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  پيشگفتار
ى  به خاطر قطور نشدن ايـن كتـاب، بـه خـاطر اسـتفاده             

كنندگان و به خاطر آنكه مطالـب ايـن كتـاب از          بيشتر مطالعه 
ت ديگر آن كامالً مجزّى و مستقل اسـت و بـه         مطالب مجلدا 

هيچ وجه ارتباطى با يكـديگر ندارنـد در شـوراى فرهنگـى             
ى تحقيقـاتى مطالـب    و در لجنـه  » كانون بحث و انتقاد دينى    «

گيرى  ى تصميم  ى اين مركز و در كميته      علمى و كتب منتشره   
بهتر ارائه دادن مسائل اعتقادى و دينى اسالمى، قرار شد كـه            

در سه جلد تقسيم گـردد و       » پاسخ ما « دو جلد كتاب     مطالب
گيـرى دقيـق در اختيـار        با بهترين اسـلوب و چـاپ و غلـط         

لـذا در ايـن جلـد قـسمتى از          . خوانندگان محترم قرار گيـرد    
شـود   دوم درج مى   مطالب جلد اول و قسمتى از مطالب جلد       

اميد است خداى تعالى به ما و شما توفيق خدمت بيشترى           و  
  .ى اسالم مرحمت بفرمايد در پيشبرد اهداف عاليه

  شوراى فرهنگى كانون بحث و انتقاد دينى
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
 

 پـاسخ سـئواالت
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  )صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«انجيل و 
 چنـد   14/1/43ساعت هشت بعد از ظهر شـب دوشـنبه          

نفر از دانشجويان و جوانان روشنفكر كه در ميان آنـان يـك             
كـانون بحـث و انتقـاد       «جوان مسيحى هم وجود داشـت در        

  .حضور يافتند» دينى
  :گويد ابتدا جوان محصلى به نام منوچهر پرسيد قرآن مى

مـن  : اسـرائيل فرمـود    به بنـى  » عيسى بن مريم  «زمانى كه   
ى پروردگارم بسوى شـما، تـوراتى كـه در پـيش رو              فرستاده

ام شـما را     كنم و من هم بشارت دهنـده       داريد من تصديق مى   
ولـى  . اسـت » احمد«آيد و نام او      به رسولى كه بعد از من مى      

 حى مـذهب  وقتى اين پيغمبر با دليل و برهان آمد مردم مـسي          
  1.گفتند اين معجزات، سحر آشكارائى است

به بنى اسـرائيل فرمـود مـن بـه شـما            «: كند كه  نقل مى » عيسى«اين آيه از حضرت     
  .»است» احمد«دهم كه پيغمبرى بعد از من نزد شما خواهد آمد كه نامش  بشارت مى
داده و يـا     به حواريين خـود      اين بشارت را شفاهاً   ) عليه السالم (» عيسى«آيا  : سؤال

  در كتاب انجيل هم آن را ثبت كرده است؟ 
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  :ما در پاسخ گفتيم
توانست  فرمود، قرآن نمى   اين بشارت را شفاها مى    ) عليه السالم (» عيسى«مسلّم اگر   

عليه (» عيسى«به آن استدالل نمايد و مردم مسيحى را سرزنش كند كه چرا پس از آنكه            
  .كنيد را به شما داد انكارش مى) للّه عليه و آلهصلى ا(» پيغمبر اسالم«بشارت ) السالم

بنابراين بايد اين بشارت در كتاب انجيل ثبت و ضبط شده باشد، ولى چون به اقرار 
) عليـه الـسالم   (» عيـسى «دانشمندان مسيحى كتاب انجيل را پس از سالها كه از وفـات             

وم از خطـا و     اند و مسلّم اسـت كـه آنـان هـم معـص             گذشته بود شاگردان مسيح نوشته    
انـد بـسيارى از آيـات انجيـل از خاطرشـان محـو شـده و آنهـا را درج                 فراموشى نبوده 

  .اند نكرده
مانـده؛   ولى در عين حال اين بشارت در كتـاب انجيـل بـراى اتمـام حجـت بـاقى                  

  :گويد مى» يوحنا«چنانكه در انجيل 
و بسيار چيزهاى ديگر نيز دارم به شما بگويم لكن اآلن           «

 احمـد (» پارقليطـا «ل آن را نداريد، ليكن چـون        طاقت تحم (
  .بيايد شما را به جميع راستيها هدايت خواهد كرد

او مرا جالل خواهد داد زيرا كه از آنچـه آنِ مـن اسـت،               
  1.»خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد

كتـاب انجيـل كـوچكى از       » مـسيحى «كردم جوان    وقتى من اين آيات را قرائت مى      
خوانـدم گـوش     ده بود و با دقّت كامل از روى انجيل آنچه را مـن مـى              كيف بيرون آور  

ى سـؤال خواسـت، مـن بـا          داد، وقتى اين جمالت به اتمام رسيد، با انگشت، اجازه          مى
  . كنم بفرمائيد تقاضا مى: كمال مهربانى گفتم

اين كتاب انجيـل اسـت تمـام آنچـه را كـه قرائـت فرموديـد          : جوان مسيحى گفت  
در اين آيات وجود ندارد و بلكه به جـاى ايـن كلمـه،              » پارقليطا«لفظ  صحيح بود، ولى    

  .ضبط شده است» او يعنى روح راستى«ى  جمله

                                                 
  .13 و 12انجيل يوحنا، باب شانزده عدد  ـ1
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ى كتـاب مقـدس و انجيـل     شما باز ما را به ياد جناياتى كـه دربـاره  ... آه  : من گفتم 
  .انجام شده، انداختيد

ولين قـدمى بـود     تحريفاتى كه بدست شاگردان مسيح در همان اول كار انجام شد ا           
بدست مترجمين كتاب مقـدس      كه بشر را به طرف بدبختى و شقاوت سوق داد، سپس          
دانيد كتاب انجيل وقتى  شما مى . بسيارى از حقايق و معارف باقى مانده هم از بين رفت          

نازل شد به زبان فارسى نبوده و بلكه اين كتاب كه در دسـت              ) عليه السالم (» عيسى«بر  
اى از اصل كتاب انجيل است كه به زبان يونانى شاگردان مسيح آن را               شما است ترجمه  

ياد شـده  » پريكليطوس«اند و اين كلمه در انجيلى كه به زبان يونانى است به لفظ    نوشته
اند كه معنى اين جمله      اند، باز هم مقيد بوده     و بعد كه آن را به زبان سريانى ترجمه كرده         

اسـت و هـر دوى آنهـا در عربـى بـه معنـى               » پارقليطا «از بين نرود و سريانى آن را كه       
است، باقى باشـد و بـه اعتقـاد جمعـى از            » بسيار ستوده «و در فارسى به معنى      » احمد«

اين لفظ را به عربى از پروردگار آموخته بود         ) عليه السالم (» عيسى«دانشمندان حضرت   
م خاص را معنى كنـد و       نوشت متوجه نشد كه نبايد اس      وقتى انجيل را مى   » يوحنا«ولى  

  .بلكه بايد آن را در قالب خود حفظ نمايد
ولى او اين لفظ را ترجمه كرد و آن را به ايـن صـورت در آورد و پـس از يوحنـا                       
مترجمين انجيل از او تبعيت كرده و اين اسم خـاص را بـه عبـارات مختلـف ترجمـه                    

دم مسلمان از ايـن معنـى       اند، ولى اخيرا وقتى مترجمين انجيل متوجه شدند كه مر          كرده
صـلى اللّـه    (» پيغمبـر اسـالم   «كنند و آن را بشارتى بر وجود         باز به نفع خود استفاده مى     

دانند به تغيير لفظ هم اكتفا نكردند و حتّى معنى آن را چنانچـه مـشاهده    مى) عليه و آله 
پارقليطـا و   «ى كوشـش آنـان ايـن شـد كـه معنـى               فرمائيـد عـوض كردنـد، نتيجـه        مى

  .برگردانده شد »روح راستى«به » يطوسپريكل
پيغمبـر  «ولى خوشبختانه اين تحريفات نتوانست بـشارت پروردگـار را بـه آمـدن               

از بـين ببـرد و بـه اقـرار دانـشمندان بـزرگ مـسيحى                ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» اسالم
 »بسيار ستوده «و يا به زبان فارسى      » پريكليطوس«و  » پارقليطا«ى   خصوصياتى كه درباره  

و غيره كـه در آيـات انجيـل ذكـر شـده بـا             » احمد«و به زبان عربى     » روح راستى «و يا   



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         9  

كند، شما ممكن است بـه انجيـل         كامالً تطبيق مى  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
  .فارسى خود نگاه كنيد تا بنده آن آيات را از كتاب سريانى قرائت كنم

  .بفرمائيد: جوان مسيحى گفت
  :گويد يوحنا باب چهاردهم عدد شانزده به زبان سريانى مىدر انجيل 

وانابت طالبن من ببى وخين پارقليطا بت يبل لوخون هـل           «
  .»ابده

» تـسلى دهنـده   «كـنم و     و من از پدر سـؤال مـى       : فارسى
  .ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند

ترجمـه  » تـسلى دهنـده   «عجيب است باز اينجا پارقليطا را به        : جوان مسيحى گفت  
  .اند كرده

  :گويد در انجيل يوحنا باب پانزده عدد بيست و شش به زبان سريانى مى: من گفتم
دصپايالفيو خون دان ازن     اال ان سرستو تايمرون ان الازن     «

ان الزان پارقليطانى اتى لكسلو خون ابن ان ازن بـت            سبب دان 
  .»شادرنه لكسلو خون

گويم كه رفتن من بـراى       ىو من به شما راست م     : فارسى
شما مفيد است، زيرا اگر نروم تسلى دهنده نزد شما نخواهد           

  .فرستم آمد، اما اگر بروم او را نزد شما مى
فرمايشات جنابعالى كـامالً صـحيح اسـت، معلـوم اسـت كـه              : جوان مسيحى گفت  

 و  انـد  مترجمين انجيل خيانت كرده و اين لفظ را مختلف و بر خالف واقع معنى كـرده               
و يـا هـر اسـم ديگـرى كـه           » پارقليطـا «و يـا    » بسيار سـتوده  «و يا   » روح راستى «مسلّم  

  .است) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«خواهد داشته باشد همان  مى
  .كند زيرا عالئمى كه در آيات فوق وجود دارد كامالً بر آن حضرت تطبيق مى

ما مفيـد اسـت، زيـرا اگـر نـروم           رفتن من براى ش   «: گويد در اين كلمات مسيح مى    
  .»نزد شما نخواهد آمد) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«حضرت 
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براى بشر به قدرى مفيـد      ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «پس بنابراين وجود    
و نافع بوده است كه وجود مسيح با آن عظمتى كه ما براى او قـائليم تـا آن حـد مفيـد                       

كـامالً صـحيح    ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر اسالم «ى   اين گفتار درباره  نبوده است و    
  .است

ى دسـتورات و قـوانين اسـالم و تطبيـق آن بـا آئـين مـسيحيت                   بنده مدتى دربـاره   
تواند سعادت   ام، اسالم يگانه دينى است كه مى       ام و به خوبى درك كرده      مطالعاتى داشته 

م رهبانيت را نسخ كرده و روح ائتالف و تعاون را      دنيا و آخرت بشر را تأمين كند، اسال       
خواست بشر امروز بـه دسـتور رهبانيـت          در ميان افراد بشر زنده نموده است و اگر مى         

مسيحيت عمل كند، ممكن نبود كه بتواند كوچكترين موفّقيتى را بـه دسـت آورد پـس                 
راى مردم زمان خود او     برود و بعضى قوانين او هم كه تنها ب        ) عليه السالم (» عيسى«بايد  

و همچنـين   . ى كافى بردارند   فائده داشت نسخ شود تا مردم بتوانند از اين سعادت بهره          
اصل محبتى كه در دين مسيحيت دستور داده شده، محال است بشر امروز بتواند به آن                

اگر كسى به طرف راست تو تپانچه زد، طرف چپ          «: گويد عمل كند، زيرا مسيحيت مى    
. »العملى نشان مده   ر و خود را در اختيار حمالت او قرار بده و از خود عكس             را هم بگي  

اگر بشر اين عمل را در مقابل متجاوزين امروز انجام دهد، مـسلّم زورگـوئى و فـساد؛                  
تواند در اين دنياى ظلم و ستم، زندگى كند  گيرد و حتّى يك نفر هم نمى     عالم را فرا مى   

اين دستور خالف فطرت عمـل نكـرده و بـراى حفـظ        لذا هيچ يك از افراد مسيحى به        
  .دهند العمل شديد نشان مى مرزهاى خود در مقابل متجاوزين عكس

  :گويد ولى قرآن مطابق فطرت بشر مى
توانيد با نيروهاى جنگـى از اسـبها و سـائر قـواء،              تا مى 

دشمنان خودتان مهيا كنيد و      خود را در مقابل دشمنان خدا و      
  1.بوم خود خارج نمائيدآنان را از مرز و 
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«! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ((60ى  ى انفال آيه  سوره.   
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  :من گفتم
بسيار خوشحالم كه با جوان خوش استعداد و روشن فكرى روبـرو هـستم، اجـازه                

دين مسيحيت تنها بـراى زمـان       «: فرمائيد در تعقيب فرمايشات جنابعالى كه فرموديد       مى
گويد و مفاد فرمايشات مسيح است كه اسالم براى  موقّتى مفيد بوده و چنانكه انجيل مى

ى زندگى مردم قرار بگيرد و به جميع راستيها هدايت خواهد كـرد و               يشه بايد برنامه  هم
  .»حتما بايد مسيح و آئين او برود تا اسالم ظهور كند
  دهد يادآور شوم؟ چند موضوعى كه احكام انجيل را ترتيب مى

  .بفرمائيد: جوان مسيحى گفت
 تا بدانيد چگونـه ايـن ديـن         كنم به چند نمونه از احكام انجيل، اشاره مى       : من گفتم 

  :براى بشر امروز مفيد نيست
اسالم تعدد زوجات را تجويز كرده؛ ولى دين مسيحيت آن را جايز نـشمرده بـا                 ـ1

آنكه از نظر علمى مسلّم است كه براى حفظ نظام اجتماع و پيشرفت نسل بشر و عمل                 
اطّـالع بيـشتر بـه      براى  . بر طبق تكوين و خلقت بايد تعدد زوجات در عالم جايز شود           

  . مراجعه شود» اتّحاد و دوستى«كتاب 
فرموده كـه اگـر    ولى اسالم. طالق جز به علّت زنا جايز نيست      : گويد  انجيل مى   ـ2

زن و مردى با يكديگر نتوانستند زندگى كنند و يا زن بـراى مـرد تمكـين نكـرد، مـرد                     
 اگر طـالق در بـين       پرواضح است كه  . تواند با شرايط خاصى زن خود را طالق دهد         مى

كنـد كـه زنـدگانى و        العاده عجيبـى برخـورد مـى       نباشد گاهى انسان به محذورات فوق     
ى طالق   چنانكه در سراسر كشورهاى جهان امروز مسأله      «برد   آسايش بشر را از بين مى     

  .»اند را پذيرفته
دهد كسى كه همسر خود را طالق بگويد، ديگر نبايـد            آئين مسيحيت دستور مى    ـ3
  .گيردزن ب

ولى اسالم آن را جايز شمرده است و شكّى نيست كه مردمان مسيحى مذهب هـم                
گويند كه بر فرض يك جوان عصبانى و نادان          دانند و مى   اين حكم انجيل را ظالمانه مى     

  .معصيت كرد و زن خود را طالق داد چرا بايد براى هميشه از ازدواج محروم باشد
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  .د شوهر كندزن مطلّقه نباي: گويد انجيل مى ـ4
ى طـالق بهتـر آن اسـت كـه      ولى اسالم به او دستور فرموده كه پس از انقضاء عده         

ناگفته پيدا است كه اگر     . ى جنسى خود را اشباع سازد      شوهر كند و به اين وسيله غريزه      
مردى زن خود را طالق داد، بر فرض مرد معصيت كرده باشد، زن چـه تقـصيرى دارد                  

مـواد  . (دارى و شوهردارى و تربيت فرزند محروم باشـد  خانهكه براى هميشه از نعمت   
 و  3 و بـاب نـوزده، عـدد         32ى فوق در كتاب انجيل متى، باب پـنجم، عـدد             چهارگانه

  ). مذكور است42 و انجيل مرقس، باب دهم، عدد 18انجيل لوقا، باب شانزده، عدد 
د تبسمى نمـود    جوان مسيحى پس از آنكه متن اين جمالت را در انجيل مطالعه كر            

  :و گفت
دانستم مـراد او چيـست فقـط بـا لبخنـدى او را               من كه مى  » حق با شاگردان است   «

تصديق كردم ولى رفقاى مجلس نزديك جوان مـسيحى رفتنـد و سـر در ميـان كتـاب                   
  چيست؟» حق با شاگردان است«: گوئيد منظور از اينكه مى: انجيل كردند و پرسيدند
الذّكر پس از آنكه حكم مردى       تى در جمالت فوق   در انجيل م  : جوان مسيحى گفت  

كند و بر خالف فطرى بشرى  را كه زن خود را طالق دهد و قانون زن مطلّقه را بيان مى
) عليـه الـسالم   (» عيـسى «شـنوند در جـواب       گويد شاگردان وقتـى آن را مـى        سخن مى 

  :گويند مى
  .»اگر حكم شوهر با زن چنين باشد نكاح نكردن بهتر است«

  .» حق با شاگردان استواقعاً«: اد مجلس گفتندافر
رفقـا  : يكى از جوانان دانشجو كتاب انجيل را گرفت و پس از قدرى مطالعه گفـت              

سپس عدد يازده   (فرمايد،   مسيح در پاسخ شاگردان چه مى     ) عليه السالم (» عيسى«ببينيد  
  ).انجيل متى را كه پس از سخن شاگردان واقع شده است قرائت كرد

پذيرند، مگر به كسانى كه عطـا شـده          تمامى خلق اين كالم را نمى     : ن را گفت  ايشا«
هـا هـستند     اند و خصى   باشند كه از شكم مادر چنين متولّد شده        ها مى  است، زيرا خصى  

باشند كه به جهت ملكوت خدا خود را خصى          ها مى  اند و خصى   كه از مردم خصى شده    
رفقا دقّت كنيد در ديـن مـسيحيت نقـص در           » بپذيرد اند، آنكه توانائى قبول دارد     نموده
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خلقت و ترك مزاوجت و قطع نسل بشر مدح شده ولى طالق كه گاهى موجب حيات                
گردد مذمت گرديده كه بايـد تـا آن حـد طـالق دهنـده و زن       و سعادت دائمى بشر مى 

  . بيچاره مورد مؤاخذه قرار گيرند
  فرمائيد سؤالى كنم؟ اجازه مى: منوچهر گفت

  .بفرمائيد: من گفتم
  

  را جالل داد) عليه السالم(» عيسى«اسالم 
 باب شانزدهم انجيل يوحنا خوانديـد كـه حـضرت           14شما در عدد    : منوچهر گفت 

  :فرموده) عليه السالم(» عيسى«
مرا جـالل خواهـد داد، زيـرا كـه          ) پارقليطا) (صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «

بينـيم عظمـت     با آنكه مـا مـى     . » شما خبر خواهد داد    گيرد و به   آنچه از آن من است مى     
را از بـين    ) عليه الـسالم  (» عيسى«جالل حضرت   ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «

  ! برده و قرآن، انجيل را نسخ فرموده است؟
  :من گفتم

ى شناسائى شخص گفتار دوست نادانى باشـد         شكّى نيست كه اگر منحصرا دريچه     
ى او   كنـد و سـخنانى دربـاره       پردازى مى  لت و عظمت محبوبش دروغ    كه گاهى در فضي   

نمايد و يا كلمات دشمنان دانائى باشـد كـه در    گويد كه با عقل و وجدان تطبيق نمى        مى
لباس مدح او را ضايع كنند و خردمندان و عقالء نتوانند فضائلى را كه حقيقت هم دارد    

گوينـد؛ ولـى اگـر مـرد          را عظمـت نمـى     اطمينـان نماينـد آن     شنوند بر آن   و از آنان مى   
غرض فضائلى را كه مورد تصديق عقل و وجـدان اسـت بـه آن شـخص                  راستگوى بى 

نسبت داده و راه شناسائى او از اين طريق براى ديگران حاصل گشت مسلّم اين مرد او                 
  .را جالل داده و به او عظمت بخشيده است

ى خردمندانه در انجيـل تـصرّف       مردمان مسيحى كه در اثر دوستى جاهالنه يا دشمن        
ترين  ى تثليث را كه خرافى     را فرزند خدا دانسته و مسأله     ) عليه السالم (» عيسى«كرده و   
انـد بـا     خواسـته  ى جهانى است در ميان مردمان مسيحى مذهب شايع نموده و مى            عقيده
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را عظمـت دهنـد   ) عليـه الـسالم  (» عيسى«اين مطالبى كه بر خالف عقل و دانش است          
) عليـه الـسالم   (» عيسى«ى   ى معكوس گرفته شده و حتّى فضائلى كه درباره         لى نتيجه و

تـر از    حقيقت داشته از آنان مورد قبول مردم قرار نگرفتـه و ديـن مـسيحيت را خرافـى                 
را جالل نداده و بلكه ) عليه السالم(» عيسى«اند حضرت  پرستى تصور كرده شرك و بت

 در زمان ظهور اسالم دين مسيحيت رونق خود را از دست اند و لذا او را خوار هم كرده
  .پرستى و يهوديت كامالً رواج داشت داده بود ولى بت

كه به تصديق تاريخ نويسان و مردمان مشرك ) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«
العرب تا سنّ چهل سالگى كه مبعوث به رسالت گرديد يك جمله برخالف واقع               ةجزير

ى  بوده است كه معجـزه    ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد امين «ته و معروف به     سخن نگف 
عليـه  (» عيـسى «ى   ى او يعنى قرآن كه بهترين گواه بر راستگوئى او اسـت دربـاره              باقيه

فضائلى را بيان كرده كه در خور مقام مقـدس آن حـضرت بـوده كـامالً مـورد                   ) السالم
) عليه الـسالم (» عيسى«در عظمت حضرت   كهآنچه را. باشد تصديق عقل و وجدان مى   

  .فرموده او را جالل داده و به او شخصيت بخشيده است
قرآن مجيد كه حتّى از نظر دانشمندان غير مسلمان بزرگترين كتـاب علمـى جهـان                

را صريحا بـرده و از آن حـضرت تجليـل           ) عليه السالم (» عيسى« مورد نام    25است در   
  .خاصى كرده است

  
  مسيح از نظر قرآنتولّد 

عليـه  (» عيـسى « همـان سـوره تولّـد        35ى   تا آيه » مريم«ى    سوره 16ى   قرآن از آيه  
  :كند را به اين شرح بيان مى) السالم

» عيـسى «مـادر   » مـريم «اى پيغمبر، در قرآن سـخنى از        «
  .به ميان آور) عليه السالم(

از اقوام و خويشان خـود كنـاره گرفتـه و           » مريم«روزى  
ادت و بندگى پروردگار بود كه ناگهان ملَكى را بر          مشغول عب 

او فرستاديم و فرشته در مقابل او به صورت انـسان مـستوى             
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ــد   ــسم ش ــه مج ــريم«الخلق ــوى او  » م ــه از جل ــالى ك در ح
بـرم از تــو اگــر تــو   بـه خــدا پنــاه مــى : گريخــت گفــت مـى 

  .پرهيزگارى
ى پروردگـار تـوأم، تـا پـسرى          من فرستاده : فرشته گفت 

  .به تو بخشمپاكيزه 
كجـا مـرا    : گفـت ) العاده عجيب  با ناراحتى فوق  (» مريم«

پسرى خواهد بود با آنكه بشرى تا بـه حـال بـا مـن تمـاس                 
  ام؟ اى نبوده نگرفته و من زن زانيه

گويد ايـن عمـل      اين چنين پروردگارت مى   : فرشته گفت 
بر من آسان است و اين كار براى آن است كه فرزندت نشانه    

 براى مردم باشد و اين كارى است كه قضاى          و رحمتى از ما   
  ).در اين موقع فرشته ناپديد شد(الهى بر آن رفته است 

گيرى و انـزوا را در جاهـاى         حامله گرديد گوشه  » مريم«
  .بسيار دور از مردم انتخاب كرد

مدتها بر اين قضيه گذشت هنگـام وضـع حمـل او فـرا              
ه خود خـارج    رسيد، درد مخاض بر او فشار آورد از عبادتگا        

در (اى پناهنده گرديـد   ى درخت خرماى خشكيده شده به تنه 
اين موقع كه بايد اطراف او يارانى باشند و او را كمك كننـد              

كس و تنها در زيـر درخـت خرمـا مـشاهده كـرد             خود را بى  
ناراحتى و تأثّر بر او فـشار آورد صـبر و تحمـل خـود را از                 

كاش قبـل   :) حزينى گفت ى   اختيار با آه و ناله     دست داد و بى   
بـودم   ى فراموش شـدگان مـى      از امروز مرده بودم و از جمله      

ولى اين ناراحتى زود به پايان رسيد ناگـاه متوجـه شـد كـه               
  :دهد فرزندش متولّد شده و او را ندا مى

غمگين مباش زيرا پروردگارت نهر آبى زير پايـت         ! مادر
ازه بـر تـو     ى نخل را تكان بده تا رطب ت        روان ساخته و ساقه   

فرو افتد پس از آن خرما بخور و از آن آب بياشـام و چـشم                
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ى خود را تجديـد      خود را روشن كن و نيروى از دست رفته        
فردى از افراد بشر را ديدى و بر تو خورده گرفت            نما و اگر  

ى سكوت بدارم و من  ام كه روزه  بگو من براى خدا نذر كرده     
  .گويم امروز با افراد بشر سخن نمى

ى ده شد و مردم ده وقتى او را با آن وضع             روانه» مريم«(
  ).ديدند اطراف او را گرفتند

رسـم تـازه و زشـتى پـيش         » مـريم «اى  : مردم ده گفتنـد   
اى اى خواهر هارون، پدرت كه مرد بدى نبود، مادرت           گرفته

  .اى نبود كه زن بدكاره
با اشاره در حالى كه فرزند نوزادش را در گهواره          » مريم«

پاسخ سؤال خود را از ايـن طفـل         : داد گفت   آنان نشان مى   به
  .شيرخوار سؤال كنيد
چگونه با كودكى كـه در گهـواره اسـت          : مردم ده گفتند  

  سخن بگوئيم؟
ى خدايم پروردگار بـه مـن كتـاب          من بنده : نوزاد گفت 

داده و مرا رسول و پيغمبر خود نموده و در هر كجا كه باشم              
 و تـا زنـده باشـم مـرا بـه نمـاز         وجود مرا با بركت گردانيده    

ى مـادرم    خواندن و زكاة دادن سفارش فرموده و بايد دربـاره         
نيكى كنم پروردگار مرا يك مرد ستمگر و بد عاقبت و شقى            

  .قرار نداده است
و مــن روز والدت ســالمت بــوده و وقتــى كــه از دنيــا  

روم سالمتم و نيز در موقع برگشتم بسوى شـما سـالمتى             مى
  .كاملى دارم

 آن عيسى   »عيسى بن مريم  «ى   اين است كالم حق درباره    
ى او در شـك و ترديديـد سـزاوار           بن مريمى كه شما درباره    

نيست كه خداى تعالى براى خود فرزندى اتّخاذ كند او منزّه           
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از آن است كه به فرزند احتياج داشته باشـد زيـرا وقتـى كـه            
  .»اراده كند كه بگويد چيزى باشد، هست

و از  ) عليه السالم (» عيسى«ى تولّد    ى آيات قرآن درباره    اى از ترجمه   هاين بود گوش  
» عيـسى «ى تولّـد     نظر علم و دانش ثابت شده كه يك جمله از آنچه را كه قرآن دربـاره               

باشد و بلكه با تطبيق نمودن آيـات قـرآن را بـا         گويد محال عقلى نمى    مى) عليه السالم (
عليـه  (» عيسى«) صلى اللّه عليه و آله    (» غمبر اسالم پي«گردد كه قرآن و      انجيل واضح مى  

  .را جالل و عظمت داده است) السالم
  

  تطبيق آيات قرآن با انجيل
شـوهر   را معصومه و پـاك از گنـاه و بـى          ) عليه السالم (» عيسى«مادر  » مريم«قرآن،  
  .كند معرّفى مى
ر گرفتـه و  قرا» يوسف«او را زن شوهردارى كه مورد تهمت شوهرش         » انجيل«ولى  

» مريم«اى او را نهى نموده و يوسف         خواسته او را طالق دهد ولى در خواب، فرشته         مى
 انجيل متى، بـاب     20 و   19مراجعه شود به عددهاى     (را طالق نداده است معرّفى كرده       

  ).اول
اى قائل شده و     العاده در موقع تولّد عظمت فوق    ) عليه السالم (» عيسى«براى  » قرآن«

بـا مـادر    ) عليه الـسالم  ( »عيسى«: گويد دهد و مى   عجزاتى را به او نسبت مى     كرامت و م  
اى ظاهر شد، درخت خشك خرما، رطـب         چشمه» عيسى بن مريم  «سخن گفت و براى     

  .داد» مريم«به ) عليه السالم(» عيسى«تازه براى مقدم 
 جـاى  اى كـه  را در بيت لحـم خانـه    ) عليه السالم (» عيسى«محلّ تولّد   » انجيل«ولى  

» عيـسى «مجبور شود قنـداق     » مريم«نبود كه در نتيجه     ) عليه السالم (» عيسى«نگهدارى  
 16مراجعـه شـود بـه بـاب دوم، عـدد            (داند   را در آخور االغ بگذارد مى     ) عليه السالم (

  ).انجيل لوقا
العاده اعجازآميز كه او بـدون       را امر غريب و فوق    ) عليه السالم (» عيسى«قرآن تولّد   

  .داند تنها از مادرى متولّد شده مىپدر 
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و گـاهى فرزنـد     » داود«و گاهى پـسر     » يوسف نّجار «ولى انجيل گاهى او را فرزند       
 و لوقا، باب سوم، عدد      16مراجعه شود به انجيل متى باب اول، عدد         (شمارد   مى» خدا«

23«.  
ـ               : كنم از شما سؤال مى    راى آيا عالوه بر نفى تثليث كه بـه تنهـائى عظمتـى اسـت ب

بيان قـرآن پـس از آن همـه جـسارتها كـه             ) چنانكه عرض شد  ) (عليه السالم (» عيسى«
نسبت داده مسيح را جالل نداده و آن حضرت را بـا عظمـت معرّفـى                » مريم«انجيل به   

  نكرده است؟
: گويد كه فرمايشات جنابعالى صحيح است ولى آيات قرآن مى: جوان مسيحى گفت

 آنكه در اورشليم و بيت لحم كـه از نـواحى اورشـليم          زير درخت خرما رفت با    » مريم«
  .است درخت خرما وجود ندارد

  :من گفتم
 تصريح كرده كه درخت خرما در       13 و   12اوالً در انجيل يوحنا باب دوازدهم عدد        

  :گويد اورشليم بوده است زيرا مى
فرداى آن روز چون گروه بسيارى كه براى عيـد آمـاده            «

آيـد   به اورشليم مـى   ) عليه السالم  (»عيسى«بودند شنيدند كه    
  .»هاى نخل را گرفته به استقبال او آمدند شاخه

شود كه در اورشليم و بيت لحم درخت خرما وجود داشـته اسـت و                پس معلوم مى  
مانند بسيارى از نقاط جهان كه در اثر تغييرات هوا درخت خرما از بين رفتـه اسـت در                   

  ).نداردى شما اكنون وجود  به گفته(آنجا هم 
  .»ى درخت خرما پناهنده شد ى خشكيده به تنه» مريم« «: گويد و ثانيا قرآن مى

ى  آيـد ولـى تنـه      لذا ممكن است بگوئيم اگر چه در آنجا درخت خرما به عمل نمى            
درخت خرمائى را از جاى ديگر آورده و در آنجا براى مقصودى به زمين كرده بودند و                 

اى پيدا كرده بـود و از طرفـى خرمـا بهتـرين              العاده از زايمان، ضعف فوق   » مريم«چون  
گرديـد   غذائى اسـت كـه داراى ويتامينهـاى مختلـف اسـت و موجـب تقويـت او مـى                   
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رطـب  ) عليه الـسالم  (» عيسى«پروردگار مهربان براى او از چوب خشك به بركت قدم           
  1.تازه ايجاد كرد

  .ى شما متشكّرم از پاسخ قانع كننده: جوان مسيحى گفت
شما مكرّر در ضـمن كلماتتـان فرموديـد كـه تحريفـاتى در انجيـل                : ر گفت منوچه

بدست شاگردان مسيح انجام شده و البتّه تا حدى ايـن ادعـا را ضـمن كلماتتـان ثابـت              
  .فرموديد ولى مايل بوديم كه بيشتر از اين در اطراف اين ادعا سخن بگوئيد

  :من گفتم
ى تـدوين و     اى مـن نيـست بلكـه الزمـه        اما راجع به اصل تحريف انجيل تنها؛ ادع       

زيـرا  . ى مـسيح در آن واقـع شـود    تأليف آن اين است كه كلماتى بـر خـالف خواسـته    
نويسان بر اين مطلب اتّفاق دارند كه انجيل اصـل، از            دانشمندان بزرگ مسيحى و تاريخ    

عليـه  (» عيـسى «بين رفته و اين اناجيلى كه در دست مردم مسيحى اسـت از شـاگردان                
الم (» عيسى«ى آن بدست خود      است و حتّى يك جمله    ) المالسنوشته نـشده   ) عليه الس

» يوحنـا «و  » لوقـا «و يـا    » انجيـل مـرقس   «و ديگرى را    » انجيل متى «است و لذا يكى را      
  .نامند مى

  :گويد انگليسى مى» جان ديون پورت«
ثابـت  » بورسـن «و  » كيبون«و  » نيوتن«در نتيجه مساعى    «

  .ثليث الحاقى استشده است كه موضوع ت
خودش اعتراف دارد كه اين جمله در هيچ يـك          » كامت«

  .هاى انجيل قديم ديده نشده است از نسخه
 تعلـيم   عقيده به خـداى يگانـه را      ) عليه السالم (» عيسى«

داد ولى يوحنا كه يك نفـر افالطـونى از شـاگردان افالطـون           
پرسـتى و سـادگى      اسكندريه بود ديانـت مـسيح را از يگانـه         

                                                 

ى درخـت خرمـا      جذع تنه » والجذع ساق النخله  «: گويد در تفسير مجمع البيان مى    ـ1
  .است
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او بـود كـه دو صـفت خـدائى كـه      ... حرف و منسلخ كرد  من
عبارت از روح مقدس و بصيرت ملكوتيش را كه افالطون به    

ناميد، ضايع نمود و آنها را به اين صـورت          ) كلمه(نام منطق   
  1.به مسيح نسبت داد

  انجيل متى
ى انجيـل متـى       دربـاره  782ى   ى كتاب قاموس كتـاب مقـدس در صـفحه          نويسنده

  :گويد مى
 مـيالدى و    38در سـال    ) انجيل متـى  (برخى بر آنند كه     «

 تـصنيف شـده و حـال        60 و   50بعضى بر اينكه ما بين سال       
) عليه السالم (» عيسى«آنكه در تاريخ مسيحى مصلوب شدن       

  .»دانند  ميالدى مى39را در سال 
ى دولتـى يونـان      متى كه مرد گمركچى و مـستخدم اداره       

  2.ام  نوشتهبود، ادعا كرد كه من انجيل را
  .نسبت داده است) عليه السالم(» عيسى مسيح«و اين كتاب فعلى را به 

  انجيل مرقس
صاحب كتاب قاموس كتاب مقدس معتقد است مرقس حوارى نبوده ولـى انجيـل              

  .خود را به نظر پطرس تصنيف كرده است
و  نوشـت  65 تـا  56بود انجيلى در سالهاى     » برنابا«و  » پولس«مرقس كه خدمتگزار    

  3.نسبت داد) عليه السالم(» عيسى«آن را به 

                                                 
ى خرافى بـودن قـول بـه          درباره 76ى   در پاورقى صفحه  » عذر تقصير «در كتاب    ـ1

  . عنوان كرده است2 و 1تثليث كه يوحنا در باب اول، عدد 
  .9، عدد 9 و انجيل متى، باب 14، عدد 2انجيل مرقس، باب  ـ2
  . تفسير تورات هودنـ3
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  انجيل لوقا
تاريخ نگارش انجيل لوقا بـه زعـم        «: نويسد  مى 776ى   قاموس كتاب مقدس صفحه   

  .» ميالدى است63عموم در سال 
لوقا كه مرد تاريخ نويسى بود و حتّى جزوِ هفتاد شاگرد هم نبود و نه نبوت داشت                 

نـسبت  ) عليـه الـسالم   (» عيسى« و آن را به حضرت       و نه معجزه داشت، انجيلى نوشت     
  1.داد

  انجيل يوحنا
صاحب كتاب قاموس كتاب مقدس معتقد است كه انجيـل يوحنـا بعـد از اناجيـل                 

  .دانند  مى98 تا 68ديگر نوشته شده و دانشمندان، تاريخ انجيل يوحنا را از سال 
نوشـت و بـه حـضرت       يوحنا كه مردى كشتى ساز و صياد ماهى بود اين انجيل را             

نسبت داد و به تـصديق دانـشمندان مـسيحى و صـاحب             ) عليه السالم (» عيسى مسيح «
قاموس كتاب مقدس اين اناجيل همان مطالبى است كه در بين شاگردان مسيح و مـردم            

آورى كرده و به صورت انجيـل فعلـى          آن عصر شايع بوده و اين چهار نفر آنها را جمع          
  .اند در آورده

  :نويسد المعارف كتاب مقدس مى ةرصاحب دائ
حقيقتى كه در اين باره بايد گفت اين اسـت كـه عهـد              «

از آغاز پيدايش خود به عنوان وحى و كتـاب          » انجيل«جديد  
آسمانى تلقّى نشده بود و از اين جهت هر وقت كه ضرورت          

كرد بـدون بـاك و حرَجـى در تنقـيح و             ايجاب و اقتضاء مى   
  2.كردند تفسير آن اقدام مى

                                                 
 كامالً اين موضوع اسـتفاده  13باب » اعمال رسوالن«ى كتاب    چنانچه از مطالعه    ــ 1
  .شود مى

  .498ى  ، صفحه4المعارف كتاب مقدس، جلد  ةدائر ـ2
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) جلـد سـوم   (المعارف بريتانيـا در      ةو صاحب كتاب دائر   
  :نويسد مى

تغييراتى كه در ظرف سالهاى دراز بـر نـصوص اناجيـل            
دست يافته بسيار خطير است و بـسيارى از ايـن تحريفـات              

ى  مربوط به اشتباه و خطاى چشم و گوش و دسـتگاه ذاكـره            
نويــسنده و يــا از جهــت ســوء فهــم و انحــراف او در فهــم 

صوص است زيرا هنگام نوشتن اين نصوص تمام هم كاتب          ن
محصور و مصروف در آن بوده كه پيشروى خود را دارد نقل  

نويسندگان، خاصـه در آن      كند و بديهى است كه ناقلين و       مى
شـود   ايام وقتى را كه امروز درنوشـتن و چـاپ صـرف مـى             

اند و تصحيح منحصر به غلطهاى نحـوى يـا اسـلوبى             نداشته
لذا تحريف در اين كتب راه يافته و كم و زيـاد در آنهـا               بوده  

  .پديد آمده است
بنابر آنچه در باال از دانشمندان بزرگ مسيحى نقل شد، اناجيل كامالً تحريف شـده               

  .و اين ادعا اختصاص به ما مردم مسلمان ندارد
  :جوان مسيحى گفت

ى قـوى، پـس از       افظهچه مانعى دارد كه چند نفر مردان پاك و با ايمان و داراى ح             
گذشـته باشـد انجيـل را       ) عليـه الـسالم   (» عيـسى «سالها كه از مصلوب شدن حضرت       

  بنويسند؟
كنيد به اقرار كتاب مقدس شاگردان مـسيح         رفيق عزيز شما چرا اشتباه مى     : من گفتم 

درد  ايمـان و دروغگـو و بـى        طلب و منافق و بى     و حواريين آن حضرت مردمان رياست     
ى آنان در سر اينكـه كـدام          لوقا به نزاع و مشاجره     23، باب   22چه در عدد    اند چنان  بوده

  .باشند اشاره شده تر مى يك از آنان بزرگتر و كدام يك براى رياست اليق
االيمان معرّفى كرده و      انجيل متى شاگردان مسيح را ضعيف      16 از باب    5و در عدد    

  :گويد مى
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 كردنـد   رفتند فرامـوش   و شاگردان چون بدان طرف مى     «
  .»كه نان بردارند

آگاه باشيد كـه از     : ايشان را گفت  ) عليه السالم (» عيسى«
ى فريسيان و صدوقيان احتياط كنيد پس ايـشان در           خميرمايه

. ايـم  از آن است كـه نـان برنداشـته        : خود تفكّر نموده، گفتند   
: اين را درك نموده، بـه ايـشان گفـت         ) عليه السالم (» عيسى«
كنيـد از آنچـه كـه        چرا در خود تفكّر مى    ! اى سست ايمانان  «

  .»ايد نان نياورده
را ) عليـه الـسالم   (» عيـسى «، باب چهـارم انجيـل مـرقس شـاگردان           40و در عدد    

  :گويد ايمان معرّفى كرده و مى بى
  !از بهر چه چنين ترسانيد و چون است كه ايمان نداريد: و ايشان شاگردان را گفت«

به شاگردان خود خطـاب     ) عليه السالم (» عيسى«ى   انجيل مت  17، باب   20و در عدد    
  :كند كه مى

  .شما به قدر خردلى ايمان نداريد
اعتقـادى آنـان     و همچنين در جمالت ديگر اناجيل به ضعف ايمانى و بلكه بـه بـى              

در ميـان تمـام     ) عليه السالم (» عيسى مسيح «تصريح كرده است و عجيب اين است كه         
المال تعيين كرده    را براى صندوقدارى بيت   » يهودا«اند   دهشاگردان خود كه دوازده تن بو     

را بدسـت دشـمنانش داد و او را بـه دراهـم          ) عليـه الـسالم   (» عيـسى «بود و عاقبت او     
  .به قتل رسانيدند) ى مسيحيان به گفته(معدودى فروخت تا در نتيجه دشمنان، او را

يوحنـا و اول     ل انجيـ  16 و   13 و   12چنانچه اين مطلب از مطالعـه جمـالت بـاب           
  .شود كه اين مختصر گنجايش نقل آن كلمات را ندارد استفاده مى» اعمال رسوالن«

گويا اين ضعف ايمان و اعمال زشت شاگردان مسيح مربـوط           : جوان مسيحى گفت  
  .به اوائل بوده و ممكن است وقتى كه ايمانشان قوى گرديد اين اناجيل را نوشته باشند

اين ضعف ايمان و نافرمـانى تـا اواخـر زنـدگى حـضرت              خير متأسفانه   : من گفتم 
 انجيل متى   26، باب   31در شاگردان، بوده است چنانكه در عدد        ) عليه السالم (» عيسى«
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خبر داد كه تمام شما در شـبى كـه يهـود بـر مـن                ) عليه السالم (» عيسى مسيح «به آنان   
  .كنيد و مرا انكار خواهيد كرد هجوم آورند لغزش پيدا مى

كند به ضـعف ايمـان شـاگردان     ت اناجيلى كه موضوع هجوم يهود را نقل مى  جمال
اند و ديگر براى اين احتمـال كـه          در اواخر عمر او تصريح كرده     ) عليه السالم (» عيسى«

اند و عالوه ضد و نقيض اناجيل كامالً داللت دارد كه            شما فرموديد جائى باقى نگذاشته    
عليه (» عيسى«اند آنچه  اند كه نتوانسته يا مغرض بودهى خوبى نداشته و  اين افراد حافظه

  .به آنان گفته است ضبط كنند) السالم
  

  )صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«حسن خُلق 
شما مكرّر به انجيل اعتـراض      : يكى از دانشجويان مسلمان كه در مجلس بود گفت        

شود، ما هم اين مطلب را تـا         گوئيد كه ضد و نقيض بسيارى در آن ديده مى          كرده و مى  
  .اين قبيل ضد و نقيضها نيست حدى قبول داريم ولى قرآن هم خالى از

صلى اللّه عليـه    (» پيغمبر اسالم «مثالً قرآن در يك جا به       

ــه ــى ) و آل ــوده و م ــاب فرم ــد خط y7 :گوي ¯Ρ Î) uρ)) 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5((ΟŠ Ïà tã1   

 خـوبى   تو اى پيغمبر داراى حسن خُلـق بـزرگ و         : يعنى
  .هستى

$:گويـد  و در جاى ديگر مى     yϑ Î6 sù)) 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 

ö((Ν ßγ s9٢   

                                                 
  .4ى  ى قلم، آيه سوره ـ1
  .159ى  ى آل عمران، آيه سوره ـ2
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اى پيغمبر چون رحمت خدا شامل تو گرديـد تـو           : يعنى
  .با حسن خُلق و نرمى با مردم معاشرت نمودى

§{:فرمايد ى عبس مى   ولى در اول سوره    t6 tã)) #’ ¯< uθ s? uρ β r& 

çν u™ !% y` 4((‘ yϑ ôã F{ $#1    
 رو ترش كرد و صورت برگردانيـد وقتـى نـزد او             :يعنى
  .كورى آمد

اگر پيغمبر داراى خُلق عظيم است چرا براى ورود يك نابينا رو تـرش كنـد                : سؤال
عبداللّه «كه مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار گيرد؟ آن هم مرد كور با ايمانى مانند                

  .»بن ام مكتوم
y7ى اگر آيه  ¯Ρ Î) uρ)) 4’ n? yè s9 @, è= äz 5((ΟŠ Ïà tã    ى    صحيح است پس آيه§ t6 tã)) #((’ ¯< uθ s? uρ  چه 

  .معنى دارد؟ اين از نظر ضد و نقيض بودن آيات قرآن
و اما مطلب ديگرى كه در اينجا بايد سؤال شود اين است كـه چـون در بعـضى از                    

با جمعى از ثروتمندان قريش     ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «: نويسند تواريخ مى 
پيغمبر «گفت در اين موقع عبداللّه بن ام مكتوم وارد شد            سته بود و با آنان سخن مى      نش

  .رو ترش كرد و صورت از او برگردانيد) صلى اللّه عليه و آله(» اكرم
  آيا اين رو ترش كردن براى چه بود؟

  :گفتم ديدم با خود مى اى را مى اگر بنده چنين منظره
چند نفر ثروتمند را اطراف ) صلى اللّه عليه و آله(» اسالمپيغمبر «چون »  باللّه نعوذاً«

خود ديده است از دوستان خود فراموش كرده و عالوه در مقابـل ثروتمنـدان قـريش،                 
β¨ :ارزش معرّفى كرده است با آنكه قرآن فرموده اسالم و ايمان را بى Î))) ö/ ä3 tΒ tò2r& y‰Ψ Ïã 

«! $# ö((Ν ä39 s) ø? r&2  
                                                 

 .2 و 1ى   آيهى عبس  سورهـ1

  .13ى  ى حجرات آيه سوره ـ2
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  .د نزد خدا آن كسى است كه تقوايش بيشتر باشدترين افرا گرامى: يعنى
براى آمـدن ابـن ام مكتـوم        ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «آيا رو ترش كردن     

ديد چه فائده داشت مگر ابن ام مكتوم با اين عمـل             ى آن حضرت را نمى     نابينا كه قيافه  
به اين وسيله بـه     ) آلهصلى اللّه عليه و     (» رسول اكرم «كرد و حضرت     رفع مزاحمت مى  

  رسيد؟ ى عمل خود مى نتيجه
ارزش نمودن مرد فقير با ايمانى است كه در   اين عمل براى بىحتماً: پس بايد گفت

ايمان قريش قرار گفته است واين عمل نقض آيات مذكوره است و             مقابل ثروتمندان بى  
 روى قـانون عـدم      به ايـن وسـيله خـطّ قرمـزى        ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «

  .اختالف طبقاتى اسالم كشيده است
را مطالعـه   » عـبس «ى   بنده از اين گفتار استفاده كردم كـه تفاسـير سـوره           : من گفتم 

كنم كه چرا قول جمعـى از مفـسرين اهـل سـنّت را مـسلّم                 ايد و لذا تعجب مى     فرموده
  .كنيد گرفته و به آيات قرآن اشكال مى

انـد كـه آن      نوشـته ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (»  اكرم رسول«تمام تواريخ در حاالت     
شد در   حضرت با فقير و غنى و حّتى با دشمنان خود با صورت باز و بشّاش روبرو مى                

: فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «كتب حديث، روايات زيادى نقل شده كه        
 و فقـرا را بـراى فقرشـان         .مرد با ايمان نبايد ثروتمندان را براى ثروتـشان احتـرام كنـد            

  .كوچك شمارد
  

  ى آيات مذكور نظرات دانشمندان شيعه، درباره
انـد كـه    و غيره تصريح كرده» شيخ طبرسى «و  » سيد مرتضى «دانشمندان شيعه مانند    

نبـوده و مقـام     ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اسالم «رو ترش كننده در آن مجلس،       
  .ست كه چنين اخالقى داشته باشدمقدس آن حضرت باالتر از اين ا

  :فرمايد كه مى» صافى«در تفسير » فيض كاشانى«مرحوم 
چنين نقل شده كه روزى ابن ام مكتوم        » قمى«در تفسير   

وارد شد و اصحاب    ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «بر  
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آن حضرت اطرافش نشـسته بودنـد و عثمـان هـم خـدمت              
صلى (» رسول اكرم«بود  ) يه و آله  صلى اللّه عل  (» پيغمبر اكرم «

عثمان مقـدم داشـت و او        ابن ام مكتوم را بر    ) اللّه عليه و آله   
  .را باالى دست عثمان جاى داد

عثمان به عبداللّه ابن ام مكتـوم رو تـرش كـرد و بـر او                
  .تكبر نمود و از او روگردانيد آن وقت اين آيه نازل شد

»    يعنى عثمان روت  » ...عبس و تولى       رش كرد و از ابـن ام
  .مكتوم صورت گردانيد

روايتى نقل شده كـه همـين       ) عليه السالم (» امام صادق «از  » مجمع البيان «در تفسير   
  .كند معنى را تأئيد مى

نقل شده  ) عليه السالم (» امام صادق «از  : فرمايد مى» مجمع البيان «در  » شيخ طبرسى «
  :كه آن حضرت فرمود

اميه نـازل گرديـده      ردى از بنى  ى م  ى عبس درباره   سوره«
نشـسته  ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر اسالم «كه او در نزد     

بود و ابن ام مكتوم وارد شد اين مرد لباسهاى خود را جمـع              
كرد و روترش نمود و از او صورت برگردانيد سپس اين آيه            

  .»نازل شد
عليـه  (» امـام صـادق    «و البتّه ممكن است كه اين مرد اموى همان عثمان باشد ولى           

  .نام او را نبرده است) السالم
  :فرمايد مى» حالّل مشكالت« شهرستانى در كتاب الدين ةهبى معاصر سيد  عالّمه

قول صحيح در نزد من همـان مطلبـى اسـت كـه اهـل               «
شـيخ  «و  » سـيد مرتـضى   «تحقيق از علماء شيعه بر آنند، مثل        

  .و غيرهما» البيان مجمع« در كتاب» طبرسى
و آن مطلب اين است كه جمعى از ثروتمندان و بزرگان           

و » امية بن خلف«و فرزندان او و   » ى اموى  عتبه«قريش مانند   
نشـسته  ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر«نزد  » وليد بن مغيره  «
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گفتنـد و از آن حـضرت        بودند و با آن حـضرت سـخن مـى         
ـ          تقاضا مى  ن موقـع   كردند كه ديگر ادعاء رسالت نكنـد، در اي

عبداللّه بن ام مكتوم نابينا و مستمند وارد شد و در نزد آنـان              
ــاراحتى او از    ــه ن ــد ك ــه رو گرداني ــه از عبداللّ ــست عتب نش
صورتش ظاهر بود، رداى خود را از زير پـاى او كـشيد كـه               
مبادا آلوده شود و از فقر او چيزى به رداى او اصابت كنـد و               

ره كه دورتر نشسته بود     از جا برخاست و در نزد وليد بن مغي        
از حركـات   ) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيغمبر اسالم «نشست  

§{: »عتبه غضبناك شد جبرئيل اين آيـه را آورد         t6 tã)) #’ ¯< uθ s? uρ 

β r& çν u™ !% y` 4((‘ yϑ ôã F{ $#  
كـه در رد    » الهدى الى دين المـصطفى    «در كتاب   » شيخ جواد بالغى  «ى شهير    عالّمه

ى  متكلّف در صفحه  : گويد مى) 149(ى   شته است در صفحه   بعضى از منكرين اسالم نو    
  :گويد مى) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«كتاب خود در رد قرآن و ) 72(

اين بود كـه  ) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«عادت  
داد گـاهى نـسبت بـه مـرد          ثروتمندان را بر فقرا ترجيح مـى      

كرد و سپس پـشيمان    مى  رو ترش  نابينائى كه مؤمن به او بود     
نمـود، زيـرا     خـود را تـوبيخ مـى      » عـبس «ى   شد و بوسيله   مى

صـلى اللّـه    (» پيغمبر اسـالم  «روايت شده كه ابن ام مكتوم بر        
وارد شد و آن حضرت با بزرگان قـريش سـخن           ) عليه و آله  

به مـن تعلـيم ده از آنچـه       : گفت ابن ام مكتوم عرض كرد      مى
  1.ه استخدا به تو تعليم داد

بـه او   ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» محمد پيغمبر اسـالم   «
توجهى نفرمود و با خود گفت اگر من بـا او سـخن بگـويم               

گويند تـابعين او اطفـال و مردمـان پـستى            بزرگان قريش مى  
                                                 

 .»يا رسول اللّه علمنى مما علمك اللّه« ـ1
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هستند لذا صورت خود را درهم كـشيد و از او صـورت بـر               
  .»ودى عبس سرزنش فرم ى سوره قرآن او را بوسيله«گردانيد 

تمسك به اين روايـت كـه متكلّـف         «: گويد در پاسخ اين گفته مى    » ى بالغى  عالّمه«
  .»نقل كرده از جهاتى صحيح نيست
دوم سندى ندارد، سوم بـدون سـند از عايـشه نقـل        . اول آنكه منحصر به فرد است     

 درنگ آن را از خرافات     اى بى  شده و اصل قضيه به قدرى اضطراب دارد كه هر خواننده          
داند، چهارم اين روايت معارض با روايـات صـحيحى اسـت كـه درآنهـا                 و اكاذيب مى  

صورت درهـم نكـشيد و بلكـه        ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «(تصريح شده كه    
  ).بوده است) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اكرم«آنكه صورت درهم كشيده غير از 

ـ      ( از درج آن  ادى دارد كـه مـا بـراى اختـصار      مرحوم بالغى در اينجا استدالالت زي
  ).كنيم خوددارى مى

  :جوان دانشجو گفت
ابـن ام   ) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيغمبر اسالم «ايم كه روايت دارد هر وقت        شنيده

  :فرمود ديد مى مكتوم را مى
  1.مرحبا به كسى كه پروردگار مرا براى او عتاب كرد

صلى اللّه عليـه و     (» رسول اكرم «رد خطاب   ى عبس مو   مسلّم است كه اگر در سوره     
  .فرمود نبود آن حضرت اين جمله را نمى) آله

  :من گفتم
ى نامعلومى كه براى     از گوينده » البيان مجمع«در تفسير   » شيخ طبرسى «اين جمله را    

) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبـر اسـالم   «اثبات مدعاى خود و اينكه ضمير عبس بـه          
  :گويد نمايد ولى در آخر بحث مى مىكند نقل  برگشت مى

  :فرموده كه) عليه السالم(» امام صادق«

                                                 

  .»مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى« ـ1
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ابـن ام   «) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» رسول اكـرم  «وقتى  
مرحبا مرحبا واللّه اليعاتبنى اللّه     «: فرمود ديد مى  را مى » مكتوم

مرحبا بر تو بـه خـدا قـسم پروردگـار مـرا             : يعنى» فيك ابدا 
  .كند ى تو سرزنش نمى درباره

ممكن است اين روايت معنى نفى داشته باشد، كه اگر اين چنين باشد با روايتى كه                
شما نقل فرموديد معارض است و معلوم است كه اين عبارت را دشمنان از اين حديث      

اند معنـى آن     اند و اگر معنى دعائى داشته باشد چنانچه بعضى احتمال داده           اقتباس كرده 
غـضب و سـرزنش پروردگـار را بـه          ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «اين است كه    

افتـاد و    ديد به ياد آن غضب مـى       عثمان و يا عتبه ديده بود هر وقت ابن ام مكتوم را مى            
  .برد كرد و از آن سرزنش، به خدا پناه مى اين دعا را مى

پس بنابراين ضد و نقيضى كه به قرآن نسبت داديد مفهوم نـدارد و ايـن شـبهه بـر                    
  .گردد طرف مى

صـلى اللّـه   (» محمد«بنده شخصا در تاريخ و حاالت حضرت  : جوان مسيحى گفت  
ى دانشمندان مسلمان و غير مسلمان از حـسن خُلـق            ام همه  زياد دقّت كرده  ) عليه و آله  

صلى اللّـه عليـه و      (» پيامبر اسالم «آن حضرت در شگفتند و حتّى مسيحيان معتقدند كه          
  :ا مانند بسيارى از چيزهاى ديگر از مسيحيت آموخته استاين حسن خُلق ر) آله

ترين اصـول ديـن مـسيحيت اسـت و           دانيد كه اصل محبت يكى از اساسى       شما مى 
هم به اين وسيله خود را در قلوب مردم جاى داد ) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«

