد            شما يك دانشجوى    
ثروتمندان مـسلمان را در      خواسته قدرتمندان و   ى حج مى   ى برنامه  شد كه اسالم بوسيله   

ى حج است تمـام عالئـق و         هر سال يك مرتبه دور هم جمع كند و با احرام كه مقدمه            
اش  د و سپس با اعمالى كه هيچ فلـسفه        ها را از بين ببر     طلبيها و تفرقه   خودخواهيها تفوق 

ى كعبـه و سـعى بـين صـفا و مـروه و       داند از قبيل هفت شوط طواف دور خانه       را نمى 
  .ى تعبد و بندگى را در او ايجاد كند تقصير و وقوف در عرفات و مشعر و منى روحيه

ى او را در خود،      رمى جمرات نمايد تا با دل و عمل از شيطان دور شود و وسوسه             
  .اه ندهدر

قربانى كند تا نمودار كشتن تمام صفات و روحيات حيوانى باشـد و آنچـه در ايـن       
  .ماند انسانيت انسان، واقعيت انسان و حقيقت انسان باشد موقع باقى مى

بايستد و نماز بخواند تا چـون او مـسلمان          ) السالم عليه(» ابراهيم«در مقام حضرت    
شكن، موحد و دل به غير خدا نبندد حتّى  جاهد، بتواقعى باشد در تمام شدائد صابر، م

ى  جبرئيل خدا را هم به استمداد نطلبد و خالصه سر را هم بتراشد و اين جزئى وسـيله    
  . زينت را از خود دور كند
  .اند قرار دهد ى تفوق بر كسانى كه فاقد اين زينت مبادى آن را وسيله

ى ممالـك از   يعنـى از همـه  »  عميقىفج«حال كه هزاران مسلمان قدرتمند را از هر        
دور و نزديك، دور هم جمع كرده و اين چنين آنها را ساخته، قلب آنها را پاك، شيطان                  

طلبى را از دست آنهـا       آنها را مطرود، صفات حيوانى آنها را معزول و تمام وسائل تفوق           
ر است كه   هم براى اين مقصود استفاده كنند، متصو       گرفته و حتّى نگذاشت از موى سر      

  :چند منظور از اين مقدمات و اين رياضت چند روزه براى آنها داشته است
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 به آنها بگويد مسلمانان در پيشگاه الهى همه با هم مساوى هستند و هـر كـه از                   ـ1
اين برنامه بهتر استفاده كند و هميشه در ظاهر و باطن تفوق، تجاوز، علو و برتـرى بـر                   

  .تر است ذارد و تقوى داشته باشد نزد خدا گرامىسائر مسلمانها را كنار بگ
 پس از اين تربيت حال كه آنها را دور هم جمع كرده كنفرانس بزرگ اسالمى را                 ـ2

تشكيل دهند تا مردم مسلمان به فكر حل مشكالت سـائر مـسلمانها باشـند و ممالـك                  
  .اسالمى را از زير بار استعمار نجات دهند

 دنيا، مستطيعان مسلمان عالم همديگر را ببينند و از          سالى يكبار قدرتمندان مسلمان   
افكار يكديگر با كمال صفا و صميميت استفاده كنند و تجربيات عقالء جهـان را بـراى                 

  .پيشبرد مقاصد اسالمى در ممالك خود پياده كنند
اگر اسالم آنها را مانند سران كشورهاى مختلـف عربـى دنيـا در كنفرانـسهائى كـه                  

طلبيها آنها را هـم      كرد و با همان تفوق      وادار به احرام و اعمال حج نمى       دهند تشكيل مى 
نمود همان گونه كه هيچ يك از آن كنفرانسها به نتيجه نرسـيده مـردم                در مكّه جمع مى   

  .رسيدند مسلمان هم به نتيجه نمى
  

  ى تاريخى يك نمونه
ى حيـاتى    مـسأله خواهـد بزرگتـرين      مـى ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراكرم«وقتى  

*Îاسالمى يعنى خالفت و امامت را كه خداوند در قرآن اسمش را  t6 ¨Ζ9 $#)) É((Ο‹ Ïà yèø9 يعنى $#1
داند كه اين مردم همه چشم به خالفت  خبر پر اهميت و بزرگ گذاشته عنوان كند و مى

“: ى آن خواهند كرد زيرا خـدا در قـرآن فرمـوده            دوخته و نزاعها درباره    Ï% ©! $#)) ö/ ãφ Ïµ‹ Ïù 

t((βθ à Î= tG øƒ èΧ2   ى خالفت كه همان نبأ عظيم اسـت اخـتالف           ى مسأله  آنچنان كه آنها درباره
  .دارند ابالغ كند

                                                 
 .2ى نبأ، آيهى   سورهـ1

  .3ى ى نبأ، آيه  سورهـ2
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كند تا بتوانـد آنهـا را تـا حـدى از آن              تمام مردم مسلمان را اول به حج دعوت مى        
ليه ع(» على بن ابيطالب  «تعصبات جاهالنه، دوئيتها، اختالفها، تجاوزها، پاك كند سپس         

را به خالفت نصب نمايد واالّ اگر آنها اعمال حج را انجام نـداده بودنـد مگـر                  ) السالم
  .بيعت كنند) عليه السالم(» على«ممكن بود با حضرت 

» پيـامبر اكـرم   «و او را ولو موقّت به خالفت بپذيرند آنان سالها بـود انتظـار مـرگ                 
خالفت را غصب كنند اينها همان كسانى       كشيدند تا بتوانند     را مى ) صلّى اللّه عليه و آله    (

ى خالفـت بـود      اى را كه مربوط به همين مـسأله        نامه هستند كه نگذاشتند پيامبر وصيت    
بودند ولى در اينجا همان عده بـا گفـتن           بنويسد زيرا در آنجا اعمال حج را انجام نداده        

 فـشرده و    اين بـود خالصـه و     . خالفت آن حضرت را تأييد كردند     » بخ بخ لك يا على    «
  . ى حج اى از فلسفه گوشه

  :اين دانشجو تشكّركرد و دو سؤال زير را پرسيد
شـود و     چرا امروز از اين فلـسفه اسـتفاده نمـى          ـ1 سؤال

ى  پس از اعمال حج آن كنفرانس بزرگ اسـالمى كـه نتيجـه            
ى اعمال حج است با وجود اين همـه مـشكالت بـراى              همه

  گردد؟  مسلمانان جهان، تشكيل نمى
  

  :اسخ ماپ
داند رگ حيات مسلمانان كجا اسـت        چون استعمار خارجى سالها تحقيق كرده، مى      

هاى  المقدور نگذارد كه از اين برنامه اثر بگذارد و حتّى يا كوشيده آن را قطع كند و يا بى
شود و مـردم، راهـى اوطـان و          بينيد كه اعمال حج تمام مى      ارزنده استفاده كنند شما مى    

ايم؟ و چه بايد بكنيم؟ زيرا استعمار        چرا آمده : دند بدون آنكه بپرسند   گر ممالك خود مى  
ى اول آنها را نسبت به يكديگر بدبين كـرده و سـپس آنهـا را بـه جـان هـم                       در مرحله 

  .انداخته است
روز جمعه بعد از اعمـال حـج خطيـب در         ) چند سال قبل  (من خود به چشم ديدم      

ى  ملك سـعود اجـازه     كرد و آنها را با آنكه      مىى نماز جمعه تنها به شيعيان حمله         خطبه
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كـرد بزرگتـرين مـشكل       خوانـد و فكـر مـى       ورود به مسجدالحرام داده بود مشرك مـى       
اسالمى را حل كرده و حال آنكه در همان موقع اسرائيل حمالت شديدى به مـسلمانها                

ى كرد، اراضى آنها را غصب كـرده و مسجداالقـص    داشت كشتار دسته جمعى از آنها مى      
زد اين استعمار بود كه آنها را اينگونه منحرف كرده و اتّحاد را از ميـان                 آنها را آتش مى   
  . آنها برداشته بود

دانـد چـرا     با اينكه اسالم اسراف را حـرام مـى         ـ2سؤال  
  كند؟  عربستان سعودى قربانيها را زير خاك مى

  
  :پاسخ ما

ذهبى اسـت نتواننـد    ى دينـى و مـ      ى حـج كـه يـك فريـضه         اگر مسلمانان از مسأله   
  .بردارى كاملى بكنند دليل آن نيست كه در وضع قانون حج نقصى وجود دارد بهره

ى آن شد، منظور پروردگار عالوه بر آنچـه          اى به فلسفه   ى قربانى كه اشاره    در مسأله 
ى حـاجى بـراى تقويـت در         گذشت اين بوده است كه گوشت قربـانى مـورد اسـتفاده           

ى  اند قـرار گيـرد و خـاطره    ى كه سختى كشيده و رنج ديدهعبادت و كمك به مستمندان   
محفوظ بماند، چنانكه قرآن    ) عليه السالم (» ابراهيم«فداكارى پيامبر بزرگ خدا حضرت      

  :فرمايد  مى30ى  ى حج آيه در سوره
#θ è= ä3 sù)) $ pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛ r& uρ }§ Í← !$ t6 ø9 $# u(( É) x ø9  از گوشـت قربـانى بخوريـد و بـه         : يعنى ١#$

  :فرمايد و در همان سوره باز مى. ديده نيز بخورانيد فقراء سختى كشيده و رنج
(#θè=ä3 sù)) $ pκ ÷] ÏΒ (#θßϑÏè ôÛ r& uρ yì ÏΡ$ s) ø9 $# §(( tI ÷èßϑ ø9 $# uρاز گوشت قربانى بخوريد و به سائل :يعنى٢

  .و فقير نيز بخورانيد
  .اين حكم صريح اسالم است

                                                 
 .28ى  ى حج آيه  سورهـ1

 . 36ى  ى حج آيه  سورهـ2
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رفتنـد و   د جمعيت محدودى به حـج مـى  لذا تا وقتى بشر داراى زندگى ماشينى نبو       
ى مسافرت   شد ولى از روزى كه وسيله      تمام گوشت قربانى مصرف فقراء آن سامان مى       

آسان شده و تعداد حجاج به قدرى است كه قربانيهاى آنها بيشتر از مصرف فقراء آنجا                
ده هاى مجهز اختراع ش ى سردخانه است، در مقابل هم، وسائل نگهدارى گوشت بوسيله

هـائى در كنـار      ى سران ممالك اسالمى است كه ترتيبى بدهند و سـردخانه           و لذا وظيفه  
ى سـال    صحراء منى بسازند و وضعى بوجود بياورند كه گوشتها فاسد نشود و در دوره             

 هجرى شمسى كه من بـه       1346كمبود گوشت فقراء مسلمان را تأمين كند لذا در سال           
ع بزرگ تقليد شيعه اين پيـشنهاد را بـه دولـت            زيارت حج مشرّف بودم بعضى از مراج      
به انجام آن هم گرفته شد ولى دسـت اسـتعمار    عربستان سعودى كردند و حتّى تصميم 

  . هنوز نگذاشته كه اين دستور قرآن عملى شود و از اين اسراف جلوگيرى گردد
  .در اين موقع جوان دانشجو تشكّر كرد و از هم جدا شديم
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  در قرآن صريحا ذكر نشده) عليهم السالم(چرا نام ائمه 
در همين سفر يك جوان سودانى كـه او هـم بـراى تحـصيل بـه مكّـه آمـده و در                       

ى الهيات و معارف اسالمى آنجا شركت نموده بود با من آشنا شـد و پـس از                    دانشكده
ن بـن محمـد     آنكه او از نام من سؤال كرد و مـن او را شـناختم و خـود را عبـدالرّحم                   

  :كرد از من پرسيد معرّفى مى
ى علوم و معـارف در قـرآن بيـان شـده و از اهـم                 با اينكه شيعيان معتقدند كه همه     

است چرا ) صلّى اللّه عليه و آله(» پيامبر اكرم«معارف شناختن خليفه و امام و جانشينان 
   در قرآن ذكر نشده است؟نام خلفاء و ائمه صريحاً

شـد بهتـر     شد كه اختالفات از ميان برداشته مـى        ت نام آنها ذكر مى    آيا اگر با صراح   
  نبود؟ 
  

  :من در جواب گفتم
  .به چند علّت اين عمل انجام نشده است

آورى قرآن را در زمان خلفـاء در   شما اگر تاريخ را مطالعه كنيد و كيفيت جمع    : اول
ى  حريف كـه بوسـيله    نظر بگيريد متوجه خواهيد شد كه يكى از وسائل حفظ قرآن از ت            

  .خدا انجام شده همين صريح ذكر نكردن اسامى خلفاء و امامان است
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$: فرمايــد زيــرا يــك معنــى آنكــه خــدا در قــرآن مــى ¯Ρ Î))) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 

t((βθ Ýà Ï≈ pt m:1كنيم ايم و ما آن را از تحريف حفظ مى ما قرآن را نازل كرده: يعنى.  
ه جمالت قرآن به نحوى بيان شده كه دشـمنان و مغرضـين حقيقـت و                اين است ك  

  .كنند تا آنها را از قرآن حذف نمايند معنى آنچه بر ضرر آنها است درك نمى
جمعـى بـر سـر      ) صلّى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيامبر اكرم «دانيد پس از وفات      شما مى 

رآن هم به اين صورت     خالفت نزاعها كردند همه مايل بودند گوى خالفت را ببرند و ق           
شـد ممكـن      ذكر مـى   آورى نشده بود اگر در آيات قرآن نام يكى از خلفاء صريحاً            جمع

از قرآن حذف كنند ولـى خـدا بـا آنكـه             بود مغرضين در وقت تنظيم قرآن آن آيات را        
شناسد   او را مى   عالئم و خصوصيات امام و خليفه را كامالً ذكر كرده كه هر عاقلى فوراً             

  .ال صريحا اسم نبرده و آيات قرآن را از دستبرد خائنين حفظ كرده استدر عين ح
اگر در قرآن خداوند متعال نام خلفاء واقعى را ذكر كرده بود ممكن بود افـراد                : دوم

مغرض فرزندان خود را به آن نامها بخوانند و آنها را به عنوان خلفاء پيامبر معرّفى كنند                 
 ولى حاال كه آنها را با عالئم و خصوصيات معرّفى كـرده          و امر را بر مردم مشتبه نمايند      

و تعيين فرد را به عقل واگذار نموده، عقالء جهان منحصرا خلفاء واقعى را به خالفـت                 
  شناسند؟ مى

يعنـى گـاهى كنايـه مطلـب را از تـصريح            » الكناية ابلغ من التّصريح   «: اند گفته: سوم
  .رساند كردن بهتر مى

آمد فقط ورود او را به اتاق خبـر         ) ايكس(د اتاق شد ما گفتيم      مثالً اگر شخصى وار   
عـالم، دانـشمند، مـرد بـا     : شـود بگـوئيم   ايم اما اگر وقتى آن شخص وارد اتاق مـى        داده

فضيلت آنكه صاحب قدرت است وارد اتاق شد عالوه بر آنكه از ورود او به اتاق خبر                 
  .ايم ابت نمودهايم علم و دانش و قدرت و فضيلت را براى او ث داده

                                                 
  .9ى  ى حجر، آيه  سورهـ1
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پروردگار متعال در قرآن عينا اين عمل را نسبت به پيـشوايان و جانـشينان واقعـى                 
  .انجام داده است) صلّى اللّه عليه و آله(» پيامبر اسالم«

$: گويـد  مثالً در يك جا مى     uΚ ¯Ρ Î))) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ t((βθ ãè Ï.≡ u‘1ولى و صاحب اختيار شما خدا و رسـول         : يعنى
در اينجـا   . دهند خوانند و در حال ركوع زكات مى       او است و كسانى هستند كه نماز مى       

اسـت، ولـى اگـر      » على بن ابيطالـب   «و  » رسول«و  » خدا«ولى شما   : توانست بگويد  مى
يمان و بندگى او را ثابت نكرده بود، ولى در اين قالب كه بيان شـده                فرمود ا  اينگونه مى 

) عليـه الـسالم   (» على بن ابيطالب  «ى مسلمانان دانستند كه آن مؤمن        عالوه بر آنكه همه   
  .ى نماز و دادن زكات و اطاعت او را امضاء كرده است است خدا ايمان و اقامه

را ) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه        (» بر اسـالم  پيـام «بنابراين اگر قرآن به اسم و نام خلفاء         
كرد بر خالف بالغت و فصاحت بوده و دشمن را نسبت بـه خـود حـساس                  معرّفى مى 
  .كرده بود

آنكه قرآن كتابى است كه شامل تمام علوم و معارف سعادتبخش بشر است             : چهارم
د بلكـه   تواند تمام مطالب را مشروحا بيان كن       و پر واضح است كه اين چنين كتابى نمى        

صلّى اللّه  (» پيامبر اسالم «بايد هر مطلبى را بااشاره و اجمال ذكر نمايد و شرح آن را به               
ى وحى است واگـذار نمايـد        كه قرآن به آن حضرت خطاب شده و واسطه        ) عليه و آله  

قـرآن را تنهـا كـسى كـه بـه او            : يعنى» انّما يعرف القرآن من خوطب به     «: اند زيرا فرموده 
  .برد ناسد و به معارف آن پى مىش خطاب شده مى
  :ى همين مسأله مورد بحث قرآن با اجمال فرموده مثالً درباره

 (#θãè‹ ÏÛ r&)) ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (((٢  

  .خدا و رسول و صاحبان امر خود را اطاعت كنيد: يعنى 

                                                 
 .55ى  ى مائده، آيه  سورهـ1

  .59ى  ى نساء، آيه  سورهـ2
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ت و حـديث معنـى اولـواألمر و يـا           ى شريفه در دهها رواي     پيامبر در تفسير اين آيه    
  .يك آنها را صريحا بيان فرموده است خلفاء بعد از خود را ذكر كرده است و اسامى يك

  . دانيد حديث متواتر حجت است و شما مى
  

  اسامى خلفاء
  :جوان سودانى گفت
  ى اين احاديث را براى من بيان بفرمائيد؟  ممكن است خالصه

ديث در كتب اسالمى ذكر شده و احتياج به نقل مـدرك         مانعى ندارد، اين احا   : گفتم
) صلّى اللّه عليه و آلـه (» پيامبر اسالم«خاصى ندارد و مضمون آن احاديث اين است كه       

ى آنهـا از     انـد، همـه    ى آنهـا از قـريش      خلفاء من بعد از من دوازده نفرنـد همـه         : فرمود
حسن بن  «بعد فرزند او    ) لسالمعليه ا (» على بن ابيطالب  «اند اول آنها حضرت      هاشم بنى
است بعـد نُـه نفـر       ) عليه السالم (» حسين بن على  «سپس فرزند او    ) عليه السالم (» على

على بـن الحـسين،     «: اين نامها  به) عليه السالم (» حسين«يكى پس از ديگرى از فرزندان       
علـى بـن   محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على،      

  .  است)صلواة اللّه عليهم اجمعين(» محمد، حسن بن على، المهدى حجة بن الحسن
  !ى اهل سنّت قبول دارند؟ اين نامها را همه: جوان سودانى گفت

داناترين دانشمندان مكّـه    : كنيم اش آسان است اآلن سؤال مى      كننده جواب قانع : گفتم
  .پرسيم ز آنها مىدر عقائد كيست؟ و موضوع را در همين مسجد ا

ى معروف كـه تنهـا       اند چهار خليفه   پس ضمنا سؤال كنيد كه اگر اينها خليفه       : گفت
  اند؟ يكى از آنها جزء اين چهار نفرند چكاره

ى مـسجدالحرام تـدريس      رويم از آن مدرسى كـه در گوشـه         مانعى ندارد مى  : گفتم
مـاء مكّـه در اصـول عقائـد         اعلم عل : كنيم، نزد او رفتيم و پرسيديم كه       كند سؤال مى   مى

  كيست؟
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ى ديگر مسجد مشغول تدريس بـود        شخصى را معرّفى كرد كه او تصادفا در گوشه        
دانم شما از فالن     پاسخ اين سؤال را من نمى     : گفت. به او گفتيم يك چنين سؤالى داريم      

  .ى علماء مكّه داناتر است سؤال نمائيد عالم كه از همه
وقت گرفتيم و مسائل ديگرى را هم كه شـايد          به وسائلى كه شرحش مفصل است       

در آتيه نزديك در اين جزوات بنويسيم در نظر گرفتيم و بـه نـزد او رفتـيم تـشكيالت                    
محبت از ما پذيرائى كرد و سؤاالت مـا را           العاده تشريفاتى بود ولى با كمال      ايشان، فوق 

ى رسيدن بـه سـؤال      ولى برا ) كننده نبود  اگر چه بعضى از آنها قانع     (يك جواب داد     يك
انـد   آيا روايـاتى كـه نقـل كـرده        : گذشتيم تا اين سؤال را عنوان كردم و گفتم         منظور مى 

فرموده خلفاء من بعد از من دوازده نفرنـد مـورد           ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «
  قبول شما است؟

ول ى رسـ  اين روايات متواتر است و از نظر من صحيح است و مـسلّم گفتـه          : گفت
  .خدا است
شما چگونه آن را با اين معنى كه بين مسلمانها معروف است كه خلفاء چهار               : گفتم

ى اين   حقيقت اين است كه درباره    : كنيد يك مقدار فكر كرد و بعد گفت        نفرند جمع مى  
رويد از بزرگتـرين علمـاء عربـستان شـيخ           اى ندارم شما اگر به مدينه مى       مسأله مطالعه 

  .از ايشان خداحافظى كرديم و مجلسمان خاتمه يافت. سؤال كنيد» ازعبدالعزيز بن الب«
اين علمـاء چـه     : گفت شب بعد با جوان سودانى در مسجدالحرام نشسته بوديم مى         

آيا شما  ! توانند جواب بگويند   يا نمى ! اند اى با اين اهميت را فكر نكرده       مسأله! كنند؟ مى
  ايد؟ خودتان در اين موضوع فكرى كرده

  .خواستم او جواب بگويد  بلى ولى مى:گفتم
 قرار بود كه صحت و سقم اين حديث را از او سؤال كنيم و سـؤال                 نه اتّفاقاً : گفت

  .هم شد و او صحت حديث را تصديق كرد
  .شايد جواب من شما را قانع نكند: گفتم
  .كند چون با انصاف و حقيقت توأم است  جواب شما مرا بهتر قانع مىاتّفاقاً: گفت
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tΒ$ :گويد قرآن مى: گفتم uρ)) ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù((١ 4 
. آنچه را پيامبر براى شما آورده همان را بگيريد و آنچه را نهى كرده ترك كنيد: يعنى

را گويد وحى است و از جانب خدا است و هيچ كالمى  دانيم كه آنچه پيامبر مى زيرا مى
tΒ$ :گويد كه مربوط به معارف اسالمى باشد از هواى نفس نمى uρ)) ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $#  βÎ) 

uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ((ى  دهد كه معتقد باشيم خليفه بنابراين عقل و نقل به ما دستور مى٢
بن على «كه از جانب خدا تعيين شده ) صلّى اللّه عليه و آله(» پيامبر اسالم«بالفصل 
باشد كه در روايات به نام آنها  است و بعد يازده فرزند او مى) عليه السالم(» ابيطالب

›θãè#) :ى ى شريفه اشاره شده بخصوص در تفسير آيه ÏÛ r&)) ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’Í< 'ρé& uρ 

Í ö∆ F{ $# ó((Ο ä3Ζ ÏΒاتى از آنها ذكر شده است كه بعدها تحقّق يافت و يكى ديگر٣خصوصي 
از معجزات پيامبر اسالم نقاب از چهره برداشت و لذا ثابت است كه خلفاء پيامبر همان 

  .دوازده نفرند كه نام برده شد و بقيه خليفه نيستند

شيعه كـافى    ى من همين دليل براى اثبات حقّانيت       خيلى متشكّرم و به عقيده    : گفت
از هم جـدا شـديم و در دو   من و او در آن شب     . است، اين جلسه در اينجا پايان يافت      

ى حقايق و معارف شيعه با او سخن گفتم موفّق بـه قبـول كـردن                 شب ديگر كه درباره   
  .مذهب شيعه گرديد

كه اگر مقتضى شد به يارى پروردگار آنچه با آن جوان سودانى روشنفكر بحث شد         
  .در اين جزوات بيان خواهيم كرد

                                                 
 7 سوره حشر، آيه ـ1

 .4و3اتى نجم، آي  سورهـ2

  .59ى  ى نساء، آيه  سورهـ3
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  شود؟ چرا دعاها مستجاب نمى
 جـوان محـصلى از      1351 / 1 / 24ى   ى مورخـه   در نامه 

خداوند فرموده است مرا بخوانيد و دعا       : كند تهران سؤال مى  
پس چرا اين همه دعاهاى     . كنيد، تا دعاى شما را اجابت كنم      

  شود؟  ما مورد اجابت واقع نمى
  

  :پاسخ ما
» ى اطهـار   ائمه«ايات بسيارى كه در اين باره از        طبق نص صريح قرآن و اخبار و رو       

رسيده است، خداى متعالى وعده داده كه دعـاى مردمـان را مـستجاب              ) عليهم السالم (
اجابـت نمايـد، چنانكـه خـود در      كند و حوائج آنها را بر اساس مصلحت و سعادتشان        

  :فرمايد قرآن مجيد مى
Α$ s% uρ)) ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š((⎥⎪ Ì Åz# yŠ.1  
مرا بخوانيد تا شما را اجابت      : پروردگارتان فرموده : يعنى

كننـد بـه     كنم بدرستى كه كسانى كه از عبادت من تكبـر مـى           
  .شوند زودى در حالت ذلّت و حقارت وارد جهنّم مى

نيز منظـور از عبـادت را       ) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«هبران دينى و    پيشوايان و ر  
ى شريفه، دعا بيان فرموده منكرين از عبادت را تكبر ورزان نـسبت بـه دعـا                  در اين آيه  

                                                 
  .60ى  ى غافر، آيه سوره ـ1
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در ايـن بـاره     ) عليـه الـسالم   (» امـام بـاقر   «اند، كه منجمله به ذكر بيانى از         معرّفى نموده 
  .پردازيم مى

  :كند كه آن حضرت فرمودند نقل مى) عليه السالم(» امام باقر«زراره از حضرت 
انَّ الَّذينَ يـستَكْبِرُونَ عـنْ عبـادتى        «: انّ اللّه عزّوجلّ يقول   

قال هو الدعاء و افضل العبادة الـدعاء        » سيدخُلُونَ جهنَّم داخرينَ  
  1.اءقال االواه هو الدع»انَّ ابراهيم الََواه حليم«: قلت

بدرستى كه كسانى كه از عبادت من تكبر كننـد،          «: فرمايد خداوند عزّوجلّ مى  : يعنى
  »زود است كه در حالت ذلّت و حقارت داخل جهنّم شوند

خداونـد  : (عـرض كـردم   . مراد از عبـادت دعـا اسـت       : فرمودند) عليه السالم (امام  
.  و حلـيم بـوده اسـت       بدرسـتى كـه ابـراهيم اواه      :) فرمايد ى حضرت ابراهيم مى    درباره

بنابراين دعا كـردن و از ثمـرات        . منظور از اواه بسيار دعاكننده است     : حضرت فرمودند 
مند شدن مسير كاملى است بـراى كـسب معنويـت و             ارزنده و اثرات پر ارزش آن بهره      

  .درك حقايق ناشناخته و پرواز به سوى كماالت انسانى و روحانى
  

  شود؟ چرا دعاها اجابت نمى
  ها ثمرى ندارد؟ ها و ناله اثر مانده و آه راستى پس چرا اين همه دعاها بىولى 

گـردد و سـؤاالت    ى به طـرف آسـمان تهـى برمـى          چرا اين همه دستهاى دراز شده     
  ماند؟ جواب مى بى

هـا   آرزوهـا و ايـده     چرا تضرّع و زاريها، اشكها و التماسها در راه تحقّق بخشيدن به           
  كنند؟ نمىنتيجه مانده و دردى دوا  بى

مگر نه اين است كه پروردگار خود وعده داده، كه دعا كنيد تـا حاجتهـاى شـما را                   
  برآورم؟

                                                 
  . اصول كافى باب فضل الدعاء و الحث عليهـ1
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مگر نه اين است كه خالق رئوف و مهربان خود پيمان بسته كه مرا بخوانيد تا پاسخ                 
  شما را بدهم؟
  اثر شدن التماسها و خواهشها چيست؟ نتيجه ماندن دعاها و علّت بى پس راز بى
جرم و گناه از آن ما ! لطفى از جانب او؟  كوتاهى و تقصير از ما است يا كمو راستى
  !عنايتى و محبت از سوى وى؟ است يا كم

  
  وفاى به عهد و پيمان

درست است كـه پروردگـار در قـرآن فرمـوده مـرا بخوانيـد و                : گوئيم در پاسخ مى  
  .حاجتهاى خود را از من بخواهيد تا به آنها پاسخ گويم

قيقت او به ما وعده داده و عهد كرده كه دعاها را مستجاب كند و نيازها                آرى، به ح  
و احتياجات مردم را بر اساس مصلحتشان تأمين نمايد، ولى آيا وفاى به عهد و پيمـان                 

  تنها مخصوص او است؟
آيا ما افراد بشر هيچ وظيفه و مسئوليتى در برابر عهدها و پيمانهـاى خـود بـا خـدا                    

  . خيرشكنى از سوى ما نيكو و پسنديده است؟ قطعاً نداريم؟ آيا پيمان
ايم مسئول   ما نيز در قبال تعهداتى كه به خالق خويش سپرده و پيمانى كه با او بسته               

  :فرمايد و موظّفيم و پروردگار نيز صريحا در قرآن مى
#θ èù ÷ρ r&)) u ü“ Ï‰ öκ yé Î/ Å∃ρ é& ö((Ν ä. Ï‰ ôγ yè Î/.1  
فا كنيد تا مـن نيـز       شما به عهدها و پيمانهاى من و      : يعنى
  . هاى خود نسبت به شما عمل نمايم به وعده

هاى خدا كه يكـى از آنهـا اسـتجابت دعاهـا و              روى اين حساب تحقّق يافتن وعده     
خواهشها است مشروط به آن است كه افراد بشر هـم نـسبت بـه آنچـه بـا خـدا عهـد                       

  .ر باشندى عمل پوشانده و به پيمانها و تعهدات خويش وفادا اند جامه بسته

                                                 
  .40ى ى بقره، آيه سوره ـ1
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ايم كه اينگونـه فرامـوش       ولى آيا پيمان خدا با ما چيست؟ ما چه تعهدى با او بسته            
ايم كه حـال بايـد بـه آن وفـا كـرده و               اى به او داده    ايم؟ ما چه وعده    كرده و از ياد برده    

  !صميمانه در راه آن بكوشيم؟
  

  يكتاپرستى و توحيد
ى خويش آگاه و  ه عهد فراموش شدهقرآن مجيد اين حقيقت را بيان نموده و ما را ب

  :فرمايد سازد، آنجا كه پروردگار مى مطّلع مى
Ο s9 r&)) ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χ r& ω (#ρ ß‰ ç7 ÷è s? 

z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β β r& uρ ’ ÎΤρ ß‰ ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ 

ÔÞ≡ u ÅÀ Ò((ΟŠ É) tG ó¡ •Β.1  
عهـد نكـرديم اى فرزنـدان آدم، كـه          آيا ما با شما     : يعنى

عبادت نكنيد شيطان را؟ بدرستى كه او بـراى شـما دشـمنى             
اينكه عبادت نمائيد   ) آيا با شما پيمان نبستم    (و  . است آشكار 

و مـسير اصـلى سـعادت و        (مرا، كه ايـن اسـت راه راسـت          
  ؟)خوشبختى

ائيم كـه    اينجا است كه بايد گفت مقصر خود ما هستيم و جرم از آن مـا اسـت، مـ                  
ايـم، زيـرا بعكـس       پيمان خويش را درهم شكسته و عهدمان را بدست فراموشى سپرده          

  :آنچه با خدا تعهد نموده كه
  .جز او را نپرستيده و هرگز در خدمت شيطان و شيطان صفتان در نيائيم

اى كه در زندگى بيشتر مردم امروز مطرح نيست رضاى خدا و تنها كسى               تنها مسأله 
  .ها نقشى ندارد پروردگار است و برنامهكه در كارها 

                                                 
  .61و60اتى يس، آي سوره ـ1
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شكنى و تخلّـف از تعهـدات خـويش، بـاز      ما چگونه انتظار داريم با اين همه پيمان   
  هايمان را برآورد؟ خدا دعاهاى ما را اجابت كند و خواسته

ى خود را با ما در مـورد اسـتجابت دعاهـا و              ما چگونه توقّع داريم پروردگار وعده     
حالى كه از مسير اصـلى       ها و آرزوهايمان توجه نمايد، در      به ايده خواهشها عمل كند و     

سعادت و طريق عبادت و بندگى او منحرف شـده و پيوسـته در راه ارضـاء تمنّيـات و                    
  كوشيم؟ تمايالت نفسانى خويش مى

در حالى كه افكار شيطانى و اميال سودجويان را تبعيت كـرده و از هـواى نفـس و                   
خـواهيم او دعاهـاى مـا را         نمـائيم؟ و خالصـه چگونـه مـى         خواهشهاى دل پيروى مى   

پرستى قرار گرفته و همه چيـز را جـز او            مستجاب كند حال آنكه در وادى شرك و بت        
  !كنيم؟ ستايش مى

  )اقرار و تعهد به توحيد(
ممكن است كسى بگويد اين پيمان و تعهد يكطرفه است و تنها شرطى اسـت كـه                 

  .ا بپرستيد و شيطان را عبادت نكنيدمر: خدا با ما كرده و فرموده
در صورتى كه بايد قبول شرط و تعهد به يكتاپرستى از جانب ما باشـد و پيمـان از              
سوى ما برخيزد، بايد ما به او وعده دهيم كه جز او را نپرسـتيده و فقـط او را عبـادت                      

 اى شـرط خـدا را قبـول نكـرده و در نتيجـه،              نمائيم، در غير اين صـورت شـايد عـده         
  .زيرا اقرار و اعتراف بايد از زبان ما باشد! مسئوليتى در مورد خويش احساس نكنند

  :گوئيم در پاسخ مى
ى افراد بشر در برابر اين شرط الهى بر دو قسمند، يا بوجود خـدا                تمام مردم و كليه   

نسبت به قوانين و مقرّرات      معتقد و به آئين وى پايبند و معترفند و يا منكر خدا بوده و             
  .باشند بندوبار و نامعتقد مى هاى دينى بى الهى و برنامه

انـد، در ايـن      ايمـان و سـست عقيـده       در فرض دوم كه بگوئيم به خدا و آئينش بـى          
اصالً دعا و نيايش مطرح نيست و انتظار اجابت و لطف غلط است،             : صورت بايد گفت  

و عمـل بـه قـوانين و        زيرا دعا و تمنّاى از خدا مستلزم اعتقاد به وجـود او و اعتـراف                
  .باشد دستورات وى مى
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: در قسم اول كه بگوئيم معتقد به خدا و پايبند به مقرّرات دينى هستند، بايد گفـت                
  .در اين صورت ناچارند اين عهد را با خدا ببندد و شرط وى را تعهد نمايند

و جزء  زيرا پيمان به يكتاپرستى و توحيد، با دستورات اسالم و قوانين دينى آميخته              
  .الينفك قرآن است

آرى، مردم مسلمان الاقل در هر شبانه روز ده بار اين عهد را تجديد كرده و پيمـان                  
نمايند، آنجا كه در نمازها و نيايش خود بـه           به يكتاپرستى را با خالق خويش تحكيم مى       

  :گويند درگاه پروردگار تعهد كرده و مى
‚$ −ƒ Î))) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú((⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ.  

اين . جوئيم پرستيم و فقط از تو يارى و استعانت مى         پروردگارا، تنها تو را مى    : يعنى
رساند يعنى عبادت و سـتايش را تنهـا بـه ذات             جمله از نظر ادبيات عرب، حصر را مى       

  .داند ى او مجاز مى قدوس حق اختصاص داده و كمك و استمداد را فقط از ناحيه
  

  ى اصلى رسالت توحيد ايده
هـاى   ى بـه توحيـد و عمـل بـه آن يكـى از اركـان مهـم اسـالم و از برنامـه                        يدهعق
  .باشد ى آن مى ناپذير و اوليه خلل

) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «ساز   چه اينكه اول دستور آزاديبخش و زندگى      
متضمن اين اصل اصيل و حياتى بوده و اسالم با توحيـد و يكتاپرسـتى آغـاز گرديـده                   

  .ستا
براى اثبات وجود خـدا مبعـوث نـشد و          ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «آرى،  

  .هدفش از رسالت، معتقد نمودن مردم به وجود آفريدگار جهان نبود
زيرا در اين مسأله همه متّحد بودند و اقرار داشتند كه باألخره ايـن جهـان، خـدا و                   

  .اين موجودات، خالقى دارند
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  :فرمايد در قرآن مجيد خطاب به پيامبرش مىلذا پروردگار 
⎦ È⌡ s9 uρ)) Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ t ¤‚ y™ uρ 

}§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ £⎯ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# (((.1  
چـه كـسى    : اى پيـامبر اگـر از مـردم سـؤال كنـى           : يعنى

آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مـسخّر كـرده              
  .خدا: گويند ؟ مىاست

  :فرمايد مى) 63(ى  و نيز در همين سوره، آيه
⎦ Í. s! uρ)) Ο ßγ tF ø9 r' y™ ⎯ ¨Β tΑ ¨“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ uŠ ôm r' sù Ïµ Î/ 

uÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ £⎯ ä9θ à) u‹ s9 ª! $#((.  
و اگر بپرسى كيست كه فرو فرستاد از آسمان، آب         : يعنى

ى آن زمـين را بعـد از مـرگش؟           را و زنده گردانيـد بوسـيله      
  .خدا: گويند مى

در آغاز بعثت و ابتداى رسـالت، بـه عنـوان           ) صلّى اللّه عليه و آله    (» نبى اكرم « لذا  
  :ى حياتى و نمايشگر روح آزاديخواه و سعادتبخش اسالم فرمود ترين برنامه عالى
  .»قولوا الاله االّ اللّه تفلحوا«

  .لق يكتا، تا رستگار و پيروز شويدبگوئيد نيست خدائى جز خا: يعنى
ناپـذير   گوئيم توحيـد و يكتاپرسـتى، اعتقـاد ناگسـستنى و خلـل             اينجا است كه مى   

مسلمانان است و بايد مردم مسلمان به اين حقيقت مهم اقرار و اعتـراف نمـوده و هـر                   
 روز عهد خود را با خداى خويش تجديد نمايند و در پيشگاه او پيمان ببندند كه جز او            

پرسـتى   پرستى، مقام و جاه    پرستى، پول  پرستى، شهوت  را عبادت ننموده و خود را از بت       
و عبادت هر چه غير خدا است پاك كرده و تنهـا در برابـر ذات مقـدس وى كـرنش و      

  .عبادت نمايند
                                                 

  .61ى  ى عنكبوت، آيه  سورهـ1
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اطاعـت موحـد و      بنابراين مسلمان واقعى آن كسى است كه هم در وادى عبادت و           
هـاى اعتقـادى داراى توحيـد و قائـل بـه             ظر عقيده و جنبـه    يكتاپرست باشد و هم از ن     

  .وحدانيت خدا بوده و از هرگونه شرك در عبادت و عقايد پاك و مبرّا باشد
شما به اين عهد و پيمان خود عمل كنيد و جز مسير            : فرمايد پروردگار متعال نيز مى   

 و دعاهـا و     ى خـود وفـا كـرده       حقّ و رضاى من راهى نپيمائيد، تا مـن نيـز بـه وعـده              
  .هايتان را بر اساس مصلحت و سعادتتان اجابت نمايم خواسته

هايشان پاسخ داده و دعاهاى آنهـا        لذا مسلمانانى كه انتظار دارند خداوند به خواسته       
را مستجاب كند، بايد با يك خودسازى و بازيابى كامل، وجود خويش را از هر چه غير 

ه پرستش او و اطاعـت از فـرامين ارزنـده و            خدا و جز رضاى او است بشويند و تنها ب         
  .نظام عالى و آسمانى وى همت گمارند

  .ى يكى از علل مهم عدم استجابت دعا اين بود مختصرى درباره
  

  اجابت دعا بر اساس مصلحت و سعادت
البته ناگفته نماند، كه گاهى ممكن است يك فرد مـسلمان كـامالً موحـد و معتقـد                  

ال بر اساس مصلحت و علمـى كـه در نظـر دارد، دعـاى او را                 باشد ولى پروردگار متع   
  .اجابت ننمايد

نهايت دالئل و  بى ى علّت عدم استجابت دعا گفتيم، يكى از زيرا اوالً آنچه ما درباره
ى اجابت او    عواملى بود كه در اين زمينه وجود دارد و ثانيا هر كجا نامى از دعا و وعده                

پروردگـار وعـده داده كـه دعاهـاى مـردم را بـر       : گفتيمبرديم، اين شرط در آن بود كه    
  .اساس مصلحت آنها مستجاب كند

اطّالعى و ديد كوتاه و ضعيفى كـه         افتد كه انسان به علّت بى      آرى، چه بسا اتّفاق مى    
كند، ولى چـون آن خواسـته بـه نفـع            نسبت به مسائل دارد حاجتى را از خدا طلب مى         

باشـد، پروردگـار حـاجتش را رد كـرده و            سعادت او و بر اسـاس مـصلحت وى نمـى          
درك و نـادانى كـه چـون از          سازد، درست مانند كودك كـم      اش را برآورده نمى    خواسته

كند، طلب   طبيب، نان و يا غذاى ديگرى كه براى او مضرّ است و مرضش را تشديد مى               
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دهد و خواهـشش     كند، پزشك دلسوز و مهربان، به اين خواسته و ميل او پاسخ نمى             مى
داند كه خوردن نان نه تنها بر وفق سعادت و مصلحت او نيست              كند، چون مى   را رد مى  

شـود، لـذا از خـوردن آن سـخت         بلكه باعث شـدت بيمـارى و احيانـا مـرگ وى مـى             
كند، خداوند متعال نيز با كمـال رأفـت و مهربـانى تعهـد نمـوده كـه در                    جلوگيرى مى 

ان و مؤمن را بر اسـاس مـصلحت و          صورت يكتاپرستى و توحيد، دعاهاى مردم مسلم      
ها و خواهشهايشان بر وفق منافع       طبق سعادت آنها اجابت فرمايد و تا جائى كه خواسته         

  . هاى مادى و معنوى باشد به آنها پاسخ دهد كلّى فردى و اجتماعى در جنبه
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  معجزه، كرامت، سحر

و سـحر   فـرق معجـزه و كرامـت        : اى سؤال شده   در نامه 
  اند؟  كرده چيست؟ و چرا پيامبران معجزه مى

  
  :پاسخ ما

قبل از اينكه فرق اين سه موضوع معلوم گردد، الزم است معنى هـر يـك توضـيح                  
  .داده شود تا پس از شناخت آنها، فرقشان روشن شود

  معجزه
نيروى بـشرى    معجزه در اصطالح حقيقتى است كه هيچ يك از افراد بشر به اتّكاى            

  1. انجام آن نباشند و عجز و ناتوانى آنان در برابر انجام آن كار، ظاهر شودقادر به
  كرامت

» شايـسته «العاده از جانـب پروردگـار بـه بنـدگان            كرامت اختيار اجراى امور خارق    
  .اند خود، به جزاى اعمال نيكوئى كه انجام داده

  سحر
، با استفاده از ى مهارت و سرعت كار سحر هنرى است كه ساحر يا جادوگر بوسيله

  .العاده يا غير عادى نشان دهد وسائل طبيعى چيزى را در نظر مردم فوق
  2.خدعه و نيرنگ و ايجاد تخيالت موهوم در افراد و دقّت در كار

  3.كارى كه در آن فريبندگى و گيرندگى باشد
                                                 

 . مفردات راغبـ1

 . مفردات راغبـ2

  . فرهنگ عميدـ3
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  1.دهد جلوه دادن باطل به صورت حق و آن چه انسان، از حيله انجام مى
  

  زه و سحرفرقهاى معج
يكى از فرقهاى معجزه و سحر، اين است كه معجزه حقيقت است، ولى سـحر، بـا                 
استفاده از مواد طبيعى، دگرگونه جلوه دادن عمل و كارى اسـت، بـه صـورتى ديگـر و                 

  .حقيقت خارجى ندارد
دهد  اى است كه خداوند متعال توسط پيامبر يا امام انجام مى العاده معجزه، امر خارق

  .يابد ى آن، حقّى اثبات شده و ثبات رسالتى تحكيم مى لهو بوسي
اى است كه براى بد جلـوه دادن   ولى سحر، هنرنمائى و چشم بندى و عمل زيركانه       

  .شود حقايق و تحريف واقعيتها بكار گماشته مى
شـود و تعلـيم      ى انبياء يا ائمه انجام داده مى       معجزه مخصوص خدا است كه بوسيله     

  .گرفتنى نيست
ولـى سـحر،    . تواننـد بـسازند    هر چه مردم بكوشند و تعليم گيرند مانندش را نمـى          

آموختنى و فراگرفتنى است و آگاهى به فنـون و اسـرار آن، راه را بـراى سـحر كـردن                     
  .ى آموزش و تعليم، ياد گرفت توان آن را بوسيله كند و مى ديگران هم باز مى

بـه فرمـان    (ردم و به مقتضاى نياز آنـان        ى م  تواند طبق خواسته   معجزه، را پيامبر مى   
گذارد  ى فراگيرى و آموخته شده، قدم فراتر نمى        عملى كند، ولى سحر از محدوده     ) خدا

كند و از انجام عمل زياده بـر         عرضه مى  و فنون و رموزى را كه ساحر قبالً تجربه كرده         
  .حد تعليم، عاجز است

  چند نمونه
بر راستين خدا به تقاضاى امتش كه شترى بـا         ، پيام »صالح«به عنوان نمونه، حضرت     

) بـه اراده و امـر الهـى       (ى كوهى از او خواستار شده بودند         خصوصيات فراوان از دامنه   
  .ى آنها بود از كوه بيرون آورد شترى طبق آنچه خواسته