  .گرديدالعاده موفّق  و هدف خود را تعقيب نمود و به آن پيشرفت فوق
گرديديـد كـه     شما در ضمن تأئيدى از عرايض ما؛ دچار چند اشتباه هـم           : من گفتم 

آنهـا را   ) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيغمبر اسالم «من ناچارم براى دفاع از حريم مقدس        
  .پاسخ دهم

حـسن خُلـق را از      ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبـر اسـالم   «: اول اينكه فرموديد  
گـويم   به شما مى  «: گويد درست است كه مسيح مى    ! رفيق عزيز . ستمسيحيت آموخته ا  

ى راست تو تپانچه زد ديگرى را بـسوى          با شرير مقاومت نكنيد بلكه هر كه به رخساره        



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         31  

ولى دليل بر اينكه اصل محبت را از مسيحيت نياموخته، اين است كه ايـن               1.او برگردان 
  .داند محبت مىجمله را قبول ندارد و بلكه اين عمل را بر خالف 

نسبت به دوست و دشمن مهربان بود ولى تا         ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
گفت كه يك شخص شرير و ظالم        داد و هيچگاه نمى    جائى كه عقل و فطرت اجازه مى      

العملى نـشان ندهـد بلكـه        تواند هر چه بخواهد ظلم كند و كسى در مقابل او عكس            مى
كـرده اسـت    ظلوم بوده و شديدا شرير و ظـالم را سـركوب مـى   اسالم هميشه طرفدار م   

مسيحيت با اين اصل محبتش موجب بدبختى و ذلّت تابعين خود گرديده و بر خـالف                
  .فطرت بشرى سخن گفته است

ى تـاريخ    لذا مسيحيت تا به امروز نتوانسته به اين اصل عمل كند و بلكه با مطالعـه               
هاى فوق طاقت و بر خالف عقل و       مردم شكنجه  شود كه حتّى كليسا نسبت به      ثابت مى 

بـراى  ) يا تفتـيش عقائـد    (ى انگيزسسيون    محكمه در. كرده است  فطرت هم تحميل مى   
كسانى كه بدون هيچ دليل و مدركى محكوم به مسلمانى يا مخـالف بـا يـك مـسأله از                    

  .گرديد هاى سختى نسبت به آنان انجام مى گرديدند شكنجه مسائل مسيحيت مى
ى عمـوم قـرار       محكوم را به سـتونى بـسته و او را مـورد تحقيـر و شـكنجه                 گاهى

كشتند، گـاهى   دادند و گاهى او را در قفس كرده و از گرسنگى و يا سرما و گرما مى        مى
رحمانه زيـر شـالّق از بـين         بردند و گاهى محكوم را بى      او را در چاه فراموشى فرو مى      

  .بردند مى
كنـد و جاهـل    شود، اشـتباه مـى   دائى كه پشيمان مى   خ: گفت مثالً اگر دانشمندى مى   

است و مانند ما مردم احتياج به اسب و شتر دارد و صدها عيوب و نواقص ديگر در او                   
ها محكوم به اعمـال      او را در اين محكمه    . باشد شود، مورد تصديق عقل نمى     راه پيدا مى  

ها و شـبهات او را       الم عقده كردند و به اصل محبت كه با او بنشينند و مانند اس            شاقّه مى 
دهد كه بايد با افراد معصيت       علم روانكاوى امروز دستور مى    . نمودند بگشايند عمل نمى  

كار و خائن مانند مريض مسلول رفتار كرد و آنچنان كه مـريض مـسلول نبايـد مـورد                   

                                                 
 ).39انجيل متى، باب پنجم، عدد (ـ1
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خشونت و شكنجه قرار گيرد و بلكه بايد به او ترحم شود و او را به مريضخانه دعوت                  
ديـن و    ند و از او با كمال مالطفت و محبت پذيرائى نمايند، همچنين با شـخص بـى                كن
  .اعتقاد هم بايد كامالً با مالطفت روبرو شوند و او را از آن بدبختى نجات دهند بى

ديگـران   گويـد بايـد انـسان در مقابـل تجـاوز           عالوه بر اينهـا اگـر مـسيحيت مـى         
 مـسيحى بـر سـر مرزهـا و تجـاوزات           العملى نشان ندهد چرا اين همـه ممالـك         عكس

گذارند مملكت مسيحى ديگرى يك قدم در خـاك آنـان            ديگران خونريزى كرده و نمى    
  :گويد پيش بگذارد، اما اسالم همين جا مى

  1.»براى ظالم دشمن و براى مظلوم كمك باشيد«
گوئيم اسالم با فطرت پاك بشر مطابقت دارد و تنها اين دين مقدس است               لذا ما مى  

  .ى سعادت تمام ملل جهان در تمام زمانها واقع گردد تواند برنامه كه مى
ى قوانين اسالم اصـالح      بنابراين بايد مسيحيت پايه و اصل محبت خود را به وسيله          

حسن خُلق و محبت را از مـسيحيت  ) صلى اللّه عليه و آله  (» پيغمبر اسالم «كند نه آنكه    
  .فراگرفته باشد

آيا ) نند بسيارى از چيزهاى ديگر كه اسالم از مسيحيت آموخته       ما( شما فرموديد    ـ2
  .ممكن است آنها را براى ما شرح دهيد

كه » علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين«اخيرا كتابى به نام : جوان مسيحى گفت
كـردم مطـالبى در ايـن     ى يكى از مسيحيان نوشته شده و بنده آن را مطالعـه مـى           بوسيله

  .ى آن را در اينجا نقل نمايم ه ممكن است خالصهموضوع نوشته بود ك
  :گـويـد مـى

  . اسالم رهبانيت و تصوف را از مسيحيت آموختهـ1
كند نه    اسالم مردم را با قصد و منظور آنها داورى مى          ـ2

با اعمال آنها چنانچه به اين موضوع هم در انجيل متى، بـاب             
  .پنجم اشاره شده است

                                                 
  .»كونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا« ـ1
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صلى اللّه عليه و    (» محمد« اسالم ازلى بودن حضرت      ـ3
  .را از اوصاف مسيح اتّخاذ كرده است) آله

: گويـد  داند و مـى  ى ازلى خدا مى    اسالم قرآن را كلمه    ـ4
بافى كردند و هـيچ كـدام بـه          مسيحيان و معتزله زياد فلسفه    «

اللّـه و    جائى نرسيده و هنوز اسالم عقيده دارد كه قرآن كـالم          
  .»غير مخلوق است

عاى الوهيت را از شخص مسيح فراگرفتـه    مسلمين اد  ـ5
 بدار آويخته شد خود     921چنانچه منصور حالّج كه در سال       

  .را خدا دانسته است
تمدنى كه در دنيا بنام تمدن عرب يا تمـدن      : گويد  مى ـ6

اسالمى معروف است اسالم از زرتشتيان و مسيحيت سـوريه     
  .آموخته است

  :من در جواب گفتم
گيرند و مـشغول نوشـتن        چرا آنهائى كه قلم بدست مى      بسى جاى تأسف است كه    

خود قـرار دهنـد مطالعـه        خواهند مورد بحث   ى آنچه كه مى    شوند قبالً درباره   كتاب مى 
گونه يك عده را دچار اشتباه و دانشمندان را نسبت به خود بدبين              كنند و اين   كافى نمى 

  .كنند مى
  

  اسالم با تصوف مخالف است
در تـاريخ حـاالت رهبـران اسـالم و قـوانين            » طاط مسيحيت علل انح «اگر صاحب   

شد كه دين مقدس اسـالم بـا تـصوف و رهبانيـت              كرد متوجه مى   ى آن دقّت مى    ارزنده
داند اين موضوع آن قدر واضح  كامالً مخالفت كرده و مرد صوفى را جزء مسلمانان نمى  

در مـسلك اهـل تـصوفند       دهند و يا     است كه دانشمندانى كه كتب متصوفه را رواج مى        
در » مهدى توحيدى پـور   «اند چنانكه آقاى     اساس تصوف را با اساس اسالم جدا دانسته       
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 هجـرى شمـسى بـه       1336 كه در اسفند ماه      6ى   صفحه» االنس نفحات«ى كتاب    مقدمه
  :گويد چاپ رسيده مى

و . تصوف اسالمى ايرانى داراى اصـالت خاصـى اسـت      «
 اسالم نبايستى مـورد مطالعـه و        )ى چهارچوبه(فقط در كادر    

تحقيق قرار گيرد زيرا اصـول طريقـت تـصوف در بـسيارى             
  .موارد با قوانين دين مبين اسالم معارض است

روح ايرانى در طريقت تصوف در اوج صـفا و عظمـت            
خود جلوه نموده است تصوف اسالمى ايرانى مظهر عظمـت          

ن معنوى و صـفاى دل و كمـال عقـل و بزرگـى روح و بيـا                
  .ى خصوصيات ملّى و نژادى ايرانيان است كننده

همان طورى كه دالوران ايرانى استقالل سياسى ايرانى را     
به نيروى بازو و ضربات شمشير حفظ نمودند به همان گونه           
عرفاى بزرگ ايرانى با نيروى عرفانى ملكوتى خـود اصـالت           
نژادى و آزادى و وسعت استقالل انديشه و روح ايرانيـان را            

  .»در برابر اسالم عربى باقى نگه داشتند«
فرمائيد كه اين مرد چگونه تصوف را در مقابل اسالم قرار داده و آن را                مالحظه مى 
  .داند از اسالم جدا مى

  :مسلمانان در ضمن حديثى فرموده» پيشواى هشتم«
مسلمانى كه در نزد او نام متصوفه برده شود و او از آنان             

  .نيستبيزارى نجويد مسلمان 
اند كه آنـان هميـشه بـا     و همچنين مورخين در تاريخ حاالت پيشوايان اسالم نوشته      

  .اند ى زمان خود در مبارزه بوده متصوفه
اى از خـصوصيات و      ما در اينجا براى توضـيح مطلـب فـوق نـاگزيريم بـه گوشـه               

 اين  چگونگى پيدايش تصوف و نظرات متصوفه و ابراز انزجار علماء بزرگ اسالمى از            
مسلك غلط اشاره كنيم تا براى همگان روشن شود كه ايـن راه هـم ماننـد راه فالسـفه              

  .محال است انسان را به معرفت خدا برساند
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ى اديان جهان اسـت      اند كه تصوف در حقيقت مغز و حقيقت كلّيه         بعضى فكر كرده  
تصوف «: گويند ولى طرفداران اين مسلك به هيچ وجه به آن رضايت ندارند و بلكه مى             

مقابل اديان جهان استقامت كرده و شخصيت        داراى اصالت خاصى است كه هميشه در      
  .»خود را از دست نداده است

جـامى  » نفحـات االنـس   «ى   در مقدمـه  » توحيـدى پـور   «چنانكه در باال گفتيم آقاى      
  :گويد مى

تصوف ايرانى مظهـر عظمـت معنـوى و صـفاى دل و             «
ى خصوصيات ملّى و      كننده كمال عقل و بزرگى روح و بيان      

  .نژادى ايرانيان است
همان طوريكه دالوران ايرانى استقالل سياسـى ايـران را          
به نيروى بازو و ضربات شمشير حفظ كردند به همان گونـه            
عرفاء بزرگ ايران با نيـروى عرفـان ملكـوتى خـود اصـالت              
نژادى و آزادى و وسعت و استقالل انديـشه و روح ايرانيـان           

  .»ابر اسالم عربى باقى نگه داشتندرا در بر
  :نويسد مى» بحثى در تصوف«در كتاب » قاسم غنى«و نيز دكتر 

اين عدم تعصب و آزادگـى و وسـعت مـشرب انـسان             «
  .»است كه مذهب تصوف را مذهب التقاطى بداند

تواند نبايد خود را پابند به دين و مـسلك           مذهب التقاطى اين است كه انسان تا مى       
اى بردارد و هيچگاه خود      ند و بلكه هميشه بايد بكوشد كه از هر دينى نمونه          خاصى بك 

  .را اسير ديانت خاصى نكند
مالّى رومى در كتاب مثنوى، اسالم و مسيحيت و يهوديت و ديگر اديان را به يـك            

رنـگ دانـسته و تـصوف كـه          نگرد و سبب اختالف بين مذاهب را تنها ظاهر و          نظر مى 
  :گويد رنگى داده و يا او را اصول رنگها دانسته و مى ، نسبت به بىمسلك خود او بوده
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     رنگى اصول رنگها هست بى
  باشد اصول جنگها  ها صلح                                                  

     رنگى اسير رنگ شد چون كه بى
   در جنگ شد؟ موسيى با موسيى                                                   

     رنگ را چون از ميان برداشتى
  موسى و فرعون دارند آشتى                                                    

  
  تاريخ تصوف

مورخين معتقدند كه تاريخ پيدايش تصوف از سالها قبل از ميالد مسيح شروع شده              
 كـه تـصوف در يونـان قـديم          شود، اين است   و آنچه از تتبع در كتب تاريخ استفاده مى        

ى الهـى    ى آن، فالسـفه    ى يونان و حتّى طرفـداران اوليـه        ى فلسفه  بوجود آمده و زائيده   
  .اند يونان بوده

ى زيادى از دانـشمندان      و عده 1»همامر«و مستشرق معاصر آقاى     » ابوريحان بيرونى «
يا كه بـه معنـاى      صوف(ى يونانى    اين فن عقيده دارند كه حتّى لفظ صوفى مشتقّ از واژه          

  .است گرفته شده است) دانش
ى تصوف بسيار قديمى است و بدون ترديد در عصر و زمـان اديـان                بنابراين سابقه 

  .كرده است بزرگ دنيا در مقابل آنها خودنمائى مى
  

  التقاطى بودن تصوف
چون استعمارگران بشرى براى پيـشرفت مقاصـد شومـشان هميـشه از همـه چيـز                 

اند استفاده كنند و از طرفـى مـسلك تـصوف            خواسته  نفع خود مى   بخصوص از دين به   
داراى بهترين وسائل استعمارى از قبيل وحدت وجود و وحدت موجود و جبر و انزوا               

                                                 
 .Homamer ـ1
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ى اديان مخلوط كرده و قـوانينش را در مـذاهب            بندوبارى بوده است آن را با همه       و بى 
  .اند ردم را تحت استعمار كشيدهى آن جمعى از م مختلف جهان به كار انداخته و بوسيله

ى مكاتيب و اديان   كردم كه تصوف زائيده    ى مردم فكر مى    من هم در سابق مثل همه     
  :نويسد مى» نفحات«ى كتاب  در مقدمه» توحيدى پور«گذشته است، چنانكه 

ى فلـسفه و افكـار       جمعى از محقّقين تصوف را زائيـده      «
ديانــت مــسيح و اى آن را مــأخوذ از  هنــدى دانــسته و عــده

ى  اى آن را زائيـده     رهبانيت و زهـد انجيـل شـمرده و دسـته          
ى افالطونيـان جديـد تـصور        ى يونان خصوصا فلسفه    فلسفه
  .»اند نموده

العمل روح آريـائى     ولى در حقيقت تصوف ايرانى عكس     
  .در برابر اسالم عربى است

ورت روشـنى   ولى پس از تحقيق بيشترى دانستم كه در حقيقت، مبدأ تصوف به ص            
معلوم نيست كه از كجا بوجود آمد و از چه زمان مورد توجه دانـشمندان جهـان قـرار                   

كه هيچ يك از اديان بـزرگ جهـان بـا            گرفته است اما براى من اين موضوع مسلّم شد        
تر و كم اعتقـادتر      عالقه اصول تصوف موافقت نكرده ولى هر مذهبى كه طرفدارانش بى         

  . كمك استعمارگران، تصوف بيشتر توانسته در آنها رخنه كنداند با به آن دين بوده
كند كه در يونـان قـديم        ى دقيق تاريخ، براى هر فرد منصفى روشن مى         حتّى مطالعه 

ى تزريق همين مسلك بوده كه ثروتمندان از شرّ فقرا و بيچارگـان و بخـصوص                 بوسيله
يـت وتـرك دنيـا را تعلـيم         ماندند؛ زيرا اصول تصوف انـزوا و رهبان        بردگان محفوظ مى  

  .»بايد دنيا را براى دنياداران گذاشت«: گويد دهد و مى مى
معتقدنــد كــه » ارانــى«مــورخين و جمعــى از دانــشمندان و فالســفه ماننــد دكتــر  

براى مـشغول كـردن     . ى قديم يونان كه زياد مقهور طبيعت بودند        استعمارگران در دوره  
اى كه    و شعر و موسيقى را رواج دادند و توده         اشراف، اداى مراسمى از قبيل آوازخوانى     

اى كـه تـسلّى خـاطر آنهـا را           كردند قهرا در جستجو و فكر وسيله       براى اشراف كار مى   
  .فراهم آورد افتادند
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توانستند زندگى اشرافى را براى خود بوجود آورند و          يعنى چون اين بيچارگان نمى    
زير به مطالبى از قبيل اينكه دنيـا        خوردند، ناگ  از طرفى هم حسرت ثروت اشراف را مى       

كند، از لذائذ دنيا بايد دست كـشيد و سـائر            زودگذر است، مال دنيا انسان را بيچاره مى       
تصورات كه براى يك شـخص مغلـوب و عـاجز و ضـعيف و محـروم از لذائـذ دنيـا                      

كردند كه به ايـن ترتيـب اصـول عقائـد تـصوف بـه                ضرورت داشت، خود را قانع مى     
و حتّى  بندبارى و براى بيچارگان، ترك دنيا را ببار آورد ى براى اشراف، بىصورت مكتب

در عصر و زمان مترقّى ما براى اشراف اشعار عشق و مستى و بـراى فقـرا و بيچارگـان         
  .كاله هفت ترك و براى دنياى غرب هيپى شدن و امثال آن را بوجود آورده است

ى مـذاهب    ى زمانهـا و بـا كلّيـه        هدر همـ  ) ثروتمند و ضعيف  (و چون اين دو دسته      
اند و استعمارگران از اين دو دسته كمال وحشت را داشته كـه مبـادا ثروتمنـدان از                   بوده

ى زمانها و در  ى آنان نروند در كلّيه ثروتشان و فقرا از فشار تنگ دستى، زير بار شكنجه
  .اند ى اديان تصوف را ترويج كرده همه

  
  هندوستان و تصوف

هاى مسلك وحـدت     شود، اولين مملكتى كه اولين ريشه      تاريخ روشن مى  از تحليل   
موجودى در آن تشخيص داده شد، محيط هندوستان است در آن محيط تصوف اولـين               

  .ى خود را به بودائيها زد ضربه
انـد،   ى از مبـدأ، تـصور كـرده        كه آن را كتاب آسمانى و شنيده شده       » ودا«در كتاب   

  :دهد كه دانسته است و چنين توضيح مىانسان را جزئى از كل 
وجود حقيقى و كلّى خدا است و سپس در قوس نزولى           
اين كلّى در آتش و زمين و آسمان و آفتـاب و مـاه و سـائر                 

  .گر شده است موجودات جلوه
در ايـن كتـاب قـرار    » وحدت وجود كه از اصول تصوف اسـت «: اين مطلب، يعنى 

ر و مـستمند قدرتمنـدان را خـداى خـود دانـسته و              داده شد تا بودائيها و هندوهاى فقي      
هـشت مقـام    ) بـودا ( محـرفين . خودشان را هم دست كمى از ثروتمندان نگرفته باشـند         
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مـشى را از مـروجين تـصوف ديكتـه      بودائى را از تـصوف اقتبـاس كـرده و ايـن خـطّ           
  .اند نموده
  

  ايران و تصوف
تـى تـصوف بـه آن رسـيد، در          ايران در آن زمان چون مركز تمدن و ثروت بود، وق          

را بوجود آورد و به ايـن وسـيله         » فناء فى اللّه  «روح آريائى ايران آن زمان، آزادمنشى و        
بندوبارى وادار كرد تا آنجـا كـه دسـتخوش           قدرتمندان متمدن ايرانى را به عياشى و بى       

  .حمالت اجانب واقع شدند
و تـرك غـذاهاى     تـساوى حقـوق و روش اشـتراكى         » مـزدك «در اصول تعليمات    

  .توان تطبيق نمود كه در تصوف مندرج است مى» المال مال اللّه«ى  حيوانى را با مسأله
  :نويسد مى» بحثى در تصوف«در كتاب » دكتر غنى«و لذا 

بلخ و اطراف آن از مراكز بـسيار مهـم تـصوف شـد و               «
صوفيان خراسان در تهور فكرى و آزادمنشى پيشرو صوفيان         

  .»رفتند  مىجهان به شمار
  

  تصوف و مسيحيت
لباس پشمينه   ى تصوف در مسيحيت فقط توانستند رهبانيت و        استعمارگران بوسيله 

پوشيدن را وارد كنند؛ زيرا ترك دنيا را، آنها از تصوف براى خود انتخاب كردنـد و آن                  
  .را در مسيحيت بدعت گذاردند

  :نويسند دانشمندان مى
ئى كـه از جانـب يهـود        ى مسيحيان و جفاهـا     وضع اوليه 

آمـد   قدرتمند آن زمان و مخالفين ديگرشان بر آنان وارد مـى          
گيـرى و    اى از شاگردان مـسيح بـه كنـاره         كرد عده  ايجاب مى 

رهبانيت بپردازند و به اين ترتيب خود را از اجتماع جفاكـار            
  .نجات دهند
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ى اول خـود كـه بـه قرنتيـان نوشـته،       در رسـاله  » پولس«
سـازم و آن را در بنـدگى        ود را زبـون مـى     تن خـ  «: نويسد مى
كـنم خـود محـروم     دارم؛ مبادا چون ديگران را وعـظ مـى         مى

  .»گردم
مسيحيان از آن به بعد با تشويق دشمنان دوست نماشان عموما از اين روش پيروى               

كشيشان را جزء رؤساى    » قسطنطين«كردند تا آنكه مسيحيت، به رسميت شناخته شد و          
  .ددولت خود محسوب كر

طلبى را شعار خود كردند و مردم عوام را توانستند از            اى در ميان آنها جاه     و نيز عده  
ى رهبانيت و انـزوا نگذارنـد دستـشان بـه دامـن              علم و دانش دور نگه دارند و بوسيله       

و از آن زمان تا به امروز تـاركين دنيـا و رهبانـان، تحـت رياسـت و                   . دانشمندان برسد 
  .اند بهره ى زندگى بى ش و حتّى امتيازات اوليهقدرت پاپ از علم و دان

  
  پوشى پشمينه
كـه  » نلـد «و  » جـاحظ «و  » صاحب اغـانى  «و  » پور توحيدى«و  » ابن سيرين «اگر چه   

پـوش معرّفـى     و مـسيحيت را پـشمينه     ) عليه السالم (» عيسى مسيح «مستشرق معروف،   
ى نبايد فراموش كرد كه     ول. دانند كنند؛ و متصوفه را در اين جهت پيرو مسيحيت مى          مى

هيچ گاه مسيحيت كه در اصل، دين آزادى و حريت بوده اسـت؛ پيـروانش را بـه ايـن                    
زنـد و او را بـر خـالف          گونه اعمالى كه به شخصيت مسيحيت از نظر عقل صدمه مـى           

  .نمايد كند وادار نمى طبيعت و حقيقت معرّفى مى
  

  اسالم و تصوف
بينى و محافظت نمـودن   قّانيت اسالم، جز روشنمن معتقدم كه اگر هيچ دليلى بر ح 

اين دين مقدس را از ورود تـصوف و خطـرات           ) صلى الاله عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
  .آن به اسالم نبود، همين معنى براى اثبات حقّانيت آن كافى بود
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هر كس  «: گويد ى طالًق نازل شد كه مى      ى سوم سوره   كند كه وقتى آيه    زيرا نقل مى  
  1.»رساند قوا پيشه كند از جائى كه گمان ندارد خدا روزيش را مىت

كردند كه   هاى مسجد را گرفته و مشغول عبادت شدند، زيرا گمان مى           جمعى گوشه 
صلى اللّه عليـه    (» پيغمبر اسالم «ولى  . تقوا تنها نماز و روزه و از اين قبيل عبادتها است          

يمى كه خدا آن را در قرآن ستوده است،         وقتى اين مطلب را شنيد با آن خُلق عظ        ) و آله 
  :ى برداشت و با غضب به آنها حمله كرد و فرمود تازيانه

معنى تقوى تنها اين نيست كه شما عبـادت كنيـد؛ بلكـه       
و به تعبير قرآن، مرد آن . بايد عقب كسب و كار حركت كنيد   

كسى است كه در پشت ميز تجارت و در حال تجارت خـدا             
  .را فراموش نكند

ى بر آنكه نتوانست موقعيت خود        تصوف در ابتدا وقتى به اسالم رسيد، عالوه        آرى
  .ى پيشوايان اسالم هم قرار گرفت را كامالً حفظ كند، مورد حمله

زيرا اسالم كه يك دين اجتماعى بود، ناگزير پيشوايان آن سخت با اصول تـصوف               
ى عـشق بـه خـدا و          بهانـه  و اكتفا كردن به اعمال عبادى و آزادى مطلق به         » عزلت«كه  

  .كردند بود مخالفت مى» وحدت وجود«
» نفحـات األنـس   «ى مفصلى كـه بـر كتـاب          ى مقدمه  در طليعه » توحيدى پور «دكتر  

  :كند كه نوشته، اثبات مى» جامى«
با پوشيدن لبـاس    ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم ««

كـرد كـه     پشمينه سخت مخالف بـود و هميـشه توصـيه مـى           
  .»سلمانان لباس فاخر بپوشندم

صلى اللّه عليـه و     (»پيغمبر اسالم «روزى  : كنند كه  نقل مى 
بعدها «: به ابوذر غفّارى كه مردى از پيروان او بود فرمود         ) آله
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شوند كه در زمستان و تابستان لبـاس پـشمينه    مردمى پيدا مى 
كنند كه اين عمل براى آنها فضيلتى بـه          پوشند و گمان مى    مى

  .»آورد، بدان كه اينان از رحمت خدا دورند وجود مى
كه يكى از دانشمندان بزرگ اسالمى اسـت، در كتـاب كـشكول نقـل               » شيخ بهائى «
  :به اصحاب خود فرمود) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«روزى : كند كه مى

اى از   زندگى در جهان پايان نپـذيرد، مگـر آنكـه فرقـه           «
نامند؛ بدانيد كـه     د را صوفى مى   مسلمانان بوجود آيند كه خو    

  .شوند آنها از مسلمانان محسوب نمى
ى ذكر دارند و صـداها       ى آنها اين است كه حلقه      و نشانه 

كنند كـه از     كنند و نزد خود گمان مى      را به گفتن ذكر بلند مى     
  .امت منند

ترند و   بدانيد كه آنها مسلمان نيستند، بلكه از كفّار گمراه        
  .»اند آنان اهل دوزخ

كه اسالم در اثر اختالفات  ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«اما پس از وفات حضرت      
اى رو به ضعف گذاشت؛ يعنـى قـدرت معنـوى او از نيروهـاى مـادى و سياسـى                     فرقه

خواسـتند رياسـت را از دسـت         فاصله گرفت و در نتيجه مردم جاهلى كه از طرفى نمى          
 كامالً مسلّط نبودند، در رأس حكومت اسـالمى  اسالم بدهند و از طرف ديگر به قوانين      

كم توانست در ميان مسلمانان هم رخنه كند تا جائى كه بعضى             قرار گرفتند؛ تصوف كم   
كه در رأس آنهـا     » اصحاب صفّه «از محقّقين و دانشمندان پيدايش تصوف را مربوط به          

  .دانند دند، مىبو) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر«ى  و جمعى از صحابه» ابوبكر«
صلى اللّـه عليـه و      (» پيغمبر اسالم «ولى در همين موقع پيشوايان شيعه به پيروى از          

  .نمودند ى مسلمانان خارج مى كردند و آنها را از دائره با اين جمعيت مبارزه مى) آله
: شـود كـه    بدون ترديد با دقّت مختصرى در تاريخ اسـالم بـراى همـه واضـح مـى                

ى زمان خود مشغول مبـارزه بودنـد كـه بـا             م به حدى با متصوفه    پيشوايان معصوم اسال  
اند كه مبادا مسلمانان     كوشيده نمودند و مى   نداشتن امكانات كامل، آنها را سب و لعن مى        

  .با آنها رابطه پيدا كنند
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ى  فقط به جرم شبيه بودن به تصوف از دائـره         » سفيان ثورى «و  » حسن بصرى «مثالً  
  .شدند ان خارج مىمسلمانان در آن زم

» طالـب  على بن ابـى   «مكرّر به جنگهاى    » حسن بصرى «در كتب تاريخ نقل شده كه       
: گفـت  كرد و مـى    و ورود او در اجتماع و سياست اسالمى اعتراض مى         ) عليهما السالم (
نمـود بهتـر از ورود او در         نشست و به خرماى خشك اكتفـا مـى         اگر على در خانه مى    «

  .»ت بودى خالف اجتماع و مسأله
حسن بن «اى به اين مضمون به پيشواى دوم مسلمانان جهان حضرت  روزى او نامه

  : نوشت) عليهما السالم(» على
  ...پس از عرض سالم 

و شما منبـع    . معتقدم كه شما از خاندان نبوت و رسالتيد       
خـداى تعـالى شـما را در دريـاى بيكـران            . علوم و حكمتيد  

    ت قرارداده است؛ هر كـس  جهان هستى، كشتى نجات اين ام
و كسى كه دسـت از دامـن        . به شما پناهنده شود نجات يابد     

  .شما بردارد هالك شده است
نويسم در موقعيت عجيب و حيرت       و من اين نامه را مى     

ام و اين مـسأله      اى در معنى قدرت الهى واقع شده       فوق العاده 
از آن مقـام شـامخ انتظـار        . سخت برايم مشكل شـده اسـت      

 كه نظر مبارك را در اين مورد مرقوم فرموده تا به آن             رود مى
  1.اعتقاد پيدا كنيم

  
  
  
  

                                                 

  .البحار  سفينةى عربى اقتباس از نامه ـ1
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  جواب نامه
  :نوشت» حسن بصرى«ى  در پاسخ نامه) عليه السالم(» امام حسن مجتبى«حضرت 

  اما بعد
اى، ما از نظر خدا و اولياء او از خاندان           آن چنانكه نوشته  

ر تو و دوسـتانت     و اگر از نظ   . رسالت و منبع علم و حكمتيم     
هــم ايــن چنــين بــوديم هيچگــاه ديگــرى را بــر مــا مقــدم  

داشتيد و در مقابل ما غير ما را پيشوا و امـام خـود قـرار                 نمى
خورم امثال شـما را خـدا        جان خود قسم مى    و به . داديد نمى

  :در قرآن اين گونه مذمت فرموده
آيا چيزى را كه بهتر است بـا چيـزى كـه پـست اسـت                

  1؟كنيد عوض مى
عليهمـا  (» حسن بن على «حضرت  : شود كه  از اين نامه و پاسخ آن كامالً استفاده مى        

موافقت نداشته و او را در عـرض ارادتـش   » حسن بصرى«ى  با عقائد و روحيه ) السالم
  .دانسته است صادق نمى

امـام  «در مسجدالحرام خدمت حضرت     «: گويد سدير مى 
: مـن فرمـود   بـودم، آن حـضرت بـه        ) عليـه الـسالم   (» صادق

خواهى دامهائى كـه مـردم مـسلمان را از ديـن خـدا بـاز                 مى
  .»دارد به تو نشان دهم؟ مى

اى از مسجد نگاه كـرد ديـدم         پس از اين جمله به گوشه     
ــى از    ــا جمع ــورى ب ــه و ســفيان ث ــع ابوحنيف ــان موق در هم

بـا  ) عليه السالم (» امام صادق «اند،   دوستانشان دور هم نشسته   
  :نها كرد و فرموددست اشاره به طرف آ
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اينها بدون دليل صياد و جلـوگير مـردم مـسلمان از راه             «
ايـن افـراد پـست اگـر در ميـان           . انـد  راست و دين حق شده    

شدند، مردم مسلمان    نشستند و مزاحم مردم نمى     منازلشان مى 
و  كردند و وقتى جز ما كسى را كه از معرفت خدا     گردش مى 

يـزى بـه آنهـا بگويـد        چ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر«
آمدنـد و مـا آنـان را از          يافتند، خودبخود به طرف ما مى      نمى

  .»ساختيم حقايق و علوم معنوى آگاه مى
ى عباسى كه كتب يونانى به عربى ترجمـه شـد و در    خليفه» الرّشيد مأمون«در زمان   

ون ى تصوف توسعه پيدا كرد و پيشواى هشتم شـيعيان بـه واليتعهـدى مـأم        نتيجه دامنه 
در خراسان وارد شـدند     » امام هشتم شيعيان  «انتخاب گرديد، روزى جمعى از صوفيه بر        

  :و گفتند
امت پيغمبر به امامى احتياج دارد كه غذاى نيكو نخورد          «

 سـوار االغ شـود از مريـضها         و لباس خشن بپوشـد و دائمـاً       
  .»عيادت كند

  
  :فرمود) عليه السالم(» على بن موسى الرّضا«حضرت 

پوشـيد و بـر       پيغمبر لباس ديباج و طالباف مـى       يوسف«
  .نمود كرد و قوانين الهى را اجرا مى بساط فرعونى تكيه مى

رود،  آنچه كه از امام و پيشواى مردم مسلمان توقّـع مـى           
گويد، بايد راست    وقتى سخن مى  . گسترش عدل و داد است    

  .اى داد، بايد وفا كند و زمانى كه وعده. بگويد
 احـدى لباسـها و غـذاهاى خـوب را           خداى بزرگ براى  

بگو اى پيغمبر ما، چه     «: حرام نكرده و در قرآن مجيد فرموده      
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 براى بشر خلق فرموده بر شما حرام        كسى زينت و آنچه خدا    
  1»نموده؟

هاشم  ابى«با پيشواى دهم شيعيان در مسجد مدينه بوديم، كه : گويد مى» ابى خطاب«
د شدند و نـزد مـا آمدنـد و سـپس چيـزى              و جمعى از دوستان آن جناب وار      » جعفرى

اى نشستند و مشغول ذكر و گفـتن   اى از صوفيه نيز آمدند و در گوشه     نگذشت كه دسته  
  .شدند» الاله اال اهللا«

  :به ما فرمود) عليه السالم(» امام هادى«
گـران نكنيـد، اينهـا جانـشين         نگاه به طرف ايـن حيلـه      «

  .»زلزل كنندهاى دين را مت خواهند پايه شيطانند و مى
و باألخره شيعه در كتب تاريخى و روائى خود دهها حديث از پيشوايان اسـالم در                

شود كه اجمـاالً     كنند كه از نظر علم الحديث هر متتبعى معتقد مى          مذمت صوفيه نقل مى   
  .اند كرده و مخالف بوده ى شيعه و پيشوايان اسالم با اين دسته سخت مبارزه مى ائمه

  
   در اسالمپيدايش تصوف

شايد از روايات فوق، پيدايش مسلك تصوف در اسـالم معلـوم شـده باشـد، ولـى                
) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اسالم « بايد يادآور شويم كه در زمان حيات         توضيحاً

صلى اللّـه عليـه و   (» محمد« اسمى از تصوف در بين مردم مسلمان نبود و تنها حضرت     
لكه جلوگيرى از ظهـور ايـن مـسلك گـاهى سـخن بـه ميـان                 بينى و ب   از نظر پيش  ) آله
صلى (» پيغمبر اسالم«دادند  آورد و گاهى اگر مسلمانان عزلت طلبى را شعار قرار مى مى

ولـى  . داشـت  كرد و آنها را از آن عمل باز مى         با تازيانه به آنها حمله مى     ) اللّه عليه و آله   
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 شباهت كاملى به اصول تصوف داشت        يك نحوه فقر و انزوا كه      در عصر خلفاء، تقريباً   
اى و فعاليتهاى انتخابى در بين يك عده از مقدسين عوام پيدا شد؛  در اثر اختالفات فرقه  

سواد آن عصر كه فقط از اسالم شنيده بودنـد           وقتى مردم نادان و بى    : تر به عبارت واضح  
يده بودنـد و يـا در اثـر    اى بيش نيست ولى قوانين اجتماعى آن را يا ند      دنيا بازيچه «: كه

حس عزلت طلبى كه داشتند از آنها صرف نظرنموده بودند، ديدند كه يـك عـده بـراى                 
زننـد و بلكـه حـقّ مـسلّم افـراد مـسلمان را تـا                 دنيا و رياست آن، بر سر يكديگر مـى        

  .كنند و ظلم و ستم در بين بزرگان آنان براى دنيا بوجود آمده است توانند پايمال مى مى
هاى مسجد، اين عده مشغول نمـاز و ذكـر شـدند و از معـارف و قـوانين                    فّهدر ص 

نظر نمودند؛ اين عده از مسلمانان به زهاد و اصحاب صـفّه            اجتماعى اسالم كامالً صرف   
جزء زهاد ثمانيه بـود كـه بعـدها نـامش در طومـار              » حسن بصرى «لذا  . »مشهور شدند 

  .متصوفه نوشته شد
به دو جهت اين افراد عزلت طلب در مسائل اجتمـاعى           » عمر«و  » بكر ابى«در زمان   

  .و سياسى كامالً ساكت بودند
پيدا  هنوز قدرتى ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «ضعف زهاد كه بعد از      : اول

  .نكرده بودند
مدارا و تظاهراتى كه اين دو نفر در مقابل عموم مسلمين به خصوص اين عده : دوم

  .نمودند باشد، مى  دورانها مورد توجه مردم عوام و جاهل مىكه در تمام
» طالـب  على بن ابـى   «باكى بود و در زمان       كه مرد مادى و بى    » عثمان«ولى در زمان    

كه تنها طرفدار حق و حقيقت و اجتماعى بود، صداى زهاد بلنـد شـد و                ) عليه السالم (
  .گرفتند  به باد انتقاد مى آنها رابناى مخالفت با آنان را گذاشتند و دائماً

كـه هميـشه اكثريـت اجتمـاع را تـشكيل           (اين روحيه در ميان مردم عزلـت طلـب          
 200حـدود سـال     (رو به رشد گذاشت، تـا آنكـه در زمـان خلفـاى عباسـى                ) دهند مى

كه كتب فالسفه و متصوفه يونان به عربى ترجمه شـد، زهـاد و مـردم عزلـت                  ) هجرى
ى يونـان را كـامالً       توانستند معانى اصول فلـسفه     سوادى نمى  طلب مسلمان كه در اثر بى     
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هاى  داد اكتفا كردند و حلقه     درك كنند، تنها به مبانى تصوف كه به آنها سر و سامانى مى            
  .ذكر و لباس پشمينه براى خود ترتيب دادند

امـام  «روزى خدمت حضرت    : گويد كه يكى از دانشمندان اسالم است مى      » بزنطى«
 ى جمعيتى كـه اخيـراً   شما درباره: بودم كه مردى از شيعيان گفت    ) ه السالم علي(» صادق

  فرمائيد؟ اند و نام آنها صوفى است چه مى پيدا شده
  :فرمود) عليه السالم(» امام صادق«حضرت 

آنها دشمنان ما هستند كسى كه به مسلك آنها ميل كنـد            «
  .»...از ما نيست 

لين كسى است كه رهبرى متـصوفه را در كـادر           در همان زمان او   » هاشم كوفى  ابى«
  .اسالم به عهده گرفته و افراد عزلت طلب مسلمان را دور خود جمع كرده است

شـما  : سؤال كردنـد كـه    ) عليه السالم (پيشواى ششم شيعيان    » امام صادق «روزى از   
  گوئيد؟ چه مى» هاشم كوفى ابى«ى  درباره

  :حضرت فرمود
 مرد اسـت كـه مـسلكى در         او عقائد فاسدى دارد، همين    

اسالم به نام تصوف درست كرده و براى عقائد زشت خـود،            
  .راه فرارى تهيه نموده است

  :نويسد مى» توحيدى پور«دكتر 
» ابوهاشـم كـوفى   «اول كسى كه او را صوفى خواندنـد         «

بود و پيش از وى كسى را بـه ايـن نـام در اسـالم نخوانـده                  
  .»...بودند

اول خانقـاهى كـه در      « هجرى در اسالم پيدا شد و        200بل از    نام صوفى ق   و تقريباً 
  .»ى شام بود ى يك فرد نصرانى در رمله اسالم براى صوفيان بنا كردند بوسيله

  :گويد كه مى» قشيريه«ى  دانشمند صوفى مسلك در رساله» ابوالقاسم قشيرى«
. نامى از تصوف در اسالم نبـود      » ابوهاشم كوفى «تا زمان   
اسم صوفى تقريبـا    : گويد مى» كشف المحجوب «و در كتاب    

  . هجرى در اسالم پيدا شد200در سال 
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  شيعه و تصوف
شـايد تنهـا   ) صلى اللّه عليـه و آلـه  (» پيغمبر اسالم«چنانكه در باال گفته شد پس از     

ى دوازده امامى بودنـد      جمعيتى كه از فرَق اسالمى با تصوف سخت مبارزه كردند شيعه          
العملى در مقابـل آنـان از خـود نـشان            ق ديگر اسالم عالوه بر آنكه عكس      و االّ تمام فرَ   

  .نمودند ندادند بلكه با آغوش باز هم از آنان استقبال مى
دهند، معتقـد بودنـد كـه مغـز و           مثالً اهل تسنّن كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مى        

مـالّى رومـى و     ى بزرگ مانند     حقيقت اسالم تصوف است و حتّى اكثر عرفا و متصوفه         
ولى اگر در ميان شيعيان يك فرد اظهار تـصوف  . اند الدين عربى، سنّى مذهب بوده  محى
دادند، خطّ قرمزى  كرد، پيشوايان و علماء شيعه اولين كارى كه نسبت به او انجام مى          مى

كردند و سـپس     كشيدند و اسم او را از طومار مسلمين خارج مى          بود كه روى نام او مى     
» منـصور حـالّج   «نمودند، كـه شـايد حكايـت         تا سرحد تكفير و اعدام تعقيب مى      او را   

  .بهترين گواه و شاهد مطلب ما باشد
  :نويسد در كشكول مى) عليه الرّحمه(» شيخ بهائى«

كسى بود كه اهل بغـداد كـالًّ        » حسين بن منصور حالّج   «
 »المقتدر باللّه «ى عباسى    فتواى جواز قتل او را دادند و خليفه       

او را به دست رئيس پليس خود سپرد و به او دستور داد كـه               
هـا نمـرد،     و اگر زير تازيانه   . بايد هزار تازيانه بر بدن او بزنند      

باز هزار شالّق ديگر به او زده شود تا بميرد و سپس سـر از               
بدنش جدا كننـد و آن را بـه دار آويزنـد و بـدنش را آتـش                  

 را نسبت به او بـه جـرم         ى اين اعمال   و لذا تقريبا همه   . بزنند
  .»و اظهار تصوفش انجام دادند» انا الحق«گفتن 

ى قلم و گفتار به پيروى از پيشوايانـشان، متـصوفه را     بوسيلهآرى علماء شيعه دائماً  
  .دادند طرد و لعن كرده و هيچگاه به آنها فرصت اظهار حيات در مذهب تشيع نمى

»  العـوام  ةتبـصر «عه اسـت، در كتـاب       كـه از بزرگـان علمـاء شـي        » سيد مرتضى  «ـ1
  :گويد مى



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         50  

اند و هر كـه سـنّى باشـد آنهـا را             صوفيان از اهل سنّت   «
  .»داند اولياء و صاحب كرامت مى

  :گويد در كتاب اعتقاداتش از صوفيه تبرّى جسته و مى» شيخ صدوق «ـ2
  .»خدايا ما را از ايشان قرار مده و تمام آنها را لعنت كن«

  :نويسد كه شرح عقائد صدوق مىدر » شيخ مفيد «ـ3
باشـد و پـس از شـرح         منصور حالّج جزء شيعيان نمـى     

نصارى و  «: گويد دهد، مى  مختصرى كه در مذمت صوفيه مى     
  .»مجوس نزديكترند به ديانتها و ايشان دورترند

  :گويد مى» نهج الحق«در كتاب » ى حلّى عالّمه«ـ 4
ندقـه  مذهب صوفيه از اهل سنّت است و همه كفـر و ز           «

  .»است و شيعه چنين مذهبى ندارد
اى از    گوشـه  پـس از آنكـه مـشروحاً      » قواعـد العقائـد   «در  » خواجه نصيرالدين «ـ  5

  :گويد دهد، مى اعتقادات صوفيه را مورد انتفاد قرار مى
  .»اند صوفيه اين مطالب را بر خالف عقل و دانش گفته«

  :معتقد است كه» سيد نعمت اللّه جزايرى«ـ 6
صوف را خلفاء عباسى به چنـد منظـور اختـراع         مسلك ت 

  :اند كرده
  . براى از بين بردن علوم و معارف پيشوايان شيعهـ1
 براى دور نگه داشتن مردم از علم و دانش و سـرگرم         ـ2

هـاى باطلـه و از جهـل مـردم كمـال             كردن آنها بـه رياضـت     
  .استفاده را كردن

قابـل   به منظور آزادى كامل با حفظ اسم مذهب در م          ـ3
  .سخت گيريهاى متشرّعه

فتواى قتل معـصوم عليـشاه و نـور عليـشاه را كـه از بزرگـان                 » سيد بحرالعلوم «ـ  7
  .نمود دسته را مى و به اين وسيله و دهها جمله، ابراز تبرّى از اين. صوفيه بودند، داد

  :نويسد مى» ةمعراج السعاد«در كتاب » مالّ احمد نراقى« ـ 8
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فيه و درويشانند و غرور ايشان      ششم از اهل غرور، صو    «
تـرين   از هر طايفه بيشتر است و ايشان از اراذل ناس و پست           

  .»مردم عالمند
در كتابهاى خود تا توانسته از اين دسته مذمت كرده و آنها را » ى مجلسى عالّمه«ـ 9

  .ى مسلمانان خارج نموده است از دائره
را در رد صـوفيه نوشـته و بـه          » سرّ االصنام «فيلسوف شرق كتاب    » مالّ صدرا «ـ  10

  .اند اعتقاد او آنها در آن كتاب مفتضح شده
اند شديدتر  و خالصه هر كدام از علماء بزرگ شيعه كه بيشتر مورد توجه مردم بوده

ابراز تبرّى نسبت به اين دسته نموده و حتّى در اين عصر هم مراجع بزرگ تقليد شيعه                  
  .وچكترين موافقتى را داشته باشندوجه حاضر نيستند با آنها ك به هيچ

ولى متأسفانه دست استعمار از اين حساسيت علمـاء شـيعه در مقابـل متـصوفه از                 
هـاى    سوء استفاده كـرده و هـر زمـان كـه آنـان بـر خـالف خواسـته                   صدر اسالم دائماً  

كرده تا بتواننـد علمـاء شـيعه را          اند، صوفيه را تقويت مى     نموده استعمارگران اقدامى مى  
  .سرگرم به مبارزات عليه آنان بنمايند

ى قدرت رسيده بودند و از طرفى        لذا در زمان صفويه كه علماء شيعه به أعال درجه         
كـه از بزرگـان متـصوفه بـوده اسـت           » الـدين اردبيلـى    صفى«نَسب سالطين صفويه به     

ان ى ايـر   رهبانيت مسيحيان و فلـسفه     اى از  رسد، تصوف اسالمى ايرانى كه مجموعه      مى
باستان و افكار افالطونيان جديد و هندى بود با پشتيبانى اين سـالطين بـزرگ بـه اوج                  

  :گويد مى» توحيدى پور«قدرت خود رسيد كه دكتر 
پس از آنكه ايرانيان مغلوب قوم عرب گرديدند و براى          «

حفظ جان زير بار ديانت اسالم رفتند چون اختالف نژادى و           
 عـرب و ايـران بـسيار    اوضاع اجتماعى و سبك زندگى قـوم  

ايرانيـان  » اميـه  بنى« به علّت سوء رفتار      شديد بود و خصوصاً   
ى فلسفى   گذشته از مبارزات سياسى و ادبى با نيروى انديشه        
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به مبارزه پرداختند، يكـى ازمحـصوالت ايـن تـالش فكـرى             
  .طريقت تصوف اسالمى ايرانى بود

ـ             ا بدين ترتيب كه با استادى كامل، تـصوف اسـالمى را ب
هاى رهبانيت مسيحيان در قالب افكار ايرانى كه متّكى          پوسته

ى ايران باستان بود ريختند تا شكل كـامالً جديـدى         به فلسفه 
بـه خـصوص افكـار      «ى يونـان     پيدا كـرد و بعـد بـا فلـسفه         

ى ايـران باسـتان متـأثّر بـود          افالطونيان جديد كـه از فلـسفه      
تلفيـق و  آميختند و سـپس آن را بـا فلـسفه و افكـار هنـدى           

ى ذوق و رشد و كمال رسيد، بـه          تكميل نمودند تا به مرحله    
طورى كه به هيچ وجه قابل مقايسه حتّى با تصوف اسـالمى            

  1.»نبوده است )عربى(
  :گويد مى» دكتر غنى«آقاى 

ى افالطونيان جديد و يك      ى تأثير عميق فلسفه    در نتيجه 
 سلسله مؤثّرات خارجى ديگر كـه قريبـا گفتـه خواهـد شـد             

تصوف به شكلى در آمد كه مورد تكفير واقع و جمـاعتى از             
بزرگان صوفيه به زحمت افتادند و بعضيها به قتل رسيدند و           
اين پيشامدها سبب شد كه صوفيان اسرار خود را از نـامحرم            
مكتوم بدارند و كلمات خود را مرموز و ذو وجوه ادا كننـد،             

برآمدنـد  ظواهر شرع را رعايت نمايند و مخصوصا در صدد          
ى تفسير و تأويـل بـا قـرآن و           كه عرفان و تصوف را بوسيله     

ى ايـن    و انصاف اين است كـه از عهـده        . حديث تطبيق كنند  
ى تأويل را به جـائى گذاشـتند         مهم به خوبى بر آمدند و پايه      

كه دست فيلـسوفان و تأويـل كننـدگان تـورات هـم بـه آن                
  .نخواهد رسيد

                                                 
  .ى نفحات األنس جامى مقدمه ـ1
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ا اســالم حقيقــى و و از آن بــه بعــد تــصوف و عرفــان ر
  :ديانت واقعى جلوه داده و گفتند

  1.»ما ز قرآن مغز را برداشتيم«
تا اينجا واضح شد كه تصوف مسلك خاصى است و ارتباطى به هيچ يك از اديـان                 

ارسطو شروع شده و در سال       جهان ندارد و سير تاريخى تصوف از يونان قديم و زمان          
  .كامالً التقاطى بوده است هجرى در اسالم خودنمائى كرده و 200

متصوفه بر متشرّعه امتيازى    : ماند اين است كه    بنابراين پرسشى كه در اينجا باقى مى      
  دارند يا خير؟

ى تصوف به حقايق جهان آفرينش پى ببريم و از معنويات            توانيم بوسيله  و آيا ما مى   
  مند گرديم يا نه؟ بهره

  :سدنوي اى مى يكى از دانشمندان شيعه در مجله
ى مخصوصى ميـان     توان گفت كه رابطه    به طور كلّى مى   «

ى تصوف موجود است و از همين جهت         اصل دين و طريقه   
ى طوايف دينى جهـان، حتّـى        است كه متصوفه در ميان همه     

اى كـه از يـك       هـر طايفـه   . شـود  بودائيها و برهمائيها پيدا مى    
مى راهى زمام هستى اجزاء اين جهان پهناور را به دست عـال           

مافوق طبيعت سپرده و براى مقـام آفريـدگار جهـان كـرنش             
اى از آنها به اميـد پـى بـردن بـه اسـرار پـس                 نمايند، عده  مى
ى غيبت، به مجاهدات و رياضـات پرداختـه و از لذائـذ              پرده

مادى و شهوات نفسانى چشم پوشيده و به تخليـه و تجريـد             
  .اند، اين همان تصوف است نفس پرداخته

 ميان هر طايفـه بـه اسـم مخـصوصى ناميـده             اگر چه در  
 اين روش در اسالم نيـز خودنمـائى كـرده و            شود و طبعاً   مى

                                                 
  .10 ى بحثى در تصوف، صفحه ـ1
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نشو و نمائى نموده است و جمعيت قابـل تـوجهى از عـالم              
  .اند عالم تشيع اين راه را رفته تسنّن و همچنين از

ى  چيزى كه هست اين است، چنانكه روشن شد، طريقه        
صـى شـمرد و در رديـف سـائر          تصوف را نبايد مـذهب خا     

شـود كـه مـذاهب تـسنّن،         مذاهب گذاشت؛ مثالً گفتـه نمـى      
اشعريت و اعتزال و تصوف و غير آنها است، بلكه هـر يـك              

  .از مذاهب اسالمى صوفى و غير صوفى دارد
و تقسيم حقيقى چنانكه سابقا اشاره نموديم ايـن اسـت           

ـ             ان و  كه براى نائل شدن به واقعيات و حقايق هستى كـه ادي
  :كنند، سه راه تصور شده است مذاهب بسوى آنها دعوت مى

ى دعـوت    راه ظواهر بيانات دينى، كه حقايق را در لفّافه        
  .حفظ نموده است

و راه استدالل عقلى با منطق فطرى، كه راه تفكّر فلسفى           
  .است

ى نفس و مجاهدات دينى، كه راه عرفـان و           و راه تصفيه  
  1.تصوف است

  :شود فوق به دو جمله خالصه مىى مطالب  كلّيه
. ى مخصوصى با اديان جهان دارد، كه در گذشته اثبات شد           آنكه تصوف رابطه  : اول

رابطه تنها از نظر التقاطى بودن تصوف به وجود آمده و االّ در اصل تـصوف كـه خـود                    
ى دست يك عده مردم غير دينى بوده است معنـى نـدارد كـه كـوچكترين                  اختراع شده 

  .اى بين آن و اديان جهان وجود داشته باشد رابطه
نويسنده معتقد است كه يكى از راههاى رسيدن به واقعيات و حقـايق هـستى               : دوم

  .كنند تصوف و عرفان است كه اديان و مذاهب بسوى آنها دعوت مى

                                                 
  .ره» ى طباطبائى عالّمه«ى مرحوم  ، نوشته85ى  مكتب تشيع، سال دوم، صفحه ـ1
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كند و ضمنا خود پاسـخى بـه مـشكل           اين مطلب كه موضوع بحث ما را تعقيب مى        
باشد، بايد كامالً مورد بحث و بررسى قرار گيرد و تشريح شود              مى جوانان در اين مورد   

  :كه
چگونه ممكن است تصوف يكى از راههاى رسيدن به معارف و حقايقى كه اديان              «

  .»كنند بوده باشد جهان به آن دعوت مى
ما در گذشته ثابت كرديم كه مسلك تصوف در بسيارى از مطالب با اصول و فروع                

شته و حتّى گاهى رهبران بعضى اديان، مانند اسالم به مبـارزه بـا آن بـر                 اديان منافات دا  
  .اند خواسته مى

ى متـصوفه    مثالً در موضوع وحدت اطالقى و وحدت وجود و فناء فى اللّه كه كلّيه             
دانند، به حدى بـا   بر سر آن اتّفاق دارند و آن را از بزرگترين مطالب پر اهميت خود مى        

يعنـى  (»  الوثقى ةعرو« مذهب شيعه منافات دارد كه در كتاب         اصول اسالم و بخصوص   
ى قرن اخيـر، آن را مـورد توجـه خـود قـرار               كتابى كه تمام مراجع تقليد شيعه در نيمه       

 قائلين به وحدت وجود را كه ملتزم به لوازم آن هم باشـد مـورد حملـه                  رسماً) اند داده
  .اند قرار داده و حتّى آنها را جزء كفّار دانسته

تـصوف هـم     روى اين فرض، چگونه ممكن است يك فرد تازه وارد باور كند كـه             
  .ى اسالمى باشد يكى از راههاى وصول به معارف حقّه

ما در گذشته يادآور شديم كه پيشوايان اسالم و بلكه بايد گفت چنان كـه از كتـب                  
و » موسـى «شود تمام پيغمبـران اولـوالعزم ماننـد حـضرت            تورات و انجيل استفاده مى    

 ممكن نيست كه يكى  با اين مسلك در مبارزه بوده و ابداًدائماً) عليهما السالم(» عيسى«
  .از راههاى وصول به حقايق و معارف الهى را تصوف فرض كنند

ى نفس و مجاهـدات دينـى        ى مذكور از تصوف، تزكيه     ممكن است منظور نويسنده   
در اين صورت؛ پس از آنچـه را        ) دده چنانكه ظاهر كلمات مقاله هم گواهى مى      . (باشد

كه در باال ما تحقيق نموديم فقط در نامگذارى اشتباه شده و االّ هيچ يك از اديان جهان                  
ى  ترديدى ندارند كه يكى از راههاى وصول به حقايق و معارف اديـان جهـان، تـصفيه                
ى  باطن و مجاهدات دينى خواهد بود؛ بلكه دين اسالم معتقـد اسـت كـه تنهـا بوسـيله                  
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در » قـرآن «چنانكه  . ى نفس ممكن است يك بشر به فالح و رستگارى نائل گردد            تزكيه
يازده قسم ياد كرده كه رستگارى و سعادت مخصوص كسى است           » والشّمس«ى   سوره

  .كه نفس خود را تزكيه كند
  

  رهبانيت
آن را بـه اسـالم      » علل انحطاط مـسيحيت   «ى رهبانيت، كه صاحب كتاب       اما درباره 

  .داده استنسبت 
رهبانيت را از    ايم كه اسالم عالوه بر اينكه      ثابت كرده » اتّحاد و دوستى  «ما در كتاب    

مسيحيت فرا نگرفته او را هم نسخ نموده و به مردم مسلمان دستور ائتالف و معاشرت                
  .داند را داده است و حتّى اتّحاد و دوستى را عالمت ايمان به خدا مى

  
  اعمال و نيات

  علـل انحطـاط مـسيحيت     «به خالف آنچه صـاحب كتـاب        (س اسالم   در دين مقد «
گيرد و پروردگار بـه نيـات        تنها اعمال انسان در روز قيامت مورد سؤال قرار مى         ) نوشته

  .فرمايد افراد، كه موجب عملى نشده باشد، توجهى نمى
  :فرمايد قرآن مى

كسى كه به قدر خردلى عمل خوب انجـام دهـد جـزاى     
و كسى كه به قدر خردلى عمل بد انجـام دهـد            بيند   آن را مى  

  1.جزاى او را خواهد ديد
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  .8تا7اتزلزال، آي
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  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«
شوند كه   ى مردم تنها بر طبق اعمالشان جزا داده مى         همه

اگر عمل آنان خير باشد جزاى آنان هـم نيـك اسـت و اگـر                
  1.اعمالشان بد باشد جزاى آنان هم بد است

اين مطلـب    روايات بر اين موضوع داللت دارد و خالصه اساس اسالم بر          و صدها   
بنا شده و هيچگاه اسالم بر قصد و نيتى كه در اختيـار انـسان نباشـد بـشر را مؤاخـذه                      

كنـد، نـه بـه اعمـال         اسالم مردم را با قصد آنها داورى مى       (نخواهد كرد و اين گفته كه       
  .تهمت به اسالم است) آنها

  
  باشد ازلى نمى) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«

. شـود  پس از آنكه از كلمـاتش معلـوم مـى         » علل انحطاط مسيحيت  «صاحب كتاب   
را از ازلـى بـودن      ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» محمد«معتقد است كه اسالم ازلى بودن نور        

  :گويد مسيح اتّخاذ كرده در چند سطر بعد مى
صلى اللّه  (» محمد«نور  در اسالم اين عقيده پيدا شد كه        «

قبل از او وجود داشته و اولين چيـزى بـوده كـه             ) عليه و آله  
  .»آفريده شده است

داند زيـرا    شود كه اين مرد معنى ازلى بودن را نمى         از اين جمالت كامالً استفاده مى     
  .ازلى بودن با آفريده شدن كامالً منافات دارد

لوجود، آنچه كه ابتدا نداشـته و هميـشه         قديم، دائم ا  : ازلى: (گويد فرهنگ عميد مى  
شود ابتدا دارد و قـديم   و از آن طرف مسلّم است هر چه آفريده مى) بوده و خواهد بود  

  .نبوده و ازلى نخواهد بود

                                                 
 .»شراالناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخيرا و ان شرا ف« ـ1
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رسـول  «داند چنانچـه حـضرت       و هم ممكن است كه اين مرد معنى آفريدن را نمى          
در ابتدا كلمه بود و كلمـه       (تقاد آنان   كه به اع  » عيسى«را با   ) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم

  .تطبيق كرده است1)نزد خدا بود و كلمه خدا بود
رسـول  «ولى بايد اين مرد مسيحى بداند كه اسالم اعتقاد به ازلى بودن نور حضرت               

داند و ايـن موضـوع در        ى خدا مى   را ندارد و او را آفريده     ) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم
  :گويد و قرآن مىصدها روايت تصريح شده 

بگو اى پيغمبر من جز بشرى مانند شما بيش نيستم ولى           
شود و جز اين نيست كه خداى شما خـداى           وحى به من مى   

  2.واحد است
صـلى اللّـه    (» رسول اكـرم  «شود كه حضرت     و حتّى يك روايت در اسالم پيدا نمى       

  .ازلى معرّفى نمايد» مسيح عيسى«را مانند ) عليه و آله
  

  خلوق خدا استكالم خدا م
مسلمانان معتقدند كه كالم خدا مخلوق خدا است ولى اشاعره كه يك دسته از اهل               

علـل انحطـاط    «باشند معتقدند كـه كـالم خـدا ازلـى اسـت صـاحب كتـاب                  تسنّن مى 
گويـد مـسيحيان و معتزلـه زيـاد          اشـاعره را بـه معتزلـه اشـتباه كـرده و مـى             » مسيحيت

  .ئى نرسيدند و گفتند كه كالم خدا ازلى استبافى كردند و هيچ كدام به جا فلسفه
انـد و بـراى اشـاعره ثابـت          دانشمندان مسلمان در اين موضوع بحث مفصلى كـرده        

  .اند كه خدا هميشه متكلّم نيست و كالم او حادث است نموده

                                                 
  .1، عدد 1 انجيل يوحنا، باب ـ1
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  .6ى  آيه
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بحث را ندارد به     و البتّه چون اين بحث مفصل است و وقت اين مجلس اقتضاء آن            
  .كنيم اكتفا مىهمين اندازه از سخن 

بنابراين اسالم و قـرآن معتقـد       ) توانند طالبين به كتب مفصله مراجعه فرمايند       و مى (
  .باشد است كه كالم خدا حادث است و ازلى نمى

  
  اسالم با الوهيت غير خدا مخالف است

  :نويسد  مى70ى  در صفحه» علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين«صاحب كتاب 
 كردند تقريبا همان عقيـده را كـه         معتزله در اسالم سعى   «

مسيحيان نسبت به مسيح دارند داشته باشند يعنى الوهيت او          
مرقوم اسـت و    » االنتظار«را اقرار كنند و اين عقيده در كتاب         

راجع به  » البغدادى«نيز شهرستانى از قول جاحظ و همچنين        
عقايد ايشان نسبت به الوهيت مسيح گفتارها دارند از جملـه           

كه شخصى بنـام منـصور اجلـى در زمـان           «: ى گويد شهرستان
هشام ابن عبدالملك گفت اولين چيزى كه خـدا خلـق كـرد             

، )عليه السالم (» طالب ابى بن على«بود سپس   » عيسى بن مريم  «
 مـيالدى   921منصور حالج نيز كه بنام بدعت كـار در سـال            

اى كـه    بدار آويخته شد خود را خدا دانسته از آشاميدن پيالـه          
  .»ح قبل از او آشاميده بود سخن گفتمسي

گوئيم دين مقدس اسالم از همان ابتداء با هر گونه شـرك و ادعـاى الوهيـت                  ما مى 
  .كرده است مى مخالف بوده و با مدعيان خدائى سخت مبارزه

ى  در قرآن براى آنكه مردم بدانند اسـالم بـا الوهيـت مـسيح مخـالف اسـت قـصه                   
  :گويد  ضمن آن مىرا نقل كرده و در» عيسى«حضرت 

پسر مريم آيا تو بـه مـردم        » عيسى«وقتى خدا فرمود اى     
گفتــى كــه مــن و مــادرم را بــراى خــود دو خــدا در مقابــل 

  پروردگار قرار دهيد؟
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رسـد   در پاسخ عرض كرد تو پاكى، به من نمـى         » عيسى«
ام تـو    كه آنچه حق من نيست بگويم اگـر مـن ايـن را گفتـه              

دانـى و مـن      س من است تو مى    اى كه هر چه را در نف       دانسته
دانـم و در حقيقـت دانـاى بـه           آنچه را در ذات تو است نمى      

  1.پنهانيها توئى
برخالف اعتقـاد   (و باز اين مرد دچار اشتباه شده و به گمان آنكه اگر منصور اجلى               

بـود و سـپس     » مـسيح  عيـسى «گفت اول چيزى كه خدا خلق كـرد         ) تمام مردم مسلمان  
بوده دين اسالم معتقد به الوهيت غيـر خـدا گرديـده            ) ليه السالم ع(» طالب على بن ابى  «

  .است
علـى بـن    «قبـل از نـور      » عيـسى «كه نـور    : اند يك از افراد مسلمانان نگفته      هيچ اوالً

شود كـه    خلق شده باشد و بلكه از روايات بسيارى استفاده مى         ) عليه السالم (» طالب ابى
بـوده اسـت و پـس از آن         » اول ما خلق اللّه   «) آلهصلى اللّه عليه و     (» پيغمبر اسالم «نور  
  .خلق گرديده است) عليه السالم(» طالب على بن ابى«نور 

ى خود صاحب كتاب علل انحطاط مسيحيت، منصور اجلى معتقد بوده   بگفتهو ثانياً
  .اش ازليت است منافات دارد آفريده شده بنابراين با الوهيت او كه الزمه» عيسى«كه 

  
  ى منصور حالجبيوگراف

اما منصور حالج كه مورد استشهاد صاحب كتاب مذكور است ما هم قبـول داريـم                
كه او ادعاى الوهيت كرد ولى در نزد مسلمين بقدرى اين مطلب بر خالف اسالم جلوه                
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  .116ى  مائده، آيه
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كرد كه به اعتراف صاحب كتاب مـذكور حـالج را بـه همـين جـرم بـدار آويختنـد و                      
ى  ى شـيعه در كتـب خـود او را از دايـره             قـه ى ح  دانشمندان مسلمان بخـصوص فرقـه     

  .اند مسلمانان خارج دانسته
 هجرى از دنيا رفته است ايـن مـرد در اثـر عوارضـات               309منصور حالج در سال     

توانـست مـردم     مغزى در اول ادعاى بابيت و سپس مـدعى الوهيـت گرديـد و تـا مـى                 
  .كرد مسلمان را از راه راست منحرف مى

  
  احكام منصور حالج

ى اسالم   كه از رجال برجسته   » محمدبن مكى « دركتاب مستدرك از شيخ شهيد       مثالً
  :كند كه منصور حالج كتابى داشت كه در آن كتاب نوشته بود است نقل مى

هركس سه روز روزه وصال بگيرد يعنى سه شـبانه روز            
هاى ماه مبارك رمـضان      چيزى نخورد اين روزه او را از روزه       

  .كند مستغنى مى
 در يك شب دو ركعت نماز بخوانـد كـه تـا             و كسى كه  

طلوع فجر طول بكشد تا زنده است ديگر الزم نيـست نمـاز             
  .بخواند

و كسى كه در يك روز هر چه دارد تصدق بدهد فريضه            
  .گردد حج از او ساقط مى

و اگر كسى به مقبـره خـويش بـرود و ده روز در آنجـا                
زه خود بماند و هميشه مشغول نماز و روزه و دعا باشد و رو        

را فقط در ضرورت با نان جو و نمك افطار كند ديگـر از او               
  .گردد  عبادت ساقط مىمطلقاً

و ما آن را نقل كرديم تـا مـردم بداننـد            » منصور حالج «اى از احكام     اين بود گوشه  
ى اسـالم    مسلمان نبوده و حركـات او بـا قـوانين عاليـه           » منصور حالج «عالوه بر آنكه    

 عضو فاسد اجتماع هم بوده كه بايد مانند عضو فاسد غيرقابـل             كرده است،  موافقت نمى 
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ى اعضاء از آن متأثر شـوند لـذا علمـاى شـيعه              عالج بدن آن را از بين برد تا مبادا بقيه         
  .اند دستور اعدام او را داده

بنابراين مسلمين و اسـالم ادعـاى الوهيـت را از مـسيحيت فرانگرفتـه و بلكـه تـا                    
  . اند كرده  موضوع هم مبارزه مىاند با اين توانسته مى

  
  اسالم و تمدن

  :نويسد  مى76صفحه » علل انحطاط مسيحيت«صاحب كتاب 
تمدنى كه در دنيا بنام تمدن عـرب يـا تمـدن اسـالمى              «

تـا قـرن چهـارم از        معروف است در حقيقت از هجوم عرب      
ى تمدنهاى آسياى غربى تشكيل      آميخته شدن عناصر مختلفه   

لـه مـسيحيت سـوريه و زرتـشتيت ايـران           گرديد، كـه از جم    
عوامل مؤثر آن بود با اختالط فرهنگهـاى مختلـف اخـتالف            

 11نژادهاى مختلف نيز شروع شد بطورى كه مـثال در قـرن             
حتّى جماعات مـسيحى نيـز اختالطـى از سـريانى و ايرانـى              

  .بودند
مسيحيان وارث افكـار عبرانـى و تمـدن يونـانى بودنـد             

ادند در قرن هفتم فاصله بين مـسيحيان        واينها را به مسلمين د    
 كـم و بـيش فرهنـگ        11و مسلمين زياد بود ولـى در قـرن          
  »ايشان ملى و به هم نزديك شده بود

  :پاسخ ما
جاى تعجب است كه اين مرد بر خالف تاريخ و وجدان سخن گفته و تمدن اسالم          

يت آشـنائى   را مقتبس از تمدن مسيحيت دانسته گويا بكلى بـا تـاريخ اسـالم و مـسيح                
باشد كـه تمـدن جهـان امـروز          دان مخفى نمى   نداشته و االّ بر يك فرد دانشمند و تاريخ        

  .منوط به پيدايش اسالم و مسلمين بوده است
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دانـد   دانسته معنى تمدن را هم نمى      شايد اين مرد چنانكه معنى آفريده و ازلى رانمى        
  .موضوع سخن بگوئيم خوب است اول تمدن را معنى كنيم و سپس در اثبات اين

مجموعه تدابيرى است كه انسان براى استفاده از طبيعـت بـه منظـور تـأمين               : تمدن
  1.برد احتياجات زندگى بكار مى

درست است كه در زمان ظهور اسالم ايران و سوريه و يونان مركـز تمـدن جهـان                  
 بوده است ولى اين حقيقت هم قابل انكـار نيـست كـه پـس از پيـدايش اسـالم تمـام                     

  .الشعاع تمدن اسالم قرار گرفت تمدنهاى جهان تحت
دانشمند معروف ايتاليائى در اثر فشار كليسا مجبور شد كه از           » گاليله«پيش از آنكه    

دست بكشد و در مجلس عمومى توبه كند مسلمانان آزادنه          ) حركت زمين (كشف خود   
شدند اگـر     مى و بلكه بعنوان عبادت و خدمت بخلق به بزرگترين كشفيات علمى موفق           

و صدها دانشمند ديگر مـسلمان  » بوعلى سينا«و » محمدبن زكرياى رازى  «شما بحاالت   
درست اسـت كـه آنـان دانـشمندان         2نگاه كنيد ناگزيريد اين حقيقت را هم قبول نمائيد        

اند ولى همين ايران با اينكه قبل از اسالم مهد تمدن بوده است براى نمونـه                 ايرانى بوده 
  .شده است  اين افراد در او يافت نمىيك نفر مانند

در روزگــارى كــه مــردم فرانــسه از ســاعتى كــه مــسلمانان اختــراع كــرده بودنــد  
ترين  مسلمان بر مترقى خواستند آن را بعنوان شيطان از بين ببرند مردم ترسيدند و مى مى

  .كردند ممالك جهان حكومت مى
فـات آن ماننـد موضـوع       در موقعى كه مسيحيان به ضد و نقيـضهاى انجيـل و خرا            

از نظر دانـشمندان بـزرگ      (كور كورانه ايمان داشتند مسلمانان      ) تثليث در عين توحيد   (
  .بزرگترين دانشگاههاى علمى عالم را تأسيس كرده بودند) جهان

                                                 
  .148فرهنگ امير كبير، صفحه  ـ1
  . مراجعه شود به كتاب تمدن اسالمـ2
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تمام دنيـا   «: نويسد در تاريخ طب خود مى    » دكتر لكلرك «
بايد رهين مسلمين باشد كه فقـط آنهـا خـدمتى ارزنـده بـه               

  .»اند رف و فرهنگ دنيا كردهمعا
در كتـاب تمـدن اسـالم و عـرب          » دكتر گوسـتاولوبون  «
تا قرن پانزدهم تئورى و فرضيه و مطلبـى را كـه            «: نويسد مى

مأخوذ از نويسندگان مـسلمان نبـود دانـشمندان اروپـا آن را             
  .»دادند مورد توجه قرار نمى

آلبرت بزرگ كشيش و فيلـسوف     «: گويد مى» مسيو رنان «
وف آلمانى هر چه داشت از بوعلى سينا دانشمند بـزرگ           معر

  .»...اسالم آموخته بود 
» ابـن رشـد اندلـسى     «اش رااز    تمام فلسفه » سن توماس «

ها و دانشگاههاى    دانشمند مسلمان فرا گرفته و تمام دانشكده      
اروپا تا پانصد سال الى ششصد سال روى كتـب دانـشمندان            

فقـط علـوم     آن همه مـدت   مسلمان دائر بوده و مدار علوم با        
  .مسلمين بوده است

دكتر گوسـتاولوبون فرانـسوى پـس از آنكـه جمعـى از             
  :گويد برد مى دانشمندان و مخترعين بزرگ اروپا را نام مى

اند و يا ناقل اقوال      تمام آنها يا شاگرد علماى اسالم بوده      «
  .»باشند آنها مى

ز اگـر نـام اسـالم و مـسلمين ا         «: گويد مى1»مسيو ليبرى «
تاريخ خارج شده بود عصر جديـد حيـات علمـى اروپـا تـا               

  2.»افتاد چندين قرن ديگر عقب مى

                                                 
 .Libre ـ1

  .»ى دكتر و پير مناظره« كتاب ـ2
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دانم مسلمانان از كدام دانشمندان مـسيحى و يـا كـدام قـانون پـر اهميـت                   من نمى 
  !اند؟ مسيحيت تمدن را آموخته

آيا در كجاى تاريخ سراغ داريد كه در يكى از ممالك مسيحى مذهب يك دانـشگاه        
ى علمى قبل از آشنا شدن مسيحيان با مسلمانان و شاگردى كردن آنان              ك مؤسسه و يا ي  

از مسلمين داشته باشند اگر تمدن ناقصى قبل از اسـالم بـوده مربـوط بـه روشـنفكرى                   
  .باشد و به مسيحيت ارتباطى نداشته است اند مى ايرانيان كه زرتشتى بوده

در طول تاريخ هيچگاه مسيحيت     » نايرا«ترين ممالك جهان     قابل توجه آنكه متمدن   
مردم ايران زرتشتى بوده و پس       را مذهب رسمى خود انتخاب نكرده و تا قبل از اسالم          

اند همين مطلب دليل كاملى است كـه قـوانين مـسيحيت بـراى               از آن به اسالم گرويده    
روشنفكران و متمدنين عالم آن قدر ارزش ندارد كـه آن را برنامـه زنـدگى خـود قـرار                   

  .ندده
دهد اين است كه به اعتقـاد مـسيحيان كتـب          عالوه مطلبى كه بحث ما را خاتمه مى       

ى دانـشمندان مـسيحى      مسيحى يعنى انجيل و تفاسير آن از بين نرفتـه و بلكـه بوسـيله              
  .تكميل هم شده است

ى قرآن در اسالم نوشته شده هنوز وجود دارد و ما            و نيز قرآن و كتبى كه زير سايه       
دهد از اين دو مكتب استفاده كنيم و آن را با  لبى كه تمدن بشر را ترقّى مىتوانيم مطا مى

يكديگر بسنجيم و مقايسه كنيم و كامالً بدست آوريم كه آيا قرآن تمدن را به مسيحيت                
  .تعليم داده يا اسالم تمدن را از مسيحيت آموخته است

انـد   ه اين نتيجه رسيده   اند و ب   ولى اين زحمت را دانشمندان بزرگ قبل از ما كشيده         
كه هر چه اسالم مردم جهان را به طرف تمدن سـوق داده در مقابـل، كليـسا و انجيـل                     

  .فعلى بشر را از پيشرفت فرهنگ و تمدن جلوگيرى كرده است
نشينى و تـرك ازدواج و اعتقـاد بـه صـدها             تواند با رهبانيت و مغّاره     انسان كجا مى  

ى كليـسا در ميـان       تحصيل علم و دانش كه بوسيله     مطالب خرافى ديگر و حرام دانستن       
مردم رواج داده شده بود، متمدن گردد و حتّى كارش به جائى برسـد كـه تمـدن را بـه             
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چنانكه صـاحب كتـاب علـل انحطـاط         . (دهد مردم مسلمان روشنفكر و دانشمند تعليم     
  ).مسيحيت ادعا كرده است

  :بقول آن شاعر
  واند كه شود هستى بخشكى ت   ذات نا يافته از هستى بخش

از اينكه امشب زحمت دادم و وقـت شـريف شـما را گـرفتم               : جوان مسيحى گفت  
ى  خواهم اميد است بيشتر بتوانم از قوانين عاليه و مطالب علمى اسالم بوسـيله              عذر مى 

  .دانشمندان مسلمان استفاده كنم
حـث و انتقـاد     كـانون ب  «در اين موقع رفقا از جا بر خاستند و بعد از خداحافظى از              

  .خارج شدند و اين جلسه پايان يافت» دينى
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  پاسخ سؤال چند روشنفكر
 چند نفر از روشنفكران و آقايانى       13/10/1342در تاريخ   

كه در راه تحقيق از معارف اسـالمى جـدى بودنـد بـه دفتـر               
مراجعه نمودند و سؤاالت زير را     » كانون بحث و انتقاد دينى    «

  .از ما پرسش فرمودند
  :سؤال كردند كه» حسن طيبيان«ابتدا آقاى 

ضى دعاها بايد به عربى خوانده شود، آيـا         چرا نماز و بع   
  ى آن استفاده شود چه صورت دارد؟  اگر از ترجمه

  
  :ما در جواب گفتيم

ى زمـين بـه صـورت        شكّى نيست كه در اثر پيشرفت علوم و صـنايع، امـروز كـره             
آمده است؛ يعنـى تـا    اى محقّر و كوچكى كه جمعى دور يكديگر نشسته باشند در      خانه

ى مردم فراهم نبود، آشنائى مـردم مختلـف بـا            يط مسافرت براى همه   يك قرن قبل شرا   
رسيد و بلكـه بـراى اكثـر مـردم در دوران عمـر،               يكديگر كار بسيار مشكلى به نظر مى      

مسافرتهاى دور حتّى براى يك بار هم آسـان نبـود و همچنـين اگـر يـك فـرد عـادى                      
اى شده  العاده  مشكالت فوقخواست از اخبار دنيا اطّالعات كاملى داشته باشد، دچار مى

ولى امروز كه وسائل نقليه و پخـش اخبـار          . گرديد و آخراألمر به هدف خود موفّق نمى      
انگيزى در آمده، مسافرتها آسان گرديده و كسب اخبـار بـراى همـه               به صورت شگفت  
ى مردم آن بايد با      ى محقّرى را به خود گرفته، همه       دنيا صورت خانه  . كس ممكن است  

  .ارتباط كاملى داشته باشنديكديگر 
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در اينجا مشكلى كه باقيمانده و ممكن است بگوئيم با حـل نـشدن ايـن مـشكل از          
گـردد، نداشـتن يـك زبـان جهـانى و            ى كاملى نمـى    پيشرفت علوم و كشفيات استفاده    

گردد و مردم دنيا از اخبار و        المللى است، كه بدون داشتن آن زبان، كارها آسان نمى          بين
  .شوند ديگر مطّلع نمىاحوال يك

متفكّرين و دانشمندان بزرگ معتقدند كه تا دنيا به تمام معنى به صورت يك خانـه                
لذا براى رسيدن بـه ايـن مقـصود،         . در نيايد، مردم جهان روى سعادت را نخواهند ديد        

المللـى و    اند كه مهمترين آنهـا بوجـود آوردن يـك زبـان بـين              هائى را طرح كرده    برنامه
  .جهانى است

ى عـالم را     بنابراين دين مقدس اسالم كه دين جهانى است و باألخره يك روز همه            
بينى امروز دنيـا     كند، پيش  ى مشكالت بشر را حل     فرا خواهد گرفت و عاقبت بايد همه      

را بـراى   ) عربـى (را كرده و در چهارده قـرن قبـل بهتـرين و كـاملترين زبانهـاى دنيـا                   
بينـيم قـرآن كتـاب       و لـذا مـى    . لى انتخاب فرموده است   المل مسلمانان به عنوان زبان بين    

آسمانى مسلمين به زبان عربى است و كسى كه بخواهد كامالً از لطايف و اعجاز قـرآن         
استفاده كند، بايد زبان عربى را فراگرفته و جمالت عربى قرآن را همان گونه كـه نـازل            

  .شده است، بخواند
دين مقدس اسالم رسـيده اسـت اگـر بـه           همچنين دعاها و كلماتى كه از پيشوايان        
  .زبان عربى خوانده شود، لطف خاصى دارد

المللـى و جهـانى بـراى        خواسته يك زبان بين    گويد كه اسالم مى    تمام اينها به ما مى    
مردم مسلمان انتخاب نمايد، تا روزى كه دنيا تحت پرچم اسـالم قـرار بگيـرد و مـردم                  

ى دين مقدس اسالم     كنند و مسلمانان در زير سايه     جهان با يكديگر ارتباط بيشترى پيدا       
  .استراحت نمايند

به همين جهت شايد عربى خواندن نماز هم به همين منظور بوده و همين هدف را                
  .نمايد تعقيب مى

زيرا واضح است كه وقتى يك نفر مسلمان بر خود، الزم و واجب دانست كـه هـر                  
 كلمات عربى صرف كنـد، رفتـه رفتـه          صبح و شام چند دقيقه وقت خود را به خواندن         
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روى حس كنجكاوى به فكر فراگرفتن زبان عربى خواهد افتاد و به قدر حاجت خـود                
ى متفكّرين امروز جهان؛ در هزار و چهارصـد          و به اين وسيله ايده    . شود از آن مطّلع مى   

همـان  تـأمين گرديـده و      ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «برومند   سال قبل بدست  
  .المللى و جهانى بوجود آمده است زبان بين

و حتّى دانشمندان بزرگ جهان اين عمل اسـالم را مـورد سـتايش قـرار داده و در                   
  :اند ضمن سخنان خود گفته

بينـى امـروز     اسالم به قدرى با عظمت اسـت كـه پـيش          «
المللى و جهانى    جهان را كرده و براى مردم مسلمان زبان بين        

  .»بوجود آورده است
ــه« ــا خيراللّ ــسنده » حن ــانى نوي ــسيحى لبن ــروف  م ى مع
همـين  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر عرب «براى  «: گويد مى

عظمت كافى است كه زبان عربى را زنده و جاويدان نمـود،            
در زمانه مخلّد كرد و فراگرفتن آن را بر تمام پيـروان اسـالم              

ى كه باشـد    زيرا بر هر مسلمان از هر نژاد و ملّت        . واجب نمود 
واجب است نماز را به زبان عربى كه زبـان خـدائى و لغـت               
رسمى دين است بجا آورد، بنابراين زندگانى جاويد قوميـت          

  1.»ى عربى را محقّق نموده است و زبان جامعه
ى مسلمانان نماز را به عربى بخواننـد تـا در            شايد علّت دومى كه واجب است همه      

  :انى بوجود آيد اين باشد كهالمللى و جه نتيجه يك زبان بين
ى مردم جهان در يك صف و مذهب قرار          خواسته همه  چون دين مقدس اسالم مى    

گيـرى را    گيرند و با يكديگر كمال دوستى و اتّحاد را داشته باشـند، رهبانيـت و گوشـه                
ترك نموده و به جاى آن اتّحاد و دوستى، ائتالف و آميزش در بين خود برقرار سـازند                  

ل با اختالف زبان بسيار كار مشكلى است؛ لذا دستور داده كه مـردم مـسلمان                و اين عم  
  .المللى و جهانى هم داشته باشند عالوه بر زبان بومى و محلّى يك زبان بين

                                                 
 .» از نظر ديگران)ص(محمد «ـ1
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بنابراين واضح است كه اگر هر ملّت و جمعيتى به زبان خود، قرآن و دعاء و نمـاز                  
خواندنـد، ايـن منظـور تـأمين         د مـى  كردند و آنها را بـه زبـان بـومى خـو            را ترجمه مى  

ى  دهنـده  كه مشكل روز را حـل كـرده و نـشان          «المللى و جهانى     گرديد و زبان بين    نمى
آمد و ممكن بود كه دانشمندان و متفكّرين جهان به           بوجود نمى » وحدت مسلمين است  

در مقابـل اسـالم و      ) كه هـم اكنـون شـده      (دين مقدس اسالم خرده گرفته و اين گونه         
  .ين محكمش خاضع نشوندقوان

البتّه ناگفته پيدا است كه علل احكام تا حد زيادى از ما پوشيده است و چنانچه در                 
ايم، مسلمان بايد به حكم فطرت در مقابل دستورات اسالم تعبد كند و              قبل يادآور شده  

مطمئن باشد كه اگر اسالم قانونى براى بشر گذرانـده بـه منظـور جلـب منـافع و دفـع                     
ى علم بـشر، آن طـور كـه بايـد توسـعه              ى زيادى از او بوده است و چون دائره        ضررها

ى كامل پيدا نكرده و از مصالح و منافع          نيافته، ممكن است به علل يك حكم هم احاطه        
  .خبر باشد بى آن

كنيم كه علّت عربى خوانـدن نمـاز فقـط بوجـود آوردن زبـان                بنابراين ما ادعا نمى   
 بوجود آوردن وحدت و اتّحاد است، بلكه شايد صـدها منـافع             المللى و يا   جهانى و بين  

  .خبريم ديگر هم داشته باشد كه ما از آن بى
  

  ى وضو فلسفه
  :پرسيدند» حسين جابرى«آقاى 
ى وضو گـرفتن بـراى نمـاز چيـست؟ لطفـا اگـر               فلسفه

  ممكن است مشروحا براى ما آن را بيان فرمائيد؟ 
  :ما گفتيم

صلى اللّـه   (» پيغمبر اسالم « از اعتقاد به خدا و رسالت        در قبل يادآور شديم كه پس     
و حقّانيت اين دين مقدس تعبد در مقابل دسـتورات و اوامـر الهـى فطـرى       ) عليه و آله  
  .بشر است
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ى حكمـى را نـدانيم بـه آن     تا ما فلـسفه : گويند لذا كسانى كه بدون فكر و تأمل مى   
فطـرت ذاتـى خـود را از          حقيقت عمل نخواهيم كرد، خالف وجدان سخن گفته، يا در        

  .اند دست داده
بنابراين اگر شخصى بخواهد طبق وجدان و فطرت خود عمل كند بايـد در مقابـل                

  . ى احكام نباشد دستورات اسالم تعبد نمايد و در صدد جستجوى فلسفه
ــت   ــسه گف ــر در جل ــشجويان حاض ــى از دان ــما : يك ش

وحانيين خود  فرمائيد ما مردم مسلمان مانند مسيحيان از ر        مى
  . اى نبريم كوركورانه تقليد كنيم و از علم و دانش بهره

  :من گفتم
هاى مختلـف    جلد اول و شماره   » پاسخ ما «كنم كه اگر جنابعالى كتاب       من گمان مى  

  .كرديد فرموديد، جواب اين سؤال را از آنها دريافت مى اين كتاب و نشريه را مطالعه مى
كه تا اين تاريخ هزارها سـؤال دينـى را          » تقاد دينى كانون بحث و ان   «ما در جلسات    

ايم كه اسالم ديـن علـم و         ى احكام بوده، ثابت كرده و گفته       پاسخ گفته و اكثرش فلسفه    
دانش است و به حدى اين دين مقدس مردم جهان را به تحـصيل علـم و دانـش وادار                    

فتاد سال عبادت   هر كس يك ساعت فكر كند بهتر از آن است كه ه           «: گويد كرده كه مى  
: فرمايد و براى دانشجويان و محصلين به قدرى عظمت و ثواب قائل شده كه مى» نمايد

نماينـد مالئكـه     براى خدمتگزارى دانشجويانى كه با نيت پاك كسب علم و دانش مـى            «
  .»اند آماده

بنابراين محال اسـت كـه اسـالم ماننـد اديـان ديگـر از پيـشرفت علـم و فرهنـگ                      
سواد تربيت نمايد، حتّى به تابعينش دستور داده كـه           و پيروان خود را بى    جلوگيرى كند   

ى افرادشان قبل از رسيدن به حد بلـوغ در اصـول ديـن كمـال كنجكـاوى را                    بايد همه 
مـسلمانان در اصـول ديـن حـق         . نموده و با دليل و برهان اصول دين را آموخته باشند          

در قرآن مردمى را كه به دين پـدر و          .  كنند ندارند حتّى از دانشمندترين افراد بشر تقليد      
ى  نمايند مذمت كرده و آنـان را از دسـته          مادر خود مانده و از آنان تقليد كوركورانه مى        

ولى ناگفته پيدا است كه پس از آنكه يك فرد با تحقيق كامل به              . خردان دانسته است   بى
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) لى اللّـه عليـه و آلـه       صـ (» پيغمبر اسالم «وجود خداى جهان اعتقاد نمود و دانست كه         
گويد از جانب خداى بزرگ است و حتّى در تمام آنهـا             ى الهى بوده و آنچه مى      فرستاده

اختيـار هـر بـشرى       مصالح اجتماع را در نظر گرفته است به حكم فطرت و وجدان بـى             
و . گونه دستورات سر تـسليم فـرود آورد      مجبور است از آن پيروى كند و در مقابل اين         

ى آن دستورات را نداند، از انجام آن فرمـان سـرپيچى             ر اين صورت فلسفه   مسلّم اگر د  
اند و يا  در عين حال پيشوايان دين مقدس اسالم تا جائى كه صالح دانسته. نخواهد كرد

  .اند از آنان سؤال شده فلسفه و معانى قوانين اسالم را بيان كرده
و » علل الـشّرايع  «ه نام   ى احكام ب   دو كتاب در علل و فلسفه     » شيخ صدوق «مرحوم  

ى احكام اسـالم     نوشته و تا حدى كه برايش مقدور بوده روايات فلسفه         » معانى االخبار «
  .را در اين دو كتاب آورده است

كنـد كـه     روايتى نقـل مـى    » علل الشرايع «ى وضو در كتاب      ى فلسفه  منجمله درباره 
  :ى آن اين است خالصه

پيـشواى  ) المعليه الـس  (» على بن موسى الرضا   «حضرت  
» فـضل بـن شـاذان     «ى   هشتم مسلمانان جهان در پاسخ نامـه      

اگر سؤال شود وضو براى چه واجـب        «: نيشابورى نوشت كه  
شود براى آنكه وقتى بنده در مقابـل         است، در پاسخ گفته مى    

ايستد پاك و پـاكيزه باشـد و         پروردگار خود براى عبادت مى    
و خـود را از  خدا را براى آنكه وضـو گرفتـه اطاعـت كـرده      

  .»نجاسات پاك و منزّه نموده باشد
ى مهـم وضـو      اگر دقّت شود كـامالً دو فلـسفه       ) عليه السالم (» امام«ى   به اين جمله  

  .گردد واضح مى
ى افراد مسلمان در شبانه روز چند مرتبه دست و           نظافت جسمى، كه بايد همه    : يك

گـردد شستـشو     رى آلوده مـى   صورت خود را تا جائى كه معموالً به گرد و كثافت بيشت           
و در ايـن    . ى مسلمانان نظافت و پـاكيزگى را رعايـت كننـد           دهند و به اين وسيله همه     

ى افراد را نموده و به آسانترين تنظيـف و شستـشو        دستور باز اسالم كامالً مراعات همه     
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دهد كه بايد شستن با آب به قدرى كامـل           اكتفا كرده است ولى در عين حال دستور مى        
 كه حتّى يك سر موئى كثافت و مانع از رسيدن آب به محلّ وضو وجـود نداشـته                باشد
  .باشد

داراى  ى روح و فكر، پرواضح اسـت كـه هـر قـدر قانونگـذار               نظافت و تزكيه  : دو
اهميت بيشترى باشد عظمت قـوانينش بيـشتر و مجريـان قـانون در حفـظ آن فعاليـت                   

ريدگار جهان باشد، مسلّم اهميت قوانينش به كنند؛ بنابراين اگر قانونگذار آف     كاملترى مى 
  .همان نسبت بيشتر و بر معتقدين به خدا مراعاتش الزمتر است

ولو با نظافـت    (اگر يكى از اجزا و شرايط وضو        : اند كه  لذا دانشمندان مسلمان گفته   
ترك شود وضو باطل است، چون با ترك عمدى آنها          ) ظاهرى هم منافاتى نداشته باشد    

ى اهميت داده نشده و عبوديت كامل رعايت نگرديده است، بلكه روح و فكر              قانون اله 
عادت به مخالفت داده و خود را بـه ايـن وسـيله از              ) يعنى قانون شكنى  (خود را با اين     

ى حـديث مـذكور      در خاتمـه  ) عليه السالم (» امام«و لذا   . كند ى متدينين خارج مى    دائره
  :فرمايد مى

گردد  ى روح و قلب انسان مى      هعالوه، وضو باعث تزكي   «
تا آنكه با توجه كامل در پيشگاه با عظمـت پروردگـار عـالم              

  .»بايستد
شكّى نيست كه اين دو علّتى كه براى وضو در اين روايـت بيـان شـده، بـسيار پـر                 

به ) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«ولى در عين حال نبايد فراموش كرد كه         . اهميت است 
اند و شايد صدها علّـت ديگـر، وضـو داشـته              مردم، با آنان سخن گفته     قدر عقل و فهم   

  .اند براى مردم بيان كنند باشد كه پيشوايان اسالم مقتضى ندانسته
ترى موفّق گـردد و بـشر رشـد          العاده البتّه روزى كه علم و فرهنگ به پيشرفت فوق        

 نهفته بردارد، چنانكه    اسرار تواند تا حدى پرده از روى اين       فكرى بيشترى پيدا كند، مى    
  .آثار آن از حاال ظاهر شده است
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  كند اى كه مدعاى ما را ثابت مى نمونه
ترين اطباى مشهد بوده، براى مرد مورد  كه يكى از نامى» حسن افتخار«مرحوم دكتر 

در چندى قبل من مبتال به مرض بيدار خوابى شده بودم، بـراى             : اطمينانى نقل كرده كه   
ريس مسافرت كردم، به طبيب متخصصى براى رفع ايـن بيمـارى مراجعـه              معالجه به پا  

نمودم، طبيب مذكور دستور شستن دستها را از مرفق و صورت و پا را به ترتيبى كه ما                  
گيريم داد و در ضمن يادآور شد كه يكـى از خـواص و منـافع                 مردم مسلمان وضو مى   

دسـتور داده اسـت     ) يه و آلـه   صلى اللّه عل  (» محمد«وضوئى كه پيشواى اسالم حضرت      
كند، من تعجب كرده و دانـستم كـه ديـن            اين است كه اين گونه بيماريها را معالجه مى        

  .ى جهان است مقدس اسالم كاملترين اديان زنده
  

  ى تيمـّم فلسفـه
ى  پس فلـسفه  : سؤال كردند » حسين طيبيان «سپس آقاى   

  تيمم از نظر دين مقدس اسالم چيست؟ 
  :گفتممن در جواب 

توانـد   ى قبل متذكّر شديم كه علم بشر محدود اسـت و نمـى             با آنكه در چند دقيقه    
كامالً به حقايق و اسرار عالم هستى پى ببرد، عالوه بـه حكـم فطـرت بايـد در مقابـل                     

  !نمائيد ى تيمم سؤال مى دستورات اسالم تعبد كند، باز شما از فلسفه
نجكاوى و دقّت مردم مسلمان در امـور        من اين عمل شما را دليل كاملى بر حس ك         

اسالم اشكالى به نظـر مـسلمين        اگر در اصول دين مقدس    : گويم كه  دانم و مى   دينى مى 
  .گرفتند نمودند و وقت ما را به اين گونه مطالب جزئى نمى رسيد از ما پرسش مى مى

 شايد مقصود آقاى طيبيان اين است كه علم روز تشخيص داده          : يكى از دانشجويان  
باشد و مسلّم دست و صـورت را بـه خـاك             است كه خاك داراى همه نوع ميكرب مى       

آلوده كردن با نظافت و طهارت بدن منافات دارد، پس چگونه دين مقدس اسالم بـراى                
طهارت بدن دستور تيمم داده است، پر واضح است كه اگر اين اشكال حل نشود بايـد                 



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         75  

از ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» پيغمبر اكرم «و علم   بگوئيم كه اسالم متوجه اين نكته نبوده        
  .باشد ى پروردگار عالم نمى ناحيه

اوالً تيمم تنها با خاك نيست و بلكه با سنگ و چيزهائى كـه از               : من در پاسخ گفتم   
  .توان تيمم نمود زمين است مى

 مگر آب يا چيزهـاى ديگـر كـه هميـشه بـا آن سـر و كـار داريـم مملـو از                         و ثانياً 
ايم كه ميكربهاى مضر     و ما در جلد اول اين كتاب ثابت كرده        . باشد كربهاى مضر نمى  مي

  .براى رشد بدن انسان از هر چيز الزمترند
 اينكه فرموديد علم روز تشخيص داده كـه خـاك داراى همـه نـوع ميكـرب                  و ثالثاً 

  :گويند باشد اشتباه است، زيرا دانشمندان پزشكى مى مى
يفى نيست و بلكه اگـر خـاك از         خاك به تنهائى چيز كث    «

  .»باشد آلودگيها پاك باشد داراى فوائد و خواصى هم مى
خاك فى نفسه چيز    «: گويد مى» صدرالدين نصيرى «دكتر  

شـود، بلكـه خـود       كثيفى نيـست كـه سـبب توليـد امـراض          
  1.»ى مواد آلى است ى ميكربهاى موذى و منهدم كننده كشنده

ى فنّـى دانـشگاه      دهمهندس بازرگان رئيس سابق دانـشك     
دانيد كه پنى سـيلين داروى ميكـرب         آيا مى «: گويد تهران مى 

ى عفونتهاى داخلى از خـاك كـشف         كش قوى و زائل كننده    
  2.»شود؟ شده و از خاك گرفته مى

براى خاك فوائدى نقل شده كه موضوع بحث مـا را           » راهنماى تندرستى «در كتاب   
  .كند تأئيد مى

                                                 
 .63ى  ماعى در اسالم، صفحهبهداشت اجت ـ1

  .78ى  مطهرات در اسالم، صفحه ـ2
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θ#دهد با خاك پاك تيمم كنيد  مىبنابراين اسالم كه دستور ßϑ £ϑ u‹ tF sù)) # Y‰‹ Ïè|¹ (($Y7 ÍhŠsÛ1 
  .با نظرات دانشمندان علم طب منافات نداشته بلكه از نظر علم روز تأئيد شده است

  :نويسد ى خود مى يكى از دانشمندان پزشكى در مقاله
گسترش غبار رقيق خاك روى صورت و دستها فوائـد           «

ل اسـت كـه هيچگـاه طبيعـت         بسيارى دارد، روى همين اص    
دهد صورت و دستهاى شـما ماننـد سـائر اعـضاء             اجازه نمى 

  .»بدن پوشيده باشد
بـا پيـشرفت     گوئيم كه اسالم تنها به همين منظور دستور تيمم را داده، ولـى             ما نمى 

توانيم براى شما ثابت كنيم كه حتّى همين دستور اسالم هم برخالف  علم و دانش ما مى
  :»صدرالدين نصيرى«ى دكتر  و به گفتهبهداشت نبوده 

همان گستراندن غبار خاك روى صورت و دستها خالى         «
  .»باشد از فائده نمى

اضـافه  » بهداشت اجتمـاعى در اسـالم     «نامبرده در كتاب    
نمائيم گذشـته    وقتى مواد جايزالتيمم را مطالعه مى     : كند كه  مى

بار از لطافت و پاكى اصلى خاك، در خشك بودن و حالت غ           
دانيـد كـه دسـتور       داشتن آنها هم تأكيد شده است، البد مـى        

تيمم در دين اسالم اين اسـت كـه اول بايـد دسـتها را روى                
خاك تميز فرود آورد و سپس به پيشانى كشيد، اگـر خـاك،             

  .تميز و پاك نباشد تيمم باطل است
 از بيماريهـا را  كند بـسيارى  بنابراين خاك پاكيزه عالوه بر آن كه انسان را آلوده نمى    

شود و در ضمن يكى از علل و         نمايد و اشكال جنابعالى با اين بيان حل مى         هم دفع مى  
  .سازد مصالح بهداشتى تيمم را براى جنابعالى واضح مى

  
  

                                                 
 .47ى  ى نساء آيه سوره ـ1
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  )صلى اللّه عليه و آله(استقامت پيغمبر اسالم 

خواسـت   يكى از دانشجويان كه در جلـسه بـود و نمـى           
  :سؤال خود را چنين مطرح كردنامش در كتاب ذكر شود 
صـلى اللّـه عليـه و       (» پيغمبر اسالم «در كتابى نوشته بود     

  1.مرا پير كرد» هود«ى  سوره: فرموده) آله
را ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «سپس فرسودگى   

öΝى به آيه  É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |((N ö ÏΒ é&2      كه در آن سوره واقع است
سـتقامت و پايـدارى و راسـت روى         ا«: گويـد  نسبت داده مى  

به قـدرى مـشكل     ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «براى
بـه  ! بود كه در آن حضرت پيرى و شكـستگى بوجـود آورد           

توانست در اطاعت خدا و ترك تمايالت نفـسانى          آسانى نمى 
  .»خود استقامت نمايد

صـلى اللّـه    (» پيغمبـر اسـالم   «آيا اين نسبت براى     : سؤال
شايسته است؟ و واقعـا آن حـضرت بـه آسـانى            ) و آله عليه  
توانست نفس خود را قانع كند كه در مقابل اوامـر الهـى              نمى

  !سركشى نكند؟
شد و پروردگار او را مأمور بـه         آيا اگر اين آيه نازل نمى     

» پيغمبر اسـالم «فرمود ممكن بود كه  استقامت و پايدارى نمى 
 دست بدهد تا شكـسته      استقامت را از  ) صلى اللّه عليه و آله    (

  !نگردد؟

                                                 
  .»شيبتنى سورة هود «ـ1
  .112ى  ى هود آيه سوره ـ2 
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عالوه همين عبارت، يعنـى امـر الهـى بـه اسـتقامت در              
» پيغمبـر اسـالم   «هم وجود دارد پس چـرا       » شورى«ى   سوره

  از آن سوره شكايت نكرد؟ ) صلى اللّه عليه و آله(
  

  :من گفتم
لى ص(» پيغمبر اسالم«ى  اى كه گاهى درباره اين را بدانيد كه ما هم از تعبيرات زننده

دانيم كه سـؤال     شود بسيار متأسفيم و هم مى      در اين گونه كتب ديده مى     ) اللّه عليه و آله   
بوده اسـت ولـى     ) صلى اللّه عليه و آله    ( »رسول اكرم «ى به حضرت     شما از روى عالقه   

اى را كه بايد در نظر داشته باشـيم ايـن اسـت كـه اگـر از يـك                     ى اول جمله   در مرحله 
ى جنابعالى به زبان جـارى   اى را خالف سليقه   شنويد كه جمله   ىدانشمند و يا سخنگو م    

اى را در يك كتاب مختصر كامالً نقل كند، نبايـد از آن              تواند تفسير آيه   كند و يا نمى    مى
ى اول كامالً آن را بررسى كنيـد، اگـر صددرصـد آن              انتقاد بنمائيد، بلكه بايد در مرحله     

دانم آن كتابى كه شما بـه        نمائيد؛ من كه نمى   جمله مورد خدشه و اشكال بود اعتراض ب       
ايد در چه شرايط و به چه منظور نوشته شده است و آيا اين جملـه را                  آن اشاره فرموده  

يـادآور گرديـده و يـا منظـور     ) صلى اللّه عليه و آلـه   (» پيغمبر اسالم «در مقام اشكال به     
  .ديگرى داشته است

پـر  : گفـت  روايت شده كه مى» ابن عباس«ى شريفه از  به هر حال در تفسير اين آيه    
  1.اى نازل نشده است آيه) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«تر از اين آيه بر  زحمت

شـيبتنى هـود    «: فرمـود ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» پيغمبر اكرم «و در روايتى دارد كه      
گفتـه   ده كه مـى   و در حواشى تفسير صافى از كعب االحبار نقل ش         . »والواقعة واخواتهما 

يا رسول اللّـه از     : را در خواب ديدم عرض كردم     ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر«: است
بلـى  : فرمود. ى هود پيرم كرد    سوره: يعنى» شيبتنى هود «: ايد كنند كه فرموده   شما نقل مى  

                                                 
  .»مانزلت آية على رسول اللّه كانت اشق من هذه االيه«:  قال ابن عباسـ1
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: موجب فرتوتى شما شده اسـت؟ فرمـود        عرض كردم چه موضوع از آن سوره      . ام گفته
öΝى  آيه É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |((N ö ÏΒ é&مرا پير كرده است .  

آنچه در تفسير آيه بايد مورد توجه بيشترى قرار بگيرد اول روايت ابن عباس است               
  ).هم به همين مضمون نقل شده است) عليه السالم(» امام صادق«كه از (

ى هود  سوره«: فرمايد مى) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«دوم روايتى است كه 
و اما خوابى كه از بعضى بزرگان نقل شده اگـر           » و واقعه و مانند آن مرا پير كرده است        

  .چه قابل توجيه است ولى اين قدر اهميت ندارد كه ما آن را مورد بحث قرار دهيم
  

  1استقامت يا بزرگترين رمز موفّقيت بشر
  . و پايدارى است بايد دانست كه يكى از شرايط رهبرى، استقامتمقدمتاً

  :گويد مى» گوته«
استقامت محكمتـرين رمـز موفّقيـت و پيـشرفت بـشر            «
رهبرى كه پايدارى را تـرك كنـد، در واقـع رهبريـت             . است

كسى كه در عقائد و اعمال خود       . است خود را از دست داده    
  .»تواند هيچ عملى را به پايان برساند متزلزل است نمى

وى معتقدند كه تزلزل و كم استقامتى مخـصوص         دانشمندان بزرگ در بحث روانكا    
خواهـد در خـود اسـتقامت و         روان ضعيف و مريض است و كسى كه با زحمـت مـى            

پايدارى بوجود آورد بايـد قبـل از آن روح خـود را معالجـه كنـد تـا بـرايش ثبـات و                        
  .استقامت در عقائد و كارها آسان گردد

  
  
  

                                                 
اشاره شده براى اطّالع بيشتر     كامالً  » سير الى اللّه  «ى استقامت در كتاب       به مسأله  ـ1

 .به آنجا مراجعه فرمائيد
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  راه معالجه
 اگر كسى بخواهد در هر كارى استقامت داشـته          معتقدند كه ) روانشناس(دانشمندان

باشد اول بايد اعتقاد به صحت آن عمل را در خود ايجاد كند سپس بدون ترس و بـيم                   
  .آن كار را ادامه دهد تا رفته رفته استقامت و پايدارى در او ايجاد شود

  
  ى گفتار نتيجه

توانيم اين  است، نمىحاال كه دانستيم تزلزل در كارها از نظر علم روانشناسى مرض 
» رسول اكـرم  «نسبت دهيم و بگوئيم     ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «حالت را به    

طرفى هم بـه او امـر شـده           استقامت نداشته است و چون از      ذاتاً) صلى اللّه عليه و آله    (
» هـود «ى   بود كه بايد استقامت كند دچار مشكالتى گرديد تا در مقام شكايت از سـوره              

  .»ى هود مرا پير كرد سوره... آه «: رخواست و گفتب
صلى اللّه  (» پيغمبر اسالم «توانيم بگوئيم كه     آرى اعتراض شما صحيح است، ما نمى      

در برابر دستورات الهى و تبليغ رسالت استقامت ذاتى نداشته و خـود را بـا          ) عليه و آله  
⎯ى يهبا آنكه آ  . كرده است  زحمت وادار به استقامت و پايدارى مى       tΒ# u™)) ã((Αθ ß™ §9 بـه   ١#$

به صحت گفتار و كردار خـود و        ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «: گويد كه  ما مى 
شده ايمان و اعتقاد كامل داشته و با شجاعت تمـام در پـى هـدف                 آنچه به او وحى مى    

) لـه صـلى اللّـه عليـه و آ       (» پيغمبر اسالم «و اين نسبت بر     . نموده است  خود حركت مى  
ى  دانـيم معـصوم بـوده و حتّـى آنقـدر عادتهـاى مـستحبه               شايسته نيست، با آنكـه مـى      

                                                 

⎯ ـ1 tΒ# u™)) ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t ø äî $ oΨ −/ u‘ 

š ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9   .285ى  ى بقره آيه سوره ))#$
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$! ((µÛى   داده كه در حق او آيه      پرزحمت را انجام مى    tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ# u™ ö à) ø9 $# #((’ s+ ô± tF Ï9١  
ايم كه خـود را تـا ايـن حـد بـه مـشقّت                اى پيغمبر، ما قرآن را بر تو نازل نكرده        : يعنى

  .يندازى، نازل شده استب
ى  نظيـر ايـن آيـه     » شـورى «ى   ايد در سـوره    عالوه چنانكه جنابعالى متذكّر آن بوده     

نـاراحتى   از آن سـوره   ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «شريفه وجود دارد، با آنكه      
 شود شكايت كرده كه در آن امر به استقامت ديده نمى      » واقعه«ى   نداشته و بلكه از سوره    

از امـر بـه     ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» پيغمبر اسالم «اينها همه دليل است بر اينكه       . است
» واقعـه «و  » هـود «ى   استقامت پير نشده و بلكه علّت ديگـرى دارد كـه بايـد از سـوره               

  .جستجو كرد
بينيم در   دهيم آنچه مى   بنابراين ما وقتى اين دو سوره را كامالً تحت مطالعه قرار مى           

پيغمبـر  «وجود دارد كه ممكن است بيشتر از هر چيز          » واقعه«ى   و سوره » وده«ى   سوره
را محزون كرده باشـد نقـل عـذابهاى دنيـوى و اخـروى              ) صلى اللّه عليه و آله    (» اسالم

  .است كه در سوره هود و واقعه براى افراد عاصى و سركش وعده داده شده است
ز به نقل قصص انبيـاء گذشـته و        بيشتر از هر چي   » هود«ى   پروردگار متعال در سوره   

سرپيچى مردم آن زمان از قوانين آسمانى و دستوراتى كه بر آنان نازل شده تكيه كرده و 
ى تنبيه مردم مسلمان قرار داده اسـت البتّـه در ايـن صـورت جـا دارد كـه                     آن را وسيله  

لمان از  از شنيدن اين آيات و كوتاهى مـردم مـس         ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
  .ى دينى متأثّر شود و فرتوت گردد انجام وظيفه

بيشتر از هر چيز سخن از عذابهاى اخروى به ميـان آورده و             » واقعه«ى   اما در سوره  
پروردگار بزرگ اوصاف جهنّم و آتش سـوزان آن را يـادآور شـده اسـت بـاز در ايـن                     

حت باشد و براى تذكّر     حق دارد نارا  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «صورت هم   
  .مرا پير كرده است» واقعه«ى  مردم بگويد سوره

                                                 
  .1 و 2 اتى طه آي  سورهـ1
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از نظر روايـت    (را  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «و يا بايد علّت فرسودگى      
öΝى تنها از آيه) ابن عباس É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |((N ö ÏΒ é&جستجو نمود .  