                                                 
  . اقرب الموارد،المنجد ـ1
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اسرائيل  ى بنى به هنگامى كه در رود نيل با ايرادهاى سرسختانه      » موسى«يا، حضرت   
... خـواهيم،   دوازده راه بـراى عبـور از رود مـى     ... ايـم،    ما دوازده طايفه  «: مواجه شد كه  

ترس غرق شدن قبايل ديگرمان ما را نگران ساخته، بايد ديوارهـاى نيلگـون رود نيـل،                 
آنچنان كه آنان خواسته ) ى خدا با امر و اراده   ... (و  ... و  ... مشبك و پنجره پنجره باشد،      

  .»كنند سازد و آنها عبور مى  مى»اعجاز«بودند، به نيروى 
هشتمين پيشواى دادگستر جهـان     ) عليه السالم (» على بن موسى الرّضا   «يا حضرت   

ى ستمگر عباسى به هنگام برخورد بـا افـسونكاريها و            خليفه» مأمون«تشيع، در مجلس    
، كـه قـصد اسـتهزاء حـضرتش را داشـت، بـه تقاضـاى            »حميد بن مهـران   «جسارتهاى  

بـه  ) كه بر پرده كـشيده شـده بودنـد        (رار شديد مأمون، دو نقش شير را        حاضرين و اص  
ى نبوت قـرار داده، امـر        انگيزى كه خدا در سالله     نيروى خارق العاده و خالّقيت حيرت     

) ى تـواريخ   طبـق نقـل همـه     (فرمايد و با كمال اعجاب و حيـرت          به خوردن حميد مى   
ى كوتـاه او را دريـده و اثـرى از            هشوند كه در چند لحظـ      مى ور آنچنان به حميد حمله   

  .گذارند وجود جنايتكارش باقى نمى
سحر تبديل دروغين شيئى به شيئى ديگـر، در اثـر           : ديگر از فرقهاى سحر و معجزه     

افسون و حيله است ولى معجزه، تغيير ماهيت دادن و حقيقت ثـانوى شـدن در شـيئى                  
  .معجزه شده است

عليـه  (» موسـى «كـه سـاحران زمـان حـضرت         به عنوان مثال ريسمانها و طنابهائى       
ى حاضـرين بـه صـورت مارهـا و           در اثر جـادو و سـحر، در انتظـار و مخيلـه            ) السالم

  1.حيوانات جنبنده درآورده بودند
به اژدهاى مهيبى تبديل شـده؛      ) ى الهى  به اعجاز و اراده   (عصاى حضرت موسى كه     

به كلّى معدوم «ها را پس نداد، بلكه هاى آنان را خورد و نه تنها آن تمام جادوها و ساخته
  .»ساخت

                                                 

≅: 66ى   ى طه، آيـه    سوره ـ1 §‹ sƒ ä†)) Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì ós Å™ $ pκ ¨Ξ r& 4((© të ó¡ n@ ،   كنـد كـه     خيـال مـى
  .كند جادوى آنها حركت مى
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آور، داراى دهـان و دنـدان و سـائر           اژدهائى با تمام خصوصيات و حقيقتى اعجاب      
اعضاء، كه به آسانى قدرت بلعيدن و خوردن آن همه ريسمان و طناب را داشته و آنهـا                  

ب ى طبيعت محو كند و سپس به فرمان پروردگار به صورت عـصا و چـو                را از صحنه  
  .العاده چيز ديگرى نخواهد بود اول درآيد جز معجزه و امر خارق

بـه اعجـاز و     (در مجلس حميد بن مهران نيز، پـس از دريـدن او و محـو كـردنش                  
) كـه نقـشى بـر پـرده بودنـد         (دو شير ژيان و مهيـب بـه صـورت اول            ) كرامت امامت 

  .درآمدند
برگشت وى را درخواست مأمون تقاضاى استرداد او را كرد و از پيشگاه حضرتش،  

ى دسـت    اگر عصاى حضرت موسى مارها و حيوانات ساخته       «: نمود، حضرت فرمودند  
اشاره به آنكه او به كلّى معـدوم شـده و           . »گشت كرد حميد نيز بر مى     ساحران را رد مى   

  .نيست گرديده است
  كرامت
بـسيارى از   كند زيرا در آيات      ى نيكوكاران و متّقين نيز، همين بيان صدق مى         درباره

قرآن، خداوند بزرگ، شرافت و فضيلت را به تقوى و درستى و فكـر صـحيح و عمـل                   
  .داند ى برترى مى شايسته دانسته و تنها ايمان و تقوا را وسيله

β¨: فرمايـد  ى حجـرات مـى     سوره) 13(ى   در آيه  Î))) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r&(( 4 
  .ترين شما است قىترين شما نزد خدا، متّ گرامى: يعنى

هيچ گونه استبعادى ندارد    ) كه در اول بحث متذكّر شديم     (با توجه به معنى كرامت      
كه پروردگار، به خاطر تجليل از زحمات طاقت فرساى صالحين و تشكّر و قدردانى از               

ناپذير آنان در راه اجراى اوامر الهى و بكار بستن  مجاهدتهاى پيگير و تالشهاى خستگى
ى  دربـاره «اى را جارى كند يا دعاى آنهـا را           العاده بدست آنها عمل خارق     او، دستورات

مـستجاب كنـد و     ) ى روح آنهـا    حتّى بوسيله (» شفاى امراض يا رفع گرفتاريهاى شديد     
  . مورد قبول درگاه ربوبى خويش قرار دهد) در موارد گوناگون(تقاضاى آنها را 
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  دهد؟ چرا خدا معجزه را خودش انجام نمى
در اينجا ممكن است اشكال شود اگر معجزه فعـل خـدا            

دهد؟ چرا آن را بدست پيامبر يا        است چرا خودش انجام نمى    
  سازد؟  امام عملى مى

  
  :پاسخ ما

ى اعجاز، حقّانيت و رسالت پيامبرش را اثبـات كنـد كـه              خواهد بوسيله  خداوند مى 
آورده، دسـتورات او  چون او مدعى است كه از جانب خـدا آمـده و دسـتوراتى را كـه           

است و با خدا ارتباط دارد، خدا هم براى اينكه ارزش و اهميت نبوت پيـامبرش را بـه                   
دهد كـه    مردم آشكار ساخته و واقعيت او را بيان كند، به دست او كارهائى را انجام مى               

  .ى انسانهاى ديگر خارج و به هيچ وجه توان انجام آنها را ندارند انجام آنها از عهده
اى است براى اثبات نبـوت و ارزش و محبوبيـت پيـامبر در نـزد                 و اين خود وسيله   

خدا كه با دعاى او كور مادرزاد كه هيچ گونه احتمال بينائى در او نبوده شفا يافته و يـا                    
  .صحيح و مستند نقل شده است ماه به دو نيم گشته و ساير معجزاتى كه در تواريخ

راهى اسـت بـه سـوى     ) عليهم السالم (» ء و ائمه  انبيا«جارى كردن معجزات بدست     
ى فـيض خـالق بـر بـشرند و سـعادت و خوشـبختى در                 شناخت واقعى آنها كه وسيله    

  . ى اجراى دستورات آنها است سايه
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  )عليهم السالم(ذكر مصيبت و ضعف ائمه 
چـرا بيـشتر وعـاظ      : اى از خرّمشهر سؤال شـده      طى نامه 

را ضـعيف و بيچـاره معرّفـى        ) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«
  خوانند؟  كنند و ذكر مصيبت مى مى

  
  :پاسخ ما

» موسـى بـن جعفـر     «كنند ذكر چهارده سال زندان بـودن حـضرت           بعضى گمان مى  
دليل ضـعف و    ) عليه السالم (» حسين بن على  «يا با لب تشنه شهيد شدن       ) عليه السالم (

  .گى آنها است بيچاره
ه اگر يك توجه عميق به مكتب انقالبـى اسـالم و رهبـران آن بـشود                 در صورتى ك  

  .شود عكس اين مطلب آشكار مى
نظيرى كه در راه به ثمـر        با آن فداكارى بى   ) عليه السالم (» حسين بن على  «حضرت  

ساز اسالم در كربال انجام داد، با كمال مردانگى، بـه جهـان اثبـات                رساندن هدف انسان  
ها و انسانها است، بايد تا سر حـد   اش به نفع توده    يص داد عقيده  كرد كه اگر كسى تشخ    

  .جان استوار باشد
ى دليرى و شجاعت و استقامت است كه تا آن حـد در راه عقيـده،                 اين خود نمونه  

  .كند كه حتّى حاضر است فرزند خردسالش نيز در اين راه شهيد شود پايدارى مى
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علـيهم  (» ائمـه «بـر امـام حـسين و سـائر          كنند اطالق لفظ مظلـوم       اى گمان مى   عده
رساند و مثالً بهتر بود گفته شود مبارز يا مجاهد،           گى آنها را مى    ضعف و بيچاره  ) السالم

  :كند در حالى كه توجه به اين نكته مطلب را واضح مى
  .مظلوم اسم مفعول است يعنى كسى كه به او ظلم شده و ستم ديده است

لمى ستم ديده و اسم مفعول بـدون اسـم فاعـل غلـط              مسلّم است كه مظلوم، از ظا     
پروائـى و زورگـوئى،      اى در برابر اين مظلوم بوده كه با كمـال بـى            كننده است يعنى ستم  

مرتكب جنايت شده تصميم داشته نور اين پيـشواى آزاده و دلـسوز را كـه جـز بـراى                    
 ى محـروم از سـتمگران و معبودهـاى باطـل اسـت هـدف       رضاى خدا كه نجات تـوده     
  .ديگرى نداشته خاموش كند

ى بـسيار متحرّكـى بـراى جنـبش افكـار            بنابراين ائمه را مظلوم ناميدن خود وسيله      
پـشت   ى سـتمگر را از     ى كريـه و مكّارانـه      آلود و اذهـان جامـد اسـت و چهـره           خواب
دهد كه چگونه عزيزترين ناموس آفرينش را بـراى          هاى قرون، به وضوح نشان مى      پرده

ى خـود و اطرافيـان مـزدورش در          ت مـادى و شـهوات چنـد روزه        مقاصد شوم و پـس    
  .كنند رحمانه آنها را شهيد مى ترين شرائط قرار داده و با بدترين وضعى، بى سخت

ى عاشـورا در پيـشبرد سـير تكـاملى تـاريخ            نظر از اهميت بسزائى كه فاجعه      صرف
مردانگـى و   ) م الـسالم  علـيه (» ى اطهـار   ائمـه «دارد، توجه به هر نكته از وقايع زندگى         

  .كند، نه ضعف و بيچارگى عظمت روحى و آزادگى آنان را اثبات مى
داننـد، بايـد     وعاظى كه هدف آنها ابالغ رسالت الهى است و خـود را مـسئول مـى               

نقـش  ) علـيهم الـسالم   (» ائمـه «ضمن يادآورى از وقايع روز عاشورا يا جريان شهادت          
  . و هدف آنها را به مردم بگويندشهادت، اهميت مبارزه و ارزش كار

را به پيروى از ايده و      ) عليهم السالم (» ائمه«ى شهادت بايد دوستان      يادآورى واقعه 
بـردارى فكـرى و      فكر آنها وادار كند نه اينكه فقط به ذكر مصيبتى قناعت شود و بهـره              

  .عملى نشود
ى آنهائى كه  هدرسى است براى هم) عليه السالم(» امام حسين«كشته شدن حضرت 

  .پرورانند ى الهى را در سر مى فكر اصالح و حكومت حقّه
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ائمه ضعيف نبودند بلكه ضعيف آنهائى هستند كه براى مال و ثـروت دنيـا حـق و                  
كند حسين را كه كـشت،       مى كنند، ضعيف آن كسى است كه فكر       حقيقت را لگدمال مى   

  . خواهد شدشود و دنيا ششدنگ ملك او عقيده و فكر او هم كشته مى
  

  امواج ضد اموى پس از عاشورا
خيـز انقـالب     يك بررسى كوتاه به انقالبهاى بعد از كـربال گـسترش مـوج نوسـان              

كند، آرى پس از شكست ظـاهرى        را براى ما روشن مى    )عليه السالم (» حسين«حضرت  
كه بدست يزيد جنايتكار و عمالش انجام گرفت از هر          ) عليه السالم (» حسين«حضرت  

ى امويـان بلنـد شـد و مظلوميـت حـضرت             شه علَم مخالفت بـا حكومـت ظالمانـه        گو
موجب بيدارى مردم گرديد تا جائى كـه در زمـان حكومـت             ) عليه السالم (» اباعبداللّه«

شدگان راه حقيقت قيام كرد اكثـر كـسانى را           امويان مختار ثقفى به عنوان انتقام از كشته       
شركت داشتند بـه بـدترين      ) عليه السالم (» سينح«كه در كربال در كشتن امام حضرت        

  .وضعى به قتل رسانيد
و » صـاحب الزيـد   «و  » يحيى بـن زيـد    «و  ) عليه السالم (» زيد بن على بن الحسين    «

» امـام حـسين   «و دالوران ديگر از كسانى هستند كه از كـشتن حـضرت             » محمد ديباج «
  .سنديدندبار را نپ به خود آمدند و زندگى مذلّت) عليه السالم(

ى  بهتـرين وسـيله  ) عليه الـسالم  (» حسين بن على  «ذكر مصيبت و شهادت حضرت      
جو، براى روشـن     ها است كه چگونه يك رجل الهى، يك مرد حقيقت          سازندگى جامعه 

ى خود دست    ى مردم تا آخرين لحظات حيات از عقيده        زده كردن افكار جامد و خواب    
  .بر نداشت تا به شهادت رسيد

ى  اينكه امروز به علـل زيـادى كـه اينجـا جـاى شـرحش نيـست بهـره                  بگذريم از   
  .شود صددرصد مثبت از مجالس سوگوارى برده نمى

ولى مجالس صحيح سوگوارى كـه وعـاظ بـزرگ در آن از معـارف اسـالم سـخن            
  .اى براى پخش معارف و حقايق اسالم است گويند، در واقع ذكر مصيبت وسيله مى
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اى ذكر مصيبت است و      طول انجامد فقط چند دقيقه    زيرا اگر مجلس يك ساعت به       
  .بقيه در پيرامون مسائل مختلف اجتماعى و فكرى مذهبى است

كند پس نبايد مجـالس وعـظ و         بنابراين فكر اينكه ذكر مصيبت، ائمه را ضعيف مى        
  .خوانى بر پا شود فكر استعمارى است روضه

 نبودن وسـائل تبليغـى و مجـالس         ى خواهند مردم را در سايه     و با القاء اين فكر مى     
  . سوگوارى از حقايق و معارف اسالم دور نگه دارند
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  اسالم و آزادى
آزادى چيست؟ و آيا    : اى از تهران سؤال شده     توسط نامه 

  دين اسالم به آزادى بشر كمك كرده است يا خير؟
ايم و چون  پ و منتشر كرده    ما پاسخ اين سؤال را در جزوات قبل به قطع جيبى چا           

آن جزوه كمياب شده بـه عنـوان تجديـد طبـع همـان مطالـب را در اينجـا بـه چـاپ                        
  .رسانيم مى

  
  :پاسخ ما

ما در پاسخ اين سؤال ناگزيريم معنى آزادى را شرح دهيم و سپس ببينيم آيـا ديـن                  
  اسالم به آزادى بشر كمك كرده است يا خير؟

انـد    جهان كه مطالعاتى را اطراف اديان عالم داشته        ى اكثر دانشمندان بزرگ    به عقيده 
دين مقدس اسالم براى تأمين آزادى بشر آمده و آن انـدازه كـه ايـن ديـن مقـدس بـه                      
حريت بشر كمك كرده هيچ مذهب و مكتبى نتوانـسته تـا آن درجـه در ايـن راه قـدم                     

  .اى بردارد ارزنده
پيـشواى  ) صلّى اللّه عليه و آلـه     (» محمد«: گويد دانشمند معروف مى  » لوئى تاماس «

  .»اسالم براى آزادى بشر قيام نمود و مسلمانان را از قيد هواى نفس رهائى بخشيد
براى اثبات اين مدعى اول بايد معنى آزادى و حريت را دانست و آن را براى بـشر                  

  .ى دين مقدس اسالم قضاوت كرد عاقل تصور نمود سپس درباره
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گيرد كـه انـسان در انجـام هـر           ى صورت حقيقت به خود مى     مسلّم آزادى بشر وقت   
اى آزاد باشد و هيچ گونه رادع و مانعى نداشته باشد، نه عقل و               عمل و اظهار هر عقيده    

مذهب بتواند او را مقيد كند و نه شهوت و نفس، او را محدود سازد تا هر عملـى كـه                     
ق و بدون قيد و شرط خـود را         ى او باشد بتواند انجام دهد و آزادى مطل         مطابق خواسته 
  .تأمين نمايد

ناگفته پيدا است كه اين چنين آزادى مخالف مصالح فردى و اجتماعى بـشر اسـت                
زيرا انسان داراى دو نيروى قوى است كه يكى او را بـه سـوى سـعادت و خوشـبختى         

و ديگـرى او را بـه طـرف بـدبختى و شـقاوت              ) به نام عقل و خـرد     (كند   راهنمائى مى 
  ).هواى نفس به نام شهوت و(د كشان مى

تواند در همه حال از قيد هر دو نيرو آزاد باشد تـا در               البته پيدا است كه انسان نمى     
چون در اكثـر مـوارد نفـس بـا عقـل مخالفـت              (نتيجه حريت مطلق خود را حفظ كند        

د پس ناچار بشر بايد تابع يكى از اين دو نيرو بوده و خود را از قيد ديگرى آزا                 ) كند مى
  .نمايد
  

  معنى آزادى
در كتب لغت و كلمات پيشوايان دين مقدس اسالم به تابعين هـر يـك از ايـن دو                   

ى آزاد اطالق شده چون هر يك از آن دو دسته از قيد هواى نفس يا عقـل و                    نيرو كلمه 
  .خرد آزادند

ى سـرباز وارسـته و آزاد فكـر          كنار كـشته  ) عليه السالم (» حسين بن على  «حضرت  
  :بار خالص كرد فرمود ه خود را از قيد هواى نفس و زندگى نكبتاسالم ك

  .»بخّ بخّ انت حرّ كما سميت فى الدنيا واالخرة«
  ).اند مرحبا به تو در دنيا و آخرت آزادى همان طور كه نام تو را حرّ گذارده(

ى بشر حافى    از در خانه  ) عليه السالم (» موسى بن جعفر  «و همچنين وقتى حضرت     
ى او   شنود او مشغول نواختن موسيقى است از كنيزى كه درب خانـه            كند و مى   مىعبور  
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آيا صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ كنيزك در پاسـخ عـرض              : پرسد ايستاده بود مى  
  ...آزاد : كند مى

معلوم است كه آزاد است اگـر       : فرمايد مى) عليه السالم (» موسى بن جعفر  «حضرت  
داشت و اين بـساط را پهـن          و مالك و پروردگار خود را مى       بود پرواى صاحب   بنده مى 

  .كرد نمى
ولى به طور اكثر، اين كلمه بر كسى كه خود را از قيد شهوت و هـواى نفـس رهـا                     

ى  كرده و تابع عقل و خرد گرديده اطالق شده است چنانكه در روايـات زيـادى كلمـه                 
ايـن افـراد را آزاد      ) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«احرار و حرّ به اين دسته گفته شده و          

  .دانند مردان حقيقى مى
  ترجيح با كدام طرف است؟

ى آزادى سعادت خود را تأمين كند و يا          ترديدى نيست كه اگر بشر بتواند در سايه       
آزادى دائمى براى خـود فـراهم آورد از آن آزادى چنـد روزه كـه موجـب بـدبختى و                     

  .گردد بهتر است شقاوت انسان مى
كه اين آزادى را بايـد حقيقـى دانـست ولـى آزادى از قيـد عقـل و عبوديـت                     و بل 

  .پروردگار را عين رقيت و بدبختى به حساب آورد
آزادى حقيقى آن نيست كه هر چـه ميـل داريـم انجـام              : (گويد مى» ويكتور كوزن «

  1).دهيم بلكه آن است كه آنچه را حق داريم بكنيم
: گوينـد  و مـى  فرسائى كرده ان بزرگ اروپا قلم  ى اين آزادى است كه دانشمند      درباره

  ).كند آزادى، حيات و سعادت بشر را تأمين مى(
آزادى بزرگترين عطيه و موهبتى است كه به انسان عطـا           : (گويد مى» اپيكنيسيتوس«

  2).باشد مصرف مى شده و در قبال آن نعمات و عطاياى ديگر پوچ و ناقابل و بى

                                                 
 .هاى مردان بزرگ  انديشهـ1

  .هاى مردان بزرگ انديشه ـ2
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جاى شك و شبهه نيست كه : (گويد و آزادى بشر مىى اين نح درباره» چالز فوكس «
فضائل انسان همه بسته به آزادى است در خـاك حاصـلخيز آزادى اسـت كـه ملكـات           

  1).يابد گيرد و پرورش مى فاضله ريشه مى
  

  اسالم بشر را آزاد كرد
دين مقدس اسالم هم تمام همتش اين بوده كه بشر را از قيد شهوت و هواى نفس                 

اد كند و او را با پيـروى از عقـل و خـرد بـه سـعادت جاويـدان و آزادى                      و بدبختى آز  
حقيقى برساند و از زير بار رقيت و عبوديت غير خدا نجات دهد لـذا در قـرآن مجيـد                    

: ى خداى تعالى مكـرّر بـشر را از متابعـت هـواى نفـس بـر حـذر داشـته و بـا جملـه                        
اندازيـد؟ و از     ود را به كار نمـى     چرا عقل و خرد خ    : (يعنى» افالتعقلون و افال تتفكّرون   «

عليـه  (» علـى «و حـضرت    ) بريد به پيروى از عقل و خرد وادار كرده است          آن بهره نمى  
ى ديگران مباش زيرا  بنده: يعنى» جعلك اللّه حرّا التكن عبد غيرك و قد«: فرمود) السالم

  .خدا تو را آزادمرد آفريده است
  آزادى مذهب

ياى متمدن بر سر آن غوغائى بر پا كرده اسـت و آن             حتّى در موضوعى كه اخيرا دن     
خواهـد ملـل     اى مـى   العـاده  ى حقوق بشر قرار داده و با زحمـات فـوق           را جزء اعالميه  

  .»آزادى مذهب است«مختلف عالم را در مقابل آن تسليم كند 
ى عمل گذارده و با آسانترين وجه انجام داده          اسالم از روز نخست آن را به مرحله       

  :فرمايد آن كتاب آسمانى مسلمين مىاست قر
ω)) oν# t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9  راه هـــدايت و ضـــاللت، طريـــق 4)) #$

سعادت و شقاوت واضح گرديده است و در دين و انتخاب مذهب هيچ گونـه اكـراه و         
  .اجبارى نيست

                                                 
  .هاى مردان بزرگ انديشه ـ1
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ى  ى يكى از انبياء كه وظيفه      سيلهناگفته پيدا است كه وقتى راه سعادت و شقاوت بو         
ى  ى طريق بوده است معلوم گرديد، علوم و معارف حقّه را و به طورى كه همه                او ارائه 

ى حقّ او را با عقل و وجدان  افراد متوجه شوند توضيح داد يك فرد عاقل گفتار و كلمه
از خود سنجيد و دانست كه راه سعادت و صراط مستقيم همـان دسـتوراتى اسـت كـه                   

ى اين پيغمبر داده شده است و آن طريق را براى رسيدن به خوشبختى و موفّقيت                 ناحيه
نمود اين چنين كسى از نعمت آزادى كامل برخوردار شده و با حريـت و                خود انتخاب 

  .ى طبيعى خود، مذهبى را انتخاب نموده است خواسته
ى اول بشر را   مرحلهدين مقدس اسالم تا توانسته همين هدف را تعقيب كرده و در      

به علم و دانش دعوت نمـوده و او را وادار بـه تفكّـر و تعقّـل در آيـات و شـگفتيهاى           
را با فهـم و     » توحيد و خداشناسى  «ى اسالم    ى اوليه  خلقت كرده تا آزادانه اساس و پايه      

  .درك خود معتقد شود
صيل نكرده باشـد و     قابل توجه اينكه اگر كسى اعتقاد به پروردگار را از اين راه تح            

بلكه نام خدا را تنها از ديگران فـرا گرفتـه باشـد و اذعـان قلبـى و اعتقـاد حقيقـى بـه                       
آفريدگار جهان نداشته باشد از نظر دين مقدس اسـالم ايـن چنـين كـسى خداشـناس                  

  .شود محسوب نمى
و همچنين اين موضوع بايد كامالً در تمـام اصـول عقايـد اسـالم رعايـت شـود و                    

ى اعتقادى اسالم را نبايد مردم مـسلمان از دانـشمندترين افـراد بـشر         مسألهكوچكترين  
  .تقليد كنند
تر آنكه اگر انسانى از روى نادانى و تعصب جاهالنه حاضر نـشد كـه بـراى                 عجيب

تأمين سعادت خود دين مقدس اسالم را بپـذيرد و بنـاى تجـاوز بـه مـسلمانان را هـم                
آزادانـه زيـر پـرچم    ) در واقع دستمزد حفظ او استكه (تواند با دادن جزيه    نداشت مى 

صلّى (» پيغمبر اكرم«اسالم زندگى كند و حتّى قرآن براى پناهندگان به اسالم صريحا به 
  .دستور داده كه بايد با كمال رأفت و مهربانى با آنها رفتار كنى) اللّه عليه و آله
ساد و اخاللگريهاى كفّار    اى از ف   ى توبه پس از آنكه خداى تعالى به گوشه         در سوره 

  :فرمايد كند مى اشاره مى
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و را پناه ده  اگر كافر يا مشركى از تو پناه خواست ا        : يعنى
تا كالم خدا را بشنود سپس او را به محلّ امان خويش برسان 

  .اين براى آن است كه آنان نادانند
بايـد بـه    ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم « در اين آيه دقّت كنيد عالوه بر آنكه         

نش پناهندگان كفّار پناه دهد وقتى هم كـه خواسـتند برگردنـد بايـد او را بـه محـلّ امـ                
  .برسانند

هم احدى را به    ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «ى اسالم مانند حضرت      خلفاء حقّه 
  .گذاردند كردند و مردم را به حال خود وامى بيعت و اقرار به عظمت خود وادار نمى

  
  يك نمونه تاريخى
به خالفت مستقر شد چند نفر از مـسلمانان         ) عليه السالم (» على«وقتى كه حضرت    

كنيم آيا ما را به اين كار        ميل نداريم كه با شما بيعت     :  آن حضرت رسيده گفتند    خدمت
  2مجبور خواهى كرد؟

در صورتى كه خالف : آن حضرت با كمال ماليمت بدون آنكه ناراحت شود فرمود       
كنم، بعد   اى نكنيد من شما را مجبور به بيعت نمى         مصالح مسلمانان اقدامات خرابكارانه   

نسبت به آنها سختگيرى نكرد و بلكه با آنان مهربانى          ) ليه السالم ع(» على«هم حضرت   
نمود با آنكه اگر عبداللّه بن عمر و سعد بن ابـى وقّـاص بـا او بيعـت                  و خوشخلقى مى  

كردند براى پيشرفت ظاهرى و خالفت آن حضرت بسيار نافع بود ولـى چـون ايـن                مى

                                                 
  .6ى ى توبه، آيه  سورهـ1
  .از آن جمله عبداللّه بن عمر و سعد بن ابى وقّاص بود ـ2
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عليه (» على« افراد بود حضرت     شد و مخالف آزادى اين     بيعت روى ميل آنان انجام نمى     
آنان را مجبور نكرد و آنها با همان حـال در زمـان خالفـت آن حـضرت بـسر                    ) السالم

  .بردند مى
اين است معنى آزادى مذهب كه در حقيقت اسالم آن را عملى كرده است و درباره 

  .افراد بشر اجراء نموده است
  

  آزادى فكرى
شـد و در گوشـه و كنـار           بشر ديده مـى    موضوع ديگر كه در اعالميه جهانى حقوق      

داننـد آزادى فكـر و       ى فكر دانـشمندان غـرب مـى        بعضى افراد جاهل آن را تنها زائيده      
  .وجدان است

با مرد : گويد مى» االسالم شبهات حول«يكى از نويسندگان معروف مصرى در كتاب 
فكـرى آزاد   تو  : طبيعى مذهبى روبرو شدم و او ابتدا با من شروع به بحث كرد و گفت              

  .ندارى
  چرا؟: گفتم
  مگر معتقد به خدا نيستى؟: گفت
  .چرا معتقد به خدايم: گفتم
  گيرى؟ خوانى و روزه هم مى البد نماز هم مى: گفت
  !آرى: گفتم
  .پس تو روشنفكر نيستى: گفت

  چرا آزادفكر و روشنفكر نباشم؟: دوباره گفتم
  .باشى ارد مىچون تو معتقد به خرافات و چيزهائى كه اصلى ند: گفت
مگر تو به چه معتقدى؟ آيا اين مخلوقات را كه آفريده؟ و اين حيات را چـه                 : گفتم

  كسى به آنان داده است؟
  .طبيعت: گفت
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  طبيعت چيست؟: گفتم
شـود و حـدودى نـدارد ولـى مظـاهرى دارد كـه               اى است كه ديده نمـى      قوه: گفت
  .گردد ى حواس، درك مى بوسيله

كـه ديـده     خواهى مرا از اعتقـاد بـه نيروئـى         كردم تو مى   من گمان مى  ! عجب: گفتم
شود به من معرّفى كنى ولى اگـر         شود بازدارى و نيروئى كه معلوم است و ديده مى          نمى

شود و كوتـاهى فكـر       ى ناپديد باشد كه ديده نمى      آزادى و روشنفكرى تو اعتقاد به قوه      
شود پـس    او هم ديده نمى   من هم اعتقاد به قدرت و نيروى مخفى و ناپديدى باشد كه             

خواهى با اين اعتراضـات خـدائى را كـه بـه او              چه فرقى ميان من و تو است؟ چرا مى        
اطمينان خاطر پيدا كرده و راحتى و سالمتى من بسته به اعتقاد و ايمان بـه او اسـت از                    

دهد و نه كالم     من بگيرى و در مقابل طبيعتى را كه نه شعور دارد نه پاسخ سؤال مرا مى               
  شنود به من بدهى؟ ا مىمر

اند اسـالم بـا آزادى       اى از طرز فكر يك عده افرادى است كه گمان كرده           اين نمونه 
  .فكر بشر مخالف است

بشرى كه حق اظهار عقيده و بيان فكر خود را نداشـته باشـد              : (گويد مى» منتسكيو«
  1)شود موجود زنده محسوب نمى

  
  دين اسالم و فطرت

قدس اسالم براى آزادى فكر بشر برداشته و با اين وسيله           بزرگترين قدمى كه دين م    
به رشد و موفّقيت او كمك كرده است، اين است كه تمـام قـوانين و اصـول اعتقـادى                    

موارد دستورات قرآن و اسـالم بـه عنـوان           اسالم با فطرت پاك موافقت دارد و در تمام        
ين دالئل كه مـورد قبـول       تر يادآورى و تذكّر بيان شده است، راه خداشناسى را با سهل          

گردد بـه روى بـشر بـاز كـرده و در شناسـائى كامـل پروردگـار،                   ى افراد، واقع مى    همه
راهنماى فكر و وجدان او بوده است، گاهى فكر بشر را به طرف آسمانها سـوق داده و                  

                                                 
  .هاى مردان بزرگ انديشه ـ1
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دهد و گاهى درختان سرسـبز       ى كرات و افالك را به او نشان مى         از آن راه، پديدآورنده   
ات زنده را با او در ميان گذاشته و قدرت خـداى بـزرگ را بـه يـاد او آورده                     و موجود 

  .است
ى استدالل اسالم و قرآن را در موضوع خداشناسى  دانشمندان بزرگ روز، تنها رويه

بهترين وسيله براى تربيت افكار در پيـشرفت خداشناسـى و           «: گويند تعقيب كرده و مى   
رى خود واگذار نمايند و براى پيـشرفت فكـر او        عقايد، اين است كه بشر را به طبع فط        

هاى خدا را به يادش آورند، او را از كجرويها و انحرافات ضد فطرت جلـوگيرى                 نشانه
  1.»كنند

اى تعقيب كرده  العاده اين عمل را اسالم در موضوع اثبات وجود خدا با جديت فوق 
ى نبـوت، قـرآن      هو به آزادى و پرورش فكر بشر كمك كرده است همچنـين در مـسأل              

  :گويد مى
≅ è%)) !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3 Ýà Ïã r& >ο y‰ Ïm≡ uθ Î/ ( β r& (#θ ãΒθ à) s? ¬! 4© o_ ÷W tΒ 
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كـه دو دو و     دهم اين  بگو من شما را يك اندرز مى      : يعنى

) فكر خـود را پـرورش دهيـد       (يك يك براى خدا قيام كنيد       
) پيغمبـر اسـالم   (سپس ببينيد اينكه تا امروز همدم شما بوده         
اى قبل از وقـوع      جنونى ندارد و بلكه براى شما جز ترساننده       

  .عذابى سخت بيش نيست
 به تفكّـر  كند مردم جهان را  اين آيه و چند آيه ديگر كه موضوع نبوت را تعقيب مى           

گذارند و از فعاليتهاى حياتى آن  وادار كرده و كسانى را كه عقل و فكر خود را آزاد نمى

                                                 
 .كند كتاب اثبات وجود خدا مدعى ما را ثابت مىـ 1

  .46سوره سبا، آيه ـ 2
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نمايند از هـر حيـوانى       كنند و در امور اعتقادى و مذهبى دقّت كاملى نمى          جلوگيرى مى 
  :گويد تر دانسته و مى پست

β Î))) § Ÿ° Éb> !# uρ £‰9 $# y‰Ζ Ïã «! $# •Μ Á9 $# ãΝ õ3 ç6 ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
t((βθ è= É) ÷è tƒ.1  
بــدترين حيوانــات از نظــر ارزش، در نــزد خــدا : يعنــى

عقــل خــود را بكــار ) وار(كــسانى هــستند كــه كــر و كــور 
  .اندازند نمى

اين است معنى آزاد گذاردن فكر كه در حقيقت اسالم آن را عملى كرده و مردم را                 
زادى فكرى و امنيت به پرورش عقل و خرد وادار نموده است و اين بود معنى حقيقى آ    

  2.دهد حقوق بشر را تشكيل مى ى جهانى ى سوم اعالميه كامل شخصى كه ماده
  

  چرا اسالم جنگ كرد؟
اگر اسالم آزادى فكر و مذهب را براى بشر تجـويز كـرده          : ممكن است سؤال شود   

پس چرا اين همه جنگ و خونريزى در صدر اسالم انجام شـد و مـردم را بـه ضـرب                     
  م اسالم وارد كردند؟شمشير زير پرچ

اوالً اكثر غزوات اسالمى، دفاعى بوده و جنـگ ابتـدائى نبـوده             : گوئيم در جواب مى  
است تا اين سؤال پيش آيد و هر كجا كه جنگ را براى مسلمانان جايز دانسته باز تنهـا                   

  .به منظور آزادى بشريت بوده است
  .تبدادى استجنگهاى اسالمى، بر ضد رژيمهاى فئودالى و حكومتهاى اس

                                                 
 .22ى  ى انفال، آيه  سورهـ1

قّ زنـدگى آزادى و     ى جهانى حقوق بشر اين است هـر كـس حـ            ى سوم اعالميه   ماده ـ2
  .امنيت شخصى را دارد
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جنگهاى اسالمى، بر ضد پرستش فردى از افراد بشر و رهائى يافتن مردم از زير بار 
  .ظلم و ستم متجاوزين است

  .ها است جنگهاى اسالمى، بر ضد خرافات و اوهام و افسانه
  .بوده است جنگهاى اسالمى، براى بدست آوردن آزادى حقيقى و صحيح

رحـم   پيـشه و سـتمگران بـى       داران جنايـت   ايهجنگهاى اسالمى، براى سركوبى سرم    
  .است

جنگ در اسالم همان صلح جهانى است كه امروز ملـل مترقّـى عـالم انتظـار آن را                   
  .كشند مى

جنگ در اسالم براى از بين بردن تبعيضات نژادى كه بر ضد انسانيت بوجود آمـده                
  .باشد كن كند مى خواهد آزادى و حريت بشر را ريشه و مى

خواهنـد ديـوار فـوالدى دور ملّتهـاى          بر ضد استعمارگرانى است كه مى     اين جنگ   
  .اسالمى بكشند و آنها را از علم و معرفت و تمدن و حيات دور سازند

  
  تاريخ اسالم گواه است

يابيـد صـاحب كتـاب       شما در تاريخ اسالم دقّت كنيد، گفتار ما را ثابـت شـده مـى              
  :نويسد مى» اسالم و صلح جهانى«

صلى اللّـه عليـه و      (» پيامبر اكرم «در يكى از جنگها با      : كند نقل مى »  ربيعه رياح بن «
چرا اين  «: ى زنى را ديد ايستاد و فرمود       جنازه) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر«بودم،  ) آله

و سپس به ياران خود رو كرد و به يكـى از آنهـا    » را كشتند؟ اين كه سزاوار كشتن نبود      
خالد بن وليد برسان و بگو نبايستى كودكان و مزدگيران و زنـان             زود خود را به     «: گفت

  .»كشته شوند
ى  براى ارتـش مـسلمين هنگـامى كـه آمـاده          ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «

  :اى خواند و در آن خطبه چنين فرمود حركت براى جنگ موته بودند خطبه
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هـم،  ستجدون فيها رجـاالً معتـزلين النّـاس فالتتعرَّضـوا ل          «
التقتلن امراة والصغيرا ضرعا وال كبيرا فانيـا والتقطعـن نخـالً            

  .»والشجرا والتهد منَّ بناءا
اى از   در ايـن جنـگ بـه دسـته        ! اى مردم مـسلمان   : يعنى

انـد   رهبانان كه در صومعه و عبادتگاههاى خود جـاى گرفتـه      
كنيد مبادا آنان را به قتل برسانيد و متعرّض آنهـا            برخورد مى 

گيــر را  ان و كودكــان شــيرخوار، پيرمــردان زمــينزنــ. شـويد 
ــازل و     ــانيد من ــيبى نرس ــان آس ــا و درخت ــه باغه ــشيد، ب نك

  .ساختمانهاى دشمن را ويران ننمائيد
اسالم جنگ كرد براى آنكه موانع آزادى بشر را از پيش پاى او بردارد لـذا در ايـن                   

كند و مانع كـشتن آنهـا        ىخوانيم كه به زنان و كودكان كفّار ترحم م         داستان و تاريخ مى   
گردد، پس اگر جنگ بر ضد كسانى باشد كه با آزادى بشر مخالفند عين آزادى است          مى

شد دين مقدس اسـالم بـه حريـت و آزادى بـشر              و واقعا اگر چنان جنگهائى واقع نمى      
  .خدمت و كمكى نكرده بود

  .ادى قائل استاين بود معنى آزادى فردى بشر كه اسالم و علم براى آن اهميت زي
  

  آزادى اجتماعى
  :اما آزادى اجتماعى از نظر دين مقدس اسالم

هاى  آيا برنامه: گوئيم گويند اسالم با آزادى بشر مخالف است مى ما به كسانى كه مى    
گوئيد بشر از قوانين اجتمـاعى اسـالم         ايد؟ آيا مى   عميق آن را در اين باره مطالعه نموده       

ورات اين دين مقدس را بـراى دمكراسـى اجتمـاعى نـاقص             نياز است؟ يا آنكه دست     بى
خردان معتقدند كه در ميان بشر نبايد قانون واحـدى           ايد؟ شايد يك عده بى     فرض كرده 

  .حكمفرما باشد تا مبادا به آزادى آنان لطمه وارد آورد
ولى پاسخ اين است كه شكّى نيست انسان احتياج كاملى به همنوع خود دارد و بـه            

  .است) مدنى بالطبع(اصطالح 
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  :نويسد مى» االعراق ةطهار«در كتاب » ابن مسكويه«
انسان مدنى بالطبع است و معنى مدنى بالطبع اين است          «

شود محال است    كه تمام سعادت انسان نزد ديگران يافت مى       
  .»به تنهائى و انفرادى به سعادت تام برسد

ل فكـرى گذاشـته و داراى        در نظر گرفتن اينكه اجتماع بشر رو به تكامـ          مخصوصاً
هاى معنوى و مادى را با هم جمع كنـد و            تواند جنبه  استعداد بيشترى شده است، كه مى     

ى عملـى جهانيـان گـردد        چون دين مقدس اسالم بايد تا آخر دنيا باقى بماند و برنامـه            
مردم مسلمان دستور داده است كه آئين دوستى و          رهبانيت مسيحيت را نسخ كرده و به      

  .اعى را رعايت كننداجتم
دار و   و از طرفى مسلّم است كه افراد بشر در يك حد نبوده و بلكه جمعى سـرمايه                

هاى نفسانى خود حقّ ضـعفا و بيچارگـان را پايمـال             قدرتمند در اثر پيروى از خواسته     
لذا براى بوجود   ) ايم هاى آن را در قرون اخير به چشم خود ديده          چنانكه نمونه (كنند   مى

آميز در بين افراد بـشر احتيـاج كـاملى بـه قـانون               مكارى و معاشرت مسالمت   آوردن ه 
  .ى افراد در مقابل آن تسليم باشند داريم واحدى كه همه

  
  »جنگ جهانى اول«

 ميالدى واقع شد و عـالم بـشريت از          1914الملل اول كه در سال       پس از جنگ بين   
 ميليـون   20فقط يك قلـم     ) دضررهاى مادى آن بمان   (اين جنگ خسارتهاى فراوان ديد      

األعضاء شدند اين فكر در ميان سـران         نفر از افراد اجتماع تلف و يا مفقوداألثر و ناقص         
اى كشيد كه اين كشتار      ى مردم جهان پيدا شد كه بايد نقشه        بعضى ممالك و بلكه قاطبه    
  .مهيب دوباره تكرار نشود

هنـد و بـا يكـديگر       براى اين منظور مصمم شدند يك سـازمان عمـومى تـشكيل د            
اى نوشـته    نامه المقدور با مسالمت حل كنند در اين موقع صلح         المللى را حتّى   مسائل بين 

 ماده تنظـيم گرديـد ولـى        440نامه در    صلح  ماده و اصل   121ى آن شامل     شد كه مقدمه  
ى دول بزرگ از تعهد خود       رفته رفته در اثر بعضى عوامل شوم و نقض قرارداد، بوسيله          
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الملل قادر به جلـوگيرى آن نـشدند    ى بين يدند و در جنگ جهانى دوم جامعهدست كش 
تا آتش جنگ برافروخته گرديد كه حدود شش سال اين جنـگ طـول كـشيد بـيش از                   

ى زيـادى هـم زخمـى        چهل ميليون نفر از افراد بشر در اين جنگ كشته شدند و عـده             
  .گرديدند

وباره متعهد شـدند كـه تمـام دولتهـا          وقتى دولتها اوضاع را به اين وخامت ديدند د        
المللـى بـا يكـديگر شـور         مانند افراد يك خانواده دور هم جمع شوند و در مسائل بين           

نمايند و در صورت تخلّف افـراد متجـاوز را متقاعـد كننـد و اگـر اصـرار نمودنـد بـا                       
همدستى يكديگر او را در صحنه جهان تنها گذارند و حتّى در صـورت مقتـضى بـا او                   

لفت نمايند اين منشور وقتى نوشته شد، پنجاه دولت آن را امضاء كردند و بـر سـر                  مخا
 مجمـع عمـومى     1327 مطـابق بـا نهـم آذر         1948آن توافق نمودند و در دهم سـپتامبر         

مـاده  ) 30(ى جهانى حقوق بشر را تصويب نمود و آن عبـارت از              سازمان ملل اعالميه  
  .باشد ت جهان بشريت مىى آنها ضامن صلح و امني است كه به عقيده

  .الملل اين بود مختصرى از تاريخ پيدايش سازمان بين
  

  نتيجه گفتار
واحـدى كـه     مقصود از نقل اين تاريخ اين بود كه بدانيد انسان بـدون يـك قـانون               

اى بنمايد پـس حتمـا افـراد     تواند زندگى آسوده امنيت و صلح جهانى را تأمين كند نمى    
دارند و االّ ضعفا و مستمندان پايمال اغنيا و قدرتمندان واقـع            بشر به اين قانون احتياج      

گردند و بلكه اساسا آزادى نوع بشر بستگى بـه ايـن قـانون داشـته و مـسلّم بـدون                      مى
ى متجـاوزين قـرار      رعايت اين قانون واحد هميشه اكثـر افـراد جهـان تحـت شـكنجه              

ى قانونى كه بـه ايـن         سى ماده  ايم كه تمام اين    گيرند ما در موارد متعددى ثابت كرده       مى
ى اسـالم وجـود      زحمات تهيه و تنظيم گرديده بهتر و كاملترش در ضمن قوانين عاليـه            

تواند صلح و امنيت جهان را تـضمين كنـد و آزادى كامـل               دارد بنابراين اسالم بهتر مى    
  .ى مردم دنيا را تأمين نمايد همه
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  چند نمونه از قوانين عاليه اسالم
تمـام افـراد بـشر آزاد بـه دنيـا           : (گويد ى جهانى حقوق بشر مى     اعالميه: ى اول  ماده

باشند و   آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند همه داراى عقل و وجدان مى                مى
  :اين ماده داراى سه جهت است) بايد نسبت به يكديگر با روح برادرى رفتار كنند

  .آيند يك ـ تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى
كرده مكرّر پيشوايان    اسالم عالوه بر آنكه از روز نخست همين هدف را تعقيب مى           

  .نمودند دين اسالم اين جمله را صريحا در ضمن سخنانشان گوشزد مردم مسلمان مى
به خالفت ظاهرى رسيد اولين كالمى      ) عليه السالم (» على«منجمله؛ وقتى حضرت    

  : ثناء الهى فرمود اين بودكه در ميان مسجد باالى منبر پس از حمد و
از آدم ابوالبشر فرزندى به عنوان غالم يا كنيز         ! اى مردم «