  :رمايدف  پروردگار متعال مى112ى  آيه» هود«ى  در سوره
اى و همچنين كسانى كـه   پايدار باش آن چنانكه امر شده     

اند بايد پايدار    اند و به تو ايمان آورده      از كفر به اسالم برگشته    
باشند و از حدود و قوانين پروردگـار تجـاوز ننماينـد، زيـرا              

  1.كنند بينا است خدا به آنچه مى
  :فرمايد  مى15ى  آيه» شورى«ى  در سوره

  2.»اى و پيروى از خواهشهاى نفسانى آنان منما  چنانكه امر شدهثابت قدم باش،«
» رسول اكرم» «هود«ى  ى سوره در آيه: تفاوتى كه بين اين دو آيه است اين است كه

مأمور است كه هم خود او استقامت كند و هم مردم مـسلمان را              ) صلى اللّه عليه و آله    (
فقط مأموريت دارد كـه     » شورى«ى   سورهى   وادار به ثبات و پايدارى نمايد؛ ولى در آيه        

هاى نفسانى مردم مسلمان و كفّـار هـم پيـروى            خودش پايدارى كند و بلكه از خواسته      
» هـود «ى   ى سـوره   ى دوم آيه   پس بايد علّت شكستگى آن حضرت را در جمله        . ننمايد

دار بـه  مـردم را وا ) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«دانست و آن امر الهى است كه      
  .پايدارى نمايد استقامت و
را فرسوده كـرده    ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «اين دستور است كه     ... آرى  

  !است
كوشـش  ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اسالم «در تواريخ نقل شده كه هر قدر        

متابعت كرد كه مردم مسلمان استقامت و پايدارى كنند و در دين حق راسخ باشند و                 مى
از هواى نفس خود نكنند و از اوامر پروردگار پيروى كنند باز جمع كثيرى از آنـان بـه                   

  .كردند دادند و با او مخالفت مى دستورات آن حضرت گوش نمى
                                                 

Ν ـ1 É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? 4 … çµ ¯Ρ Î) $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? × ÅÁ t/((  

Νـ2 É) tF ó™ $# uρ))  !$ yϑ Ÿ2 |N ö ÏΒ é& ( Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? ö((Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& 
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  ى تاريخى يك نمونه
بسيج عمومى  ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «ى تبوك وقتى حضرت      در غزوه 

ة فراز«و  » جالل بن اميه  «و  » كعب بن مالك  «عوت نمود،   كرد و تمام مردم را به جنگ د       
ى جهـاد    روى مسامحه كارى و سـستى و عـدم اسـتقامت از انجـام فريـضه               » بن ربيعه 

صـلى اللّـه    (» پيغمبر اسـالم  «سرپيچى كردند و با سربازان اسالم به جبهه جنگ نرفتند؛           
از جنـگ بـه     به قدرى از عمل آنـان ناراحـت شـد كـه پـس از مراجعـت                  ) عليه و آله  

اصحابش دستور داد كه با آنان سخن نگويند، مردم مسلمان هم به دستور آن حـضرت                
كـسانى كـه    . گفتند با آن سه نفر حرف نزدند، حتّى زن و فرزندانشان با آنان سخن نمى             

از اين مجازات كه    . داشتند مقابل آنان لب از روى هم بر نمى        آوردند در  غذا برايشان مى  
تر بود جانـشان بـه لـب آمـد مجبـور             اى سخت  مد ولى از هر شكنجه    آ به نظر آسان مى   

شدند كه از شهر خارج شوند، متجـاوز از چهـل روز در خـارج شـهر بـسر بردنـد، از                      
ى خود پشيمان شدند، آن قدر گريه و زارى نمودند و در پيشگاه خداونـد اظهـار                  كرده

  .زل شدنا» توبه«ى   سوره118ى  ى آنان آيه ندامت كردند كه درباره
صـلى اللّـه عليـه و       (» پيغمبر اسالم «. ى آنان را قبول كرد     وقتى خداى مهربان توبه   «
اجازه داد كه مردم مسلمان با آنان معاشرت نمايند و بطور عـادى بـا آنـان سـخن                   ) آله

  1.»بگويند
  

  ى ديگر نمونه
ى كفّار قرار گرفتند تمام سنگرها را خـالى         در جنگ احد وقتى مسلمين مورد حمله      

  :گويد مى) عليه السالم(» على«كرده رو به فرار گذاردند، 
                                                 

ــ1 ’ــــــ n? tã uρ)) Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ à Ïk= äz #© ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝ Íκ ö n= tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ 

ôM s%$ |Ê uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ óΟ ßγ Ý¡ àΡ r& (# þθ ‘Ζ sß uρ β r& ω r' yf ù= tΒ z⎯ ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹ s9 Î) ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n= tæ (# þθ ç/θ çF u‹ Ï9 4 ¨β Î) 
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» پيغمبر اكـرم  «ناگهان متوجه شدم كه هيچ كس اطراف        «
» على«در اين موقع    » باقى نمانده است  ) صلى اللّه عليه و آله    (
به قـدرى ناراحـت شـد كـه در پـى فراريـان              ) عليه السالم (

ر رسـيد   حركت كرد، ابتدا به عمر بن خطاب و چند نفر ديگ          
» پيغمبـر «عملتـان بيعـت را شكـسته و          فرياد زد شما با ايـن     

را تنهـا گذاشـته و بـه طـرف دوزخ           ) صلى اللّه عليه و آلـه     (
را ديـدم   ) عليـه الـسالم   (» علـى «: گويـد  عمـر مـى   . رويد مى

چكيـد،   شمشيرى پهن در دست داشت كـه مـرگ از آن مـى            
ى خـون بـود،      چشمهايش از غضب و خشم مانند دو كاسـه        

يدم كه به يك حمله تماممانرا نابود خواهد كرد، عـرض           فهم
يا ابا الحسن تو را به خدا قسم كه به ما حملـه مكـن،               : كردم

نمايـد و گـاهى      عرب را عادت بر اين است گاهى فـرار مـى          
كند و پس از گريختن اگر حمله كرد جبـران فـرار             حمله مى 

» ىعل«از آن تاريخ به بعد هر وقت آن حالت          . كند خود را مى  
لـرزم و ناراحـت      آورم به خود مى    را به ياد مى   ) عليه السالم (

  .شوم مى
چرخيد و از    مى) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر«وار گرد    پروانه) عليه السالم (» على«

) عليـه الـسالم   (» على«ى فرار مسلمين اين شد كه        نمود، نتيجه  دشمنان يك تنه دفاع مى    
) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» رسول اكرم «فش وارد آمد كه     بيشتر از نود زخم بر بدن شري      

را ديد آن قدر ناراحت شد كه مانند باران اشـك           ) عليه السالم (» على«وقتى اين حالت    
  .ريخت مى

» پيغمبـر اكـرم   «در اثر فرار و عدم استقامت مسلمين در اين جنگ، حمـزه عمـوى               
» پيغمبـر اسـالم   «گ بـه پيـشانى      در اين غزوه، سـن    . شهيد گرديد ) صلى اللّه عليه و آله    (
نمودند تمام اينها در     زدند و صدها خسارت ديگر بر اسالم وارد       ) صلى اللّه عليه و آله    (

  .اثر كوتاهى و فرار مسلمين از جنگ و كمى استقامت آنان بود
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االيمـان را بـه اسـتقامت و         ناگفته پيدا است كه اگر كسى بخواهد اين مردم ضعيف         
 اگر از جانب پروردگار هم امـر شـده          يار مشكل است، مخصوصاً   پايدارى وادار كند بس   

  .باشد
بـه  : بفرمايـد ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر اكرم «البتّه در اين صورت جا دارد كه        

  .ام و اين آيه مرا پير كرد است من پير شده» هود«ى  خاطر اين آيه كه در سوره
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  عمر زمين
سـؤال كـرده    ) ى نامه  بوسيله(جوان دانشجوئى از گرگان     

آيا از نظر دين مقدس اسـالم چنـد سـال از عمـر زمـين               : كه
  گذشته است؟ 

  
  :ما در جواب اين سؤال گفتيم

شـود ايـن اسـت كـه از          استفاده مى ) شيعه(آنچه از آيات و كلمات پيشوايان اسالم        
شته است ولى كليسا و مكتب مسيحيت معتقد است         عمر زمين بيش از ميليونها سال گذ      

سال قبل از ميالد مسيح خلقت شده است چنانچه         ) 4004(كه زمين چهار هزار و چهار       
  :نويسد آمريكا مى چاپ1»ريد رسد جست«ى  مجلّه
سـال  ) 6000(عمـر زمـين شـش هـزار         «: گويد مى2»آسيوجت«در كتاب   » شكسپير«
  .»است

  .فراد مذهبى نيز تأييد شده بوددر آن زمان اين رقم از طرف ا
اسقف اعظم كليساى انگليسى اظهار داشته بود 3»يوسهر«زيرا در اواسط قرن هفدهم 

قبل از ميالد مسيح بوجود آمـده و در كتـاب        ) 4004(كه زمين چهار هزار و چهار سال        
در سفرپيدايش، باب اول نيز تصريح كرده كـه زمـين و آسـمان بـا                ) تورات(عهد عتيق   

                                                 
  .Reader sdigest  ـ1
  .Asyoujiheit ـ2
 .Ussher ـ3
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 آدم ابوالبشر پنج روز فاصله داشته است و اين حساب هم عمر زمـين را كوتـاه                  خلقت
  .كند معرّفى مى

  
  ى عمر دنيا نظرات اسالم درباره

ى فرهنگ  العاده ولى اسالم در چهارده قرن قبل آنچه را كه علم روز و پيشرفت فوق
  .كند تصديق كرده بيان مى

  :نويسد مى» شيخ صدوق«مرحوم 
» امـام صـادق   «واى شـشم مـسلمانان      مردى خدمت پيش  «

كننـد كـه از      مردم گمان مى  : آمد و عرض كرد   ) عليه السالم (
عمر دنيا هفت هزار سال گذشته است آيا اين تصور صـحيح            

  است يا خير؟
اند و   مردم اشتباه كرده  : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «

مخلوقـات و جانـداران      سپس آن حضرت رقمهاى بزرگى از     
شمارد  اند مى  ين را كه قبل از خلقت آدم بوجود آمده        روى زم 

كند كـه بيـشتر عمـر زمـين گذشـته و مـا مـردم                 و اثبات مى  
  1.»ايم مسلمان در اواخر عمر دنيا قرار گرفته

و همچنين از آياتى كه در ضمن بيان چگونگى خلقت حضرت آدم در قرآن نـازل                
  .گردد شده اين موضوع كامالً استفاده مى

سـؤال  ) عليه الـسالم (» امام صادق«رهان روايتى نقل شده كه شخصى از  در تفسير ب  
  :كرد

آيا قبل از آدم ابوالبشر در روى زمين مخلوقى بوده است      
آرى قبل از اين عالم و آدم عالمها و        : يا خير؟ حضرت فرمود   

  .اند آدمهائى بوده

                                                 
  .ى بقره اين روايت نقل شده است  سوره30ى  در تفسير برهان در ذيل آيه ـ1
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هائى كه   ايم و وعده   تهالبتّه با توجه به اين روايات و اينكه ما در آخرالزّمان قرار گرف            
و معلوم است كه بايد زمين زياد عمر كنـد          (در آخرالزّمان به ما مردم مسلمان داده شده         

گردد كه اسالم معتقد است كه از عمر زمين          كامالً واضح مى  ) ها برسيم  تا ما به آن وعده    
  .ميليونها سال گذشته است

  
  كند كشفيات و علم، نظريات اسالم را تأييد مى

اند نظرات اسالم را تأييـد كـرده و    مندان قرون اخير در اثر محاسباتى كه نموده دانش
  .اند سال تخمين زده) 000/000/500/4(عمر زمين را تا چهار هزار و پانصد ميليون 

گيـرى مقـدار نمـك        مـيالدى بـه انـدازه      1900دانشمند ايرلندى در سـال      1»جولى«
صد ميليون سال الزم است تا اين «: و گفتاقيانوسها، عمر تقريبى زمين را محاسبه كرد 

بنـابراين، از عمـر زمـين صـد         . ها و سيالبها به دريا بريـزد       اندازه نمك توسط رودخانه   
  .»ميليون سال گذشته است

 مـيالدى كـشفيات جديـدى در مـورد زمـين شناسـى و راديـو                 1930ولى در سال    
م بـوده و بايـد ايـن رقـم          اكتيويته معلوم داشت كه اين مقدار عمر براى زمين بسيار كـ           
  .دانستند بيست برابر شود و لذا عمر زمين را دو هزار ميليون سال مى

ى محاسبات جديد كه بر اساس راديو        امروز علما و دانشمندان فلك شناسى بوسيله      
ى شمسى را كه زمين جزء آن است تـا چهـار هـزار و                اكتيويته قرار گرفته عمر منظومه    

  2.اند نمودهپانصد ميليون سال تعيين 
گوئيم تنهـا ديـن      دهيم و مى   بنابراين باز هم ما مردم مسلمان به شعار خود ادامه مى          

ى آن بـا     مقدس اسالم است كه بر اساس علم و دانش بنا شده و تمـام قـوانين ارزنـده                 
  . حقيقت علمى توأم است

                                                 
  .Joly ـ1
  .Reder sdigestى  نقل از مجله ـ2
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كانون بحـث و    « به   2/2/43ى   اى از تهران در مورخه     نامه
ارسال شده و در آن چند سؤال مطـرح گرديـده           » انتقاد دينى 

  :است يكى از سؤاالت اين است
ى اصحاب كهف چگونه بـوده اسـت؟ آيـا ممكـن             قصه

است يك جاندار بدون غذا سيصد سال بماند با اينكـه علـم             
ثابت كرده كه تجديد سلولها و بقاء حيات، احتياج كامـل بـه             

  نيروى غذائى دارد؟ 
ى  آن بيان كـرده يـا اينكـه سـابقه         آيا اين قضيه را تنها قر     

  .تاريخى ديگرى هم داشته است
  

  ى اصحاب كهف قضيه
  :ى اصحاب كهف اين است ما در پاسخ اين نامه نوشتيم كه قضيه

 بعد از ميالد حكومت     256كه در سال    1»دسينوس«و يا   » دقيانوس«در زمان سلطنت    
براى انجام  3»افسوس«م شهر   در روز عيد كه تمام مرد     2»مالخوس«كرده جوانى به نام      مى

مراسم عبادت بتها از شهر بيرون آمده بودند از مردم كنـاره گرفـت و در زيـر درختـى                    
                                                 

 . Decinos ـ1

  .كتاب نجهه قديسين ـ2
ى نيم ميل بـه      در آسياى صغير نزديك دهنه رود كايشر به فاصله        » افسوس«شهر   ـ3

  .واقع است» ازمير«طرف جنوب شرقى 
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نشست و با عقل و وجدان خود درك نمود كه پرستيدن بـت، عمـل وحـشيانه و كـار                    
  .بسيار غلطى است

  !گذارد و بت مصنوع خود را بپرستد انسان عاقل، آفريدگار جهان را نمى
كـه از هـر جهـت بـا او هـم      » ماكسيميانوس«شيد كه جوان ديگرى به نام   طولى نك 

مارسيانوس و نوسيوس «اى نشد كه پنج نفر ديگر به نام    عقيده بود به او پيوست، فاصله     
  .به آنان ملحق شدند» و يوحنا و سراپيون و كنستاتينوس

  .در مدت كوتاهى با يكديگر كامالً انس و الفت گرفتند
پرستى به جاى خداپرستى با هم سخنها گفتند، نظم افالك           ى بت  ارهاين جوانان درب  

جان مقايسه كردند، دانستند كه بتها، منـشأ         را كه با تدبير عجيبى مرتّب شده با بتهاى بى         
  .باشد اثرى نخواهند بود، سپس دانستند كه خداى يكتا خالق و آفريدگار جهان مى

كننـد و    حقيقـى را پرسـتش    روى اين اصل تصميم گرفتنـد كـه خـداى فطـرى و              
بگوينـد و   » دقيانوس«نگذارند كه بت پرستان از راز آنان مطّلع گردند مبادا جريان را به              

  .او آنان را به اين عمل مجازات نمايد
ولى طولى نكشيد كه سرگذشت اين جوانان خداپرست به گوش دقيانوس رسيد و             

  :اين افراد را به دربار خود خواست و به آنان گفت
خواستيد اعمال و عقائد خود را از من پوشيده نگه داريد ولى نتوانـستيد و                 مى شما

ى كارآگاهان مخفى خود مطّلعم، شـما از ديـن شـاه و              ى اسرار شما بوسيله    من از همه  
اگر شما مردمان عـادى     ! ايد اى براى خود انتخاب نموده     رعيت منحرف شده و دين تازه     

ى خـود    دادم ولى چون از اشـراف و بزرگـان قبيلـه           و جاهلى بوديد، به آن اهميت نمى      
ى باطل امنيت عمومى را از بين ببريد و تفرقه           باشيد و ممكن است در اثر اين عقيده        مى

  .در ميان مردم كشور ايجاد كنيد مجبورم شما را مجازات سختى بنمايم
توجـه  كنم شايد با تفكّر و تأمـل م        من در انتقام و كيفر شما عجله نمى       : سپس گفت 

  .اشتباه خود شويد و از اين انحرافات دست بكشيد
ايم بلكـه    ما اين دين را از روى تقليد و هوس نپذيرفته         : خداپرستان در پاسخ گفتند   

فطرت پاك، ما را وادار كرده كه خالق جهان را سـتايش كنـيم عـالوه قـوم خـود را در       



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         91  

ـ           بينيم و مى   گمراهى و كجروى مى    ر صـحت و درسـتى      دانيم آنـان هـيچ گونـه دليـل ب
  .ى خود ندارند عقيده

ى ما انجـام     خواهيد درباره  ى ما و شما؛ هر عملى را كه مى         ى عقيده  اين بود خالصه  
صبح نزد من بيائيـد      حاال برويد ولى به شرط آنكه     : گفت» دقيانوس«. دهيد مانعى ندارد  

ور شـاه  خداپرسـتان از حـض  . ى شما بايد قضاوت نمايم به شـما بگـويم      تا آنچه درباره  
بيرون آمدند و در خارج انجمنى كرده و در كار خود مشورت نمودنـد يكـى از ايـشان                 

بهتر آن است كه از شهر خارج شويم و به طرف آن كوه كه از دور نمايان اسـت                   : گفت
  .برويم و در آن غار مخفى شويم و عبادت پروردگار خود را بنمائيم

ى صـبح ندميـده بـود كـه          وز سپيده اين عقيده مورد پسند همگان واقع گرديد و هن        
حركـت  1واقـع اسـت   » افسوس«كاروان توحيد به طرف كوهى كه در دو فرسخى شهر           

  .نمود
در ميان راه سگى به دنبال ايشان به راه افتاد و كامالً حفـظ و حراسـت آنـان را بـه                  

  .عهده گرفت
ده كرده و از   ى فراوانى در آنجا بود از آن استفا        رسيدند ميوه » غار«خداپرستان به درِ    

ى آبى كه در آنجا بود آشاميدند و وارد غار شدند همين كـه خواسـتند چـشمى                   چشمه
گرم كنند و رفع خستگى سفر بنمايند، در خواب عميقى فرو رفتند كه سالها گذشـت و        

  !آنان همچنان در خواب بودند
شيد ى خور  تابيد ولى اشعه   ى غار به درون آن مى      كرد از دهنه   آفتاب چون طلوع مى   

چيد به ايـن وسـيله خـدا آنـان را            گرفت و هنگام غروب، دامن از آن برمى        آنان را نمى  
وخداى تعالى آنان را از اين پهلو به آن         » نمودى كه آنان بيدارند    گمان مى «كرد   حفظ مى 
سيصد سال از عمر    . ى وحشتناكى براى آنان بوجود آورده بود       گردانيد و منظره   پهلو مى 

شت كه ناگهان در اين سال خفتگان چشمهاى خود را از خـواب  اين خواب سنگين گذ 
                                                 

اين غار به نام ايشان معروف است و هنوز به صـورت زيارتگـاه مـورد احتـرام                   ـ1
  .عموم است
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گمـان  : نمودند، يكـى از آنـان گفـت        گشودند و احساس گرسنگى شديدى در خود مى       
آرى شايد يـك روز     : دومى گفت . ايم كنم كه ساعتهاى متمادى را به خواب گذرانده        مى

بـود كـه خـواب      يك روز نشده است چون ما اوائل صبح         : سومى گفت . خوابيده باشيم 
رفته بوديم و هنوز آفتاب نزديك غروب نشده اسـت بنـابراين چنـد سـاعتى بـيش بـه                    

از اين سخنان در گذريم من در خـود كـامالً احـساس             : چهارمى گفت . ايم خواب نبوده 
ى غذائى نمايـد ولـى    كنم خوب است كه يك نفر از ما به شهر رود و تهيه گرسنگى مى 

شود كامالً احتياط كند تا مبادا از مكان مـا دسـتگاه مرمـوز               دار مى  بايد آن كس كه عهده    
  .دقيانوسى مطّلع گردد و ما را به جرم ديندارى بكشد

شوم و فورا حركت كـرد و بـا كمـال            من متعهد اين قسمت مى    : يكى از آنان گفت   
گرديد و از تغييـر زيـادى كـه در شـهر مالحظـه              » افسوس«ترس و ناراحتى وارد شهر      

  . متعجب بودكرد كامالً مى
هاى شهر به صورت قصرهاى مجلّل در آمده و گاهى مـشاهده             ديد خرابه  گاهى مى 

كنـد   گـرى مـى    آب و علـف جلـوه      كرد كه قصرهاى با عظمت به صورت بيابانى بى         مى
ديـد هـيچ يـك از آنـان را           شـد و مـى     هاى مـردم دقيـق مـى       گاهى زير چشمى به قيافه    

شد كم كم به طورى حركاتش       ضطرابش بيشتر مى  ا شناسد و آن به آن، سرگردانى و       نمى
رسيد كه مردم شهر را متوجه خود سـاخت شخـصى جلـو آمـد و                 غيرعادى به نظر مى   

  .كنى مگر تو در اين شهر غريبى كه اين طور به اطراف خود نگاه مى: گفت
خواهم طعامى تهيه كنم محلّ فروش آن  غريب نيستم ولى مى: مرد خداپرست گفت

ى خواربارفروشى راهنمائى كرد مرد خداپرست چنـد          آن مرد او را به مغازه      يابم را نمى 
اى  سكّه از جيب بيرون آورد كه بهاء طعام را بپردازد ناگهان چشم مرد فروشنده به سكّه

افتاد كه بيش از سيصد سال از تاريخ آن گذشته است گمان كرد كـه ايـن مـرد گنجـى                     
گنج است فرياد زد و مردم را بر اين قضيه مطّلـع  اى از آن     يافته است و اين سكّه نمونه     

  .كرد
ايد گنجى در كارنيست اين پـول را روز          اى مردم اشتباه كرده   : مرد خداپرست گفت  

ام  ام گرفته و امـروز در مقابـل جنـسى كـه خريـده              قبل من در مقابل متاعى كه فروخته      
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د و بـراى او ايجـاد       پردازم سپس از ترس آنكه مبادا مأمورين از قـضيه مطّلـع شـون              مى
مزاحمت نمايند بدون خريدارى نان و غذا به طرف خـارج از شـهر روانـه شـد مـردم                    

ى او رقّت كردند و با او مالطفت بيشترى نمودنـد و از حـال او تحقيـق كردنـد                     درباره
دانستند كه او از جوانان اشرافى است كه سيصد سال قبل از ترس دقيانوس گريختـه و                 

  . ستمگر در تعقيب او بوده استمدتها شاه ظالم و
بـراى آنكـه     وقتى جوان خداپرست متوجه شد كه اين مردم از حال او مطّلع شدند            

متـرس شـاهى    : مبادا او را دستگير نمايند پا به فرار گذاشت يكى از حاضرين فرياد زد             
  .ترسى سيصدسال است مرده كه تو از او مى

پرستد نام او  د تو خداى يگانه را مىكند مانن و سلطانى كه در اين زمان حكومت مى
  1.و مسيحى مذهب است» تاو دوسيوس صغير«

در اين موقع مرد خداپرست حقيقت حال را تفرس كرد و دانست كـه امـر غريبـى                  
بگذاريد من نـزد رفقـايم در غـار بـروم و       : ى آنان به وقوع پيوسته به مردم گفت        درباره

  .برند  است در انتظار من بسر مىحقيقت حال را براى آنان بگويم زيرا مدتى
مردم شهر ديدند كه جوان خداپرست وارد غار شد به شاه خبر دادند، شاه به ديدن                

حال كـه   : آنان رفت و از آنان تقاضا نمود كه در قصر او منزل كنند آنان در پاسخ گفتند                
 و بـه    كنـيم  اند در همين غـار عبـادت خـدا را مـى            تمام فرزندان و اقواممان از بين رفته      

  . دهيم زندگى خود ادامه مى
چيزى نگذشت كه مردم شهر ديدند دوباره آنان مانند مردگان در غار به روى زمين               
افتادند مردم شهر به پاس احترام آنان بر درِ غار مسجدى بنـا كردنـد و هـم اكنـون آن                     

  2.باشد و همچنان زيارتگاه عموم است مى» افسوس«مسجد و غار مورد احترام مردم 

                                                 
  .مپراطور مسيحى دولت روم شرقى بوده است تاو دوسيوس صغير اـ1
  . نقل و اقتباس و تلخيص از آيات و كتب قصص و حكايات قرآنـ2
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اشـاره فرمـوده     ين بود سرگذشت اصحاب كهف كه خداى تعالى در قـرآن بـه آن             ا
  .است
  

آيا ممكن است يك جاندار سـالها بـدون         : اما در پاسخ سؤال دوم كه     
  غذا باقى بماند؟

پاسخ اين سؤال با پيشرفت فرهنگ و علم داده شده است ولى مقدمتا بايد دانـست                
وانا دانستيم بايد معتقد شويم كه او هر كـارى را  كه وقتى ما پروردگار متعال را قادر و ت     

تواند انجام دهد بخصوص منافعى هم در آن كار منظور           كه از نظر عقل محال نباشد مى      
اند كه وقتى پس از سيـصد و چنـد           ى همين اصحاب كهف گفته     شده باشد، مثالً درباره   

ـ » تاو دوسيوس «سال اصحاب كهف از خواب برخاستند، در زمان سلطنت           . وده اسـت  ب
ى  اين مرد، مسيحى مذهب و امپراطور دولت روم شرقى بود در زمان اين پادشاه عقيده              

معاد روحانى و انكار معاد جسمانى در ميان مردم رواج داشت و بـه صـريح قـرآن كـه         
  :فرمايد مى

ى خـدا در قيامـت       ما براى ايشان اين موضوع را آشكارا ساختيم تا بدانند كه وعده           
  1.ى معاد جسمانى شكّى نيست ارهحقّ است و درب

توانـد ايـن     خدائى كه مى  : خواسته به اين وسيله به مردم بگويد       پروردگار متعال مى  
نيز قادر است كـه مـردم را         افراد را سيصدسال نگه دارد و دو مرتبه روح در آنان بدمد،           

  .در روز قيامت زنده كند و به حساب اعمالشان رسيدگى نمايد
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!(($ yγŠ Ïù 21ى  ى كهف، آيه سوره.  
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  فيات روزاصحاب كهف و كش
كند اين است كـه دانـشمندان        اما آنچه هضم باقى ماندن اصحاب كهف را آسان مى         

توانند باقى بمانند با     اند كه سالها بدون تغذيه مى      جانورشناسى، حيواناتى را كشف كرده    
  .آنكه در موقع زندگى احتياج كاملى به غذا دارند

 گرانبهـائى اسـت از معـارف        ى كه به اعتقاد دانشمندان، مجموعـه     » دانش«در كتاب   
  :نويسد بشرى مى

يك جانور بسيار كوچكى از نوع عنكبـوت وجـود دارد           
تواند سالها بدون تغذيه زندگى كنـد نـام ايـن حـشره              كه مى 

باشد در هـواى مرطـوب       مى» جانور كندرو «يا  » تاردى كرادا «
كند و به مجرّد آنكه هوا خـشك شـود او هـم              نشو و نما مى   

شود  ى حركاتش به تدريج متوقّف مى      يهگردد و كلّ   خشك مى 
ى  و بدنش رفته رفته كوچك شده تا بـه صـورت يـك دانـه              

مانـد و    آيد و به همين شكل سالها باقى مـى         چروكيده در مى  
رسد ولى اگـر آن را در آب         به صورت ظاهر مرده به نظر مى      

 بيندازند در ظرف چنـد دقيقـه متـورم شـده و چروكهـايش             
يش دراز شـده شـروع بـه جنـبش          گـردد و پاهـا     برطرف مى 

كند پس از ساعتى جانور مـذكور ماننـد گذشـته فعاليـت              مى
  .كند گيرد و شروع به خزيدن مى خود را از سر مى

ممكـن  1بعضى از حلزونها  «: نويسد باز در همان كتاب مى    
است چندين سال غذا نخورند و به صورت مرده در آينـد و             

 بگيرند و مثل اينكه     ى تغذيه زندگى را از سر      سپس در نتيجه  
انـد بـه     كـرده  در اين مدت طوالنى به طور عادى تغذيـه مـى          

  .»حيات خود ادامه دهند
                                                 

ندى است در صـدف مـارپيچى جـاى دارد و از آن جـدا               حلزون جانور كرم مان    ـ1
  .شود نمى
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و باز در كتاب مذكور در پاسخ سؤال اين كه مگسها در فصل زمستان كجـا پنهـان                  
  :گويد شوند؟ مى مى

اغلب مگـسها فقـط در فـصل بهـار و تابـستان زنـدگى               
 از آنهـا خـود را در        ميرنـد ولـى بعـضى      كنند و سپس مى    مى

سازند  زواياى ساكت خانه، اصطبل، انبار و يا مزارع پنهان مى         
كنند بلكـه ماننـد سـنجاب كـه در           و در اين مدت تغذيه نمى     

خوابد، آنهـا هـم بـه حالـت          ى خود مى   روزهاى سرد در النه   
مانند ولى چنانكـه در يكـى       حركت مى  بيهوشى در آمده و بى    

ستثنائى هوا گـرم شـود، مگـس        از روزهاى زمستان به طور ا     
كنـد و از خـواب بيـدار شـده و            گرماى شديد را حـس مـى      

براى پيدا كردن قوت به تكـاپو   نمايد و احساس گرسنگى مى 
شود ممكن است    افتد، ولى موقعى كه هوا مجددا سرد مى        مى

مگس بار ديگر پناهگاهى براى خود پيـدا كنـد ولـى بيـشتر              
  .وجب مرگ او گرددرود كه بازگشت سرما م احتمال مى

ى ضـعيف   ى كوچك و يـا خزنـده   بنابراين وقتى كه پروردگار بتواند در يك حشره       
اين اقتضا را بوجود آورد كه آنها سالها و يا ماهها بدون غذا بمانند و سلولهاى بدن آنان      

تواند بشرى را به منظور نفعى كه ذكـر شـد و يـا اعمـال                 از بين نرود پس مسلّم نيز مى      
 سيصد سال نگه دارد و نيروى غذائى سلولها را از جاى ديگر مانند هوا و                .قدرت خود 

  .تابش آفتاب به داخل غار تأمين كند
تحت عنوان جهان   ) 1(ى   شماره» پيك اسالم «ى   يكى از دانشمندان معاصر در مجله     

  :نويسد در انتظار مصلح بزرگ مى
موضوع خواب در استراحت قوا مؤيد ديگرى است بـر          «

 و نيز ثابت گشته كـه اسـتهالك قـواى انـسانى در              طول عمر 
حالت خواب بسيار كمتـر از آن مقـدار اسـت كـه در حـال                

شـود و بـا ايـن كـشف          بيدارى از دست رفته و فرسوده مـى       
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ى اصحاب كهف از استبعاد، خارج و به عقـول عقـالء             قضيه
  .»نزديك گشته است

شود بـدن ميـت      د چگونه مى  اند كه معلوم كنن    دانشمندان، كميسيونهائى تشكيل داده   
اين شده كه ممكن است انسان       ى كميسيونها  ماند نتيجه  سالهاى متمادى در قبر سالم مى     

در اثر بعضى اعمال براى بدن خود مقتضياتى ايجاد كند كه هميشه در البالى رطوبـت                
  .و خاك جسدش سالم بماند

مزاياى بقاء محـروم  روح در ميان قبر كه از هوا و  پر واضح است كه وقتى جسد بى     
است و بلكه بايد رطوبت زمين او را زودتر متالشى كند ممكن شود كه بـراى هميـشه                  
سالم بماند، مانعى ندارد كه خداى تعالى بدن هفت نفر خداپرست را براى اثبات معـاد                
جسمانى در اثر مقتضياتى كه در آن بدنها ايجاد كرده سيصد سال در ميان غار نگاه دارد            

  .دهد ى حشرات همين عمل را انجام مى نها را زنده كند چنانچه دربارهو سپس آ
ى اصحاب كهف كه در قرآن بيان شده بر خالف اصول علمى نبوده و               بنابراين قصه 

  .كند بلكه علم و دانش آن را تأييد مى
  

  ى اصحاب كهف از نظر تاريخ قصه
ى داشـته و بـين مـردم آن         ى تاريخ  شود سابقه  اين قضيه چنانكه از قرآن استفاده مى      

ى اهميـت آن   زمان مشهور و معروف بوده است و حتّى دانشمندان غيرمسلمان در بـاره   
  .اند مقاالت نوشته

انـد چنـين     ى اختالفى كه مردم آن زمان در تعداد اصحاب كهف نموده           قرآن درباره 
  :گويد مى

اصحاب كهف  : گويند آيند و مى   اى پيغمبر ما، نزد تو مى     
اى  سگشان بـوده و بـاز عـده        اند و چهارمى آنان    دهسه نفر بو  

اند و ششمى آنها سگشان بـوده اينـان    پنج نفر بوده  : گويند مى
آنهـا  : گوينـد  گويند ولى جمعيتى مـى     بدون مدرك سخن مى   

باشد، در پاسـخ     اند و هشتمى آنان سگشان مى      هفت نفر بوده  
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ه ى مـردم كـ   داند تعداد آنـان را، از ايـن همـه    بگو خدايم مى 
گوينـد حقيقـت قـضيه را        ى اصحاب كهف سخن مـى      درباره
  1.دانند ى كمى مى عده

ى اصحاب كهف مورد بحـث و اخـتالف          شود كه قضيه   از اين آيه كامالً استفاده مى     
نويسان آن زمان بوده، زيرا اگر مورد بحث اهل آن زمان نباشد قرآن آن را به ايـن                   تاريخ

  .كند نحو بيان نمى
» پيغمبـر اسـالم   « اگر اسمى از اصحاب كهف در آن زمان نبود و            پر واضح است كه   

گرفتند و بـه     كرد دشمنان بر او خورده مى      اين آيه را تالوت مى    ) صلى الاله عليه و آله    (
  .كردند آن حضرت اعتراض مى

 در  Histjittsyr در كتاب ادبيات سريانى خود به نـام          Rnbeusauveiپروفسور  
  :نويسد هف مى راجع به اصحاب ك147ى  صفحه

را در كليسا به    » هفت خفتگان شهر افسوس   «اين داستان   
        دهنـــد و در ادبيـــات  ظلمهـــاى دقيانوســـى نـــسبت مـــى

   توسـط   نظـم  در دو نسخه نگارش مهـم و يـك   سريانى 

(Sarpuy Jdcguesde) ــان شــده اســت يكــى از آن  بي
نگارشها در تأليفات سريانى به عنوان تاريخ ذكـر يـا مطلبـى             

كـه شـايد از تـاريخ       Pseudoد شده و ديگرى در تاريخ       وار
Jeadasie   هاى لنـدن    شود و در نسخه    اقتباس شده يافت مى

  .و پاريس و برلن موجود است
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  .22ى  آيه
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در تـاريخ كليـساى خـود يـك خالصـه بـا             ) ابوالفرج ملطى (» ابن عبرى «همچنين  
  1.كند تغييراتى در اسامى خاص ذكر مى

انـد كـه ممكـن       اصحاب كهف مقاالتى نوشـته    ى   و خالصه دانشمندان اروپا درباره    
مراجعـه  » كهـف «است براى اطّالع بيشترى به كتاب فرهنگ قصص قرآن تحت عنوان            

  .فرمائيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .فرهنگ قصص قرآن ـ1
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  )عليه السالم(» امام صادق«
كانون بحـث   « به   3/2/43ى   اى از سبزوار در مورخه     نامه

چنـد  » ودىدا«رسـيده و در ضـمن آن آقـاى          » و انتقاد دينى  
  :اند كه يكى از آن سؤاالت اين است سؤال كرده

) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«گوئيد   شما مردم شيعه مى   
باشــد بــا اينكــه از اختــصاص دادن  معــصوم و راســتگو مــى

پيـشواى شـشم    ) عليـه الـسالم   (» جعفر بن محمـد   «حضرت  
شـود كـه تنهـا آن        مسلمانان را به لقب صـادق اسـتفاده مـى         

  . راستگو بوده استحضرت 
  

  :پاسخ ما
را تنهـا بـه    ) صادق(اين لقب   ) عليهم السالم (» ائمه« در زمان    اوالً شيعيان مخصوصاً  

شـود كـه بـه بعـضى از          دادند بلكه از بعضى روايات استفاده مـى        امام ششم نسبت نمى   
ل كه يكى از علماء اه    » ابن خلكان «ى ديگر هم اين لقب اطالق شده است چنانكه           ائمه

  :گويد سنّت است در بيوگرافى و شرح حاالت امام ششم مى
از سـادات و بزرگـان      ) عليـه الـسالم   (» جعفر بن محمد  «

است و آن حضرت    ) صلى اللّه عليه و آله    (» اهل بيت پيغمبر  «
گوينـد چـون هيچگـاه دروغ نگفتـه اسـت و             مى» صادق«را  

و داد مطابق واقع بود روايـات        هميشه وقتى از آينده خبر مى     
تواريخ، اين موضوع را مكرّر تصديق نموده است و شـيعيان           
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كننـد و    را تنها بر او اطالق نمى     » صادق«ى   آن حضرت كلمه  
بلكه شيعيان در زمان هر امامى اين جمله را بر آن امام اسـم              

گذارند تا بدين وسيله آنهـا را از مـدعيان امامـت كـه بـه                 مى
.  امتيـاز دهنـد    انـد  دروغ آن منصب را به خود اختصاص داده       

اقل ما يعطى الفقير مـن      «در باب   » استبصار«چنانچه در كتاب    
  .»الصدقه

نقـل شـده كـه او       » الـصهبان  محمـد بـن ابـى     «روايتى از   
بـا  ) عليـه الـسالم   (» امـام صـادق   «اى نوشتم به     نامه: گويد مى

و » امـام هـادى   «اصحاب   الصهبان قمى از   اينكه محمد بن ابى   
عليـه  (» جعفر بـن محمـد    «انش با   است و زم  » امام عسكرى «

اى  نامـه : (گويد ى زيادى دارد در عين حال مى       فاصله) السالم
، »امـام صـادق  «كـه البتّـه مـرادش از     ) نوشتم» امام صادق «به  

  .بوده است) عليه السالم(» امام هادى«
» مـن اليحـضره الفقـه     «كند اين است كه در كتـاب         و آنچه مطلب فوق را تأئيد مى      

» امـام هـادى   «الـصهبان و او از       همين روايت را به عينه از محمد بن ابى        » شيخ صدوق «
آيـد در ميـان      نقل كرده است و آنچه از تاريخ و روايـات بـه دسـت مـى               ) عليه السالم (

نبوده است ولى وقتى ) عليه السالم(» جعفر بن محمد«شيعيان، اين لقب جزء مختصات    
امـام  «عمـوى   ) الـسالم  عليهم(» ن موسى الرّضا  بن على بن محمد بن على ب      » «جعفر«كه  

قيام كرد و ادعاى امامت نمود و چون شيعه او را اليـق ايـن مقـام        ) روحى فداه (» عصر
» جعفـر بـن محمـد     «دانستند تكذيبش كردند و براى آنكه بين اين جعفر و            مقدس نمى 

را ) عليه السالم (» دجعفر بن محم  «امتيازى باشد با خود قرار گذاشتند كه        ) عليه السالم (
نـام بگذارنـد كـه      » كذّاب«كنند و در مقابل، جعفر بن على الهادى را          » صادق«ملقّب به   

  .مبادا در موقع نقل كلمات آنان اشتباهى در ميان بيايد
كــه   روايــت شــده   ) عليه السالم (» امـام سجـاد «از  » عـلل الشـرايع «و در كتـاب    

  :فرمود
  :فرمودند) ـى اللّـه عليـه و آلـهصل(» پيـغمبـر اسـالم«
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بـه  ) عليه السالم (» جعفـر بـن محمـد  «وقتـى فـرزنـدم   
بـگوئيــد زيــرا از اوالد او       » صــادق «دنيا آمــد نــام او را        

آيد كـه نـام او جعفـر اسـت و بـه دروغ          مـردى بـوجود مى  
ناميـده  » كـذّاب «كنـد و او نـزد خـواص       ادعـاى امـامت مى  

  1.شود مى
» منــصـور دوانقـــى«را » صـــادق«بعــضـى از مـورخيـــن معتقـدنـــد كـــه لقـــب 

ى عبـاسى بـه آن حضـرت داده اسـت چنـانكـه ابوالفـرج اصفهانـى در كتـاب             خليفـه
  :نويسد مقاتـل الطـالبيـن در شـرح حـال نفس زكيه مى

در مجلـسـى   ) عليه السالم (» جعفـر بـن محمـد  «روزى  
ـه بـن الحسـن بـن الحسيـن بــن الحـسـن بــن           كـه عبداللّ 

حضـور داشــت رو    ) عليه السالم (» طـالـب علـى بـن ابـى  «
بـه او كـرده فـرمـود بـه خـدا قسـم خالفت و سـلطنت بـه        
تـو و فـرزنـدت محمــد نفــس زكيــه منتقــل نخـواهــد             

  .شـد
سپس اشاره به سفاح كرد و فرمود به ايـن مـرد متوجـه              

و بعد از او به منصور و بعد از منـصور خالفـت در              شود   مى
ها سلطنت كنند    ميان فرزندان منصور خواهد بود تا آنكه بچه       

  .و زنان مورد مشورت مردان قرار گيرند
تـو كه از   : عبداللّه وقتى اين جمالت را شنيد عرض كرد       

غيب خبر ندارى پس حقد و حسد تو بـه فرزنــدم وادارت             
: آن حـضـرت فرمـود    . ت را بگـوئـى  كـرده كـه ايـن جمـال   

ورزم ولـى    به خدا قسم من به فرزنـدت محمـد حـسد نمـى            
جعفــر  «كـشد سـپس      بينم كه او و برادرش را منصور مى        مى

                                                 
عليه السالم در اواخـر     » جعفر بن على الهادى   « در توقيع مقدس تصريح شده كه        ـ1

  .بناميم» جعفر تائب«است آن جناب را عمر توبه كرد، لذا خوب 
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بــا نـاراحتــى عجيبـى از جـا         ) عليه الـسالم  (» بـن محمـد 
شـد   ى رداى مباركش به زمين كشيده مى       برخاست كه گوشه  

  .حضرت رسانيدمنصور خود را با عجله به آن 
ـــه  : و عـــرض كـــرد ــا توج ـــا ايـــن پيــشگوئى را ب آي

ام و بـه خــدا قـسم        آرى بـا تـوجه گفته   : فـرمود! اى؟ گفتـه
  .شود ى نزديك واقع مى ام در آتيه آنچه را گفته

اين ) عليه السالم (منصور وقتى كامالً مطمئن شد كه امام        
نست كه هر چه    دا پيشگوئى را با اراده و علم بيان كرده و مى         

مطابق واقع است مقـدمات سـلطنت و         را آن حضرت بگويد   
  .خالفت را از براى خود آماده نمود

عليـه  (» جعفر بن محمد  «وقتى منصور به خالفت رسيد به       : گويد سپس ابوالفرج مى  
  .ناميد مى) عليه السالم(» جعفر صادق«را داد و آن حضرت را » صادق«لقب ) السالم

توان گفت كه اين صفت از مختصات امام ششم است و سـائر ائمـه از      بنابراين نمى 
پـيش  ) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«اند تا اشكال جنابعالى به       اى نداشته  اين صفت بهره  

  .آيد
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  اسالم و علم
جوان دانشجوئى كه سنّى بوده و به منظورى از درج نـام   

و تمـاس بـا مـا و فعاليـت          شود با مذاكرات     او خوددارى مى  
اى از شـهر     بعضى از روحانيون متدين، شـيعه شـده در نامـه          

  . به اين مضمون نوشته است8/5/42سنندج در تاريخ 
ى تحصيالتم   ام و بايد جبرا براى ادامه      چون بنده در دانشگاه تهران شاگرد اول شده       

تسنّن در ميان گذاشته بـودم و  به اروپا بروم سؤالى را كه قبالً با يكى از دانشمندان اهل      
پرسـم و تقاضـا      مـى » كانون بحث و انتقاد دينـى     «اى به من نداد از       او جواب قانع كننده   

دارم پاسخ اين پرسش را هر چه زودتر بدهيد كه براى بنده در آنجا بسيار نافع است و                  
  :آن سؤال اين است

ى تحصيل علم    چرا اسالم با آن همه اصرارى كه درباره       «
، در ميان مسلمانان شايع است كـه ديـن از علـم جـدا               نموده

ى زندگى بـشر از      است؟ و يا عمالً پيروى از مراحل سه گانه        
  .»باشند اطريشى مى» فرويد«نظر 

  

  ى زندگى مراحل سه گانه
  :پاسخ ما

ى زندگى بشر از نظـر     قبل از درج پاسخ نامه، بايد توضيح دهيم كه مراحل سه گانه           
  :چيست» فرويد«
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  :كند مراحل زندگى بشر را به سه مرحله تقسيم مى» ند فرويدزيگمو«
  ى خرافات  مرحلهـ1
  ى تدين  مرحلهـ2
  ى تمدن و علم  مرحلهـ3
ى علم و تمدن جـدا كـرده و گمـان            ى ديانت را از مرحله     در اينجا مرحله  » فرويد«

 او كـه    كرده است كه علم با دين منافات دارد ما با اين دانشمند سـخنى نـداريم، زيـرا                 
ى كليسا و مذهب يهوديت ديـده اسـت و           گونه قضاوت كرده دين را تنها از دريچه        اين

شد كه دين    داشت متوجه مى   مسلّم اگر با قوانين عاليه قرآن و مذهب اسالم سروكار مى          
  .با علم و دانش منافات ندارد

  
  :اما پاسخ نامه

تواننـد بـه ايـن     نّن نمـى  ايد دانشمندان اهل تس    دوست محترم همان گونه كه فرموده     
  .سؤال پاسخ دهند

ى اول خود آنها از      اند در مرحله   زيرا خلفائى را كه آنها به پيشوائى خود تعيين كرده         
ى مـردم از     اند كه همه   كرده علم و دانش الزم اطّالع كافى نداشته و بلكه گاهى اقرار مى           

  1.ما دانشمندترند
انسان دشـمن آن چيـزى اسـت كـه آن را            «: ى بزرگان  ى بعد به فرموده    و در مرحله  

گاهى هم در مقام عناد و دشمنى با علم و دانش برخواسته و حتّى بـه اقـرار                  2.»داند نمى
  .اند سوزانيده دانشمندان اهل تسنّن كتب حديث و مطالب علمى را مى

  
  

                                                 

چنانكه ما در قبل اين مطلب را از كتب آنها » كل الناس افقه من عمر«:  عمر گفتـ1
  .ايم نقل كرده

 .»المرء عدو لما جهله« ـ2
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  خلفاء خودساخته و علم
 كتاب تـاريخ    كه يكى از علماء اهل تسنّن است در       : قابل توجه آنكه حافظ سيوطى    

كنـد كـه     صد و چهل و دو حديث از ابى بكر نقـل مـى            » ابى بكر «خلفا در باب احوال     
  :گفت رسول خدا فرمود

بـراى او   كسى كه از من دانش و يـا حـديثى را بنويـسد    
شود تا وقتى آن علم يا حديث بـاقى          هميشه ثواب نوشته مى   

  1.باشد
صلى اللّه عليه و    (» پيغمبر«از  » كرابى ب «ولى با اين همه روايات و ثوابهائى كه خود          

كنـد در عـين حـال از زمـان ابـى بكـر               آورى علوم و احاديث نقل مـى       براى جمع ) آله
  .ى كوچكى هم از احاديث و علوم براى نسل بعد به يادگار نمانده است مجموعه

 و عمادالدين بـن كثيـر در        237ى   در جلد پنجم، صفحه   » كنز العمال «بلكه صاحب   
  :نويسد مى» قمسندالصدي«

اى را جمع كرد كه احاديـث        ابى بكر در زمان خود عده     «
رسيده ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «و علومى كه از     
  .جمع آورى كنند

هنوز پانصد حديث بيش جمع نشده بود كه يـك شـب            
  .ابى بكر تا صبح خواب نرفت و ناراحت بود

 شدم وقتى   من از ناراحتى پدرم محزون    : گويد عايشه مى 
احاديثى كه جمع شده است نـزد مـن   : صبح شد به من گفت    

ى احاديث را به او دادم، همه را آتش زد    بياور وقتى مجموعه  
  2.»و خود را راحت كرد

  

                                                 
  .»من كتب منى علما او حديثا لم يزل يكتب له االجر ما بقى ذلك العلم او الحديث «ـ1
 .76ى  النّص و االجتهاد، صفحه ـ2
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  و علم» عمر«
» عمر بن خطّاب  «اند كه    و همچنين دانشمندان اهل تسنّن روايات بسيارى نقل كرده        

را ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيامبر اسالم « سنن   خواست علوم و   در زمان خالفتش مى   
  .اصحاب پيغمبر به او گفتند دستور بده آنها را بنويسند. جمع آورى كند

آخر يك روز صبح كه از خـواب        ! عمر يك ماه استخاره كرد و خود را معطّل نمود         
  :گفت) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر«برخاست به اصحاب 

آورى كنم ولى يادم آمد كه       ا جمع خواستم اين علوم ر    مى
در زمانهــاى گذشــته مردمــى بودنــد كــه در علــوم مختلــف 
كتابهائى نوشتند و سرگرم آنها شدند و كتاب آسـمانى خـود            
را فراموش كردند؛ من به خدا قسم قرآن را با روايات و سنن 

  1.كنم آلوده نمى
ر احـواالت عمـر      د 122ى   البالغـه صـفحه    در جلـد سـوم نهـج      » الحديد ابن ابى «و  

  :نويسد مى
در زمان خالفت عمـر جمعـى از يـارانش نـزد او آمـده               
گفتند وقتى مدائن پايتخت ايران را فتح كرديم، كتبى از علوم          

هاى آنها بوده است     فارس و سخنان غيرمأنوسى كه در نوشته      
  .ايم بدست آورده

اى خواست و آن قـدر بـا آن تازيانـه بـر آن               عمر تازيانه 
آيا :  پاره شد، سپس گفت    ها زد كه تمامش پاره     كتب و نوشته  
  .شود اى بهتر پيدا مى از قرآن قصه

پر واضح است كه عمر با اين اعمالش نسبت به سنن و علوم، مـردم مـسلمان را از                   
  .بهره كرده و به عالم اسالم و علم توجهى ننموده است علم و دانش بى

                                                 
  .76ى   و النّص و االجتهاد، صفحه237ى   كنزالعمال، صفحهـ1
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پـس از نقـل     » النّص و االجتهاد  «تاب  در ك » الدين عاملى  سيد شرف «ى بزرگ    عالّمه
  :گويد مطلب فوق مى

داد كه تنها آنچـه از       چه خوب بود عمر فقط دستور مى      «
ديـد   اى در آنها نمى كتب مدائن و مردم متمدن ايران كه فايده     

از بين ببرد ولى كتب طب و رياضى و جغرافيائى و تاريخ و             
ارد كـه   غيره كه مسلّم در ميان آن كتب بوده است وجهى نـد           

  .آنها را از بين ببرد
دانش گمشده مرد با ايمـان      : فرمود) عليه السالم (» على«

است، مردم مسلمان علم را دريافت كنيد ولو از دست كفّـار            
  1.و مشركين باشد

  خلفاء شيعه و علم
دوست محترم همان گونه كه در باال مشاهده فرموديد پيـشوايان شـيعه كـه خلفـاء                 

  .باشند اسالمند، طرفداران حقيقى علم و دانش مى) اهللا عليه و آلهصلى (» پيغمبر«واقعى 
  :قرآن كتاب آسمانى مردم مسلمان؛ تنها براى دو كس فضيلت قائل شده

  2.دانشمندان: اول
  3.كنند مردمان پاكدامن و پرهيزگارى كه در اثر معرفت و علم گناه نمى: دوم

دانشمندى كه مردم از علـم او       :  فرمود پيشواى پنجم شيعه  ) عليه السالم (» امام باقر «
  4.كنند از هفتاد هزار عابد بهتر است استفاده مى

                                                 
  .»العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من المشركين« ـ1

Æìـ2 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 4((  ى مجادلـه    سـوره
  .11ى  آيه

βـ3 Î))) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# ö((Ν ä39 s) ø? r& 13ى  ى حجرات آيه سوره.  
  .»عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد «ـ4
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قابل توجه آنكه در كتب احاديث و سنن شيعه، روايات بسيارى وارد شده كه مـرد                
متّقى و پرهيزگار اگر از معرفت و علم و دانش كم بهره باشد، از نظر دين مقدس اسالم 

  1.ارزشى ندارد
داده، اين است ) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«ا مدال افتخارى كه به قرآن تنه

گذارد كه ما پيامبرى  كه او را معلّم بشر دانسته و در مكرّر از آيات بر مسلمانان منّت مى          
  :گويد دانيد به شما تعليم دهد، چنانكه مى براى شما فرستاديم كه آنچه را نمى
نس خود شـما در ميـان شـما    ما فرستاديم پيامبرى از ج   «

هاى ما را برايتان بخواند و شـما را تربيـت نمـوده و               تا نشانه 
دانستيد  چيزهائى كه از علوم نمى     كتاب و دانش تعليم كند و     

  2.به شما ياد دهد
و آن قدر كه قرآن مردم را براى تحصيل علم تشويق كرده شايد بـراى موضـوعات                 

اى كه بـراى فرزنـدان       الم يكى از حقوق الزمه    ديگر تا آن حد پافشارى نكرده است، اس       
معين كرده اين است كه بايد پدر، فرزندش را خواندن و نوشـتن تعلـيم دهـد و مكـرّر        

  :فرموده
  3.ى مسلمانان واجب است آموختن علم و دانش بر همه

اگـر مـردم    : فرمـود ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «
اى آن را بـه      به هر وسـليه   دانستند   اهميت تحصيل علم را مى    

                                                 
  .»عقل«مراجعه شود به كتاب اصول كافى، باب  ـ1
2_ $ yϑ x.)) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s?(( ى  ى بقره آيه   سوره
151.  

  .»طلب العلم فريضة على كل مسلم« ـ3
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آوردند ولو آنكه با زحمات طاقـت فرسـائى انجـام            چنگ مى 
  .شود

تحـصيل علـم و دانـش       ! اى مردم مـسلمان   : و نيز فرمود  
كنيد اگر چه با رفتن به مـسافرتهاى دراز و تحمـل مـشقّات              

  .انجام گيريد
ى  علـم و حكمـت گمـشده      : فرمود) السالم عليه(» على«

جويد ولو آنكـه در دسـت غيـر          آن را مى  مرد با ايمان است؛     
  1.اهلش باشد

از اولـين  : گويد مى) صلى اللّه عليه و آله  (» پيغمبر اسالم «
تحـصيل علـم    ) مرگ( ساعت زندگى، تا آخرين لحظات آن،     

  2.كنيد
در يكى از خطباتش بشر را به سـه         ) عليه السالم (» على«

قــسمت تقــسيم كــرده و تنهــا دانــشمندان و دانــشجويان را  
دانـد و مردمـى را كـه از ايـن دو دسـته               برگزيدگان خلق مى  

وزد آنهـا بـه      خارجند حشراتى دانسته كه به هر طرف باد مى        
  .روند همان سو مى

قابل توجه آنكه اسالم تنها براى ترقّيات معنوى بشر فرسـتاده شـده و اساسـا الزم                 
هـا مـردم را بـه       نيست كه در امور مادى بشر وارد شود، ولى چون دين كاملى اسـت تن              

علوم اسالم و احكام آن تشويق نكرده بلكه در تمام علومى كه بشر به آن نيازمند است                 
  .به وسائل مختلف وارد شده و افراد مسلمان را تعليم داده است

اى تنظيم كرده    ى مذاهب است برنامه    مثالً براى معرفت خدا كه بزرگترين اصل همه       
ن عمل كند، در غالب علوم مادى اطّالعـات وسـيعى   كه اگر يك فرد مسلمان كامالً به آ      

  .آورد بدست مى
                                                 

  .»الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو فى ايدى الشرط «ـ1
 .»اطلبوا العلم من المهد الى اللحد «ـ2
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  علم هيئت
  :فرمود) عليه السالم(» امام صادق«

كسى كه علـم هيئـت و تـشريح را ندانـد در شناسـائى               
  1.پروردگار ناقص است

  .ى اول شدند ى جايزه لذا مردم مسلمان در علم هيئت و تشريح در گذشته برنده
  :نويسد رخ فرانسوى مىدانشمند و مو» سديد«

بيضوى بودن مـدار سـيارات و حركـت زمـين بـه دور              «
و » كپلـر «خورشيد از مسائلى است كه پيش از بوجود آمـدن        

  2.اند دانشمندان اسالم آن را كشف كرده» گپرنيك«
  :گويد مى» ژوزف ماك كاپ«

بـراى ديـدن    ) هـاى رصـد    لولـه (هاى بلند    مسلمين لوله «
و بر كروى بودن زمين كـامالً عقيـده         بردند   ستارگان بكار مى  
ى كــسوف و خــسوف را كــشف و انــدازه  داشــتند و زاويــه

  .»گرفتند
  
  

  علم طب و تشريح
دانشمندان اسالمى به علم طب و آزمايشهاى تشريحى بسيار عالقمند بودند و لـذا               

  .اند كه هنوز دنيا رهين منّت آنان است دانشمندان بزرگى به عالم بشريت تحويل داده
  
  

                                                 
  .»ن فى معرفة اللّهمن لم يعرف التشريح و الهيئة فهو عني« ـ1
  .جلسات بحث و عقائد ـ2
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  علم شيمى
: گويد آنها مى كه در علم شيمى پانصد رساله نوشته و در اكثر» جابر بن حيان«شايد 

ام بهتـرين    پيـشواى شـشم شـيعيان شـنيده       ) عليه السالم (» امام صادق «اين مطالب را از     
  .نمونه از تعاليم اسالمى در اين موضوع باشد

وان او را در ممالـك      نامنـد و كتـب فـرا       مـى » جبيـر «اين مرد را دانـشمندان غـرب        
  .كنند هاى آنها با مراقبت عجيبى نگاهدارى مى ى خود و كتابخانه مستعمره

  :نويسد مى» دانشمندان نامى اسالم«كتابِ 
هـاى   ى جابر مقدارى در كتابخانه     امروز از تأليفات عمده   

وقفى يا شخـصى مـصر و مـراكش و سـودان و يمـن پيـدا                 
  .شود مى

ور با مراقبت عجيبى نگاهدارى     هاى مزب  متأسفانه كتابخانه 
  .ى خطّى آن رونوشت بردارند شود مبادا از روى نسخه مى

تـأليف  » اخبارالزّمـان «چنانكه راجع به تاريخ معروف به       
ى وقفى در آفريقا موجـود       مسعودى كه فقط در يك كتابخانه     
خواست محرمانه رونوشت    است و يكى از مستشرقين كه مى      

  .آن را بردارد ترور گرديد
يكـى از   «: نويـسد  در كتاب خود مى   » رحيم زاده صفوى  «

ى جابر بن حيان كتابى بوده در هزار ورق كـه            تأليفات عمده 
عالم مزبور طى آن كتاب مقدار پانصد رساله از تأليفات استاد 

را گنجانيده بـود    ) عليه السالم (» صادق«بزرگوارش حضرت   
 شدن و تلـف   مقـام را از گمـ      و بدان طريق آثار آن امام عـالى       

  1.شدن محفوظ داشته است
  
  

                                                 
  .دانشمندان نامى اسالم ـ1
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  گياه شناسى
ى گياهـان و خـواص آنهـا         آيات قرآن براى معرفت خداى تعالى مردم را به مطالعه         

  .واداشته و به اين وسيله در گياه شناسى گوى سبقت را نصيب آنان كرده است
ى در كه از بزرگان دانشمندان گياه شناس مسلمان بوده كتب» احمد بن بيطار اندلسى«

خواص گياهان نوشته و دانشمندان اروپا او را پيشواى بزرگ گياه شناسـى در شـرق و                 
داننـد ايـن     و دانشمندان گياه شناس ديگر مى     » جالينوس«غرب و رافع سهو و خطاهاى       
  .اى از دانشمندان نامى گياه شناس اسالم يادآور شديم دانشمند را ما به عنوان نمونه
ى خداشناسى از راه گياه شناسى صدها        عليمات قرآن درباره  ناگفته پيدا است كه با ت     

دانشمند گياه شناس معروف ديگر هم در اسالم وجود داشته كه از ذكر نام و بيوگرافى                
  .شود آنان خوددارى مى

  
  علوم رياضى

ژرژ ريوار  «اند كه    اى كشيده  العاده دانشمندان مسلمان در علوم رياضى زحمات فوق      
  :دگوي مى» جيدر بامات

حرارتــى كــه مــسلمانان نــسبت بــه رياضــيات داشــتند «
  .»اروپائيان را به حيرت انداخته است

كه يكى از دانشمندان معاصر نوشته، مراجعه       » جلسات بحث و عقائد   «اگر به كتاب    
ى نقش مهم مسلمانان و اسـالم در پيـشرفت و            شود، كلمات دانشمندان اروپا را درباره     

  . رياضى مشاهده خواهيد فرمودبلكه در تأسيس بعضى از علوم
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  جنين شناسى
دهـد كـه     ى اول قرآن براى معرفت خداى تعالى به مسلمانان دستور مـى            در مرحله 

سـپس بـراى راهنمـائى مـسلمانان نكـات      1.»انسان نظر كند كه از چه خلـق شـده  «بايد  
  :فرمايد ى خلقت را يادآورى كرده و مى برجسته

ده از پشت مرد و از محلّ نطفـه سـازى زن خـارج    خلق شده از آبى كه سرازير ش   «
  2.»شود مى

اى بنمـائيم ولـى      ى قرآن بماند شـايد بعـدا بـه آنهـا اشـاره             نكات علمى اين جمله   
ى ايـن آيـه و آيـات متعـدد و روايـات              دانشمندان بزرگ اقرار دارند كه اسالم بوسـيله       

 به اين بحث علمى تشويق فراوانى مسلمانان را با علم جنين شناسى آشنا كرده و آنها را
  .نموده است

  
  ميكرب شناسى

در همين كتاب در موضوع علم امام اشاره شد كه پيشواى چهارم شيعيان در ضمن               
  .و خصوصيات نشو و نماى آن در آب اشاره كرده است» وبا«دعا چگونه به ميكرب 

.  كـرد  و همچنين در روايات بسيارى كه انشاء اللّه بـه زودى آنهـا را درج خـواهيم                
اند كه با كمترين تأمل بر هر  دستوراتى پيشوايان دين براى پيشگيرى امراض مسرى داده

گردد كه پيشوايان اسالم چگونه با نداشتن وسـائل و محـيط             فرد روشنفكرى واضح مى   
آماده و بلكه تنها با معجزه ميكربهاى مضر را به مـردم مـسلمان معرّفـى كـرده و بـراى                     

  .اند ا دستوراتى دادهجلوگيرى از سرايت آنه

                                                 

 ـ1 ÝàΨ u‹ ù= sù)) ß⎯≈ |¡Ρ M} $# §Ν ÏΒ t, Î= äz((5ى  ى طارق آيه  سوره.  

,ـ2 Î= äz)) ⎯ ÏΒ &™ !$ ¨Β 9, Ïù# yŠ  ßl ã øƒ s† .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ É= ù= Á9 $# É((= Í← !# u ©I9 $# uρ  تا 6 اتى طارق آي سوره 
7.  
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  اسالم و صنعت
اى بگـذريم واالّ اگـر       خواهيم تنها بـا اشـاره      ما در اين باب هم مانند ابواب قبل مى        

بخواهيم در موضوع اين كه اسالم تا كجا در علوم مـادى و صـنايع، مـردم مـسلمان را                    
  .تشويق كرده، چيزى بنويسيم بايد الاقل چند جلد كتاب قطور تأليف كنيم

 يكى از صنايع پر اهميت مسلمانان صنعت معمارى و سـاختمانى اسـت و مـا                 مثالً
داده » الحمـراء «ى قصر    براى نمونه شرح مختصرى كه يكى از دانشمندان معاصر درباره         

  .گذرانيم است از نظر خوانندگان محترم مى
هـاى مهـم صـنعت معمـارى در جهـان            الحمراء از بناهاى مهم مسلمين و از نمونه       

  .است
 35000 جريب معادل بـا      35 هجرى ساخته شده و مساحت آن        6اين كاخ در قرن     

  .مترمربع است
انـد   دانشمندان و سياحان قدرت ابتكار و بناى آن را مافوق قـدرت بـشرى دانـسته               

شـتر در مـدت     » 400«استر و   » 500«ى   نفر به اضافه  » 10000«براى ساختمان اين قصر     
  . كار كردندسال دائماً» 60«

تراشـيدند و در قـسمتهاى       قطعه سنگ مى  » 6000«گران سنگ تراش در هر روز       كار
برى اين كاخ مجلّل به حدى هنرمندانه و ظريف انجام           كردند، گچ  مختلف آن نصب مى   

  .گرفته كه هنوز پس از بارها خرابى خالى از لطف نيست
ـ   خورد كه در ميان هر كدام فواره       دهها حوض مرمر زيبا به چشم مى       ادى بـا   هاى زي
  .اصول دقيق مهندسى ساخته شده است

 تعـداد   شمارى اسـت و جمعـاً      اين بناى معظّم داراى سالنها، رواقها، سرسراهاى بى       
  .عدد است» 4312«ستونهاى آن بالغ بر 
ايـن  . ى هنر صنعتى آن متحيرنـد      كه دانشمندان درباره  » دارالشجره«و همچنين قصر    

 15اسى به دست مسلمانان ساخته شده است در قـرن           عب» المقتدر باللّه «بنا كه در زمان     
در مجاورت پيكر كوه مانند قـصر، بـستان    . اند ى هنگفتى آن را بنا نهاده      با صرف بودجه  

خـورد   زيبائى است كه هزاران مترمربع وسعت دارد ميليونها درخت در آن به چشم مى             
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هـاى آن   اخهطال و نقـره و فلـزات پـر بهـاء ديگـر اسـت روى شـ             هاى آن از   كه شاخه 
به جاى شكوفه و غنچـه كـار گـذارده شـده            ... سنگهاى قيمتى مانند الماس، جواهر و       

اند در ميان اين باغـستان يـا بهتـر        هاى مصنوعى ساخته   است و از همين جواهرات ميوه     
 30نظـر از صـدها فـواره پيكـر           ى بزرگى است كه صرف     بگوئيم بهشت موعود درياچه   

اى اسـت و    سـوار نيـزه  30رد به دست هر يك از ايـن  خو ى فلزى به چشم مى   مجسمه
اند كه با گـردش امـواج        هاى خود سوار كرده    مهندسين مسلمان طورى آنها را روى پايه      

خواهنـد بـا هـم       رسد مى  آيند و چنين به نظر مى      سواران نيز به حركت در مى     » درياچه«
  1.بجنگند

 داشته باشند بدانند كه مانند      و شايد كسانى كه كمترين آشنائى با تاريخ تمدن اسالم         
مسجد جامع دمشق و مسجد قرطبه و مسجد حسن صدها آثار باسـتانى ديگـر در دنيـا               
وجود دارد كه تمامش به دست با كفايت مردم مسلمان بنا نهاده شده و هنوز سياحان از 

  .قدرت صنعتى آنان در حيرتند
سـازى و    ت كـشتى  ثابت كرده كه مـردم مـسلمان در صـنع         » اسالم و صنعت  «كتاب  

ى فرش و اختراع ساعت و صنت فوالد و شيـشه            نما، بافندگى و تهيه    كشتيرانى و قطب  
ى كاغذ و كبريت و چينى سـازى و غيـره پـيش قـدم                سازى و هواپيما و نقّاشى و تهيه      

  .اند بوده
اند اينهـا همـه دالئلـى        و لذا بهترين آثار صنعتى خود را در جهان به يادگار گذارده           

  . اسالم دين علم و دانش استاست كه
ندارنـد و بلكـه      هـاى اسـالم اطّالعـى      ولى متأسفانه يك عده مردمانى كه از برنامـه        

اند زحمتى در راه تحصيل علم بكشند يا منـافع شخـصى خـود را در جهـل و                  نخواسته
كنند كه علـم را از ديـن جـدا كـرده و بـا فرهنـگ        دانند كوشش مى سوادى مردم مى  بى

  .ه كنندصحيح مبارز

                                                 
 . اسالم و صنعتـ1
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مثالً مرشد و قطب و يا رهبران متصوفه چون خودشـان اطّالعـات كـافى از علـوم                  
دانند علَم مخالفت را بـا دانـشمندان    مادى ندارند و نه هم علوم استداللى و فقهى را مى      

و يـا   . »پاى اسـتدالليان چـوبين بـود      «: گويند مسلمان و حكماء و فالسفه برداشته و مى       
علـم و دانـش بزرگتـرين حجـاب         : يعنـى . »العلم حجاب االعظم  «روايتى جعل كرده كه     

  .است
دانند كه اگر فالن مهندس و يا فالن پروفسور و  اين دسته از مردم شيطان سيرت مى

ى الهـى را بـا    يا يكى از دانشمندان مسلمان و فقهاء عاليقدر و عرفاء واقعـى و فالسـفه            
  .مكن استهمان علم و دانش بخواهند به دام بيندازند غير م

كنند و سپس از پول و شخصيت آنان         لذا اول به مردم از اين مواد مخدره تزريق مى         
  .نمايند استفاده مى

هـم وقتـى خواسـت مـردم را بـه دام بينـدازد و از طرفـى ديـد                    » على محمد باب  «
سوادى خودش قابل عالج نيست در مقام مبارزه با علم و فرهنـگ برخواسـت و در                  بى

 238ى    و باب يك از واحد هفت صـفحه        198ى   باب ششم صفحه  » ارسىبيان ف «كتاب  
  .دهد صريحا به پيروانش دستور مى

كـه داراى يـك     » بيـان «كه بايد جميع كتب گذشتگان را محو كنيد و تنها به كتـاب              
  .اساس است اكتفا نمائيد مشت مطالب بى

سـوادى   بـا بـى   بنابراين تنها دين مقدس اسالم است كه در چهارده قرن قبل شديدا             
  .مبارزه كرده

اند و لذا مسلمان حقيقى كسى است        و پيشوايان شيعه رهبران جدى اين مبارزه بوده       
  :فرمود كه دين را از علم و سياست جدا نداند و اقتدا كند به امام معصوم خود كه مى

انـد اگـر از يكـديگر        دين و دانش هميشه به هم آميختـه       
  1.روند جدا شوند از بين مى

  . بود پاسخ نامه و سؤال شما، اميد است مورد توجه شما قرار بگيرداين 

                                                 
  .»العلم والدين توامان واذا افترقا احترقا« ـ1
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  ى ديگر نامه
اى از ســارى رســيده كــه در آن جــوان دانــشجو و  نامــه

  :پرسد روشنفكرى مى
  :سؤال اول

  فرق نبى و رسول چيست؟ 
  

  :پاسخ
را به كسى ميگويند كـه ديگـرى او را از چيـزى خبـر               » نبى«ى   در لغت عرب كلمه   

  .ده باشددا
مانند پيغمبران كه خداى تعالى آنان را از شريعت و قوانين آسمانى خود خبـر داده                

  .است
كسى است كه از طرف پروردگار مأمور باشد، از آنچه مطّلـع شـده بـه                » رسول«اما  

ى بين خدا و خلق باشد بنابراين هـر رسـولى نبـى هـم                و واسطه . ديگران هم خبر دهد   
  .بوده استبوده ولى هر نبى رسول ن
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  :سؤال دوم
پيغمبر اولوالعزم كيست؟ و خاتم انبيـا چـه امتيـازى بـر             

  پيغمبران اولوالعزم دارد؟ 
  

  : پاسخ ما
  . اند پيامبرى داراى چهار مرتبه است كالم گفته دانشمندان علم

يعنى خداى جهان ممكن است به يكى از افراد بشر بدون واسطه، قوانين             :اول نبوت 
  . نامند مى» نبى«را مستقيما الهام و يا وحى كند كه اين چنين شخصى را سعادت بخشى 

يعنى رسول كسى است كه قوانين پر اهميتى بـه او الهـام شـده و                :دوم مقام رسالت  
دستور دارد كه آن قوانين عاليه را به مردم بگويد تـا بـه ايـن وسـيله سـعادت خـود و                       

  . ديگران را تأمين نمايد
يعنى پيغمبر اولوالعزم كسى است كه عالوه بر مقام نبوت و           : زميتسوم مقام اولوالع  

رسالت كه دارا است دين او جهانى بوده و قوانين مذهبش تا بعثت پيغمبر ديگر از بين                 
  . نرود

يعنى پيغمبر خاتم كسى است كـه عـالوه بـر مقـام نبـوت و                 :چهارم مقام خاتميت  
باشد كه بايد تا ابد جهان        قدرى كامل مى   رسالت و اولوالعزميتى كه دارا است دين او به        

  . مدار باشد و محال است كه قوانين ديگرى دين او را باطل كند و يا از بين ببرد
بنابراين الزم است كه پيغمبر خاتم منحصر به يك فرد باشد ولـى الزم نيـست كـه                  

ت مذهب  نبى و رسول و يا پيغمبر اولوالعزم يك نفر باشد پس اين امتياز بعالوه جامعي              
ى آن مخصوص پيغمبر خاتم بـوده و حتّـى پيغمبـران اولـوالعزم               العاده و معلومات فوق  

  .ديگر اين امتياز را ندارند
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  )صلى اللّه عليه و آله(فرزندان پيغمبر
رسـيده و يكـى از دبيـران        ) كراچـى (اى از پاكستان     نامه

) عليهم السالم (» ائمه«سؤال كرده است كه چرا در زيارتهاى        
» پيغمبر«را پسران   ) عليهما السالم (» فاطمه«و  » على«فرزندان  

  . اند گفته) صلى اللّه عليه و آله(
  

  :پاسخ ما
توان آن را به عنوان      ترين دالئلى است كه مى      مورد سؤال يكى از پر اهميت      موضوع

  .بهترين شاهد براى اطّالع پيشوايان شيعه از اسرار و رموز عالم خلقت دانست
 در ضمن منـاظراتى كـه بـا خلفـاء زمـان خـود      ) عليهم السالم(» ى اطهار ائمه«زيرا  
اند كه دانـشمندان علـم       طلبى را ثابت كرده   اند همان م   ى اين موضوع اظهار داشته     درباره

اى از آن مطالـب و      انـد بـه گوشـه      جنين شناسى امروز با وسائل مجهز و كافى توانـسته         
  .علوم توجه پيدا كنند

  
  جنين شناسى

كه در  ) اسپرماتوزوئيد(ما در همين كتاب شرح مفصلى از كيفيت پيدايش انسان از            
ايم و يادآور شـديم كـه هـر          ى زن است نگاشته    فهكه در نط  ) اوول(ى مرد است و      نطفه

و بايد هر يك از آنها قسمتى از بدن انـسان را            . دوى آنها در ايجاد فرزند دخالت دارند      
  .تشكيل دهند
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  :كه دانشمندان جنين شناسى معتقدند كه آن: قابل توجه
ى زن نقش مـؤثّرترى در ايجـاد و پـرورش فرزنـد              نطفه
 انعقاد نطفه تا وضع حمل سـراپاى        برد يعنى از زمان    بكار مى 

مادر براى نسل جديد حكم و وضعى مشابه يك تخم مرغ را     
اى كـه در آن اسـت و رشـد           خواهد داشت نسبت به جوجـه     

  .كند مى
كنـد   خروس، مرغى بلكه تخـم مرغـى را نطفـه دار مـى            

شوند تمـام زحمـات      هايش بالغ مى   ديگر تا زمانى كه جوجه    
مرغ بدون خروس، جوجـه      خمى مرغ است بسا كه ت      به عهده 

  .آورد
» اسـپرماتوزوئيد «مادر و پدر نيز همين وضعيت را دارند         

شود شروع بـه     رسد، يكى مى   مى مادر) اوول(پدر به تخمك    
  .شود كند، فعاليت بدون تغذيه نمى فعاليت مى

هاى رحم سرگردان است     نطفه كه روزهائى چند در لوله     
اين پيش بينى را كرده و      ) اوول(از كجا بايد تغذيه شود گويا       

به طور تقريب غذائى جهت خود و اسـپرماتوزوئيد آن قـدر            
  .برداشته كه براى زمان قبل از النه گزينى كافى است

اى از   اى از پدر يعنى اسـپرماتوزوئيد و نطفـه         وقتى نطفه 
مادر جدا از هم در جستجوى همند تا نسل جديدى بـسازند            

كند   غذا با خود حمل مى     فقط مادر به فكر تغذيه است اوول      
شـود تـا     بعد كه سلولهاى مخاط رحم توسط نطفه منهدم مى        

  .گزينى انجام گيرد النه
ى نطفـه    بار سلولهاى خراب شده كه به مـصرف تغذيـه         

كم وضـعيت جنـين ماننـد اعـضاء          رسد، از مادر است كم     مى
ورند در آمـده او نيـز در         ديگر بدن كه در مايعات بدن غوطه      
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ور شـده و از      غوطـه » اينتـوس «ن مـادر بـه نـام        مايعى از بـد   
  .نمايد آشامد تغذيه مى خورد يا مى آنجائى كه مادر مى

ى او   بعد هم كه از مادر جدا شد باز مادر متكفّـل تغذيـه            
 مخصوص در جفت بـه طفـل        ى رگهاى  بوده آنچه را بوسيله   

ى رگهاى مخصوص در پـستان بـه او          رساند اينك بوسيله   مى
  1.يچ زمان از پدر خبرى و كارى نيسترساند و در ه مى

تا اينجا از نظر علم روز ثابت شد كه مادر، در بوجود آوردن فرزند و رشد و تربيت 
او سهم بيشترى از پدر دارد ناگفته پيدا است كه اين حقيقت در قرون اخير كـه چـشم                   

مـام  مسلّح بوجود آمده، واضح گرديده است ولى پيشوايان شيعه در چهارده قرن قبل ت             
انـد و در ضـمن آيـات و روايـات            مطالب فوق را با بيانى ساده براى پيروانشان فرموده        

ى زن و مـرد      اند به اينكه مبدأ خلقـت انـسان نطفـه          بسيارى اشاره و بلكه تصريح كرده     
  .كنيم ى آن اشاره مى است كه در اين فصل به چند نمونه

  
: در ضـمن كلمـاتش فرمـود      ) عليـه الـسالم   (» علـى  «ـ1

  .»...تلج النطفتان فى الرحمتع«
ى نطفه است كـامالً اسـتفاده        كه تثنيه » نطفتان«ى   از كلمه 

ى زن و مـرد      متوجـه نطفـه   ) عليه الـسالم  (» امام«شود كه    مى
  .بوده است

سؤال ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم « روزى از    ـ2
  :آيد؟ آن حضرت فرمود انسان چگونه بوجود مى: شد كه
سفيد است و آب زن زرد است وقتـى ايـن دو   آب مرد  «

در رحم جمع شوند اگر منى مرد بر منى زن غلبه كند فرزند             

                                                 
  .اولين دانشگاه ـ1
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با خواست خدا پسرخواهد بود و اگر منى زن بـر منـى مـرد               
  1.»ى خدا دوشيزه خواهد شد غلبه كرد فرزند با اجازه

  : پيشواى ششم شيعيان فرمودـ3
هت بـه   اگر آب مرد بر آب زن سبقت گرفت فرزند شـبا          

كند و اگر بعكس شد يعنى آب زن         پدر و عموهايش پيدا مى    
بر آب مرد غلبه كرد نوزاد شباهت به مـادر و دائيهـاى خـود        

  2.دارد
  

  نكات علمى
  .شود ى علمى استفاده مى از روايت فوق چند نكته

ى زن و مرد در انعقاد فرزند بطـور         چنانكه علم جنين شناسى ثابت كرده، نطفه      : اول
  .ؤثّر استمساوى م
و يـا قـانون تـوارث       » ژنتيـك «پيشوايان اسالم در اين روايات اشاره بـه علـم           : دوم
ى گرانبهائى از معارف     كه به گمان اروپائيان مجموعه    (اند با اينكه در كتاب دانش        نموده

  :نويسد مى) بشرى است
ى اسـرار تـوارث دچـار        طى قرون متمادى بـشر دربـاره      

رن گذشـته شـروع بـه درك        حيرت بود و فقـط از اواخـر قـ         
ى ايـن    مطالعـات دربـاره    چگونگى ايـن مـسأله نمـود ولـى        

موضوع فقط از اوائل قرن حاضـر بـه صـورت يـك دانـش               

                                                 
ماء الرجل ابيض و ماء المرئة اصفر فاذا اجتمعا فعال منى الرجل على منى المرئة ولـدت                 « ـ1

  .»ذكرا باذن اللّه تعالى واذا عال منى المرئة ولدت انثى باذن اللّه
 سبق ماء الرجل ماء المرئة فالولد يشبه اباه و عمومته و اذا سبق ماء المرئة على مـاء              اذا «ـ2

  .»الرجل فهو يشبه امه و خئولته
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يا علم پيدايش موجودات نام يافتـه       » ژنتيك«مستقلّى كه علم    
  .در آمده است

ى  گذار حقيقى اين علم جديد، راهبى كه در صـومعه        پايه
باشـد ايـن     زيـست مـى    مـى » ويـن «واقع در نزديكى    » برون«

 متولّد شده   1822نام داشت و در سال      » يوهان مندل «شخص  
  .بود

كامالً جوان اسـت و     » علم ژنتيك «چنانكه مالحظه فرموديد از نظر دانشمندان اروپا        
حتّى عمرش به يك قرن هم نرسيده و ما در اينجا براى آنكـه اعجـاز گفتـار پيـشوايان                    

از نظـر   » علـم ژنتيـك   «دانشمندان روز را در موضوع      اسالم واضح گردد آخرين نظريه      
  .گذرانيم خوانندگان عزيز مى

  
  آخرين نظريه

دانشمند بزرگ آلمانى پس از مطالعات زيادى معتقد بود  » اوكويست وايسمان «دكتر  
ى مركـزى    كه در هـسته   » اى پالسمان نطفه «اى است به نام      كه عامل حقيقى توارث ماده    

  .سلولها وجود دارد1»كروماتين«مت اى در قس سلولهاى نطفه
به حقيقت نزديـك شـده       ناگفته پيدا است كه اين دانشمند معروف تا حدود زيادى         

  :گويد است زيرا پس از آخرين تحقيقات علمى در اين باره مى
به » كروماتين«خواهند تقسيم شوند     موقعى كه سلولها مى   

م يعنـى اجـسا   » كرومـوزم «اى از اجـسام نـخ ماننـد كـه            عده
  .گردند شوند تقسيم مى پذير ناميده مى رنگ

                                                 
ى يونانى به معنى رنـگ اقتبـاس شـده، زيـرا قـسمتى از                كروماتين از يك كلمه    ـ1
  .نگ كردى پيوند و اختالف نژاد ر توان آن را بوسيله ى مركزى سلول است كه مى دسته
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امروز مسلّم شده است كه اين كروموزمهـا ناقـل خـصوصيات ارثـى هـستند و در                  
شوند و تعداد آنها در  ى سلولها اعم از سلولهاى نباتات، حيوانات و انسان يافت مى كلّيه

  .هر سلول بر حسب نوع موجودات متفاوت است
باشـند ولـى سـلول       مـى » كروموزم«زنده داراى كمى    سلولهاى بعضى از موجودات     

  . كروموزم دارد48انسان 
امروزه ثابت شده است كه كروموزم به صورت جفت در سلولها وجود دارند و هر               

نيز تقسيم و » كروموزمها«جفت از آنها داراى شكل خاصى است در موقع تقسيم سلول       
معينـى  » كرومـوزم « تعـداد كامـل      ى سـلولها داراى    گردند تقريبا كلّيـه    سپس تركيب مى  

  .باشند مى
موقعى كه سلولها   . باشد مى» اى كروموزمهاى نطفه «يكى از مواد مهم استثنائى تعداد       

گردند در اين عمـل تقـسيم از هـر جهـت             شوند براى آخرين بار تقسيم مى      اى مى  نطفه
اين هر يك   گردد و بنابر   اى مى  هاى نطفه  فقط يك عدد وارد هريك از سلول      » كروموزم«

  .اى داراى نصف تعداد معمولى كروموزم خواهند بود از سلولهاى نطفه
 كرومـوزم دارد    24 كرومـوزم فقـط      48اى به جـاى      مثالً در مورد انسان سلول نطفه     

درك علّت اين امر مشكل نيست زيرا پيدايش يك موجود جديـد، دو سـلول بايـد بـا                   
  .يكديگر تركيب شوند

بود سلول جديدى كه از آميزش       تعداد كامل كروموزم مى   اگر هر يك از آنها داراى       
  .گردند آيد داراى دو مقابل كروموزمهاى سلول معمولى مى آن دو بدست مى

» كروموزمها«يابد بدين معنى كه  انگيز توارث به همين جا خاتمه نمى داستان شگفت
  .كوچكترين واحد توارث نيستند
ى حياتى   يا ماده » ژن«ز ذرات كوچكى كه     ا» كروموزمها«دانشمندان معتقدند كه اين     

هـاى تـسبيح در      يابند اين واحدهاى كوچك، به شكل دانـه        شوند، تشكيل مى   ناميده مى 
  .اند طول كروموزم قرار گرفته
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ى كوچكترين واحد و يا بـه عبـارت ديگـر     توان به منزله را مى» ژن«در هر صورت  
 اتمهاى معمولى مثالً با اتم هيـدروژن        توارث تلقى كرد ولى بايد دانست كه ژن با        » اتم«

  .فرق دارد و از آنها مرموزتر است و مولكول هر ژن با مولكول ژن ديگر متفاوت است
طرز قرار گرفتن اين ذرات در دور كروموزمهاى تعيين شده و مـورد مطالعـه قـرار                 

  !گرفته و نقش آنها در انتقال خصوصيات ارثى كشف گرديده است
هـا بـه    »ژن« باشد هر يك از ايـن     » ژن«ن است داراى چند عدد      ممك» كروموزم«هر  

  .سهم خود نقش كوچكى را در انتقال خصوصيات ارثى به عهده دارند
مثالً براى انتقال خصوصيات كـوچكى از قبيـل رنـگ چـشم چنـدين ژن بايـد بـا                    

  1.يكديگر همكارى كنند
ه در ايـن زمينـه     آنچه در باال گفته شد فقط مقدمه و جزء كـوچكى از كـشفياتى كـ               

  .باشد بدست آمده است، مى
تشريح جزئيات اين مسأله دشوار اسـت و دانـشمندانى كـه عمـر خـود را صـرف                   

ها با يكديگر اطّالع درسـتى       اند هنوز از چگونگى ارتباط ژن      ى اين مبحث نموده    مطالعه
دانند كه چرا گاهى از اوقات بعـضى از خـصوصيات غيـر مترقّبـه بطـور                  ندارند و نمى  

  .يابد اگهانى به حيوانات يا نباتات انتقال مىن
تغييراتى رخ داده است و در      » اى كروموزمهاى سلول نطفه  «دانند كه در     آنها فقط مى  

نتيجه موجودى تولّد يافته است كه به هيچ وجه با والدين يا برادران و خـواهران خـود              
  .نامند مى» موتاسيون«شباهتى ندارد اين نوع موجودات را نژاد تغيير يافته 

انـد ايـن    ى ديگرى كه بعضى از دانشمندان آن را جديدا مورد بحث قرار داده     عقيده
  :گويند است كه مى

جـنس را    ى كننـده  نيست بلكه عامل معـين    » كروموزم«عامل تعيين جنس نر همراه      
داننـد و وجـود آن را در هـر دو            همراه يكى از كروموزمهاى ديگر كه شناخته نشده مى        

  .عقيده دارند) ك و تخمككرم(جنس 
                                                 

  .202ى  نقل و اقتباس از كتاب دانش، صفحه ـ1
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بنابراين اگر آن كروموزم در كرمك بيشتر باشد فرزند پسر خواهـد بـود و اگـر در                  
  .تخمك بيشتر بود نوزاد دختر است

  
  تشريح روايات

» پيغمبـر اسـالم   «برگرديم به تشريح رواياتى كه از پيشوايان اسالم نقل شده اسـت             
  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(

  .مرد جمع شدوقتى آب زن و 
  ).يعنى اسپرماتوزوئيد وارد اوول گرديد(

  .ى مرد غلبه كرد اگر نطفه
  ).ى كرمك بيشتر بود فرزند پسر است يعنى كروموزم شناخته نشده(

  .ى زن غلبه كرد و اگر نطفه
  ).ى تخمك بيشتر بود فرزند دختر است يعنى كروموزم شناخته نشده(

لم ژنتيك در آخرين تحقيقات علمـى خـود   آنكه بعضى از دانشمندان ع: قابل توجه 
هائى كه حامل صفات و خصوصيات نياكانند گاهى زياد و          »ژن«اند در كروموزمها،     گفته

  .گاهى كمترند
  :فرمايد در روايت باال مى) عليه السالم(امام 

  .اگر آب مرد بر آب زن غلبه كند
  ).ى مرد بيشتر باشد يعنى ژنهاى كروموزم نطفه( 

  .ى مرد غلبه كرد ها شباهت دارد و اگر آب زن بر نطفهفرزند به عمو
هايش  فرزند شباهت به مادر و يا خاله) ى زن بيشتر بود يعنى ژنهاى كروموزم نطفه(

  .خواهد داشت
در اينجا ممكن است يك مطلب فكر خوانندگان را متوجه خود سازد و بگويند اگر 

  هتى به پدر و مادر خود ندارند؟اين اصل مسلّم باشد، چرا بسيارى از فرزندان، شبا
دانند بلكـه    اوالً پيشوايان اسالم تنها موضوع توارث را مؤثّر نمى        : گوئيم در پاسخ مى  

نيرو و قدرت پروردگار را كامالً مؤثّر دانسته كه اگر بر خالف طبيعت اراده كند اثر ژنها 
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زن غلبـه كـرد فرزنـد       ى مرد بر     گويند اگر نطفه   نمايد و لذا در وقتى كه مى       را خنثى مى  
  :اند پسر است، بالفاصله فرموده

  .اگر خداوند اذن دهد و بخواهد: يعنى» باذن اللّه«
تنها از مريم بدون ) عليه السالم(» عيسى«اگر حضرت : گويند لذا دانشمندان روز مى

انگيز نيست بلكـه تعجـب اينجـا         پدر متولّد شود با در نظر گرفتن مطالب فوق، شگفت         
آيـد   ايد طبق قانون توارث و علم ژنتيك اوالدى كـه تنهـا از زن بوجـود مـى                 است كه ب  
  .دختر باشد

كـه بـه    ) يك زن (از حضرت مريم    ) يك مرد ) (عليه السالم (» عيسى«ولى حضرت   
آن حـضرت    هيچ وجه از لحاظ تقسيمات كروموزمى نبايـد تحقّـق پيـدا كنـد چگونـه               

  .بوجود آمده است
ه زيرا اين مورد را تنها مربوط به قدرت پروردگـار           اسالم اين مطالب را سهل دانست     

بدون پـدر مربـوط بـه       ) عليه السالم (» عيسى«داند و در قرآن تصريح كرده كه تولّد          مى
  :فرمايد قانون توارث نبوده بلكه خلقت ابتدائى بوده كه مى

يعنى همان گونه كه بوجود . »هم مانند آدم خلقت شده است) عليه السالم(» عيسى«
ى خـدا او     دن آدم و خصوصيات او مربوط به قانون توارث نبوده و تنها قدرت كامله             آم

هم مربوط به قانون تـوارث      ) عليه السالم (» عيسى«را ايجاد كرده است خلقت حضرت       
  .و علم ژنتيك نبوده و تنها قدرت خدا در بوجود آوردن آن حضرت مؤثّر است

ات و خـصوصيات فرزنـد ممكـن        و عالوه در علم ژنتيك ثابت شده كه گاهى صف         
  .است از پدر پدر و مادر مادر و بلكه از اجداد دور به او منتقل شود

كند كه مربوط به قانون توارث       زيرا گاهى فرزند در اثر عواملى صفاتى را كسب مى         
 مانند درختـى كـه پيونـد    نبوده و بلكه جهات طبيعى ديگرى در او مؤثّر بوده است عيناً         

  .سازد رويد ظاهر مى ا حقيقت خود را در درختى كه از تخم او مىخورد ولى بعده مى
ى  رسيم كه اوالد را نبايد تنها فـرآورده  از گفتار فوق به اين نتيجه مى   : ى گفتار  نتيجه

  .دارا است پدر دانست بلكه مادر در ايجاد فرزند نقش مؤثّرترى را
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          ه از جوانان را متوجه خود ساخته اين باشـد      اينجا شايد مهمترين مطلبى كه يك عد
كه چرا دانشمندان عالم جنين شناسى به عظمت پيشوايان اسالم توجه نداشته و اعجـاز               

  .اند آنان را اذعان نكرده
ى تاريخ   مردم غيرمسلمان بيشتر اسالم را از دريچه      : در پاسخ اين عده بايد گفت كه      
خلفـاء امـوى و عباسـى       كنند كـه     نگرند و گمان مى    خلفاء و افكار علماء اهل سنّت مى      

اند و ترديد نيست كه آنها       بوده) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «نمايندگان حقيقى   
انـد بخـصوص در ايـن موضـوع كـه اثبـاتش ضـررهاى          بهره بوده  هم از اين مطالب بى    

اى براى اغراض شخصى آنـان داشـته، در نتيجـه اگـر هـم پيـشوايان شـيعه                    العاده فوق
خواسـته و    اين مطالب را به آنان تعليم دهند در مقام بحث و مجادله برمـى             خواستند   مى

  .شدند منكر اين مطلب علمى مى
و لذا پيشوايان اهل سنّت و خلفاء اموى و عباسى يا ندانسته و طبق افكار سـطحى                 

اند كـه بگوينـد فرزنـدان تنهـا          مردم قضاوت كرده و يا روى حقد و حسد اصرار داشته          
نقـل شـده    » عمر بن خطاب  «انند و مادر در ايجاد آنها دخالتى ندارد لذا از           متعلّق به پدر  

  :گفت كه مى
فرزندان ما از پسران ما خواهند بود ولى فرزندان دختران ما فرزندان مردان ديگر و «

  1.»باشند دور از نَسب ما مى
ى ايـن موضـوع    و همچنين مكرّر خلفاء اموى و عباسى با پيـشوايان شـيعه دربـاره            

  .اند اند و عباسيان بخصوص منكر اين معنى بوده كرده بحث مى
گذاشت كسى را در مقابـل خـود در نـسب برتـر و پـر         زيرا حقد و حسد آنان نمى     

تر ببينند و لذا مكرّر پيشوايان معصوم شيعه با آنـان مباحثـاتى در ايـن موضـوع                   اهميت
عليهـا  (» فاطمـه « كه فرزنـدان     اند كرده داشته و از نظر علم و استدالالت نقلى اثبات مى         

صـلى اللّـه    (» پيغمبر اسـالم  «اند فرزندان   »ابى طالب «به همان مناسبت كه اوالد      ) السالم
) عليه الـسالم (» موسى بن جعفر«ى حضرت  هم خواهند بود چنانكه مباحثه   ) عليه و آله  

                                                 
  .»بنونا بنوا ابنائنا و بنو بناتنا ابناء الرجال اال باعد «ـ1
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ين باره در كتـب     با خلفاء زمانشان در ا    ) عليهم السالم (» ائمه«و سائر   » هارون الرّشيد «با  
  .تاريخ و روايات ذكر شده است

از ) عليهما السالم(» فاطمه«و » على«بنابراين مسلّم است كه عالوه بر اينكه فرزندان 
ند بيان اين مطلب هم به تنهائى از پيشوايان اسالم بخصوص   »پيغمبر«نظر علم، فرزندان    

  .با نداشتن وسائل علمى معجزه است
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  از دارو استفاده نكنيد
آلمـان رسـيده و در آن يكـى از          » كرفلد«اى از شهر     نامه

  .نويسد دانشجويان مى
كانون بحـث و انتقـاد   «كه از نشريات  » پـاسخ مـا «كتاب  

است در ميان دانـشجويان ايرانـى مقـيم شـهر كرفلـد             » دينى
گردد و مورد استفاده جوانان مسلمان       آلمان دست بدست مى   

  .شهر قرار گرفته استاين 
ى كتـاب   چند روز قبل يك جوان مسيحى پس از مطالعه 

اسالم دين علـم    (كرد كه من شنيده بودم       اظهار مى » پاسخ ما «
كردم كـه ايـن ديـن        و دانش است ولى تا اين حد گمان نمى        

پاسخگوى تمام مشكالت بشر باشد و بـه نظـر مـن             آسمانى
كـانون  «اننـد   همين دعوت دانشمندان مـسلمان بـه محلّـى م         

بــراى پاســخ گفــتن بــه ســؤاالت و » بحــث و انتقــاد دينــى
مشكالت مذهبى خود دليل كاملى بـر حقّانيـت ديـن اسـالم         

  ).است
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ى  ولى در عين حال اين جـوان مـسيحى سـؤالى دربـاره     
ام كه از شما سؤال كنم و        اسالم داشت و من به او وعده داده       

  :پاسخ پرسش او را بدهم و آن سؤال اين است
: انـد   پيشوايان دين مقدس اسالم نقل شده كه فرمـوده         از

توانيد مرض و درد را تحمل كنيد، از دارو و           تا جائى كه مى   «
  .»طبيب استفاده نكنيد

) علــيهم الــسالم(» ائمــه«آيــا ايــن گفتــار از : ســؤال اول
  !حقيقت دارد يا خير؟

آيا بر فرض صحت، ايـن مطلـب را از نظـر            : سؤال دوم 
  ! انيد ثابت كنيد يا خير؟تو علمى مى

  
  :پاسخ ما

همـان گونـه    : از اظهار لطف جنابعالى كمال تشكّر را داريم، اما پاسخ سؤاالت شما           
كه شما از آن جوان مسيحى نقل فرموديد، دين مقدس اسالم تنها دينـى اسـت كـه در                   

ى كـاملى تعيـين كـرده و نگذاشـته كـه يـك فـرد              تمام شرايط زندگى براى بشر برنامه     
سلمان در كوچكترين موضوع مورد احتياج خود دست نياز به طرف ديگران دراز كند              م

ى همين مطلبى كه در نامه سؤال شده است، پيشوايان دين اسـالم              بينيم درباره  و لذا مى  
كامالً آن را بررسى كرده و در چهارده قـرن قبـل همـان مطـالبى را كـه                   )عليهم السالم (

 زحمات زياد و وسائل بسيار مجهز علمى متوجـه آن           امروزه دانشمندان علم پزشكى با    
  .اند اند بيان كرده شده
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  ى دقيق يك مقايسه
شود كـه آن حـضرت       نقل مى ) عليه السالم (» امام هشتم «از  1ى بحار  در كتاب سفينه  

  :فرمود
خورد مهـيج دردى اسـت كـه         هر داروئى كه بشر براى رفع درد و كسالت خود مى          

آيد و چيزى براى بدن نـافعتر از امـساك از غيـر آنچـه                و بوجود مى  بعد از خوردن دار   
  2.باشد براى بدن الزم است نمى

  .دهيم هاى پزشكى دنيا ارائه مى3ها و فاكولته وقتى ما اين جمله را به دانشكده
پذيرنـد بلكـه معتقـد       آنها نه تنها اين نظريه را به عنوان بهترين مطلـب علمـى مـى              

العرب با نبودن وسائل علمى   اهميت پزشكى در محيط جزيرهشوند كه اين كشف پر مى
  .از حلقوم گوياى پيامبر معصومى كه او از منبع علم ازلى الهام گرفته برخاسته است

ايـن بـاره     دانشمندان علم پزشكى با تجربيـات و زحمـات زيـادى كـه امـروزه در               
 عنـوان بهتـرين كـشف    ى صددرصد علمى را تأييد كرده و آن را به     اند، اين نكته   كشيده

  .نمايند تاريخ پزشكى در كتابها و مجامع بزرگ علمى خود مطرح مى
  

  نظرات دانشمندان بزرگ روز
  :گويد استاد دانشگاه نيويورك مى» جوزف اسميت«پروفسور 

شـود مـسموم كننـده       تمام داروهائى كه وارد خون مـى      «
ى ميكرب، خون را زهـر آلـود         است همان طورى كه زهرابه    

  .»سازد د، دارو هم خون را مسموم مىكن مى

                                                 
  .78ى  جلد دوم، صفحه ـ1
ء فى البدن انفـع مـن امـساك اليـد اال عمـا        ليس من دواء اال و هو يهيج داء وليس بشى         «ـ2

  .»يحتاج اليه
 . Faculte ـ3
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  .»كند دواها بيماريها را تشديد مى«: گويد مى» آم«دكتر 
سـالمتى افـرادى كـه دوا       «: گويد مى» ماجندى«پروفسور  
تر از وضع سالمتى افرادى      كنند رضايت بخش   كم مصرف مى  

نماينـد و از همـه       است كه مقـدار زيـادى دارو مـصرف مـى          
اصـالً نيـاز بـه مـصرف دارو پيـدا           سالمتر افرادى هستند كه     

  .كنند نمى
چنانكه بـراى كبـد خـود دارو        «: نويسد مى1»كاردر«دكتر  

بخورم؛ احتمال كلّى دارد به معده و سائر اعضاء بدنم آسيب           
  .»برسد

ــر  ــابوت«دكت ــرد ك ــشكده» ريچ ــسور دان ــب پروف  ى ط
 407در بـين  : گويـد  ى آمريكا مى در اياالت متّحده  » هاروارد«

 مـرض   6ف كه در علم طب نام برده شده فقط          امراض مختل 
  .»ى دارو قابل عالج است بوسيله

در پس هر مرضى علّتى وجـود       «: گويد مى» ميچل«دكتر  
  .»تواند خود را به آن علّت برساند دارد و هيچ داروئى نمى

كه از پزشكان نـامى نبراسـكا در آمريكـا          » ادواردر«دكتر  
انـسان را مـسموم     داروهـاى سـمى بـدن       «: گويد باشد مى  مى
  .»كند و داروهاى غير سمى تأثير در آن ندارد مى

ى زهرهاى   تقريبا كلّيه «: گويد مى» سر ويليام اوژلر  «دكتر  
شـود و ايـن سـموم در بعـضى           قوى در طبابت بكار برده مى     

اعضا و نقاط بدن جمع شده، به تدريج نـسوج را خراشـيده،             
من بر اثر بكـار     برند، قسمت اعظم امراض مز     آن را از بين مى    

  .گردد ى امراض حاد توليد مى بردن دوا براى معالجه

                                                 
  .Columbus Medical - Journal  ـ1
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آنچه مسلّم است اين است كه      «: عقيده دارد » ترول«دكتر  
تمام داروها سم هستند و سم اگر به يك آدم سالم خورانـده             

كند ديگر چه رسد بـه بيمـاران، آرى          شود وى را مريض مى    
رسـت را   چگونه ممكن اسـت سـمى كـه افـراد سـالم و تند             

  .»كند بيماران را شفا بدهد مريض مى
ــر  ــنج«دكت ــايو اســت   » جني ــامى اوه ــكان ن ــه از پزش ك

  .»تمام داروها مضرّند«: نويسد مى
پزشكان مرضى را درمـان و      «: گويد مى» پسين«پروفسور  

  1.كنند مرضى ديگر ايجاد مى
اى از كلمات دانشمندان پزشكى كـه پـس          اين بود گوشه  

ل بسيار مجهز و كافى روز، به مطلبى        از زحمات زياد و وسائ    
كه پيشواى اسالم با نداشتن محيط آماده و وسـائل مـادى در             

  .كنند چهارده قرن قبل فرموده است اشاره مى
  
  

  روايات ديگر
شود كـه بـاز مـورد تأييـد          نقل مى ) عليه السالم (» امام صادق «و همچنين روايتى از     

  .ستهاى علمى قرار گرفته ا بزرگترين دانشكده
  :پيشواى ششم مسلمانان فرمود

كسى كه صحت و سالمتى او به درد و كـسالتش غلبـه             «
دارد و در اين حال دارو براى رفع كسالت خـود بخـورد بـه               
ضرر و كسالت بيشتر خود كمك كرده و اگر اين چنين كسى 

                                                 
  .ايم اقتباس نموده» درمان طبيعى«گفتار دانشمندان را از كتاب  ـ1
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در اثر مسموميت آن دارو، بميرد من كه پيشواى او هـستم از             
  1.»او بيزارم

 پزشكان معروف ايران اين مطلب پر اهميـت علمـى را در بزرگتـرين      وقتى يكى از  
ى افـراد آن     و ستايش همه   مجامع پزشكى از پيشواى مسلمانان نقل نمود مورد تصديق        

من سالها است كـه     : مجمع قرار گرفت تا آنكه يكى از دانشمندان مسيحى مذهب گفت          
م مرا تحت تأثير خـود قـرار داده         كردم و كامالً قوانين اسال     ى اسالم مطالعاتى مى    درباره

كـنم هـيچ موضـوعى از        بود ولى اين جمله آن چنان در من اثر گذاشت كه گمان نمـى             
  .اسالم تا اين حد مرا تحت تأثير خود قرار داده باشد

دارو «: گويـد  در تأييد اين روايت مى    » ماسون گود «دكتر  
بيش از جنگ و قحطى و بيماريهاى مسرى آدميـان را نـابود             

  .»ده استكر
پزشـكان هـزاران    «: گويـد  نيـز مـى   » كلـدرگ «پروفسور  

افرادى كه ممكن بود از طريق درمان طبيعـى شـفا يابنـد، بـا               
  .»اند داروهاى خود به گورستان فرستاده

درست است كه دين مقدس اسالم مردم را از استعمال دارو منع كـرده و حتّـى در                  
تـا وقتـى كـه    : فرمـود  نقل شده كه مـى )  آلهصلى اللّه عليه و(» پيغمبر اسالم«روايتى از   

بدنتان طاقت تحمل درد و كسالت را دارد از دوا بپرهيزيد مگر آنكه ديگر نتوانيـد درد                 
را تحمل كنيد ولى چنانكه مالحظه فرموديد اين گفتار با كلمـات دانـشمندان پزشـكى                

  .روز منافات ندارد
  
  
  

                                                 
من ظهرت صحته على سقمه فشرب الدواء فقداعان على نفسه وفى رواية فيعالج نفـسه      « ـ1
  .»سفينه بحار، باب طبيب»ء منه ء فمات انا الى اللّه برى بشى
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  يك دليل علمى
شده كه درمان طبيعى يعنى پـى بـردن بـه خـواص     از طرفى، از نظر علم روز ثابت       

مناسـب و شـفابخش      ى استفاده از غذاهاى    ى كسالت و درد بوسيله     خوراكيها و معالجه  
  .بهتر از درمان طبى است

ى دانشمندان   آورد بلكه به گفته    زيرا درمان طبى نه تنها ضررهاى داروئى را ببار مى         
ى ذاتـى بـشر مخـالف اسـت،          رت و غريزه  بزرگ روز؛ اين نحوه معالجه و درمان با فط        

كنند منـشأ    زيرا اكثر افراد مريض از خوردن دارو يك نوع ناراحتى در خود احساس مى             
  .ى طبيعى بيمار است اين ناراحتى غريزه
گويد اين روش معالجه صـحيح نيـست، بـراى آنكـه دارو درد را بـه                  فطرت او مى  

  .كند صورت ديگر در بدن ايجاد مى
شويد اولين تغييرى كه در خود احساس         كرده باشيد وقتى مريض مى     شما اگر دقّت  

كنيد اين است كه ديگر اشتها به غذا نداريد اين باز همان الهامى است كه از فطـرت              مى
  .ى شما ناشى است و غريزه

ى اول چيـزى بهتـر از        زيرا دانشمندان علم پزشكى متّفقند كه براى بيمار در مرحله         
هـا و غـذاهاى      و سپس اگر خواست زودتر معالجه شـود، از ميـوه          امساك وجود ندارد    

  .ى درمان طبيعى بيرون نگذارد شفابخش استفاده كند و پا از دائره
اين موضوع از نظر علم روز به قدرى مسلّم است كـه اسـتادان و دانـشمندان علـم                   

كانى را  پزشكى كتابهاى استداللى و عملى در اين باره نوشته و حتّى اين استادان، پزشـ              
نگرنـد و آنـان را بـه قـدرى كـم             خواهند با دارو معالجه كنند با چشم بدبينى مى         كه مى 

  :گويد استاد دانشگاه نيويورك مى» الكساندر«دانند كه پروفسور  تجربه مى
  

شوند با  التحصيل مى افرادى كه از دانشكده پزشكى فارغ     «
ل  سـا  30اينكه از طرق مختلف معالجه با خبر هستند پس از           
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 نوع 20خورد  يابند كه از هر دوائى كه بيمار مى        طبابت در مى  
  1.گردد بيمارى توليد مى
ترين عبارت به پيروان خـود دسـتور داده          اسالم باز همين موضوع علمى را با ساده       

  .است
  :پيشواى ششم مسلمانان فرمود

كردند و از افراط و تفريط       اگر مردم پرخورى را ترك مى     
نمودند، بدنهايـشان در مقابـل امـراض         در غذا خوددارى مى   

  2.كرد استقامت مى
  .كند پر واضح است كه اين دستور اسالم كامالً با علم و دانش تطبيق مى

العلل بيماريهاى بدنى و روحـى       زيرا تمام دانشمندان علم پزشكى معترفند كه علّت       
  .پرخورى و افراط در غذا است

  :گويند و نيز مى
ز زياد خوددارى كنند چون وقتى      بايد افراد بشر از پرهي    «

ى شما تنبل    خيلى كم غذا خورديد و زياد پرهيز كرديد معده        
ــه مقــدار كــافى جــذب   مــى شــود و در نتيجــه مــواد الزم ب
  .»گردد نمى

بنابراين اگر كسى از افراط و تفريط در خوردن غذا خوددارى كند يعنى نه آن قـدر      
ى او  و نه آن قدر پرهيز كند كـه معـده   بخورد كه امراض مختلف در بدن او ايجاد شود          

  .تنبل گردد به بهترين راز سالمتى رسيده است
و اين مطلب صد درصد علمى معنى همان جمله كوتاهى است كه از پيشواى ششم 

  .مسلمانان نقل شده است

                                                 
  .كتاب درمان طبيعى ـ1
  .»الناس فى المطعم الستقامت ابدانهملو اقتصد  «ـ2
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در غيـر   (درست است كه اسالم از مراجعه به طبيب و خوردن دارو            ! دوست محترم 
العاده پرارزشى داده است كه       در مقابل، دستورات طبى فوق     نهى فرموده ولى  ) ضرورت

  .هاى دنيا قرار بگيرد بايد آن دستورات مورد توجه دانشجويان و دانشمندان دانشكده
  

  چند نمونه از دستورات اسالم
) عليـه الـسالم   (» على بن ابـى طالـب     «روزى خدمت   : گويد مى» اصبغ بن نباته   «ـ1

  :فرمود مى) عليه السالم(» مجتبىامام «بودم كه به فرزندش 
فرزندم آيا مايلى تو را چهار جمله تعليم دهم كه از طب            

  .نياز گردى و دارو بى
  .آرى مايلم آن چهار جمله را از شما بشنوم: عرض كرد

اول بر سرسفره براى خوردن غـذا منـشين مگـر           : فرمود
  .آنكه كامالً گرسنه شده باشى

بـه غـذا    آنكـه هنـوز ميـل   دوم از سر سفره برمخيز مگر   
  .داشته باشى

  .سوم جويدن كامل غذا
خـواهى در شـب بخـوابى از رفـتن بـه             چهارم وقتى مى  

مستراح كوتاهى مكن اگر ايـن دسـتورات را بـه كـار بـستى               
  1.نياز از طبيب و دارو خواهى بود بى

اين همان جمالتى است كه در يكى از كنفرانـسهاى بـزرگ علمـى مطـرح شـد و                   
  :د اين كنفرانس به اين حقيقت اعتراف كردند و گفتندى افرا همه

                                                 
يا بنى اال اعلمك اربع كلمات تستغنى بها عن الطـب قـال بلـى يـا اميرالمـؤمنين قـال                     «ـ1

التجلس على الطعام اال وانت جائع والتقم عن الطعام اال وانت تشتهيه وجود المضغ و اذا نمـت                  
  .»فاعرض نفسك على الخالء فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب
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كنيم اين   از بزرگترين حقايقى كه ما هميشه فراموش مى       «
است كه بايد به معده استراحت كافى بـدهيم تـا غـذائى كـه        

ايم هضم شـود و تـا آنكـه در خـود كـامالً احـساس                 خورده
ايم غذا نخوريم و حتّـى المقـدور از تـداخل            گرسنگى نكرده 

رى كنيم زيرا وقتى كه در چهـار يـا پـنج سـاعت كـه                خوددا
كشد اگر چيزى نخـورديم مقـدار زيـادى          هضم غذا طول مى   

آيد و اين شيره به هـضم        ى گوارش در معده بوجود مى      شيره
كند و مسلّم اگر اين شيره به هدر رفـت سـوء             غذا كمك مى  
  .»كند شود و در نتيجه انسان را مريض مى هضم ايجاد مى

  

  ا از نظر دانشمندانجويدن غذ
  :گويد مى» درمان طبيعى«صاحب كتاب 

هميشه به خاطر داشته باشيد كـه هـضم غـذا از دهـان              «
شود لذا براى اينكه از ابتدا از سـوء هـضم مـصون              شروع مى 

  .»باشيد غذا را خوب بجويد
 بـار غـذا را   32 دنـدان هـستيم بايـد    32چون داراى «عقيده داشت كه  » كالدستون«
  .»بجويم
ن موضوع از نظر علمى ثابت شده كه اگر انسان غذا را خوب بجود و غـذا را بـا                    اي
زيـرا خـداى جهـان در آب    . گـردد  كامالً مخلوط كند زودتر هضم مى  ) آب دهان (بزاق  

  .دهان نيروئى قرار داده كه در هضم غذا بسيار مؤثّر است
بـن  على  «واضح است كه اين دستورات صددرصد علمى بوده و چنانكه حضرت            «
اگر كسى به اين مطالب عمل نمايـد        : فرمايد به فرزند خود مى   ) عليه السالم (» طالب ابى

  .نياز است از طب و دارو بى
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  ى مهم دو نكته
  :پيشواى ششم مسلمانان فرمود

ــفره   ــر س ــر س ــستن ب ــد و   نش ــوالنى كني ــذا را ط ى غ
غـذا ميـل    المقدور با تأنّى غذا بخوريد زيـرا مـدتى كـه          حتّى
  1.شود ز عمرتان حساب نمىكنيد ا مى

 جلد كتاب در علم طب قديم و جديد در دست مطالعه است در اكثر آنها     20 تقريباً
توصيه شده است كه از شتابزدگى و عجله در موقع صرف غذا خوددارى كنيد زيـرا بـا      

  .تأنّى غذا خوردن در هضم غذا بسيار مؤثّر است
ن قبل چگونه اين دستور پر اهميت       شما دقّت كنيد كه پيشواى اسالم در چهارده قر        

الصحه را با بيانى ساده به پيروان خود توصيه نموده و مـردم مـسلمان را بـه ايـن                     حفظ
  .عمل وادار كرده است

اى را كـه پيـشواى شـشم اسـالم در آخـر روايـت                ممكن است بعضى معنى جمله    
  .نكننددرك » شود خوريد از عمرتان حساب نمى مدتى كه شما غذا مى«: فرموده

  :گوئيم لذا براى آنكه اشتباه نشود مى
  .اوالً براى پروردگار قادر دانا اهميتى ندارد كه اين مدت را از عمر انسان كم نكند

 پيشواى ششم مـسلمانان بـا ايـن جملـه توانـسته مـردم را بـه دو نكتـه مهـم                       ثانياً
  .الصحه متوجه نمايد حفظ

  .غذا خوردن با تأنّى: اول
 از اين تأنّى و وقت گذراندن ناراحت نباشند و بلكه شـاد و بـشّاش هـم                  آنكه: دوم

داشته باشد، آن غذا زود  زيرا اگر انسان در موقع صرف غذا ناراحتى روحى. بوده باشند
شود و بعكس اگر شاد و بشّاش باشد غذايش زودتر هضم شـده و بـراى او                  هضم نمى 

  .كند ناراحتى ايجاد نمى
  :نويسد  مى35ى  صفحه» طبيعىاصول درمان «در كتاب 

                                                 
  .»اطيلوا الجلوس على الموائد فانها ساعة اليحسب من اعماركم« ـ1
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از نكاتى كه بايد در موقع خـوردن رعايـت كـرد، ايـن              «
زيـرا  . است كه بايد هنگام صرف غذا شـاد و بـشّاش باشـيد            

حالت روحى تأثير كلّـى در چگـونگى هـضم غـذا دارد بـه               
همين جهت صرف غذا با افراد شوخ و خندان خيلى كمـك            

ه اگـر طبيبـى     پر واضح است كـ    . كند به تسريع هضم غذا مى    
دستور دهد كه بايد غذا را با تـأنّى بخوريـد افـراد عجـول و       
پركار از اين وقت گذراندن سخت ناراحتند در نتيجه يا آنكه           

كنند و يا بـراى خـود نـاراحتى          اين دستور طبى را عمل نمى     
ى غـذا از     روحى ايجاد كرده و شادمانى خود را بر سر سفره         

الم به مـردم مـسلمان داده       دهند اما دستورى كه اس     دست مى 
است چون توأم با وعده بـه جبـران وقـت گذرانـدن اسـت               
عالوه بر آنكه با تأنّى غذا خوردن حتّى براى مردم پر كـار و              

كند براى مردم مـسلمان و معتقـد         عجول ناراحتى ايجاد نمى   
  .»آورد اميد و شادمانى روحى هم بوجود مى

اسالم بهترين و كاملترين دستورات طبـى       بنابراين بايد اعتراف كرد كه دين مقدس        
  .نيازكرده است را به پيروان خود داده و آنان را از ديگران بى

  
  ى ديگر يك نمونه

غـذا را   «: اند در روايات متعددى از پيشوايان دين مقدس اسالم نقل شده كه فرموده           
 بـر آنكـه     اين دستورالعمل نيز بسيار پر اهميـت اسـت زيـرا عـالوه            . »نشسته ميل كنيد  