ــدان آدم از روز نخــست آزاد   ــده و تمــام فرزن ــد نگردي متولّ
من در كتاب خدا دقّت كردم فرقى بـين فرزنـدان           ... اند   بوده

اسماعيل كه كنيززاده بودند و فرزندان اسحاق كه آزاد بودنـد           
  »...نديدم 

  :گويد ى دوم از ماده اول مى لهجم
  ).تمام افراد از لحاظ حقوق با هم برابرند(

اسالم براى از بين بردن امتيازات نژادى و طبقاتى مبارزاتى انجام داد، مردم آن روز               
هـاى   كردنـد اسـالم توانـست بـا برنامـه          رحمانه معامله مـى    با سه دسته از افراد بشر بى      

ى اعراب نجـات دهـد و        ت شكنجه و تجاوزات ظالمانه    مختلفى اين سه دسته را از تح      
هائى كه مخالف اعمال آنان بـود از آن تجـاوزات بـاز         آنها را با اندرز و موعظه و برنامه       

  .دارد
ى اولى كه اسالم همت گماشت آنان را از دست ستم بشر آن روز نجات دهد           دسته

  .زنان بودند
افتاد اينچنين  به نوزاد دختر خود مىقرآن شرح حال عربها را در وقتى كه چشمشان 

  :كند بيان مى
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و چون يكى از عربها را به دختر نوزادش بشارت          : يعنى

زده شـود، از قباحـت       ه و سياه گردد و غم     اش تير  دهند چهره 
  .اند از ميان آشنايان خود دورى كند چيزى كه بشارتش داده

كردند خدا به پيغمبر اسالم  در همان موقع كه مردم با دختران خود اينگونه رفتار مى    
دخترى عنايت كرد و به آن حضرت دستور فرمود بايد كمال لطف و محبت را نـسبت                 

ى  دهد و با همين اعمال و گفتار توانست دختركشى كه عادت ديرينه           به آن دختر انجام     
  .العرب بود از بين ببرد ةمردم جزير

  
  ى دوم دسته
العرب و بلكه تمام افراد بشر ارزشى نداشـتند          ى دومى كه از نظر مردم جزيره       دسته

نـات و   بردگان و سياهان بودند عربها و حتّى ممالك مترقّى آن زمان بردگان را بـا حيوا               
  .گذاشتند پوستان را با بردگان فرقى نمى سياه

از » الفخر لالبيض على االسـود    «ى   دين مقدس اسالم اين اختالف نژادى را با جمله        
اسـاس بردگـى از بـين     ميان برداشت و عملى انجام داد كه با بهترين و سهلترين وسيله   

  .برود كه ما در بحث مستقلّى اين مسأله را شرح داديم
) صلى اللّه عليه و آلـه (» پيغمبر اكرم«پوست، مؤذّن مخصوص    و سياه » حبشىبالل  «

  .شد و به اين وسيله اختالف نژادى در اسالم عمالً از بين رفت
خواسـته اسـاس اختالفـات     كند اين ديـن مقـدس مـى    بزرگترين دليلى كه ثابت مى    

لّـت عجيـب بـه اوج       طبقاتى را از ميان بردارد اين است كه بردگان و كنيزان را از آن ذ              
انـد، در آن روزگـارى كـه         عزّت رسانيد كه اكثـر مـادران پيـشوايان اسـالم كنيـز بـوده              
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كنيززادگى براى عرب ننگ بزرگى بود دين مقدس اسالم با اين عمل ننگ و زشتى اين               
  .اى رسانيد العاده موضوع را مرتفع كرد و كنيزان را از آن ذلّت به عزّت فوق

  
  ى سوم دسته
 سومى كه اعراب براى آنها اهميتى قائل نبودند عجمها بودند ديـن مقـدس               ى دسته

  .»الفخر للعرب على العجم«ى  اسالم با جمله
ايـن امتيـاز را هـم از بـين بـرد و عمـالً               . براى عرب بر عجم مباهاتى نيست     : يعنى

ران ى كامـل پرهيزكـا     سلمان فارسى را كه اهل شيراز بوده و افتخار ايرانيان است نمونه           
  .قرارش داد

رفته رفته سلمان لياقت پيدا كرد كه از علوم اسالمى كامالً اطّـالع حاصـل كنـد در                  
نحـو كامـل محـروم       از آن علـوم بـه     ) عليهم الـسالم  (» ائمه«صورتى كه ديگران غير از      

  1.بودند
  

  فرمان آزادى عمومى
 افراد بشر با    در اين موقع بود كه اسالم توانست به مردم جهان بگويد حاال كه تمام             

يكديگر مساوى شدند بايد در يك صف تحت فرمان قانون واحدى حركـت كننـد تـا                 
ظلم و ستم و استبداد و خودخواهى و خالصه صـدها جنايـت ديگـر از بـين بـرود و                     

  .آزادى حقيقى براى تمام افراد جهان مفهوم واقعى داشته باشد
  ى اول جمله سوم از ماده

اسالم اين موضـوع    ) ه يكديگر با روح برادرى رفتار كنند      ى افراد نسبت ب    بايد همه (
  را با بهترين تاكتيك در چهارده قرن قبل انجام داده و قرآن به مسلمين خطاب كرده

  
                                                 

از علم باليا و منايا كه علـم مخـصوصى اسـت            : اند كه   در تاريخ حاالت سلمان نوشته     ـ1
  .اطّالعات كاملى داشته
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ى مـسلمانان و گرونــدگان بـه اســالم بـا يكــديگر     همـه 
  اصالح كنيد) ى آنان را نزاع و تفرقه(برادرند 

آنان را به اتحاد و دوستى دعوت نمائيد و به اين وسيله روح بـرادرى و برابـرى را                   
  .در ميان بشر زنده كرد

ى گفتـار و   بوسـيله ) صلّى اللّـه عليـه و آلـه   (» پيغمبر اسالم«آرى در مدت كوتاهى     
مسلمانان ايجاد نمود كـه آنـان       رفتار خود به حدى روح مساوات و يگانگى را در ميان            

گذشتند و در راه دوستى و يگـانگى از جـان و      نسبت به يكديگر از حقّ مسلّم خود مى       
ما در كتاب اتحاد و دوسـتى كـامالً ايـن بحـث را بررسـى                (كردند   مال خود دريغ نمى   

  ).ايم هاى علمى و تاريخى اسالم را در اين باره بيان نموده ايم و نمونه كرده
ى  ى دوم و همچنـين بقيـه       توانيـد مـاده    شنيدن آنچه را كه بحث نموديم مى      شما با   

باشد كاملتر آن را  ى حقوق بشر مى موادى كه مربوط به آزادى بشر است و جزء اعالميه
  .از قوانين دين مقدس اسالم جستجو كنيد

  
  عدالت و احسان

 سـال قبـل از      350اگر در اين موارد سخنى از عدالت و احسان پيش آمده و يـا از                
ايـن ايـده و آرزو در   . »زنـو «ى رهبر رواقيون فيلسوف شهير يونانى    ميالد مسيح بوسيله  

ميان بشر بوده است و هيچگاه از صورت تئورى خارج نشده، اسالم بـا بهتـرين روش                 
عدالت و احسان را در ميان مسلمانان برقرار نموده و نگذاشته به احـدى از افـراد بـشر           

  .ظلم شود
 عدالت و احـسان     عى با در نظر گرفتن آياتى كه در موضوع ترغيب مردم به           اين مد

  .كند ى ما را ثابت مى شود گفته در قرآن ديده مى

                                                 
  . 10ى ى حجرات، آيه سوره ـ1
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عالوه بر اين اسالم همت گماشت كه حقيقت دوسـتى و اتحـاد را در ميـان مـردم                   
ود نمودند احتياجى به عدل و دادگسترى نب       ى مردم به آن عمل مى      زنده كند كه اگر همه    

زيرا عدالت در صورتى بايد بوجود آيد كـه دوسـتى و محبـت و مواسـات نـسبت بـه                     
  .يكديگر از مردم سلب شود

  
  )عليه اهللا رحمة(گفتارى از خواجه نصير طوسى 

  :گويد دانشمند بزرگ مسلمانان خواجه نصيرالدين طوسى مى
اينكه بشر در زندگى بـه عـدالت و دادگـسترى محتـاج             

ى  ست كه مهر و محبت از بـين جامعـه         باشد بدان لحاظ ا    مى
انسانى رخت بربسته است زيرا بـا وجـود محبـت و صـفا و               

گردد، بـه علّـت      الفت هيچگاه به عدل و انصاف محتاج نمى       
آنكه انصاف كه عبارت از همان عدل است مـشتقّ از نـصف        
است يعنى شخص منصف موضوع مورد نزاع را بـا رفيـق و             

كـردن خـود عالمـت      شريكش نصف نمايد و همين نـصف        
تفرقه و جدائى است ولى اگر در بين جمعيت مهر و محبت             

شـود و در     و الفت باشد خود موجب اتحـاد و يگـانگى مـى           
كند تا محتاج بـه انـصاف و      نتيجه هيچگاه نزاعى پيشامد نمى    

  .عدل گردد
  

  جلوگيرى از ظلم و ستم
وز ظالمانه جلوگيرى ى جهانى حقوق بشر از ظلم و ستم، بغى و تجا اگر در اعالميه

  :فرمايد مى) ى الهى قانون نامه(شده است اسالم در قرآن 
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پروردگــار، شــما را از اعمــال زشــت و كارهــاى : يعنــى
  .كند خالف انسانيت و ظلم و ستم نهى مى

بدادى تا آخرين سرحد قـدرت مبـارزه   اسالم با زورگوئى، تجاوز و حكومتهاى است     
  .كرده است

پيشوايان اسالم براى هدايت و آزادى بشر، از هيچ گونه : تاريخ اسالم گواه است كه
انـد ولـى بـه       فداكارى خوددارى نكرده و جان خود را فداى اين هدف مقـدس نمـوده             

ه بـا خـون     رسـد كـ    كند و بـه ثمـر مـى        نهال آزادى وقتى ريشه مى    : (»براتربارر«ى   گفته
  ).ستمگران آبيارى شود

     ما شيعيان جهـان بـه اميـد روزى كـه آخـرين جانـشين پيـشواى اسـالم حـضرت                     
ظهور كند و با قوانين اسالم تمام دنيا را ) صلوات اللّه و سالمه عليه(»  ابن الحسن حجة«

كـن كنـد، بـسر       پر از عدل و داد كرده ظلم و ستم و بيدادگرى را از ميـان بـشر ريـشه                  
بريم و اميد است اين ايده و آرزوى ما به زودى لباس عمل به خـود بپوشـاند و آن                     مى

  .ى غيب ظاهر گردد وجود مقدس از پس پرده
  

  .اين نامه را هم بخوانيد
  :نويسند دوست محترم ما آقاى غالمرضا رستگار از تهران مى

  ....رساند  به عرض عالى مى
زدم غربـت و تنهـائى مـرا     قـدم مـى  حدود عصرى بود كه در كوى دانشگاه تهـران     

ام  داد، فشار درس آن هـم نزديـك امتحانـات خـسته            العاده محزون كرده و رنج مى      فوق
ى شـما فطـرت و       ى شيطان، ولـى بـه عقيـده        ى من وسوسه   نموده بود ناگهان به عقيده    

ى ذاتى مرا متوجه معتقدات مذهبى و خداپرستى نمود، اى لعنت بـر شـيطان كـه      غريزه
گذاشت قدرى آسـوده     داشت و نمى   ر اين موقع حساس هم دست از من بر نمى         حتّى د 

  .گذاشت در حزن و اندوه و غربت خود روز را به شب آورم باشم نمى
  ى پليد تا اين حد دشمن افراد بشر است؟ چرا اين جرثومه
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هر چه صبر كردم به هيچ وجه حاضر نبود دست از من بـردارد در ايـن موقـع بـه                     
ى ديوار كوى دانشگاه رسيدم در آن خيابان خلوت يك كشيش مسيحى و             ها پشت نرده 

يك آخوند مسلمان در اهميت و نقش موثّر روحانيـت در اجتمـاع بـا يكـديگر بحـث                   
دار هر   روحانيت مسيحيت با آن همه تبليغات دامنه      : گفت كردند، كشيش مسيحى مى    مى

به معنويت برسـاند بـرايش      خواهد بشر را از ماديت و جسمانيت نجات دهد و            چه مى 
  .شوند ممكن نبوده و بلكه افراد مسيحى بيشتر متوجه ماديات مى

چون در اسالم رعايت شئون مادى مردم هـم شـده، يـك             : گفت آخوند مسلمان مى  
تواند با داشتن روحى سالم به امور مادى خود هم بپردازد، تقريبا حدود        فرد مسلمان مى  

  .كردند اين مطالب با هم صحبت مىيك ساعت اين دو نفر در اطراف 
توانـد   انـسان نمـى   : آنچه من از شنيدن سخنان اين دو نفر استفاده كردم اين بود كه            

بدون داشتن روحى سالم در دنيا زندگى راحتى داشته باشد و همان طورى كه بـشر در                 
سالمتى بدن احتياج كاملى به طبيب جسمانى دارد در سالمت روح نيز مجبور است به               

  .يب روحانى مراجعه كندطب
ى كسالت خود را دريافته بودم ولى براى آنكه بهتر بتوانم            اينجا بود كه تقريبا نسخه    

در اين موضوع فكر كنم و هم رفقـايم را از خـواب غفلـت بيـدار نمـايم از آن كـانون              
ى نقـش روحانيـت و اثـر آن در اجتمـاع مرقـوم               محترم تقاضا دارم كه شرحى دربـاره      

  . مند فرمائيد ا را به اين وسيله از خرمن پر فيض خود بهرهفرموده و م
* * *  

  
  :پاسخ ما

اى از اثرات روحانيت و  ما در پاسخ اين نامه ناگزير بوديم گوشه! خوانندگان محترم
نقش مؤثّر آن را در اجتماع براى دوست محترم خود بنويسيم و با خواست خـدا عينـا                  

خواند ولى اين را بدانيد كه ما در اينجـا بـه             واهيدآن مقاله را شما هم در اين نشريه خ        
خواهيم توضيح دهيم كه     هيچ وجه نظرى به روحانيت مذهب خاصى نداريم و بلكه مى          

  .ى طبيبان روحانى احتياج دارد ى روح بوسيله بشر تا كجا به معالجه
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  روح و جسم
 گمـان   انـد ايـن اسـت كـه        يكى از اشتباهاتى كه بعضى از دانشمندان بـزرگ كـرده          

مـاديين  . كنند ممكن است كسى در عالم وجود داشته باشد كه منكر اصل روح باشد        مى
  :گويند كه معروف به انكار روحند مى

بدون ترديد انسان و همچنين ساير حيوانات و بلكه كليه نباتات ارواحى دارند كه              «
سـفه  نهايـت مـاديين و جمعـى از فال        » مانند عرض به جوهر بوجود آنها بستگى دارند       

معتقدند كه تعلّق روح به بدن مانند تعلّق عرض بـه جـوهر اسـت و بـه كلّـى از خـود            
رود ولـى متـدينين بـه اديـان          استقاللى ندارد و با از بين رفتن بدن، روح نيز از بين مى            

روح، داراى اسـتقالل كـاملى      «گويند   جهان و جمعى از دانشمندان علم پسيكولوژى مى       
مانـد، بلكـه اقـوى و افـضل از بـدن             ين رفتن بدن باقى مى    است كه پس از مرگ و از ب       

  .»است
ى جهان به وجود روح اذعان و اعتقـاد دارنـد و             بنابراين تمام دانشمندان و فالسفه    

گويند كه بشر در دنيا مركب از روح و بدن اسـت و چنانكـه بايـد در حفـظ و        همه مى 
  .دم برداشتى روح نيز ق سالمت بدن كوشيد الزم است كه در راه تزكيه

  
  روح چيست؟

  .از مسائل پر پيچ و خم فلسفى شناسائى حقيقت و ماهيت روح است
ى قديم و جديد به قدرى در تعريـف حقيقـت و وجـود روح     دانشمندان و فالسفه  

  .اختالف دارند كه تنها نقل گفتار آنان خود كتاب مفصلى خواهد شد
اء در تعريف حقيقـت روح وارد       ى جهان مانند مسيحيت و اسالم از ابتد        اديان زنده 

نشده و هر كجا از روح سـخنى بـه ميـان آمـده اسـت بـه تعريـف آثـار و صـفات آن                          
  .اند پرداخته
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: گويـد  ى كتب عهد عتيق و جديد است مى كه عصاره» قاموس كتاب مقدس«كتاب  
 لفظ روح در كتاب مقدس به طريق مجاز وارد گشته و معناى آن به قرائن معلوم                 غالباً(

  ).شود مى
  :گويد مى) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«قرآن كتاب آسمانى مسلمانان به 

 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ)) Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ 

Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) W((ξŠ Î= s%١  
از تـو سـؤال     ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر«اى  : يعنى

ند از حقيقـت روح بگـو روح از مـصنوعات و شـئون              كن مى
ما بـه    خدائى است كه كسى به حقيقت آن پى نخواهد برد و          

  .ايم شما جز كمى از علم نداده
تـرين و    روح از حيث حقيقت و ماهيـت از پيچيـده         : گويند بعضى از دانشمندان مى   

ات جهان  ترين اشياء است ولى از حيث آثار و خصوصيات از واضحترين موجود            مخفى
  .هستى است

  
  تكامل روح

ى عـالم و   شود كه قانونگذاران جهان و اديـان زنـده       با كمى تأمل و دقّت واضح مى      
بلكه كليه سازمانهاى سياسى و احزاب مختلف گيتى و شـايد فـرد فـرد افـراد بـشر از                    
كوچك تا بزرگ، مرد و زن، يگانه همتشان اين است كـه در زنـدگى، داراى امنيـت و                   

  .و استراحتى كامل بوده باشندسعادت 
خواهد كه عدالت و انصاف در تمـام شـئون زنـدگى او رعايـت                هر با وجدانى مى   

  .شود

                                                 
  .85ى  ى اسرى، آيه  سورهـ1
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اى كه باشد از حسن اخـالق، جـود و سـخاوت، عفـو و                انسان در هر مقام و مرتبه     
  .كند بخشش و شهامت و ساير صفات نيكو استقبال مى

خلقـى و تـرس و غـضب و          كجشخص عاقل تمام همتش اين است كه خود را از           
  .ساير صفات زشت نجات دهد

ى روح و    ها با انجام يك عمـل بـه نـام تزكيـه            ترديدى نيست كه تمام اين خواسته     
  .گردد نفس حاصل مى

  
  ارزش انسان

  .تنها امتيازى كه بشر به ساير حيوانات دارد مربوط به عقل و خرد او است
ظر اجتماع ارزشش بيشتر است و اگر لذا هر فردى كه داراى مغز متفكّرى است از ن    

  .تر خواهد بود انسان عقل و فكرش را از دست بدهد از هر حيوانى پست
  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(پيشواى اسالم 

  .»افضل الناس اعقل الناس«
  .»تر باشد ترين مردم كسى است كه عاقل با فضيلت«: يعنى

عقل و خرد نعمتى    «: گويند نبها مى ى عظمت اين گوهر گرا     دانشمندان بزرگ درباره  
است كه اگر كسى به حد كافى از آن برخوردار باشد به تمام خوشبختيها و سـعادتهاى                 

تـرين   نـصيب اسـت بـدبخت    جهان رسيده است و به عكس كسى كه از اين نعمت بـى     
  .»شود ى عالم محسوب مى موجودات زنده

استفاده » اموس كتاب مقدس  ق«چنانكه از كتاب    (» تورات و انجيل  «در كتب عهدين    
نامى از فكر و خرد و عقل برده نـشده و لـذا ايـن الفـاظ در آن كتـاب ديـده                       ) شود مى
توان معتقد شد كه در شـريعت موسـوى و عيـسوى ايـن گـوهر پـر          شود ولى نمى   نمى

كنندگان اين كتب فرامـوش      قيمت به كلّى مورد توجه نبوده بلكه بايد گفت كه تحريف          
  .الفاظ به ميان آورند حثى از ايناند كه ب كرده
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ى عقـل و     در قرآن كتاب آسمانى مسلمين و در احاديث پيشوايان اسالم بـه مـسأله             
العاده اهميت داده شده تا جائى كه تنهـا در قـرآن متجـاوز از                استفاده نمودن از آن فوق    

  . استى از آن وادار نموده چهل مورد از عقل به عظمت ياد شده و مردم را به استفاده
و نيز بيش از پانزده مورد از فكر و تفكّر نمودن در علوم مختلف اعتقادى و روحى                 

  .كند كه از فكر خود كمال استفاده را بنمايند برد و مردم را وادار مى نام مى
العاده پرارزش است و بايد انسان كمال اهميت         بنابراين بدون شك عقل و فكر فوق      

ى طبيبان روحى و گفتار پيشوايان دينى كه خـود را            بوسيلهتواند   را به آن بدهد و تا مى      
  .دانند او را هدايت كند راهنمايان عقل مى

  
  كند آيا عقل اشتباه مى

يكى از مسائل پر اهميتى كه بايد در اينجا يادآور شويم اين است كه آيا عقـل هـم                   
ل به هـيچ وجـه      كند يا چنانكه بعضى از دانشمندان و اديان جهان معتقدند عق           اشتباه مى 

  .اشتباهى ندارد
ترديدى نيست كه اگر كسى به معنى حقيقى عقل توجه داشته باشد هيچگاه نسبت              

  .دهد اشتباه به عقل نمى
  .شود ى آن راهنمائى مى زيرا عقل مانند نورى است كه انسان در تاريكيها بوسيله

  .پذيرد اى است كه حكم او را انسان بدون دليل مى عقل و وجدان همان قوه
شود مثالً اگر    اى است كه تنها خود دليل تمام مطالب علمى واقع مى           عقل همان قوه  

  .عقل چنين حكم كرده است: گويد به چه دليل ظلم بد است؟ مى: به كسى بگويد
بنابراين با قدرى تأمل و مراجعه به وجدان براى انسان كامالً عصمت عقل از اشتباه               

  .گردد واضح مى
اگـر عقـل اشـتباه نـدارد پـس چـرا مـردم در               : آيد كه  سؤال پيش مى  در اينجا يك    

كننـد؟ در پاسـخ    موضوعات علمى با يكديگر اختالف دارنـد و مختلـف قـضاوت مـى     
اين اختالفات مربوط به شدت و ضعف عقل است عينا مانند علوم مـادى     : گوئيم كه  مى

فيزيكـى را كـامالً     هاى علـوم     تواند تمام رشته   كه يك فيزيكدان متخصص و ماهرى مى      
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درك كند ولى ديگرى كه اين مهارت را ندارد و در بسيارى از مسائل آن جاهل اسـت                   
  .دهد بعضى از مطالب آن را اشتباه تشخيص مى

خلقى، جود و سـخاوت و قـبح         ى عقليه مانند حسن خوش     و اما در مستقالّت اوليه    
دهد، تمام مـردم     يص مى ظلم و ستم كه عقل هر قدر ضعيف هم باشد كامالً آن را تشخ             

لذا دين اسالم عقل را به تنهائى حجـت و    كنند ى اين مطالب يكسان قضاوت مى      درباره
شود كه مـردم را بـه        دليل قرار داده و مكرّر در قرآن و كلمات پيشوايان اسالم ديده مى            

بينيم ميزان تمام اعمـال نيـك را عقـل و            قضاوتهاى عقلى ملتزم نموده و بلكه مكرّر مى       
  .داند خرد مى

چـرا در   » افالتعقلون«: گويد قرآن بيش از ده مورد به مردم جهان خطاب كرده و مى           
كنيـد و آن را بكـار و فعاليـت وادار            امور دينى و معنـوى از عقـل خـود اسـتفاده نمـى             

  :فرمايد مى) عليه السالم(» على بن ابيطالب«نمائيد حضرت  نمى
لقلوب والقلـوب ائمـة     العقول ائمة االفكار واالفكار ائمة ا     «

  .»الحواس والحواس ائمة االعضاء
كند و وقتى  عقل انسان را وادار به تأمل و تفكّر مى: يعنى

انسان درست فكر كرد فكر او سلولهاى مغزى او را تحريك           
كرده و به طرف آنچه عقل راهنمائى نمـوده اسـت منقلـبش             

 نمايد و سلولهاى مغزى حواس ظاهر انسان را بـه آنچـه            نمى
كند و هر يك از حـواس        عقل درك كرده است راهنمائى مى     

ظاهريه تمام اعضاء بدن انسان را براى رسيدن به هـدفى كـه             
  .نمايد عقل او را هدايت كرده استخدام مى

  :فرمايد شيعه مى» پيشواى ششم«
  .»حجة اهللا على العباد النبى والعقل«

  .كند مىبنابراين ممكن نيست كسى احتمال بدهد كه عقل اشتباه 
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  خواهد عقل راهنما مى
ترديدى نيست كه قسمتى از مطالب و علوم چه مادى باشد و چه عقلى بـه قـدرى                 
سطحى است كه در همان دقت و نظر اول براى همه كس واضح شده و به هـيچ وجـه              
انسان احتياج به تأمل و فكر براى درك آن مسائل ندارد ولى در مقابل قسمت ديگـرى                 

 دقيق است كه گاهى انسان مجبور است سالها زحمت بكشد تا شـايد           از علوم به قدرى   
  .يكى از آن مسائل را بتواند با فكر خود درك كند

تر است كه حتى با يـك عمـر مطالعـه و دقـت               قسمت سوم از مطالب علمى عميق     
ممكن نيست يك نفر به تنهائى بتواند آن را درك كند بلكه احتياج كاملى به تجربيـات                  

ف دنيا داشته و الزم است كه افكار جمع كثيرى از دانـشمندان جهـان را بـه                  افراد مختل 
  .افكار خود اضافه كند تا بتواند آن مسائل را درك نمايد

از ايـن   ) كنـد  كه البته بيشتر در علوم معنوى وجود پيدا مى        (قسمت چهارم از علوم     
كـوچكترين  تر است يعنى انسان بدون الهام غيبـى ممكـن نيـست بتوانـد بـه                  هم عميق 

اى از مسائل آن پى ببرد مانند شناسـائى حقيقـت روح و صـفات و خـصوصيات                   مسأله
كامل پروردگار و حقيقت جهـان هـستى و كيفيـت نظـم عجيـب عـالم و راه كمـال و                      
ترقّيات روحى بشر و خالصه اكثر علوم روحى و معنوى كه ممكن نيست انسان بـدون     

  .گرفته باشد بتواند آنها را درك نمايدمعلمى كه از منابع غيبى الهام  راهنما و
در اينجا تمام دانشمندان بزرگ جهان اقرار دارند كه عقل انسان در اين قـسمت از                

گونـه موضـوعات از روحـانيين        علوم احتياج قطعى به راهنما دارد و بايد حتما در ايـن           
  .اند استفاده نمايد واقعى كه از مكتب انبياء مايه گرفته

  
  ىارزش علوم روان

ارزش و قيمت هر علمى به قدر فائده و نتيجه او است و همچنين ترديدى نيـست                 
كه هر علم و صنعتى كه بيشتر به استراحت و آسايش بشر كمك كنـد از نظـر عقـل و                     
وجدان ارزش بيشترى دارد مثالً اگر علم و صنعتى موجب شود كـه انـسان عمـرى در                  
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 عملى است كه بيش از يـك سـاعت          استراحت قرار گيرد ارزش آن بيشتر از آن علم و         
كند متدينين به اديان كه معتقد به حيـات اخـروى و زنـدگى               به آسايش بشر كمك نمى    

افزايند و قيمت علوم روحـى و روانـى را           ابدى هستند عالم آخرت را به حيات دنيا مى        
 نهايت بر علوم مادى ترجيح     شود ميليونها برابر بلكه بى     كه موجب راحتى ابدى آنان مى     

  .دهند مى
اند از عالم آخرت تحقيق كنند باز چون         و همچنين جمعيتى كه هنوز فرصت نكرده      

ى تزكيـه روح     هائى كه در فصل قبل يادآورى شـد در همـين دنيـا بوسـيله               به تمام ايده  
گيرند براى اين علم صدها برابـر ارزش   مى رسند و يك عمر در آسايش روحى قرار     مى

  .بيشتر از علوم مادى قائلند
  

  ارزش دانشمندان روحى
تر شده است كه ارزش بشر تنها بستگى         امروز ديگر اين مطلب از هر چيزى روشن       

به علم و دانش و تقوى و پاكدامنى او دارد و نيز ترديدى نيست كه هر دانـشمندى كـه      
ى آسـايش و سـعادت بـشر را فـراهم آورد         ى علم و دانشش بهتر بتواند وسـيله        بوسيله

  .تارزشش بيشتر اس
بنابراين طبيبان روحانى كه با سالمت نگاهداشتن روح انسانى افراد بشر را بـه اوج               

ى دانشمندان علوم مادى ترجيح قابل توجهى  رسانند بر كليه سعادت و آسايش ابدى مى
  .دارند
  

  نظم جهان
نظم جهان مقتضى است كه هـر فـرد و جمعيتـى عقـب كـار مخـصوص و رشـته                     

ى افراد ممكن نيست كـه در         پر واضح است كه براى كليه      تخصصى معلومى بروند زيرا   
جميع علوم تخصص پيدا كنند و مسلّم اگر عموم افراد هم در يك يا چند رشته معينـى                  

ى علوم و كارها بدون متخصص باقى بماند نظم فعلى جهان از بين              تحصيل كنند و بقيه   
  .خواهد رفت
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د و جمعيتـى هـم بـراى        بنابراين بايد هر كس عقب شغل مخـصوصى حركـت كنـ           
مـذهبى افـراد بـشر       تحصيل علوم روحى و دينى بروند و سـپس بـه طبابـت روانـى و               

  .بپردازند
قرآن كتاب آسمانى مسلمانان پيروان خود را به تحصيل در اين رشته از علم مكـرّر                

  :گويد وادار كرده و منجمله مى
$ tΒ uρ)) šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#ρ ã ÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù !$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù t x tΡ 

⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π x Í← !$ sÛ (#θ ßγ ¤) x tG uŠ Ïj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ 

óΟ ßγ tΒ öθ s% # sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ ¯= yè s9 š((χρ â‘ x‹ øt s†.1  
درست است گروندگان به مبانى دين اسالم همـه         : يعنى

ر كننـد پـس     توانند براى تحصيل علوم دينى و روانى سف        نمى
اى سفر نكننـد تـا از علـوم دينـى و             اى دسته  چرا از هر قبيله   

ى خـود را از      روحى فرا گيرند و وقتى برگردنـد اهـل قبيلـه          
دينى و امراض روحى بيم دهند شايد مـردم          عواقب وخيم بى  

  .از اين خطر خانمانسوز بترسند
  

  ترين شغلها شريف
وع اثر روحانيت در اجتماع كرده يكى از دانشمندان معاصر كه بحث جالبى در موض

ترين چيـزى كـه      ترين موضوع و پر ارزش     اى كه با شريف    تنها صنف و طبقه   «: گويد مى
ارزش و امتياز بشر به خاطر او است يعنى با نيروى مقـدس فكـر سـروكار دارد همانـا               

ى روحانيت به افكار مردم و مأموريت آنان  ى روحانيت است زيرا خدمت جامعه جامعه
ى روحانيت مستقيما با بدن و قسمت مـاده          ى بشريت است جامعه    جامعه ايت افكار هد

بنابراين طبق آن قاعده عقلى و مسلّمى كه بيان كـرديم شـرافت و              . مردم سروكار ندارد  
فضيلت هر طبقه بر طبقه و صنف ديگر مربوط به شرافت و فضيلت شغل و خدمت او                 

                                                 
 .122ى  ى توبه، آيه  سورهـ1
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 اول گفتار خود به عرض رسـانديم كـه          همچنين طبق آن موضوع مسلّمى كه در      (است  
افراد بشر از نظر ماده و جهات حيوانى امتيازى با حيوانات و جانوران و جانداران ديگر        
ندارند و تنها چيزى كه موجب فضيلت و امتياز او از ساير حيوانات است همان نيروى                

به احترام  كه روحانيت   : گردد طبق اين دو موضوع به خوبى ثابت مى       ) مقدس فكر است  
ترين طبقه از طبقات اجتماع است زيرا  ترين و با فضيلت شغل و خدمتى كه دارد شريف

سروكار تمام اصناف و طبقات مردم با بدن و قسمت ماده افراد بشر و خدمت آنـان بـه       
اجتماع خدمت به بدن و جهات حيوانى اجتماع است و قسمت ماده و بدن هـم ارزش                 

تـرين و گرانبهـاترين      معه روحانيت سروكارش بـا شـريف      زيادى را دارا نيست ولى جا     
ى روحانيـت بـه      موضوع از موضـوعات بـشرى يعنـى فكـر اسـت و خـدمت جامعـه                

ترين موضوع از افراد بشر كه ارزش و فضيلت بـشر بـه خـاطر او اسـت يعنـى                     شريف
  .»باشد نيروى مقدس فكر مى

  
  ى گفتار نتيجه

تـرين   پر اهميت  رسيم كه  ديم به اين نتيجه مى    اى كه در باال يادآور ش      ما از ده مقدمه   
ترين شغلها، شغل روحانيت و بزرگترين خدمات، خدمت         علمها علوم روحى و شريف    

  .باشد روحانيون واقعى براى بشر مى
  

  روحانى واقعى كيست؟
اند  يكى از سؤاالتى كه افكار جوانان ما را متوجه خود ساخته و مكرّر از ما پرسيده                

  واقعى چه شرايطى دارد؟ روحانى : كه
مكتبهاى جهان هر يك شرايطى براى طبيبان روحـانى معلـوم           : ايم كه  در پاسخ گفته  

  .اند كه ذيالً به دو مذهب بزرگ از آنها اشاره خواهيم كرد كرده
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         159  

  مذهب مسيحيت ـ1
يكى از مذاهب بزرگ جهان، مسيحيت است كه هميشه مورد احترام جمـع كثيـرى              

العاده اهميت داده شده     ى روحانيت فوق    است در اين دين به مسأله      از پيروان خود بوده   
و نام رهبران روحانى آن عبارت از اسقف، پاپ، كشيش و كاردينال است كه ذيـالً بـه                  

  .شود شرح نام و خدمات آنان مختصرا اشاره مى
  

  اسقف كيست؟
نيين روحـا  ى يونانى است كه به معنى وكيل است و اين نـام بـر تمـام                اسقف كلمه 

 عيـسى مـسيح را      56ى   صـفحه » قـاموس كتـاب مقـدس     «شود و در     مسيحى اطالق مى  
  .ى اعلى و اعظم اسقفها معرّفى كرده است نمونه
  

  شرائط اسقف
  :نويسد ى اول پولس رسول به تيمور تاوس پاپ سوم مى در رساله

اين سخن امين است كه اگر كـسى منـصب اسـقفى را             «
مالمـت و    اسـقف بايـد بـى     طلبـد پـس      بخواهد كار نيكو مى   

ــام و    ــل و صــاحب نظ ــيار و عاق ــك زن و هوش صــاحب ي
زن يـا    مهمانواز و راغب به تعليم باشد نه ميگسار يا طپانچـه          

طمــاع و ســودجو و قبــيح، بلكــه حلــيم نــه جنگجــو و نــه 
ى خود بـه نيكـوئى و فرزنـدان          زرپرست، مدير بر اهل خانه    

اه كسى نداند   خويش را در كمال وقار مطيع گرداند زيرا هرگ        
بيـت خـود را تـدبير كنـد چگونـه كليـساى خـدا را                 كه اهل 

نمايد و نه جديدااليمان كه مبادا غرور كـرده بـه     نگاهبانى مى 
اند هم  حكم ابليس بيفتد اما الزم است كه نزد آنانى كه خارج  
  .»نيكنام باشد، كه مبادا در رسوائى و در دام گرفتار شود
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  :گويد  مى4 تيطس باب اول عدد ى پولس رسول به و در رساله
تيطس را كه فرزند حقيقى من بـر حـسب ايمـان عـام              «

ــدر و    ــداى پ ــب خ ــالم از جان ــم و س ــق و رح اســت توفي
ى ما عيسى مسيح خداوند باد بدين جهت تـو را    دهنده نجات

من به   در كريت واگذاشتم تا بقايا را اصالح نمائى و چنانكه         
رّر كنـى اگـر كـسى       تو امر نمودم كشيشان در هـر شـهر مقـ          

مالمت و شوهر يك زن باشد كه فرزندان مؤمن دارد برى            بى
بايد چـون وكيـل      از تهمت فجور و تمرّد، زيرا كه اسقف مى        

مالمت باشد و خودرأى يـا تنـدمزاج يـا ميگـسار يـا            خدا بى 
نـواز و   زن يا طماع سودجو و قبيح نباشد بلكه مهمـان       طپانچه

 پرهيزگار و متمـسك بـه   خيرجو و عاقل و عادل و مقدس و       
كالم امين بر حسب تعليمى كـه يافتـه تـا بتوانـد بـه تعلـيم                 

  .»صحيح نصيحت كند و مخالفان را توبيخ نمايد
  

  پاپ كيست؟
ى  كه به معنى پدر است آمده در مشرق اروپا به عده          » پاپاس«ى يونانى    پاپ از كلمه  

كـم لقـب خـاص       در غرب كم  شود اما    زيادى از اسقفها و كشيشان اين كلمه اطالق مى        
  .اسقف روم گرديده

 معلوم باشد كه اين اسم براى بزرگـان روحـانى و يـا غيـر روحـانى از نظـر                     ضمناً
بگويد زيرا از  » پاپ«مذهب مسيحيت مورد نهى است و البته نبايد كسى به ديگرى پدر             

ا هـيچكس ر  «: كنند كه به شاگردان گفت     نقل مى » 23 باب   9عدد  «مسيح در انجيل متى     
  .»بر زمين پدر خود مخوانيد زيرا پدر شما يكى است كه در آسمانها است
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  كند ى پاپ اعظم را مشخّص مى هشت چيز است كه چهره

  . عقيده و ايمان او به مذهب كاتوليكـ1
مقام مسيح است يعنـى پـاپ فعلـى دويـست و             مناب و قائم   پاپ در حقيقت نائب   (

  ).است) سن پير( يا )پيرحوارى(شصت و سومين جانشين 
  . پاپ رئيس كليساهاى كاتوليك جهان استـ2
  .ى روحانيون كليساهاى كاتوليك است  پاپ رئيس كشيشها و كليهـ3
  .باشد رياست دارد ى مسيحيت كه حدود پانصد ميليون نفر مى  پاپ بر جامعهـ4
 پاپ حافظ ديانت مسيح و وظيفه دارد كـه كتـب مقـدس و انجيـل اربعـه را از                     ـ5

  .نسلى به نسل ديگر برساند
كس احتمال بدهد كه او خطا كرده يا گمان          گويد نبايد هيچ    پاپ وقتى سخن مى    ـ6

هاى او نبرد زيرا تفسيرات و تأويالت پاپ بطالن ناپذير است ولى او بـه                اشتباه بر گفته  
اى بـه   هـاى تـازه   هيچ وجه مجاز نيست كه به عنوان كشف و الهامات آسـمانى فرضـيه           

  .سيحيت بيفزايدمذهب م
ى دول حتّى شورويها حكومـت او را    پاپ داراى دولت و حكومت است و كليه ـ7

  .اند به رسميت شناخته
مقام مـذهبى روم     ى تاريخى وارث و جانشين كشور واتيكان و قائم          پاپ از نقطه   ـ8
  1.است
  
  

                                                 
 .1343ى اطالعات  اقتباس از سالنامه ـ1
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  شرائط پاپ
شـود ولـى    اگر چه انتخاب پاپ تحت قوانين و مقرّرات عريض و طويلى انجام مى        

باشد و گاهى حتّى كشيشهاى عـادى        براى انتخاب شونده شرائط زيادى مورد لزوم نمى       
  .شود به عنوان پاپ انتخاب مى) بنواى نهم(اى مانند   ساله12و بلكه كودك 

العـاده كاردينالهـا بـه آن اهميـت          و آنچه در انتخاب شوندگان شرط اسـت و فـوق          
زنـدگى كـردن بـا        نگهدارى مملكت و قدرت    ى امور روحانى و    دهند سياست اداره   مى

  .مسيحيان جهان به نحوى كه خود او صالح بداند، است
شـروع  » گرگوار نهـم «ى تفتيش عقايد و آراء كه در زمان پاپ  اينجا است كه مسأله 

دار كـرده و بـا       شد و به وضع نامطبوعى كه در كتابها مستور است و دامن تاريخ را لكّه              
طرف راست انـسان    «حتّى شرير را نبايد مزاحم شد و اگر به          اصل محبت مسيحيت كه     

  .شود حل مى» طپانچه زد طرف چپ را هم بايد گرفت
شـود و بعـد هـم        زيرا با اين وضعى كه پاپ بدون هيچ قيد و شرطى انتخـاب مـى              

ى او بدهند البد خودسرانه هر چه اخالقيـات          مسيحيان نبايد حتّى احتمال اشتباه درباره     
  . او اجازه بدهد انجام خواهد دادو افكارش به

  
  كاردينال كيست؟

باشـند،    نفرند كه در دربار پاپ هر كدام شاغل كارهاى پراهميتى مـى            85كاردينالها  
است كه در موقع مرگ پـاپ تـا تعيـين پـاپ بعـدى       ) بنام كاردينال اعظم  (يكى از آنها    

  .ا او به عهده دارددار تمام امور پاپ خواهد بود و حتّى رياست انتخاب پاپ ر عهده
ى كارهاى دربار پاپ را اين عده به عهده دارند و هر چه              و خالصه بايد گفت كليه    

آنان انجام بدهند صحيح است و حتّى خود پاپ بايد كامالً از آنها مواظبـت كنـد زيـرا                   
  .خود او هميشه مرهون لطف انتخابى آنان است
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  انتخاب كاردينال
و يا الاقل فرزند رؤساى يكى از كـشورها باشـد در عـين              كاردينال بايد يا شاهزاده     

گـردد پـاپ شخـصا در        ى كاردينالى مراسم خاصـى اجـرا مـى         حال براى نيل به درجه    
كند و در صورتى كه  انجمنى كه از خلفا و مطرانها، تشكيل شده نام كانديدا را اعالم مى            
 كاردينال داوطلـب را     پاپ بيمار باشد كافى است كه در اتاق خود با حضور دو نفر نام             

اعالم كند و در صورتى كه از طرف پاپ نام وى برده نشود ولو اينكه انجمـن رأى بـه                    
  .كاردينالى او بدهد به هيچ وجه اثرى ندارد و به مقام كاردينالى نخواهد رسيد

تشريفات دربار پاپ در واتيكان به قدرى مفصل است كه اين كتاب گنجايش نقـل               
ندازه مسلّم است كه روحانيت واقعى در واتيكان مفهومى ندارد بلكـه            اين ا . آن را ندارد  

  .در واقع سلطنتى است كه به پاپ داده شده است
  
   دين اسالمـ2

دين اسالم كه يكى ديگر از مذاهب بزرگ جهان است نيز بـه موضـوع روحانيـت                 
نـى خـود    العاده اهميت داده و بلكه اين مسأله را از بزرگترين مـسائل حيـاتى و دي                فوق
خود تشريفاتى قائل نـشده و بـا         داند ولى در عين حال به هيچ وجه براى روحانيت          مى

  .دهد ترين وضع مراسم انتخابى بزرگترين رهبر روحانى خود را انجام مى ساده
دين اسالم چون تمام امتيازات مادى و نژادى را الغاء كرده و تنها امتيـاز انـسانى را                  

تـر و دانـشمندتر      بق دو اصل مذكور هر فردى كه پاكـدامن        داند و ط   به علم و تقوى مى    
  .توانند آن را به عنوان رهبرى روحانى خود انتخاب كنند باشد مردم آزادانه مى

  
  شخص اول روحانيت

تـرين   اسالم معتقد است كه چون شغل مقـدس روحانيـت از بزرگتـرين و مـشكل               
تفاده نمايد چنانچه مـا هـم در        بايست از منابع وحى اس     شغلها است و در اكثر موارد مى      

تواند آن را    ى همين نامه به آن اشاره نموديم بايد در مسائلى كه مستقال عقل نمى              مقدمه
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درك كند از پيشواى بزرگ اسالم كه به اعتقاد مسلمانان هـيچ اشـتباهى نـدارد آنهـا را                   
  .تعليم بگيرند

ى ايـن    يعه را درباره  ما در اينجا مجبوريم روش دو مذهب بزرگ اسالمى سنّى و ش           
مسأله در زمان فعلى كه دسترسى به پيشواى معصوم و بزرگ اسـالمى ندارنـد تـشريح                 

اى كه از نظر منطق در اين زمان به هدف اسالم و شرايط انتخـاب                كنيم سپس هر دسته   
  .روحانيت نزديكتر بودند تأييد نمائيم

  
  احكام اسالم

  :شود سم تقسيم مىاحكام اسالم از نظر عموم مسلمانان به سه ق
  .اصول اعتقادات كه اجمال آن را عقل مستقال بايد درك كند: اول
  .فروع احكام كه غير مجتهدين بايد از بزرگان روحانيت تقليد و پيروى كنند: دوم
ى روحانيين متخصص است كه آن را تبليغ كنند تا مـردم             اخالقيات كه وظيفه  : سوم

  .به آن عمل نمايند
  

  و روحانيتاهل سنّت 
اهل سنّت عمالً در اصول اعتقادات بـه عقـل و قـرآن و اجمـاع و احاديـث نبـوى                     

آورد  عقل اعتقادات اجمـالى را بوجـود مـى        «: گويند كنند به اين معنى كه مى      مراجعه مى 
قرآن و احاديث تا حدى راهنماى عقل است و به مجرّدى كه چند نفر از امـت پيغمبـر                   

ر سر آن اجماع نمودند اگر چه بر خالف كتاب و سـنّت هـم               مطلبى را تأييد كردند و ب     
ى  باشد جز دين است و بايد مردم مسلمان كامالً به آن اعتقاد كننـد چنانكـه در مـسأله                  

را ) عليـه الـسالم   (» علـى «خالفت با اينكه قرآن البته به انضمام سنّت صريحا حـضرت            
قيفه جمع شدند و ابـوبكر را       ى پيغمبر معين كرده بود ولى چون چند نفرى در س           خليفه