دانشمندان پزشكى روز پس از تجربيات زياد براى اين موضـوع اهميـت علمـى قائـل                 
بايد غذا را نشـسته صـرف       «تصريح كرده كه    » اصول درمان طبيعى  «اند و در كتاب      شده

تواند بـه آداب غـذا خـوردن و          ترديدى نيست كه شخص ايستاده نمى     » كنيد نه ايستاده  
  .ل نمايدتأنّى كامل در سر سفره غذا مي
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  تذكّر الزم
ممكن است بعضى گمان كنند كه دين اسالم با علم طب مخالف است و لذا مـردم                 

  .را از خوردن دارو نهى كرده است
چون دين مقدس اسالم كاملترين اديان جهـان اسـت و تنهـا             : گوئيم ما در پاسخ مى   

  :گويند ى او مى اين آئين مقدس است كه درباره
  1.»يز و هيچ چيز برتر از اسالم نيستاسالم برتر از همه چ«

ى همين موضوع امتياز خاصى بر گفتار دانشمندان روز داشته باشـد             بايد باز درباره  
شايد اين مطلب از آنچه ما در باال نقل نموديم واضح گردد ولى بـراى توضـيح بيـشتر                   

  :گوئيم مى
دارو نهى كرده   ى   درست است كه اسالم مردم را از درمان طبى يعنى درمان بوسيله           

در مقابل از درمان طبيعـى  ) المقدور دوا نخوريد مگر آنكه مجبور شويد  حتّى(و فرموده   
كه خود حقيقت طب است پشتيبانى كامل نموده است و حتّى از علم طـب و دانـستن                  
خواص اشياء و عالئم امراض در بدن به حدى در دين مقدس اسالم طرفدارى شـده و      

علم بـر دو قـسم اسـت علـم دينهـا و علـم               : كنند، كه فرموده   مىاز پيشواى اسالم نقل     
  2.بدنها

ى طب و خواص اشياء از پيشوايان اسالم كتبـى در بـين مـسلمانان                و عالوه درباره  
  .وجود دارد كه در اكثر آنها از درمان طبيعى پشتيبانى شده است

  
  تاريخ پزشكى گواه است

 علم طب پرورش داده كه تـا جهـان          به اقرار تاريخ پزشكى دين اسالم بزرگانى در       
ى علم پزشكى محو نخواهد شد و امروزه، اروپا خـود را         باقى است نام آنها از سرلوحه     

                                                 
  .»االسالم يعلو و ال يعلى عليه« ـ1
  .»العلم علمان علم االديان و علم االبدان«ـ2
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داند ما براى اثبات مـدعاى خـود نـام چنـد نفـر از                ى آنان مى   مرهون اكتشافات ارزنده  
  .كنيم دانشمندان پزشكى اسالم را ياد مى

  
  دانشمندان پزشكى اسالم

» البقاسـيس «كـه مـورخين اروپـائى او را         » ابوالقاسم خلف بن عبـاس    زهراوى   «ـ1
است متولّد گرديـده و در سـال        » قرطبه«كه از حوالى    » زهـرا«نامند اين دانشمند در      مى

  . ميالدى وفات كرده1107
ى معـروف جرّاحـى عـرب و         در تاريخ طب به عنوان بزرگترين نماينده      » زهراوى«

احى را شخصا اختراع كـرده اسـت ايـن جـرّاح نـامى              اسالم است بسيارى از آالت جرّ     
اسالم در قرن پانزده ميالدى نامش در اروپا انتشار يافت و تمام جرّاحان كه پس از قرن          

بـوده و جراحـان قـرون       » زهراوى«اند منابع علمى آنها كتب البقاسيس         ميالدى آمده  14
  1.جستند وسطى به آن استناد مى

دى در طب و جرّاحى نوشته كه اكثـر آنهـا در سـال              اين دانشمند اسالمى كتب زيا    
  . به زبان التين ترجمه شده و آخرين آنها در قرن نوزدهم به عمل آمده است1497

 ميالدى به التين ترجمه شده و       1778او در سال    » التصريف لمن عجز التأليف   «كتاب  
  .در اكسفورد چاپ گرديده

آوردن سـنگ را     پاره شده و بيرون   زهراوى اولين كسى بود كه به هم بستن شريان          
و اين مرد مسلمان سلعه و امراض ستون فقرات را كامالً توصـيف             2.از مثانه كشف كرد   

  3.نمود

                                                 
 .دانشمندان نامى اسالم ـ1

 .اسالم و علم امروز ـ2

  .دانشمندان نامى اسالم ـ3
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در قرن سوم هجـرى و قـرن نهـم مـيالدى زنـدگى              » محمد بن زكرياى رازى   «  ـ2
  .در رى متولّد شده است)  ميالدى854( هجرى 240كرده و در سال  مى

و جوانى به فراگرفتن علوم اسالمى اشتغال داشـت و بـرخالف            در كودكى   » رازى«
كرد ابتدا در علـم كيميـا مطالعـاتى نمـود، در سـنّ سـى                 ميل پدر از تجارت دورى مى     

ى عباسى گـذر نمـود در خـود          خليفه» مقتدر«سالگى به بغداد رفت وقتى به بيمارستان        
جـا مـشغول فراگـرفتن      اى به علم پزشـكى احـساس كـرد و از همان            العاده ى فوق  عالقه
ى بيماران    ميالدى به رى مراجعت كرد و به معالجه        894ى طب گرديد و در سال        رشته

مشغول شده و در همانجا بيمارستانى تأسيس نمود كـه شـاگردان زيـادى در آن درس                 
ى بيماران نخست شاگردان مبتدى به معاينه بيمـاران مـشغول            خواندند هنگام معاينه   مى
پرداخـت و    به معاينه بيمار مـى    » رازى«دار و بعد خود      اگردان سابقه شدند و سپس ش    مى

  .كرد ى وضع عمومى بيمار و مرض او بحث و گفتگو مى در حضور شاگردان درباره
نخستين كسى اسـت كـه بـا      » محمد بن زكرياى رازى   «توان گفت    به اين ترتيب مى   

از دسـتورات اسـالم     ى بيماران و آموزش علم طب بـا اسـتفاده            سبك جديد به معالجه   
به بغـداد مراجعـت كـرد و رياسـت بيمارسـتان            » رازى«همت گماشت و پس از مدتى       

  .به عهده گرفت) كه در آن زمان از مهمترين بيمارستانهاى دنيا بوده است(بغداد 
  :نويسد  مى67ى  در كتاب تاريخ پزشكى، صفحه» جوزف كارلند«

 بــه در اواخــر امپراطــورى اســالم پزشــكان بــزرگ پــا«
ى وجود گذاشتند كه بـا نـام آنهـا دانـشجويان تـاريخ               عرصه

  .پزشكى آشنا هستند
ايرانى كه در اواسـط قـرن       » رازى«طب اسالم با پيدايش     

نهم متولّد شد بـه اوج خـود رسـيد او تـا سـى سـالگى بـه                   
تحصيل رياضيات و فلسفه اشتغال داشت و از سـى سـالگى            

ى اعـال    رجـه شروع به آموختن طب كرد و در اين فـن بـه د            
خيلى خوب بـود وى بـراى       » رازى«رسيد اطّالعات عمومى    
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تـوان   اولين بار فرق آبله و سرخك را بيان كرد، رازى را مـى            
  .»مثل بقراط از اطباء بزرگ شمرد

  :نويسد مى» حوادث بزرگ تاريخ«در كتاب » ويليام ـ ا ـ دويت«
ى امـراض    ى همـه   دربـاره » محمد بـن زكريـاى رازى     ««

ى  به مطالعـه و تجربـه پرداختـه چنـد رسـاله دربـاره             انسانى  
سرايت بيماريها و سرخك و آبله و سنگ مثانه و سنگ كليه            

نوشته است اين رساالت در      و نقرس و ورم مفاصل و قولنج      
قرن شانزدهم به التين و بعدها در قرن نوزدهم به انگليسى و 

  .»فرانسه ترجمه شده است
آور  نامند به علّت نام    مى» رازس«رازى كه اروپائيان او را      

شدن در علم پزشكى و معالجه و مداواى بـديع بيمـاران بـه              
برگزيده شده است در    » بغداد«و  » رى«رياست بيمارستانهاى   

اين بيمارستان پژوهنـدگان و شـاگردان از اطـراف و اكنـاف             
  .گرفتند ى استاد بهره مى ى معالجه آمدند و از شيوه مى

رازى در  «: گويـد  ن كتاب مـى    هما 54ى   و نيز در صفحه   
ى ســائر امــراض نيــز زبردســت بــود و هميــشه بــه  معالجــه

گفـت كـه مـريض را بيـشتر بـا غـذاهاى             شاگردان خود مـى   
مناسب معالجه نمائيد و از بكار بردن داروهاى زياد تـا آنجـا             

  .»توانيد خوددارى كنيد كه مى
لى اصول طـب را     مرد مستعدى بود و   » محمد بن زكرياى رازى   «پر واضح است كه     

ويليـام ـ ا ـ   «از دستورات اسالم آموخته است چنانكـه مالحظـه فرموديـد ايـن جملـه      
كند همان مضمون روايتى است كه مـا در اول نامـه آن         كه از قول رازى نقل مى     » دويت

  .را نقل نموديم
در علم شـيمى كمتـر از پزشـكى او          » محمد بن زكرياى رازى   «ناگفته نماند شهرت    

ولى مـا بـراى اختـصار از         العاده مهمى هم در اين علم دارد       ى اكتشافات فوق  نيست حتّ 
  .كنيم نقل آنها صرف نظر مى
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  .مشهور است» آويسينا«كه در زبان غربى به » شيخ الرّئيس ابو على سينا «ـ3
در حوالى بخارا متولّد شده در سـنّ        )  ميالدى 980( هجرى   480در سال   » ابن سينا «

  .آن و اصول دين اسالم را فراگرفتده سالگى خواندن قر
  :نويسد مى» تاريخ پزشكى«در كتاب » جوزف كارلند«

از . كه در قرن دهم متولّد شـده، ايرانـى بـود          » ابن سينا ««
ايــام كــودكى آثــار نبــوغ در او ظــاهر و معلــوم بــود كــه او 
دانشمندى بزرگ خواهـد شـد، او در ده سـالگى قـرآن را از         

  .»خواند حفظ مى
  :نويسد كه مى» دانشمندان نامى«در كتاب 

ى عصر خود،    ى علوم معموله    سالگى كلّيه  18بوعلى در   «
  .»ى طب را فراگرفته بود  رشتهخصوصاً

سنّى متعصبى بود بوعلى با     » سلطان محمود «مذهب تشيع داشت و چون      » ابن سينا «
كـرد وى    او را مكرّر به دربار خود دعوت مى       » سلطان محمود «اى نداشت ولى     او رابطه 

بـوعلى  » سـلطان محمـود   «نمود باألخره در اثر تهديـد        از پذيرش اين دعوت امتناع مى     
  .ى آوارگى او شروع شد سينا، بخارا را ترك كرد و دوره

و قزوين و همدان و اصفهان      » رى«در اين مدت بوعلى سينا به خوارزم و گرگان و           
ارش با او بود و تا دم مرگ        شاگرد وفاد » ابوعبيده جرجانى «مسافرت كرد و در همه جا       

استاد خود را ترك نگفت در اين مـدت ده سـال در خـوارزم اقامـت كـرد و مـشغول                      
در گرگان رحل اقامت افكند و به طبابـت          تأليفات گرانبها و تحقيقات علمى بود سپس      

  .پرداخت
را كه به مرض ماليخوليا دچار بـود        » مجدالدوله ديلمى «رفت و   » رى«پس از آن به     

را براى او تـأليف نمـود و از آنجـا بـه همـدان در نـزد                  » معاد«ى   ه كرده و رساله   معالج
برادر مجدالدوله كه حاكم همدان بود رفت و مرض قولنج او را            » شمس الدوله ديلمى  «

نيز درمان نمود شمس الدوله او را وزير خود گردانيد بوعلى شش سـال وزيـر شـمس                  
اى  او را در قلعـه    ) پسر شمس الدوله  (لى اصفهان   الدوله بود و به گناه رابطه داشتن با وا        
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 هجرى 537را در آنجا نوشت و در آخراألمر در سال » شفا«محبوس كرد، بوعلى كتاب    
  .در همدان دارفانى را وداع گفت

  :اين شعر از او است
  كردم همه مشكالت گيتى را حل    لـا اوج زحـل سياه تـعر گـاز ق

  اده شد مگر بند اجلـهر بند گش        لبيرون جستم زقيد هر مكر وحي     
نامند تأليفات زيادى در طـب دارد        مى» شيخ الرئيس «ابن سينا كه او را سلطان اطباء        

قانون «و تقريبا تمام اطّالعات پزشكيش را در يك اثر مهم گرد آورده و اسم اين اثر را                  
 يك فصل راجع گذاشته است اين كتاب پيش شرقيان و اروپائيان محترم است و        » الطب

كند كه  ى اشخاص مسن دارد كه در وقت خواندن آن فصل شخص تصور مى    به معالجه 
  .خواند را مى كتاب جديدى

  :نويسد دانشمند بزرگ شوروى و عضو آكادمى علوم مى» يالفسكى«
اعـالم  » بوعلى«قرنها قبل از ظهور علم ميكرب شناسى        «

كوچـك  ى حيوانـات   كرد كه بيماريها ممكـن اسـت بوسـيله    
  .»نامرئى كه در آب وجود دارد به اشخاص سرايت كند

ابن سينا پرنس علوم دانـش و       «: نويسد نيز مى » پير رسو «
طــب را در دنيــاى اســالم آن چنــان رونــق داد كــه يكــى از 
پادشاهان كلستيل كه آب آورده بود بـراى معالجـه بـه شـهر              
قرطبه كه يكى از شهرهاى اسالمى بود در نزد دشمنان خـود            

  .»ت و متوسل به اطباء مسلمين گرديدرف
يادآورى كرد كه بـوعلى اقـرار دارد كـه معلومـاتش از دانـشگاه               » پير رسو «بايد به   

گردد كه   اسالم بوده زيرا به تصديق تاريخ و دقّت در كلمات پيشوايان اسالم واضح مى             
 در  همين ميكرب شناسى و يا علم ديگرى كه بوعلى واجد آن بوده است از قرآنى كـه                

هاى  بوعلى به تمام رشته «ى خود او      سالگى حفظ كرده تراوش نموده و به گفته        10سنّ  
و . »علوم زمان خود واقف نشد مگر آنكه معانى بعضى از آيات قرآن را كامالً درك كرد
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شواهد فراوانى در دست است كه پيشوايان اسالم به علم ميكرب شناسى و علوم مادى               
  .ندا ديگر كامالً واقف بوده

قـرآن در    ى ى ايمان راسخ خود به دين مقدس اسالم و قوانين عاليه           درباره» بوعلى«
  .»محكمتر از ايمان من ايمان نبود«: گويد ضمن اشعارى مى

باشـد در قـرن پـنجم هجـرى      كه معروف به رئيس االطباء مى» على بن رضوان «ـ  4
از نزديك و دور در نـزد او        كرده و مرجع استفاده اكابر اهل زمان خود بوده،           زندگى مى 

  .كردند آمدند و از تحقيقات طبى او استفاده مى مى
در مصر سكونت داشت و در نزد سالطين فاطمى بسيار محتـرم            » على بن رضوان  «

و كتـاب   » االدويـة المفـرده   «بود كتابهاى متعددى در علم طب نوشته كه منجمله كتـاب            
  .است» ج الجذام وداء االسد و داءالفيلعال«و كتاب » تفسير ناموس الطب بقراط حكيم«

اين دانشمند، تنها در علم طب تخصص نداشته بلكـه از او در علـوم انتقـادى هـم                   
اثبـات النبـوة الخاصـه مـن        «كتابهاى متعددى در تاريخ ضبط شده كـه منجملـه كتـاب             

  .است» التورات والفلسفه
» پيغمبـر اسـالم   «ت نبـوت    ى اثبـا   در اين كتاب چنانچه از نام آن پيدا است دربـاره          

از تورات و فلسفه استدالل كرده و به اين وسـيله خـود را يـك                ) صلى اللّه عليه و آله    (
  .مرد معتقد به مبانى دين مقدس اسالم معرّفى نموده است

و » بقـراط «و  » ارسـطو «و  » افالطـون «حواشى زيـادى بـر كتـب        » على بن رضوان  «
  .بسيارى از جاها آنان را رد كرده استو ديگر از حكما نوشته و در » جالينوس«

كه از دانشمندان پزشكى اسالم است اولين كسى اسـت كـه            » يوحنا بن ماسويه  «ـ  5
كتابى نوشته و در موضوع حصبه وآبله و سائر امراض كه ) خوره(راجع به درمان جذام  

  .در آنها تخصصى داشته است تحقيقات مفيدى دارد
 دانشمند مسلمان در اكثر كتب تاريخ ضبط شده و او           نام اين » ابن ماجه اندلسى  «ـ  6

  .اند اى ذكر كرده العاده را با عظمت فوق
محمـد بـن يحيـى بـن        «نامند همان    هم مى » ابن الصائغ «كه گاهى او را     » ابن ماجه «

) به تالى مرتبه فـارابى    (است كه در بين دانشمندان غرب معروف        » صائغ ماجى اندلسى  
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كـرده و دالئـل بـسيارى بـر صـحت عقيـده و        زندگى مىاست و در قرن ششم هجرى    
توان او را به انكار معاد و قرآن نسبت داد اين مـرد              اسالميت او در دست است كه نمى      

  1.ى او است در دم مرگ اشعارى قرائت كرد كه حاكى از عقيده
نويسند قرآن مجيد را حفظ بوده و همـين موضـوع            چنانكه مورخين مى  » ابن ماجه «

دانـسته و از   ل كاملى است كه اين مرد، قرآن را منبع علوم مادى و معنـوى مـى   خود دلي 
  .آمد اسرار آن برخوردار بوده است و االّ شوق حفظ تمام قرآن در او بوجود نمى

بعـد از   : گوينـد  دهند و مـى    ترجيح مى » ابن سينا «بعضى از دانشمندان روز او را بر        
  .حكيمى باالتر از او نيامده است» فارابى«

  .اند ولى در اثر حسد، بعضى او را رمى به عقائد فاسد نموده
تأليفات بسيارى داشته كه به جهـت حلـول اجـل بـه ترتيـب و تنظـيم                  » ابن ماجه «

ى التـين بعـضى از آنهـا دسـتورالعمل           بسيارى از آنها موفّق نشده اسـت ولـى ترجمـه          
  :مدارس اروپا بوده است كه منجمله از تأليفات او اينها است

 كتـاب   ــ 3» اختـصار الحـاوى للـرازى     « كتـاب    ـ2» اتصال العقل باالنسان  « كتاب   ـ1
الفعص عن الـنفس النزوعيـه و       «ـ كتاب   5» الغاية االنسانيه «ـ كتاب   4» االسطقات البرهان «

     »ساد الرسـطو  قول على كتـاب الكـون والفـ       «ـ كتاب   6» كيف هى و لم تنزع و بماذا تنزع       
  .و غير اينها» النفس«ـ كتاب  8» المزاج« ـ كتاب 7

ى سمى كه در بادنجان      بواسطه» ابن ماجه «و بعضى ديگر معتقدند كه      » ابن خلكان «
  . سالگى در شهر فارس در گذشت35داخل نموده بودند مسموم شد و در سنّ 

زيسته و دانشمندان بزرگ  كه در قرن هفتم مى » الدين عبدالرّحيم بن على    مهذّب«ـ  7
   اءنامنـد چـشم پزشـك بـوده و در رياضـيات و فنـون                 عصر خود مى   او را رئيس االطب

  .حكمت و علم طب مهارت داشته است

                                                 

  دـا يخلـنها بهـاكا كان سـ م  حان الرجل فودع الدارالتى  ـ1
 )ص(ن النبى محمدـدينا سوى دي   لم ارض اال اللّه معبودا وال    



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         151  

رياست بيمارستان دمشق را به عهده داشت و هر يك از پزشـكان را              » الدين مهذّب«
ى طبابت نداشتند به آنها اجازه كـار         كرد و تا آنان پروانه     ى معين وادار بكار مى     در رشته 

تخصصى داشـت و آب     ) چشم پزشكى (ى كحالى    الدين در رشته   هذّبداد و خود م    نمى
ى  كرد چنانچـه امـروز آن بيمـارى بوسـيله          سياه چشم را با داغ كردن چشم معالجه مى        

  .شود الكتريكى عالج مى
  :نويسد مى» تاريخ پزشكى«صاحب كتاب » ابن زهره« ـ 8

ــه پايتخــت  » ابــن زهــره« يكــى از پزشــكان مهــم قرطب
ربى اسالمى است كه در قرن دوازدهم در شـهر          امپراطورى غ 

اشبيليه متولّد شده بـود و بـه رازى طبيـب بـزرگ مـسلمان               
ايرانى شباهت زيادى داشت، ابن زهـره مثـل بقـراط و رازى       

ابـن  «ى بيمار بايد خيلى دقّت نمـود         معتقد بود كه در معاينه    
هـاى   عقائد ابن سينا را قبول نداشت و بلكـه بـا گفتـه            » زهره

  .كرد هم مخالفت مى» نوسجالي«
  :نويسد جوزف كارلند مى» ابن رشد اندلسى«ـ 9

 او  ى خود پزشك عاليقدر بود و حقّـاً        به نوبه » ابن رشد «
بـه شـغل خـود      » ابـن رشـد   «را دانشمند بزرگ بايـد ناميـد،        

ورزيـد   ى زيادى داشت و آنى از كار خود غفلت نمـى           عالقه
تعطيل كـرد   در عمر خود فقط دو شب كارش را         » ابن رشد «

  .يكى شب مرگ پدرش و ديگر شب زفاف خود
اسـت و در كـار      » ابـن زهـره   «از شـاگردان    » ابن رشـد  «

پزشكى خود بـه حـدى مـاهر بـود كـه از نقـاط دور بـراى                  
ى  آمدند كه از جمله    تحصيل علم پزشكى و طبابت نزد او مى       

  .يهودى است» ابن ميمون«شاگردان معروف او 
  :نويسد مى» جوزف كارلند«

» ابن رشـد  « كه يكى از مبرّزترين شاگردان    » ابن ميمون ««
به جهت مذهبش مورد اذيت و تعقيب       » اسپانيا«بود چون در    
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رفـت و   » قاهره«واقع شد ناچار اين مملكت را ترك كرده به          
پزشكى با قريحه بود و     » ابن ميمون «در آنجا سكونت گزيد،     

  .»كتابهاى زيادى راجع به طب تأليف كرده است
در اشبيليه كه از شهرهاى اندلس اسـت        » ابن الروميه احمدبن محمد بن مفرج     «ـ  10

  ). هجرى637(متولّد شده و در همان شهر وفات يافت 
در علـم حـديث و      . عالوه بر اينكه از اركان گياه شناسان و اطبا است         » ابن الروميه «

  1.داند بوى مىفقه هم متبحر بوده است و علم و دانش خود را مرهون قرآن و احاديث ن
احمد بن محمد ابوعلى كه از بزرگان اطباء اسالمى اوائـل قـرن             » ابن مسكويه «ـ  11

العاده داشته بلكه در     نه تنها در علم طب مهارت فوق      » ابن مسكويه «پنجم هجرى است،    
او » طهارة االعـراق «معالجات امراض روحى هم كتابهائى نوشته است كه منجمله كتاب  

  .استدر اخالق معروف 
  

  اسالم يك دين آسمانى
بنابراين ثابت شد كه اسالم با علم طب مخالفتى نـدارد و بلكـه خـود مـروج علـم                    

اى از هزارهـا     كه نمونه  پزشكى صحيح است چنانكه در بيوگرافى اين چند نفر دانشمند         
  .فرد پزشك نامى اسالمند اين مطلب واضح گرديد

رد تحـصيل نكـرده و اسـتاد نديـده          اگر يك ف  : كنم از شما سؤال مى   ! دوست محترم 
اى بدهد كه دانـشمندان بـزرگ        بدون وسائل علمى در محيط دور افتاده از تمدن نظريه         

پس از قرنها مطالعه او را تصديق كنند و يا دانشمندان بزرگى كه هر يك اسـتادان بـشر       
 در  ...)مانند محمد بن زكريـاى رازى و ابـوعلى سـينا و زهـراوى و ديگـران                  (اند   بوده

                                                 
كتـاب تركيـب االدويـه و كتـاب تفـسير           : ابن الروميه تأليفات زيادى دارد كه منجمله       ـ1

 و كتاب اختصار و كتاب دارقطنى در غرائب و مشكالت احاديث مالـك              اسماءاالدوية المفرده 
  . و كنز االخبار استو كتاب عيون االخبار
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مكتب چنين فردى به آن مقام ارجمند برسند و اقرار كنند كـه معلومـات آنـان مرهـون                   
  كنيد؟ ى او چگونه قضاوت مى گفتار او بوده است شما درباره

گونه  اى داشته است ولى اين     العاده او نبوغ فكرى فوق   : مسلّم جواب خواهيد داد كه    
  .نيست

اند و داراى استعداد و نبوغ فكرى        دهى وجود رسي   زيرا افرادى كه تا بحال به عرصه      
اند در تاريخ بسيار نشان داريم ولى هيچ يك بدون استاد و معلّم و يـا     اى بوده  العاده فوق

انـد يـك نظريـه       اى براى پيشرفت فكرى نتوانـسته      وسائل علمى و يا الاقل محيط آماده      
  .صددرصد صحيح علمى بدهند

تر از   شخصى پر اهميت  . ى دقيق نمائيد   العهمثالً اگر شما از ابتداء تاريخ پزشكى مط       
  .اى در اين رشته داشته باشد نخواهيد ديد العاده بقراط كه نبوغ فوق

اند اكتشافات و مطالب     داده» پدر طب «دانشمندان بزرگ علم پزشكى به بقراط لقب        
د حال اگر در بيوگرافى او دقّت شو       العاده پر اهميتى در علم طب دارد ولى در عين          فوق

كرده و الكمئـون كـه از بزرگـان علـم      استفاده مى1»الكمئون«گردد كه از مكتب    ثابت مى 
انگيزى اسـت كـه منجملـه توانـست بـا            العاده شگفت  طب است و داراى كشفيات فوق     

كالبدشكافى، علم تشريح را تحصيل نمايد و خطّ عبور عصب باصره را از مغز تا چشم                
تى نموده و اين علم را از آن مدرسـه آموختـه            تحصيال2»كروتون«ترسيم كند در مكتب     

ى يونـانى    معلّـم فلـسفه   3»فيثـاغورث «روابطى با   » كروتون«و نيز استادان مدرسه     . است
  .اند داشته

                                                 
  .Alcmacon ـ1
  .Croton ـ2
 . Phiisagorse ـ3
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و خالصه اگر جنابعالى تاريخ زندگى نوابغ عالم را مطالعه فرمائيد قطعا متوجه اين              
 علمى و يـا الاقـل پـرورش در          شويد كه هيچ يك از آنان بدون استاد و وسائل          نكته مى 

  .اند محيط متمدن به اين اكتشافات علمى نرسيده
كند كه اگر يك چنين فردى كه از وسـائل عـادى بـه               بنابراين تجربه به ما ثابت مى     

هيچ وجه استفاده نكرده در عالم بوجود آمد و به تمام مشكالت بشر پاسخ گفت بايـد                 
 علم و قدرت معنوى اين مطالب را آموخته و          ى او معتقد شد كه او از يك مركز         درباره

  .آن نيروى دانا ذات مقدس پروردگار است
معتقـد  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «ى   بوعلى سينا دانشمند معروف درباره    

  :بود
را اكتـسابى دانـست بلكـه       ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«كه نبايد علوم حضرت     «
  :ى قرآن را تالوت كرد اين آيهى آن حضرت بايد  درباره

گويـد وحـى     گويد، هر چه مى    سخنى از نفس خود نمى    «
  1.»است كه از طرف پروردگار به او رسيده است

تحـت عنـوان طـب امپراطـورى اسـالم          » تاريخ پزشكى «در كتاب   » جوزف كارلند «
  :نويسد مى

ى  در هنگامى كه بـه تـدريج صـليب در اروپـا نماينـده             «
ى  ر شـرق يـك هـالل كـه نماينـده          شـد؛ د   مذهب مسيح مى  

نمود، در شهر مكـه در سـال       ى مسلمانان بود طلوع مى     عقيده
 مردى متولّد شد كه ابتدا شغلش شتربانى بود ولى به او            570

الهام شده بود كه براى پيروان خـود زنـدگى بهتـرى فـراهم              
تـا  (بود  ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد نبى «نمايد و اين مرد     

در اواخر امپراطورى اسالم پزشكان بزرگى پا :) دگوي آنكه مى 
ى وجود گذاشتند كه با نام آنها دانـشجويان تـاريخ            به عرصه 

                                                 

$ ـ1 tΒ uρ)) ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ((3ى  ى نجم، آيه  سوره.  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         155  

» رازى ايرانـى  «پزشكى آشنا هستند طب اسالمى با پيـدايش         
  .»كه در اواسط قرن نهم متولّد شده بود به اوج خود رسيد

» ميـراث اسـالمى   «در كتاب خود به نام      » مايرهون«دكتر  
  :ويدگ مى

ى مـاهى بـود كـه در قـرون           طب عربى اسالمى به منزله    
كرد اين ماه درخـشان      تاريك، آفتاب علم طب را منعكس مى      

از نــور افتــاد ولــى تــأثير آن در علــم » رنــسانس«ى  در دوره
  .»فرهنگ، هنوز باقى است

    » رســول اكــرم«ى حــضرت  و از ايــن قبيــل كلمــات از دانــشمندان بــزرگ دربــاره
پيامبر اسالم بسيار است كه اگر بخواهم آن كلمات را نقـل كـنم              )  عليه و آله   صلى اللّه (

  .اين كتاب گنجايش آن را ندارد
ايم و مسلّم واضح گرديد  پس بنابر آنچه در باال گفته شد پاسخ سؤاالت شما را داده        

كه اگر اسالم مردم را از استعمال داروى زياد نهى كرده بـا علـم و دانـش روز منافـات                  
ى علمى دانشمندان پزشكى عالم بوده و خواهـد          شته و بلكه همين دستورات، برنامه     ندا
  .بود
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  راه اتّحاد و دوستى را بياموزيد
اى از تهران رسيده و در آن چند سؤال عنـوان شـده              نامه

  :است كه يكى از آن سؤاالت اين است
چرا علماء شيعه اتّحاد و دوستى اسالمى را حفظ نكـرده         

نويسند و آنهـا را عليـه        و حتّى كتابهائى در رد اهل تسنّن مى       
  نمايند؟  خود تحريك مى

  
  : ماپاسخ

ترديدى نيست كه اگر دانشمندان اسالم بتوانند در بـين مـذاهب اسـالمى اتّحـاد و                 
ى افراد مسلمان در مقابل دشمنان اسالم مانند سد محكمى           دوستى بوجود آورند تا همه    

بيگانگـان جـسارتى شـود بزرگتـرين         باشند كه نگذارند به اصول مذهبى آنان از طرف        
اى  ند و هم در پيشرفت اين ديـن مقـدس قـدم ارزنـده             ا خدمت را به عالم اسالم نموده     

  .اند برداشته
كنم كه علماء شيعه تا به امروز كمال اهميت را بر اين امر داشـته و                 و بنده گمان مى   

از ابتداء پيدايش فرَق مختلف اسالمى شايد يك نفر دانـشمند شـيعى مـذهب موجـب                 
  .افتراق مردم مسلمان نبوده است

نشناس و علماء اخالق بـراى دوسـتى و يگـانگى بـين دو فـرد                ولى دانشمندان روا  
  .اند مخالف با يكديگر يكى از دو راه را انتخاب كرده
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آنكه اگر دو شخص با داشتن عقائد مخالف با يكديگر بخواهند طرح دوستى و :اول
رفاقت را با هم بريزند بايد از مخالفتهـاى اعتقـادى خـود سـخنى بـه ميـان نياورنـد و                      

شان را به هر زحمتى كه هست در خود هضم كنند و به ظاهر دست دوسـتى و         اختالفات
  .برادرى به يكديگر بدهند

ى اول اختالفات خود را با بحث و منـاظره از ميـان              آنكه اين دو نفر در مرحله     :دوم
بردارند و با كمك علم و دانش تا آخرين سرحد امكان يكديگر را بـه روحيـات خـود                   

  .جه روح وحدت و يگانگى در ميان آنان بوجود آيدآشنا كنند تا درنتي
  :گويند ى اولند و مى اى از علما و دانشمندان علم اخالق طرفدار طريقه عده

اگر چه اين دوستى و رفاقت بـاطن، حقيقـت نـدارد و             «
باشد ممكن است در اثر كوچكترين حادثـه،         چون عميق نمى  

د زودتر بـه    باز همان اختالفات ظاهرشود ولى چون اين اتّحا       
رســد و شــايد هــم در اثــر معاشــرت و تمــاس،  نتيجــه مــى

خودبخود افتراق از بين نرود بايد طبيبان روحى براى اصالح          
ذات البين و حلّ اختالفات مردم دنيا تنها اين برنامه را بكـار             

  .»بندند و از اين دستور پيروى كنند
مخالفند و مطلـب دوم     ولى جمعى از دانشمندان علم االجتماع با اين نظريه سخت           

  :گويند اند و مى را مورد تأييد خود قرار داده
ى متخالف اگر چه بـه ظـاهر         محال است كه دو روحيه    «

هم دست دوستى و برادرى به يكديگر بدهند با حفـظ ايـن             
دو حالت متضاد بـراى هميـشه دوسـتى و بـرادرى خـود را               

 اى روزى با گوسفند ضعيف     حفظ كنند زيرا اگر گرگ درنده     
دست برادرى و دوستى بدهد هـيچ       » با حفظ اين دو حالت    «

ى آنان حل    فرد عاقلى احتمال نخواهد داد كه اختالف ديرينه       
شده باشد و يا اين اتّحاد به نفع گوسـفند بيچـاره و ضـعيف               

  .»تمام شود
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ى اول اختالفات خود را حل       ى متضاد در مرحله    بنابراين بايد دو دسته و دو روحيه      
تا بتواننـد كـامالً دسـت    ) اصطالح يا گرگ ميش شود و يا ميش گرگ گردد       و به   (كنند  

  .دوستى و برادرى عميقى كه براى هميشه نافع باشد به يكديگر بدهند
ى مهـم    دسته اى از دانشمندان مسلمان معتقدند كه چون سنّى و شيعه دو           و لذا عده  

د را حل كنند تا در نتيجـه        ى اول اختالفات مذهبى خو     از افراد مسلمانند بايد در مرحله     
اتّحاد و دوستى حقيقى و كامل به خودى خود در بين آنـان بوجـود آيـد و اختالفـات                    

  .مذهبى از مسلمانان جهان برچيده شود
ى كثيرى از دانشمندان بزرگ شيعه به فكر حلّ اخـتالف            روى اين اصل مسلّم عده    

ا مجاب نموده و آنـان را بـه         برخاسته و به استدالالت عقلى و منطقى خود اهل تسنّن ر          
  .اند ى شيعه راهنمائى كرده مذهب حقّه

اند به موفّقيت اتّحاد و دوستى حقيقى        و البتّه پر واضح است كه با اين عمل توانسته         
  .ى كثيرى از منحرفين اهل تسنّن را با خود هم عقيده نمايند نائل گردند و عده

ى  اند تفرقه بين دو فرقـه      خواسته  نمى بنابراين ثابت شد كه دانشمندان شيعه هيچگاه      
مهم مسلمان ايجاد كنند و بلكه با نوشتن كتب رديه ايجاد دوستى و رفـع اختالفـات را                  

اند و هزارها فرد كه در ممالـك         ى مثبتى هم گرفته    نموده و بحمداللّه از اين عمل نتيجه      
ى  مـام اينهـا در نتيجـه     دانند كه ت   اند و همه مى    اسالمى بوده به مذهب تشيع متوجه شده      

  .ى علماء شيعه بوده است خدمات ارزنده
چندى قبل يكى از دانـشمندان اهـل تـسنّن كـه بـه علّتـى از درج نـام و آدرس او               

  :اى نوشته بود شود در ضمن نامه خوددارى مى
كـه جنابعـالى    » الغدير«ى كتاب پر اهميت      بنده با مطالعه  

امروز عمر خـود را بـر        معرّفى فرموده بوديد دانستم كه تا به      
جهـت   ام و بـى    سر يك مشت مطالب خرافى و پوچ گذرانده       

دانستم و بـا آنكـه       شيعيان پاك و موحد را مشرك و كافر مى        
توانستم الاقـل   بردم نمى در ايران تحت تسلّط شيعيان بسر مى   

خود را وادار كنم كه به ظاهر آنان را دوست داشـته باشـم و               
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يعه را در دل خــود احــساس ى دانــشمندان شــ هميــشه كينــه
» علـى «نمودم كه آنان بدون هيچ مدركى        كردم و گمان مى    مى

  .دهند را بر خلفاء ما ترجيح مى) عليه السالم(
ولى امروز دانستم كه اگر اهل تـسنّن بـه كتـب صـحاح              

و خلفاء ديگـر را  » على«شدند و كامالً فضائل  خود معتقد مى 
علـى كـرّم اللّـه      «دن  نمودند هيچگاه بـا بـو      جمع و تفريق مى   

ــه ــت   » وجه ــراى خالف ــر را ب ــس ديگ ــالم «ك ــر اس       » پيغمب
كردند و از دامن مقدس آن       تعيين نمى ) صلى اللّه عليه و آله    (

كشيدند و يا الاقل اين تهمتهاى نـاروا را          حضرت دست نمى  
  .زدند گناه نمى به شيعيان بى

 دانـستم كـه   » الغـدير «ى   ى كتاب ارزنـده    امروز با مطالعه  
 ديگر موقع آن شده كه دسـت اتّحـاد و رفاقـت بـه شـيعيان                

دهم و آنـان را از جـان و         ) عليه السالم (» طالب على بن ابى  «
  .دل دوست داشته باشم و افتراق و جدائى را كنار بگذارم

و اميـد    لذا از اين راهنمـائى شـما كمـال تـشكّر را دارم            
 آشـنا   جـو  است كه بيش از اين بتوانم با شما شيعيان حقيقت         

  .گردم
  !دوست محترم

هيچ يـك از دانـشمندان شـيعه از روز نخـست            : گوئيم اين اصل مسلّم است كه مى     
انـد   كوشيده بناى تفرقه بين مذاهب اسالمى را نداشته و بلكه طرفداران هر دو نظريه مى             

ى تظاهر به دوستى و يا حلّ اختالفـات مـذهبى بـين مـسلمانان، اتّحـاد و          كه يا بوسيله  
  .المقدور نگذارند بين آنان افتراق و جدائى بوجود آيد يجاد كنند و حتّىدوستى ا
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  معنى آل و عترت
رسيده و در آن نامه     ) تنكانيكا(اى از آفريقاى شمالى      نامه

  ...نوشته شده است كه 
) صلى اللّه عليـه و آلـه  (» آل محمد« بفرمائيد معنى   ضمناً

  ت؟ آن حضرت كيس» عترت«چيست؟ و مراد از 
  

  :پاسخ ما
  معنى آل محمد از نظر لغت و عرف

  :گويد مى» المنجد«در كتاب » لويس معلوف«
آل هر كس؛ همان اهل و عيال او است         » آل الرجل اهله  «

شـود مگـر در      استعمال نمـى   و اين جمله  : (گويد و سپس مى  
  ).اشراف و بزرگان

  :گويد در باب آل مى» محيط«در كتاب » صاحب بن عباد«
  .»كس؛ همان اهل خانه و بستگان او استآل هر «
  :گويد محقّق دوانى مى» اثبات واجب«در شرح كتاب » فاضل نيرى«

آل در اصل، اهل بوده و بنابراين بر تمـام خويـشاوندان            «
صلى اللّه عليـه و     (» آل محمد «شامل است جز آنكه راجع به       

در عرف اختصاص داده شده به فرزندان عبـدالمطلب و          ) آله
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» كـل تقـى آلـى     «ى پيغمبر اكرم كـه       ن هاشم و فرموده   فرزندا
  .محمول به معنى مجازى او است

  :گويد مرحوم طبرسى مى» مجمع البيان«در كتاب 
آل هر كس؛ همان اهل و وابـستگان او         » آل الرجل اهله  «
  .است
  :گويد مى»  الدارينةسعاد«در كتاب » نبهائى حنفى«

ـ   (» آل محمـد  «اختالف شده در معنى      ه عليـه و  صـلى اللّ
آنچه در نزد من ترجيح دارد اين اسـت كـه بگـوئيم آل              ) آله

محمد كسى است كه صدقه بر او حرام است، ايـن معنـى را              
شافعى در معنى آل تصريح كرده و جمهور علماء اهل سنّت           

حسن بن «هم موافقند و اين معنى را روايت ابى هريره كه از    
نـد آن حـضرت     ك نقـل شـده تأييـد مـى       ) عليه السالم (» على

  .»ما آل محمديم و صدقه بر ما حرام است«: فرمود
آل «: گويـد  مى در باب صاد  » معرب«در كتاب   » مطرزى«

محمد كسانى هستند كه صدقه بر آنان حرام است مانند بنـى            
  .»هاشم و بنى عبدالمطلب

اخـتالف شـده در معنـى       «: گويد مى» نهايه«در  » ابن اثير «
انـد كـه آل      اكثر علما گفته  ) ه و آله  صلى اللّه علي  (» آل محمد «

  .»محمد همان اهل بيت و وابستگان آن حضرتند
التحل الصدقه لمحمد و    «همين حديث   : گويد شافعى مى 

داللت دارد كه آل محمد كسى است كه صدقه بر          » آل محمد 
ــان    ــه آن او حــرام اســت و در عــوض صــدقه، خمــس را ب

  .اند اختصاص داده
آل محمـد   «: گويـد  مى»  القرآن مشكل االعراب «در كتاب   

  .»همان خويشان رسول اكرمند
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كلمـه آل   «: گويد در معنى آل مى   » ة االنوار آمر«در كتاب   
     » پيغمبـر اسـالم   «به معنـى رجـع اسـت پـس هـر كـس بـه                

از يك راه وابستگى داشته باشد، همان ) صلى اللّه عليه و آله (
  .»آل آن حضرت است

 را در كمال اختصار بنويسيم لذا بـه همـين انـدازه از              چون بايد نامه  ... جناب آقاى   
كنـيم و بـراى روشـن شـدن جنابعـالى            نقل كلمات لغويين و عـرف عـرب اكتفـا مـى           

ى مؤيدات اينكه آل شامل جميع افـراد بنـى هاشـم و ذرارى حـضرت                 وار بقيه  فهرست
تـا روز   ) لـسالم عليه ا (» طالب على بن ابى  «و اوالد   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «

  :كنيم گردد نقل مى قيامت مى
بـاز كـرده     شيخ صدوق در معنى آل، باب مخـصوصى       » معانى االخبار « در كتاب    ـ1

كسى است كه از نسل ) صلى اللّه عليه و آله(» آل محمد«كند  براى رواياتى كه اثبات مى
» ى زهرا  اطمهف«شود كه فرزندان     حضرت رسول باشد و از آن روايات كامالً استفاده مى         

  1.تا روز قيامت از آل محمداند) عليها السالم(
علـى بـن   «روايت مفصلى از پيـشواى هـشتم   » )ع(عيون اخبار الرضا« در كتاب  ــ 2

به سند صحيح نقل شده كه آن حضرت در حضور علمـاء            ) عليه السالم (» موسى الرضا 
ى حـضرت    جميـع ذريـه   آل محمد   . اند اهل سنّت اثبات فرمود كه آل محمد بنى هاشم        

تـا روز  ) عليهـا الـسالم  (» ى زهـرا   فاطمـه «از نسل   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «
  2.باشند قيامت مى

                                                 
آل «فى معانى االخبار باسناده عن ابى بصير قال قلت البـى عبـداهللا عليـه الـسالم مـن                     ـ1
قال ذريته فقلت فمن اهل بيته قـال االئمـه االوصـياء فقلـت مـن                ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد

عترته قال اصحاب العباء. 

ين روايت در كتاب عيون اخبار الرضا عليـه الـسالم نقـل شـده و آنچـه از آن         ا ــ 2
  .كند اين جمالت است روايت مطلب ما را تأييد مى
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انـد و    نقل نموده  اى كه علماء شيعه در كتب روائى در باب خمس           روايات كثيره  ـ3
دهيد به جميـع    السبيل آل محمد ب    خمس را كه امام فرموده بايد به مساكين و ايتام و ابن           

  1.اند دهند و اين استفاده را علماء شيعه از جمع بين روايات خمس نموده هاشم مى بنى

                                                                                                                                            
هـم االل   ) عليـه الـسالم   (قالت العلماء اخبرنا يا اباالحسن اهم االل ام غير االل فقـال الرضـا               

ر عنه قال امتى آلـى و هـؤالء اصـحابه     يؤث) صلى اللّه عليه و آله    (فقالت العلماء فهذا رسول اللّه      
) عليه الـسالم  (يقولون بالخبر المستفاض الذى اليمكن دفعه آل محمد امته فقال ابوالحسن الرضا             

اخبرونى هل تحرم الصدقه على اآلل قالوا نعم قال افتحرم على االمة قالوا ال قال هذا فـرق بـين                    
حرمت عليكم امهاتكم   «للّه عزوجل فى آية التحريم      واماالعاشرة فقول ا  ) الى ان قال  (اآلل و االمه    

الى آخر االيه فاخبرونى هل تصلح ابنتى و ماتناسل من صلبى لرسول اللّـه            » و بناتكم و اخواتكم   
ان يتزوجها لوكان حيا قالوا ال قال فـاخبرونى هـل كانـت ابنـت احـدكم                 ) صلى اللّه عليه و آله    (

 قال عليه السالم ففى هذا بيان النى انا من آلـه ولـستم              تصلح له ان يتزوجها لوكان حيا قالوا نعم       
االل  انتم من آله وانتم من امته فهذا فرق بين االل واالمة الن االل منه و االمة اذا لـم يكـن فـى                      

ليست منه فهذه العاشرة واما الحادى عشر فقول اللّه فى سورة المـؤمن شـكاية عـن قـول رجـل            
 من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجـال ان يقـول ربـى              وقال رجل مؤمن  «آل فرعون    مؤمن من 

يصفه اليه بدينه و كذلك خصصنا       االيه فكان ابن خال فرعون فنسبه الى فرعون فنسبه و لم          » اللّه
بوالدتنا منه و عممنا النـاس بالـدين فهـذا    ) صلى اللّه عليه و آله(نحن اذا كنا من آل رسول اللّه      
 .فرق بين االل و االمه الحديث

فى الوسائل عن على بن الحسين المرتضى فى رسالة المحكم و المتشابه نقال من تفـسير                 ـ1
و يجرى هذا   ) الى ان قال  (الخمس يخرج اربعة وجوه     «: النعمانىباسناده عن على عليه السالم قال     

الخمس على ستة اجزاء فياخذ االمام منها سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذى القربى ثـم يقـسم                    
  .»الثالثة السهام الباقيه بين يتامى آل محمد ومساكينهم وابناء سبيلهم

 .و به اين مضمون روايات متعددى در وسائل الشيعه وجود دارد
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علـيهم  (» ى اطهـار  ائمـه «را  » آل محمـد  «ى   اى نقل شده كه كلمه     ـ روايات متواتره  4
) سـالم اللّـه عليهـا     (» ى زهـرا   فاطمـه «به مطلق بنى هاشم و بخـصوص ذرارى         ) السالم

  1.اند اطالق كرده
  2.اند ـ روايات زيادى از پيشوايان اسالم نقل شده كه خود را آل ابراهيم دانسته5
  

  معنى عترت پيغمبر از نظر لغت
ى  عترت، فرزندان و ذريه   «: نويسد مى» المنجد«در كتاب   

  .»شخص را گويند
عترت، همان نـسل انـسان اسـت و         «: گويد مى» قاموس«

  .»شود مىبلكه اقوام و خويشاوندان را نيز شامل 
عترت، نزديكترين اقـوام    «: گويد مى» نهايه«در  » ابن اثير «

صـلى  (» پيغمبـر «و وابستگان انسانى است و مراد از عتـرت          
باشند و قدر مسلّم از      فرزندان عبدالمطلب مى  ) اللّه عليه و آله   

                                                 

روايـات  » ثُم اَورثْنَا الْكتاب الَّذينَ اصـطَفَينا مـنْ عبادنـا     «ى   ى شريفه  در تفسير آيه   ـ1
اند مصطفين در اين آيه آل محمدند و از روايـات   زيادى از معصوم نقل شده كه فرموده     

عليها السالم تا روز قيامت كـسانى  » ى زهرا فاطمه«شود كه اوالد     ديگر كامالً استفاده مى   
  .كند هستند كه احوال آنان را اين آيه بيان مى

ى سـى وسـوم      ى شـريفه   منجمله از آن روايات احاديثى است كه در ذيـل آيـه             ـ2
βى آل عمــــران ســــوره Î))) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™ % [nθ çΡ uρ tΑ# u™ uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) tΑ# u™ uρ tβ≡ t ôϑ Ïã ’ n? tã 

t((⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   .باشيم فرمايند ما از آل ابراهيم مى عليهم السالم مى» ائمه«نقل شده كه . #$
هاديـه  فى حديث له و اللّه ان محمد لمن آل ابراهيم وان العترة ال            ) عليه السالم (قال الحسين   «

 .»لمن آل محمد
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اسـت  ) عليهـا الـسالم   (» ى زهرا  فاطمه«ى   عترت پيغمبر ذريه  
  .»تا روز قيامت

عترت، از نظـر ابـن اعرابـى        «: نويسد كره مى عالّمه در تذ  
به معنى ذريه است و از نظـر ابـن       ) كه يكى از لغويين است    (

قتيبه و شافعى و زيدبن ارقم عتـرت، شـامل جميـع اقـوام و           
  .»گردد ذرارى انسان تا روز قيامت مى

تغلب از ابـن اعرابـى نقـل        «: نويسد مى» مجمع البحرين «
ى   همـان فرزنـدان و ذريـه       معنى عترت : گفت كرده كه او مى   

  .»انسان است
صلى اللّه  (» محمد«را عترت   ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر«ى   روى اين اصل ذريه   

پس معنى كـالم ابـى بكـر كـه در           : تغلب از ابن اعرابى سؤال كرد     . نامند مى) عليه و آله  
مـراد از ايـن     : چيست؟ ابن اعرابى در پاسخ گفت     » ما عترت پيغمبريم  «: گفت سقيفه مى 

  .»جمله هموطن بودن خود را با آن حضرت قصد كرده بود
، فرزنـدان   )صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر«ولى بدون ترديد مصداق حقيقى عترت       

در كتـاب    باشـند و   و ذرارى آن حضرت تا روز قيامـت مـى         ) سالم اللّه عليها  (» فاطمه«
عتـرت، فرزنـدان و     «: نويـسد  مـى شيخ صـدوق    » معانى االخبار «و كتاب   » اكمال الدين «

صلى اللّه عليـه    (» پيغمبر«ى   ذرارى انسان است تا روز قيامت به همين مناسبت به ذريه          
     » محمـد «باشـند، عتـرت      مـى ) عليهمـا الـسالم   (» فاطمـه «و  » علـى «كه از نـسل     ) و آله 

  .»گويند مى) صلى اللّه عليه و آله(
 الرجـل اوالده و اوالد اوالده و نـسله و   عتـرت «: نويسد مى» ضوء السهاب «در كتاب   

  .»رهطه
عترت هـر كـسى، فرزنـدان و فرزنـدانِ فرزنـدان و نـسل او و خويـشان او                    : يعنى

  .باشند مى
عترت هر كس، ذريه و نـسل او اسـت و نيـز             «: نويسد مى» اقرب الموارد «در كتاب   

  .»گردد گفته شده كه اين كلمه شامل اقوام و خويشاوندان نزديك هم مى



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         166  

  عترت از نظر روايات
» علـى «كه  ) عليهم السالم (» ى اطهار  ائمه«در روايات گاهى تنها به      » عترت«ى   كلمه

اى متوجـه آن     و فرزندان آن حضرت باشند اطالق شده كه بايد از قرينـه           ) عليه السالم (
 انى تارك فيكم الثقلـين كتـاب  «: فرمود) صلى اللّه عليه و آله  (» رسول اكرم «شد چنانچه   

  1.»اللّه و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا
پر واضح است كه مراد از عترت در اين حديث تنها دوازده معـصومى هـستند كـه                  

تـوان   نيـست و نمـى     ى پيغمبر صحيح   جانشينان آن حضرتند زيرا پيروى از جميع ذريه       
  .دست به دامن تمام افراد ذريه، اعم از صالح و فاسد آنان زد

ى عترت به مطلق بنى هاشم گفته شده و در قالب معنـى              ر اكثر روايات كلمه   ولى د 
  .لغوى خود محفوظ مانده است

على بـن موسـى     «ى آنان با     در مجلس مناظره  (چنانكه وقتى علماء عراق و خراسان       
آيا آل و عترت در معنى يكـى اسـت          : از آن حضرت پرسيدند كه    ) عليه السالم (» الرّضا

) عليـه الـسالم   (» علـى بـن موسـى     «با آنكه در همان حديث      ) رىآ: آن حضرت فرمود  
  .كسانى هستند كه صدقه بر آنان حرام است) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر«آل : فرموده

چنانكـه از لغـت و روايـات در بـاال كـامالً             (بنابراين معنى آل و عترت يكى است        
» ى زهرا  فاطمه«وص ذرارى   و اين دو لفظ شامل جميع بنى هاشم بخص        ) استفاده گرديد 

گردد و هر كجا در غير اين معنى استعمال شود، معنى مجاز آن مـراد                مى) عليها السالم (
  .است
  
  
  

                                                 
يكى كتـاب خـدا و ديگـرى عتـرت مـن            : گذارم دو چيز بزرگ در ميان شما مى       ـ1

  .گردد است؛ هركس به اين دو، چنگ بزند گمراه نمى
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  عالم پس از مرگ
ترين مسائل پر اهميت دينى كه امروز بـه          يكى از مشكل  

صورت مهمترين مطالب علمى در آمده تحقيق از چگـونگى          
  .عالم پس از مرگ است

در متجاوز از سيصد نامه و چهار صد برگ سـؤال           شايد  
ايـن  ) شـود  كه از طرف كانون بحث و انتقاد دينى پخش مى         (

  .پرسش تكرار شده است
ما در پاسخ هر يك از سؤال كنندگان مطـالبى را كـه در              

ايم يكـى    خور افكار فرد فرد آنان بوده است گفته و يا نوشته          
است، ايشان  » نجانىمحمود رفس «ها متعلق به آقاى      از آن نامه  

انـد   فرمـوده  پس از لطف و محبتهائى كه نسبت بـه مـا ابـراز       
  .پرسند مى

آيا در عالم پس از مرگ چه بر سر انسان خواهد آمـد و              
و ضـمنا هـم بـد       «نويـسند    ى نامه اضافه كرده و مى      درخاتمه

ام مطالعه فرمائيد    اى را كه در جوف پاكت گذارده       نيست نامه 
 ادعـاى رؤيـت كـرده صـحيح اسـت           و اگر چيزهائى كـه او     

  . »تصديق كنيد
اين نامـه را يـك جـوان مـسلول در آخـرين لحظـات               «

  .»زندگى به مادرش نوشته است
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در اين ساعت كه آخرين لحظات زندگى من است و در ميان بيمارسـتان              : مادرجان
گـذرد؛   گذرانم تقريبا دو ساعت از اول آفتاب مـى         دور از دامن پر مهر تو لحظاتى رامى       

كنم ديگـر خـونى در    در اين مدت سه مرتبه حال استفراغ به من دست داده و گمان مى            
بدنم باقى نمانده باشد، چند دقيقه قبل كه از هوش رفته بودم ديدم درِ اطـاقم بـاز شـد                    

دهم كـه تـا چنـد     جوان خوش صورتى وارد اطاق گرديد به من گفت به تو بشارت مى          
  .خالص خواهى شددقيقه ديگر از اين همه رنج و زحمت 

وقتى به هوش آمدم دانستم كه ديگر نبايد اميدى به زنـدگى داشـته باشـم در روى                  
شـد و از وقتـى كـه مـشغول نوشـتن       ميزى كه باالى سرم بود اين كاغذ و قلم ديده مى    

ام ولى تصميم    ام بيشتر از ده مرتبه ضعف كرده و دوباره به هوش آمده            مطالب فوق شده  
ا آخرين لحظات زندگيم را با ياد تو پايان دهـم چنانكـه در اولـين                دارم آنقدر بنويسم ت   

  .مهر تو بودم لحظات زندگى در دامن پر
همين چند ثانيه قبل كه ضعفى به من دسـت داد و قلـم از دسـتم افتـاد                   : مادر جان 

كنم و از اين     ام و ديگر مرضى در خود احساس نمى        ديدم كه در گوشه اطاق ايستاده      مى
  .ريزى بينم كه در فراقم اشك مى ا مىراه دور تو ر

رسم اگر تو  اگر مرگ همين باشد من از تو دور نيستم به زودى به تو مى     : مادر جان 
  .مرا نبينى من تو را خواهم ديد

انصاف در اين موقعيـت حـساس بيـشتر از     ناراحت نباش اگر چه پرستار بى     : مادرم
گـذارم و    ى كه چشم بر هم مـى      يك ساعت است كه از من خبرى نگرفته ولى به مجرد          

روم سرم را در دامن پدر مهربانم كه سالها است مرده بود و ما را در فـراق                   از هوش مى  
  .بينم خود گذارده بود مى

  .شوى ناراحت نباش گويد فرزندم االن خوب مى به من مى
كسى آمد با كمال محبت دست مرا گرفت در حالى كـه پـدرم در پـيش                 : مادر جان 
كرد مرا به باغ بزرگى برد، اين باغ در دامن كوهى واقع شده بود از من      مىرويم حركت   

خواهى يا زندگى دنيـا را       پرسيد كه آيا اين باغ و راحتى و سالمتى هميشگى را بهتر مى            
من جوانم، مادر پيرى دارم كـه اگـر خبـر مـرگ مـرا               : با آن همه رنج و ناراحتى؟ گفتم      



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         169  

 مرا گرفت و به اطاق مريضخانه آورد كه من بـه            دومرتبه دست . ميرد بشنود از غصه مى   
  .نويسم هوش آمدم و باز اين چند جمله را براى تو مى

خـواهم مـرا    مـى  از اين مراجعت سخت پشيمانم با كمال معذرت از تـو : مادر جان 
اى كـه در     خواهم به وصـيت نامـه      كنم و از تو مى     ببخشى و ديگر از تو خدا حافظى مى       

پردم مخصوصا راجع به اموال مردم عمـل كنـى كـه مـن در               روز حركت به دست تو س     
  .گرو آنم

  پايان نامه                                                                 
  

  در وقت احتضار
  :ما در پاسخ نامه نوشتيم كه

دوست محترم اين نامه كاشف حقايقى است كه نه تنها اسالم آن را امضا كرده بلكه 
انـد بـه     ان روانشناس از تجربيات فراوانى كه از صدها محتضر بـه عمـل آورده             دانشمند

انسان هر مقـدار بـه زنـدگى و مـال دنيـا دلبـستگى       : گويند اند و مى همين نتيجه رسيده 
تـر وقـت     كنـد و در نتيجـه سـخت        بيشترى داشته باشد از مـردن بيـشتر وحـشت مـى           

اند و دلبستگى به مـال        بخشش گذراند و بعكس كسانى كه اهل بذل و        احتضارش را مى  
اى دنيـا را وداع      العـاده  و متعلقات دنيا ندارند در موقع مرگ به آرامش و آسودگى فـوق            

  .كنند مى
  :نويسد دانشمند فرانسوى مى» لئون دنى«

آنچه از جريان عواقب اين سفر كه تاكنون بر ما آدميـان            
ر اخبار  اند و بناب   نامعلوم بود، ارواح مردگان به ما عيان ساخته       

و اعالم آنها محسوسات و مدركات شخص محتـضر قبـل از    
 العاده متفاوت است و بستگى به      فوت و پس از پايان آن فوق      

  .»اعمال و افعال و فضايل اخالقى او دارد
اغلـب باكُنـدى و معطلـى        سكرات موت و جـان كنـدن      

گيرد و به اين علت است كه بست و بندهائى كه            صورت مى 
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ن اتصال دارد بايد جدا و گسيخته شود و         بين شبح روح و بد    
ها محكمتر باشند جـان كنـدن مـشكلتر و           هر اندازه آن رشته   
تر خواهد بود در ايـن حالـت روح، همـه            دردناكتر و طوالنى  

اى جـسمانى را     لرزشها و هيجانات از هـم گـسيختگى مـاده         
كند بعضى اشـخاص موقـع احتـضار مـشوش و            احساس مى 

برخى جان كندن آنهـا آسـان و        مضطرب و هراسان و كند و       
آرام و مانند خواب خوشى است كه بيدارى فرحناكى بدنبال          

  . دارد
وظايف خود را خـوب انجـام داده         آنان كه دو روز عمر    

انـد مفارقـت روح از تـن آنهـا           نيك نفس و خيرانديش بوده    
آسان و سريع است افراد نابكارى كه پاى بند شهوات نفـس            

اند مدت جـان     ى و ناروائى نموده   بوده و به همنوع خود تعد     
كندن آنها طـوالنى اسـت و بـا سرسـختى و نـاراحتى جـان                

دهند در همه حال رهائى روح از بدن در آخرين لحظات            مى
هائى خواهـد نمـود كـه بـراى نكوكـاران            عمر توليد ناراحتى  

  . زودگذر و براى خطاكاران توام با زجر و مشقّت است
روحشان خشن و    د سيال افراد بد عمل و ستمكار كه موا      

به اصطالح معمول آئينه روح آنها تار و كدر اسـت سـكرات      
اى از بدكاران پس     موت آنها طوالنى و ممتد خواهد بود پاره       
كشند در اين حـال     از فوت، روح در كالبدشان مانده زجر مى       

شبح روح به همـان اخـالق و افعـال زشـتى كـه متـوفى در                 
  . نمايد زندگى داشته بحالت مادى عود مى

و نادان در ظلمت و تـاريكى قـرار          روح اشخاص عامى  
برد، روح جنايتكاران و     گيرد و با ترس و وحشت بسر مى        مى

هـا و مقتـولين      ى مناظر وحشتناك كـشته     آدمكشها از مشاهده  
خود معذّب و پيوسته در زجر و سختى بوده و در وحشت و      

  . گذرانند هراس مى
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حتـضار آنهـا طـوالنى و       زمان ا  كافران و منكران الوهيت   
كنند و از مفارقـت روح       دشوار است و به سرسختى جان مى      

كننـد   متشنج و لرزانند و از روى نااميدى تقال و كوشش مـى           
  . كه هر طور ممكن شود از چنگال عفريت مرگ برهند

آورنـد   و بدگمانيهاى خود را بياد مى      در دم واپسين شك   
شـود و خـود را       مـى انگيزى درمقابل آنها نمـودار       مناظر هول 

خواهند از سـقوط خـويش       بينند و مى   برلب پرتگاه مهيبى مى   
جلوگيرى كنند يا آن را به تأخير اندازند در اين حالـت بـين              

هـاى   مـاده  شود و  هاى جسم و روح كشمكش شروع مى       ماده
كنند و روح هر چند كه بـاز   جسمانى نافرمانى و سركشى مى   

ست زودتر از قيـد و بنـد        عالقه به آن جسم بينوا دارد مايل ا       
آن رهائى پيدا كند، روح اين بدانديشان غالبـا بـا بـدن آنهـا               

رود و مطـابق اظهـار يكـى از ارواح           ماند و به خـاك مـى       مى
ماند تـا جـسم متالشـى و طعمـه كرمهـاى             آنقدر در گور مى   

  .خاك شود
راحت و آرام توام با حالـت        لحظات احتضار نيكوكاران  
در دم واپـسين و مـوقعى كـه         تفويض و تسليم جـان اسـت        

كند اميدوار و مطمئن هستند پـس        آفتاب عمرشان غروب مى   
سـپارند و زنـدگى بهتـر و         از تسليم، جان بجان آفـرين، مـى       

ى درخشانى خواهند داشت قيد و بندهائى كـه جـان را        آينده
هـاى جـسم بـه آرامـى جـدا           به بدن آنها اتصال داده از مـاده       

شانى حالت رخوتى كه شبيه     شوند و بجاى آشفتگى و پري      مى
دهد چون روح آنها بر      به خواب رفتن است به آنها دست مى       

اثر تحمل سختيها و در نتيجه گذشـت و فـداكاريها و انجـام              
كارهاى خير پاك و تصفيه شده سوابق اعمال خود را بخاطر           

ها مانند مـه و بخـارغليظى        كامى آورند و آن سختيها وتلخ     مى
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گيرد و پس از طلوع آفتـاب        را فرامى دم سطح زمين     كه سپيده 
  . گردد شود از بدنشان محو و ناپديد مى زايل مى

دوگونه احـساس    آرام ثواب كار بين    در اين حالت روح   
مردد و سرگردان است يكى منظـره ماديـات و مـال و منـال               

شود و ديگر حيات ابدى كه  دنيوى كه ظاهر گشته و محو مى  
ظره زندگى و حيات نـوين را       در برابر ديده او تجلى يافته من      

كند كه بـسيار جـذّاب و دلربـا و           در پس حجابى مشاهده مى    
 به آن تجليات با وجـد و        دفعةًانگيز است و     اسرارآميز و هول  

گرايد، آنگاه نـورى در برابـر        شوق ميل كرده و بطرف آن مى      
كند كه درخشندگى و تابنـاكى آن نـه ماننـد            نظرش تابش مى  

ايـم   ارگانست كه مكرر به چـشم ديـده       نور آفتاب و ماه و ست     
بلكه يك روشنائى عالى و درخشانيـست كـه مـافوق تـصور         

ــى گيــرد تــدريجا در روح  ماســت و همــه وجــود او را فرام
كند و حالت حظ و خوشـى و آرامـشى كـه         محتضر نفوذ مى  

بخـشد پـس روح در       توام با نيروى جوانيـست بـه روح مـى         
ور شـده تـرس و       هامواج آن نور و روشنائى نيرو بخش غوط       

يابد و از كسانى كه در بالين او گرياننـد و            هراس تخفيف مى  
ريزند رو گردانده خود را به عالم بـاال        اشك و اندوه فراق مى    

  .سازد متوجه مى
و ارواح خويشان و دوسـتان   او آسمانهاى پر فرّ و شكوه 

انـد تـا بـه       بيند كه جملگى به پيشواز او آمده       درگذشته را مى  
الم علوى رهبريش كنند روح با آنها به پرواز درآمده   فضا و ع  

اجازه وصول   تا طبقات آسمانها يعنى تا محلى كه پاكى روح        
به آن طبقات را دهد صعود بنمايد در آنجا بيم و هراس روح     

اى يافتـه در آسـايش و راحتـى قـرار            تسكين و نيروى تـازه    
روح گيرد البته درك آرامش، بستگى تام به پاكى و صفاى            مى
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و فضيلت اخالقى فردى دارد و درجات صعود ارواح به كلّى 
  .متفاوت است

مبـاالتى   و بـى   اشخاصى كـه دوران عمـر را بـه القيـدى          
انـد، خيرانـديش    اى داشـته  گذرانده و تقصير و خطاى عمـده      

اند در حالت احتضار سـستى و خمـودت و درمانـدگى        نبوده
ز بدنـشان  دهد و بـا تكـان و لرزشـى روح ا    به آنها دست مى   
شود، در اين حال حيران و هراسـان اسـت و            فارغ و آزاد مى   

تواند از آزادى خود مانند سـائر ارواح نيكوكـار اسـتفاده             نمى
كند و به واسطه ترس و رعبى كه دارد در اطـراف و حـوالى               

گردد و طـواف     نمود مى  اماكنى كه شخص متوفى زندگى مى     
الن و گريانست و    كشد و با خانواده خود نا      كند و رنج مى    مى
آن كه ملتفت گذشت زمان شود و بداند در فاصـله زمـان              بى

چه مقدار سال و قرنها بر او گذشته همواره سرگردان اسـت            
گـذرد   و باالخره پس از مدتهاى طوالنى كه بر آن منوال مـى           

دهنـد و بـا      ارواح به سراغ او آمـده تـسلى و دلـداريش مـى            
 دنياى خاكى بركنده و به    تلقينات آنها ميل و عالقه خود را از       

كمتـر اسـت روى      طبقات ديگرى كـه بهتـر و ظلمـت آنهـا          
  .آورند مى

كه براى اشخاص    هاى ناگهانى  در اتفاقات ناگوار و مرگ    
آمـد يـك تـأثير       دهد بروز آن پيش    سالم و تندرست روى مى    

كند و خوشبختانه حال اغما      دردناك شديدى در او ايجاد مى     
دهد كه كمتر احـساس درد       هوشى به شخص دست مى     و بى 

نمايند گرفتـار    خواهد نمود، آنهائى كه اقدام به خودكشى مى       
شوند كه وصف ناپـذير اسـت،        حالى فجيع و وحشتناكى مى    

كنند  اى كه در آخرين لحظات عمر احساس مى        زجر و صدمه  
تا سالهاى متوالى روحشان آن صدمات را حس خواهد نمود          

الصــى از آالم و و بــاالخره در خواهنــد يافــت بــراى خ   
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گرفتاريهاى زندگى كه شدت و سـختى آن كمتـر از زجـر و              
صدمات عواقب مرگ است بيهوده دسـت بعمـل خودكـشى           

هـاى زنـدگى را      اند و بجاى آنكـه ناماليمـات و سـختى          زده
  . اند تحمل كنند خودكشى را اختيار كرده

بطور كلى حالت احتضار اشخاصـى كـه سـالها گرفتـار            
هـاى   اد سخت و دردناك نيست زيرا بست      اند زي  بيمارى بوده 

اتصالى روح و جـسم بـر اثـر آن بيمـارى طـوالنى تـدريجا                
  .شوند سست و از هم باز و جدا مى

ى  هـاى روحـى از ناحيـه       مطالب باال كه در جريان واقعه     
اهميت فراوانـست، چـون      ارواح مردگان فاش گرديده واجد    

ـ          س چـه  زندگى در اين دنياى خاكى موقت و ناپايدار است پ
بهتر كه تا فرصت باقى است دست از كارهاى ناروا بـرداريم            
و عالم پس از مرگ را در نظر آورده سـعى كنـيم پليـديهاى               
جسم و روح را با انجام اعمال خير و اجراى تكليف دينى و             
خدمت به عالم بـشريت از خـود بـزدائيم و بااميـدوارى بـه               

ته رحمـت   ى خداوند مهربان كه پيوس     مراحم و عنايات عاليه   
او شامل حال جمله مخلوقاتست خود را بـراى رسـاندن بـه             
عالم جاودانى طـورى آمـاده و مهيـا سـازيم كـه در پيـشگاه                

  1.ذوالجاللش خجل و شرمسار نباشيم
شناس كشف شـده و مـورد    ى دانشمندان روح  مطالب فوق حقايقى بود كه از ناحيه      

ه مذهب مـسيحيت معتقـد اسـت        تأئيد سائر اديان بزرگ جهان واقع شده است و بعالو         
ايمـان نداشـته باشـد در وقـت         ) عيـسى مـسيح   (هـر كـس بـه خـون پـسر خـدا             «: كه

  .»احتضارخداى پدر بر او سخت خواهد گرفت
  
  

                                                 
 .عالم پس از مرگ ـ1
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  :گويد دين اسالم هم مى
اگر انسان در دنيا با اعتقادات صحيح و پاكدامنى كامـل زنـدگى كـرد در دم مـرگ                   

  .بهترين حاالت را دارد
اى كـه    جملـه  اى داشته اولـين    ى كه از نظر اسالم زندگى پسنديده      در اينجا محتضر  

  :شود شنود نواى دلرباى پروردگار است كه به او خطاب مى مى
اى روحى كـه در دنيـا بـا اطمينـان و اعتقـادات كامـل                «

زندگى را بـه پايـان رسـانيدى، برگـرد از ايـن عـالم خـاكى               
ـ             و از  ماديات بسوى خدائى كه تو را خلقت فرموده كه هـم ت

خدا خوشنود باشى و هم خدا از تو خشنود باشد و در صف             
عباد و اولياى من كه خداى توام داخل شو و در بهـشتى كـه               

  1.»ام قرارگير براى تو آماده نموده

  ونيز از نظر اسالم
كنـد   شخص نيكوكار و معتقد در وقت احتضار به مجردى كه چشم خود را باز مى              

كند كه   اند مشاهده مى    خدا كه به استقبال روح او آمده       سرخود را در دامن ارواح اولياى     
  :فرمود

وقتى يكى از شما را مرگ فرا رسـد فرسـتادگان مـا آن              «
كننـد سـپس بـه سـوى         گيرند و از او استقبال مى      روح را مى  

  2.»شويد خدايتان رهسپار مى
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 آلوده و معتقداتى ناصحيح داشـته و از زنـدگى انـسانى            اما شخصى كه در دنيا دامن     
كرده و دائما دست تجـاوز بـه         اثرى در او وجود نداشته و تنها به شهوات حيوانى اكتفا          

شود كـه قـرآن    ترين ابتالئى دچار مى طرف مظلومين دراز نموده از نظر اسالم به سخت       
  :گويد مى

اگر ببينى وقتى را كه ستمگران در گردابهاى مرگ افتاده   «
اند و به آنهـا      ردهو مالئكه دستهاى خود را بطرف آنها دراز ك        

شود جان خود را از بدن خارج كنيد آن روز به كيفر             گفته مى 
ــذاب     ــه آن ع ــود ك ــار نادرســت خ ــردار و گفت ــه ك و نتيج

  1.»اى است خواهيد رسيد خواركننده
اند و عالقـه فراوانـى بـه مـال دنيـا دارنـد               اسالم در باره افرادى كه دل به دنيا بسته        

  :گويد مى
شـود   از بـدنش خـارج مـى      وقتى روح شخص محتضر     (

  :گويد خطاب به اهل و عيال خود كرده مى
اى دوستان قديمى من؛ مبادا از من فراموش كنيد من بـا            

روم از اين ناراحتيهـا      كمال حسرت و ندامت از ميان شما مى       
و ترك دنياى من عبرت گيريد و مواظبت كنيد كه حب دنيـا             

شدن از آنها   شما را مثل من پاى بند نكند كه مثل امروز جدا            
  .براى شما هم مشكل باشد
آورى مال بـود از هـر راهـى كـه            من هميشه همتم جمع   

در راه رسـيدن بـه    آمد حرام يا حالل كوشـشم جـز        پيش مى 
شد ولى امروز مى بينم كه استفاده آن         ثروت زياد صرف نمى   

نصيب ديگران شده و زحمت و رنجش براى من باقى مانده           
  .برم  نمىو از آن همه ثروت جز كفنى

                                                 
طوا ايـديهم اخرجـوا انفـسكم     ولو ترى اذا لظالمون فى غمرات الموت والمالئكـة باسـ           « ـ1

  .»اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللّه غيرالحق و كنتم عن آياته تستكبرون
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العاده عجيبى كه متوجـه مـن شـد          پس از اين ضرر فوق    
شما برحذر باشيد و بكوشيد كه در اين دنيا مثـل مـن پابنـد               

  ).نشويد
  

  پس از مرگ چه خواهد شد؟
  .گفتند كسى از آن عالم نيامده كه خبر صحيحى از اوضاع آنجا داشته باشد سابق مى

خواهنـد بگوينـد، بوسـيله       مـى ) ژىيگولواپيـس (ولى امروز دانشمندان علوم روحى      
حضور و تماس ارواح بامردم، ديگر اين جمله صحتى نـدارد زيـرا تمـام ارواحـى كـه                   

شود تا حدودى كه اجازه دارند از عالم پس از مـرگ مـا را مطّلـع                  حضور آنهاحس مى  
  .سازند مى

ستاره شناس معروف فرانسوى در كتاب مرگ و شـگفتيهايش مطلـب            » فالماريون«
كـه روح   » كـارنس «كه از دنيا رفته اسـت و        » لومن«لم پس از مرگ را از زبان        علمى عا 

كند كه ما چند جملـه از خالصـه مطالـب او را در               لومن را مشاهده كرده است نقل مى      
  .شويم اينجا يادآور مى

آيا ممكن است شرح آخرين لحظات حيات و        : »كارنس«
 زمـين بـودى و درگذشـتى       دم بازپسين خود را كـه در روى       

  براى من شرح دهى؟
  .آرى دوست عزيزم: »لومن«
اولين چيزى كه انسان از شخصيت خود بالفاصله پـس          «

كند شبيه به احساس مبهم و گريزانى است         از مرگ حس مى   
شـود كـه بـا       كه پس از بيدارى از خواب رؤياوارى پيدا مـى         

وجود بيدارى هنوز اثـرات آن خـواب بطـور نـيم روشـن و               
  .گذارد اقى مىلرزان در ذهن انسان ب

هر قدر عالقه انسانى به زمين كه آن را رها كرده بيـشتر             
باشد دوام اين حالت نيز بيشتر است و ديرتر بيدارى را درك       

  .كند مى
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اگر فراموش نكرده باشى لحظـه آخـر عمـر كـه بـا تـو                
خــداحافظى كــردم حــواس مــن كــرخ و چــشمانم متوجــه  

  .ستارگان بود ديگر چيزى حس نكردم
د آمده پاى كوه بسيار باصفا و طراوتى كه به          وقتى به خو  

هيچ وجه آن نوع سبزه و صفا را در جاى ديگر نديده بـودم              
ديدم و خود را داراى جسمى سيال و سبك و به شـكلى در              

  .توان به زبان وصف كرد آمدم كه نمى
توانـستم   اى حس كردم كه با آن مى       در چشمان خود قوه   

آشــكار ديــده و حتــى ســتارگان را در آســمان بــه خــوبى و 
 ها با كمـال    ها و خانه   ها شهرها و كوچه    جزئيات آن را از قاره    

  .»روشنى ببينم
  :گويد دهد و بعد مى سپس شرح مفصلى در باره سرعت سير روح از نظر علمى مى

ى خود حـضور     پس از آنكه من توانستم بر بالين جنازه       «
تأثر يابم و گريه و زارى زن و فرزندان خود را ديدم سخت م            

گريند در حالى كه مـن خـود را از           شدم كه چرا براى من مى     
ديدم، با الهام روحى به دختـرم اطمينـان          آنها سعادتمندتر مى  

دادم كه ديگر اين مرده بيجان نيستم بلكه جاى من اكنون در            
  .سراسر جهان و كائنات است

ــا ارواح بــزرگ و ارجمنــد همگــام هــستم و لــذت و   ب
است كه وصـف نـاكردنى اسـت        خوشيهائى در دسترس من     

آرزوى من اين بود كه آنها فرزنـدان خـود را بـراى سـير در                
عوالم روحانى تربيت كنند كه جز نيكى و نيكوكارى، كـارى           

  .نكنند
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پس از آنكه دو باره زمين را كـه زنـدانى بـراى مـن بـه                 
  1.»آمد ترك گفته وارد فضاى بيكران شدم شمار مى

م آنچه دانشمندان علـوم روحـى بـراى سـير ارواح در      توانيم تما  ما در اين نامه نمى    
 اى از كليه نظرات آنهـا را ذيـالً         اند درج كنيم ولى فشرده     عالم پس از مرگ كشف كرده     

  .نگاريم براى اطالع شما مى
  

  روح در فضا
آنچه تا به امروز از طرف دانشمندان بزرگ علم هيئت بدست آمده ايـن اسـت كـه                  

كراتى كـه محـل سـكونت موجـودات زنـده اسـت و جـز           در فضا، عوالم و     : گويند مى
تواند پى ببرد وجود دارد كـه ارواح افـراد    خداوند متعال كسى به حد و انتهاى آنها نمى       

  .بشر در آن عوالم مشغول سير و گردشند
روح مردم شقى و بدكار كـه       : گويند اند متفقا مى   تا به امروز ارواحى كه احضار شده      

اب روح سيال آنـان را متـراكم و سـنگين و كـدر گردانيـده در                 بر اثر گناه لفافه يا حج     
  .باشند اند محبوس مى كرده هائى كه سابقا زندگى مى حوالى جو زمين نزديك خانه

ولى روح مردم نيكوكارى كه بستگى به دنيا نداشته و در دنيا نفـس خـود راتزكيـه                  
توانند بـه تمـام    ظه مىاند در يك لح  نموده و حجابها و كدورتهاى روحى را از بين برده         

عوالم هستى و كرات بسيار دور قدم بگذارند و با كمال شادى و نشاط در آن عوالم بـا                   
  .دوستان و رفقائى مانند خود زندگى كنند

  
  
  

                                                 
ضمناًتمام جريان منقـول از فالمـاريون در كتـاب عـالم عجيـب              . مجله دانشمند  ـ1

  .ارواح ذكر شده است
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  آخرين خبر
گوينـد ارواح افـراد      در آخرين خبرى كه از ارواح در دست است اين است كه مـى             

اند و به اين وسيله در زندگى  ى نفس كرده  كيهثوابكار و انسانهاى واقعى و كسانى كه تز       
كاملى در دست دارنـد و بقـدرى         اند از تمام عوالم اطالعات     دنيا خدمت به خلق نموده    

  .روح آنها توسعه علمى دارد كه اخبار آينده و گذشته را هم مطلعند
ولى كسانى كه گناه و آلودگى، حجابى براى روحشان ايجاد نموده اسـت و مظـاهر      

انـد و در نتيجـه غلبـه شـهوات،            مادى، آنها را فريفتـه و بطـرف ماديـات رفتـه            زندگى
مولكولهاى روح آنها غلـيظ و متـراكم شـده از درك محـسوسات عـالم مـاوراى جـو                    
محرومنـد و بــه هيچوجـه اطالعــى از علـوم معنــوى ندارنـد و در آتــش جهـل خــود      

  .سوزند مى
فـاق كليـه دانـشمندان روح    اين مطالب كه در اين چند سطر يادداشت شد مـورد ات     

تواننـد بـه     طالبين مـى  (اند   شناس و كسانى است كه در عالم پس از مرگ چيزى نوشته           
  ).كتب مربوطه مراجعه فرمايند

  
  نظريه اديان و ملل جهان

تـرين مباحـث     گـردد كـه از قـديمى       اى به تاريخ كامالً مشهود مـى       با اندك مراجعه  
لم پس از مرگ بوده است آثار حفارى و سنگهاى          مذهبى در ميان افراد بشر اعتقاد به عا       

كه مربوط به دو هزار و      » مصر«شود در    هائى كه بر آنها ديده مى      استخراج شده و نوشته   
دهد كه مردم مصر هزاران سال پيش از         ششصد سال قبل از ميالد مسيح است نشان مى        

  .اند هباقى گذاشتن اين آثار به بقاى بعد از مرگ و عالم قيامت معتقد بود
  .شود كامالً ديده مى» آشوريها«و » كلدانيها«همچنين اين عقيده در آثار 

  .اند دانسته ايرانيان قديم از مهمترين مسائل اعتقادى خود مسأله اعتقاد به معاد را مى
يـك نـوع بقـاى روح و زنـدگى پـس از مـرگ               » چينيها«و  » هنديها«در كتب دينى    

  .مشهود است
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  .كردند اين عقيده را تأئيد مى» يانروم«قديم و » يونانيان«
  .باشند رسما معتقد به زندگى پس از مرگ مى» بودائيان«و » زرتشتيان«

متأسفانه اين احزاب و جمعيتها و ملل و اديان قديمى در بـاره كيفيـت زنـدگى در                  
اى  اند و اگر هم چنـد جملـه        عالم پس از مرگ شرحى كه با علم كامالً تطبيق كند نداده           

ن و روحانيون آنها در باره بقاى روح نوشته باشند خالى از تعصب نبوده و لذا                دانشمندا
هايمان بدون اعمال تعصب تحويل داده شود مجبـوريم از درج            خواهيم نوشته  ما كه مى  

  .آنها خوددارى كنيم
توان صرف نظر كـرد كـه در كتـب مـذهبى زرتـشتيان               ولى از اين حقيقت هم نمى     

شود كه تا حدى بـا علـم و دانـش تطبيـق      ز مرگ ديده مى  بعضى اشارات از عالم پس ا     
  .كند و ما ناگزيريم كه آنها را مورد بحث قرار دهيم مى

  
  عالم پس از مرگ از نظر زرتشت

چون زرتشتيان معتقدند كه عناصر سه گانه يعنى آتـش و آب و خـاك مقدسـند از                  
سـازند و اگـر      ده مى پندارند كه اگر جسد را در خاك دفن كنند خاك را آلو            اين نظر مى  

سـازند   اند و اگر در آتش بسوزانند آتش را آلوده مى          در آب بيفكنند آب را ناپاك نموده      
  .دهند و بزرگترين معاصى را انجام مى

كه بايد جسم ميـت را در دسـترس مرغـان و جـانوران الشـه                : گويند از اين نظرمى  
  .گذاشتنابودى  در معرض) برج خاموشى(خوار قرار داد و بر باالى 

گيرد اگر نيكوكار بود به آسـمانها        و اما روان ميت مورد قضاوت و محاكمه قرار مى         
  1.گردد رود و اگر بدكار بود به قعر دوزخها سرنگون مى مى» اَهورامزدا«نزد 

  : كند سرنوشت انسان را چنين بيان مى2در فصل بيستم ونديداد
                                                 

 .339تاريخ االديان، صفحه  ـ1

تا است كه زرتـشتيان معتقدنـد آن را زرتـشت از             ونديداد بخش سوم كتاب اوس     ـ2
  .جانب اَهورامزدا آورده است
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اى آفريننده جهان جسمانى آيا اعمال نيكى كه شـخص           
  شود؟ دهد چه مى در عالم جسمانى براى روح خود انجام مى

  :اَهورا مزدا گفت
اى استيمان زرتشت ديوى كـه ويـزارش نـام دارد روح            

برد و پس از آن بـه        شخص ديوپرست گناهكار را بسته و مى      
رسد در آنجا از هـوش و روان آنچـه كـه در              پل چنوانت مى  

  .شود جهان جسمانى كردند پرسيده مى
اعمال نيكو به شكل زنى زيبـا، خـوش انـدام،           پس آنجا   

شود و اعمـال نيـك، روح        فربه، دانا و با تدبير، هنر ظاهر مى       
» چنوانـت «دهـد و از پـل        مؤمن را از كـوه البـرز عبـور مـى          

رساند در اين هنگام به من       گذراند و به جايگاه خوش مى      مى
  :گويد مى خيزد و امشاسپند تخت طالئى خود برمى

هان گـذران چگونـه بـه جهـان جاويـدان           اى پارسا از ج   
آمدى؟ ارواح پرهيزگاران با خشنودى نزد اَهورامزدا رسند و         

  .به پرهيزگاران ديگر ملحق شوند) بهشت(» گردنمان«در 
ترديدى نيست كه امروز موضوع عناصر سه گانه و گذاردن ميت را بر بـاالى بـرج                 

ت و علـم اسـت ولـى        خاموشى مردود شده و جزء خرافات و اعمـال خـالف بهداشـ            
محاكمه روح ميت و آزادى روان نيكوكاران و گرفتارى بدكاران كامالً با علـم مطابقـت              

  1.دهيم كند كه ما ان شاء اللّه آن را در فصل خود توضيح مى مى
كه مـسلمانان   » پل صراط «توان با    و نيز در كتابهاى آنان از پل چنوانت كه آن را مى           

  . شده استمعتقدند تطبيق كرد نام برده
قائل به فناى روح بعد از اعتقاد به تناسخ آن هستند ولى در جـاى خـود                 » بودائيان«

  .ثابت شده كه با علم احضار ارواح مسأله تناسخ، ديگر آبروى علمى ندارد
  

                                                 
  .مطالب فوق در كتاب عالم عجيب ارواح توضيح داده شده است ـ1
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  يهود و جهان ديگر
به مسأله پراهميت عالم پس از مرگ » تورات«متأسفانه در كتاب آسمانى مردم يهود 

  . به كلى از قيامت فراموش شده استتوجهى نشده و
كلماتى كه مشعر    چرا در بعضى از كتب عهد عتيق مانند دانيال نبى و اشعيا و ايوب             

  .شود به عالم قيامت و مسأله بقاى روح است به ندرت ديده مى
شايد اين عدم توجه به مسأله پراهميـت زنـدگى پـس از مـرگ در كتـاب تـورات                    

نباشد و بلكه آنهائى كـه بعـدا در         ) عليه السالم (» موسى«مربوط به پيامبر الهى حضرت      
  .اند اند از ذكر اين مطالب فراموش نموده كتاب تورات تجديد نظرى كرده

منكر قيامت شده   ) صدوقين(و شايد به همين مناسبت باشد كه جمعى از يهود بنام            
  .و انجيل آنها را نكوهش كرده است

  
  مسيحيت و عالم برزخ

 فقيرى را در عالم برزخ تنهـا بـه منظـور    22لوقا، باب شانزده، عده در كتاب انجيل    
كند و مرد ثروتمندى را كه خدا به        فقر و تنگ دستى، او را در آغوش ابراهيم معرفى مى          

  .بيند او ثروت داده تنها براى ثروتش در عذاب مى
بايـد  رسد زيرا ثروت و فقر ذاتا ن       اگر چه ظاهر اين عقيده و گفتار صحيح بنظر نمى         

موجب عذاب و يا اجر گردد بلكه گاهى ممكن است هر يك از آنهـا نتيجـه معكـوس                   
كند عالقـه    هم داشته باشد و آنچه از نظر علمى انسان را در عالم پس از مرگ مبتال مى                

توان صرفنظر كرد كـه     داشتن و پابند بودن به مال دنيا است ولى از اين حقيقت هم نمى             
اى و معذب     روح در فضا و راحت بودن و آزاد بودن دسته          اجماال كتاب انجيل به بقاى    

  .ى ديگر اشاره نموده و مطالب علمى فوق را تأئيد كرده است بودن دسته
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  اسالم و جهان ديگر
در قرآن كتاب آسمانى مسلمانان و همچنين در كتبى كه از سخنان پيشوايان اسـالم               

شـود كـه هـر        از مرگ ديده مى    آورى شده صدها جمله و گفتار در باره عالم پس          جمع
يك ما را به مطالب و حقايقى كه مربوط به عـالم پـس از مـرگ اسـت قـدم بـه قـدم                         

كنـيم و فقـط      كند و ما براى اختصار از نقل تمام آن جمالت خوددارى مى            راهنمائى مى 
  .پردازيم به كيفيت عالم ارواح از نظر اسالم مى

  :عالم قبر
عات مرگ چـون بـراى زنـدگى انـسان تحـولى            اسالم معتقد است كه در اولين سا      

آيد و بايد در همان ساعت مسيرش معلـوم شـود بوسـيله خبرنگـاران الهـى                  بوجود مى 
  . گردد سؤاالتى از او مى

  . پرسشها مربوط به اصول اعتقادات استغالباً
اى كه رهبـر آنـان در دنيـا عقـل و علـم بـوده و از تعـصبات جاهالنـه دورى                        عده

 و پاكدامنى را در نظام دوران زندگى پيشه خود نموده بودند روح آنها              اند تقوى  كرده مى
را مامور الهى آزاد گذاشته و آنان با كمال راحتـى در فـضاى بيكـران از نعـم الهـى بـر                   

  .خوردارند
انـد   شده اما كسانى كه در دنيا دلبسته به جهات مادى بوده و به هيچوجه حاضر نمى              

لهى بدهند و هميشه بـراى جلـب منـافع خـود دسـت              گوش به حقايق و قوانين عاليه ا      
اند دراولين برخورد بوسـيله پليـسهاى مـرزى          كرده تجاوز و ستم بر سرضعيفها دراز مى      

عالم ديگر دستگير شـده و هميـشه مقهـور و محبـوس در قبـر و يـا در زنـدان ديگـر                        
  .مانند مى

ن ساعات پس از مرگ     قبر و اولي  «: فرمايد مى) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
يا به مانند باغ و بوستانى براى انسان محل استراحت است و يا مثل گودالى از آتش كه                  

  .»انسان در آن سرنگون شود و بسوزد ناراحت كننده است
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مطالب فوق از نظر علم روانـى و احـضار ارواح و عقـل و دانـش نيـز صددرصـد                     
  .صحيح و به هيچوجه قابل ترديد نيست

تا حدودى سرنوشت روح ما از وقت مرگ تا زمانى كـه جهـان و شـرايط                 بنابراين  
حيات در آن يا به اصطالح تا قيامت بر پا است معلوم گرديد و طبق اين اصل هر كسى  

تواند در همين دنيا مسير زندگى پس از مرگ خود را تعيين كند و روح خـود را در                    مى
  .جهان ديگر در آسايش قرار دهد

اى را كه آن جوان مسلول بـه مـادرش نوشـته حقيقتـى بـوده كـه             هگوئيم نام  لذا مى 
خداى بزرگ به او معرفى فرموده است و آن جوان براى عبرت ديگران مطالب را بروى 

  1.كاغذ بياورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ضمناًدر كتاب عالم عجيب ارواح شرح مفصلى درباره عالم پس از مرگ نوشـته               ـ1

  .شده كه ممكن است براى خوانندگان مفيد باشد
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  ى سال يك ماه را روزه بگيريم؟ چرا بايد در دوره
» انون بحـث و انتقـاد دينـى       كـ «ى رسـمى از      ى دهها نامه و ورقه     اين سؤال بوسيله  

ايـم   پرسش شده و ما در پاسخ هر يك جوابى متناسب به حال و فكر سؤال كننـده داده                 
على «پيشواى ششم اسالم در يك روايت و        ) عليه السالم (» امام صادق «ولى آنچه را كه     

انـد   پيشواى هشتم اسالم در روايت ديگـر بيـان فرمـوده          ) عليه السالم (» الرّضا بن موسى 
هائى كـه بــراى روزه گفتــه شــده مــورد تـوجــه              ى پاسخها و فلسفه    يشتر از كلّيه  ب

  .سـؤال كننـده واقع گرديده است
  :فرموده است) عليه السالم(» امام صادق «ـ1

دستور روزه براى اين صـادر شـده كـه مـساوات ميـان              
زيرا توانگران خودبخود درد    . توانگران و فقيران برقرار گردد    

  .كنند تا بر مستمندان ترحم كنند را احساس نمىگرسنگى 
  

  ى روانى قابل توجه در روايت دو نكته
گاه در حال عـادى متوجـه        داران هيچ  ترديدى نيست كه اغنيا و سرمايه     : ى اول  نكته

كند و  شوند كه فقر وتنگدستى و گرسنگى تا چه حد انسان را ناراحت مى       اين نكته نمى  
دهند از ثروتى كه در اختيار دارند به آنها           به ناراحتى ديگران نمى    در نتيجه قطعا اهميتى   

ى خود به تنگ آمـده       نمايند در اين موقع است كه فقرا از وضع ناراحت كننده           عطا نمى 
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دست به طرف جنايات گوناگون و بر پاكردن غوغاى مكتبهاى كمونيستى و غيـره دراز               
  .كنند مى

 سرازير شده و نظم و امنيت عمومى را به          حمالت و خشم آنان به طرف ثروتمندان      
قـرارى فقـرا نيـستند و        اندازند و از طرفى اغنيا و قدرتمنـدان كـه متوجـه بـى              خطر مى 

وار عليه آنهـا قيـام كـرده و از حـد خـود تجـاوز                 جهت ديوانه  دانند كه آنان به چه     نمى
ه را نموده و    اند از قدرت و ثروت خود براى سركوب اين متجاوزين كمال استفاد            نموده

نظمـى و جنجـال      لذا هميشه فقرا و ضعفا بايد پامال اغنيا و قدرتمندان گردند و يـا بـى               
ولى از نظر پيشواى ششم شيعيان جهان اين نگرانى مهم اجتماعى بـا             . ادامه داشته باشد  

شود يعنـى الاقـل ثروتمنـدان بـا وجـدان وقتـى متوجـه نـاراحتى                گرفتن روزه حل مى   
ى  دهند كه با شـكم سـير بخوابنـد و همـسايه            ر به خود اجازه نمى    گرسنگى شدند ديگ  

  :اند زيرا آنان ديگر تلخى گرسنگى را چشيده. شام به زمين بگذارد فقيرشان سر بى
شـود   برايمان واضح مـى ) عليهم السالم(» انبياء الهى«لذا با مختصر دقّتى در حاالت    

ور  گاهى كـه در نـاز و نعمـت غوطـه    كه هر كدام از آنها در دامن پدر و مادر و يا دسـت      
اند، قبل از نيل به مقام پيامبرى، خداى تعالى آنها را مبتال به رنـج و                 برده اند بسر مى   بوده

ناراحتيهاى گوناگون نموده تا در موقع زمامدارى با بصيرت بيشترى رعايت حال مـردم           
  .را بكنند

مهر پدر بود و هيچگـاه      كه هميشه در دامن پر    ) عليه السالم (» يوسف«مثالً حضرت   
  .داشت كوچكترين خشمى نسبت به او روا نمى) عليه السالم(» يعقوب«حضرت 

ى اول بايد مبتال به دشمنى برادرانش گـردد كـه تـا سـرحد كـشتن او را                    در مرحله 
  .گذرد گناهى مورد خشم او واقع شد چه بر او مى ببرند تا بداند اگر بى

رسد كه زشتى فـروختن انـسانى را بـه      روش مى سپس به بردگى با قيمت كمى به ف       
  .غالمى درك كند

جهـت   ى زنـدان را بچـشد و بـى         دهند تا مزّه   و بعد از آن او را به زندان تحويل مى         
  .مظلومى را به زندان نيندازد و از حال زندانيان مطّلع باشد
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ى  نـه ى آنها قبـل از نبـوت زمي        همچنين سائر انبياء كه اگر در تاريخ دقّت شود همه         
  .شده است آمادگى براى پيغمبرى ايشان مهيا مى

شايد همه بدانند كه كوشش اسالم از ابتداء پيدايشش بيش از هر چيـز              : ى دوم  نكته
اگر چه مكتبهائى هم بوده و هـستند كـه    (اين بوده كه امتيازات طبقاتى را از بين بردارد          

 بوده است كه آنها متوسـل بـه         كنند ولى فرق اسالم با آنها اين       همين هدف را دنبال مى    
اند و در نتيجه     آورده اى بوجود مى   قدرت گرديده و با فشار، مساوات ظاهرى چند روزه        

  .اند نموده گاهى اساس امتيازات را در واقع محكمتر مى
نموده تا مردم  مى اش تحريك عواطف ى دستورات و قوانين عاليه ولى اسالم بوسيله

 كمك كنند و در نتيجه رفته رفته فقير و غنـى از لذائـذ و                با كمال رضايت به مستمندان    
  .ناراحتيهاى دنيا بطور مساوى برخوردار باشند

اى است كه مـساوات را ميـان افـراد           مسلّم دستور روزه هم يكى از آن قوانين عاليه        
آورد، يعنى اغنيا ولو براى چند سـاعت از نـاراحتى دائمـى فقـرا يعنـى                  بشر بوجود مى  
ردارند و فقرا هم كه عموم افراد را ولو براى چند ساعت با خود همدرد               گرسنگى برخو 

: يعنـى » البلية اذا عمت طابت   «: اند گردد كه گفته   بينند، طاقتشان بر گرسنگى بيشتر مى      مى
  .ناراحتى و بال تا وقتى همگانى است طاقت فرسا نخواهد بود

پيـشـواى  ) عليه السالم (» علـى بـن مـوسـى الـرّضا    «ـ2
  :شتم مسلمين فرمودهه

سـازد، روح    روزه انسان را در برابر خداوند خاضـع مـى         
ــى  ــسان م ــد، شــهوات را درهــم  صــبر و اســتقامت در ان دم

دهـد، تـوانگران را بـه        شكند، انسان را پند و نصيحت مى       مى
  .اندازد فكر فقيران و مستمندان مى

  

  شود نكاتى كه در روايت ديده مى
  .انخضوع در برابر خداى جه: اول
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ترديدى نيست كه اگر انسان بتواند خود را معتقد به وجود خدا كند و ايمان قلبـى                 
اى از   از اين راه بدست آورد بزرگترين موفّقيت را تحصيل كرده اسـت چنانكـه گوشـه               

ايم كه ايمان به خدا عـالوه بـر          اثرات ايمان را در قبل شرح داده و در آنجا ثابت نموده           
آورد خود محـرّك توانـائى        اطمينان و تسكين خاطر بوجود مى      آنكه براى انسان در دنيا    

دهـد ولـى از ايـن حقيقـت هـم            است كه كامالً انسان را به طرف اعمال نيك سوق مى          
  .گذارد العاده اثر مى توان صرفنظر كرد كه اعمال جسمانى در روح انسانى فوق نمى

بـه اعمـال و دسـتورات       لذا زياد ديده شده كه افراد با ايمانى در اثر توجـه نكـردن               
ايمان در اثر اعمال عبادى،  اند و از آن طرف افراد بى مذهبى، ايمان خود را از دست داده

  .اند براى خود اعتقادى كسب كنند توانسته
العاده مؤثّرى اسـت كـه در انـسان ايمـان             روزه كه يك عمل رياضتى فوق      لذا قطعاً 

دستور داده شده   . گرداند  جهان خاضع مى   كند و در نتيجه او را در برابر خداى         ايجاد مى 
  .است

  .ايجاد روح صبر و استقامت: دوم
بدون ترديد بزرگترين نيروئى كه يك انسان را         كه.ى شهوات نفسانى   شكننده:  سوم

ى موفّقيتهـا    ى كلّيه  تر اصل و مايه    كند و يا به عبارت واضح      به طرف سعادت رهبرى مى    
  .تاست، همان بردبارى و پايدارى اس

زيرا انسان در هر شغل و داراى هر هدفى كه باشد تا صبر و تحمل در ناراحتيهائى                 
شود نداشته باشد قبل از موفقيـت كامـل و           كه با آن در راه رسيدن به مقصود روبرو مى         

  1.نيل به هدف قطعا به زانو در خواهد آمد
سانى خـود   با اين اصل يك فرد مسلمان كه بايد هميشه با زحمات و رياضتهاى نفـ              

بينـد كـه بـدون       العاده نيرومندى مى   را به سعادت برساند در سرراه خود چند مانع فوق         
  .ترديد يكى از آنها شكم چرانى و دوم شهوترانى است

                                                 
اللّه و كتاب اتحاددوستى مراجعـه       مت و اهميت آن به كتاب سيرالى       درباب استقا  ـ1

 .فرمايند
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 روز خود را از اين دو قسمت ولو تنهـا در يـك              30اگر انسان توانست براى مدت      
توانـد خـود     ى سال را هم مى     صبح تا غروب مانع شود مسلّم معتقد خواهد شد كه بقيه          

ى سال ترك شهوترانى  را كنترل كند و بلكه پس از مبادرت يك ماه به اين عمل در بقيه       
  .العاده برايش آسان است و صبر و استقامت در راه رسيدن به انجام وظايف دينى فوق

 ى روزه  شد و روايات فراوانى در فلـسفه       اين بود آنچه از اين دو روايت استفاده مى        
   . كنيم گفته شده كه ما از نقل آنها براى اختصار خوددارى مى
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  تقسيم روزى
گويند روزى افراد تقسيم شـده آيـا         كه مى  سؤال شده اين  

ى  صحيح است يا خير؟ و اگر صحيح است اين اعتقـاد مايـه            
ركود جامعه و ترك فعاليتهاى اقتصادى و پيشرفتهاى صنعتى         

  باشد؟  نمى
  

  :پاسخ ما
 نمـوده و هـر      بدون ترديد پروردگار متعال روزى تمام افراد بشر را بين آنها تقسيم           

رساند، زيرا انسان براى ترقّى معنوى و نيل به كماالت           كس را به سهم مقدر خويش مى      
او آمده تا . الهى و عبوديت كامل خلق شده است اخالقى و روحى ورسيدن بمقام خليفه  

معنويات و كماالت سيراب سـازد و بـه سـجاياى            ى ى خود را از سرچشمه     روان تشنه 
روحى نائل گردد، او آمده تا به كسب علم و فضيلت پرداختـه و بـا                اخالقى و ترقيات    

استمداد از نيروهاى معنوى و الهى روح انسانى و ملكوتى خود را كامل نمايد، لذا براى 
آنكه در اين دنيا از مسير اصلى منحرف نشده و به كجروى و انحطاط نيفتـد و بخـاطر                   

ور مادى و مسائل ظاهرى زندگى خـويش  آنكه غرق در ماديات نشده و دائما به فكر ام    
نباشد، پروردگار متعال تضمين نموده كه روزى او را مقدر كرده و از نظر امـور مـادى                  

  .زندگى، و مايحتاج معاش، تأمينش نمايد
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 در قرآن مجيـد ايـن تقـسيم روزى را اعـالم             لذا صريحاً 
  :فرمايد نموده و مى

ß⎯ øt wΥ)) $ oΨ ôϑ |¡ s% Ν æη uΖ ÷ t/ öΝ åκ tJ t±Š Ïè ¨Β ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# (($ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#١  
ما روزى و معاش زندگى دنياى مردم را بين آنها تقـسيم            

  .ايم كرده
  :»فرمايد ى ديگر مى و در آيه«

$ tΒ uρ)) ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ’ n? tã «! $# $ yγ è% ø— Í‘((٢   
هيچ جنبنده و موجود جانـدارى در روى زمـين نيـست            

  .ار است كه روزى او را بدهدى پروردگ مگر آنكه برعهده
بنابراين بنص صريح قرآن و روايات و اخبار كثيرى كـه در ايـن بـاره اسـت و بنـا                     

تضمين نموده و ضامن     بدالئل عقلى كه مختصرا گذشت، خداوند متعال روزى مردم را         
  .امور مادى و مايحتاج زندگى بشر شده است

  
  تقسيم روزى و ركود اقتصادى

آيد، اگر روزى افراد بـشر تقـسيم شـده و هـر كـس بـه                  ش مى اكنون اين اشكال پي   
ى تالش   ى ركود جامعه نبوده و روحيه      رسد، آيا اين عقيده مايه     معاش مقدر خويش مى   

برد؟ و آيا در مـردم روح        هاى مادى و پيشرفتهاى زندگى از بين نمى        و ترقّى را در جنبه    
  كند؟ سستى و تنبلى ايجاد نمى
آنكه سؤال فوق را جواب گويند معتقدند كه پروردگار متعال          گروهى از افراد براى     

دهد، يعنـى هـر      در قبال كار و كوشش و در عوض فعاليت و تالش به مردم روزى مى              
  .كسى بايد كار كند و در عوض كوششهاى خود روزيش را بيابد

                                                 
  .32ى  ى زخرف، آيه سوره ـ1
  .6ى  ى هود، آيه  سورهـ2
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اما اين فكر و عقيده ناقص، حتى بكلى مردود و باطل است، زيرا برخالف آيات و                
باشد، چون در اين صورت همـان كـار و كوشـش             ات، و دالئل عقلى و منطقى مى      رواي

ى امـور مـادى زنـدگى وى         تقسم روزى بوده و فعاليت و جنبش هر كسى تأمين كننده          
⎯: كـه خـدا صـريحا در قـرآن بگويـد        باشد، و با ايـن     مى øt wΥ)) $ oΨ ôϑ |¡ s% Ν æη uΖ ÷ t/ ö((Ν åκ tJ t±Š Ïè ¨Β 

رت كـار و كوشـش موجـب روزى شـده اسـت، لـذا در         منافات دارد، زيرا در اين صو     
  :گوئيم مى) با استمداد از آيات و روايات(جواب سؤال فوق 

ى افراد را تقسيم نموده و معاش مادى زنـدگى آنـان را              پروردگار متعال روزى همه   
صراحتاً ايـن تقـسيم روزى را        تأمين و تضمين كرده است، ولى همانطورى كه خودش        

اى ديگر نيز وصول آن را منوط و مشروط به دو شرط مهم و اساسى بيان فرموده، در ج
دهد، و معـاش مـادى زنـدگى آن افـرادى را             يعنى آن كسانى را روزى مى     . نموده است 

نمايد كه واجد اين دو شـرط بـوده و مـشمول عنايـات پروردگـار                 تأمين و تضمين مى   
  :دهيم باشند، كه اكنون اين دو شرط را مختصراً توضيح مى

  :فرمايد داوند متعال در قرآن مجيد مىخ
آن كسانى كه تقوى پيشه نموده و بر اسـاس فـضيلت و             
دستورات حق زندگى كـرده انـد، از آنجـا كـه خـود گمـان                

شود و خداوند    كنند روزى آنها داده مى     نداشته و حساب نمى   
  1.كند امور مادى آنان را كفالت مى

 تقـوى و پاكـدامنى اسـت، و         تـوان گفـت يكـى از شـرائط وصـول روزى،            لذا مى 
پروردگار به افراد متّقى و مؤمنين واقعى وعده داده كه روزى آنها را تـأمين كنـد، ولـى                   

  .بشرط آنكه در زندگى جز مسير حق و طريق هدايت راهى نپيمايند
گوئيم تقوى و فضيلت، منظور تنها نماز و روزه و برخى            كه مى  اما بايد دانست، اين   

كه اساسا تقوى يعنى انجام وظيفه و مردمان متّقى آن           يست، چه اين  اعمال عبادى ديگر ن   
                                                 

⎯ ـ1 tΒ uρ)) È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒ xΧ çµ ø% ã— ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s†(( ى الطالق،   سوره
  .3و2 اتآي
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ى تكـاليف محولـه از       كسانى را گويند كه وظائف خود را خوب انجام داده و از عهـده             
جانب خدا بر آمده باشند؛ لذا تقوى به معنـاى اجـراى كامـل دسـتورات الهـى و طبـق            

  . وجدانى زندگى نمودن استى دينى و وظائف همه جانبهه ب فرامين او عمل كردن و
اى بايد به كسب علم      البته وظائف افراد و تكاليف اجتماعى آنان مختلف است، عده         

و دانش بپردازند، گروهى بايد به شغل هاى متفاوت اجتماعى مـشغول باشـند، جمعـى        
هاى زندگى مردم و رهبرى آنان رسيدگى نمايند و خالصـه هـر كـسى                موظفند به جنبه  
ى انجام   اى دارد كه بايد بخوبى از عهده       اع و برقرارى نظام جامعه وظيفه     براى نظم اجتم  

آن برآيد، اما هدف در تمام آنهابايد يكـى باشـد، و آن قـرب بخـدا و كـسب تقـوى و                    
  .باشد فضيلت مى

 پروردگار متعال در مقام بيان دومين شرط وصـول و گـسترش روزى در قـرآن                 ـ2
  :فرمايد مجيد مى

 روى گرداند، روزيش كم شده و از و كسى كه از ياد من  
  1.نظر مادى در مضيقه و فشار خواهد بود

توان گفت، دومين شرط گسترش و وصـول         ى مباركه، مى   طبق نص صريح اين آيه    
كه الزمه شرط اول يعنى تقوى و        روزى بياد خدا بودن و در نظر داشتن اوست، چه اين          

ر غافل نـشده و او را از يـاد نبـرد،          فضيلت، همين است كه انسان متّقى از ذكر پروردگا        
ى دقـايق و لحظـات و در         ى او خداست، و خالصه در همـه        بداند كه خالق و آفريننده    

  .تمام شؤون زندگى و دوران حيات، بياد و ذكر پروردگار باشد
وقتى اين دو مسأله مطرح شد، يعنى گفتيم شـرط تـأمين و وصـول روزى، تقـواى             

خداست، با در نظر گرفتن اين مـسأله كـه تقـوى يعنـى              واقعى و اعراض نكردن از ياد       
هـاى   ى وظائف محوله از جانب خدا، چه امور دينى يا اخالقى، و چه جنبـه               انجام همه 

اجتماعى يا فردى، پاسخ اين سؤال كه آيا تأمين و تقـسيم روزى باعـث ركـود جامعـه                   
 توجه به دو شرط يابد كه با است يا خير روشن شده و هرانسان با خردى بخوبى در مى

                                                 

⎯ ـ1 tΒ uρ)) uÚ t ôã r& ⎯ tã “ Ì ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê((.124ى طه، آيه  سوره.  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         195  

شود، بلكه در اثـر انجـام        اساسى فوق، نه تنها جامعه به انحطاط و پستى سوق داده نمى           
وظيفه، و آميختن امور اجتماعى با پاكى و فـضيلت، و اجـراى تمـام امـور زنـدگى بـر             
اساس دستورات سعادتبخش و زنـدگى سـاز قـرآن و عتـرت جامعـه رو بـه كمـال و                     

  .مراحل ترقّى و كمال واقعى خود را مى پيمايدخوشبختى رفته و روزبروز 
كـه اگـر    : در اينجا ممكن است اين سـؤال مطـرح شـود          

وصول و تضمين روزى وابسته به دو شرط تقوى و در نظـر             
داشتن خداست، پس چراكفـار و مردمـان منحـرف و دور از            
خدا، داراى زندگى مرفه و گاهى نيز مجهـزى بـوده و امـور              

  ود؟ش مادى آنها تأمين مى
تـوان دو    مـى ) علـيهم الـسالم   (» ائمه اطهار «در پاسخ با استفاده از روايات و بيانات         

مورد را براى اين مطلب، يعنى ارسال روزى به كفار و مشركين يا به طـور كلـى افـراد                    
  .بندوبار، ذكر كرد فاسق و الابالى و بى

قى، مردان زشت   متّ  طبق بعضى اخبار، پروردگار به طفيل وجود افراد پاكدامن و          ـ1
دهـد، يعنـى بـه احتـرام شايـستگى           داشـته و روزى مـى      عمل و كافر را نيز زنـده نگـه        

شايستگان، و به خاطر قرب و ارزشى كه مردمان پرهيزگار و فرمـانبردار در نـزد خـدا                  
ى وجود آنها و به طفيل نيكوكاران، مردمان غافل و مشرك را             دارند، پروردگار به صدقه   

  .كند ه آنها ترحم مىنيز روزى داده و ب
تـوان نمـود و مـورد تأئيـد اخبـار و روايـات            بـاره مـى     توجيه دومى كه در ايـن      ـ2

است، اينكه باالخره هر كسى در دنيا كارها و اعمالى انجام           ) عليهم السالم (» معصومين«
هـر چقـدر    . داده كه موجب لطف و عنايت و مستحق ثواب و پاداش خدا گشته اسـت              

بندوبار باشد، بـاز گـاهى بـه نـدرت مراحلـى در زنـدگيش        و بىهم يك انسان مشرك  
وجود دارد كه آزادانه عمل نيكى را انجام داده و قدم خيـرى رابرداشـته اسـت، دسـت                   
مظلومى را گرفته و يا به ستمديده و مستمندى كمك كرده است، در همان عالم زندگى             

نمـوده و يـا بيچـاره و    ى خود، ظـالم و سـتمگرى را سـركوب         بندوبارانه جاهالنه و بى  
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بينوائى را يارى كرده است، و خالصه افراد در دوران حيات گاهى كارهائى دارند كه به             
  .گيرند نفع مردم واقع شده و در مسير حق و از بين بردن باطل قرار مى

  
و ازآن طرف خداوند متعال اجر و مزد احدى را ضايع نكرده و حتى به كوچكترين  

  :فرمايد  خواهد داد، چنانكه در قرآن مجيد مىاعمال نيك آنها پاداش
  1.كند خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمى

  :»فرمايد و يا در جاى ديگر مى«
اى نيكـى كـرده باشـد     هر كـس بـه مقـدار سـنگينى ذره     