اعتقـادات بـزرگ     بـه هـر حـال در اصـول        . به خالفت تعيين كردند ابوبكر خليفه شـد       
روحانى آنان كسى است كه امت او را تعيين كـرده باشـند و البتـه سـائرين بايـد از او                      

  .پيروى كنند
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  در فروع احكام
مجبورند تا آخـر  اهل سنّت در فروع احكام فقط چهار نفر روحانى بزرگ دارند كه    

دنيا از آنها تقليد كنند حتّى اگر دانشمندى صد برابر در فـروع احكـام علمـش از آنهـا                    
  .باالتر باشد باز بايد حتّى خود او از آن چهار نفر تقليد نمايد

گويند اجماع امت كه حتّـى در مقابـل         نه اينكه اين مطلب بدون دليل باشد بلكه مى        
شناسـد و آن     ين چهار نفر را به مرجعيـت كامـل مـى          قرآن و حديث ارزش دارد فقط ا      

  :چهار نفر عبارتند از
  .»مالك، احمد ابن حنبل و محمد بن ادريس شافعى بن ابوحنيفه، انس«
  

  ى نفس در اخالقيات و تزكيه
شـوند و از آن راه       ى نفس به مسلك متصوفه متوسـل مـى         اهل سنّت غالبا در تزكيه    

  . تكميل كنندخواهند سير و سلوك خود را مى
  

  شيعه و روحانيت
  :گويد ى دوازده امامى به پيروى از قرآن كه مى شيعه

¨β Î))) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# ö((Ν ä39 s) ø? r&.1  
  :و نيز فرموده. ترين شما است ترين شما در نزد خدا پاكدامن گرامى: يعنى
ì sù ö tƒ)) ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;((M≈ y_ u‘ yŠ.2  

تنها براى دو ) اند برد درجات مردان با ايمان و كسانى را كه دانش يافته  خدا باال مى  (
  .كس احترام قائلند

  .اند افراد با ايمان كه داراى علم و دانش: اول

                                                 
 .13 ى ى حجرات، آيه سورهـ 1

  .11 ى ى مجادله، آيه  سورهـ2
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كسانى كه دامنشان از آلودگيهاى گناه و خطـا و آنچـه شايـسته مقـام انـسانى                  : دوم
تر  باشد روى اين حساب از نظر شيعه هر فردى كه در اين دو صفت كامل              نيست پاكتر   

است داراى عظمت روحى بيشترى خواهد بـود و شـيعيان بـراى او احتـرام زيـادترى                  
  .قائلند

به حكم عقل و قرآن رهبر روحانى جميع شيعيان جهـان در هـر              : گويند شيعيان مى 
  . تقوى باالتر باشدزمان آن كسى است كه وجدانا از تمام افراد بشر در
كند و براى هدايت و راهنمائى عقـل         شيعه در اصول اعتقادات تنها به عقل اكتفا مى        

اند و در علم و تقوى       خود به گفتار قرآن و پيشوايان اسالم كه از جانب خدا تعيين شده            
ى نفـس و علـم اخـالق تنهـا بـه             شـيعه در تزكيـه    . نمايد اند مراجعه مى   به كمال رسيده  

ى   پيشوايان اسالم كه از نظر شيعيان و بلكه جميـع مـسلمين آنـان بـه درجـه      دستورات
ى دوم يـادآور شـديم از        و چنانكـه در شـماره     (كنند   اند عمل مى   اعالى انسانيت رسيده  

  ).نمايند مسلك تصوف اظهار تنفّر مى
  

  ى روحانيين شيعه وظيفه
  .مه دهندروحانيين شيعه موظّفند كه در سه رشته تحصيالت خود را ادا

كنند  ى اول استمداد مى علم اصول اعتقادات كه در اين رشته از عقل در مرحله    : اول
ى خداشناسـى و نبـوت و معـاد و حتّـى تـا حـدودى در         و آنچه عقل اجماالً در مسأله     

ى امامت و خالفت حكم كرد آن را صددرصـد صـحيح دانـسته و سـپس بـراى                    مسأله
ئل اين علم ميزانى براى معلومـات خـود معـين           تفصيل و تحقيق از خصوصيات و مسا      

كرده كه مبادا جهل مركب با علم و عقل مخلوط شود و آن ميزان عبارت است از قرآن                  
  .ترين افراد بشرند ى خود كه دانشمندترين و پاكدامن گانه ى دوازده و گفتار ائمه

 بـه   )گوينـد  مـى  البته بـه آن صـورتى كـه اهـل سـنّت           (شيعه براى اجماع مسلمين     
خصوص در اصول اعتقادات كوچكترين ارزشى قائل نيست زيرا از نظـر آنـان اجمـاع                

كه غالبا عامه و اهل سنّت از آن تعبيـر بـه   (همان اكثريت است و مسلّم هميشه اكثريت      
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ى زمانهـا    در قرآن به جهل و نادانى نسبت داده شده و حقّا هم در همـه              ) كند اجماع مى 
  .اند دور بوده و اكثريت از حقيقت غالباً

اند با قلـم و      لذا آن دسته از روحانيين شيعه كه در اين رشته تحصيالت كافى داشته            
اى كرده و اصول اعتقادات اسالمى را با منطق علمى           گفتار به عالم تشيع خدمات ارزنده     

  .اند به جهان معرّفى نموده
قتى از خرافات من و«: گفت يكى از دوستان تازه مسلمانم كه سابقا مسيحى بوده مى

اصول اعتقادى مذهب مسيحيت به تنگ آمدم و خواستم از مذهب كاملترى تحقيق كنم              
كه در دانشگاه با هم بوديم      » عبدالقادر«به مذهب اسالمى رسيدم از همكار عزيزم آقاى         

توانم از اسالم تحقيق كنم؟ قرآنى در مقابلم باز كرد و            من به چه وسيله مى    : سؤال كردم 
تـوانم   من كـه نمـى    :  از آن را قرائت كردم لذّتى نصيبم شد ولى به او گفتم            من چند آيه  

تمام قرآن را بخوانم تا از اصول اعتقادات اطّالع پيدا كنم خوب است شما بگوئيـد كـه                  
  دانيد يا خير؟ آيا خدا را جسم مى

دانـسته و زيـاد او را        خدا را جسم مى   » محمد بن حنبل  «امام ما   : در پاسخ من گفت   
  .اب ديده استدر خو

همان خرافاتى   ام و  ى اول متأثّر شدم كه از چاه در آمده به چاله افتاده            من در مرحله  
كه در مذهب مسيحيت وجود داشت دوباره نصيبم شد، ولى وقتى با يكى از دانشمندان  
شيعه برخورد نمودم و اصول اعتقادى اسالم را با موازين علمى و عقلى بـرايم يـادآور                 

  .»ام ى خود را پيدا كرده دهشد ديدم گمش
  

  علم به فروع احكام: دوم
ى احكامى كه در زنـدگى فـردى و    در اين رشته روحانيين شيعه موظفند كه از كليه   

اجتماعى، عبادى و سياسى و غيره براى بشر مورد لزوم اسـت تحقيـق كننـد و در هـر                    
  .زمان احكام مورد نياز آنها را در اختيارشان بگذارند
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  ليد كيست؟مرجع تق
العاده اهميـت داده و      چنانكه قبالً يادآور شديم اسالم به علم و پاكدامنى انسان فوق          

لذا مذهب شيعه براى مرجع بزرگ روحانيت مهمترين شرطى را كـه قائـل شـده ايـن                  
ى مردم مسلمان در احكام  اعلم باشد يعنى از كليه) بنا به فتواى اكثر فقها(اوالً : است كه

ق از مدارك آن داناتر باشد و ثانيا گرد معصيت و گناه نگردد و دامنش از                اسالم و تحقي  
كنند كه مادر و پدرش او را از راه غيرمشروع           تمام آلودگيها پاك باشد و حتّى شرط مى       

موقـع انعقـاد     گاه پدر و مادر در    ) وراثت(بوجود نياورده باشند زيرا از نظر علم ژنتيك         
  .گذارد ى به جاى مىى فرزند اثر سوئ نطفه در روحيه

اى  خواهند چند دقيقه   ى امام جماعت كه فقط مردم مى       قابل توجه آنكه شيعه درباره    
يكى از اعمال عبادى خود يعنى نماز را با او بخواننـد و در قيـام و قعـود از او پيـروى                 
كنند فرموده است كه بايد به حدى پاكدامن باشد كه ترك گناه و انجام واجبات ملكه و             

  .ت او شده باشدعاد
بخشد و   ى دوازده امامى تنها چيزى كه به يك بشر امتياز مى           و خالصه از نظر شيعه    

كند علم و پاكدامنى است و تشخيص ايـن دو موضـوع             او را روحانى كاملى معرّفى مى     
  .ى افراد مسلمان است هم در يك فرد به عهده

  
  ى نفس علم اخالق و تزكيه: سوم

شيعه تنها از روش پيشوايان اسالم و كلمات آنـان و آيـات             در اين رشته روحانيين     
كنند و كامالً مكتـب آنهـا از مكتـب متـصوفه جـدا اسـت و حتّـى در                     قرآن استفاده مى  

  .گيرند بسيارى از موارد عنوان مبارزه با دراويش را به خود مى
نها ترين اديان و مذاهب جهان است و ت دين مقدس اسالم كامل: گويد زيرا شيعه مى

اين بوده است كه مردم مسلمان را عمالً و         ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «هدف  
بعثـت  «: گفـت  بند به صفات و اخالقيات انسانى بنمايد آن حضرت مكرّر مى           اخالقا پاى 

  .هدف از مبعوث شدن من تكميل مكارم اخالق بشر است: يعنى» التمم مكارم االخالق
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است اسالم در بزرگترين هـدف خـود احتيـاج بـه مـسلك              بنابراين چگونه ممكن    
دهـد   ى باطن مى   لذا شيعه اولين دستورى را كه براى تزكيه       . التقاطى تصوف داشته باشد   

اين است كه بايد يك فرد مسلمان در مقابل دستورات اسالم كامالً تسليم باشد و تمـام                 
يك فرد مسلمان به بزرگترين     قوانين الهى را موبمو اجرا كند وقتى اين چنين شد مسلّم            

ى  هدف اسالمى كه رعايت اخالقيات فردى و اجتماعى است عمل خواهد كرد و تزكيه   
  .باطن و سير الى اللّه آنان تمام شده است

ضمن ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «زيرا تمام صفات و اخالقيات حسنه را        
كّر داده و وقتى يك فرد مسلمان خـود را          آيات قرآن و روايات اسالمى به افراد بشر تذ        

مقيد به تمام دستورات اسالم بنمايد باطن خود را از آلودگيها پاك كرده و داراى مكارم                
  .اخالق شده است

نظر از تعصبات مذهبى از نظر عقل و منطق بايد گفت تنها روحانيتى              تا اينجا صرف  
  . استكه معنى واقعى آن در خارج وجود دارد روحانيت شيعه

اما روحانيت مذاهب مختلف ديگر به قدرى آلـوده بـه خرافـات اسـت كـه بـسيار                   
مشكل است كسى آمادگى مطالعه و شرح حاالت آنها را داشته باشد و لذا ما هم از نقل 

  .كنيم آن خوددارى مى
رسيم كه روحانيين واقعى بهترين خدمت را بـا امكـان دو             بنابراين به اين نتيجه مى    

  .ت به اجتماع بنمايندشرط ممكن اس
 توجه دادن مردم به اهميـت امـراض روحـى و نـشان دادن راه معالجـه و دادن                    ـ1
  .هاى شفابخش براى درمان آنها نسخه
  .داند  مواظبت شرائطى را كه عقل و وجدان براى يك فرد روحانى الزم مىـ2

يا اگر روى   نه مثل اكثريت افراد اجتماع كه يا به فكر امراض روحى خود نيستند و               
رونـد و    اى بنمايند نزد نااهـل مـى       ى ذاتى گاهى بخواهند از علوم روحى استفاده        غريزه

  .حاضر نيستند به متخصص آن مراجعه كنند
ى روح بكنـد و تـا        اميد است اين مقاله جوانان عزيز مـا را متوجـه اهميـت تزكيـه              

  . توانند از روحانيين واقعى كمال استفاده را بنمايند مى
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  !آيا مشروبات الكلى براى انسان مضر است؟
آيا مشروبات الكلى : كنند كه هاى زيادى سؤال مى در نامه

براى انسان مضر است كه اسالم آنرا حـرام كـرده اسـت يـا               
خير؟ و آيا از نظر قانون هم مشروبات الكلى ممنوع است يا            

  خير؟ 
  

  مشروبات الكلى و قانون
  : بر دو قسم استترديدى نيست كه قوانين دنيا

 قوانينى كه خداى جهان براى ايجـاد نظـم و امنيـت عمـومى و تـأمين سـعادت                ـ1
  .ى پيامبران فرستاده است بشرى بوسيله

 قوانين بشرى كه انسانها با عقل و فكر خود بـراى حفـظ نظـام اجتمـاع جعـل                    -2
  .اند كرده

  
  قوانين الهى و مشروبات الكلى

ر بسيارى از آيـات مـردم يهـودى و مـسيحى            د) عهد عتيق و جديد   (كتاب مقدس   
مذهب را از شراب و مسكرات بر حذر داشته و تا حدى به ضررهاى آن اشـاره كـرده                   

  .است
  :گويد در كتاب امثال سليمان نبى باب بيستم عدد يك مى
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آورد و هر    كند و مسكرات عربده مى     شراب استهزاء مى  «
  .»كه به آن فريفته شود حكيم نيست

  :گويد  مى17 عدد 21و در باب 
هر كه شراب و روغن را دوست دارد دولتمند نخواهـد           «
  .»گرديد

  :گويد  مى29و در باب بيست و سوم عدد 
واى از آنِ كيست؟ و شقاوت از آن كه؟ و نزاعها از آن             «

  .»نمايند كدام؟ آنانى را است كه شراب مدام مى
ورد وجـود دارد كـه      و از اين قبيل كلمات در كتب عهد عتيق متجاوز از بيـست مـ              

حرمت صريح آشاميدن مسكرات بخصوص شراب را كـه در آن زمـان بيـشتر معمـول                 
  .بوده تصريح كرده است

 18عـدد    ى پولس رسول به افسسيان باب پـنجم        در رساله » عهد جديد «و در كتب    
  :گويد مى

  .»و مست شراب نشويد كه در آن فجور است«
 و از آن نهى كرده است ولـى متأسـفانه   بنابراين كتب عهدين شراب را حرام دانسته     

در عوض آنكه آيات حرمت شراب در انجيل بيش از كتاب تورات وجود داشته باشـد                
دين مسيحيت براى رفع نـواقص تـورات آمـده اثبـات     : گويند و ادعاى مسيحيان كه مى    

شود با آنكـه در      در كتاب انجيل حتّى يك آيه هم در حرمت مسكرات ديده نمى           . گردد
اى بـراى روح و جـسم    العاده ن نشريه ثابت خواهد شد كه مسكرات ضررهاى فوق      همي

  .بشر دارد
عالوه بر اين كتاب انجيل به وجود مقدس حضرت عيسى در مكرّر از آيات نسبت               

  :گويد كه دهد و حتّى مى ميخوارگى مى
نمـود و او را      اى مـى   ى صلب نسبت به شراب بيانـات عاشـقانه         عيسى قبل از واقعه   

  .كرد كه كتاب انجيل لوقا و متى و مرقس شاهد گفتار ما است اع مىود
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ى اثبات تحريف انجيل است بماند شايد در جـاى ديگـر آن را      اين بحث كه مقدمه   
به ميان آوريم ولى مسلّم از گفتار فوق ثابت شد كه كتـب عهـدين حرمـت شـراب را                     

ى كرده است ولى چـون در  تصريح كرده و دو مذهب زنده عالم از نظر قانونى آن را نه          
آيات جـواز شـراب و مـسكرات بيـشتر بـه چـشم              ) عهد عتيق و جديد   (كتاب مقدس   

پيـروان  ! انبياء عظام مانند نوح و عيسى ميگسارى كردند       : گويد كه  مى خورد و مكرّر   مى
  .كنند حقيقى اين دو مكتب از استعمال مشروبات الكلى خوددارى نمى

  
  اسالم و مسكرات

ر متجاوز از صدها روايت و حديث و مكرّر از آيـات قـرآن، آشـاميدن                اما اسالم د  
) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبراسالم«شراب و استعمال مسكرات را حرام دانسته و         

نمـوده   خوردند تأديب مى   االيمانى كه گاهى مخفيانه شراب مى      شديدا مسلمانان ضعيف  
  .است

: نويـسد   مى 30ى   البارى صفحه  ب فتح ابن حجر كه از علماء اهل سنّت است در كتا         
روزى ابوبكر و عمر و هشت نفر ديگر از اصحاب در منزل ابوطلحـه زيـد بـن سـهل                    «

ى  بكر در حال مـستى اشـعارى در مرثيـه          جمع شدند و در آنجا شراب آشاميدند و ابى        
 از اين جريان اطّالع حاصل كـرد      ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر«هاى بدر خواند،     كشته

. اى كه در دسـت داشـت خواسـت او را بزنـد             با حال غضب تشريف آورد و با تازيانه       
برم به خدا از غضب خـدا و پيغمبـرش، بـه خـدا ديگـر شـراب                   پناه مى : بكر گفت  ابى
  .»خورم نمى

  :زند مكرّر فرياد مى) قرآن(اسالم در كتاب آسمانى خود 
Ó§ ô_ Í‘)) ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù((١  
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ى دسـت    شراب نجـس اسـت، پليـد اسـت، فـرآورده          ( 
شيطان است، از آن دورى كنيد كه در ايـن صـورت ممكـن              

  ).است رستگار شويد

$ yϑ ¯Ρ Î))) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# 

u™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø: $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ öΝ ä. £‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! $# Ç⎯ tã uρ 

Íο 4θ n= ¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λ ä⎢Ρ r& t((βθ åκ tJΖ •Β.1  
ى شـراب و قمـار       مردم مسلمان، شـيطان بوسـيله     : يعنى

خواهد بين شما كينه و دشمنى ايجاد كنـد و از يـاد خـدا                مى
بازتان دارد و نگذارد نماز بخوانيد آيـا بـاز هـم شـما متنبـه                

  شويد؟ نمى
  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبراسالم«
  »كلّ مسكر خمر و كلّ خمر حرام«
بطور كلّى مسكرات و مشروبات الكلى حكم شراب را دارد و شـراب هـم حـرام                 (
  .بنابراين استعمال مشروبات الكلى از نظر قوانين آسمانى كامالً ممنوع است) است
  

  قوانين بشرى و مملكتى و مسكرات
آنرا تحريم كـرده     اند دهدر بسيارى از ممالك جهان كه به زيانهاى مواد الكلى پى بر           

  .كنيم ى آن اشاره مى كه ما به چند نمونه
  

  در اياالت متّحده آمريكا
 كمى قبل از تحريم مسكرات در اياالت متّحده آمريكا در           1919 اگست سال    15در  

 نفر از پزشكان و دانشمندان معروف اروپا و آمريكا در يك شوراى 250» شيكاگو«شهر 
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المللى متضمن ده ماده بر تحريم مشروبات الكلى صادر كـرده            پزشكى قرارداد طبى بين   
اند كـه مـتن قـرارداد را از نظـر خواننـدگان              و آنرا به ممالك اروپا و آمريكا اعالم كرده        

  .گذرانيم مى
ى مضرات مشروبات  ى دقيق درباره دارد كه بعد از مطالعه  اظهار مىاين مجمع علناً(

  ).بر آن مترتّب استالكلى ثابت شده كه زيانهاى زير 
كه ما (سپس در آن مواد، ضررهاى روحى و جسمى و اخالقى و مالى را تذكّر داده         

» االمـراض االجتماعيـه   «: طالبين به كتـاب   ) كنيم براى اختصار از درج آنها خوددارى مى      
  .مراجعه فرمايند

كنـد كـه شـيوع       از اين جهـت ايـن مجمـع حكـم مـى           «: نويسد در آخر قرارداد مى   
ى  كن اساس فضائل اخالقـى جامعـه       ى سعادت ملل عالم و بنيان       از بين برنده   مسكرات

  1.»بشريت است
  

  در ايران
دولت مكلّف  «:  متن قانون چنين است    1333ى بهمن ماه     ى مصوبه  ى واحده   ماده ـ1

ى شش ماه ورود و تهيه و خريد و فـروش            است از تاريخ تصويب اين قانون به فاصله       
  .»هاى الكلى را ممنوع سازد هى نوشاب و مصرف كليه

 1328 تيـر مـاه      8 اصـالح شـده در       257ى    فصل پانزدهم از قوانين جزائى ماده      -2
هر كس علنا استعمال ترياك يا شيره يا مرفين يا هروئين يا كوكـائين              «: نويسد چنين مى 

يا بنگ و يا چرس بنمايد و يا متجاهرا مشروبات الكلى استعمال كند به حـبس تـأديبى                  
  .»سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شداز 

  
  
  

                                                 
  .االمراض االجتماعيه ـ1
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  در نروژ
المللى دوم دولـت نـروژ شـورائى تـشكيل داد و سـپس               ى جنگ بين   پس از خاتمه  

  1.فروش و ساختن مشروبات الكلى را به كلّى ممنوع نمود
  

  در بلژيك
 قانون منع مسكرات الكلى را بطور كلى وضع كـرده و            1928دولت بلژيك در سال     

  .نيز ممنوع نموده است وش آن را براى دارو و استعماالت ضرورىحتّى خريد و فر
  

  در دانمارك
دولت دانمارك براى آنكه مردم كمتـر بتواننـد از مـشروبات الكلـى اسـتفاده كننـد                  
مالياتهاى سنگينى بر آن قرار داده است كـه در نتيجـه مـردم دانمـارك تمامـا دسـت از         

  .اند استعمال مشروبات الكلى كشيده
  

  اندر آلم
از استعمال مشروبات » Hitlerهيتلر «خبرگزار عمومى اعالم كرد كه زمامدار آلمان  

كند زيرا به زيانهاى آن متوجه شده استپيدا است كـه ايـن اطالعيـه                الكلى خوددارى مى  
  .براى منع تمام افراد مملكت از استعمال مسكرات بوده است

  
  در شوروى

از فـروش    د كـه بايـد افـراد ايـن مملـك           رسما اعالم ش   1938 نوامبر   13در تاريخ   
  .ى آبجو فروشى بسته شد  مغازه25مسكرات خوددارى نمايند و در اثر تخلّف، 

  
  

                                                 
  .االمراض االجتماعيه ـ1
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  در هند
مبارزه با مسكرات   ( تحت عنوان    1937 مارس سال    8ى االهرام در تاريخ      در جريده 

 پيشنهادات دولت هند را در خصوص منع مسكرات مفصالً نقل كرده و نتـائج             ) در هند 
  .آنرا در پايان مقاله درج نموده است

 رسـما منـع اسـتعمال       1345مانند كويت كـه در سـال        (و همچنين ممالك ديگرى     
  .اند منع مسكرات را به مردم اعالم نموده) مشروبات الكلى اعالم شد

بنابراين قوانين دينى و بشرى در اصل حرمت استعمال مشروبات الكلى متّفق است             
  .دانشمندان دنيا مسلّم گرديده استو زيانهاى آن از نظر 

وار به ضررهاى مختلف آن از نظـر علـم و عقـل              ما در اينجا براى توضيح فهرست     
  :نمائيم اشاره مى

  
  زيانهاى مشروبات الكلى

  :توان به شش قسمت تقسيم كرد زيانهاى مشروبات الكلى را مى
  . زيانهاى دينىـ1

  . زيانهاى روحىـ2 
  . زيانهاى جسمىـ3 
  .انهاى اخالقى زيـ4 
  . زيانهاى اجتماعىـ5 
  . زيانهاى مالىـ6 

  
  زيانهاى دينى مسكرات

: گويـد  ى مفـصلى در ايـن بـاره نوشـته اسـت مـى              يكى از جوانان عزيز كـه مقالـه       
  .»!بزرگترين سنگ راه تكامل الكل است«

دانيـد قـرآن    دانيد چرا؟ براى آنكه الكل بهترين خدمتگزار شيطان است مگر نمى    مى
  : چه فرمودكريم
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خواهـد او را از راه   و شيطان دشمن آدمى اسـت كـه مـى   » رِجس منْ عملِ الشَّيطانِ «
  .راست منحرف كند

اى جمع كنند كليـد      اگر تمام بديهاى عالم را در خانه      : اند كه  پيشوايان اسالم فرموده  
  .آنها شراب است

  
  زيانهاى روحى مسكرات

ر حيوانات به عقل است و بـشر بـا اسـتعمال            ترديدى نيست كه امتياز انسان بر سائ      
دهـد عـالوه بـر ايـن تمـام           مسكرات ولو براى چند ساعت عقـل خـود از دسـت مـى             

صدى پنجاه ديوانگان، مبتال به مـشروبات الكلـى بـوده و پنجـاه              «دانشمندان متّفقند كه    
  .»ديگر مربوط به عوامل مختلف ديگر است

ز حوادث جنونى در اثر مـشروبات الكلـى         نيمى ا «: گويد آمريكائى مى » پاركر«دكتر  
  .»است

دبيـر كـل    » آرشه تونك «هم وقتى با دكتر     » اهللا العظمى آقاى بروجردى    يةآ«مرحوم  
  :المللى مبارزه با الكل مالقات فرمودند به همين نكته تكيه كرده و گفتند سازمان بين

انسان به سبب عقل اشرف مخلوقـات شـناخته شـده و            «
يمودن راه تكامل در خداشناسى اسـت   منظور از خلقت وى پ    

ى الهى دستوراتى داده شده و در اين        و براى حفظ اين وديعه    
اسـتعمال و شـرب     ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراكرم«باب  

گـردد،   مواد الكلى را كه منجر به مستى و اخـتالل عقـل مـى             
حرام فرموده و لزوم اين تحريم بـراى عقـل سـليم مـسلّم و               

  1.»باشد قطعى مى
كنند ذوق و هنـر      و نيز به تجربه ثابت شده كسانى كه مشروبات الكلى استعمال مى           

  .دهند خود را از دست مى

                                                 
  .به كتاب مناظره دكتر و پير مراجعه فرمائيد» مالقات« براى مطالعه شرح مفصل قضيه ـ1
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الكل بهترين كارگر، بهترين هنرور «: نويسد يكى از جوانان روشنفكر در اين باره مى
  .»اندازد ترين صنعتگر را باألخره از كار مى و دقيق
  

  زيانهاى جسمى الكل
ندان در اين باره به قدرى زياد است كه اگر بخواهيم مشروحا تمام آنها        گفتار دانشم 

  .را نقل كنيم خود كتاب مفصلى خواهد شد
ى اسـتعمال    وار بـه آن عـده از زيانهـائى كـه دانـشمندان دنيـا دربـاره                 ولى فهرست 

  :كنيم اند و مورد اتّفاق آنها است اشاره مى مشروبات الكلى گفته
   سرطان گلوـ1

 ـ  11773ى  ى اطّالعـات شـماره    جوانـان فعــال ايـن خبـر را از روزنامــه   يكـى از 
  .فرستاده است» كانون بحث و انتقاد دينى« تهيه كرده و به 14/6/44

» تـريس « سـپتامبر، پروفـسور      4نيويورك آسوشيتدپرس   
: استاد طب پيشگيرى دانشكده پزشكى نيويورك اعـالم كـرد         

وبات الكلى باعث   دهد كه نوشيدن مشر    بررسى آمار نشان مى   
شـود و ايـن بيماريهـا در ميـان           بروز سرطان دهان و گلو مى     

  .ها دو برابر بيش از مردم عادى است الكلى
 مبتال به سرطان،    598دهد كه در ميان      مطالعات نشان مى  

اند در حالى كه از دو گـروه          درصد مشروبخور قهار بوده    34
 20) انـد   شـده  افراد غير مبتال كه براى مقايسه انتخاب      (شاهد  

اند و حال آنكه نسبت سـيگار        خورده درصد مشروب زياد مى   
 درصد است ايـن     12 و   2كشيدن در اين دو گروه به ترتيب        

ى  مشروب خـوردن تقريبـا بـه انـدازه         دهد كه  آمار نشان مى  
  .سيگار كشيدن در ايجاد سرطان مؤثّر است

   مرض الكلسيمـ2
: نويـسد  خـود مـى   ) طـب جديـد   (ب  دكتر معروف فرانسوى در كتا    » دوبوى«مسيو  

كند به نام الكلسيم، ـ افـراد مـست در اول مـستى      مسكرات در انسان مرضى ايجاد مى«
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گـردد و همـان      كنند كه آن لذّت فورا به درد و سستى مبدل مـى            خود لذّتى احساس مى   
  .»كند لذّت آنى است كه ديگر انسان را براى هميشه مبتال مى

   امراض قلبىـ3
  .اند كه الكل و سيفليس در خرابى قلب نقش مؤثّرى دارند  ثابت كردهدانشمندان

   دوران خونـ4
  .كند كم آن را فاسد مى بخشد كم الكل چون در خون اثر مى

الريه در اثر خوردن مشروبات الكلـى        حنجره و قصبه    امراض جهاز تنفّس و سل     ـ5
كند و   ى سخت مى  ها گردد و سرفه   صداى شخص الكلى بسيار خشن مى      متورم گشته و  

  .گردد در نتيجه مهيا براى پذيرفتن ميكرب سل مى
   امراض مغزى و عصبىـ6

اثرات مشروبات الكلى در مغز بسيار محسوس و غالبا موجب پاره شدن شـريان و               
  .آيد شود و در نتيجه سكته و يا فلج بوجود مى ريختن خون به دماغ مى

   مرض كليهـ7
شوند هـشتاد و     اصى كه مبتال به مرض كليه مى      طبق آمارگيرى كه بدست آمده اشخ     

  .ى مشروبات الكلى است هفت درصد بواسطه
   اثر الكل در دستگاه گوارشـ8

تركاند گلـو و     دانشمندان پزشكى معتقدند كه الكل زبان را ضخيم كرده و آن را مى            
ا به  كند و اكثر   بخشد و آن را خراب مى      سازد و در معده اثر زيادى مى       حلق را متورم مى   

سـخت و دلـدردهاى دائمـى و اتّـساع معـده و             » آنتريـت «مـزمن و    » كاستريت«مرض  
  .كند اسهالهاى سخت و گاهى يبوست توليد مى

   امراض جلدـ9
و جوش صورت و پيـه گـردن   ) اگزما(پوست اشخاص الكلى قرمز و اكثرا مبتال به      

  1.گردد كه گاهى محتاج به عمل جراحى مى
                                                 

  .هاى الكلى ـ مضرّات نوشابه1
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   امراض چشمىـ10
اى دارد و اعـصاب آن را ضـعيف          العاده كلى در طبقات چشم تأثير فوق     مشروبات ال 

  .دهد كرده و در معرض احتقان دائمى قرار مى
   ضعف شنوائىـ11

كند و سامعه را از كار انداختـه و موجـب حـدوث              ضررهاى خمر به گوش اثر مى     
  1.شود صداهاى مختلف هولناكى در گوش مى

   اعضاء تناسلىـ12
شـود و يـا     كه شيوع مسكرات سبب نقص در بقاء نسل بشر مى         دانشمندان معتقدند   

  .گردند ها در معرض امراض بسيارى واقع مى اوالدهاى الكلى
   مشروبات الكلى و امراضـ13

كند و در نتيجه بـدن انـسان را          مشروبات الكلى گلبولهاى سفيد خون را ضعيف مى       
تـوان گفـت     ورت مـى  نمايـد كـه در ايـن صـ         مهيا براى پذيرفتن ميكربهاى امراض مـى      

  .كند مشروبات الكلى غير مستقيم تمام امراض مسرى را در بدن ايجاد مى
مقاومت «: اى كه در لندن تشكيل شده بود چنين گفت         دكتر لتنن در مجلس مشاوره    

گلبولهاى سفيد خون در مقابل امراض مسرى در اشخاص معتـاد بـه الكـل بـسيار كـم                   
  .»است

له از دانشمندان اروپا را در اين مورد تهيه كـرده           يكى از جوانان روشنفكر چند جم     
ارسال داشته كه ما عين آن جمالت   » كانون بحث و انتقاد دينى    «ى مفصلى به     و در مقاله  

  .كنيم را از آن نامه نقل مى
  :گويد مى) جالرجو(طبيب مشهور و به نام » اندرسون«دكتر 

مشروبات الكلى، اشخاص خيلى قوى و نيرومند را نيـز          «
كنـد چنانكـه در      مستعد و آماده مـى    ) وبا(راى قبول بيمارى    ب

پيـدا  ) ورشو(در  ) وبا( ميالدى هنگامى كه مرض      1832سال  

                                                 
  .ـ االمراض االجتماعيه1
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شده بود نود درصد مردگان را ميخواران تشكيل داده بودنـد           
شـيوع پيـدا كـرده      ) تفلـيس (در  ) وبـا (و وقتى كـه بيمـارى       

  .»اشخاص الكلى به بيش از بيست هزار نفر بالغ گرديد
 نفر اشخاصى كه    1833در  :  همچنين مستر هوبر گفت    و

بدرود زندگى گفتند هـشتاد درصـد معتـادين         ) وبا(از مرض   
  .الكل بودند

  .اين فهرستى از زيانهاى جسمى مشروبات الكلى بود كه در اين شماره درج گرديد
  

  زيانهاى اخالقى
 را يـك    ى دانـشمندان معتقدنـد كـه الكـل انـسان           ى جوان روشنفكرى همه    به گفته 

نمايد و   كند، فضائل اخالقى كه مرز بين انسان و حيوان است سلب مى            حيوان كامل مى  
گذارد، ديوانه، مست، بيچـاره، الابـالى، قـى آلـوده،      تنها هيكلى نابكار و خراب باقى مى 

ناموس  خلق، بى  شخصيت، كج  گو، بى  اراده و لرزان و مرتعش، بى شعور، جانى، هرزه         بى
نمايد اين مطالب بر تمام افراد واضـح اسـت زيـرا همـه               مى... و و و    و بدبين به جهان     

  .كنند روزه در جرايد يك و چند جنايت از اين عده مطالعه مى
  زيانهاى اجتماعى

پيـشه   آزار و قاتل و جنايت     كنند مردم   كسانى كه مشروبات الكلى استعمال مى      اساساً
اند طبق آمـار دقيـق     جلوگيرى كرده باشند لذا در ممالكى كه از اين موجود خطرناك           مى

  .پيدا كرده است پنجاه درصد قتل و ضرب و دعوا كاهش
  

  زيانهاى مالى
مشروبات الكلى زيانهاى مـالى مـستقيمى دارد كـه بايـد انـسان بـا خـرج بودجـه                    
سرشارى آن همه ضررها را به خود بخرد ولى باز زيانها غيرمستقيم الكل بيشتر اسـت،                

 الكلى چون عقل شعور كاملى ندارد بر سـر ميـز قمـار تمـام                زيرا ممكن است يك نفر    
  .ى خود را ببازد و از بين ببرد سرمايه
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  توان ثابت كرد؟ آيا معاد جسمانى را مى
از كـانون بحـث و      ) عنوان فوق (در چند نامه اين سؤال      

انتقاد دينى پرسش شده و چـون مـا در گذشـته پاسـخ ايـن                
ى افكار جوانان منتشر كرده بوديم دوبـاره         سؤال را در نشريه   

به عنوان تجديد طبع همان پاسخ را با مختصر كم و زيـاد در         
كننـده   كنيم اميد است كما فى السابق قانع       ب چاپ مى  اين كتا 

  .واقع شود
  

  معاد چيست؟
را شرح دهيم    در اينجا بايد قبل از ورود به بحث از جسمانى بودن معاد معنى معاد             

  .و سپس معاد جسمانى را ثابت كنيم
  .معاد در لغت به معنى بازگشت به محل سابق است

ندان مـذهبى از انتخـاب ايـن اسـم بـراى            شايد نظر دانـشم   : گويند و لذا بعضى مى   
آخرين سير بشر به موضوع معاد جسمانى بـوده و منظورشـان برگـشت روح در بـدن                  

مفهومى نداشـت زيـرا     » برگشت به محل سابق   «باشد و االّ اگر قيامت، روحانى بوده         مى
تا ابد در يك حالت اسـت و لـذا قـاموس            ) با اين فرض  (وقتى روح از بدن خارج شد       

  .»معاد به معنى عود ارواح بسوى اجساد است«: گويد كند مى اد را معنى مىوقتى مع
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  دليل عقلى
ايم كه بشر از جانـداران اجتمـاعى عـالم اسـت و              ما در بحث لزوم دين ثابت كرده      

عالوه هميشه به فكر جلب منافع خود و فرار از ضـرر اسـت و چـون ايـن صـفت در                      
د منـافع بوجـود خواهـد آمـد و در نتيجـه             كند بين آنان تـضا     ى افراد حكومت مى    همه

آورد، لـذا    ناپذيرى از قبيل جنگهاى جهانى و كشتارهاى سنگين ببار مـى           زيانهاى جبران 
گفتيم براى جلوگيرى از اين اثرات سوء، بر خداى عادل و مهربان الزم است كه قانون                

 امتياز زيـر  واحدى براى مردم بفرستد تا تمام افراد بشر ضعيف يا قوى بدون هيچ گونه  
سايه آن قانون واحد استراحت كنند و نيز ثابت است كـه خـدايتعالى آن قـوانين را بـه                    

بيـست و نـه ميليـون و         ى پيامبران متعدد فرستاده و ششصد و       مقتضى هر زمان بوسيله   
پانصد هزار مسلمان و پانصد و نود ميليون مسيحى و حدود سى ميليون پيروان مذاهب               

دهند به اين موضوع معتقدند      رقام اكثريت مردم دنيا را تشكيل مى      رسمى ديگر كه اين ا    
خداى بزرگ براى حفـظ نظـام اجتمـاع و تـامين سـعادت اخـروى بـشر،         : گويند و مى 

  .ى انبياء فرستاده تا به آن عمل كنند قوانينى بوسيله
انـد ثـواب     بنابراين اگر خداى جهان به افراد بشر در مقابل انجام وظايفى كه نمـوده             

كاران را عقاب نكند و خالصه حسابى در كار نباشـد عـالوه بـر آنكـه             دهد و معصيت  ن
فائده و عبث خواهد شد به مردمان       كند و آن دستورات، بى     كسى به آن قوانين عمل نمى     

اند و در مقابل ناراحتيهاى دنيا       ضعيف و مستمند و كسانى كه اطاعت پروردگار را كرده         
پيشه نگرفته است پس     د مظلومين را از ستمكاران جنايت     اند ظلم نموده و دا     صبر نموده 

بايد خداى تعالى معاد را بوجود آورد و مردمان صالح را اجر دهد و داد مظلومين را از                  
بيدادگران بستاند تا به عدالت رفتار كرده باشد، تا اينجا اصل معاد از نظر عقـل واضـح                  

 عالم، تنها دالئل نقلـى آن ديـن         شد و شايد هم پس از اعتقاد به يكى از مذاهب رسمى           
در موضوع ثبوت معاد كفايت كند ولى مطلبى كه مورد بحث و گفتگو است و بايـد در                  
اينجا مورد بررسى قرار گيرد معاد جسمانى است زيرا موضـوع سـؤال معـاد جـسمانى                 

  .ها فراموش كرد بوده و نبايد از پاسخ نامه
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  معاد جسمانى
 از روح و جسم تركيب شده و هر كدام از ايـن             در جاى خود ثابت است كه انسان      

دو لذّات و ناراحتيهاى مخصوص به خـود دارنـد و مـسلّم جـزا و پـاداش روحـانى و               
  .جسمانى كاملتر از پاداش روحانى محض است

تواند عمل كاملتر و بهترى را انجـام دهـد چـرا آن را               بنابراين خداى قادرى كه مى    
  .تنها جزاى روحانى باشد انجام دهدترك كند و در مقابل عمل ناقصى كه 

اكتفا به معاد روحانى در مقابل معاد جـسمانى         : گويند دانشمندان بزرگ مسلمان مى   
و روحانى از قبيل انتخاب مرجوح بر راجح است و ترديدى نيست كه ترجيح مرجوح               

االطالق  بر راجح بدون علت از شخص حكيمى آن هم مانند خداى بزرگ كه قادر على              
  .ت و قبيح خواهد بوداست زش

  
  دليل نقلى

بخصوص اسـالم  (ترديدى نيست كه پس از اعتقاد به يكى از مذاهب رسمى جهان        
انسان بايد معتقد به عالم آخرت باشد زيرا در تورات مكرّر بـه             ) و مسيحيت و يهوديت   

 و انجيـل مـرقس   20 و انجيل متى بـاب  27 عدد 20معاد اشاره شده و انجيل لوقا باب      
صريحا به معاد جسمانى استدالل كرده است و همچنين در قرآن بيش از صـد                12باب  

آيه در موضوع معاد مطرح گرديده كه در بعضى از آن آيات صـريحا خـداى تعـالى در          
  .كند اثبات معاد جسمانى برخاسته و منكرين آن را سركوب مى مقام

كنـيم و جـواب      مـى ما براى نمونه و اختصار تنها به يك آيه از آن همه آيات اشاره               
» پاسـخ مـا  «هاى بعدى  اند به شماره شبهات سؤاالتى را كه منكرين معاد جسمانى نموده  

  .دهيم كه بزودى انشاءاللّه منتشر خواهد شد حواله مى
  :فرمايد آفريدگار جهان در قرآن كتاب آسمانى مسلمانان مى
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براى ما مثلى زنـد و خلقـت خـود را از يـاد بـرد                : يعنى

همـان  : كند؟ بگـو   استخوانهاى پوسيده را كى زنده مى     : گويد
ه بـه هـر چيـزى       كه اول بار آن را ايجاد كرده و او اسـت كـ            

  .احاطه علمى دارد
شود كه مردم آن زمان موضوع معاد جسمانى را جـزء            از اين آيه شريفه استفاده مى     

اسـتخوان  » ابـى ابـن خلـف     «انـد و لـذا       دانسته بديهيات و ضروريات مذهب اسالم مى     
 به آن )صلّى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم «اى را براى انكار معاد پيدا كرده و با           پوسيده

او را رد   ) صلّى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر اكرم «شود و از آن طرف       وسيله وارد بحث مى   
معاد روحانى است و اين اسـتخوان از جـسم و            اى، نكرده و نفرموده كه تو اشتباه كرده      

بدن است اگر هم پوسيده شود ربطى به معاد روحانى ندارد و بلكه از طرف پروردگـار                 
جواب بگويد اين استخوانهاى پوسيده را همان كه از عدم ايجـادش            وحى گرفته كه در     

ى علمى به تمـام ذرات بـدن يـك انـسان             اش خواهد كرد و او احاطه      كرده دوباره زنده  
  .آورى شود دارد كه كجاى عالم افتاده است و از كجا بايد جمع

  :گويد ى شريفه مى در تفسير اين آيه» فخر رازى«
 جـسمانى اسـتبعاد اسـت يعنـى         دليل اول منكرين معـاد    

چگونه خداى تعالى ايـن اسـتخوانهاى پوسـيده را      : گويند مى
ى شـريفه آنـان را       دهد؟ پروردگار در اين آيه     دوباره جان مى  

همان كس كه انسان را     «: گويد متوجه قدرت خود كرده و مى     
دليـل  » تواند دوباره آن را خلق كنـد       از عدم بوجود آورده مى    

 جسمانى اين است كه ذرات بدن انسان در         دوم منكرين معاد  
                                                 

  .79 و 78ى  ى يس آيه سوره ـ1
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ى زمين پخش شده چگونه دوباره زنده ميـشود؟ خـداى            كره
: گويـد  تعالى آنان را متوجه به احاطه علمى خود كرده و مـى           

  .»خدا علمش به همه چيز احاطه دارد«
بنابراين معاد جسمانى از نظر عقل و قرآن ثابت است و احتياج به استدالل بيشترى               

  . ندارد
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  كشته شد) السالم عليه(چرا حسين 
رســيده در آن ) 12/11/44در تــاريخ (اى از آبــادان  نامــه

  :جوان محصلى نوشته است كه
بـراى مـردم    ) عليـه الـسالم   (» حسين بـن علـى    «آيا قيام   

  اى داشته است يا خير؟  مسلمان و اسالم فائده
  

  :پاسخ ما
دهـد بايـد بـراى فائـده و      ان عاقل هر عملى را كه انجام مـى ترديدى نيست كه انس   

ى آن   اى باشد و هر قدر عمل اهميت و زحمتش بيشتر است بايد فائـده و نتيجـه                 نتيجه
  .هم زيادتر باشد

دانستن  و يارانش براى شهادت در راه خدا با       ) عليه السالم (» حسين بن على  «اقدام  
ارى است كه ممكن نيـست يـك بـشر عـادى            ترين ك  شوند پر زحمت   به آنكه كشته مى   

بايد بزرگتـرين   ) عليه السالم (» حسين بن على  «بتواند آن را تحمل كند بنابراين شهادت        
  .فائده را در برداشته باشد كه فوق آن تصور نشود

اى از   ى نهضت حسينى ناچاريم به گوشـه       ما براى توضيح اين مطلب و شرح فائده       
  .يرت بيشترى بتوانيم سؤال فوق را مورد بحث قرار دهيمتاريخ اشاره كنيم تا با بص
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  حسين بن على كيست؟
بنويسيم ) عليه السالم (» حسين بن على  «خواهيم بيوگرافى كاملى از      ما در اينجا نمى   

ولى در اين فصل بايد اهميت آن حضرت از نظر اسالم و اصالت خانوادگى او از نظـر                  
اطّـالع از اسـالم بخواهـد ايـن          كه اگر يك فرد بى    تاريخ صحيح توضيح داده شود تا آن      

بحث را مطالعه كند بداند با چه شخصيتى سر و كار دارد و او به چه منظور ايـن قيـام                     
  .مقدس را انجام داده است

  
  حيقضاوت تاريخ صح
به قدرى در نزد پيغمبر     ) عليه السالم (» حسين بن على  «: اند كه  تمام مورخين نوشته  

كـرد و گـاهى       داشته كه آن حضرت گاهى او را روى دوش سوار مـى            اسالم محبوبيت 
زندگى من بستگى به زنده بودن       اى از جان من است و بلكه حيات و         او پاره : فرمود مى

» ى زهـرا   فاطمه«و  ) عليه السالم (» على ابن طالب  «فرزند  » حسين بن على  «1حسين دارد 
  .است) يگانه دختر پيشواى اسالم(

به اتّفاق تمام فرق اسالمى سومين جانشين پيـشواى اسـالم           ) سالمعليه ال (» حسين«
در ) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اكرم «است و چهارمين معصومى است كه بعد از         

  2.عالم بشريت گفتار و كردارش حجت بوده و مردم مسلمان بايد از او پيروى كنند
نّى و شـيعه يكـى از رهبـران         به صريح قـرآن و تفاسـير سـ        ) عليه السالم (» حسين«

آسمانى مردم مسلمان است كه هيچگاه خطـا و اشـتباه نكـرده و كـوچكترين عمـل او                   
  .مخالف با قوانين عاليه اسالم نبوده است

» حسين بن علـى   «ى دانشمندان فرق اسالمى نسبت به        اينها اعتقاداتى است كه كليه    
  .اند ها را شرح دادهداشته و حتّى در كتب خود مفصالً آن) عليه السالم(

                                                 
 .»حسين منّى و انا من حسين«: رمودف» پيغمبر اسالم«اند كه   سنّى و شيعه روايت كردهـ1

حـسين  « روايت از كتب فرق اسالمى نقل شده كـه           300األثر حدود    در كتاب منتخب   ـ2
  .سومين جانشين پيغمبر اسالم است» بن على
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  )عليه السالم(موقعيت حسين 
  :گويد ى اروپائى مى مورخ و نويسنده» ماربين«

قرابـت   اى بودند كه با هم     هاشم دو طايفه   اميه و بنى   بنى«
و خويشاوندى داشتند زيرا اميـه و هاشـم پـسران عبـدمناف             

هاشـم و   ى قـريش و در قـريش بنـى      بودند در عـرب طايفـه     
اميـه از لحـاظ ثـروت و         بنـى . (زيز و محترم بودنـد    اميه ع  بنى

در صدر اسالم   ) هاشم از لحاظ علم و معنويت      رياست و بنى  
» محمـد «اميه باال گرفت تا وقتى كه        هاشم و بنى   كدورت بنى 

ى قـريش و     مكه را فتح نمود و طايفه     ) صلّى اللّه عليه و آله    (
ت روحانى  اميه را مطيع و فرمانبردار خود ساخت و رياس         بنى

  .و جسمانى عرب را در دست گرفت
هاشـم تفـوق و برتـرى پيـدا كردنـد و             بدين لحاظ بنـى   

  .هاشم اطاعت نمايند اميه مجبور شدند از بنى بنى
ور  اميـه شـعله   ى بنـى  اين پيشامد آتش حسد را در سـينه       
هاشم برآمدند تا پـس   ساخت و در صدد كشيدن انتقام از بنى 

موقـع را   ) صلّى اللّه عليه و آلـه     (» محمد«از رحلت حضرت    
» محمـد «مغتنم شمرده با كمال قدرت كوشيدند كه جانشينى         

به اصول واليتعهـدى صـورت نگيـرد        ) صلّى اللّه عليه و آله    (
باألخره براى تعيين جانشين اكثريـت آراء مـردم را انتخـاب            

اميه از لحاظ ثروت و رياست در بين مردم          كردند و چون بنى   
هاشم را عقب زدند و در ايـن ميـدان           داشتند بنى نفوذ كاملى   
نمودند  هاشم غلبه پيدا   اميه كامياب شدند و بر بنى      مبارزه بنى 

و عثمان به خالفت رسيد به مناسبت همـين خليفـه تراشـى             
ى  اميه مقـام بلنـدى حاصـل كـرده جـاده را بـراى آينـده                بنى

خويش هموار كردنـد و هـر روز ايـن جانـشينان بـه نـاحقّ                
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بر جاه و جالل خود افزودند      ) صلّى اللّه عليه و آله    (» مدمح«
  .نمودند و در امور اسالم مداخالت ناروائى مى

طلب بود هـر روز آلـت        اطّالع و جاه   عثمان كه مردى بى   
اميـه از موقعيـت اسـتفاده        گرفت، بنـى   دست ديگران قرار مى   

ى خود جايگاه محكم و استوارى بوجـود         كرده و براى آينده   
هاشـم   ى خود كـه دشـمن بنـى        دند و بنا بر عادت ديرينه     آور

بودند كمتـر خلـوص عقيـده و نيـت پـاك بـه اسـالم ابـراز                  
دانستند كـه پيـرو ديـن اسـالم          داشتند و در باطن ننگ مى      مى

هاشم پا   باشند زيرا دين اسالم از فداكاريها و جانبازيهاى بنى        
اميه  بنىبرجا مانده بود ولى چون مسلمين نفوذ كاملى داشتند          

ى پيروى از اسالم مقاصد      صالح را در اين ديدند كه در سايه       
خويش را عملى سازند، همـين كـه در دسـتگاه حكومـت و              
خالفت وارد شدند و پايه جـاه و جـالل خـويش را محكـم               
نمودند علنا به مخالفت اسـالم برخاسـتند و همـه در دربـار              

نجا ماربين  در اي (جمع شده و اسالم را به باد سخريه گرفتند          
 ى او در دربـار     اشاره به سـخنان يزيـد و حركـات ناشايـسته          

) دانـم  نمايـد كـه ذكـرش را در كتـاب الزم نمـى             خالفت مى 
اميـه   هاشم كه كار را بدين منوال ديدند و از خياالت بنـى            بنى

واقف شدند سكوت را جايز ندانسته و حركات عثمان را بـه            
كـات را مـشاهده     مردم نشان دادند و مسلمانان كـه ايـن حر         

كردند بر عثمان شوريدند و او را به قتل رسانيدند و اكثريت            
» علـى «را تصويب كرد و     ) عليه السالم (» على«آراء، خالفت   

  .به خالفت رسيد) عليه السالم(
هاشـم   اميه يقين كردند كه بـاز بنـى        پس از اين واقعه بنى    

ره شوند اين بـود كـه دوبـا        داراى سيادت و عظمت اوليه مى     
اميه كه موقعيت خود را در خطر ديدند         حكومتهاى سابق بنى  

كـه  ) معاويـه (دست به تظاهرات شديدى زدند و حاكم شام         
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ى قتل عثمان و به ادعـاى   ى شيطنت بود به بهانه  يك جرثومه 
ى على بوده علَم مخالفت را       اينكه كشته شدن عثمان با اشاره     

 بـروز كـرد و      برافراشت و اختالفات شديدى بين مـسلمانان      
مانند عهـد جاهليـت شمـشيرها بـين اعـراب بكـار افتـاد و                

عليـه  (» علـى «جنگهاى متعددى به وقوع پيوسـت تـا اينكـه           
را در محراب مسجد شهيد كردند از آن به بعد كامالً           ) السالم

  .»اميه افتاد معاويه غالب و جانشينى محمد دوباره بدست بنى
كه خواننـدگان     منظور از زبان ماربين نقل نموديم      ما اين قسمت از تاريخ را به اين       

تـوزى و كارهـاى    محترم بدانند تعصب اسالميت در آن اعمال نشده و بـه قـدرى كينـه     
اميه علنى بوده است كه تمام مورخين مسلمان و غير مسلمان بـه آن گـواهى                 زشت بنى 

  .دهند مى
  

  اميه خباثت بنى
هاشـم از    اميه نسبت به بنى    دشمنى بنى صددرصد صحيح است    » ماربين«آرى گفتار   

را از ميـان  ) صلّى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيغمبر اسالم «آن موقع كامل شد كه خداى تعالى        
  .هاشم انتخاب كرد بنى

اميـه   هاشم و بخصوص پيشواى اسالم از حقد و حسد بنـى           البته معلوم باشد كه بنى    
در ضمن نقل رؤيا    ) لّى اللّه عليه و آله    ص(» پيغمبر اسالم «اطّالع نبودند و حتّى گاهى       بى

اميه را نـسبت بـه ديـن مقـدس اسـالم بـه اصـحاب و                  و يا اخبار از غيب صدمات بنى      
  .داد هاشم تذكّر مى بخصوص بنى

  :ى ى شريفه مثالً در ضمن آيه
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 .60ى ى اسرى آيه  سورهـ1
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عليـه  (» امـام صـادق   «و  » امـام بـاقر   «و  » سهل بن سعيد  «
) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اكرم «: اند كه  گفته) السالم

رونـد   هائى بر منبرش باال مى وقتى در عالم خواب ديد بوزينه  
 كه  اى پيغمبر رؤيائى  «تا اين آيه نازل گرديد        متأثّر شد  شديداً

ايم با درخت ملعونى كه در قرآن است جز بـراى     به تو نموده  
  .»امتحان اين مردم نبوده است

» پيغمبـر «اند كـه بعـد از        اميه ى ملعونه بنى   ها و شجره   اند بوزينه  تمام مفسرين نوشته  
  1.كنند جانشينى آن حضرت را ادعا مى) صلّى اللّه عليه و آله(

  
  اميه العمل بنى عكس

كه هنوز اسـالم كـامالً نيرومنـد        ) صلّى اللّه عليه و آله    (» خاتم انبياء « بعثت   در اوائل 
نمودنـد   توانستند نسبت به آن حـضرت اذيـت و آزار مـى            اميه هر چه مى    نشده بود بنى  

براى همه كـس واضـح باشـد تمـام مفـسرين            » كوثر«ى   ى شأن نزول سوره    شايد قضيه 
را در ) صلّى اللّـه عليـه و آلـه      (» پيغمبراسالم«ه  امي اند وقتى عاص و جمعى از بنى       نوشته

كسى كه نسلى ندارد و در نتيجه دين او بـاقى نخواهـد مانـد               : ميان مسجد ديدند گفتند   
رسيد متأثّر شـد خـداى      ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراكرم«آيد، اين كالم به گوش       مى

  :ى كوثر را نازل فرمود و اعالم كرد كه تعالى سوره
χ Î))) š t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç tI ö/ F{ دشــــمن تــــو كــــه ( ))#$

روند و تنها نسل تو و دين تو در جهـان            اند از بين مى    اميه بنى
  ).باقى خواهد ماند

اميه را تصريح كرده و هـم اشـاره بـه اذيتهـاى              در اين آيه خداى تعالى دشمنى بنى      
  .ه استفرمود) صلّى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«اميه نسبت به  بنى

                                                 
  .البيان تفسير مجمع ـ1
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اميه به ظاهر خاضع شدند و منتظر فرصتى         ولى رفته رفته با نيرومند شدن اسالم بنى       
ى قلبى خود را ظاهر كننـد لـذا          هاشم و خاندان پاك پيغمبر كينه      بودند كه نسبت به بنى    

طلب براى   كه جمعى از مسلمانان رياست    ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر«پس از وفات    
هاشـم را مـزاحم خـود     كردنـد و از طرفـى بنـى    المى فعاليـت مـى  گرفتن حكومت اسـ   

اميه وقت   شدند بنى  هاشم افزوده مى   دانستند و در نتيجه آنها هم بر اعداد دشمنان بنى          مى
را » عثمـان «ى نيرو و قدرت گرديدند تا آنكه توانـستند           را مغتنم شمرده و مشغول تهيه     

  .به خالفت برگزينند
  

  عثمان كيست؟
  .باشد العاص بن اميه مى سر عفان است و عفان فرزند ابىعثمان پ

  .عثمان چون دو دختر از رسول خدا گرفته بود ملقّب به ذوالنورين شد
بـسيار مهربـان بـود ولـى        ) اميـه  بنـى (عثمان نسبت به اقوام و خويـشاوندان خـود          

نمـود بـه     كرد و با آنها اظهار دشمنى مى       هاشم و اصحاب خاص پيغمبر را اذيت مى        بنى
تر از ديگران براى خالفت و انجام اغراض شخصى          اميه او را مناسب    همين مناسبت بنى  

االيمـان بـر خالفـت       مـسلمانان ضـعيف    خود ديدند و لـذا او را بـه كمـك جمعـى از             
  .برگزيدند

اميه انجـام داد و آن قـدر         هاى بنى  عثمان هم خدمت خود را كامالً مطابق با خواسته        
اميه افتـاده    هاى ننگينى كه بر گردن بنى       كه عالوه بر از بين بردن لكّه       كمك به آنان نمود   

المـال در اختيـار      دارى برگزيند و ثروتهاى هنگفتى از بيت       بود توانست آنها را به فرمان     
  . آنان بگذارد

ملك » فدك«دهد و    دارى شام پر و بال مى      را براى فرمان  » سفيان  بن ابى  يةمعاو«مثالً  
كه ابوبكر آن را از آن حضرت بـه ظلـم           (را  ) عليها السالم (» ى زهراء  فاطمه«مخصوص  

به مروان بـن حكـم بـن        ) المال مسلمانان ملحق نمود    گرفته بود و به خيال خود به بيت       
دهد و صدها از اين قبيـل اعمـال كـه تمـام مـورخين اسـالم در                   العاص بن اميه مى    ابى

  .دهد اند انجام مى حاالت عثمان نوشته
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  :گويد ن مىماربي
  .»دار كرده است دامن تاريخ اسالم را اعمال عثمان لكّه«

اميه كه در رأس آنان معاويه قرار گرفته بود بناى دشمنى با اسالم              پس از عثمان بنى   
را گذاردند و از جهل مردم كمال استفاده را كردند و دشمنى خود را اظهار نمودند كـه                  

نمودند و كمر    رهبر پرهيزگاران سب و لعن مى     ) المعليه الس (» على بن ابيطالب  «علنا به   
)) عليه السالم (» حسن بن على  «يعنى  ) (عليها السالم (» ى زهراء  فاطمه«قتل يگانه فرزند    

مسلمانان را معاويه به دست فرزندش يزيد جنايتكار         را بستند و آخر كار هم زمام امور       
  .داد

كنند كه او    نقل مى » جاحظ«از  ) 429ى    صفحه 3جلد  (» البالغه نهج«در كتاب شرح    
  :گفت مى

ايـن مزيـت و افتخـار را        ) اميه بنى(هاشم پيوسته بر     بنى«
را خراب نكردند،   » كعبه معظّمه «ى خدا    دارند كه ايشان خانه   

روى خود را از قبله برنگردانيدند، مقـام ارجمنـد رسـالت و             
تـر از خالفـت و زمامـدارى برخـى عناصـر             پيامبرى را پائين  

) صلّى اللّه عليه و آلـه     (» پيامبر«د، بشمار نياوردند صحابه     پلي
را گردن نزدند، اوقات نماز را دگرگـون نـساختند، دسـتهاى            

گناهـان آلـوده ننمودنـد، روى منبـر      مسلمانان را به خون بـى   
خـوراكى نخوردنـد و     ) صلّى اللّه عليـه و آلـه      (» پيامبر اكرم «

گرى نكردنـد،   شرابى ننوشيدند، در حرم خدا غارت و چپاول       
زنان پاكدامن مسلمين را در كشورهاى اسـالمى، بـه اسـيرى            

  .»...نبردند و 
دانند كه يزيد پليد تمام اين اعمال را انجام داد و از همه بـاالتر                ى مورخين مى   همه

  :در ميان مردم مسلمان فرياد زد
  خبر جاء وال وحى نزل   لعبت هاشم بالملك فال 
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  .ار اساس اسالم زدو به اين وسيله زير ب
اى داشــته باشــد مــردم  پيــدا اســت كــه وقتــى زمامــدار مــسلمانان چنــين عقيــده 

تأثير قـرار گرفتـه و       دهند تحت  االيمان كه هميشه اكثريت اجتماع را تشكيل مى        ضعيف
  .رفته رفته دين اسالم از بين خواهد رفت

  
  بايد چه كرد؟

اند از بين ببرد تحريك عواطف و       تو در اينجا تنها عملى كه چنين جنايتكارى را مى        
ى او در    ايمان باشد باز وجـدان و عاطفـه        حس ترحم مردم است زيرا انسان هر قدر بى        

شود عالوه بايـد     ى فردى به مظلومى تحريك مى      مقابل ديدن و يا شنيدن اعمال ظالمانه      
ز حسين بن على به مردم دنيا برساند، دينى كه جدش براى هـدايت بـشر آورده غيـر ا                  

  .اند اميه در پيش گرفته مرامى است كه بنى
خواهنـد   به جهانيان اعالم كند كه معاويـه و يزيـد مـى           ) عليه السالم (» حسين«بايد  

خالفت را به صورت سلطنت درآورده كه هم حفظ رياست كرده باشند و هـم اسـاس                 
  :زند فرياد مى) عليه السالم(» حسين بن على«. اسالم را درهم بكوبند

االّ بقتلـى   ) صلّى اللّه عليه و آلـه     (يستقم دين محمد     ملو ل «
  .»فياسيوف خذينى

صلّى اللّه عليه   (» محمد بن عبداللّه  «اگر دين جدم    : يعنى
شود مگر بـه كـشته شـدن مـن؛ پـس اى              پا برجا نمى  ) و آله 

  !شمشيرها مرا قطعه قطعه كنيد
رد و مـردم دنيـا بـه        ى اسالم بناى رشـد و ترقّـى را گـذا           لذا از روز عاشورا شجره    

معاويـه و يزيـد      اميه متوجه شدند دانستند كه قوانين اسالم بـا اعمـال           جنايت عمال بنى  
  .كامالً منافات دارد
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  گفتار دانشمندان بزرگ
ما در اينجا بهتر ايـن اسـت كـه بـراى ادعـاى خـود شـواهدى از افكـار و گفتـار                        

بـراى عمـوم   » حـسينى «ت قيـام  دانشمندان مسلمان و غير مسلمان ذكر كنـيم تـا عظمـ        
  .خوانندگان واضح گردد

  :گويد ى معروف مصرى مى نويسنده» عباس محمود العقاد «ـ1
نتايج و مواليد جنبش حسينى اين شد كه طومار زندگى          «
اميه را درهم پيچيد زيرا پس از وى چهار سال نپائيد كـه              بنى

يزيد درگذشت و شش سال بيشتر از كـشتن حـسين سـپرى           
ه كيفر آنان كه در كربال بـا وى كـارزار نمـوده بودنـد               نشد ك 

پيش پايشان گذاشته شد بدان گونه كه يكى از آنان نتوانست           
جانى از دست مجازاتهاى سخت و يا كشته شدن، بدر بـرد،            

  .»ى ننگينى نام و زشتى فرجام بود اينها همه بعالوه
ى نپائيـد و از     ى عمـر يـك انـسان طبيعـ         دولت اموى پس از اين جنبش بـه انـدازه         

  ...!شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت 
و به راستى كشتن حسين تنها بيمارى جانفرساى بود كه در پيكـر حكـومتى بـدان                 

خونخواهى حسين بـود كـه    اقتدار جايگير گشت تا سرانجامش از پاى درآورد و همين         
و براى تشكيل حكومت خود خواستند      نقش پرچم دولتهائى شد كه بعدا پديدار آمدند         
  .راهى به سوى گوش و دلهاى مردم باز نمايند

  :نويسد مى)  تاريخ خود525ى  در صفحه(مورخ مشهور » كيسبون «ـ2
در طى قرون آينـده بـشريت در سـرزمينهاى مختلـف،            «

آور مرگ حسين، موجب بيـدارى قلـب         ى حزن  شرح صحنه 
  .»خونسردترين مردم خواهد شد

» انتظار بزرگ «داستان نويس مشهور انگليسى و صاحب كتاب        » لر ويكنس چار «-3
  :گويد و بسيار كتب ديگر مى
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هاى دنيائى   اگر منظور امام حسين جنگ در راه خواسته       «
فهمم چرا خواهران و اطفالش به همـراه او          خود بود من نمى   

  .بودند
نمايـد كـه او فقـط بـه خـاطر            پس عقل چنين حكم مى    

  .»ويش را انجام داداسالم فداكارى خ
  :گويد مى» توماس كاراليل «ـ4

گيـريم ايـن     بهترين درسى كه از سرگذشت كـربال مـى        «
است كه حسين و يارانش ايمان استوار به خدا داشتند آنها با            
اعمال خود روشن كردند كه تفوق عددى در جائى كه حـق             

شود اهميت ندارد پيروزى حسين با وجود        با باطل روبرو مى   
  .»تى كه داشت باعث شگفتى من استاقلّي

» ادبيات ايران  تاريخ«مستشرق بزرگ انگليسى و صاحب      » پرفسور ادوارد براون   «ـ5
  :گويد مى

ى كـربال سـخنى      شود كه وقتى دربـاره     آيا قلبى پيدا مى   «
شنود آغشته با حزن و الم نگردد حتّى غير مـسلمانان نيـز            مى
مى در تحـت    توانند پاكى روحى را كه اين جنـگ اسـال          نمى

  .»لواى آن انجام گرفته انكار كنند
  :نويسد مى» يويد. م. ل «ـ6

درس امام حسين اين اسـت كـه در دنيـا اصـول ابـدى         «
عدالت و ترحم و محبت وجـود دارد كـه تغييـر ناپذيرنـد و               

رساند كه هرگاه بدى مقاومت كند و بشر در راه           همچنين مى 
ا بـاقى و پايـدار      آن پافشارى نمايد آن اصول هميشه در دنيـ        

  .خواهد ماند
در طــى قــرون افــراد بــشر هميــشه جــرأت و پردلــى و 
عظمت روح و بزرگـى قلـب و شـهامت روانـى را دوسـت               

اند و در اثر همينها است كه آزادى و عدالت هرگـز بـه     داشته
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شود اين بـود شـهامت و ايـن     نيروى ظلم و فساد تسليم نمى 
چنـين روز بـا   بود عظمت امام حسين و من مسرورم كـه در           

گوينـد   كسانى كه اين فداكارى عظيم را از جان و دل ثنا مـى            
ام هر چند كه هزار و سيصد سـال از تـاريخ آن              شركت كرده 
  .»گذشته است

  :نويسد مورخ مشهور آمريكائى از واشنگتن مى» ايرونيك «ـ7
براى امام حسين ممكن بود كه زندگى خود را با تسليم           «

ات بخشد ليكن مسئوليت پيشوائى و ى يزيد نج شدن به اراده
را بـه عنـوان      داد كـه او يزيـد      بخش اسالم اجازه نمى    نهضت

خالفت بشناسد او به زودى خود را براى قبول هر نـاراحتى            
اميه آماده  و فشارى به منظور رها ساختن اسالم از چنگال بنى 

ساخت در زير آفتاب سـوزان سـرزمينى خـشك و در روى             
ربستان روح حسين فناناپذير بر پـا اسـت     ى ع  ريگهاى تفتيده 

ى شــجاعت و اى شهــسوار مــن اى  اى پهلــوان و اى نمونــه
  .»!حسين؟

» حسين بن علـى   «ى   اى درباره  شاعر بزرگ انگليسى قصيده   » حستيس آه راسل   «-8
  :اش اين است سروده كه ترجمه) عليه السالم(

 آنها سر مبارك او را باال نگاه داشتند، دهان مبـاركش را           «
با شالّقهاى خود نواختند، اى دهـانى كـه مـن بارهـا مهـبط               

ام، اى   مالئك و هنگام طفوليت فروهشته بر لب پيـامبر ديـده          
بدنى كه زير پاى ستوران خوار شدى، اين همان بـدن پـاكى             

كـرد خـونى كـه از رگهـاى          بود كه بينندگان را مـسحور مـى       
مبارك بيرون ريخته و خشك شده معجون آسمانى است كه           

اكنون هيچ سم اسبى با چنين رنگ الهى رنگ نـشده اسـت             ت
اى زمين برهنه و باير كربال كه در روى تو نه علفى اسـت و               
نه چمنى براى ابد آهنگ حزن و آه بر تو پوشيده باد چرا كه              
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سـالم اللّـه    (» فاطمـه «ى پسر مقدس     در سرزمين تو بدن پاره    
  .» نمودافتاده است كه روح خويش را به خدا تقديم) عليها

  :گويد شاعر بزرگ هندى در ضمن شعرى مى» ساور جينى نايد «ـ9
 شب شـهادت در زيـر پيـراهن سـياه و پـاى برهنـه بـا                «

ى جانسوزى فرو    چشمان اشكبار كه باران اشك به ياد واقعه       
ريزد و دستهاى بهم پيوسته كـه فـشار انـدوه آنهـا را بـه                 مى

نها بـر گـردن    هاى رنگين از خون آ     آورد براى سينه   نوسان مى 
آور بلند است و اين داستان كهنه مكرّر دردناك را بيـان             حزن
آور با يك    دارد مريدانت به خاطر اين شب پر الم و اشك          مى

  :خوانند گويند و مى صداى پر حزن مى
چرا هزاران هزار دوسـتان تـو ايـن         ! يا حسين ... حسين  

ريزنـد اى مقـدس عاليمقـام آيـا بـه خـاطر              طور اشـك مـى    
نظير تو نيست تو پرچم زنده و پيمان عزيز ديـن            رى بى فداكا

بزرگ پيامبر را اعالم كردى و در مقابل شگفتى جهانى عشق           
  .»عجيب خود را به نام خدا به اثبات رسانيدى

  :گويد دانشمند و مورخ معروف آمريكائى مى» ماربين «ـ10
ى يـك    حسين چون قصدى مانند كشته شدن كه مقدمه       «

كـسى   لى بـود داشـت بزرگتـرين و بـى         نهضت عظـيم و عـا     
ى مظلومى دانسته و آن را اختيار كرد تـا مـصائب وى              وسيله

  .»در قلوب عالميان مؤثّر واقع گردد
  :به هفتاد و دو تن از ياران خود چنين گفت) عليه السالم(» حسين«

خورد و اشـعار     من ننگ دارم كه پسر معاويه شراب مى       «
اك اسـالم را بـا زر و زور         سازد و قبايـل بيمنـ      آلود مى  هوس
كنـد و ديـن    ى حكومت بيداد را استوار مـى       ترساند و پايه   مى

خون خود دين اسالم  پناه باشد، من بايد قيام كنم و با خدا بى
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ترسـيد فـورا     را آبيارى نمايم اگر شما از اين راه پر خطر مى          
  »برگرديد و مرا به حال خود گذاريد

ا بر زندگى ترجيح    ولى يارانش كشته شدن و فداكارى ر      
دانـست كـه بعـد از كـشته          مى) عليه السالم (» حسين«. دادند

اسـير  » كه آل محمد بودنـد    «هاشم   شدن، زنان و اطفال و بنى     
خواهند شد و اين واقعه در مسلمانان خاصه در عرب بـيش            

  .از آنچه به تصور آيد مؤثّر است
حسين در آخرين دقائق زندگى، طفل شيرخوار خـود را          

ى فالسـفه    انى حقّ و حقّانيت نمود و با اين عمل انديشه         قرب
و بزرگان عالم را متحير ساخت، كه چگونه در ايـن دم آخـر         
با آن همه مصائب جانگداز و افكار متراكم و عطش و كثرت            
جراحات باز هم از مقصد عالى خود دست بر نداشـت و بـا              

م اميه ستمگر، بـر فرزنـد صـغيرش رحـ          دانست بنى  اينكه مى 
نخواهند كرد، محض بزرگ نمودن مصائب خـود، او را هـم            
بر سر دست گرفت و به ظاهر تمنّاى آب براى طفلش نمود،            

از ايـن   ) عليه السالم (» حسين«ولى با تير جواب شنيد، گويا       
اميه با   حركت قصدش اين بود كه جهانيان بدانند عداوت بنى        

زيد بـراى   هاشم تا چه حد است و مردم گمان نبرند كه ي           بنى
دفاع از خود ناچار بر اين اقدامات سـبعانه دسـت زده زيـرا              
كشتن طفل شيرخوار در چنين حال بـا آن وضـع دهـشتناك             

قواعـد هـر ديـن و مـذهبى          جز عداوت سبعانه كه منافى بـا      
توانـد پـرده از روى       است چيز ديگرى نبود و همين نكته مى       

دارد و بـر    اميـه بـر    قبايح اعمال و نيات فاسده و عقائـد بنـى         
اميـه نـه تنهـا بـر         جهانيان خاصه مسلمانان ظاهر شود كه بنى      

كردند بلكه از روى عصبيت      خالف احكام اسالم حركاتى مى    
هاشـم خاصـه بازمانـدگان       خواسـتند كـه از بنـى       جاهالنه مى 
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حتّى يك طفل شيرخواره هم     ) صلّى اللّه عليه و آله    (» محمد«
  .»باقى نماند

  :نويسد مى) چاپ نيويورك(» ريدزر دايجسب«در كتاب » توماس ماساريك «ـ11
ى پيروان على    با يك نظر دقيق در ترقّيات دويست ساله       «

انـد تـصديق     در هندوستان كه عزادارى را شعار خود نمـوده        
خواهيم كرد بزرگترين عامـل اصـلى مزيـت را آنهـا پيـروى              

  .كنند مى
عليهمـا  (» علـى و حـسين    «دويست سال پـيش پيـروان       

ت بودند و همين حـال          ) المالسدر سرتاسر هندوستان در اقلي
را داشت ممالك ديگر، امروز در ممالـك مترقّـى و ثروتمنـد      
مسيحى اگر چنين بخواهد ماتم و عزادارى را بپـا نماينـد بـا              
صرف ميليونهـا دالر بـاز هـم بـه تأسـيس چنـين مجـامع و                 

  .مجالس عزادارى موفّق نخواهند شد
مـسيح    ذكـر مـصائب حـضرت      گرچه كشيشان ما هم از    

سـازند ولـى آن شـور و هيجـانى را كـه در       مردم را متأثّر مى 
شود در پيروان مسيح    يافت مى ) عليه السالم (» حسين«پيروان  

يافت نخواهد شد و گويا سبب اين باشد كه مصائب مـسيح            
مانند پر كاهى است    ) عليه السالم (» حسين«در برابر مصائب    

  .»يكردر مقابل يك كوه عظيم پ
  :نويسد روى سخن را به مورخين نموده مى» موريس دوكبرى «ـ12

دانـستند و درك     اگر مورخين ما حقيقت اين روز را مى       «
كردنـد كـه عاشـورا چـه روزى اسـت ايـن عـزادارى را                 مى

) عليـه الـسالم   (» حـسين «پنداشتند زيرا پيروان     مجنونانه نمى 
دانند كه پستى    مى) عليه السالم (» حسين«ى عزادارى    بواسطه

و زيردستى و استعمار و استثمار را نبايـد قبـول كننـد زيـرا               
  .شعار پيروى و آقائى آنها ندادن تن به زير ظلم و ستم بود
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» حـسين «قدرى تعميق و بررسى در مجـالس عـزادارى          
شود  بخشى مطرح مى كه چه نكات دقيق حيات) عليه السالم(

عليـه  (» حـسين  «آموزند در مجالس عـزادارى     و در معنى مى   
براى حفـظ   ) عليه السالم (» حسين«: شود كه  گفته مى ) السالم

ى اسالم، از جان  شرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه     
و مال و فرزند گذشت و زير بار استعمار و ماجراجوئى يزيد   

  .نرفت
زيـر   ى او را سرمشق قرار داده از       پس بيائيد ما هم شيوه    

خالصـى يـابيم و مـرگ بـا         ) گانگـان بي(دستى يزيدان نوعى    
  .»عزّت را بر زندگى با ذلّت ترجيح دهيم

» اســالم و اســالميان«مــورخ معــروف فرانــسوى در كتــاب » دكتــر جــوزف «-13
  :نويسد مى

شيعيان عقيده دارند كه در روزهاى عاشـورا و تاسـوعا           «
بايستى فقرا را اطعام نمود از اين جهت همه سـاله از امـوال              

نماينـد و    ستطاعت خويش به فقـرا كمـك مـى        خود به قدر ا   
. گـذرد  بعضى اوقات ايـن كمكهـا از ميليونهـا دالر هـم مـى             

ى مجلـس سـوگوارى      ى ديگر از شـيعيان بـراى اقامـه         دسته
گـردد   اند كه ارزش آن بالغ بر ميليونها دالر مى         وقفياتى نموده 

بايد اعتراف نمود كه شيعيان از بذل جان و مال خـود در راه              
دريـغ ندارنـد و     ) عليـه الـسالم   (» حسين«گوارى  مذهب سو 

» حـسين «پاداش آخرت و مزد دنياى خود را در سـوگوارى           
دانند بدين لحاظ شيعيان در ايـام عـزادارى          مى) عليه السالم (
كسب و كار خود را رها نموده و بـه          ) عليه السالم (» حسين«

پردازنـد و    مـى ) عليـه الـسالم   (» حسين«ذكر استماع مصائب    
نمايند كه ذكر فضائل خاندان نبوت و مـصائبى را     شش مى كو

  .كه به ايشان رسيده به نيكوترين وجهى بيان نمايند
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از طرف ديگر چون تكرار يك مطلب موجب خستگى و 
اند هـر يـك      نموده عدم تأثير است، روحانيون و وعاظ سعى      

ى مسائل اسالمى را كه مربوط به مذهب         ى خود كليه   به نوبه 
  .ت در سر منابر ذكر كنندجعفرى اس

اكنون كار به جائى رسيده كه مردمان عامى شيعه از بس           
اند از پيـشوايان اهـل سـنّت جلـوتر           مطالب مذهبى را شنيده   

تـرين   اند امروز در هر نقطه از عـالم مـسلمانان شايـسته            رفته
باشـند كـه بـه معرفـت علـم واقـف شـده و بـه                  افرادى مـى  

اسالم مزيـت و برتـرى      ى شيعه بر ساير فرق       خصوص فرقه 
  .»دارند

  :گويد مى» امام شافعى «ـ14
كنـد و    ى كربال بـار انـدوه در دلـم سـرازير مـى             خاطره«

گنـاهى   را با وجود بى   » حسين«آورم كه    هنگامى كه به ياد مى    
رحمانه كشتند خـواب بـر چـشمانم         غيرقابل ترديد چنان بى   

زى گردد و اين خاطره محاسنم را سفيد كـرده و رو           حرام مى 
ام بر نيايد و اشك بر       گذرد كه با گذشتن زمان آه از سينه        نمى
  .»السالم عليك يا اباعبداللّه. ام نغلطد گونه

  :گويد مى» الطالبين غنية«در كتاب » شيخ عبدالقادر گيالنى «ـ15
عاشورا روز گريه و ندبـه اسـت و چـون هـر مـسلمانى بايـد در آن روز بـه يـاد                        «

ايسته نباشد بـه چنـين روزى، خوشـى جـسمانى داشـته             باشد هيچ كس را ش    » حسين«
  .»باشد
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  :ى بزرگان سياسى نظريه
  :گويد مؤسس پاكستان مى» محمد على جناح «ـ1

از » حـسين «اى از شجاعت بهتر از آنكه امام         هيچ نمونه «
شـود بـه     لحاظ فداكارى و تهور نشان داد در عالم پيدا نمـى          

مشق اين شهيدى كه خود     ى من تمام مسلمين بايد سر      عقيده
  .»را در سرزمين عراق قربانى كرد پيروى نمايند

  :نخستين نخست وزير پاكستان گفته» لياقت عليخان «ـ2
اين روز محرّم براى مسلمانان در سراسر جهـان معنـى           «

ترين  آورترين و تراژيك   بزرگ دارد در اين روز يكى از حزن       
عليـه  (» حسين «وقايع اسالم اتّفاق افتاد شهادت حضرت امام      

ى فــتح نهــانى روح واقعــى  در عــين حــزن، نــشانه) الــسالم
ى الهـى بـه شـمار        اسالمى بود زيـرا تـسليم كامـل بـه اراده          

تـرين پيـروان اسـالم مثـل         رفت شـهادت يكـى از عظـيم        مى
ى ما است ايـن درس بـه مـا           درخشنده و پايدارى براى همه    

از راه  آموزد كه اشكال و خطرات هر چه باشـد نبايـستى             مى
  .»حقيقت و عدالت منحرف شويم

  :گويد ى ملّى هندوستان مى رئيس سابق كنگره) هندو(» پورشو تامالس توندون «ـ3
از همـان زمـان كـه طفلـى بـيش           » حسين«شهادت امام   «

بخشيد من اهميـت     آورى مى  نبودم در من تأثير عميق و حزن      
دانـم ايـن     مـى  ى بـزرگ تـاريخى را      برپا داشتن اين خـاطره    

سـطح فكـر    » حـسين «اكاريهاى عالى از قبيل شهادت امام       فد
ى آن شايسته اسـت      بشريت را ارتقاء بخشيده است و خاطره      

  .»هميشه بماند و يادآورى شود
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  :گويد پيشواى هندوستان مى» مهاتما گاندى «ـ4
آن شهيد بـزرگ اسـالم را بـه         » امام حسين «من زندگى   «

ام  اريخ كربال نمـوده   دقّت خوانده و توجه كافى به صفحات ت       
و بر من روشن است كه اگر هندوستان بخواهد يـك كـشور             

  .»پيروز گردد بايستى از سرمشق امام حسين پيروى كند
  :نوشته است» كاپيتن ل ه نيست ج ـ پ «ـ5

آن شب هنگامى كه آتش اردوها در اطراف او در بيابان           «
 زد پيروان خويش را به اطراف خود جمع كرد و طى           برق مى 

نواز با آنها سـخن گفـت آنهـا را از            سخنرانى طوالنى و قلب   
يقينا قتل عام انجام    : وحشتهاى روز بعد آگاه ساخت و فرمود      

خواهد شد و كسانى كه با مـن بماننـد شـهيد خواهنـد شـد                
ى آگـاهى كامـل      سپس عمل بسيار زيبائى انجام داد كه نشانه       

او از ضعف بشرى و قـدرت روح فـداكارى وى و عالمـت              
لب رئوف آن بزرگوار بود تمام چراغهاى اردو را خـاموش           ق

هـر كـس جـرأت و       «: كرد و سپس پيروان خود را گفت كـه        
بيند در تاريكى بـه      قلب ايستادگى و شهادت را در خود نمى       

صـبح روز عاشـورا در      » و بدون خجلت بـرود     طور ناشناس 
 71شـد    حالى كه ابرهاى ارغوانى در آسمان شرق جمع مـى         

ى مـرگ و     ن دور امـام را گرفتـه و همگـى آمـاده           نفر با ايما  
  .»شهادت بودند

حـسين  «ى قيـام   اى از گفتار دانشمندان و رجال سياسى جهان درباره        اين بود گوشه  
  ).عليه السالم(» بن على
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  ى مطالب فوق نتيجه
منظور از نقل گفتار دانشمندان و رهبران سياسى عالم ايـن بـود             ! خوانندگان محترم 

خواسـته   تنها حفظ دين اسالم بـوده و مـى        ) عليه السالم (» حسين«دانيد هدف   كه شما ب  
  .اميه را از بين ببرد ى خون خود بنى بوسيله

اين شد كه در طـول تـاريخ مـردم متوجـه بـه              ) عليه السالم (» حسين«ى قيام    نتيجه
امـام  «اميه شدند و آنها را از سلطنت و خالفت خلـع نمودنـد امـام بـاقر و             جنايات بنى 

توانستند احكام و قوانين اسالم را براى مردم بگويند و حقيقت           ) عليهما السالم (» صادق
  .دين اسالم را به مردم معرّفى كنند

اين بود كه تا به امروز مجالس عزادارى بـراى          ) عليه السالم (» حسين«ى قيام    نتيجه
متـذكّر شـد مـردم      فرانسوى در باال    » دكتر جوزف «شود و چنانچه     آن حضرت بر پا مى    

كامالً با خبر باشند و نگذارنـد        شيعه و مسلمانان، به اين وسيله از علم و دانش اسالمى          
  .دشمنان اسالم دست تجاوز به طرف اسالم دراز كنند

ى عاشورا را خلفاى خودساخته بـراى    قبل از واقعه  : گويد كه  تاريخ صحيح به ما مى    
كردند حتّـى    فاده كنند با علم و دانش مبارزه مى       آنكه بهتر بتواند از جهل مردم كامالً است       

ى سنن و احاديث نبـوى را از بـين           بكر و عمر و عثمان مجموعه      مكرّر نقل شده كه ابى    
  .گذاشتند مردم تازه مسلمان از حقيقت اسالم اطّالع كافى پيدا كنند بردند و نمى مى

معارف الهى را در » ادامام سج«اين شد كه ) عليه السالم(» حسين«ى قيام  ولى نتيجه
ى تعلـيم بـه      و سائر ائمه قوانين اسالم را بوسيله      » امام صادق «و  » امام باقر «لباس دعا و    

  .ى آن آشنا سازند ديگران اشاعه دهند و مردم را با اسالم و دستورات عاليه
ى اميه را كـه بـرا   اين بود كه تمام فعاليتهاى بنى ) عليه السالم (» حسين«ى قيام    نتيجه

» علـى «و خاندانش انجام داده بودند خنثى كند و دوباره فـضائل   » على«از بين بردن نام     
بر سر زبانها بيافتد و حتّى خلفاء اموى و عباسى كه دشـمنان سرسـخت               ) عليه السالم (

صلّى اللّـه   (» پيغمبر اسالم «ى واقعى    العباس كه جد خود را خليفه      هاشم بودند و بنى    بنى
را با عظمت ياد ) عليه السالم(» على«ن كرده بودند؛ در مجالس خود نام گما) عليه و آله

  .كنند
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اسـالم را    شد كه براى پيشرفت مقاصد سياسـى خـود قـوانين           حتّى گاهى ديده مى   
  . ترويج نمايند

تنهـا همـين   ) عليـه الـسالم  (» حسين بن علـى «ما اگر تصور كنيم كه قيام و يا دفاع   
كند تا چه رسد كه دهها نتيجـه را از نظـر              داشته كفايت مى   فائده را براى مردم مسلمان    

تاريخ صحيح و سياسيون جهان براى اين موضوع پـر اهميـت نقـل شـده كـه فرصـت            
دهيم و در  نگارى براى نقل تمام آنها اقتضا ندارد و لذا ما در اينجا نامه را خاتمه مى    نامه

  والسالم. اريمپايان سالمتى و موفّقيت شما را از خداى بزرگ خواست
  

  كانون بحث و انتقاد دينى                                                           
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ى نامه از ما شده ما را بر آن داشـت كـه بـا         سؤاالت زيادى كه در اين زمينه بوسيله      
 بوديم اينجـا نيـز      منتشر كرده » افكار جوانان «مختصر اصالحاتى پاسخى را كه در كتاب        

  .بياوريم
  
  

  علّت عقب افتادگى مسلمانان چيست؟
  

  :پاسخ ما
ترديدى نيست كه اگر تنها صفحات تاريخ اسالم را از نظر بگذرانيم به دو موضوع               

  .كنيم قابل توجه برخورد مى
روزگارى بر بشر گذشت كه دنياى غرب و بلكه تمام ممالـك متمـدن فعلـى                ـ  اول

  بهره بودند ولى ممالك پيشرفتهاى علمى بىعالم از اخالق و 
هاى علـم و اخـالق، تمـدن و صـنعت را در              اسالمى و مردم مسلمان بهترين نمونه     

  .عالم به يادگار گذاردند
دنياى غرب و عـالم مـسيحيت تنهـا در كـشفيات و اختراعـات شـگفت، بـه                   ـ  دوم

را بـه خـود نيازمنـد       اى موفّق شدند كـه مـردم مـسلمان           العاده پيشرفتهاى سريع و فوق   
  . نمودند
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مردم مسلمان در علوم معنوى و مادى درگذشته دانشمندان بزرگى داشتند كه حتّى             
روزگار، مانند آنها را به خود نديده است ولى امروز جوانـان مـسلمان در علـوم مـادى        

  .بايد از دانشگاههاى اروپا استفاده كنند
  !آن براى چه بود؟
  !اين براى چيست؟

 آنهائى كه عمل به دستورات اسالم كردنـد حقيقتـا موفّـق بـه بهتـرين                 گذشتگان و 
  .ى تمدن بودند پيشرفتهاى علمى و معنوى گرديدند و پيشرو قافله

  
  :بنيانگذار تمدن

اند كه بنيانگذار علـم و صـنعت، و تمـدن            تمام مورخين در تاريخ تمدن دنيا نوشته      
  .اند صحيح و حقيقى مردم مسلمان بوده

وجه آنكه هنوز هم كه هـست مـردم مـسلمان در حـسن خلـق و روشـهاى                   قابل ت 
ى تمدن صحيح است بهتر از ديگران در ممالك اسالمى عملى  اخالقى كه قسمت عمده  

يعنى زمانى كه دنياى غـرب و عـالم          اند كرده و آرامش و امنيت كاملى را بوجود آورده        
خواهنـد بـراى جـان       عالم مى ى   كمونيست و مسيحيت از اتمهاى كشنده و بر هم زننده         

سوادى و انحـراف     بشر استفاده كنند ممالك اسالمى براى نجات نسل جوان خود از بى           
  .اخالق قيام كرده

ايـم ولـى اگـر بـه مجـالّت و اخبـار         درست است كه ما مردم مسلمان عقب افتـاده        
ا مـردم   بينيم كه به اقرار نويسندگان اروپائى قرنها مـ         خارجى روز دقّت بيشترى كنيم مى     

ايم، آرى دست اهريمن اسـتعمار اگـر         مسلمان از نظر اخالق و پاكدامنى پيشروى كرده       
بگذارد تا روز قيامت هم ممالك اسالمى در پرتو تعاليم دين مقدس اسالم با آرامـش و                 

  .امنيت كامل زندگى خواهند كرد و هيچگاه به فكر از بين بردن يكديگر نخواهند افتاد
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  :علّت حقيقى
نه (توان براى عقب افتادگى مردم مسلمان از علم و صنعت  ترين علّتى را كه مىمهم

  .يادآور شد عمل نكردن به قوانين دين مقدس اسالم است) از اخالق و امنيت
  

  اشتباه نشود
خواهيم بگوئيم كـه ديـن مقـدس         اطّالع گمان كنند ما مى     شايد يك عده از مردم بى     

علم و صنعت مادى بدست مردم مسلمان داده اسـت و در           هاى مستقلّى در     اسالم برنامه 
چرا پيشوايان اسالم كه همه اين علوم        نتيجه اشكال كنند و بگويند اگر چنين است پس        

ى آزمايش در نياورده تا مردم از آنها استفاده كـاملى بـراى              اند آنها را به مرحله     را داشته 
  !زندگى خود بنمايند؟

م هم مانند ساير اديان آسمانى تنها هدف و مقصودش          اسال... خير اين چنين نيست     
تأمين سعادت اخروى و حيات ابدى است ولى تاكتيك و تدبير اين هدف را به نحوى                 
تنظيم كرده كه يـك نفـر مـسلمان در ضـمن خداشناسـى بـسيارى از علـوم مـادى را                      

لمى و  ى ع  گيرد و يا مثالً در ضمن خدمت به خلق به صدها وظيفه            خودبخود تعليم مى  
اند اشاره فرموده    عملى كه دنياى روز با رنج فراوان و زحمات زياد به آن مطالب رسيده             

  .است
كردنـد   مردم مسلمان كه در گذشته بيشتر از اين زمان از دستورات اسالم پيروى مى             

محمد بـن زكريـاى     «دانان جهان و     رهبر شيمى » جابر بن حيان  «دانشمندان بزرگى مانند    
دار آنـان    ها داشتند كه دنياى صنعت و علم مرهون خدمات دامنه         »ى سينا بوعل«و  » رازى
» ى دكتـر و پيـر      منـاظره «و  » پاسخ ما «هاى كتاب    براى اثبات اين مدعى به شماره     (است  

ولى از روزى كه مردم مسلمان از دسـتورات و قـوانين اسـالم در اثـر                ) مراجعه فرمائيد 
اى از قوانين دين فاصله گرفتنـد   قسمت عمده تقليد كوركورانه از ممالك غرب عمالً از        

  .مجبور شدند كه دست نياز به طرف ديگران دراز كنند
دست كـشيده و     ما مردم مسلمان تعقّل نكرديم كه اگر دنياى مسيحيت از دين خود           

اند براى اين بوده است كه آئين آنـان          سپس موفّق به باال بردن سطح علم و صنعت شده         
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ى  هـا تكفيـر شـدند و محكمـه        »گاليلـه «فتهاى علمى آنها بود كه      به حدى مانع از پيشر    
هـا و   تفتيش عقائد صدها دانـشمند روشـنفكر را بـه جـرم علـم و دانـش زيـر تازيانـه          

و لذا همان روزى كه آنان از دين خود دسـت كـشيدند روز              1ها از پا در آوردند     شكنجه
رحم بتواننـد از كتـب       آزادى فكر آنها شد كه بدون قيد و شرط و خوف از كشيشان بى             

  2.ى كاملى ببرند اسالمى و علم و صنعت دانشمندان مسلمان استفاده
ولى دين مقدس اسالم در ضمن تعليمات علوم معنوى، رهبرى تمام علوم مادى را              

اسالم هر كجا قدم گذاشـت سـطح        «دار شده كه دانشمندان غرب معترفند كه         هم عهده 
  .»باال بردمعلومات آن سامان را به حد كافى 

  :گويد فرانسوى مى» گوستاولوبون«دكتر 
در طول چنـد قـرن كـشور انـدلس را از نظـر              «مسلمين  

علمى و مالى به كلّى منقلب نمودند و آن را تاج افتخارى بر             
سر اروپا قرار داده بودند و اين انقـالب نـه تنهـا در مـسائل                
علمى و مالى بود بلكه در اخالق نيز بوده است آنها خصائل            

  3.»نصارى آموختند ذيقيمت عالى انسانى را به
  

  ى بحث نتيجه
افتادگى ما مردم مسلمان اگر چه عمل نكردن به قـوانين اسـالم              بنابراين علّت عقب  

است ولى اين ترك عمل هم علّتى دارد كه آن تقليد كوركورانه از اروپائيها است غافـل               
العاده نجات يافتنـد   اراحتيهاى فوقاز آنكه آنان با ترك قوانين دينى خود از خرافات و ن     

                                                 
اين گفته را   »  لون وان«ى دانشمند هلندى مسيو      كتاب انگيزيسيون تفتيش عقائد نوشته     ـ1

 .اثبات كرده است

 .اين مطالب را مشروحا بيان كرده است» اتحاد و دوستى« كتاب ـ2

  .35ى صفحه» ها اندلس سرزمين خاطره « كتابـ3
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و ما مردم مسلمان با دست كشيدن از منابع علوم دينى آزادى حقيقى خود را از دسـت                  
  . ايم داده و در علم و صنعت و تمدن كامل به عقب برگشته

  
  

  پاسخ يك سؤال
چـرا  «: اى سـؤال كـرده بـود كـه         جوانى در ضـمن نامـه     

اند با آنكه عربهـا   ن بودهدانشمندان بزرگ اسالمى اكثرا از ايرا    
  » اند؟ زودتر از ايرانيان مسلمان شده

  
  :گوئيم در پاسخ مى

 مانند فرهنگى است كه براى باال بردن سطح معلومـات مـردم در              مكتب اسالم عيناً  
گـردد معلـوم     مشغول فعاليـت مـى     يك محيطى كه افراد آن استعدادهاى مختلف دارند       

كند مردم وحشى     استعدادش از آن استفاده مى     است كه در اين صورت هر كسى به قدر        
ى  العرب كه قبل از اسالم جز خونخوارى و آدمكشى كار ديگرى نداشتند بوسيله             جزيره

اسالم داراى اخالق انسانى شدند ولى مردم يونان و ايران كه نسبتا متمدن بودند وقتـى                
تفاده را از آن ببرنـد و       قوانين اسالم در ميان آنان گسترش پيدا كرد توانستند حداكثر اس          

دانشمندانى مانند بوعلى سيناها تحويل جامعه دهند بنابراين اسالم مانند باران رحمتـى             
  .برد بوده كه هر زمينى به قدر استعدادش از آن استفاده مى
ى اول كوشـيد كـه ايـن بيمـارى           حال كه درد و درمان واضح است بايد در مرحله         

ر كرد و به نسل جوان دنيـا اعـالم كـرد كـه تنهـا راه                 ى اسالم دو   خطرناك را از جامعه   
نجات از انحراف اخالق و صدها بدبختى خانمانسوز ديگر، عمل كردن به دستورات و              

  .قوانين دين مقدس اسالم، اجرا كردن كامل مقرّرات آن است
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  الغاء بردگى در اسالم
چـرا پيغمبـر    «:  سؤال شده كـه    2891ى   ى شماره  در نامه 

  » م بردگى را الغاء نفرمود؟اسال
 پاسخ ما كه به قطع جيبـى      2ى   ما اين سؤال را در شماره     

ايم ولى چون آن كتاب ناياب شـده         چاپ شده بود پاسخ داده    
  .نمائيم در اين شماره همان مطالب را تجديد طبع مى

  
  :پاسخ ما

ـ          ما معتقديم كه اسالم با بهترين تاكتيك زمينه        ه خـودى   ى از بين رفـتن بردگـى را ب
مردى از عرب يافـت      توضيح آنكه در زمان ظهور اسالم كمتر      . خود فراهم آورده است   

اى بـود كـه در رأس        شد كه داراى چند غالم و كنيز نباشد و همچنـين كمتـر خانـه               مى
كارهاى آن بردگان قرار نگرفته باشند و از طرفـى بردگـان قبـل از پيـدايش اسـالم در                    

اى حملـه    د يونانيها معتقد بودند، اگر كسى بـه بنـده         كردن ترين شرائط زندگى مى    سخت
) در مقابـل آقـا و غيـر آقـا         (العملى از خود نشان دهد و مطلقا         كند او حق ندارد عكس    
  .دست از پا خطا نكند

  :گويد مى» روح القوانين«ى  نويسنده» منتسكيو«
غالمان اسپارتى به قدرى بدبخت بودند كه نه تنها غالم          «

شدند و هر كـسى هـر        م تمام افراد بشر مى    يك نفر، بلكه غال   
داد كـشتن غالمـان      توانست آنان را شكنجه و آزار مى       چه مى 
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بدون هيچ قيد و شرطى مجاز بود و كـوچكترين تفـاوتى را             
  .بين آنان و حيوانات قائل نبودند

ــره  ــردم جزي ــران و    م ــه دخت ــوحش ك ــا آن ت ــرب ب الع
لوم است كـه    سپردند مع  هاى خود را زنده به خاك مى       نازدانه

با بردگان چه خواهند كـرد و تـا كجـا آنهـا را آزار خواهنـد                 
  .نمود

خواست با آن شـرائط، بردگـى را         بنابراين اگر اسالم مى   
  .شد اى روبرو مى العاده  الغاء كند با مشكالت فوقدفعةً

هيچ يك از صاحبان بردگان حاضر نبودند دينى را قبول          
آنـان را در     بگيـرد و  كنند كه اين ثروت هنگفـت را از آنـان           

كنيزان و غالمانى كه تا بحـال       . كارهاى خانه و غيره فلج كند     
ى غذا براى آقا و عدم وسائل مـستقل          جز خريد بازار و تهيه    

براى خود كار ديگر نداشتند اگـر يـك دفعـه اسـالم آنهـا را               
اى به آنان كرده بـود       العاده گذاشت ظلم فوق   سرپرست مى  بى

پوشانيد و ديـن     ى عمل به خود نمى     هو عالوه اين قانون جام    
  .»شد مقدس اسالم با شكست عجيبى روبرو مى

با سه ماده قانون توانست عملـى انجـام         ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «ولى  
  .گسترى نمايند دهد كه بردگى به خودى خود الغاء شود و نسبت به آنان عدالت

  
  ى اول ماده
ه قدرى توسعه داشت كه بردگـان را بطـور مـساوى شـامل      ى تكاليف اسالم ب    دامنه

هـا بـراى     رفت حتّى طرح دعـوى در محكمـه        شد و كليه امتيازات طبقاتى از بين مى        مى
  .آنان مانند سائر مردم آزاد بود
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  ى تاريخى يك نمونه
بـه خالفـت رسـيد و در مـسجد بـه بـاالى منبـر                ) عليه السالم (» على«هنگامى كه   

  :ز حمد و ثناى الهى فرمودتشريف برد پس ا
متولّـد   از آدم ابوالبشر فرزندى به عنوان غـالم يـا كنيـز           «

انـد لكـن     نگرديده تمام فرزندان او از روز نخست آزاد بـوده         
ى  امروز روى جهات و مقتـضياتى، جمعـى مملـوك و بنـده            

اند؛ مسلمانان، قدرى از اموال كه مربـوط بـه           شما قرار گرفته  
 شـده بايـد در ميـان شـما از           مسلمين است نـزد مـن جمـع       

پوست و سفيدپوست، بردگان و آزادگان بطـور مـساوى           سياه
  .»تقسيم شود

به هر نفرى از آن مال سه دينـار داد مـردى از انـصار و    ) عليه السالم(» على«سپس  
وقتى سه دينار را گرفت غالمش كـه در روز  ) صلّى اللّه عليه و آله (» رسول اكرم «ياران  

بـه او   ) عليه الـسالم  (» على«ن مرد انصارى آزاد شده بود جلو رفت         گذشته بدست هما  
ام  اين غالم را ديروز من آزاد نموده      » على«يا  : هم سه دينار داد مرد انصارى عرض كرد       

  :دهى؟ فرمود آيا سهم مرا با او يك اندازه قرار مى
من در كتاب خـدا دقّـت كـردم تفـاوتى بـين فرزنـدان               «

دند و فرزندان اسحق كه آزاده بودنـد   اسماعيل كه كنيززاده بو   
  .»نديدم
  

  ى دوم ماده
ى شگفت انگيزى براى رفق و مداراى با بردگـان فرمـان داد و               العاده دستورات فوق 

كـرد   نمود و نسبت به آنان اعمال رأفت مـى  الشأن اسالم به آن عمل مى      خود رهبر عظيم  
د كه از حقّ مسلّم خـود دفـاع         جرأت كردن  تا آنان از آن ذلّت و بدبختى نجات يافتند و         

  .كنند
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  ى ديگر يك نمونه
با قنبر خدمتگزار خـود     ) عليه السالم (» طالب على بن ابى  «روزى آن پيشواى بزرگ     

» علـى «صـاحب مغـازه،     » دو پيراهن احتياج دارم   «: فروشى آمد فرمود   ى پيراهن  به مغازه 
  :را شناخت و اظهار ارادت كرد و گفت) عليه السالم(

  .»كنم ع پيراهن بخواهيد تقديم مىهر نو«
خواهد روى ارادت بـا او معاملـه         دانست كه اين مرد مى    ) عليه السالم (» على«وقتى  

كند از آن شخص پيراهن نخريد كه مبادا ايـن موضـوع مـانع عـدالت و دادگـسترى او               
ى ديگر رفت دو پيراهن خريد يكى را سـه درهـم ديگـرى را دو درهـم               گردد به مغازه  

 سه درهمى را به خدمتگزار خـود داد و پيـراهن دو درهمـى را بـراى شـخص                    پيراهن
  :خودش انتخاب نمود قنبر عرض كرد

تـر اسـت در جمعيتهـاى        كه اين پيراهن براى شـما الزم      
رويـد و مـورد توجـه     مختلف براى سخنرانى و قضاوت مـى     

گرديد و بعالوه شما زمامـدار مـسلمانانيد         همه افراد واقع مى   
 بهتر از ديگران داشته باشيد ولـى مـن خـدمتگزار    بايد لباسى 

  .شمايم به لباس گران قيمت احتياج ندارم
  :فرمود) عليه السالم(» على«

رغبـت   تو جوانى و جوانان بـه لبـاس زيبـا بيـشتر           ! قنبر
كنند و بعالوه من از پروردگارم شرم دارم كه خـود را بـر               مى

ل خـدا   ام كـه رسـو     تو برترى و فضيلت دهم فراموش نكرده      
السبوهم مماتلبسون واطعمـوهم ممـا      «: ى بردگان فرمود   درباره
پوشيد خدمتگزاران خود    از لباسى كه خود مى    : يعنى» تأكلون

خوريـد بـه     را هم بپوشانيد و از همان خوراكى كه خود مـى          
  .آنها بخورانيد

دانشمندان بزرگ از اين اعمال و رفتار اسالم نسبت بـه بردگـان تقـدير كـرده كـه                   
  .گويد مى» تمدن اسالم«مورخ معروف مسيحى در كتاب » ى زيدانجرج«
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العاده مهربان است پيغمبـر اسـالم        اسالم به بردگان فوق   «
: فرمايد ى بردگان سفارش بسيار نموده از آن جمله مى         درباره

كارى كه برده تاب آن را ندارد به او واگذار نكنيد و هر چـه               
بـه  : فرمايـد   ديگر مىخوريد به او بدهيد در جاى    خودتان مى 

بندگان خود كنيز و غالم نگوئيد بلكه آنها را پسرم و دختـرم             
ى بردگـان سـفارش كـرده و         قرآن نيـز دربـاره    . خطاب كنيد 

خدا را بپرستيد براى او شريكى مگيريد بـا پـدر و            : گويد مى
مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايگان نزديك          

ان و بردگان، جز نيكوكارى رفتارى      و دور و دوستان و آوارگ     
  1.»باشيد زيرا خداوند از خودپسندان بيزار است نداشته
  

  ى سوم ماده
هاى وسيعى است كه اسـالم بـراى آزادى بردگـان تنظـيم              ى سوم شامل برنامه    ماده

البتـه بـدون آنكـه بـراى        (ى آنان خودبخود آزاد شوند       فرموده تا در مدت كوتاهى همه     
  ). ناگوارى داشته باشدالعمل كسى عكس

نگاهداشتن غالم و كنيز متّقى صالح را عمـل مكروهـى قـرار داده تـا از يـك                   : يك
طرف آنان در پى اصالح خود برخيزند و از طرف ديگر مسلمانانى كه مقيد بـه جميـع                  

  .دستورات اسالم بودند آنان را آزاد كنند
ز غالمـان خـود در اثـر عمـل          به يكى ا  ) صلّى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «روزى  
دارم كـه مـردى از       تو آزادى من دوست نمـى     «: اى كه انجام داده بود فرمود      خداپسندانه

  .»اهل بهشت را خدمتگزار خود سازم
اى را آزاد كند تعيين فرموده كه مكرّر پيشوايان          ثواب زيادى براى كسى كه بنده     : دو

اى را آزاد كند خدا او را از آتش جهـنّم            كسى كه بنده  «: فرمودند مى) عليهم السالم (دين  
  .»آزاد خواهد كرد

                                                 
  .54ى  جرجى زيدان، جلد چهارم صفحه» تاريخ تمدن«ى   ترجمهـ1
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اجازه فرموده   اى را بدون قيد و بند آزاد كند        اسالم براى كسى كه حاضر نيست بنده      
ى شـديد   آنان را آزاد نمايد اين دستورات همه حاكى از عالقـه 1كه به تدبير يا به مكاتبه    

  .اسالم است بر آزادى بردگان
  .شود ر هفت صورت برده خودبخود آزاد مىقابل توجه آنكه د

  .شود  اگر كسى قسمتى از بنده را آزاد كند تمام بنده آزاد مىـ1
 اگر مردى، مالك پدر يا مادر، يا اجداد، يا فرزندان و يا عمو و يا عمه يا دائى و                    -2

  .شوند خاله يا برادرزاده و خواهرزاده خود شد بالفاصله آنان آزاد مى
اى نابينا شود يا زمينگير يا مبتال به جذام گردد حقّ مالكيت آقا از وى   هرگاه بندهـ3

  .المال تأمين شود گردد و احتياجات او بايد از بيت سلب مى
  .شود اى قبل از آقاى خود در دارالحرب، اسالم اختيار كند آزاد مى  هرگاه بندهـ4
اى فـورا آزاد      عده ى ى خود را قطع كند به عقيده        هرگاه مولى گوش و بينى بنده      ـ5
  .گردد مى

 هرگاه مولى و آقا از كنيز خود صاحب فرزند شـود حـقّ فـروش از وى سـلب                    ـ6
آزاد شود بديهى اسـت ايـن        گردد و بايد او را نگاه دارد تا از سهم ارث فرزند خود             مى

  .سازد ى زيادى از كنيزان را فراهم مى ى آزادى عده موضوع وسيله
ر آزاد باشد و ديگرى برده فرزند آنها حتمـا آزاد خواهـد    اگر يكى از پدر و ماد  ــ 7
  .بود

در بسيارى از موارد اسالم، مسلمانان را مجبور كرده اسـت كـه يـك بنـده يـا                   : سه
  .توان شاهد آورد ى روزه و قتل را مى هائى را آزاد كنند به عنوان نمونه كفّاره بنده

                                                 
ايـن  ) مكاتبـه ( كند   ى خود را مشروط به وفات خود آزاد        تدبير اين است كه آقا، بنده      ـ1

نمايد كه اگر خود غالم نتوانست آن قيمت    است كه او را مشروط به پرداخت قيمتش آزاد مى         
  .المال بپردازد و او را آزاد نمايد را تحصيل كند حاكم اسالم بايد آن وجه را از بيت

 



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         219  

گيـر اسـالم بـراى       ت عميق و پى   ها و دستورا   كنم كه آيا اين برنامه     از شما سؤال مى   
تر است يا دستوراتى كه در ممالك متمدن دنيا بـراى از بـين بـردن                 الغاء بردگى عادالنه  

  .اين موضوع عملى شده است
ى  در آمريكا براى الغاء بردگى يك جنگ چهار ساله خـونين تـشكيل شـد و عـده                 

ن آنـان را جلـب      زيادى به خاك و خون كشيده شدند عاقبت نتوانستند رضايت مـالكي           
  .كنند و امتياز نژادى را از بين ببرند

خواست بردگى را از بين ببرد چرا  اسالم اگر در واقع مى: ممكن است گفته شود كه
به مسلمانان اجازه فرمود كه اسيران جنگى را به عنوان برده خريد و فـروش كننـد؟ در                  

ى از پيشوايان معصوم رهبر آن اوالً جهاد در اسالم در مدتى بوده كه يك: گوئيم پاسخ مى
گردند ديگر شرائط    باشند بنابراين چون در مدت كوتاهى اين رهبران از انظار غائب مى           

 شود و در نتيجه بـا آن برنامـه         وجود ندارد و جنگ واقع نمى     ) مانند عصر حاضر  (جهاد  
  .رود وسيع اساس بردگى از بين مى

ى افـراد    خواسـته همـه    بوده و مـى   ى بشريت     اسالم منظورش اصالح جامعه    و ثانياً 
مردم را خداپرست نمايـد جمعـى كـه ايـن برنامـه را مخـالف منـافع شخـصى خـود                      

كردند هميشه پشتيبان فـساد و طرفـدار     دانستند و از آشفتگى اجتماع سوءاستفاده مى       مى
كـرد و حكـم بردگـى        اند اسالم در تمام جنگها با اين گونه افراد مبـارزه مـى             جهل بوده 

شد كه او يك مرد صالح و مفيدى براى اجتماع نبـود و     ى فردى جارى مى    ربارهاسالم د 
آزادى او مانند آزادى افراد جانى كه اگر از محيط زندان آنان را خارج كننـد دسـت بـه              

زنند بوده است و از طرفى بردگى بـراى ايـن افـراد فاسـد يـك مهـد تربيـت                      فساد مى 
گرفتنـد و از    تأثير محيط جديدى قرار مـى   اجبارى بود زيرا قطعا در مدت بندگى تحت       

شود افـرادى كـه از       يافتند در تاريخ اسالم زياد ديده مى       آن توحش و آلودگى نجات مى     
ى بردگى از راهنمائيهاى اسالم برخـوردار        ترين اقوام و ملل جهان بودند بوسيله       وحشى

  .اند شده و در مكتب تربيتى مسلمين به سعادت و خوشبختى كامل رسيده
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  ى تاريخى يك نمونه
  :گويد مى» سعيد بن مسيب«

در يك سال قحطى هر چه مردم براى درخواست بـاران           
در صحرا اجتماع كردند و دعا نمودند از باران خبـرى نـشد             

طرف آسمان بلنـد كـرده    ولى غالم سياهى را ديدم كه سر به       
  .مختصر دعايى نمود باران به قدر كافى از آسمان ريزش كرد

ى عـدل و رأفـت       هم روى پايـه   ) حكم بردگى اسراى جنگى   (مل اسالم   پس اين ع  
ى  دهنـد بردگـى دربـاره      بوده است و عالوه بر خالف آنچه دشمنان به اسالم نسبت مى           

اسيران جنگى يك حكم اجبارى نبوده بلكه اين موضوع بسته بـه صـالحديد پيـشواى                
 از سه موضوع را با در       تواند كه يكى   ى جنگ، او مى    مسلمانان است زيرا پس از خاتمه     

  .ى آنان اجرا كند نظر گرفتن مصالحى درباره
  .تواند آزاد نمايد ى آنها را مى اوالً به كلّى همه

  . ممكن است بگويد در مقابل پرداخت غرامتى آنان را آزاد كنيدثانياً
  .و يا آنكه روى مصلحت انديشى دستور قتل آنان را صادر كند

ن اسالم حتما بايد آنچه اصلح بـه حـال مـسلمانان اسـت              قابل توجه آنكه زمامدارا   
  .انتخاب كنند

نظـر از بردگـان    توضيح آنكه اگر در يك زمان شرايط محيط اقتضا داشت كه صرف  
بنمايند بطور الزام بايد از اين عمل دست بردارند و يكى از آن حكم ديگر كه اقرب بـه       

  .صالح است اجرا شود
الم آن چنانكه در تمام موضوعات بهترين احكـام را بـه            كنيم كه اس   بنابراين ادعا مى  

ترين قوانين را در ميان مـردم گـذارده          ى الغاء بردگى نيز جالب     مردم دستور داده درباره   
  . است
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  اى كه ديگر او را نديدم برخورد با ديوانه
شده و اى كند كه در كوچه با من گالويز  اين تيتر شايد شما را متوجه به يك ديوانه

  .بعد هم فرار كرده است
  !از اين هم بدتر.... نه 

  !ام ممكن است فكر كنيد آبروى مرا در مجلسى برده و ديگر او را نديده
  !نه اينطور هم نيست
  .توانيد حدس بزنيد كنم شما نمى خودم تعريف مى

كردم يكى از علمـاء بـزرگ مبـتال بـه يـك نـوع                در آن زمان كه در قم تحصيل مى       
به همين جهـت نـه       شود مى» آب«ى ديگر    كرد كه تا چند دقيقه     ده كه فكر مى   جنونى ش 
  .رفت و وضع خيلى بدى داشت پوشيد و نه حمامى مى لباس مى

كـه تـازه مـشغول      (روزها من به خاطر اسـتفاده از معلومـات او در مـسجد اعظـم                
گرفتم و چـون مـرد فيلـسوف بزرگـى بـود بعـضى               با او تماس مى   ) ساختمانش بودند 

داد  پرسيدم، او گاهى پاسخ بعضى سؤاالت را نمى        شكالت فلسفى و علمى را از او مى       م
ايـن  ! شـوم  آب مى ! شوم آب مى ! فرصت نيست : گفت كردم مى  وقتى علّتش را سؤال مى    

  .جوابش طوالنى است
چيـست؟  » موريس مترلينگ «ى   ى شما درباره   نظريه: يك روز از او پرسيده بودم كه      

  نديد يا خير؟پس ى او را مى فلسفه
كرد، جوابش طوالنى است، فرصت نيست،       او در جواب همان كلمات را تكرار مى       

  .آب خواهم شد
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اى بـه اصـرار مـن و انكـار او گـوش داد               مردى در كنار من نشسته بود چند دقيقه       
اى كه از چوب بنديهاى ساختمان مسجد در آن گوشه           ناگهان از جا برخاست تخته پاره     

پاسـخ  : ى آن دانـشمند ديوانـه كوبيـد و گفـت           و محكـم بـه شـانه      ريخته بود برداشت    
  !گوئى يا تو را بكشم؟ مى

دهم ولى با يك جمله هـر        جواب مى : آن دانشمند ابدا اظهار ناراحتى نكرد و گفت       
  .بگو: ى دوم گفت چه فهميد، ديوانه

ى  ترسيدم زيرا يك چـشمم بـه شـانه    العاده ناراحت شده بودم و هم مى     من كه فوق  
ى دوم  جدى و پر خشم ديوانه    ى روح اين دانشمند ديوانه بود و يك چشمم به قيافه         مج

سخنى نگفتم  » گوش كن زمينه را برايت فراهم آوردم      «داد   كه با چشم و ابرو دستور مى      
دادم كه ببينم اين دانشمند ديوانه چگونه سؤال علمـى مـرا بـا يـك جملـه                   و گوش مى  
  :دهد گفت جواب مى

مند فيلسوفى بوده كـه غـرور و نـادانى را           مترلينگ دانش «
بهم آميخته و ميزانى براى تشخيص حق از باطـل نداشـته و             

  .»آخر كار هم مثل من شده است
  .من براى آنكه اين جمله را فراموش نكنم فورا عين كلمات او را يادداشت كردم

  قانع شدى؟: ديوانه چوب بدست به من گفت
  .بله: گفتم

  . كرد و تا اين ساعت ديگر او را نديدمخداحافظ و فرار: گفت 
من از جا بر خاستم شانه و بازوى او را با زحمـت پانـسمان كـردم ولـى او دائمـا                      

  .شوم فرصت نيست؛ الزم نيست، من آب مى: گفت مى
ى قم در ميان گذاشـتم او گفـت          عصر آن روز اين قضيه را با يكى از فضالء حوزه          

 واالّ مـوريس مترلينـگ از بزرگتـرين دانـشمندان           اى گفتـه   اى است كه ديوانه    اين جمله 
  .بلژيكى است كه مانند و مثل در توحيد و خداشناسى ندارد
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خوانيد توحيدتان   او را كه مى   » مورچگان«و  » زنبور عسل «و  » موريانه«شما كتابهاى   
مترلينگ نداشتم كـه او را       اى در كتابهاى موريس    شود، من در آن موقع مطالعه      كامل مى 
  .و يا تكذيب كنمتصديق 

شـدم   كردم و با افكار او آشنا مـى        ولى بعدها هر چه بيشتر كتابهاى او را مطالعه مى         
  .كردم ى آن دانشمند ديوانه را بيشتر تصديق مى گفته

اى كه آن دانشمند بزرگ در حال جنون گفته توضيح           و لذا در اين بحث چند جمله      
  .دهم مى

  .مترلينگ دانشمند فيلسوفى بوده است ـ1
  .اند اين جمله منكر ندارد زيرا تمام مورخين و نويسندگان بزرگ نوشته

بلژيكى اسـت كـه در سـال        » موريس مترلينگ «يكى از دانشمندان بزرگ و معروف       
اولـين  . مترلينگ يكى از نويسندگان نامى جهـان اسـت  .  ميالدى متولّد شده است    1860

اند   نويسندگانى كه كتب او را ديده      ى همه. شد» نوبل«ى   ى جايزه  كتابى كه نوشت برنده   
تـر، عميقتـر و شـيواتر از مـوريس           تر، سـليس   كنند كه در فرانسه كسى جذّاب      اقرار مى 

  .مترلينگ نويسندگى نكرده است
  :ما اگر بگوئيم: گويد ، فيلسوف معروف در حق او مى»بركسون«

ى سقراط عصر حاضر است، سـقراط        مترلينگ به منزله   «
  .»ايم ترلينگ را كوچك كردهرا خيلى بزرگ و م

مترلينگ در حدود بيست كتاب در فلسفه و مطالب علمى نوشته است كه هر يـك                
ى   مرتبـه تجديـد طبـع گرديـده و بـه همـه             150از كتابهاى او بطور متوسط در فرانسه        

  .ى جهان ترجمه شده است زبانهاى زنده
 حاضـر و از  ى عـصر  بنابراين ترديـدى نيـست كـه او يكـى از بزرگتـرين فالسـفه              

  .دانشمندان بنام دنياى كنونى بوده است
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   مترلينگ نادانى و غرور را بهم آميختهـ2
شود كـه ايـن      اى كه بيوگرافى باال را مطالعه كند، بدون ترديد معتقد مى           هر خواننده 

  ...بلى چنين است . مرد از بزرگترين فالسفه و دانشمندان جهان بوده است
رلينگ مجهوالتى در زندگى نداشته و بـراى او همـه چيـز             كنند كه مت   همه گمان مى  

گـذرد   معلوم بوده است، نـه اينطـور نيـست، بلكـه او هـر چـه از عمـرش بيـشتر مـى                      
  .كند گردد و در همه چيز ترديد مى مجهوالتش زيادتر مى

  :نويسد  مى10ى صفحه» هاى يك مغز بزرگ نديشها«در كتابهاى 
 چيز ترديد دارى و گويند تو كه نسبت به همه به من مى«

شكّاك هستى؛ آيا نسبت به ترديد خود شـكّاك نميباشـى؟ و        
كنى كه شك و ترديد تـو نيـز شـك و ترديـد               آيا تصور نمى  

  باشد؟
بلى، من نسبت به ترديد خود شكّاك       : گويم در پاسخ مى  

  .هستم وگرنه نسبت به هيچ چيز ترديد نداشتم
ـ            د نبـودم،   و به عبارت ديگر، اگر از ترديد خـود در تردي

گوينـد   اصوالً شك و ترديد من معنى نداشت و باز به من مى           
كـه در كتابهــاى تــو ضــد و نقــيض فــراوان اســت و خيلــى  

  .اى گوئى كرده اختالف
دانستم اين دنيـا     شگفتا، اگر من داناى حقيقت بودم و مى       

كيست و چيست؟ ديگر چيزى نداشتم كه بـه شـما بگـويم،             
يد براى اينكه اگر از آغاز عالم       دانست زيرا شما همه چيز را مى     

تاكنون يكى از افراد بشر به يكى از حقايق بـزرگ پـى بـرده               
بود ما اينك به تمام اسرار واقف بوديم، براى فهم معـضالت            
و براى نفهيدن معضالت كه خود فهـم ديگـرى اسـت بايـد              

  .»بريم همواره ضد و نقيض گفت وگرنه راه به مقصود نمى
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اسرار و رموز زندگى حشرات پشت پـرده جهـل مخفـى بـوده     ى  نيم قرن قبل همه 
است و آن قدر شگفتيهاى خلقت در وجود اين حيوانات كوچك هنوز باقى اسـت كـه                

  .شايد بشر، بعدها آن را بشناسد
  :گويد و در كتابهاى خود مكرّر مى

  .»ايم ما از عالم پر اسرار خلقت چيزى درك نكرده«
  :گويد و نيز مى

تر از اين بـوديم      تر و چيز فهم    ه با هوش  اگر ما صد مرتب   «
رسد چنان مشابهتى به دنيـاى كنـونى         دنيائى كه به نظر ما مى     

بـوديم تفـاوت     تـر  نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم        
  .»شد رسيد با اين دنيا زيادتر مى دنيائى كه به نظرمان مى

  :گويد مى» دو دانشمند«هاى خود تحت عنوان  و نيز در يكى از نوشته
بزرگتـرين دانـشمند فيزيكـى عـصر        » روبرت ميليكـان  «

بزرگتـرين دانـشمند    » بـرجمس جنيـز   «حاضر در خـصوص     
يگانه چيـزى كـه مـورد       «: گويد فلكى عصر حاضر چنين مى    

اطمينان من و او است اين است كه هيچ يك از ما دو تن در               
  .»دانيم خصوص اسرار جهان چيزى نمى

  . مترلينگ در نادانى او در مقابل اسرار جهاناين بود چند جمله از لسان خود
ى شناسائى حقايق اشياء  ى نادانى مترلينگ از اصول عقائد و در مسأله   بنابراين عمده 

  .است و چنانكه از كلمات او پيدا است در تمام قسمتهاى دينى ترديد دارد
ه ولى در عين حال در كتابهاى خود با غرور عجيبى همين مـسائل را بـه بـاد حملـ                   

ى آنها اظهارنظر كرده و سؤاالتى عنـوان نمـوده كـه مـردم را از ديـن و                    گرفته و درباره  
عقائد به مبدأ و معاد متزلزل كنـد و ايـن مطلـب در كتابهـاى او بخـصوص در كتـاب                      

شود، كه يك جمله از آن را در اينجا نقـل            فراوان ديده مى  » هاى يك مغز بزرگ    انديشه«
  :كنيم مى

  :نويسد مى» يك حشره«ن تحت عنوا» مترلينگ«
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دانـشمند جانورشـناس معـروف بررسـيهاى        » آنه لمتـر  «
االعضاء جانوران مختلـف دارد و       عميقى در شناسائى وظايف   

از جمله يك نوع مگس نواحى گـرم را مـورد بررسـى قـرار          
اين مگس داراى سى هزار چـشم اسـت         : گويد كه  داده و مى  

جـم بـا    كه عدسى هر يك از اين چشمها از حيث شكل و ح           
باشد، بعضى از اين عدسيها هـشت پهلـو    ديگرى متفاوت مى 

و بعضى ديگر سه پهلو و چهار و پنج و شـش پهلـو دارنـد،                
مقصود از ايجاد سى هزار چشم در يك مگـس چيـست؟ و              

ى بينائى اين مگس  تر وسيله آيا ممكن نبود كه به طرزى ساده
 ايـن   نمودند كه بتوانـد همـه جـا را ببينـد؟ آيـا             را فراهم مى  

ى افــراط يــا تفــريط اخــتالل و پيچيــدگى را  موضــوع جنبــه
  !ندارد؟

مالحظه فرموديد كه مترلينگ چگونه با آنكه به نادانى خـود در ايـن مـسائل اقـرار                  
  .جواب گذاشته است كرده است اين سؤال را بى

آميخت پس با چه جرأتى القاء اين شـبهه          اگر مترلينگ غرور و نادانى را با هم نمى        
  !ده و اين سؤال را مى كند؟را نمو

دهد كه يك قرن بعد، افرادى از دانشمندان بوجود بيايند كه براى             آيا او احتمال نمى   
ى كوچك خواصى درك كنند كه در زندگى آن حيـوان            هر يك از چشمهاى اين حشره     

  .كامالً مؤثّر باشد يا نفعى براى بشر داشته باشد
 سفيد كه در خـون حيوانـات شـناورند، بـه            مثالً از نظر علمى مسلّم شده گلبولهاى      

هاى قوى ديد ولى در      قدرى دقيق و غير قابل رؤيت است كه بايد آن را با ميكروسكپ            
عين حال ميليونها نوع سم در وجود او خدا خلق كرده است كه در مقابـل هـر يـك از                    

  .برد ميكربهاى مضر، سم مخصوصى بكار مى
ه انواع سمها پى ببرد ولـى ندانـد گلبولهـاى         اگر دانشمندى از نظر علمى به اين هم       

نمايند و بگويد اگر در وجود او يك نوع سم           كنند و كجا مصرف مى     سفيد آن را چه مى    
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ى افراطى دارد و براى چه آفريدگار فقط بـه           وجود داشت كافى بود، اين همه سم جنبه       
  يك نوع آن اكتفا نكرده است؟

شـوند او را     ان به خواص آنها متوجـه مـى       امروز كه دانشمند  : كنيم از شما سؤال مى   
  . چراكردند؟ مسلّماً مالمت نمى

ى  گوئى همـه   اى و مى   گوئيم چنانچه مكرّر خودت اقرار كرده      پس ما به مترلينگ مى    
ايـم   كارهاى عالم روى حكمت است و بسيارى از رموز جهان را ما هنـوز درك نكـرده   

ر عالم خلقت بگوئى كه دانشمندان يك       چرا بايد اين چنين سخنى در برابر يكى از اسرا         
انصاف تشخيص   برند به تو خرده گرفته و تو را مرد بى          قرن بعد كه به اين رموز پى مى       

  دهند؟
كنم كه اين جمله از مترلينگ يا اشتباهى بوده كه در قلم آمده اسـت و                 من گمان مى  

اى  هر وسـيله  خواسته به    يا آنكه به قدرى از مكتب مسيحيت و دين منزجر شده كه مى            
  .مذهب و دين منحرف سازد كه ممكن است افكار جوانان را از اعتقاد به

كنم كه اگر افكار مترلينگ را كليسا با اعمال خـشونت آميـزش از             ولى من گمان مى   
آميخت و به دين     كرد، هيچگاه اين گونه غرور و نادانى را در هم نمى           دين منحرف نمى  
  .كرد و عقائد حمله نمى

بينيد كه هر يك از دانشمندان بزرگـى كـه           تاريخ را با دقّت ورق بزنيد، مى      شما اگر   
اند كه خود را از قيد و بند         اند در جامعه اثرى از خود باقى بگذارند كسانى بوده          توانسته

مسيحيت نجات داده تا جائى كه اكثر آنان در نوشتجات خود سخت به كليسا و مذهب                
  . اند مسيحيت حمله نموده

  :گويد مى» آثار و افكار«ترلينگ در كتاب موريس م
من همان اندازه كه در قبـال خـدمات كليـسا از لحـاظ              «

تـوانم از   حفظ علوم و ادبيات روم و يونان سپاسـگزارم نمـى    
ذكر اين حقيقت فروگذارى كنم كه كليسا مدت بيست قـرن           
چشم و گوش بشر را در راه شناسائى خالق بست و مـانع از              
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آزادانـه بـراى كـشف حقيقـت و معرفـت           اين شد كه مردم،     
  .»خداوند فكر كنند و آن طور كه بايد او را بشناسند

در اينجا ما هم با مترلينگ اين دانشمند بزرگ همداستان شده و از اين حقيقت تلخ                
سخت ناراحتيم، چرا بايد اين گونه دانشمندان بـزرگ تـا ايـن حـد از ديـن و مـذهب                     

  !منزجر شوند؟
ا و حقايق و اسرار دينى را درك نكنند؟ آيا گناه انحراف آنـان              چرا بايد معرفت خد   

  !ى كيست؟ به عهده
تواننـد وجـدان خـود را در مقابـل ايـن محروميتهـا               آيا كشيشان و ارباب كليسا مى     

اى دارد   العـاده  داند يكى از شاگردانش استعداد فوق      ساكت نگه دارند؟ آيا معلّمى كه مى      
دهـد نبايـد او را بـه كـالس بـاالتر             الس نجـات مـى    و هر وقت باشد خود را از اين ك        

  !راهنمائى كند؟
گوئيم كه عقـل و وجـدان و افكـار عمـومى             ى دين مسيحيت همان را مى      ما درباره 
  .معترف است

  
  مترلينگ ميزانى براى تشخيص حق و باطل نداشته ـ3

 زيرا هر دانشمندى كـه بـراى علـم و دانـش           . العاده قابل توجه است    اين جمله فوق  
خود ميزان و دليلى نداشته باشد، نه تنها اطمينـان بـه دانـش خـود نـدارد بلكـه ماننـد                      

هاى خطرناك   اى كه اطمينان به امن بودن راه ندارد هميشه متزلزل و گاهى به دره              راننده
  .كند هم سقوط مى

خواست  نگريست و در ابتدا مى     ى مسيحيت به دين و مذهب مى       مترلينگ از دريچه  
خود در علوم معنوى ميزان قرار دهد ولى با كمال تأسـف آن ميـزان، خـود                 آن را براى    

  .پذيرفت متزلزل شده بود و اين چنين دانشمندانى را در دامن خود نمى
حق و باطل قرار     اى كاش مترلينگ دين مقدس اسالم را براى خود ميزان شناسائى          

اسـالمى در صـراط     ى بـزرگ     داد و آن چنانكه دانـشمندان صـدر اسـالم و فالسـفه             مى
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يافت و بـه حقـايق       بردند او هم از اين انحرافات نجات مى        ى حقايق پى   مستقيم به همه  
  .برد عالم هستى پى مى

  :نويسد مى» هاى يك مغز بزرگ انديشه«مترلينگ در كتاب 
گـوئى   گويند كه تو كفر مـى      كشيشان مسيحى به من مى    «

آنهـا در   اى كه    زيرا من به خداى محدود و كوچك و بچگانه        
بلكه خداى  . اند ايمان ندارم   موقع كودكى به من معرّفى نموده     

انصاف دهيـد   . پايان است  من، خداى بزرگ و نامحدود و بى      
گويم يا كشيشان كـه چنـين خـداى عظـيم و             آيا من كفر مى   

هاى كودكانه تنزّل داده و      ى قهرمان افسانه   پايان را به اندازه    بى
  .»اند كوچك كرده

اگر كشيشان مسيحى شما را در اثر آنكـه         : گوئيم ين دانشمند بزرگ مى   ما در پاسخ ا   
ايد تكفير نمودند، ما مردم مسلمان را هم به همين جهت            به خداى نامحدود معتقد بوده    

كنند، ولى انسان از تكفير ديگران نبايد بترسد و بايد از خرافاتى كه با عقـل و                  تكفير مى 
  .علم مخالف است خود را نجات دهد

اند به اسالم   از موريس مترلينگ و دانشمندان ديگرى كه به همين اتّهام تكفير شدهما
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 و ديـن    طلبـيم  آنان را براى رفع نواقص علمى و اعتقادى خود در مكتب اسالم مى            
  .كنيم مقدس اسالم را براى ميزان حق و باطل به آنها معرّفى مى

ى دقيق بـين مكتـب اسـالم و مكتـب مـسيحيت              موريس مترلينگ اگر يك مقايسه    
شد و خود را در مقابـل عظمـت           به اين همه ناراحتى و انحرافها مبتال نمى        كرد، يقيناً  مى

  .كرد قرآن و حقايق اسالم خاضع مى
اى  خالصـه ) خداشناسى(اى كه مترلينگ عنوان كرده       ، در همين مسأله   از باب نمونه  

  .رسانيم ى مكتب اسالم و مسيحيت را به عرض خوانندگان محترم مى از نظريه

                                                 
  .64ى  ى آل عمران، آيه  سورهـ1
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  كند؟ مسيحيت چگونه خدا را معرّفى مى
عام كليساى كاتوليك انگلـستان كـه در       » نمازنامه«ما توضيح اين مطلب را از كتاب        

  .دهيم مىلندن به چاپ رسيده 
  قانون ايمان را بگو؟: سؤال
من ايمان دارم به خداى پدر، قادر مطلق، خالق         «: جواب

ى او، خداوند ما عيسى مسيح       آسمان و زمين و به پسر يگانه      
القدس در رحم قرار گرفـت و از مـريم           ى روح  كه به واسطه  

پيالطس زحمت كشيد و    باكره متولّد شد و به حكم پنطيوس      
د و مدفون شده به عالم اموات نزول كرد         مصلوب شده به مر   

و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده            
بدست راست خداى پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجـا            
خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داورى نمايد و من ايمان             

القـدس و بـه كليـساى مقـدس كاتوليـك و بـه               دارم به روح  
و به آمرزش گناهـان و قيامـت ابـدان و بـه             شركت مقدسين   

  1.»حيات جاويدان، آمين
  :گويد مى» األثر مفتاح«در كتاب » فندر آلمانى«دكتر 

ــن و   « ــابين اب و اب ــور فيم ــيم مزب ــابر تعل ــسيحيان بن م
ــاز حقيقــى مرعــى مــى  روح ــوم  القــدس امتي ــد و بهراقن دارن

واضـح اسـت كـه در آيـات         . سازند شخصيتى را منسوب مى   
القدس رفته و    اشاره به امتياز فيمابين اب و ابن و روح        انجيل  

  2.»در آيات تورات نيز به اين سرّ الهى اشاره شده است
  
  

                                                 
 .ليك از انجيل اقتباس شده تمام مضامين باال باستثنإايمان بكليساى كاتوـ1

  .ى مسيح جلوه ـ2
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  دو آيه هم از تورات بشنويد
و خداوند از بلوطتان ممرى به روى ابراهيم ظـاهر شـد      «

  .و او در گرماى روز به در خيمه نشسته بود
در  ه سـه مـرد    ناگهان چشمان خود را بلند كرده، ديد كـ        

  1.»اند مقابل او ايستاده
شما وقتى اين جمالت را از اين دو كتاب مسيحى كه كـامالً از نظـر مـسيحيان در                   

خوانيد شايد بـا قـدرى تأمـل         شنويد و آن دو آيه را از انجيل مى         خور اهميت است مى   
ك و  كنند همان شر   متوجه شويد كه اين خداى محدود و محتاجى را كه آنان معرّفى مى            

پرستان خـدائى را بـه    اند، منتهى بت كرده ى انبيا با آن مبارزه مى پرستى است كه همه   بت
ى خود او را سـاخته       كردند ولى مسيحيان در متخيله     ساختند و او را سجده مى      ظاهر مى 

  .كردند و عبادت مى
كنند و او را به شكل پيرمـردى كـه    هنوز اين قوم، خدا را به صورت بشر فرض مى         

گذشت زمان مويش سپيد و عمـرش بـه انتهـا رسـيده باشـد نـزد خـويش مجـسم                     از  
  .سازند مى

اند كه امـروز از      نقّاشان آنها در قرون وسطى تابلوهاى بسيارى از خود باقى گذارده          
ى سـخيف و كفرآميـز، يعنـى         آيد و در آنها اين نظريه      شاهكارهاى جهان به حساب مى    

  .شده استتجسم خدا به صورت يك بشر پير عملى 
ولى اسالم براى مبارزه با كوتاهى فكر و شرك و تثليث قيام كـرده و بـه مـردم در                    

باشـد بـه پيـروان       خردمندانه نمى  چهارده قرن قبل فهماند كه پرستيدن مصنوعات خود       
توانند به خود تلقين كنند و به ديگران بياموزند كه   خود دستور داده كه هر چه بيشتر مى       

و خوشـبختانه   2شود و او را شبيه و مانند نيـست         ايد و زائيده نمى   ز خدا يكى است، نمى   

                                                 
 .القدس است  منظور از سه مرد، خدا و عيسى و روحـ1
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كند ايـن عقائـد پـوچ و خرافـى از ميـان بـشر بيـشتر              هر چه علم و دانش پيشروى مى      
  .شود برچيده مى

  :نويسد دانشمند معروف مى» ژنرال دمهرهان«
ى تثليــث در دنيــاى  معنــى بــودن عقيــده بــه ســبب بــى«

 تحـت عنـوان موحـدين پيـدا         اى ى تازه  انگلوساكسون عقيده 
كليــساى «شــده و در زمانهــاى اخيــر در آمريكــاى جنــوبى 

ــد ــده » توحي ــه از گــسترش عقي ــه ك ى تثليــث  تأســيس يافت
پـذيرد كـه حـضرت       كند و اين حقيقت را مـى       جلوگيرى مى 

عيسى به هيچ وجه با خداوند، قوم و خويشى ندارد، بلكه به            
آمـده، ماننـد    قدرت آفريدگار از حضرت مريم پاك بـه دنيـا           

تمام افراد مدتى زندگى كرده عاقبت بسوى پروردگـار خـود           
  .»باز گشته است

القدس را با خـدا در       ى مردم، يا عيسى و روح      آرى اسالم، در آن روزگارى كه همه      
دانـستند و يـا بتهـاى سـنگى و چـوبى و ماننـد آن را بجـاى خـدا                      خدائى شريك مـى   

  :پرستيدند، فرياد زد مى
  .» باوها مكم فى ادق معانيه مخلوق لكمكلما ميزتموه«

ى خود بپرورانيد؛ در حقيقت او خالق شما نيـست بلكـه    هر چه را در متخيله : يعنى
  .شما آفريدگار اوئيد

بنابراين، اسالم از روز پيدايشش مردم را به فطرت پاك خود دعوت كرده و آنان را                
اگر چه در   ( موريس مترلينگ    از خداى كودكانه و موهوم دور نگاه داشته است، چنانچه         

ولى در اين مسأله از نظر اسالم درست قـدم  ) بسيارى از اعتقادات مذهبى منحرف شده    
داند، اسالم چهـارده قـرن قبـل بـه           برداشته و همان خدائى را كه او آفريدگار جهان مى         

ه دهيم كه او در اين مسأله، كفر نگفت        ما در اينجا انصاف مى    . مسلمين معرّفى كرده است   
  .است
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اينجا است كه بايد گفت مترلينگ كه داراى آن مغز بزرگ اسـت، حـق داشـت كـه            
  .نسبت به دين مسيحيت بدبين باشد و آن دين را ترك گويد

داشـتند؛   و اى كاش مردم مسلمان آگاه بودند و حقايق اسـالم را بـه او عرضـه مـى            
  .كردند  بيشتر آشنا مىشايد او را با ميزان قرآن، به شناسائى حقايق و رموز عالم خلقت

شما اگر در تاريخ مسيحيت دقّت كنيد و مكتشفين بزرگ را بـه             ! خوانندگان محترم 
چرا دانشمندان مسيحى مذهب در سـه قـرن قبـل    : قضاوت بطلبيد و از آنان سؤال كنيد   

نتوانستند دست به طرف يكى از اين صنايع و پيشرفتهاى علمى امروز دراز كنند؟ چـرا                
 آن روز نصيب آنان نگشته بود؟ و چرا در قرون اخير اين همه پيـشرفت و       اين موفّقيتها 

  !موفّقيت نصيبشان شد؟
هاى فراوانى داشتند؟    ى علوم مادى و معنوى بهره      چرا مسلمانان در آن قرنها از همه      

  و چرا حاال بايد با اين همه محروميتها روبرو شوند؟
العه كند اين سؤاالت بـراى او       بدون ترديد، هر كس تاريخ اسالم و مسيحيت را مط         

ى تـاريخ    كنم كه جواب سـؤاالت را هـم در ضـمن مطالعـه             آيد، من گمان مى    پيش مى 
  .كند شود و درك مى متوجه مى

انبيـاء  (كنيم هر چه از عمرش بگذرد و رهبران دينى           دنيائى كه ما در آن زندگى مى      
 انسان را تحت تأثير خود      از ما دورتر شوند در اثر آنكه وسائل مادى روح و عقل           ) الهى

برد و هر چه قـواى فكـرى بـا ماديـات             دهد، بشر را بيشتر به طرف ماديات مى        قرار مى 
  .گردد بيشتر آشنا شود از مطالب معنوى و دينى دورتر مى

انـد و    بنابراين مسيحيان و مسلمانان هر دو در اين زمان از دين و ايمـان دور شـده                
اند و قوانين آن را بهتر بكار        ن اسالم بيشتر آشنا بوده    چون مسلمانان در قرون پيش با دي      

اى موفّق شدند و دانشمندانى در علوم مادى و طبـى            العاده بستند، به پيشرفتهاى فوق    مى
محمـد بـن   «و » بوعلى سـينا «شميست و فيزيكدان بزرگ عالم و » جابر بن حيان «مانند  

ى قـرون اخيـر از       ى فالسـفه   دو نفر فيلسوف و طبيب معروف كه همـه        » زكرياى رازى 
كه در علوم رياضى و بلكه در تمام » شيخ بهائى«اند  افكار و تئوريهاى آنان استفاده كرده

انـد، ولـى     هاى مختلف علمى وارد بوده است و صدها دانشمند بزرگ ديگر داشته            رشته
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را زيـر پـا     ) كتـب اسـالمى   (هاى علم و دانـش     امروز كه از دين خبرى ندارند و گنجينه       
مانـدگى   اند نوبت انحطاط و عقـب    اند و به طرف كتب خرافى اروپائيان رو كرده         گذارده

و نيـز مردمـان مـسيحى       ! روند آنان فرا رسيده و روزبروز با اين حال رو به بدبختى مى           
ى ترقّيات فكرى و روحى محروم بودند و در قرون        مذهب چون در دامن كليسا از همه      

انـصاف   انه بدون اعتنائى به گرفته گيريهاى كشيشان بى       اخير از آن دست كشيدند و آزاد      
بـراى نمونـه    . به مكتب اسالمى مراجعه نموده توانستند به موفّقيتهاى روزافزونى برسند         

  :به اين دو خبر دقّت كنيد
در پاسـخ خبرنگـار     » االزهـر «رئيس دانـشگاه    » شيخ محمود شلتوت  «از قاهره   : اول

ى فـضانوردان شـوروى در مـدار كـره           نظر درباره خبرگزارى خاورميانه در ضمن اظهار    
  :گفت

  .كند اسالم با مسرّت از پيروزيهاى علمى استقبال مى
خداوند عـالم در قـرآن مجيـد بـه          : گفت» شيخ شلتوت «

دهد كه به آسمان و زمين نظر افكننـد          بندگان خود فرمان مى   
  .ببرند و به عظمت و شاهكار خلقت پى

 افزود كه موفّقيت علمـى      رئيس دانشگاه االزهر در پايان    
جديد بدون شك، افراد بـشر را بـيش از پـيش بـه يكـديگر                
نزديك خواهد كـرد وى اظهـار اميـدوارى كـرد كـه از ايـن                

  .موفّقيت در راه خير و صالح بشر استفاده شود
  :المللى كليساهاى مسيحى از شوراى بين: خبر دوم

ــاره   ــارنظر درب ــورا ضــمن اظه ــن ش ــر  اي ــرواز اخي ى پ
دان شوروى اظهارنظر كرد كه خداوند خروشچف را        فضانور

به خاطر اين جسارت عظيم نخواهد بخـشيد و او را شـديدا             
  1!به كيفر اين گناه بزرگ خواهد رسانيد

                                                 
  .»اتحاد و دوستى« نقل از كتاب ـ1
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هـاى   شايد براى هيچ كس پوشيده نباشد كه ترقّيات بشر در اثر اسـتفاده از فرضـيه               
 رمـوز و اسـرار عـالم و         گذشتگان و اضافه كردن افكار آنان به فكـر خـود و تفكّـر در              

ى  دين مقدس اسالم به خالف همـه      . تحقيق كردن در دستورات آسمانى انبيا بوده است       
اديان براى پيشرفت بشر؛ مردم را به اين سه موضوع تشويق و راهنمائى نموده و بـراى                 

  .پيمايند باالترين اهميت را قائل شده است كسانى كه راه علم و دانش را مى
تى ساده ولى در عين حال عميـق، خردمنـدان را بـراى آنكـه از ميـان                  قرآن با عبار  

  :فرمايد ستايد و مى بندند، مى كنند و بكار مى كلمات و گفتارها، بهتر آن را انتخاب مى
⎦⎪ Ï% ©! $#)) tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù ÿ… çµ uΖ |¡ ôm r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ (#θ ä9 'ρ é& É((=≈ t7 ø9 F{ $#.1  
در فكـر    دهند و آن را    آنان كه سخنان را گوش مى     : يعنى
سنجند و گفتارى كه بهتر با عقـل و خـرد موافقـت              خود مى 

  .بندند، اينان خردمندانند دارد، بكار مى
ى كاملى كنند، به بشر  و از طرفى براى آنكه همگان بتوانند از افكار يكديگر استفاده 

  2.تور ورود در اجتماع و مشورت و همفكرى كامل را داده استدس
ى شمسى و كهكشانها متوجه ساخته       گاهى افكار مردم را به طرف آسمان و منظومه        

تفكّـر سـاعة    «ى   ى مردم بتوانند از اسرار عالم باال مطّلع گردند و گاهى با جملـه              تا همه 
ز عبـادت نمـودن هفتـاد سـال         فكر كردن يك لحظه بهتـر ا      » خير من عبادة سبعين سنه    

است، بشر را به تفكّر و تعمق وادار كرده تا كوركورانه از ديگران تقليد نكننـد و همـه                   
ى عقل و وجدان و علم درك كنند و آن قدر جمالت پر مغز و كلمـات                  چيز را بوسيله  

پر معنى در فضائل دانشمندان و اهميت تحصيل علم در كتب اسالمى فراوان است كـه                

                                                 
 .18ى  ى زمر آيه  سورهـ1

  .مراجعه شود» اتحاد و دوستى«براى اثبات اين مدعا به كتاب  ـ2
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هاى فراوانى داشته    كند كه از علم و دانش بهره       رد مسلمان را به طور الزام وادار مى       هر ف 
  .باشند

تواند در اصول اعتقادى درسـت       بنابراين اگر مترلينگ با آن همه اهميت علمى نمى        
فكر كند، حق دارد، چون در دامن كليسا تربيت شده و از علم و دانش اسالمى محـروم       

  .فقط با فكر خود فراگرفته استداند  بوده و هر چه مى
شـنيديد،   شما هم اگر به جاى او بوديد كه در مقابل شبهات اعتقادى پاسـخى نمـى               

شديد و از طرف كليـسا شـما را تكفيـر            بلكه اگر مانند او خودبخود مشغول تحقيق مى       
نمودند چنانكه جمعى از دانشمندان به ايـن اتّهـام           ى متدينين خارج مى    كرده و از دائره   

مانديد و اين كلمات  كفير شدند، قطعا در مقابل اين همه شبهات و تناقضات متحير مىت
  .كرديد كفرآميز را به زبان جارى مى

ى معتقدين به خدا     رحمانه از دائره   بنابراين نبايد بر مترلينگ خرده گرفت و او را بى         
 افتـاده بايـد     تجربه كار و كم   خارج كرد، بلكه با او مانند يك مريض بدست پزشك تازه          

  .مدارا نمود و سخنان او را بررسى كرده و به سؤاالت او پاسخ داد
كنيم كه اگر مترلينگ ميزانى ماننـد قـرآن و بيانـات پيـشوايان               بنابراين باز تكرار مى   

داشت، همان گونه كه بوعلى سينا و ساير دانشمندان اسالمى در زير          اسالم در دست مى   
ميع علوم مادى و معنوى دسـت يافتنـد، او هـم موفّـق              ى دين بدون انحراف به ج      سايه
  .نوشت را نمى» هاى يك مغز بزرگ انديشه«شد و قطعا كتاب  مى

  
  در آخر كار ديوانه شد ـ4

ضـد و   انـد كـه او در اواخـر عمـر ديوانـه شـد و شـايد         در حاالت مترلينگ نوشته   
ن مقـدمات   نوشـته اسـت در زمـا      » هاى يك مغز بـزرگ     انديشه«نقيضهائى كه در كتاب     

العاده بعيد است كه چنين ضد       جنون او بوده است واالّ از دانشمندى مانند مترلينگ فوق         
كه در آخر كار هم مثل من شده «: گفت لذا آن دانشمند ديوانه مى. و نقيضهائى را بگويد

  .»است
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  اسـرار خـواب
چند نفر خواب بودند، يكى در اين ميان چشمها را به سقف دوخته و گاهى از اين                 

  .غلطيد پهلو به آن پهلو مى
. آيد اين خواب لعنتى چرا امشب به سراغ من نمى: گفت كرد مى كشيد، ناله مى آه مى
  .ر ناراحت نبودكرد كه من هم مثل او بيدار خوابى به سرم زده واالّ آن قد فكر نمى

شـما  : گفـت . اى كه عالمت بيدارى بود كردم او دانست كه من هم بيدارم            من سرفه 
  هم بيداريد؟

بله بيدارم، خواب از سرم پريده      : من آهسته به نحوى كه دوستان بيدار نشوند گفتم        
مانع بزرگ زندگى را سر  كردم كه چرا خدا خواب را بر ما مسلّط كرده و اين      و فكر مى  

خوابى، خدا كنـد   ناليد و من از بى     به، شما از خواب مى    : او گفت . شر گذاشته است  راه ب 
  .آمد به سراغ من هم مى) به قول شما(اين مانع زندگى 

كـم خـواب     در اين گفتگو بوديم كه دانشمند مجلس هم از خواب بيدار شـد، كـم              
 هـم آن قـدر      ى باغ خارج شهر مشهد     بعدازظهر بهم خورد، رفقا همه بيدار شدند منظره       

  .خواست بخوابيم زيبا بود كه اگر خستگى روزهاى بلند تابستان نبود نمى
ى زيباى باغ پس از اسـتراحت نـيم سـاعته و     در كنار سبزه و گل و استخر و منظره   

خواسـت   العاده بهترين بحث و گفتگوى علمى كه از دانـشمند مجلـس مـى              نشاط فوق 
العاده متأثّر بود بـه نـشاط        خوابى فوق   از بى  استفاده كنيم و ضمنا دوست عزيزمان را كه       

  .ى خواب و بحث در اطراف آن بود وادار كنيم مسأله
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ى خـواب داشـتيد      ى متضاد دربـاره    شما دو نظريه  : لذا وقتى دانشمند مجلس گفت    
كنم  نالم و آرزو مى خوابى مى بله، من از بى: ى دل دوست عزيزمان باز شد و گفت  عقده

گويند خدا چرا اين مانع زندگى را        ه خواب رود ولى اين آقا مى      نيم ساعت چشمهايم ب   
  .از سر راه بشر بر نداشته

خواب عالوه بر آنكه مانع زندگى نيست يكـى از نعمتهـاى بـزرگ              : دانشمند گفت 
  .ى زندگى براى انسان مشكل بود پروردگار است كه اگر خواب نبود، ادامه

اثبات وجود خدا است و ضمنا عظمـت        ى   ديگر آنكه خواب يكى از بزرگترين ادلّه      
  .كند حياتى روح را اثبات مى

برد و نه از اصل خـواب،        خوابى رنج مى   اگر كسى حقيقت خواب را بداند، نه از بى        
  .بلكه خواب وقتى آمد، نعمت است و اگر نيامد هم نعمت است

  .ممكن است كه اين مطالب مجملى را كه بيان فرموديد اثبات كنيد: ما گفتيم
كانون «تحقيقا در متجاوز از پنجاه نامه و دهها ورقه رسمى سؤال از             : نشمند گفت دا

  :اند كه پرسيده» بحث و انتقاد دينى
  اى براى بدن انسان دارد؟  آيا خواب چه فايدهـ1
 چرا خداى بزرگ اين مانع زندگى را از سر راه بـشر             ـ2

  بر نداشته است؟
ن علل علمـى    توا  آيا براى رؤياها و خواب ديدنها مى       ـ3

گوينـد   قائل شد يا چنانكه بعـضى از دانـشمندان مـادى مـى            
ى وجـود محتويـات و حـاالت مخـصوص           خوابيدن بواسطه 

  دستگاه عصبى است؟
توان رؤيا را دليل استقالل روح و اثبات وجود           آيا مى  ـ4

  خدا دانست؟
ن ايم ولـى چـو     كننده داده  ما به هر يك از سؤاالت فوق پاسخ مناسب به حال سؤال           

بحـث علمـى در ايـن بـاره          ى آقايان مايلند يـك     در اينجا مجلس دوستان است و همه      
بشنوند به همين سؤاالت انشاءاللّه پاسخى خواهيم داد كه با آخـرين تحقيقـات علمـى                
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تطبيق كند و هر يك از اديان كه مطابق با نظرات علمى، سخنى گفته باشند بدون اعمال 
  .تعصب مورد تأييد واقع شوند

  
  ـواب و استراحتخ

  .ى خواب براى بدن انسان بود اولين سؤالى كه در باال از ما شده بود از فائده
ى نامه همين موضوع را به ايـن         و در حدود سه ماه قبل هم يكى از دوستان بوسيله          

  :عبارت سؤال كرده بود
در قرآن كتـاب آسـمانى مـسلمانان        : رساند به عرض مى  

$: وده اسـت  خوانيم كه خداى تعالى فرم     مى uΖ ù= yè y_ uρ)) ö/ ä3 tΒ öθ tΡ 

(($ Y?$ t7 ß™1يكى از نعمتهاى خدا براى افراد بشر خـواب         : يعنى
  .كننده بيدارى قرار داده است است كه خدا آن را قطع

كوشـند كـه     با اينكه امروز دانشمندان بزرگ جهـان مـى        
خواب را از بين ببرند و از شرّ آن خود را نجات دهند پـس               

  داند؟   نعمت الهى مىچگونه اسالم آن را
  

  :پاسخ نامه
  :ما در پاسخ اين نامه نوشتيم كه

اوالً قرآن كتاب آسمانى مردم مسلمان، خود خواب را تنها نعمت الهـى ندانـسته و                
ى عمل روز است براى اكثريت افراد بـشر نعمـت بزرگـى              كننده بلكه خوابى را كه قطع    

  .داند مى
 از نظر روانى ثابت شده كـه انـسان داراى       توضيح اين مطلب كامالً آسان است زيرا      

  .اى است كه هميشه در بدست آوردن مال دنيا عجول و حريص بوده است غريزه
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%β: گويـد  قرآن در اين باره مى     x. uρ)) ß⎯≈ |¡Ρ M} $# Z((ωθ àf tãعجـول   انـسان ذاتـاً   : يعنـى ١ 
  .است

ى و لذا اگر شرائط به او اجازه بدهـد تمـام وقـت خـود را صـرف فعاليتهـاى مـاد                 
ها و آرزوهـاى مـادى خـود برسـد و از طرفـى               نمايد تا هر چه زودتر بتواند به ايده        مى

واضح است كه بدن انسان در شبانه روز چند ساعت به اسـتراحت و آسـايش احتيـاج                  
  .دارد

اگر از انسانى تنها ده روز استراحت را سلب كنند هـر            «: اند چنانكه دانشمندان گفته  
  .»آيد مىقدر هم قوى باشد از پا در 

حـريص پايـان     در اينجا تنها عاملى كه به فعاليتهاى افراد پر كار و به كوشش مردم             
  .ى خواب است كند غلبه دهد و آنها را مجبور به مقدارى استراحت در شبانه روز مى مى

بسيار ديده شده كه وقتى شوق به كارى براى چند ساعت خواب را از چشم انسان                
نمايـد كـه ايـن       ر انسان احساس خـستگى عجيبـى در خـود مـى           برد بعد از اتمام كا     مى

  .شود ى خواب و استراحت رفع نمى خستگى جز بوسيله
خواب براى افراد حريص و پر كار و كسانى كه شوق به فعاليت دارند عينـا ماننـد                  
مادر مهربانى است كه تا به صبح فرزند خـسته و زحمـت كـشيده خـود را در آغـوش             

  .نمايد وادار به استراحت مىگيرد و يا او را  مى
ممكن است فرزند نادان، مادر را مزاحم خود تصور كند و حتّـى بـه مـادر مهربـان                   
پرخاش نموده و او را از خود دور كند ولى وجود او كه منبع مهر و عالقه است خـود                    

  .اى است العاده ارزنده نعمت فوق
 و روانى را بيـان كـرده و         قرآن كتاب آسمانى مسلمانان با يك جمله همين مطلب علمى         

  :گويد مى

$ uΖ ù= yè y_ uρ)) ö/ ä3 tΒ öθ tΡ (($ Y?$ t7 ß™2.  
                                                 

   .11ى ى اسراء آيه  سورهـ1
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  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         241  

اى بشر يكى از نعمتهائى كه به تو عنايـت كـرديم            : يعنى
ماننـد مـادر مهربـانى كـه        (اين بود كه خـواب را بـراى تـو           

طاقـت   گيرد و او را مانع از زحمات       فرزندش را در دامن مى    
ى فعاليتهاى   كننده  و قطع  پايان دهنده ) شود فرسا و كشنده مى   

  . ى تو قرار داديم روزانه
ى خصوصيات خواب از نظر علمى بحث        در اينجا مناسب است كه مقدارى درباره      

  .كنيم
  
  خوابى و نقصان عقل بى

تـصميم گرفـت    » والتر رايد نيويورك  «در پايان جنگ دوم جهانى رئيس بيمارستان        
ى به عمل بياورد و پـرده از روى اسـرار           مطالعات دقيقى از خواب از نظر زيست شناس       

خواب بردارد گروه زيادى از افراد حاضر شدند تحت مطالعـه قـرار گيرنـد و يكـى از                   
بـود وى   » پتـر تريـب   «خوابى را بشكند شخصى بـه نـام          افرادى كه توانست ركورد بى    

»  دقيقـه  13 سـاعت و     210«هشت روز و هشت شب و نصف روز يا به عبارت ديگـر              
گيرى شد آزمايشهاى دقيقى از او به        ه و ديده بر هم ننهاد فشار خون او اندازه         بيدار ماند 

عمل آمد همه چيز طبيعى بود بجز يك چيز، قواى عقالنى او نقصان يافته بـود پـس از              
آزمايشهاى مكرّر معلوم شد آنچه موجب خواب است و آنچه كه انـسان را بـه خـواب            

ى تئوريهـاى    ست و به ايـن ترتيـب بـر كلّيـه          كند مغز آدمى ا    برد و ايجاد خواب مى     مى
گذشته خطّ بطالن كشيدند معلوم شد كه عامل اصلى خواب فقـط و فقـط مغـز آدمـى                   

ى اسـتراحت مغـز      و خواب تنها وسيله   . آورد است و مغز است كه خواب را بوجود مى        
  1.اين استراحت از او سلب شود به جنون منجر خواهد شد است كه اگر

 كه خواب و استراحت را هيچ يك از دانـشمندان، دشـمن وجـود          شما بدانيد  ضمناً
انـد بلكـه     دانند و حتّى هيچ تصميمى هم براى از بين بـردن آن اتّخـاذ نكـرده                بشر نمى 

                                                 
  .207ى ، صفحه1344ى   اطّالعات ساالنه، شمارهـ1
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خواهند به هر وسـيله كـه        خوابند مى  خونى هستند و كم مى     مريضهائى را كه مبتال به كم     
مت خواب را پس از خستگى كاملى       شده آنها را معالجه كنند و ما براى آنكه اهميت نع          

ى قـرآن كـه در مقـام     مجسم كنيم و هم مطلب خود را ثابت نمائيم تا متوجه اين جمله          
ى مانع شدن و قطع كردن زحمات و  ما خواب را گماشته   «: گويد تذكّر نعمتهاى خدا مى   

ات اى از آخـرين نظـر      گرديم، نـاگزيريم بـه گوشـه      » درپى شما قرار داديم    فعاليتهاى پى 
  :علمى دانشمندان در اين باره اشاره كنيم

  
  آخرين نظرات علمى

دانشمندان بزرگ جهان معتقدند كه انسان سالم شبانه روز ناگزير است كه شش تـا               
هشت ساعت بخوابد و هر مقدار از اين وقت، كمتر استراحت كند در وجود خود يك                

  .ن را جبران كندنوع مسموميتى ايجاد كرده كه ممكن است در آتيه نتواند آ
  :نويسد يكى از مجالّت علمى مى

كننـد هـر روز      دو مرد جوان كه در يك مؤسسه كار مـى         
گيرنـد   مرتبا اول وقت همان صحبتهاى روز قبل را از سر مى          

شود زبان بـه شـكايت    يكى كه به موقع سر كارش حاضر مى      
  :گويد گشايد و مى مى

رفـتم   به رختخواب    12خوابى كشيدم    باز هم ديشب بى   «
و ساعت سه، بيدار شدم از آن پس ديگر نتوانستم چشمم را            

رسد نيـز بـه      ديگرى كه هر روز به سر كارش دير مى        » ببندم
  :گويد كند و مى ى خود شكايت مى نوبه

هـيچ وقـت    . خورد اصالً اين ساعت شماطه به درد نمى      «
رود  نشده حسابى زنگ بزند، گوئى صـبحها بـه خـواب مـى            

يلى زود خوابيدم با اينكه ده سـاعت        ديشب مطابق معمول خ   
  .»خواست باز هم بخوابم تمام خواب بودم ولى دلم مى

حقيقت اين است كه وضع اين دو جوان استثنائى نيست در دنيا اكثريت با كـسانى                
  .توانند وقت خواب خود را بين شش ساعت تا هشت ساعت تنظيم كنند است كه نمى
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شـوند و يـا      خـواب مـى    رف قهوه و سـيگار بـى      البته آنهائى كه بر اثر افراط در مص       
  .روند مورد بحث ما نيستند دارى به خواب عميقى فرو مى كسانى كه بر اثر شب زنده

تواننـد   شوند نمـى  مى خواب به اين مسأله هم بايد توجه داشت اصوالً كسانى كه بى      
بيش از سه روز    تواند   مانند زيرا هيچ فرد سالمى نمى      ادعا كنند كه تمام شب را بيدار مى       

خـوابى دوام    بدون آنكه تعادل جسمى و روحى خود را از دسـت بدهـد در برابـر بـى                 
  .بياورد

خوابند ولى چندين بار     كنند مى  خوابى شكايت مى   به اين ترتيب آنهائى هم كه از بى       
شود از اين مطلب كه بگذاريم بايد        شوند و همين امر موجب بدخوابى آنها مى        بيدار مى 

  .خوابى يا بدخوابى و خوابهاى آشفته تأثير فراوان دارد سه عامل مهم در كمبگوئيم كه 
  نشينى  خانهـ1
   غذاى غيرعادىـ2
   كار فكرىـ3

خـوابى   دارد مهمترين عامـل كـم      كه شخص را از فعاليت جسمى باز مى       :نشينى خانه
اج بدن كسانى كه فعاليت جسمى ندارند كمتر به استراحت احتيـ          » ارگانيسم«است زيرا   

كنـد ايـن را هـم بايـد      كند در حالى كه روحشان به آن نياز مبرمى احساس مـى            پيدا مى 
شـود و همـين      بدانيم كه عدم فعاليت جسمى اغلب موجب اختالل عصبى و مغزى مى           

  . گردد خوابى مى مسأله بيشتر سبب كم
بنابراين كسانى كه فعاليت جسمى ندارند حتمـا بايـد در مـدت شـبانه روز ورزش             

ى پزشـكان بـه      روى براى آنها بهترين و مؤثّرترين ورزش است اكنـون همـه            ند پياده كن
  .خوب بخوابيد كنند راه برويد تا بيماران خود توصيه مى

ى غيرطبيعـى، افـراط در خـوردن غـذاهاى      مقـصود از تغذيـه    :اما غذاى غيرطبيعـى   
 مانند ماست يـا     العاده سبك  دار است ولى تنها هم نبايد به غذاهاى فوق         سنگين و چربى  

ساندويچ اكتفاء كرد زيرا در اين صورت گرسنگى ممكن اسـت شـخص را از خـواب                 
  . بيدار كند
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خـوابى اسـت     البته عوامل ديگرى از قبيل فشار خون و بيماريهاى ديگر موجب بى           
  1.كه در اين صورت بايد به پزشك متخصص مراجعه شود

لمى ايران نكات بسيار تازه و      در يكى از مجالّت ع    » جمع دكتر حميد صاحب  «آقاى  
انـد كـه ذيـالً آنهـا را از نظـر شـما               جالبى را از اهميت نعمـت خـواب ترجمـه كـرده           

  .گذرانيم مى
دانيم ولـى    ى خود خواب چيز زيادى نمى      گر چه درباره  «
افتـد   ى آنچه كه ضمن خـواب بـراى بـدن اتّفـاق مـى              درباره

داد دانستنيهاى بسيارى بدست آمـده اسـت از آن جملـه تعـ            
كنـد درجـه      تنـزّل مـى    60 در دقيقـه بـه       75ضربات قلب از    

كنـد و    حرارت بدن و متابوليسم بازال به آهستگى سقوط مى        
رسد معهذا بعـضى از       مى 12 در دقيقه به     16تعداد بعضى از    

كننـد بنـا بـه داليـل         فعاليتهاى فيزيولوژيست افزايش پيدا مى    
د زمـانى   شون غدد عرق خيلى فعال مى     نامعلومى به خصوص  

كردند كه ضمن خواب، جريان خون  فيزيولوژيستها تصور مى
يابد ولى اينك مسلّم شـده اسـت كـه جريـان      مغز نقصان مى  

  .شوند خون مغز در فواصل معين زياد مى
  

  ما به چه مقدار خواب احتياج داريم؟
كـه چهـل    » كاليتمـان «ى دكتـر     اختالفات در اين زمينه قابل توجه است بنا به گفته         

  :گويد كند مى ى خواب بررسى مى سال است درباره
بعضى اشخاص واقعا به ده ساعت خواب شـب احتيـاج      
دارند بعضى ديگر چهار ساعت كامالً برايـشان كـافى اسـت            
بعــضى اشــخاص در ضــمن روز، چنــد بــار چرتهــاى پــنج 

كنند براى ايـن     اى زده و به اين ترتيب رفع خستگى مى         دقيقه
                                                 

  .12244ى  ى اطّالعات، شماره نقل از تروردو فرانس روزنامه ـ1
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 فقـط چنـد ثانيـه وقـت الزم اسـت            كه اينها به خواب بروند    
گاهى اوقات اگر ما به قدر كافى خسته باشـيم بـا چـشمهاى          

مـان اسـتراحت     باز چند لحظه از خود غافل شده مغز خـسته         
  .كند مى

آنچه به عنوان مقدار متوسط و كافى دنيا پذيرفتـه اسـت            
باشد آيـا بهتـر ايـن        هشت ساعت خواب يكسره در شب مى      

وانات مقدار خـواب الزم را روزانـه        است كه ما نيز مانند حي     
در چند نوبت كوتاهتر انجام دهيم؟ شواهدى در دست است          

اگـر  . ها واقعا مفيد و قابل اجرا است       كه اين كار براى بعضى    
با اسـتراحت مختـصرى برطـرف     خستگى بدن مختصر باشد   

ترى  شود ولى خستگى عميق محتاج به استراحت طوالنى        مى
 دو نوبت خواب سه ساعته، از       است براى بعضى دانشجويان   

تر است يكى از مهندسـان       يك نوبت هشت ساعته نيروبخش    
مشهور آمريكا عادت داشت كه هر سـه سـاعت يكبـار نـيم              

زد كه در نتيجه مقدار كلّى خـواب روزانـه           ساعت چرت مى  
شد او بـدين ترتيـب يـك سـال بـا نهايـت               چهار ساعت مى  

اى ايـن    حرفـه كفايت كار كرد ولى فقط به علّـت اشـكاالت           
  . عادت را ترك گفت

  . »شود؟ اگر ما خواب الزم را نكنيم چه مى«: دوست عزيزمان سؤال كرد
 دانشجو نشان داد كه در حدود يك سوم تنها          1122اى روى    مطالعه: دانشمند گفت 

كنند و به همـين جهـت        شوند زيرا خواب الزم را نمى      صبحها خسته از خواب بيدار مى     
  .گردند الزم نمىموفّق به پيشرفت 
دهد بيشتر از نيمى از ما حداقل در بعضى اوقـات مـشكالت خـواب                آمار نشان مى  

  .داريم
  .كنند اگر حيوانات را از خواب محروم كنند شرارت مى



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         246  

هـاى روانـى شـديدى پيـدا      اگر مدت چند روز از خواب شخصى مانع شوند نشانه 
  .كند مى

  .آيد توهمات مختلف بوجود مى
م از خواب بود تـصور كـرد كـه زنـى كنـار يخچـال ايـستاده و                   شخصى كه محرو  

  .كرد خواست او را كمك كند كه داخل شود زيرا يخچال را اتومبيل تصور مى
كرد كه كاشيهاى كف اتاق مثل آبهاى سطح دريا در حال تالطم             ديگرى شكايت مى  

  .هستند
مبود خفيـف   هاى سختى ايجاد كند، ك     اگر محروميت طوالنى از خواب چنين نشانه      

  .خواب هم ناراحتيهائى ايجاد خواهد كرد
آلود را شاهد بـوده      هر كس شايد رفتار غير عاقالنه و بدون دليل يك كودك خواب           

هـا را بـروز      است به همين نحو شخص بالغى كه دچار فقر خواب شـود همـين نـشانه               
  .دهد مى

ــا دانــشمند و پژوهنــده كــه تحقيقــات و نظريــه» هــانس ســله«دكتــر  ى  رهاش درب
شهرت جهانى دارد عقيده دارد كه استرس مداوم از هر منـشائى كـه باشـد                » ها استرس«

ممكن است سبب ايجاد بيماريهاى كشنده شود كسر خواب خود يك استرس اسـت و               
  .تكرار آن ممكن است از همين طريق خطرناك شود

را  در نيواورلئان آمريكا بيمارى مخصوصى شيوع پيـدا كـرد كـه آن               1960در سال   
بيمارى آيسلند ناميدند اين بيمارى شباهت زيادى به بيمارى فلج اطفال دارد همـراه بـا                
دردهاى عضالنى، سردرد، لكنت زبان، ضعف، خستگى و غالبا ماهها و سالها دوام پيدا              

  .كند مى
دريافت تا زمانى    ى اين بيمارى انجام داد و      بررسى دقيقى درباره  » فيليپ تيلر «دكتر  

ها، حداقل بود ولـى وقتـى كمبـود خـواب پيـدا              خواب كافى داشتند نشانه   كه بيماران،   
  .گرديد شد ناتوانى بيمار شديد مى مى

را به فكر انداخت كه آيا راستى سبب اصلى دردهـاى مهـم             » دكتر تيلر «اين كشف   
كردند كـه    اشخاص مسن كمبود خواب نيست؟ شايد كتابهاى درسى پزشكى اشتباه مى          
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 او بررسى در عادات خـواب       1963ى احتياج دارند در اوايل سال       پيرها به خواب كمتر   
 سال را شروع كـرد از ابتـدا كـامالً واضـح بـود كـه شـكايت از                    60بيماران متجاوز از    

خــستگى، فــشار و تــشويش در ميــان آنهــائى كــه كمتــر از هــشت ســاعت در شــب  
  .خوابيدند زياد بود مى

و يـك سـاعت چـرت روزانـه         دكترتيلر براى اين اشخاص ده ساعت خواب شبانه         
بايستى در حـالى كـه تلويزيـون و          توانستند بخوابند حداقل مى    تجويز كرد اگر آنها نمى    

راديو بسته است چشمهاى خود را ببندند تحت اين برنامه كـسانى كـه وضـع خـواب                  
اى كه   نامرتّبى داشتند به تدريج به شكل طبيعى خوابشان منظّم شد حقيقت تكان دهنده            

ين بود كه چرت بعد از ظهر وضع خواب آنان را نيز اصالح كرد اما مهمتـر                 نتيجه شد ا  
اينكه در مورد اغلب بيماران شكايتهائى كه باعث مراجعه آنها به پزشك شـده بـود بـه                  

  .كلّى از ميان رفت
ادوار «هاى ديگر نيز مورد استعمال پيدا كـرده اسـت دكتـر              خواب درمانى در زمينه   

 14 تـا    10را مـدت     كند بدين ترتيب كه بيمـاران      را اجرا مى  خواب طوالنى   » هار ريچه 
كنـد ايـن     خواباند ولى هر صبح و عصر براى مدت كوتاهى آنهـا را بيـدار مـى                روز مى 

اند و در تمـام درمانهـاى ديگـر          روش در مورد بيمارانى كه با دقّت فراوان انتخاب شده         
ى نظير آسم تورم زخـم روده       رود در مورد بيماريهاى مختلف     اند بكار مى   شكست خورده 

  .تا بيماريهاى پوستى نتايج نيكوئى به بار آورده است
خواب درمانى طوالنى در مورد بيماران روانى كه       » مموريال مونتريال «در بيمارستان   

 بيمارى كه بدين    66در مقابل اشكال مختلف درمانى مقاومت كرده بودند بكار رفت از            
  . مشخّص يا خفيف نشان دادند نفر بهبودى38طريق درمان شدند 

در كتابى كه به عنوان مبارزه دانش پزشكى نگاشته اسـت مـشاهدات             » ويليام كيتى «
  :دهد خود را بدين گونه شرح مى

ى كارهـاى روز زيـاد شـده در          فشارهاى روانى با ادامـه    
رسد اگر ايـن   آخرين ساعات بعد از ظهر به نهايت شدت مى      

آور است اما اگر     ند نتيجه، اسف  فشارها روزبروز ادامه پيدا كن    



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         248  

مردم اين سير صعودى را با يك چرت كوتاه در بعد از ظهـر             
رسـد و   مانع شوند منحنى، سقوط كرده و به حد متوسط مـى         

ى روز را مــشغول بكــار  آور بقيــه شــخص بــا حالــت نــشاط
  .شود مى

حتياج بـه   گيرد كه هر چه فشار كار زيادتر شود ا         از تحقيقاتش نتيجه مى   » دكتر تيلر «
  .بيشتر به خواب نياز دارد شود هر چه شخص پر كارتر باشد خواب نيز زيادتر مى

  .افتد بدبختانه اغلب، درست عكس اين موضوع اتّفاق مى
ى ما صـادق اسـت بخـصوص در          قوانين و آثارى كه در باال ذكر شد در مورد همه          

ى خود   ربيت كنند خانه  خواهند فرزندانشان را به شايستگى ت      مورد مادران جوانى كه مى    
را اداره كنند و زندگى اجتماعى فعالى داشته باشـند هـر روز پزشـكان بيـشتر بـه ايـن                     

كنند كه همراه بـا فرزندانـشان لحظـاتى از روز، چـرت بزننـد                مادران جوان توصيه مى   
توانند با يـك نوبـت       خواب نيمروز عادت بسيار خوبى است زيرا بسيارى از مردم نمى          

  .انرژى الزم براى ادامه يك روز را بدست بياورندخواب شبانه 
كننـد كـه عـادت صـحيح خوابيـدن را بايـد              صاحب نظران علم پزشكى توصيه مى     

  .آموخت هر شب بايد سر ساعت معين به خواب رفت
نبايد شبها غذاى سنگين خورد نبايد به تلويزيون نگاه كرد، راديـو گـوش كـرد يـا                  

شويد و شبها  ته باشيد كه صبحها در چه وضعى بيدار مىكتابهاى مهيج خواند به ياد داش
موقع خوابيدن نيز همان وضع را به خود بگيريد هنگام خواب عـضالت خـود را شـل                  

  .كنيد و زياد فكر نكنيد
ى كلّى بايد گفت كه خواب بايد آن قدر كافى باشـد             و خالصه به عنوان يك قاعده     

ى گذرانـدن يـك روز و        شـيم و آمـاده    كه ما خودبخود از خواب بيدار شويم شاداب با        
انجام وظايف خود باشيم بايد خواب آن قدر كافى باشد كـه مـا كـار زيـادى را بـدون                     

  . انجام دهيم احساس خستگى بتوانيم ضمن روز
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 سال زندگى خود را صرف تحقيق       35يكى از دانشمندان بزرگ، كه      » دكتر كليتمان «
  :گويد ى خواب كرده است مى درباره

ع خواب فعاليتهاى مغزى ادامه دارد فقط يك يـا          در موق «
شـود و    دو نقطه در مغز وجود دارد كه از فعاليت متوقّف مى          

هنوز هيچ دانشمندى موفّق نشده كـه پـرده از روى ايـن راز              
بردارد ولى اين اندازه است كه جميع دانشمندان بزرگ جهان 
منشاء خواب را كـسر نـسوج مختلـف بخـصوص بافتهـاى             

دانند بدين معنـى     سموميت آنها از مواد مختلف مى     مغزى و م  
ى نقـاط بـدن خاصـه        كه در اثر كار روزانـه سـلولهاى كلّيـه         
شــوند و احتيــاج بــه  بافتهــاى عــصبى و مغــزى خــسته مــى

كننـد و انـسان در نتيجـه آن بـه خـواب              استراحت پيـدا مـى    
  .»رود مى

ستگى موضـوع   المللى پزشكى كه اخيرا در پاريس تشكيل شـد خـ           ى بين  در كنگره 
  :اصلى اين كنگره بود و تمام دانشمندان پزشكى جهان به اتّفاق آراء گفتند

تواند بشر حريص را كنترل كند و او را از ايـن همـه               در عصر ما تنها چيزى كه مى      
ناراحتيها و خستگيهاى روزانه و بلكه بيماريهاى جسمى و روانـى نجـات دهـد همـان                 

  .شود  انسان مستولى مىچند ساعت خواب است كه خودبخود بر
كـه امـروز     ى فوق به همـان مطلبـى       بنابراين قرآن كتاب آسمانى مسلمانان با جمله      

  .ى دانشمندان و بلكه هر انسان بيدارى توجه داشته اشاره كرده است كلّيه
درس نخوانـده و در محـيط    (و مردم مسلمان توجه به اين مطلـب را بـراى پيـامبر              

العـاده   شمارند و واقعا هم فوق     يكى از معجزات او مى    ) كردهالعرب پرورش پيدا     ةجزير
  .است

 محال است كه يك فرد اسـتاد نديـده آن هـم در محـيط مـردم وحـشى                    زيرا عادتاً 
العرب در چهارده قرن قبل زندگى كرده بتواند مطلبى بگويد كه با آخرين نظرات              جزيره

  .علمى و كشفيات امروز سازش داشته باشد



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         250  

ى آن   ه قرآن از اصل خواب تنها در سه آيه ياد كرده كه در دو آيـه               جالب توجه آنك  
ى ناراحتيهاى ذكـر شـده و در ايـن دو     دهنده كننده و پايان قطع: يعنى» سبات«ى  با كلمه 

آيه خواب را به عنوان يكى از نعمتهاى پر ارزش معرّفى كرده چنانكـه در بـاال از نظـر                    
  1. كامالً براى بدن الزم استعلمى و روانى ثابت شد كه اين نحوه خواب

  :فرمايد داند و مى هاى عظمت و قدرت پروردگار مى در يك آيه آنرا از نشانه
⎯ ÏΒ uρ)) ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ / ä3 ãΒ$ uΖ tΒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ Í((‘$ pκ ¨]9 $# uρ2  
هاى قدرت پروردگـار خـواب شـما در          از نشانه  و: يعنى

  .شب و روز است
از مطالـب پـرپيچ و خـم علمـى درك           گويند كه يكـى      چنانكه دانشمندان متفقا مى   

  .منشاء خواب است
و عالوه خواب دليل بر وجود خدائيست كه نظم عجيب جهان هستى را آفريـده و                

داند كه بدن انسان در شبانه روز چنـد          به مصالح بشر بهتر از خود او متوجه است و مى          
  .ساعت احتياج به استراحت دارد و لذا خواب را بر او مسلط كرده است

  :گويد مى» ولتر«
يكى از دالئل وجود خدا اينست كه انسان جاهـل را در            
شبانه روز چند ساعت بوسـيله خـواب وادار بـه اسـتراحت             
كرده و اال بشر براى بدست آوردن مال دنيا در اولين فرصت            

  .كرد خود را هالك مى
 بنابراين پاسخ هر دو سؤال اول داده شد و دانستيم كه خواب نعمت است نه شر و                

  .مزاحمى كه الزم باشد خداوند آنرا از سر راه بشر بردارد
                                                 

$: فرمايد  مى 9ى   ى نبأ آيه   ى اول در سوره    آيه ـ1 uΖ ù= yè y_ uρ)) ö/ ä3 tΒ öθ tΡ (($ Y?$ t7 ß™ م در     آيهى دو

θ: ايدفرم  مى47ى  ى فرقان آيه سوره èδ uρ)) “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ øŠ ©9 $# $ U™$ t7 Ï9 tΠ öθ ¨Ζ9 $# uρ (($ Y?$ t7 ß™.  
  .23 سوره روم، آيهـ2
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از توضيحات علمى دانشمند و بخصوص تطبيق آنهـا را بـا آيـات              : همه رفقا گفتند  
  .العاده تشكرنمودند قرآن فوق

  :دوست عزيز ما هم گفت
حاال كه شما درباره لزوم خواب براى بدن سخن گفتيـد           

بفرمائيـد كـه     وضيحاتىلطفا درباره رؤيا و خواب ديدن نيز ت       
  . العاده مورد احتياج است فوق

در مسأله رؤيا و خواب ديدن بقدرى سخن زياد است كـه اگـر بخـواهيم                :دانشمند
تنها نظرات دانشمندان بزرگ دنيا را در اين باره كه جمـع كنـيم خـود كتـاب مفـصلى                    

  .خواهد شد
هارصـد نظريـه    تنها نظرياتى كه با آخرين تجربيات علمى مـردود شـده بـيش از چ              

  .است
هـاى دانـشمندان قـديم و        خواهيم وقت شما را به رد و قبول گفتـه          ما در اينجا نمى   

جديد بگذرانيم ولى ناگزيريم براى توضـيح حقيقـت خـواب چنـد جملـه از آخـرين                  
نظرات علمى دانشمندان جهان را نقل كنيم و سپس نظرات اسـالم و اديـان را در ايـن                   

  .مورد ياد آور شويم
  

  بينيم واب مىچرا خ
كتاب دانش كه از نظر دانشمندان غرب مجموعه گرانبهائيـست از معـارف بـشرى               

  :نويسد  تحت عنوان فوق مى204صفحه 
كند ولى ذهن ما  رويم بدن ما سست مىشود و استراحت مى موقعى كه بخواب مى«

ان رخ  افتد آن قسمت از ذهن كه ما را بوقايعى كه در اطرافم            هيچوقت كامالً از كار نمى    
رود ولى يك قسمت ديگر آن بفعاليـت خـود ادامـه       سازد بخواب مى   دهد متوجه مى   مى
شـود   قسمت از ذهن تصاوير خيالى را كه خواب ناميده مـى           دهد بدين معنى كه اين     مى

ايـم و   شويم ممكنست خوابهائى را كه ديده سازد موقعيكه بيدار مى در نظر ما مجسم مى  
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اند بخـاطر داشـته      حقيقى زمان بيدارى در نظرمان جلوه كرده      بعضى از آنها مانند وقايع      
  .باشيم

آيند و بعكس برخى ديگـر       بعضى از خوابها پس از بيدارى بنظرمان خيلى كوتاه مى         
كنند حتى اتفاق افتاده است كه يك خواب مانند داستانى كه            طوالنى و با دوام جلوه مى     

دين شب متوالى ادامه پيـدا كـرده        شود چن  اى منتشر مى   در چندين شماره مسلسل مجله    
يـابيم   كنيم مى  است در بعضى از خوابها ما خود را قهرمان اصلى وقايعى كه مشاهده مى             

باشـيم بعـضى از      دهـد مـى    و در برخى موارد ديگر فقط تماشاچى وقايعى كـه رخ مـى            
هاى مضحك باشد بطوريكه بعضى اوقات با حال خنـده           خوابها ممكنست داراى صحنه   

  .انگيز يا وحشتناكند شويم برخى از خوابها بعكس غم بيدار مىاز خواب 
هنوز بسيارى از اسرار خواب بر ما مجهول است بعضى از اشـخاص معتقدنـد كـه                 

  .اصوال خوابهاى انسان هيچ مفهومى ندارد
توانستيم خوابهـاى    خيلى از دانشمندان روانشناس معاصر عقيده دارند كه اگر ما مى          

برديم مشخـصات خوابهـاى      ى آن بر روحيات خود پى مى       وسيلهخود را درك كنيم به      
تـر  _خوابهاى اشخاص بالغ معموالً خيلى پيچيده     . كند انسان در طى طول عمر تغيير مى      

كودكان است كودكان غالبا در خواب خـود را مـشغول انجـام              تر از خوابهاى   و غامض 
ام دهند و نيز آنهـا ماننـد افـراد       بينند كه مايلند در بيدارى بتوانند آنها را انج         كارهائى مى 

بيننـد ولـى وقـايعى كـه در خـواب            بالغ راجع بوقايعى كه اتفاق افتاده است خواب مى        
كننـد بلكـه     وقت كامالً با وقايعى كه حقيقتا اتفاق افتاده تطبيق نمى          شود هيچ  مشاهده مى 

  .گيرد  مىترند خوابهاى انسان غالبا تحت تأثير وضع جسمى او قرار بمراتب از آن جالب
گرما يا سرماى شديد، ناراحتى ناشى از سوء هاهضمه، طرز نامناسب قـرار گـرفتن               

بينـد مؤثرباشـد صـداهاى       بدن در بستر و امثال آن ممكنست در خوابهائيكه شخص مى          
بينيم گـردد غالبـا      هائيكه در خواب مى    بلند و غيرعادى نيز ممكنست باعث تغيير صحنه       

يابنـد    بدون آنكه ما را بيدار كنند بذهن خفته ما راه مـى            صداها و احساس گرما و سرما     
هاى خواب ناگهان عوض شـده و بـر اسـاس عوامـل              در اين صورت ممكنست صحنه    

ايم در اثر وزيـدن بـاد ناگهـان در           تغيير شكل بدهند مثالً چنانچه در موقعى كه خوابيده        
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اى را    صـحنه  اطاق بشدت بسته شود و صداى آن به گوش ما برسد اين صدا ممكنست             
كند به عبارت ديگر صداى بسته       در خواب بوجود آورد كه طى آن دزدى تيرى رها مى          
گردد همچنين پائين آمدن ناگهانى  شدن در به صورت صداى تير در خواب منعكس مى  

حرارت هوا ممكنست باعث شود كه مـا خـود را در خـواب مـشغول راه رفـتن روى                    
سالها به خـاطر   اى روشن و زنده هستند كه ها باندازهاى از يخ ببينيم بعضى از خواب   توده

مانند و مـا اصـوال       مانند بسيارى از خوابها اصوال پس از بيدارى به خاطر نمى           انسان مى 
  .»ايم بريم كه چنين خوابهائى را ديده پى نمى

  :نويسد سرويس مخصوص خبرگزارى فرانسه در آخرين اخبار علمى خود مى
اند كه انـسان و حتـى حيـوان در صـورتى كـه               ن دريافته از چندى پيش روانپزشكا   «

  .خواهند ديد) رؤيا(تعادل روانى داشته باشند در خواب 
  .اين مطلب در نتيجه آزمايش روى حيوانات و انسانهاى داوطلب معلوم شده است

 روز ادامـه    8الي5اگر در حين خواب حيوانها را متوالياً بيدار سازيم و اين تجربه را              
دهـد در    آورى روى مـى    شود اختالالت مرگ    انقطاعى كه در رؤياها پيدا مى      دهيم بعلت 

گردد امـا رؤياهـا يـا شـيرين       انسان نيز انجام اين تجربه سبب بروز ضايعات عصبى مى         
  .»اند پزشكان اكنون عليه كابوسها دست به كار مبارزه شده هستند يا كابوس مانند و روان

  
  باالخره خواب چيست؟

موضوعى است كـه حـاالت روحـى مـا را نـشان             » رؤيا«تر   ان علمى يا بزب ) خواب(
بدين معنـى كـه     . دهد دهد او دريچه اطمينان مهمى است كه ما را از خطر نجات مى             مى

برند و بقـول دكتـر       مغز ما بيرون مى    خوابهاى ترسناك، وحشتهاى زندگى روزمره را از      
آگاهش وجود دارند بوسـيله     هيجانهاى جراحتساز انسان كه در ضمير ناخود      : »پيرواشد«

  .شود رؤياها از ميان برداشته مى
حتى يك پزشك با شنيدن شـرح رؤيائيكـه يـك مـريض در خـواب ديـده اسـت                    

تواند بنحوه و علت بيمارى او پى ببرد و راه درمانش را بيابد رؤياهاى هـر شـخص                   مى
كار بردن ايـن    هاى ناخودآگاه او هستند اما پزشك در به          مظهر اضطرابها، آرزوها، عقده   
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روش بايد محتاط باشد و با شرح و بسط ايـن رؤياهـا بيمـار را در ناراحتيهـاى خـود                     
  .ورتر نسازد غوطه

در اين شكى نيست كه تعبير خواب به معناى عاميانه آن هيچ پايه و ارزشى نـدارد                 
معذالك به عقيده گروه معدودى از روانپزشكان بعضى از رؤياهاى ما به خوبى حـاالت   

  .دهند ان را نشان مىروحيم
اى دارد كـه اكثـر       معروف هم در موضوع خواب ديـدن نظريـه        » فرويد روانشناس «

  .اند دانشمندان با دالئل قاطعى مطالب او را رد كرده
اند از عقيـده     جمعى از ماديين كه در موضوع خواب ديدن مطلبى نوشته و نتوانسته           

ى وجـود تحـوالت و حـاالت         خواب ديـدن بـه واسـطه      : گويند خود دست بردارند مى   
شـود   ايكه در فكر ما در حال بيدارى توليد مى         مخصوص دستگاه عصبى است هر قضيه     

گذارد كه بواسطه علل معينى ممكن است در موقـع خـواب             اثرى از خود در مغز ما مى      
  .تهييج شده و در شعور ما آشكار گردد

  :نويسد ر رؤيا مىدرباره تفسي» خوابيدن و خواب ديدن«در كتاب » دكتر ارانى«
دهـد و    برخالف آنچه كه قرنها پيش تصور شده است خواب از آينـده خبـر نمـى               «

كند و اصوال تعبير ندارد برعكس اگـر كـامالً معتقـد بـه               هيچ سرّى براى ما كشف نمى     
عقيده فرويد باشيم بايد اعتراف كنيم كه خواب مطـالبى از گذشـته را بـراى مـا شـرح                    

روزى براى ما اتفاق افتاده است و اكنـون در مـاوراى فهـم و               دهد يعنى آنچه را كه       مى
و در پايـان بـراى نتيجـه        » سـازد  ادراك ما مبهم و پنهان است مجدد براى ما آشكار مى          

  :نويسد كه گفتارش مى
  .»پس خواب محصول قضاياى گذشته است نه عالمت قضاياى آينده«

واب نيـز ماننـد تمـام       كند كـه خـ     باالخره مطالعات دقيق راجع به خواب واضح مى       
  .قضاياى روحى يك قضيه كامالً مادى است و قوه ماوراء الطبيعه در آن مؤثر نيست

  :نويسد مى» بشر از نظر مادى« در كتابچه ديگر بنام 32در صفحه 
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توان از حاالت گذشته روحى اطـالع پيـدا كـرد ولـى بـه آينـده                  بواسطه خواب مى  
آليـستى   وئى بوسيله خواب نيـز ارتجـاعى و ايـده    گ چنين اعتقاد و پيش   . برد توان پى  نمى
  .است
انسان و حيوان    بعنوان جالبترين تحقيق كه تاكنون درباره خواب ديدن       » كنتالسيون«

  :نويسد مى) خواب ديدن يك ضرورت حياتى است(به عمل آمده است تحت عنوان 
اب تر است از حيوانات فقط الكپشت و رطيل خو         هر كس بيشتر خواب ببيند سالم     «
  .بينند نمى

بينـيم و    مـى ) رؤيا(يا  ) خواب(بيند همه ما     انسان هم سالى يك هزار بار خواب مى       
كند و بهر حال     هر كس براى آنچه در خواب ديده است تعبير و تفسيرهاى متفاوتى مى            

  .همه شايقند كه معناى خوابهاى خود را بدانند
  . ايم  برايتان روشن كردهدر اين سؤال و جواب نكات بسيار جالبى را درباره خواب

  بينند؟ آيا همه خواب مى
كننـد اكنـون ثابـت       بينند در واقع آنرا فراموش مى      گويند خواب نمى   بلى آنها كه مى   

شده كه خواب ديدن يك ضرورت حياتيست، هر كس بايد خـواب ببيننـد حتـى اگـر                  
  . بيشتر آنها را بعد از بيدار شدن فراموش كند

  
  ؟ مدت خواب ديدن چقدر است

بينيم اين نسبت بندرت از       درصد مدتى را كه در خواب هستيم خواب مى         20 تقريباً
 كند كسانى كه اخـتالل رشـد عقالنـى دارنـد تقريبـاً              درصد تجاوز مى   25 تا   18حدود  

  .بينند نصف افراد عادى خواب مى
  . بينند  برابر بزرگساالن خواب مى3تا1گىنوزادان در دو ماه اول زند
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  گذرد؟  ب ديدن بر ما چه مىهنگام خوا
بينيم يك خواب طبيعى هشت ساعته بدين نحو          بار در شب خواب مى     4ما معموال   

يك ساعت خواب، ده دقيقه رؤيا يك ساعت ونيم خواب، سـى دقيقـه              : شود تقسيم مى 
  ... رؤيا و 
  

  خوابها رنگى هستند يا سياه و سفيد؟ 
نـد ولـى بـه عقيـده روانپزشـكان          دان بيشتر مردم رؤياهايشان را سـياه و سـفيد مـى          

  .خوابهاى ما رنگى هستند
  

  بينند؟  حيوانات هم خواب مى
بيند هر چه حيوان     بينند ميمون شبيه انسان خواب مى      پشت خواب نمى   رطيل و الك  

  . تر باشد رؤيا و احتياج به آن بيشتر است تكامل يافته
  

  توان مدت رؤيا راتغيير داد؟  آيا مى
توان مدت رؤيا را كاهش داد ولى اضافه كردن آن در حال  مىبا بيدار كردن شخص 

  . حاضر ممكن نيست
  

  آيا راه رفتن در خواب ممكن است؟ 
وجه، اين اشخاص در حالت نيمه بيـدار هـستند در خـواب عـضالت شـل                  به هيچ 

  . شود و شخص قادر نيست راه برود مى
  

  چرا همه رؤياهايمان را بياد نداريم؟ 
ى آنها در خـاطر      بيند و امكان ندارد كه همه      ريبا هزار رؤيا مى   هر شخص ساليانه تق   

  .او بماند
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ى رؤيا تا به حال از نظر دانشمندان مادى روشن شـده             اينها نكاتى هستند كه درباره    
است ولى بشر در حالى كه در كار كشف فـضاست هنـوز بـسيارى از آنچـه را كـه در                      

  .آئينه روانى انسان است» ارؤي«شناسد، بهر حال  گذرد نمى درون وجودش مى
   

  اديان جهان و رؤيا
تـرين   اما نظر اديان بزرگ جهان درباره خواب بسيار قابل توجه است اسـالم زنـده              

مطالب را در همه موضوعات بيان كرده معتقد اسـت كـه رؤياهـا دليـل قـاطعى بـراى                    
 كـه از امـور   كند و در اين باره بيشتر به خوابهـائى   استقالل روح است، خدا را ثابت مى      

 بعـضى از  كنـد و بلكـه   دارنـد اسـتدالل مـى    مخفيه و به خصوص آينـده پـرده بـر مـى           
انـد و آنهـا را دليـل كـاملى بـراى             در اينگونه رؤياها نوشـته    1يدانشمندان بزرگ كتابهائ  

گونه رؤياها بهتر    دانند، ما دليلى بر رد منكرين اين       اطالع آن از آينده مى     استقالل روح و  
ايم كـه داللـت بـر        اينكه بهر حال همه ما در دوران زندگى خوابهائى ديده         از وجدان و    

پيوسـته   امور مخفيه و يا حتى حل مشكالت علمى و حوادثى كه در آينـده بوقـوع مـى                 
  .ايم نداريم داشته و ديده

توان گفت كسيكه خواب مىبيند كه در فالن روز فالن جريان واقع خواهـد               آيا مى 
     شود مربوط به امور مادى و خـاطرات بيـدارى           ن هم واقع مى   شد و در همان موقع معي

  !چگونه چيزيكه هنوز وجود نيافته ماده با آن ارتباط پيدا كرده باشد؟! است؟
بيند كه در فالن مكان ظرفى چنين و چنان دفن است و فـالن               آيا كسيكه خواب مى   

رود و زمين    جا مى مقدار طال و نقره در آن موجود است و بعد از بيدار شدن به سراغ آن               
كَند و ظرف را با همان خصوصيات مىيابد ارتباطى با آن از نظر تخيالت داشته؟                را مى 

شـود و روح در آن مـؤثر نبـوده           مسلم خير آيا اينها مربوط به حـواس ظـاهرى او مـى            
  !است؟

                                                 
نوشـته فالمـاريون فرانـسوى و مجلـدات كتـاب           » اسرار مرگ «از باب نمونه كتابهاى      ـ1

  .شود نورى معرّفى مى» دارالسالم«
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پاسخ واضح است زيرا بدون ترديد ارتباط انسان با چيزيكه هنوز وجود پيدا نكرده              
محال است و همچنين ترديدى نيست كه اتصال انـسان          ) ال قبل متذكر شديم   كه در مث  (

با امور مادى كه از حواس پنجگانه دور است مانند ظرفى كه با فاصله زيـاد آنهـم زيـر                    
  .خاك قرار گرفته قابل درك جسمى نيست
شود همان روح و نيروى معنوى است كـه از           بنابراين آنچه كه سبب اين ارتباط مى      

  .سازد گيرد و امور مخفيه و يا علم غيب را آشكار مى لطبيعه الهام مىماوراء ا
  

  خوابهاى عجيب
  .در قرآن از خوابهايى كه از وقانع آينده خبر داده مكرر ياد شده است

كه او به پدرش گفت من در خواب ديدم يازده          » يوسف«قصه خواب حضرت    :اول
  . ستاره و خورشيد و ماه مرا سجده كردند

 سال وقتى ديد يازده برادر و پدر و مادرش در مقابل او حاضر شـدند                پس از چهل  
و برادران او را سجده كردند گفت اى پدر اين تعبير خوابم بود كه در قبل بـراى شـما                    

  .گفتم
خواب آن دو نفر زندانى كه با يوسف هم سلول بودند يكى از آنها گفـت مـن                  :دوم

  . كنم در خواب ديدم كه براى شاه شراب تهيه مى
كـنم و پرنـدگان از    دومى گفت منهم در خواب ديدم كه بر روى سرم نان حمل مى            

يوسف فرمود اما تو ساقى سلطان خواهى شـد ولـى           ) فرمايد تا آنكه مى  (خورند   آن مى 
خورنـد مـصلوب خواهـد شـد و          آنكه خواب ديده پرندگان از نانهاى روى سرش مـى         

  .خورند پرندگان از مغز سرش مى
 يوسف گفت نظر بده در خوابيكه هفت گاو چاق را هفـت گـاو      ملك مصر به  :سوم

  . الغر خوردند و هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه گندم خشك
داريـد   هفت سال زراعت كنيد و آنچه را درو كرديد در خوشـه نگـه             : يوسف گفت 

مگر آن مقدارى كه براى خوردنتان الزم است زيرا پس از آن، هفت سال سخت پـيش                 
  .ايد بخوريد يد آنچه را ذخيره كردهآيد كه با مى
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اينها و چند خواب ديگر كه از آينده خبر داده در قرآن ذكـر شـده ماننـد خوابيكـه                    
  .گونه شد شود و همان ديد كه وارد مسجدالحرام مى)  عليه وآله اللّه صلى(» پيامبر اكرم«

ميـه جـاى او     ا روند و تعبير كرد كه بنى      ها بر منبرش باال مى     و خواب ديد كه بوزينه    
خواب ديد كه بايد فرزندش را قربانى       » ابراهيم«نشينند و آنچنان هم شد و حضرت         مى

ها خواب و رؤيا كه در اخبار و احاديث نقل شده كه همـه آنهـا                 كند و صحيح بود و ده     
داللت دارد كه ممكن است انسان بوسيله رؤيا و خواب از غيـب مطلـع شـود و امـور                    

  .خفيه بر او منكشف گردد
دوستان در اينجا گفتند اين مطلبى نيست كه منكر داشته باشد زيـرا همـه افـراد يـا                   

  .اند خودشان ديده و يا از افراد مورد وثوق نمونه اين خوابها را شنيده
آنها براى اثبـات     سپس دوستان هر كدام به نقل خوابى پرداختند كه جدا هر يك از            

ه شواهد صدقى براى مدعاى ما دارد و        ام ك  مدعاى ما كافى بود خودم چند خواب ديده       
  .كند اى كه منكر اين معنى هستند، رد مى نظرات فرويد و فالسفه

  
  رؤياى عجيب

كـه يكـى از علمـاء بـزرگ         (» حاج شيخ هاشم قزوينـى    «اهللا  يةچند ماهى از فوت آ    
  .بيشتر نگذشته بود) مشهد مقدس بودند

م كـه او از دنيـا رفتـه اسـت و           ا در خواب ديدم ايشان به منزل ما آمده و من متوجه          
دانستم كه با روح خود در حضور من نشسته است به طوريكه دست به بـدنش زدم                  مى

له از شرح حـال يكـى از علمـاء كـه             تا ببينم لطافت روح او چگونه است اول از معظم         
  .خواستم با او تماس داشته باشم سؤال كردم زنده بود و من مى

با آنكه به عقيـده مـن از        » ندان عصمت زياد نيست   واليت و محبتش به خا    «: فرمود
عالقـه  ) عليهم السالم (» اهل بيت «شناختم آن عالم جليل بيشتر به        تمام افراديكه من مى   

  .گفت باز هم بيشتر از اين، مورد توقع است و محبت داشت ولى او مى
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و بـه   ايد حدود هفتاد سال در دنيـا بـوده           سپس به ايشان گفتم شما دو عالم را ديده        
عملى بهتر است كه مـا انجـام         ايد بفرمائيد در دنيا چه     نتايج اعمال در عالم برزخ رسيده     
  .بدهيم تا براى آخرتمان مفيد باشد

سپس دست مرا گرفت و از جا حركت كرد و منهم بـا             » بلى من اطالع دارم   «:فرمود
ايشان برخواستم در ميان صحن منـزل روضـه خـوانى بـود اشـاره كـرد بـه مجلـس و                   

زديم كنار قفسه كتابها رفتـيم ديـدم بـا           با يكديگر در اطاق قدم مى     ... اين  ... اين  :فرمود
آنكه قرآن پدرم هميشه با خودش بود ولى حاال روى كتابهاى من است ايشان قـرآن را                 

گويم كه اين قرآن مترجم است بـا         برداشتند و قبل از آنكه آنرا باز كنند فرمودند من مى          
ام تا تو بدانى كه من از علم غيـب مطلعـم سـپس قـرآن را بـاز                    ردهآنكه هنوز بازش نك   

آن آيه را من مطالعه كردم و قرآن را از          ... اى را بمن نشان داد و فرمود اين          كردند و آيه  
ايشان گرفتم تا آيه را حفظش كنم ديدم در سرصفحه طـرف راسـت ايـن جمـالت از                   

  : قرآن نوشته است
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È((βθ ç7 yδ ö‘ $$ sù١  
ديـدم كـه بـا جملـه         اسرائيل است ولى من در عالم رؤيا مـى         اين آيه خطاب به بنى    

كه مجزا نوشته بود مطلب را متوجه من نمـوده و خطـاب بمـن بـود كـه بيـاد                  » عبدى«
 كه انعام كردم بر شما و وفاى بعهدم كنيد تا من وفا كنم بعهد شـما و                  بياوريد نعمتى را  

  .از من بترسيد
ايشان فرمودند   كردم له نگاه مى   من در اينجا انگشتم را الى قرآن گذاشتم و به معظم          

گـوئى   تو كامالً تصديق نكردى كه من از غيب اطالع دارم زيرا در دل بـا خـودت مـى                  
قرآن داراى ترجمه است از زيادى قطـرش تـشخيص داده     اينكه ايشان نديده گفت اين      

گويم كه نتوانى اطالع مرا از غيب منكر شـوى           بود ولى االن براى تو مطلب ديگرى مى       

                                                 
  .40ى ى بقره، آيه  سورهـ1
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سپس دست برد و كتابى را از قفسه كتابخانه برداشت و آنرا باز نكرده گفت اين كتـاب                
من در عـالم    چيست و در چه تاريخى چاپ شده و در چه موضوعى نوشته شده است               

رؤيا كتابرا گرفتم ديدم مطالبى را كـه از آن كتـاب شـرح داده كـامالً بـا كتـاب تطبيـق                       
  .كند مى

ايكه به اطاق مجاور باز بود به دو نفر زن كه از نزديكان من بودنـد                 سپس از دريچه  
كـرد و    و يك نفر آنها در سن هفتاد سالگى و ديگرى در سن چهل سالگى بود نگاه مى                

د اينها هم عمرشان تمام شده، رفتنى هستند، سپس خود او وارد اطاقيكه آن              به من فرمو  
  .زنها نشسته بودند شد و من از خواب بيدار شدم

  
  شـواهـد صـدق

 در همان ساعت قرآن كشف االياتى داشتم برداشتم تا آيه را از قرآن پيدا كنم آن             ـ1
تم ببينم ايـن آيـه در       آيه در وسط صفحه طرف چپ قرآن من واقع شده بود با خود گف             

انـد در   قرآن پدرم كه مترجم و در خواب از روى آن قرآن آيه را برايم تـالوت فرمـوده   
كجاى قرآن واقع شده لذا به طرف منزل پـدرم رفـتم و از او قـرآن را خواسـتم ايـشان       

گشتند و فرمودند ديشب كه از جلسه قرآن برگشتم همـراهم بـود              مدتى عقب قرآنشان  
 آن موقع هر شب جلسه قرآن داشتند و مقيد بودند كه قـرآن را همـراه                 ضمنا پدرم در  (

سپس با كمال تعجب وقتى من به منزل برگـشتم ديـدم قـرآن ايـشان در                 ) داشته باشند 
  .باشد كتابخانه من روى كتابها همان جائيكه در خواب ديده بودم مى

 صـفحه طـرف     وقتى قرآن را باز كردم و آيه را پيدا كردم ديدم آيـه در همـان سـر                 
  .راست واقع شده است

  .ديده شد» رؤيا«اين خود دو شاهد صدق بود كه در اين قسمت از 
ــدارى هــم همــه آن   -2 ــابيرا كــه برداشــتند و خــصوصياتى از آن گفتنــد در بي  كت

خصوصيات در كتاب وجود داشت حتى تاريخ چاپ آن بـا آنچـه در خـواب فرمـوده                  
  .اى از آن خصوصيات نداشتم يچ وجه سابقهكرد و حال آنكه من به ه بودند تطبيق مى
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 راجع به آن دو زن، من در آن وقت تعبير كردم كـه ان شـاء اهللا عمرشـان زيـاد                      -3
شود ولى با كمال تاسف پس از چهل روز اول زن جوان چهل ساله بـا آنكـه كـامالً                 مى

ز سالمت بود سكته كرد و فوت شد و پس از چند روز ديگر آن پيره زن هفتـاد سـاله ا                    
  .دنيا رفت

  ترجمه و شرح آيه
رضوان اهللا عليه رفتم    » شيخ مجتبى قزوينى  «صبح آن روز خدمت استاد بزرگ آقاى        

  .اى است صادقه رؤياى: خوابم را براى ايشان نقل كردم فرمود
  . آيه را برايم شرح دهيدگفتم لطفاً

بايـد  براى مـا مـردم مـسلمان كـه          » نعمت خدا «طبق آيات متواتره و متعدد      : فرمود
  .است)عليهم السالم(» اهل بيت عصمت و طهارت«هميشه متذكر آن باشيم واليت 

  .و عهد خدا هم همين بوده كه در عوالم ارواح و ذر با بشر مقرر فرموده است
باشـد بـه    ) علـيهم الـسالم   (» عـصمت «و كسيكه داراى واليت و اطاعت از خاندان         

  .بزرگترين سعادتها نائل گرديده است
.  مقتضى نيست كه مورد بحـث واقـع شـود          اد شرح زيادى دارد كه فعالً     سخنان است 

  .كنم منكر داشته باشد اى بود كه گمان نمى منظور بيان خوابهاى صادقه
بنابراين آيا ممكن است اين ارتباط و اطالع از امور خفيه مخصوصا اطالع از آينده               

  مسلم خير؟! اش تخيالت و خاطرات بيدارى باشد؟ سرچشمه
هى براى ما جز اعتقاد بوجود روح و اتصال او به مبدئيكه دانا به غيب است                پس را 
  .ماند باقى نمى

و اين خوابها كه وجدان هر كسى است در حقيقت خط قرمـزى خواهـد بـود كـه                   
  .كشيده شده است هاى مادى و پيسگولوژى غيرالهى روى تمام فلسفه

  
  اى درباره حقيقت خواب آيه

 در سـوره    42(د مجلس سؤال كرد كه معنى آيـه شـريفه           يكى از دوستان از دانشمن    
  . را شرح دهيد) 39
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  .دانشمند قرآن را از بغل در آورده و آن آيه را پيدا كرد و ابتدا آنرا تالوت نمود
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خدا، جان كسانيرا كه وقت مردنشان رسيده و نيـز          : يعنى

گيـرد   كسانيرا كه وقت مردنشان نرسيده در وقت خواب مـى         
آنرا كـه وقـت     دارد و    مى آنرا كه مرگ براى او مقدر شده نگه       

ــا مــدت معلــومى    ــه ت مــرگش نرســيده و تنهــا خــواب رفت
اى از قدرت پروردگار اسـت       گرداند در اين عمل نشانه     برمى

  .براى كسانيكه عقل خود را به كار بياندازند
  

  نكات علمى آيه
  :يك ـ سنخيت ميان مرگ و خواب

الل روح را   به مشكالت جوانان با داليل علمى استق      » پاسخ ما «ما در جلداول همين     
ثابت كرديم و گفتيم كه روح انسان همان جسم سيال و لطيفـى اسـتكه اسـتعداد قبـول           

كنـد دارد و     كردن و محفوظ نگاه داشتن آنچه را كه بشر بوسيله حواس خود درك مـى              
  .تمام سلولهاى بدن غير از ابزار و اسباب كارى براى او بيش نيستند

شـود   در موقع خواب از بدن خارج مى      مسلم اين موجود در موقع مرگ و همچنين         
  .و شخص خواب از نظر ادراكات با كسيكه مرده است هيچ فرقى ندارد

چنانكه دانشمندان علم احضار ارواح و خواب مـصنوعى از روح هـر دو بـه طـور                  
  .كنند مساوى استفاده مى

                                                 
  .42ى  ى زمـر، آيه سوره ـ1
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امروز دانشمندان شرق و غرب پس از آزمايشهاى دقيـق و تجربـى كـه از آخـرين                  
  :گويند اند چنين مى ندگى نمودهلحظات ز

هاى دنيا چيز ديگرى نيست و همان        مرگ جز خالص شدن از زحمات و ناراحتى       «
آورد خوشـحال شـده و چنـد         طوريكه شخص خسته وقتى جاى راحتـى بدسـت مـى          

خوابد براى شخص مريض هـم بـستر مـرگ حكـم             كند و مى   اى چشمى گرم مى    لحظه
  .»دهد  از ناراحتى دنيا نجات مىهمان محل استراحت را دارد كه او را

هاى حاصله در پانصد نفر      العمل طبيب مشهور انگليسى عكس   » سر ويليام اسلر  «لذا  
نفر آنها قدرى ترس و دو نفر         مورد دقت قرار داده فقط يازده      اشخاص محتضر را دقيقاً   

  .آنها عالئم وحشت زياد نشان دادند
كنـيم   مرگ آنقدر كه خيال مى    «ويد  گ پزشك بيمارستان گيز در لندن مى     » جون ريل «

موحش نيست اغلب اوقات خويشان و دوستان كه شاهد آخـرين لحظـات عمـر يـك                 
  .»عزيزى هستند بيشتر از خود او در رنجند

رنج آنها نشانه يك شفقت از روى ساده لوحى است آنها آن ناراحتى را كه شخص                
 نهائى آن كسانيكه از     كند در حال خداحافظى    بتصور خودشان در حال نزع احساس مى      

رود شايد احساس يك تاسف گذرنده بنمايند ولى ابدا وحـشتى احـساس              دست ما مى  
  .»كنند نمى

خالصه تمام دانشمندان دقيق و ذيصالحيت در اين مـسأله معتقدنـد كـه وحـشت                
مرگ صرفا خيالى است البته تشنجات تغيير صورت محتضر در حال نزع بعضى اوقات              

د و ممكنست بعضى آن را عالئم و نشانه درد و رنـج تـصور كننـد                 منظره ناگوارى دارن  
  .ولى اين تغييرات جز تشنجات عضالتى چيزى نيست

كند آتـش    خواهد بايستد لحظه به لحظه خون جذب مى        آخرين ضربان قلبى كه مى    
گذارد رنج  شود و بهر اندازه كه قدرت حواس رو بنقصان مى كم خاموش مى حياتش كم

  .ودش بيمارى كم مى
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بنابراين همانطور كه خواب پس از زحمت و مشقت روزانه آرامـش بخـش اسـت                
همچنين مرگ بعد از رنجها و زحمتهاى زندگى موجب آرامش و راحتى انـسان اسـت                

  :فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(» پيغمبر اكرم«چنانچه 
  »كماتنامون تموتون و كماتستيقظون تبعثون«

 خواهيد مرد و همانطور كه      خوابيد همانطور كه مى  : يعنى
  .شويد در روز رستاخيز زنده خواهيد شد بيدار مى

 معلوم باشد كه از نظر دانـشمندان علـوم روانـى افـراد گناهكـار و كـسانيكه                   ضمناً
اند تزكيه اخالق بنمايند در موقـع مـرگ دچـار            دلبستگى به اين دنيا دارند و يا نتوانسته       

آنـرا نقـل    » پاسـخ مـا   «ند، كـه در جلـد دوم        شـو  اى مـى   العاده اضطراب و وحشت فوق   
  .ايم نموده

  دو ـ اينكه روح داراى مكان و حركت است
دانشمندان علوم روانـى در آخـرين تحقيقـات علمـى خـود دربـاره حقيقـت روح                  

روح جسم سيالى اسـت كـه داراى جميـع اعـراض اسـت بخـالف تـصور                  «: گويند مى
گفتند روح به هـيچ يـك از         اند و مى   هدانشمندان و فالسفه قديمى كه به تجرد روح بود        

  .»شود اعراض متصف نمى
  سه ـ خواب و مرگ طبيعى بدست خدا است

تواند آنها را بكلى از بـين ببـرد لـذا دانـشمندان جهـان بـا كوشـش و                     و كسى نمى  
اند هنوز موفـق بـه       اى كه در باره از بين بردن خواب و مرگ نموده           العاده فعاليتهاى فوق 

  .اند ن قدم مؤثرى در اينراه نشدهبرداشتن كوچكتري
زيرا ترديدى نيست كه    ـ فرق نگذاشتن بين خروج روح از بدن و مردن انسان          چهار

  .انسان داراى دو روح است
  .يكى روح نباتى كه انسان با اشجار و گياهان در اين روح شركت دارد

يوانى دوم روح حيوانى كه عقل و علم و ساير صفات انسانى بر او بار است روح ح
شود ولى روح نباتى فقـط در وقـت مـرگ از     در موقع مرگ و خواب از بدن خارج مى      

  .گيرد و موقع خواب بحال خود باقى است بدن فاصله مى
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پيشواى پنجم شيعيان جهان كه كليه دانشمندان       ) عليه السالم (» باقر العلوم «حضرت  
يـه حقيقـت خـواب را از        كنند با توجه باين آ     بزرگ روز در مقابل علوم او كوچكى مى       

  :دهد نظر روانى چنين توضيح مى
يـا روح   (رود نفـس او      انسان وقتى كه بـه خـواب مـى        «

شـود و    از بدن جدا مـى    ) حيوانى كه حامل عقل و علم است      
پردازد و روح نباتى او در بدنش        به گردش و سير در فضا مى      

باقى مىماند و البته در اين موقع ارتباطى بـين نفـس و روح      
ى باقى است چنانكه خورشيد با زمـين بوسـيله شـعاعش        نبات

ارتباط دارد اگر خداى تعالى اجـل انـسان را مقـدر فرمـوده              
شـود و انـسان      باشد روح نباتى به روح انـسانى ملحـق مـى          

ميرد و اگر وقت مرگش نرسـيده باشـد روح انـسانى بـه               مى
  .»گردد نباتى در بدن ملحق مى روح

گويـد و هـر چـه انـسان در           هاى مختلـف مـى    سپس در همين حديث درباره خواب     
  . كند تغيير ندارد ملكوت آسمان با افاضه غيبى مشاهده مى

  :دوست عزيز ما سؤال كرد
كه اگر روح انسان در موقع خواب مانند موقـع مـرگ از         

بينيم يا   شود پس چرا ما خوابها را صحيح نمى        بدن خارج مى  
  . عى نداريممانند بيدارى در وقت خواب از جهان خارج اطال

  :پاسخ
اند ولـى   دانشمندان جهان در آخرين تحقيقات علمى خود در اين مورد نظراتى داده       
كنـد كـه     احتمال دارد كه چون انسان عادت كرده و يا شرايط جهـان مـادى اقتـضا مـى                 

هميشه مدركات خود را با حواس ظاهرى انجام دهد لذا وقتى اسباب و وسائل و ابزار                
تواند صور اشيإ خارجى را آن چنان كه هـست           گيرند نمى  ت او مى  كار معمول را از دس    

توانـد آن    درك كند مانند شخصيكه با چشم و گوش بسته از منزل خارج شـود و نمـى                
  . طوريكه الزم است اشيإ را درك كند
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و يا بگوئيم آنچنان كه وقتى انسان كامالً متوجه محـل مخـصوصى اسـت و يـا بـا                    
كنـد   شـود درك نمـى     ال دارد آنچـه اطـراف او واقـع مـى          عالقه شديدى به كارى اشتغ    

اى به بدن دارد و با عالقه زيادى         العاده طور چون روح در موقع خواب توجه فوق        همين
  .اطالع باشد گاهى ممكن است از جهان خارج بى مايل است او را حفظ كند لذا

و ممكن است گفته شود كه چـون روح انـسان بـسيار لطيـف اسـت و در خـواب                
اى به قدر سالها كه در بدن باشد بتواند سير كند و قطعا آن همـه                 ممكن است هر دقيقه   

تواند با ابزار سلولهاى مختصر مغزى بـه حـال    بيند نمى محفوظاتى را كه در آن عالم مى     
بيدارى تحويل دهد لذا همه آنها را بايگانى كرده و جسته گريخته بعضى از آن مطالـب                 

كه اگر يك فرد محصل از اول صبح شروع كند بخواندن و تمـام              آورد چنان  را به ياد مى   
اى از نظر بگذراند ممكن نيـست كـه همـه            العاده كتابهاى درسى خود را با سرعت فوق      

  .اش باقى بماند آنها در حافظه
شويم با اينكه چشممان را كـامالً بـه كنـار            السيرى مى  و يا وقتى سوار ماشين سريع     

توانيم خصوصيات اطراف جاده را به خصوص ماننـد          ل نمى ايم در عين حا    جاده دوخته 
و يـا اگـر طبـق       (تعداد سنگهاى كوچك و گياهان دو طرف جاده را به خاطر بـسپاريم              

  ).توانيم بياد بياوريم ايم محفوظمان باشد نمى تحقيقات اخير كه همه آنچه را كه ديده
بر سرعت سير يـك     ها هزار برا   شود شايد گاهى ده    روح هم وقتى از بدن خارج مى      

  .تواند هر چه ديده است تحويل دهد ماشين را داشته باشد كجا مى
ايـم و بـا      نشـسته  طوريكه وقتـى در هواپيمـاى جـت        پس بنابراين بايد گفت همان    

رويم پس از پايان مسافرت اگر بخواهيم آنچه را كـه            اى بمقصدى مى   العاده سرعت فوق 
ت با هم تركيـب كنـيم شـايد گـاهى مطالـب             از ابتدإ حركت تا مقصد بيادمان مانده اس       

مضحكى تحويل بدهيم كه دوستان را از خنده روده بر كنيم و گاهى هم ممكـن اسـت                  
  .توانستيم آنها را آگاه كنيم آنها را ازاخبارى مطلع سازيم كه بدون اين وسيله نمى

طور است و بلكه چون سرعت سيرش هزارها برابر بيـشتر اسـت از            روح هم همين  
مانـد   اى خود گاهى جز مطالب پيچيده و گاهى مضحك چيز ديگرى بيادش نمى            رؤياه
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و گاهى هم ممكن است تركيب محفوظاتى كه در خواب ديده است بـه نحـوى انجـام             
  .العاده قابل توجهى كسب كرده باشد شود كه اخبار فوق

و از همين جهت استكه هر قدر انسان با ماديات در بيـدارى بيـشتر تمـاس داشـته                   
د و يا عالقه روحى نسبت به چيزى از خود نشان بدهـد در خـواب نيـز از همـان                      باش

ايـست   كند عيناً مانند شخصيكه در وطن خود داراى حرفه         قسمت رؤيا را فراموش نمى    
ماند  اى به چيزى دارد در موقع سير و سفر چيزيكه از آن مسافرت بيادش مى             و يا عالقه  

  .ه استهمان مطالبى است كه به آن عالقه داشت
بيند روح او مشغول سير اسـت       _و ممكن است بگوئيم تنها وقتى انسان خواب مي        

اسـتراحت كـرده و تنهـا        بيند روح او هم آرام كنار بـدن        ولى در موقعى كه خواب نمى     
  .توجهش را به بدن داده كه مبادا خطرى متوجه او شود

دار نـشود  و لذا در اين موقع ممكن است با تلقين به طوريكـه شـخص خـواب بيـ            
  .مطالبى را به او آموخت

  : قمرى آكادمى علوم شوروى اعالم كرده بود1344 فروردين ماه 21چنانچه در 
  
  »!گيرند محصلين در خواب بهتر درس ياد مى«

آرزوى محصلين براى اينكه بتواننـد درسـهاى     : و سپس تحت اين عنوان نوشته بود      
تحقق يافته است يك دانشجوى     خود را در هنگام خواب فراگيرند در شوروى صورت          

 شب فراگرفـت طـرز كـار        28برنامه درس انگليسى يك سال را ظرف        » كيف«دانشگاه  
بدينقرار است كه وقتى شاگرد به خواب رفت مطالب درس را با صداى مخـصوص در              

تواند باين ترتيب هر شب سى كلمه فراگيرد ولى          كند شاگرد مى   كنار گوش او نجوا مى    
 كلمه در شب افـزايش      60الي50 كه ظرفيت فراگرفتن در خواب تا        اميدوارى اين است  

يابد حتى يكى از اعضاى آكادمى علوم شـوروى عقيـده دارد كـه طـى خـواب شـبانه                    
 درصـد مطـالبى     5/89توان چهارصد كلمه را فراگرفت هر شاگردى به طور متوسط            مى

ه اين تجربيات در    گيرد قرار است بزودى نتيج     آموزند فرامى  راكه در حين خواب باو مى     
  .قرار گيرد دسترس همگان
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شود كه يك عده از فالسفه و دانشمندانيكه خواب          با توضيح مطلب فوق واضح مى     
گويند كه انسان در بيدارى به آنچـه عالقمنـد           دانند و مى   را تنها توهمات و خياالت مى     

  .اند كند تا كجا اشتباه كرده است در خواب همان را وهمش براى او مجسم مى
ايم و ضـمنا پاسـخ سـؤال         بنابراين ما تا اينجا پاسخ سؤال سوم را صريحا بيان كرده          

هـا بدسـت     چهارم كه آيا رؤيا دليل بر استقالل روح است يـا خيـر؟ از البـالى نوشـته                 
ايم و معلوم شد كه يكى از بزرگترين دالئل استقالل روح رؤياها و خواب ديدنها                آورده

عاليتهاى اعصاب مغزى چيز ديگرى نبود در رؤيا صدها         است زيرا اگر روح جز همان ف      
ايى نداشت و معقول نبود كه ديگـر روح در خـارج سـيرى داشـته        اطالع از آينده معنى   

باشد و از مطالب پنهانى اطالعى بدهد و يا با نداشتن وسـيله مغـزى و حـس شـنوائى                    
  .درسهاى خود را فرابگيرد

  .كند وح و در نتيجه خدا را ثابت مىبنابراين رؤيا دليل كاملى بر استقالل ر
                                                                              

  پايان                                                                                       
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  اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ بِسمِ
اَللّهم انّا نَشْكُو الَيك فَقْد نَبِينا صلَواتُك علَيه واله وغَيبـةَ ولينـا وكَثْـرَةَ عـدونا وقلَّـةَ                   

 هدشنا وددع             بِفَتْحٍ م كلى ذلنّا عاَعه والو دمحلى ملِّ عنا فَصلَيرَالزَّمانِ عتَظاهتَنِ بِنا ونْك الْف
               نْـكـةٍ ميعافلِّلُناها وتُج نْكةٍ ممحرو قٍّ تُظْهِرُهلْطانِ حسو زُّهرٍ تُعنَصو فُهبِضُرٍّ تَكْشو لْهجتُع

  .تُلْبِسناها بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
  

  ى مهربان بنام خداوند بخشنده
دان پيامبران و پنهـانى بـودن وليمـان         كنيم از فق   پروردگارا ما بدرگاه تو شكايت مى     

هـاى   همچنين از زيادى دشـمنانمان و كمـى تعـدادمان و فتنـه            ) امام زمان عليه السالم   (
صلى اهللا عليه و     ((بر محمد ) اى خدا (سختى كه برماست و چيرگى زمانمان بر ما، پس          

جانـب  ى اين امور يارى كن بـا گشايـشى از           و آلش درود بفرست و ما را در همه         ))آله
اى كه تو    خود و با برطرف ساختن رنج و سختى و يارى همراه با عزّت و سلطنت حقّه               

ى ما را شامل گردد و لباس عـافيتى كـه           آشكار گردانى و رحمت و لطفى از تو كه همه         
  .ما را بپوشاند بلطف و رحمتت اى مهربانترين مهربانان
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