اى بـدى نمـوده      آن را ببيند و هر كس هم بوزن ذره        ) پاداش(
  2.آن را خواهد ديد) سزاى(باشد 
  

ه خداوند اين قسم از خدمتگزاريها و نيكيهاى كفار و مـشركين را           بنابراين براى آنك  
پاداش داده و اجرشان را در همين دنيا عنايت فرمايد و براى آنكه در عالم آخـرت بـه                   
خاطر همان اعمالشان ادعا و اعتراضى نداشـته باشـند، و پروردگـار رئـوف و مهربـان                  

ى زنـدگى   هاى مادى و معاش روزانـه  هنيكيهاى آنان را جبران نمايد، در اين دنيا از جنب       
  .سازد نياز مى مند و بى تأمينشان نموده و آنان را از نظر ماديات دراين جهان بهره

اين جوابى بود كه در پاسخ سؤال فوق گفتيم، و با دالئل عقلى و منطق اخبـار نيـز                   
بـه  موافق است، ولى در عين حال ممكن است، مطالب ديگرى در اين زمينه باشد كـه                 

  .كنيم علت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى
و اما در مورد افراد مؤمن و پرهيزگارى كه دچار فقر و تنگدسـتى شـده و از نظـر                    

پروردگار متعال بر همين    : گوئيم اند نيز مى   معاش و زندگى در مضيقه و فشار قرارگرفته       
  :فرمايد اساس است كه در قرآن مى
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  1.» كند آنرا مى بيندو كسيكه به وزن ذره اى كار بد«
لذابخاطر آنكه آنان را به سبب اعمال زشـت و كـردار ناپـسندشان در همـين دنيـا                   
مجازات كند و در سراى جاويد آخرت بدون هيچ مانعى از نعمات و الطـاف خـويش                  

مندشان سازد، كيفر و مجازات اعمال زشتشان را فقر و تنگدستى اين دنيا قرار داده                بهره
ز لوث گناه و پليدى پاك شده و با كمال تقـوى و فـضيلت، بـه سـوى                   تا بدين وسيله ا   

  .سراى ابدى و جاويد آخرت پرواز كنند
زيرا چون باالخره يك انسان جائز الخطااسـت و مـشكل اسـت بتوانـد بـر اسـاس                   
فرامين خدا و دستورات دين كامالًزندگى كند، اگرچه در امور فردى و اجتماعى خـود               

ها و كجرويهـائى در البـالى زنـدگيش وجـود             باز نكته ضعف   مراقب و دقيق باشد، اما    
ى فقر مادى در اين دنياى فانى، آنهـا را محـو و او را مجـازات              دارد كه خداوند بوسيله   

  .نمايد مى
ى مردم از جانب خدا تقسيم شده و پروردگار          بنابراين آنچه مسلّم است روزى همه     

 به همان دو شرط تقـوى و بـه يـاد خـدا              البته. هاى مادى افراد است    ضامن تأمين جنبه  
  .بودن

روى اين حساب حرص و طمع، دزدى و دغل، چپاول و غـارت و هـر فعاليـت و                   
تالشى كه در غير مسير حق و رضاى خدا باشد، نه تنها در كسب روزى و منافع پاك و 

 كاهد؛ فراهم آورده از اصل آن نيز مى       حالل اثرى ندارد بلكه گاهى موجبات ضيق آن را        
و اگر هم كسى از راه چپاول و ستم به منافع مادى برسد، آنها روزى واقعى و حالل او                   

  .باشد نبوده و بخاطر آن نيز موجب عقاب و سزاوار عذاب الهى مى
زيرا روزى تقسيم شده و سهم مقدر هر كس از جانب خدا آن مقدارى است كه از                 

  . غضب و عذاب الهى واقع نشودراه حالل و مسير حق بدست آمده و بخاطر آنها مورد 
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  تقسيم روزى چه لزومى داشته است؟
اكنون ممكن است سؤال شود كه اصالً چه لزومى داشته          
ابتــدا خداونــد متعــال روزى را تقــسيم كــرده و بــه مردمــان 

ى تأمين و وصول آن را بدهد، و بعد وصـول روزى را              وعده
  د؟ مشروط و منوط به تقوى و پرهيزگارى اعالم نماي

  
  :پاسخ ما

اگر با ديدى وسيع و نظرى عميق به اين مسأله توجه شود، هر انسان بـاخردى بـه                   
يابد كه وجود اين مسأله و اعتقاد به آن نه تنها پوچ و بيهوده و يا مـضر و                    خوبى در مى  

هاى روانى نقش مؤثّرى را در پيشرفت امـور          فائده نيست بلكه از نظر روحى و جنبه        بى
ى جوامع بشرى ايفا كرده و اثر مستقيمى در تكامل و ترقّى بـشر خواهـد                مادى و معنو  

  .داشت
  .پردازيم مى اى اكنون براى آنكه مطلب بهتر روشن شود به ذكر مقدمه

مسلّماً در بين افراد بشر نوابغى وجود دارند كه از فكر و استعداد بيشترى برخوردار  
  .ندبوده و ظرفيت بيشترى براى پيشرفت و ترقّى دار

اى بخواهد واقعاً رو به كمال و ترقّى رفته و بـه افتخـارات زيـادترى در                  اگر جامعه 
بايد از اين عده افراد مـستعد و سـاعى و كوشـا             . پيشرفتهاى مادى و معنوى نائل گردد     

بردارى را نموده و تمام وسائل پيشرفت در كارها را براى آنها مهيا و آماده                حداكثر بهره 
  .سازد

ى ترقّى و عامل پيشرفت و تقويت        آيد كه مهمترين وسيله    ين مسأله پيش مى   اكنون ا 
  نبوغ چيست؟
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  آيا پول و ثروت و مال و مكنت عامل پيشرفت و ترقّى بشر است؟
ى  آيا شهرت و مقام، جاه و رياست سبب تكامل و نيل بـه مـدارج عـالى و ارزنـده     

  علمى است؟
  رقّى و كمال است؟آيا برخوردارى از وسائل مادى زندگى موجب ت

اگر كمى بيانديشيم و به قانون عقل و منطق و خـرد توجـه كنـيم، بـه ايـن نتيجـه                      
يك از مظاهر مادى ديگر عامل اصلى پيشرفت و رسـيدن            رسيم كه نه اينها و نه هيچ       مى

بلكه ممكن است گاهى سـد راه تكامـل و نبـوغ            . به اوج كمال و ترقّيات علمى نيست      
  .شده و مانع آن باشد

اكنون با استناد بدليل عقـل و توجـه بـه اخبـار و روايـات و منطـق دانـشمندان و                       
شود يك فرد با     گوئيم تنها عامل پيشرفت و ترقّى و كمال كه موجب مى           روانشناسان مى 

حداكثر علم و نبوغ نائل گردد، آرامش        استعداد در امور مادى و معنوى ترقّى كرده و به         
زيـرا هرچـه يـك    .  قلب و تسكين روح و باطن است فكر و آسايش روان است سكون     

انسان از استعداد و ذوق فراوان برخوردار باشد ولى تا زمانى كه آرامـش روحـى پيـدا                  
هاى  نكرده و روانش دچار اضطراب و نگرانى باشد، و تا هنگاميكه پريشانى و ناراحتى             

اه ترقّى و كمـال     تواند از استعداد و ظرفيت خويش در ر        روانى بر او حكومت كند، نمى     
  .استفاده كرده و به اختراعات و اكتشافات نائل گردد

لذا بايد ابتدا به اين گروه خوش اسـتعداد و قابـل رشـد، تـسكين روان و آرامـش                    
هــا نجــات داد و ســپس از ذوق و  روحــى بخــشيده و آنهــا را از اضــطراب و نگرانــى

  .بردارى نمود استعدادشان بهره
  

  يك پيشنهاد مهم
ه اين نكته توجه شد و اين اصل دقيق روانى معلوم گرديد، بهترين راهـى               حال كه ب  

هاى مـادى و چـه در        توان براى پيشرفت سريع نوابغ و افراد مستعد چه در جنبه           كه مى 
ى ممتاز را از سائرين و افراد كم درك          امور معنوى در نظر گرفت آن است كه اين عده         

بى جداگانه بازنمود، به اين معنى كـه فكـر و           و كوته فكر جدا ساخته و براى آنها حسا        
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هاى زندگى و امور مادى راحت كـرده و در عـوض سـكون و                خيالشان را از نظر جنبه    
شود، آنها نيز صميمانه و جدى در پى حلّ مشكالت علمـى             آرامشى كه به آنها داده مى     

د، زيـرا وقتـى     بپردازن برآمده و به تفكر و تدبير پيرامون مسائل مختلف مادى و معنوى           
روان آنها آرام و فكرشان از هر جهت آسوده بود، بدون هـيچ دغدغـه و اضـطرابى بـه                    
كارهــاى علمــى و امــور دقيــق فكــرى پرداختــه و بــا انديــشيدن در راه اختراعــات و  

توانند در اين طريق پيش رفته و بدون هيچ مانعى به كمـال و ترقّـى                اكتشافات، بهتر مى  
  .نائل گردند

ال نيز، بشر را آفريده تا به كـسب ترقّـى و تكامـل معنـوى پرداختـه و                   خداوند متع 
  .همچنانكه قبالً گفتيم به كماالت روحى و انسانى نائل گردد

اكنون با توجه به اصل مسلّم فوق، براى آنكه افراد بشر، بتوانند بدون هيچ دلهـره و                 
 نائـل شـوند،     اضطرابى در مسير كمال و ترقّى قدم برداشته و به هـدف اصـلى خلقـت               

خداوند متعال بر اساس اصل روانى مـذكور خـاطر مـردم را از جهـت امـور مـادى و                     
مايحتاج و معاش زندگى آسوده كرده و به همگان وعده داده كه روزى و معاش آنها را                 
تأمين كند، البته به همان شرط كه در مسير تكامل حركت كرده و بر اساس فرامين الهى                 

انند آنكه به جمعى از افراد خوش استعداد و مهيا، اعالم كننـد،             زندگى نمايند، درست م   
هاى مادى تأمين است منوط      تمام امور زندگى شما، از غذا و مسكن و زن و سائر جنبه            

  .به آنكه به تفكر در امور علمى و حلّ مسائل مشكل و دشوار بپردازيد
زى همه را قسمت كرده و خداوند متعال نيز به تمام افراد بشر، اعالم فرموده، كه رو

مايحتاج و معاش زندگى مادى آنها را تـأمين نمـوده اسـت، و سـپس دسـتور داده كـه                    
همگان با آرامش خاطر و آسودگى كامل، به كسب ترقّيـات روحـى و تكامـل معنـوى                  

گام برندارنـد، تـا در نتيجـه تمـام مـردم، از              پرداخته و جز در مسير حق و رضاى خدا        
زهاى زندگى آسوده بوده و در اضـطراب و پريـشانى خـاطر بـسر      مشكالت مادى و نيا   

نبرند، و افراد مستعد و آماده حداكثر استفاده را ازكمال و ترقّى نموده و سائر مردم نيـز                  
  .مسير معمولى كمال را بپيمايند
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بنابراين، اعتقاد به اينكه روزىِ مردم از جانب خدا مقسوم و مقـدر اسـت نـه تنهـا                   
ه و القاء سستى و تنبلى نيست، بلكه بـا شـرحى كـه گذشـت عامـل                  باعث ركود جامع  

مؤثرى در راه ترقّى و پيشرفت جامعه بوده و محرك مردمان بـه كـسب علـم و كمـال                    
  .باشد مى
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  چرا خمس را بايد به سادات بپردازند؟
  شود؟ آيا اين عمل موجب امتيازات طبقاتى نمى

  :»پرسند مكرّر از ما مى«
  چرا سادات بايد از خمس استفاده كنند؟

  شوند؟ چرا آنها به اين وسيله از غير سادات ممتاز مى
  چرا اسالم امتيازات طبقاتى و نژادى قائل شده است؟ 

  
  :پاسخ ما

  :گويند است كه مى» استالينى«اين سؤال معروف به شبهه 
ى قـرار داد و      ورد مطالعـه  براى انتخاب دينى براى خود، تمام اديان را مـ         » استالين«

گفت، اسالم با دارا بودن قانون خمس،        اسالم را به عنوان بهترين دين شناخت، ولى مى        
  .موجب امتياز طبقاتى شده و لذا به اسالم ايمان نياورد

ى استفاده از خمس را داده به  اگر اسالم به سادات فقير اجازه: گوئيم ما در پاسخ مى
  . را عنايت نموده استةبردارى از زكو ى بهره فقراى غير سيد هم اجازه

  :گويد ى سادات مى اگر درباره
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بدانيد آنچه غنيمت و استفاده از چيـزى مـى بريـد يـك              
هـا و    پنجم آن مخصوص خدا و رسول و نزديكان او و يتـيم           

   1...ماندگان است ها و در راه مسكين
  :گويد ى فقراى غير سادات هم مى درباره

را و مساكين و كارگزاران زكوة، و       ها مخصوص فق   صدقه
براى جلب قلوب بيگانگان، و آزاد كردن بندگان، و غرامـت           
دهندگان، و هر كارى كه به راه خدا باشـد، و درمانـدگان در              

  2... .راه است
بنابراين اسالم هيچگونه امتياز و اختالف طبقاتى ايجاد نكرده و همانگونه كه بـراى              

كند براى همين دسته از غير   و مساكين، خمس را تجويز مىالسبيل سادات نيازمند و ابن 
بردارى از زكوة را اجازه داده اسـت، و هـر دو دسـته در صـورت نيـاز و                     سادات، بهره 

توانند از درآمدهاى اسالمى استفاده كنند، و باينوسـيله          احتياج به قدر مخارج ساالنه مى     
  .كن گردد فقر و بيچارگى برطرف و ريشه

ته شود امتياز نژادى اينجاست كه خداوند در مورد سادات، خمـس            ممكن است گف  
ى شـما از آن خـدا و رسـول او و     گويد يـك پـنجم بدسـت آورده    را تعيين كرده و مى   

  .مستمندان و ايتام و ابن سبيل سادات است
ابتدا نام خود و پيامبرانش را ذكر كرده و خود را شريك آنان قرارداده و از مال پاك 

دارد، ولـى    ى كه اليق مصرف در راه خدا و رسول است، به سادات ارزانى مى             ا و پاكيزه 
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اوسـاخ   «ةدر مورد غير سادات زكوة را تعيين نموده و روايات بسيارى رسيده كـه زكـو               
  .يعنى كثافات دستهاى مردم است» ايدى الناس

چرا اسالم اين شكاف عميق را ايجاد كرده و به اين وسيله از نظـر روانـى موجـب                   
  ى سادات گرديده است؟  العاده ارت و شكست روحى غير سادات، و برترى فوقحق

كرده و مطلب    در پاسخ بايد به امورى كه از نظر اسالم، موجب برترى است، اشاره            
  .را ازاين جهت روشن سازيم

از نظر اسالم دو چيز سبب امتياز و برترى است كه اگر فردى اين دو شـرط را دارا             
  .زيت داردباشد، بر ديگران م

  
  : ايمان و تقوىـ1

در آيات بسيارى برترى و فزونى مؤمنين، بر غيرشان بيان گرديده و خداوند آنها را               
به خود منسوب دانسته و چون به خداوند و اصول انـسانى اعتقـاد دارنـد، آنهـا را بـر                     

كــه چــون حيواننــد و كــر و كورنــد، عقــل خــود را بــراى درك حقــايق بكــار  افــرادى
  .د، برترى داده استاندازن نمى

  
  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مى

» آدم و حــوا«مــا شــما را از يــك زن و مــرد ! اى مــردم
آفريديم و شما را گروه گروه و قبيلـه قبيلـه قـرار داديـم تـا                 

ــى  ــشناسيد ول ــديگر را ب ــى يك ــدا   گرام ــزد خ ــما ن ــرين ش ت
  1...پرهيزكارترين شماست
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  :فرمود هم مكرّر مى)  و آلهصلى اللّه عليه(» پيامبر اكرم«
نـدارد مگـر     هيچ فخرى عرب بر عجم، و سفيد بر سياه        

  1.»تقوى«ى  بوسيله
  .بنابراين مباالت و فخر، و برترى و رجحان در پرتو تقوى و پرهيزگارى است

  
  : علم و دانشـ2

البتـه علمـى    . ى كمال و برترى و امتياز انسان است        از نظر اسالم، علم و دانش مايه      
ى آن بـراى سـعادت بـشر و تكامـل معنـوى و               سالم گفته، دانشى است كه نتيجـه      كه ا 

  .ى بهزيستى و انسانيت واقعى او گردد روحانى او و ديگران بوده و مايه
  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مى

انـد، و    آورده» ايمان«خداوند متعال، آنهائى را كه از شما        
  2.برد  و بلند باال مىهستند، به درجات عالى» علم«داراى 
و همه را يكسان و . جا و غلط بين افراد قرار نداده بنابراين اسالم هيچگونه امتياز بى

را » تقـوى «و » علـم و ايمـان  «مساوى دانسته و امتيازات موهوم را القـاء كـرده و فقـط       
  .ى برترى دانسته است وسيله

و ) ى اللّــه عليــه و آلــهصــل(» پيــامبر اكــرم«بنــابراين، از نظــر اعتقــادات اســالمى، 
سـاداتند، داراى ايـن دو امتيـاز         كه پدران ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين على بن ابيطالب   «
  . اند ترين مظاهر علم و تقوى بوده نحو كامل بوده و از عالى به

در اينجا ممكن است سؤال شود پـس چـرا بـه سـادات              
فقراى فقير كه علم و دانش هم نداشته باشند از خمس، و به             

 را  ةغير سيد اگر چه دانـشمند و بـا تقـوى هـم باشـند زكـو                
                                                 

  .»الفخر للعرب على العجم واللالبيض على االسود االّ بالتَّقوى« ـ1

Æìـــ2 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(( ى مجادلــه  ســوره
  .12ى  آيه
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تجويز كرده است؟ و اگر بگوئيد بخاطر اجداد آنها اين امتياز           
  :گوئيم را قائل شده، مى

  از فضل پدر تو را چه حاصل؟   گيرم پدر تو بود فاضل
    

  :پاسخ ما
اصول فطرت  توجه كرده و طبق     » غريزى و فطرى  «اسالم در اين مورد به يك اصل        

و وجدان و نهاد بشرى اين قانون را وضع نموده و هيچ دليلى بر حقانيـت و جامعيـت                   
اسـالم بـه شخـصيت افـراد        . آن، بهتر از وجدانى بودن و فطرى بودن آن قانون نيـست           

بسيار توجه كرده و بر خالف دنياى روز كه فقط ماديات را محـور كارهـا و امتيـازات                   
ى هر كس به تناسب خود پرورش يافته و موجـب       كه در خميره  اى را    قرار داده، روحيه  

نهـاد و بـاطن، و فطـرت و          تشكيل شخصيت درونى او شده، كامالً رعايت كرده و بـه          
  .شخصيت افراد كامالً احترام گذارده است

اين مطلب از نظر وجدان و فطرت ثابت شده كه بزرگ زادگان، در اثر پـرورش در                 
 قوى يا در سطح باال بزرگ شده و به اصطالح، شخـصيت             اى يك سطح ممتاز با روحيه    

  .ريزى و تكميل گشته است آنها در آن سطح پايه
اى وارد آيـد،     اگر به روح و روان كسى كـه داراى شخـصيت بزرگـى اسـت لطمـه                

گردد، در   وجدان و درونش بسيار ناراحت شده و موجب سرافكندگى و شكست او مى            
فطرت و زبـونى وارد گـردد نـه تنهـا            ى فرد پست   يهكه همان مقدار اگر به روح      صورتى

گردد بلكه گاهى اوقات موجب جدى شدن و خيره گشتن           شكست نخورده و خُرد نمى    
  .شود او نيز مى

صلى (الشأن اسالم    عظيم» پيامبر«بنابراين، توجه به سادات، كه پدر بزرگوارى چون         
ه بر سـر گـودالى از آتـش بودنـد           دارند و به صريح قرآن، بشريت را ك       ) اللّه عليه و آله   

نجات داد و سعادت اخروى را براى آنان تأمين كرد و بنيانگذار تمدنى جديد و روشى                
ى بشريت از گرداب جهالتها و فسادها بود و با عظمت بـسيارى كـه                نوين، و آزادكننده  

  .داشت، در پرتو توجهات خداوند متعال حكومت عالى اسالم را بنا نهاد
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يگانـه مـرد    ) والسالم ةالصلو عليه(» ابيطالب على بن «در ارجمندى چون    ساداتى كه پ  
  .گستر واقعى دارند جهان بشريت، و آزاد مرد و عدالت

 مبارز با هر  ) عليهما السالم (» امام حسن مجتبى و حسين بن على      «ساداتى كه چون    
وانـشان، از   گسترى چون معاويه و يزيد و پير       ى كاخ ستم   گونه ظلم و ستم، و براندازنده     

  .كارهاى آنها بوده است
كه پدران بزرگوار و با جاللتى دارند كه شخصيت آنها نه تنهـا ايـن جهـان،                  ساداتى

ها را داراسـت، و اينـان        ها و عظمت   بلكه در جهان ديگر نيز ممتازترين و برترين وجهه        
  .وارث آن امامان و رهبران مقتدر و دانا و دادگسترند

  شود معامله كرد؟؟ گونه كه با فرزندان افراد معمولى رفتار مىآيا بايد با آنها همان
اى كه پدر او داراى مقام و عظمـت و           اگر شما در كنار خيابان چشمتان به بزرگزاده       

بيفتد، و اكنـون او را در       ) داند با اينكه اسالم اينها را موجب امتياز نمى       (نفوذ مادى بوده    
اى كه به گدائى خـو گرفتـه         بى و باطنى با گدازاده    بينيد برايتان از نظر قل     حال گدائى مى  
  كند؟ هيچ فرقى نمى

شود كه با يك ديد به هر دو نگاه كنيد؟ مسلما            آيا نهاد شما، فطرت شما، راضى مى      
كند كه بايد براى بزرگ زاده به نسبت خـود، و تـا حـدود                خير؛ فطرت انسان حكم مى    

  .حفظ شخصيت او، احترام قائل شد
  :فرمود بارها مى) صلى اللّه عليه و آله (»پيامبر اسالم«

ملـت را    منشان هـر قـوم و      بزرگ» اكرموا كريم كل قوم   «
  .گرامى بداريد

ى  هـم نمونـه   ) عليهم الـسالم  (» ائمه اطهار «خود آن حضرت و جانشينان بر حقش        
كـه مـسلمين غيـور، در جنگهـا فـاتح            هنگـامى . اند كامل اجراى اين اصل وجدانى بوده     

آوردند به شـاهزادگان و      دشمنان را اسير كرده و به خدمت آن حضرت مى         شدند، و    مى
بزرگان آنها احترام بيشترى نموده و آنها را بيشتر مورد تفقد و دلجـوئى خـويش قـرار                  

  :فرمود داشت، و مى ترى براى آزادى آنها مقرر مى داد و شرايط سهل مى
  .اند اينان در ممالك خود داراى شخصيت بوده
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 اين وضع پست و دلخراش دچار شوند، نبايد شخـصيت آنهـا را كوبيـد،    و نبايد به  
كـه   هنگـامى : گـذارد، از بـاب نمونـه      زيرا فشار و سختى بر آنها بيشتر از ديگران اثر مى          

لشكر اسالم بر ايرانيان پيروز شدند و بازماندگان جنگ و اسـيران را بـه مدينـه منتقـل                   
آنها را هـم مثـل   » عمر« پادشاه ايران بود كه   »يزدگرد«كردند در بين اسيران سه دختر از        

بـا توجـه بـه ايـن اصـل      ) عليه السالم(» على«بقيه در معرض فروش گذاشت حضرت       
را جلوگيرى نمـوده و     » عمر«روانى و به خاطر حفظ حيثيت اجتماعى آنان، از اين كار            

  :فرمود
شاهزادگان مثل بازاريها نبايد بفروش برسند بلكه بايد با         

  1. با احترام بيشتر و حفظ حدودشان معامله شودآنها
تـرين   شـود بلكـه عـالى      بنابراين قانون خمس نه تنها موجب امتيازات نـژادى نمـى          

تـرين راه بـراى سـعادت        ى مشكالت اقتـصادى و عادالنـه       ى روانى و حل كننده     برنامه
  2.هاست واقعى جامعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .»السوقة الملوك اليعاملن معاملة غيرهن من بنات ن بناتا «ـ1
  ).مطالعه شود) عليها السالم(توضيح بيشتر در كتاب انوار زهرا (ـ2
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  )المعليه الس(پيروى از حضرت ابراهيم 
صـلى اللّـه    (» پيـامبر اسـالم   «چرا خداوند به    : سؤال شده 

ì: فرمايـد  مـى ) عليه و آلـه    t7 ¨? $# uρ)) s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym((١  ،
كــه  يعنــى از آئــين و روش ابــراهيم پيــروى نمــا، در حــالى 

بعـد از ابـراهيم     ) عليهما الـسالم  (» موسى و عيسى  «حضرت  
  وارتر است؟ رسالت يافتند و تبعيت از آنها سزا

  
  :پاسخ ما

  
شد و به تبليغ و ارشـاد مـردم          بطور مسلم هر پيامبرى كه از جانب خدا مبعوث مى         

ى  تر بوده است، زيرا توده كامل يافت، روش و آئينش از فرستادگان گذشته مأموريت مى
ى حقـائق را نداشـته و درك روش          مردم از ابتداى خلقت آمادگى براى پـذيرش همـه         

اند، لذا پيامبران الهى همچون معلمين دلسوز و مهربـانى از يـك              ارا نبوده ترى را د   كامل
سطح نازل كه مطابق فكر و آمادگى مردمان آغاز خلقت باشد شروع برسـالت و ارشـاد              

يك مدارج كمال را بپيمايـد و هـر زمـان بخـاطر تكامـل و ديـد        كرده تا اينكه بشر يك  
                                                 

  125آية سوره نساء ـ1
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از » بـن عمـران    موسـى «دون شـك مـذهب      وسيعترش به كالس باالتر ارتقاء يابد، لذا ب       
از حضرت » مريم بن عيسى«تر بوده و به همين نسبت دين  كامل» ابراهيم«روش حضرت 

هـا بـه جهـان       تر از نظـر قـوانين و برنامـه         باالتر و در سطحى وسيع و گسترده      » موسى«
  .عرضه شده است

تر و يـا     فشرده» موسى«از  ) عليه السالم (» عيسى«هاى مكتب    زيرا اگر بگوئيم برنامه   
تـر   نـاقص ) عليـه الـسالم   (» ابراهيم«از حضرت   ) عليه السالم (» بن عمران  موسى«روش  

ايم، چـون اجتمـاع بـشرى در مـسير تكامـل و              بوده سخنى برخالف منطق و عقل گفته      
و اگـر   . باشـد  گرد و تنزل جامعه مـى      ترقّى بوده و اين طرز تفكر و اعتقاد مستلزم عقب         

ايم زيرا با ايـن      مه در يك سطح و مساوى بوده است باز به خطا رفته           معتقد باشيم كه ه   
و . ها و مكاتب را بيهوده و باطل تصور نمائيم فرض بايد تعدد پيامبران و تعويض روش

ى پيامبران در اصل برنامه و اصول مذهب يكـسان     كه همه  لذا بايد بگوئيم در عين حالى     
كردند ولى    را به يكتاپرستى و توحيد دعوت مى       ى آنها مردم   اند مثال همه   و مساوى بوده  

پيمودند، بخاطر آنكـه مـردم در مـسير          مسائل فرعى هميشه مسير تكامل را مى       نسبت به 
كـه او ديـنش     ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (الشأن اسالم    عظيم»پيامبر«اند، تا زمان     ترقّى بوده 

 و نيازمنديهاى مردم را     ترين مذاهب وآئينش جهانى و ابدى بوده و كليه دستورات          كامل
  .ى شؤون زندگى بيان فرموده است در همه

تـابع و پيـرو حـضرت       ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» رسول اكـرم  «اكنون اگر بگوئيم    
» موسى«بوده، با اصل كلّى باال منافات دارد و اگر ادعا كنيم از روش حضرت               » ابراهيم«
نموده سخنى برخالف نص     تبعيت مى ) معليه السال (» مريم بن عيسى«و يا   ) عليه السالم (

  :فرمايد ايم زيرا خداوند صريحا مى صريح قرآن گفته
سپس وحى كرديم بسوى تو پيـروى نمـا آئـين معتـدل             

  1.ابراهيم را كه از مشركين نبود
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از ) عليهمـا الـسالم   (» موسى و عيـسى   «گوئيم، با آنكه مذهب حضرت       در اينجا مى  
طحى باالتر قرار داشته است، ولى به خـاطر جهـات           تر و در س    فرستادگان گذشته كامل  

پيـامبر  «. پـردازيم  ديگر و علل مهمترى كه ذيال به ذكر دو علت بزرگ و اساسى آن مـى  
عليـه  (» ابـراهيم «خـود را تـابع و پيـرو روش حـضرت            ) صلى اللّه عليه و آله    (» اسالم
  .اشته استمعرفى كرده و در بين اعراب و بالد جهان اينگونه اظهار د) السالم
  

  اقتضاى سياسى روز
ى  در شهر مدينه واقـع در شـبه جزيـره         )  عليه و آله   صلى اهللا (» اسالم نبى مكرّم  «ـ1

ابراهيم بودنـد و     عربستان به رسالت مبعوث گشت، مردم مكّه بيشتر، فرزندان حضرت         
  .شدند اكثرا به آن حضرت منسوب مى

 داشـته و در ايـن جهـت         اعراب نيز تعصب خاصى نسبت به نياكان و اجداد خـود          
بـه خـاطر    ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيـامبر اسـالم   «. بنـد و مقيـد بودنـد       سخت پـاى  

انديشى و اقتضاى سياست اجتماعى و مديريت و رهبريش، با در نظر گـرفتن               مصلحت
اند از آن جهت روش خود را        ى اديان در اصول و اركان متفق و يكسان بوده          كه همه  اين

معرفى فرموده كه تعصب اعراب جاهل و مغرور را سركوب نكـرده            » هيمابرا«تابع آئين   
و يكباره با اعتقادات و افكار آنها به مبارزه و پيكار برنخواسته باشد، زيرا در غيـر ايـن                   
صورت ممكن بود اعراب متعصب آن روز، كه سخت پايبند به روش نياكـان و اجـداد                 

و پيكار برداشته و به هيچ قيمت حاضر        خود بودند، بالفاصله با حضرتش علَم مخالفت        
تعالى به   به پذيرش گفتار و شنيدن كلمات رسول خدا نگردند، روى اين حساب خداى            

دهد تا بر اساس مصلحت آن روز، خود  دستور مى) صلى اللّه عليه و آله(» پيامبر اسالم «
ا سـخنانش  معرفى كرده و با اين سخن، آنها را آماده ساخت ت  » ابراهيم«را تابع حضرت    

  .را بشنوند و بتواند به تدريج برنامه و طرحهاى اصالحى خود را در جامعه پياده كند
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  شهرت به توحيد و يكتاپرستى
هـاى اصـيل و حقيقـى        يهوديـان، برنامـه   ) عليه السالم (» موسى« بعد از حضرت     ـ2

د هاى خـو   را دستخوش طوفان اميال و خواسته     ) عليه السالم (» موسى«توحيدى مذهب   
را » عزيـر «خدا مشرك شـده و       ى واقعى آن را مسخ كردند، نسبت به        قرار داده و چهره   
  .پسر خدا دانستند

را تحريف نموده و به     ) عليه السالم (» مريم بن عيسى«مسيحيان هم آئين پاك و منزه       
را » عيـسى «كجروى و انحطاط دچار گرديدند، آنها نيز دچار شـرك شـده و حـضرت                

پرستى و تثليث    گانه ؛ يهوديان به شرك و مردم مسيحى مذهب به سه         فرزند خدا دانستند  
خداى پـسر   ) ابن(خداى پدر، و    ) اب(تا است،    شهرت يافته و معتقد بودند كه خدا سه       

القدس، و آن چنان اين دو گروه به شرك معروف بودند كـه اگـردرآن زمـان در                   و روح 
، بالفاصله اين جهت كـه يهوديـان        آمد بين اعراب نامى از يهود و يا نصارى به ميان مى          

دانستند در اذهان مردم تجلى كـرده و افكـار را            عزير و مسيحيان عيسى را پسر خدا مى       
كرد، تا آنجا كـه قـرآن نيـز آنهـا را ايـن چنـين معرفـى كـرده و در                       به خود متوجه مى   

  :فرمايد توصيفشان مى
و مـسيحيان   » عزيـر پـسر خداسـت     «: گويند يهوديان مى 

، اين گفتار ايشان است كه      »مسيح فرزند خداست  «: گويند مى
گويند و گفتار كسانى را كه در گذشته         به زبانهاى خويش مى   

نمايند، خـدا ايـشان را بكـشد، چگونـه           كافر بودند تقليد مى   
  1.شوند منحرف مى
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تر و مشهورتر بوده تـا آن        ، مطلب صريح  )عليه السالم (» عيسى«و در مورد حضرت     
  :فرمايد مى» عيسى«  در قرآن خطاب بهحد كه خود پروردگار

اى عيسى، تو به مردم گفتى كه غير از خدا، من و مادرم             
را دو خدا براى خـود اتخـاذ كنيـد؟ سـپس عيـسى عـرض                

  :كند مى
منزهى تو، مرا نشايد كه آنچه حق من نيست گويم، اگـر            

دانستى، هر چه در نفـس مـن    من اين چنين گفته بودم تو مى 
دانـم، كـه    چه در ذات توسـت مـن نمـى   است تو آگاهى و آن 

  1.ها هستى براستى تو داناى نهانها و غيب
خـود را پيـرو مـذهب حـضرت         ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «بنابراين اگر   

داشـت، در همـان      معرفى كرده و روشش را تابع آنها اظهـار مـى          » عيسى«و يا   » موسى«
اى كه از طـرز فكـر و روش           و ناستوده  آغاز و ابتداى رسالت، به خاطر آن شهرت غلط        

كردند كه آئين اسالم نيـز       يهوديان و مسيحيان در اذهان مردم نقش بسته بود، تصور مى          
هـم  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اسالم «گانه پرستى بنياد شده و       بر اساس شرك و سه    

  .اى دارد اين چنين ايده
» ابـراهيم خليـل   «خود را تـابع     ) و آله صلى اللّه عليه    (» نبى اكرم «روى اين حساب    
عكس آنچه يهود و نصارى به       كنم، زيرا به   من از وى تبعيت مى    : معرفى نموده و فرمود   

پرسـت و موحـد لقـب داده و          را مرد يگانـه   » ابراهيم«شرك شهرت يافته بودند، اعراب      
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ت دانـستند، قـرآن نيـز دربـاره حـضر          پرسـتى مـى    روش او را استوار بر توحيد و يگانه       
  :فرمايد مى» ابراهيم«

و چون خورشيد را طالع ديد، گفت اين پروردگـار مـن            
است اين بزرگتر است، و چون افول نمود گفت اى قوم، من            

مـن پرسـتش    . پنداريـد بيـزارم    مـى ) خدا(از آنچه را شريك     
ام كه آسمانها و زمـين را پديـد          خويش را خاص كسى كرده    
  1.آورده و از مشركين نيستم

خود را تـابع و پيـرو روش حـضرت          ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «بنابراين  
پرسـتى   گانه معرفى ننمود تا از يك طرف شرك و سه        ) عليهما السالم (» موسى و عيسى  «

از بعثت و ايده او در اذهان مردم ترسيم نشود و از سوى ديگر با اظهار تبعيت از آئـين                    
  . توحيد به مردم معرفى نمايدپرستى و ابراهيم، دين خود را مذهب يگانه

هاى اديان و مذاهب پيامبران، همگى در اصول         شويم كه برنامه   در خاتمه يادآور مى   
جملـه از آن مـسائل اعتقـاد بـه           هاى اصلى يكسان و مـساوى بـوده اسـت مـن            و ريشه 

پرستى و معبودهاى ساختگى و غير واقعى بوده كه          بت و بت   وحدانيت خدا و مبارزه با    
ى رسالت و تبليغ خـود رابـر ايـن اسـاس اسـتوار               ياء و فرستادگان الهى شالوده    كليه انب 
  .اند ساخته
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 بعداز ظهر يكـى از روزهـاى نـسبتا          5ساعت در حدود    
گرم تابستان، مرداد ماه بود، كه جوانى مـؤدب و دانـشجوئى            

ــاى  ــام آق ــى«بن ــر از   » كالم ــه نف ــراه س ــل زنجــان هم از اه
» كانون بحث و انتقـاد دينـى      «هاى آلمانى وارد دفتر      توريست

  .شدند
ــان در محــضر حــضرت    ــهر زنج ــر در ش ــه نف ــن س اي

» عزالدين زنجـانى  «م والمسلين جناب آقاى حاج      االسال حجه
را » محمد علـى و مهـدى و حـسين        «مسلمان شده و نامهاى     

لـه ايـشان را بـراى        براى خود انتخاب نموده بودند، و معظـم       
كـانون بحـث و     «هاى مذهبى و اعتقادى به       تعليم سائر برنامه  

  .معرفى فرموده بودند» انتقاد دينى
» بحــث و انتقــاد دينــىكــانون «در مــدتى كــه از طــرف 

پيرامـون مـسائل مختلـف       شدند مباحث زيـادى    پذيرائى مى 
اسالمى و اعتقادى مطرح گرديـد كـه قـسمتى از آنهـا را در               

  .كنيم موضوع خداشناسى در اينجا درج مى
  

  پيدايش جهان و منشأ آن
رو به من نموده و سؤاالت خود را چنـين          1)هينك مانسون (» محمد على «ابتدا آقاى   

  :ردآغاز ك
                                                 

» تـاون  كيـپ «ى آفريقـاى جنـوبى، شـهر          آقاى محمد على هينك مانـسون تبعـه        ـ1
  .سازى مهندس و متخصص در كشتى
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خواستم بدانم نظر شما راجع به اصل و منـشأ جهـان             مى
چيست؟ و در مورد پيدايش عـالم و جهـان چنـد فـرض را               

  توان تصور كرد؟  مى
توان تصور كرد    ى اصل و منشأ جهان چند راه حل را مى          من در جواب گفتم درباره    

  :ترين آنها عبارتند از كه مهم
  .يم آنكه جهان را خواب و خيالى بيش ندانـ1
  . آنكه تصور كنيم جهان خود بخود از عدم برخاسته استـ2
  . فرض كنيم جهان آغازى نداشته و از ازل موجود بوده استـ3
  .اى دارد ـ آنكه معتقد باشيم جهان آفريده شده و در نتيجه خالق و آفريننده4

ى پيدايش جهان و اصل      اى بود از چهار تصورى كه ممكن است درباره         اين خالصه 
  . منشأ آن فرض شودو

  :محمد على گفت
لطفا در مورد اين چهار فرضيه توضـيح بيـشترى داده و            
آنچه از نظر شما درست بوده و مـورد تأئيـد مـذهب اسـالم               

  .است، اثبات نمائيد
  

  فرض اول
تصور اول اينكه معتقد باشيم تمام اين عالم اعم از، موجـودات ارضـى و سـماوى،             

سيارات، حيوانات و جمادات، انسانها و سائر مخلوقات، و         كهكشانها و كرات، ثوابت و      
اسـاس و بـدون واقعيـت        ى محسوسات و معقوالت، بى     خالصه آنچه هست يعنى كليه    

  .بوده و جز خواب و خيال چيزى نيست
اى براى حل كردن وجود نـدارد        اين فرض مستلزم آن است كه بگوئيم اصالً مسأله        

  .عيار قرار دادتوان موضوعى را براى بحث م و نمى
اى مطـرح گـردد، طرفـداران ايـن مكتـب آن را              زيرا هرچه گفته شود و هر مـسأله       

خواب و خيال و پندارهاى غلط و اوهام بيهوده و باطل تصور كرده و هرگز حاضر بـه                  
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قبول آن نيستند، چون از نظر آنها اساسا واقعيت و حقيقتى وجود نداشته و جز اوهام و                 
  .اى وجود ندارد ى، كه آنها نيز موهوم و خيال هستند مسألهتصورات رنگارنگ ذهن

تـوان در رد ايـن       تنها وجدان و ضمير و باطن انسان است كه مى         : شايد بتوان گفت  
  :فرض، به آن تكيه كرد و ادعا نمود كه

يابد كـه چنـين تـصورى غلـط و           انسان فطرتا و بر اساس ضمير و وجدان خود مى         
  .مخلوقات پوچ خيالى،برخالف وجدان و فطرت استاعتقاد به موجودات وهمى و 

در اين صورت نيز وجدان ما هم خواب و خيال بوده و افكار ما : ولى باز بايد گفت
  .جز موهومات و خياالت ذهنى چيزى نيست

اى براى حل كردن و بحث نمودن        پس چه بهتر كه بگوئيم با اين فرض اصالً مسأله         
  .توان تكيه كرد ك و مأخذى نمىوجود ندارد و به هيچ قانون و مدر

معتقدنـد كـه هرگـز      1»مكتـب سوفـسطائى   «زيرا طرفداران اين فرض يعنى پيـروان        
  .توان حقيقت و واقعيتى را در خارج تصور نمود و بدان اعتقاد پيدا كرد نمى

كه شايد بر   » سرجيمز جنيز  «اخيراً: گفت  يكى از دوستان مى    اتفاقاً: محمدعلى گفت 
 او هم از طرفداران مكتب سوفـسطائى يـا بـه عبـارت ديگـر پيـرو       اساس اين گفتارش  

                                                 
سوفسطائى ـ منسوب به سفسطه، مذهب فلسفى كه در قرن پـنجم قبـل از مـيالد در      ـ1

يعنـى دانـشور معـروف شـدند، و         ophisteيونان به وجود آمد و پيـروان آن بـه سوفيـست             
سوفـسطائيان هنگـام بحـث در       . انـد  ان را سوفسطائيه يا سفسطائيين ناميـده      حكماى اسالم آن  

ى جدل و مغالطه و سفسطه پرداخته و معتقد بودند  مسائل فلسفى و اخالقى و سياسى بطريقه
كه حقايق وجوديه اصلى ندارد و حقايق در نظر انسان نـسبى اسـت و بـه اخـتالف حـاالت                     

داند، در حالى كه ديگران همان  كند تعبد مى ا حس مىيابد، و هر كس هرچه ر نفسيه تغيير مى
آيد ثابت نيست، از اين      كنند، و امورى كه به حس و ادراك در مى          امر را طور ديگر ادراك مى     

كند حقيقت نيست، يعنى قائـل بـه حقيقتـى نبايـد      رو بايد معتقد بود كه آنچه انسان درك مى 
انـسان مقيـاس همـه      «وده كه گفته است     ترين حكماى سوفسطائى پروتاغورس ب     بود، معروف 

فرهنـگ  «. اند كه در واقـع حقيقتـى وجـود نـدارد           و كالم او را چنين تفسير كرده      » چيز است 
  .»عميد
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اين نظريه را تأئيد    » جهان اسرارآميز «مكتب وهمى و خواب و خياالتى است، در كتاب          
  :گويد كرده و مى

جهان از لحاظ مفاهيم فيزيك جديد قابل تصور به صورت مادى نيست و دليل آن             «
  .»ت مفهوم ذهنى درآمدهبه نظر من اين است كه جهان تنها به صور

انـد كـه مفهـوم       جاست كه آقاى جنيز به اين مطلب توجـه نكـرده           اشكال كار همين  
ذهنى هم در اين صورت وجود نخواهد داشت و آن هم خواب و خياالت و موهومات                

  :ى طرفداران اين فرضيه بايد گفت اساس است، و خالصه طبق ايده بى
 شده و در فضاى     افراد تصورى سوار هواپيماهاى خيالى    

هـاى   واقعيت از فراز شهرهاى وهمى گذشـته و در نقطـه           بى
  :يا بگوئيم. آيند حقيقت فرود مى بى

دانشمندان تخيلـى در البراتوارهـاى وهمـى بـا وسـائل            
آزمايشگاهى غيرمادى، مـواد ذهنـى را بـا سـائر وهميـات و              

حقيقـت آن را در   هـاى بـى   موهومات تركيب كـرده و نتيجـه     
 رى با قلمهاى خيالى نوشته و در دسترس مردم         كتابهاى تصو

  .اند واقعيت قرارداده بى
ى شديد رفقا و لبخند تمسخرآميز آقاى محمدعلى حاكى از اعتقـادش            صداى خنده 

و طرفداران اين فرضيه بود، كه خود نيز آن را بيان كرده » جنيز«ى  به سست بودن نظريه
  .بود

بل يك دانشجوى انگليسى براى بحـث       خوب به ياد دارم چندى ق     : سپس من گفتم  
و مناظره به كانون آمده بود، و چون مالقات ما با او صبح جمعه بـود و وى نيـز صـبح                  

عزيمت از مشهد را داشت، به خاطر تـورم حجـم            فرداى آن روز يعنى روز شنبه قصد      
ى بين مشهد و قوچان كه حـدود         كارها ناچار شدم به او وعده دهم كه عصر در فاصله          

 سى كيلومتر راه است، در اتومبيل با وى صحبت كنم و سؤاالتش را پاسخ گويم                صد و 
شد و شب ناچار بوديم براى پاسـخ         ى عمومى كانون برگزار مى     زيرا صبح جمعه جلسه   
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به سؤاالت به يكى از شعبات كانون در قوچان برويم و فرصت ديگرى جز مسير راه را            
  .در اختيار نداشتيم

ى پوچ و باطل بوده و از پيروان  ى متأسفانه گرفتار همين عقيدهبه هرحال او آمد، ول
ى بحثهـا و حقـايق       شـد، زيـرا اعتقـاد داشـت همـه          مكتب سوفـسطائى محـسوب مـى      

و راستى آنقدر دچار اين فكر كـج        . وجه حقيقتى وجود ندارد    واقعيت بوده و به هيچ     بى
  .پرسيدم و نادرست بود كه از او مى

  اى؟ تو االن كجا نشسته
  .داخل اتومبيل، روى صندلى: گفت ىم

  كنى در جاى ديگرى هستى؟ نه شايد خيال مى: من گفتم
  !!بله، ممكن است جاى ديگرى باشم: مى گفت

  :كرديم و باز سؤال مى
  االن در كدام كشور هستى؟

  .در ايران: مى گفت
  دهى در آمريكا باشى و وجودت در ايران خيالى باشد؟ احتمال نمى: مى گفتم

  !!شايد االن من در آمريكا باشم. ، تمام اينها وهميات استحتماً: گفت مى
ى آنهـا شـد از ايـن روش          ها و برنامه   حتى در بين سخنانش وقتى صحبت از هيپى       

  :گفت گرى ابراز انزجار نموده و مى ها و هيپى اظهار تنفر كرده و از هيپى
  .نفر و بيزارمخواهم يك جوان هيپى باشم، چون به شدت از آن مت من هرگز نمى

  :پرسيدم اى ديگر از او مى و پس از چند لحظه
  آيا تو يك هيپى نيستى؟

  .نه، نه، به هيچوجه، از اين وضع منزجرم: مى گفت
كنى، اينها خياالت است و شايد تو االن يك هيپـى بـه              خير، تو اشتباه مى   : مى گفتم 

  .تمام معنى باشى
  .همه خواب و خيال استبله شايد، جاى ترديدى نيست، اينها : مى گفت
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  فرض دوم
اى  فرض دوم يعنى اعتقاد به آنكه جهان خود بخود از عدم برخاسته باشـد، مـسأله               

  .اى مخالف با عقل و وجدان است برخالف منطق بوده و چنين گفته
زيرا اگر قدرى به عقب برگرديم، و فرض كنيم هنوز جهان از عدم بوجود نيامـده،                

ى هستى به  آور، كه جامه انگيز و موجودات بهت  تحول حيرت اكنون بوجود آمد، اين   ... 
كه نيست بودند و حال      آورى ى اين موجودات شگفت    خود پوشيده و بوجود آمدن همه     

  در اثر چه عاملى بوده است؟ هستى و وجود پيدا كردند،
آيــا خــود عامــل بوجــود آوردن خــويش بــوده و بوجــود خــود هــستى و حيــات 

  !اند؟ بخشيده
  .دانيم كه معدوم و نيستى، هيچ قدرت ندارد آنها كه نبودند، ما مى: گفتمحمدعلى 

عدم ونيـستى آنهـا را بـو جـود          : بله، با قبول اين فرض ناچار بايد بگوئيم       : گفتم من
  .آورده و اين جهان پهناور،نيستى، هستى بخشيده است

ارى ى آنها خود به خـود و بـدون خـالق و آفريـدگ              توان پذيرفت كه همه    زيرا نمى 
  .وجود پيدا كرده، و لذا بايد معتقد بود كه عدم بوجود آورنده آنها است

كه عدم و نيستى هيچ نيرو و توانائى نـدارد كـه بتوانـد جهـان را پديـد                    در صورتى 
ترين و ناچيزترين موجود نيازمند به نيرو و محتاج به           آورد، بعالوه پديد آوردن كوچك    

انگيـز و    همه موجودات بهت   ر و بيكران با اين    قدرت است، چه رسد به اين جهان پهناو       
چيزى كه خود   : گويد آور، چنانكه شعرى در فارسى به اين مضمون است كه مى           اعجاب

  1.تواند هستى بخش باشد هستى ندارد نمى
عدم و نيستى چگونه اين عالم هستى و حيات را بوجود آورده و به اين مخلوقـات               

  !و موجودات، حيات بخشيده است؟
ى پيـدايش جهـان و اصـل ومنـشأ آن            گوئيم فرض دوم نيز درباره     است كه مى  اينج

  .باشد غلط و نادرست بوده و بر خالف قانون عقل و خرد مى
                                                 

  كى تواند كه شود هستى بخش       ذات نا يافته از هستى بخش ـ1
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  فرض سوم
اثبات فرض سوم يعنى تصور آنكه جهان هميشه بوده و ازليت داشته باشد، و اينكه               

زل موجود بـوده، مـستلزم      ى نيستى و عدم نداشته و پيوسته از ا         گونه سابقه  بگوئيم هيچ 
  .آن است كه ابديت آن را نيز اثبات كنيم

زيرا اگر جهان رو به نقصان باشد و بسوى نيستى برود قطعا ازليتـى هـم نداشـته و             
  .تصور ازليت براى آن غلط است

ولى امروز علم فيزيك ثابت كرده جهان رو بـه نيـستى اسـت و               : محمد على گفت  
  .باشد همواره در مسير نقصان مى

علم : گويد هم مى » اوليوروندل هولمز «دان آمريكايى    بله، دانشمند و طبيعى   : گفتم من
  .كند بينى مى كند كه جهان ابتدائى داشته و علم فيزيك فناى عالم را پيش نجوم ثابت مى
  :گويد در كانادا مى» مانيتوبا«استاد فيزيك زيستى دانشگاه 1»فرانك آلن«همچنين 

ثابـت كـرده كـه جهـان        ) حـرارت (ك  قانون ترموديناميـ  
پيوسته رو بـه وضـعى روان اسـت كـه در آن تمـام اجـسام                 

رسـند، و ديگـر انـرژى        ى حرارت پست مشابهى مـى      بدرجه
قابل مـصرف وجـود نخواهـد داشـت، در آن حالـت ديگـر               

  .زندگى غيرممكن خواهد بود
  .بنابراين فرض سوم هم باطل است و جهان حادث است و آغازى داشته است

  
  فرض چهارم

  :برديم و دانستيم كه اكنون كه به بطالن سه فرض گذشته پى
  . مكتب سوفسطائى و اعتقاد به اوهام و خياالت نادرست استـ1
  . جهان خود بخود بوجود نيامده و عدم نيز آن را پديد نياورده استـ2
  .شود  جهان و هستى عالم ازلى نيست چون ابديت براى آن تصور نمىـ3

                                                 
 .Frank Allen ـ1
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ى پيدايش جهان و اصل و منـشأ          ناچاريم فرض چهارم را بپذيريم و درباره       بنابراين
اى دانا و حكيم آفريده و اين مخلوقات را خـالقى            آن معتقد باشيم كه آن را پديدآورنده      

  .گذاريم مى» خدا«نيازى بوجود آورده است كه ما نام او را  مقتدر و بى
مودم و اميدوارم سائر مشكالت     از سخنان شما كمال استفاده را ن      : محمد على گفت  

  .و سؤاالت ما نيز با الطاف و عنايات جناب عالى اينگونه واضح و روشن شود
  
  
  
  
  

  »نزديكترين دليل بر اثبات وجود خدا«
دانـشجوى آلمـانى    ) برن هـاردواهين  (1»مهدى آقا «سپس  
  :پرسيدند

تر بـراى اثبـات    تر و سهل تر و دليلى سريع    آيا راهى ساده  
» محمد علـى  «ت زيرا بحث جنابعالى با آقاى       وجود خدا هس  

جنبه فلسفى داشت و برهان سابق محتـاج بـه تفكـر زيـاد و               
  . ى دقيق است انديشه

  
ى راههاى خداشناسى صحبت كرديم و پيش از         كه قبالً درباره   همانطورى: من گفتم 

معرفت پروردگـار بيـان نمـوديم،        اين مباحث، در موضوع مسير صحيح و مطمئن براى        
توانند ما را درست به هـدف يعنـى         ى متصوفه و عرفا و همچنين راه فالسفه نمى         قهطري

                                                 
م مهدى را براى    كه نا » مولهايم«آقاى برن هاردواهين دانشجوى آلمانى، در شهر         ـ1

 .خود انتخاب كرد
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ترين راه براى رسـيدن بـه هـدف و اثبـات             لذا بهترين و مطمئن   . برسانند» خدا شناختن«
  1.وجود خدا دليل نظم و از اثر پى به مؤثر بردن است

ل نظـم را    لطفا در مورد برهـان نظـم توضـيحات بيـشترى داده و دليـ              : مهدى گفت 
  .قدرى شرح دهيد

ببريم و مسأله كامالً روشن شـود الزم اسـت           براى آنكه بهتر به مطلب پى     : من گفتم 
  .قبال به يك مثال توجه كنيد

  
  حساب احتماالت

ورق باشد، اما صفحاتش اوراق شده و هر يـك          100كتابى را تصور كنيد كه داراى       
  .اى افتاده است به صورت پراكنده در گوشه

خواهد اين صفحات درهم ريختـه و مخـتلط و پراكنـده را               كورى مى  حال شخص 
  .ورقى را منظم صحافى كند100مرتب كرده و كتاب 

ى  در مرحلـه اول صـفحه     . در اينجا احتمال اينكه شخص نابينا، بدون اعمال شـعور         
ورق دارد از صد احتمال يـك احتمـال         100يك را بردارد، با در نظر گرفتن آنكه كتاب          

ى اول بردارد، و      يكصدم احتمال دارد كه شخص كور ورق اول را در مرتبه           است، يعنى 
هـزار   ى اول پشت سرهم بردارد از ده      همان دفعه  بعد احتمال آنكه ورق يك و دو را در        

هزارم احتمـال دارد كـه ورق اول و دوم مـنظم             احتمال يك احتمال است، يعنى يك ده      
  .برداشته شود

ى اول بدست او آمده و پشت سريك و دو           در مرحله و احتمال آنكه ورق سوم نيز       
  .قرار گيرد از يك ميليون احتمال يك احتمال است

كند كه احتمال منظم     به همين منوال آن قدر حساب احتماالت باال رفته وصعود مى          
شدن ورق اول تا دهم پشت سرهم بدست شخص نابينا غير ممكن و نامعقول خواهـد                

  .بود

                                                 
 .تفصيل مطلب رجوع شود به جلد اول همين كتاب ـ1
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شود كه حتى تـصور چنـين        آن قدر حساب احتماالت زياد مى     و نيز در مراحل باال      
  .شود احتمالى غير عقالئى بوده و به كلى معدوم مى

ورق كتاب بدون اعمال شعور از يك تا صد خـود بـه خـود               100يعنى تصور اينكه    
منظم شده و يا به دست شخص كورى بدون اعمال شعور صحافى گرديده باشد، محال      

  .و غير ممكن است
گيريم كه اگر در جائى نظم و ترتيـب تـصور شـود، ايجـاد نظـم                  ين نتيجه مى  بنابرا

  .باشد محتاج به ناظم بوده و اساسا خود نظم نيز دليل بر وجود ناظم مى
چنانكه صحافى صد ورق كتاب پراكنده، حتما محتاج بـه اعمـال عقـل و شـعور و                

اظم پديد آمـده و     بينائى است و از نظر عقل محال و غير ممكن است كه نظمى بدون ن              
  .بر حسب اتفاق و تصادف ايجاد شده باشد زيرا هر نظمى نيازمند به ناظمى است

ى كائنـات و   پس اگر نظم در جهان آفـرينش و عـالم هـستى مـسلم باشـد و همـه         
ى مظاهر عالم نظم پديـدار باشـد،       موجودات بر اساس نظم و ترتيب پيش رفته، از همه         

 بر وجود ناظم و صانعى توانا و مقتدر است كه مـا             همين نظام جهان هستى، خود دليل     
  .ناميم اش مى دانسته و خالق و ناظم عالم» خدا«او را 

اى است كه امروز بـه خـوبى         اين مسأله : اما در مورد اثبات نظم در عالم، بايد گفت        
  .باشند آشكار و روشن بوده و همگان به آن معترف مى

  .پردازيم و فشرده در اين زمينه مىدر عين حال ما نيز بذكر مطالبى مختصر 
  

  هاى نظم در وجود ما پديده
ترين چيزها به ما خود ما هستيم، بهتر است ابتدا از وجود خود آغاز كرده و                 نزديك

  .ى كوچك خويش بيابيم آور نظم را در وجود و جثّه اثرات عجيب و شگفت
» بيطالـب علـى بـن ا  «چه اينكـه اولـين امـام و دومـين رهبـر مـسلمانان، حـضرت          

  :فرمايد نيز مى) السالم عليه(
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تواند،  خودشناسى كليد خداشناسى است، يعنى انسان مى      
بـرده و او     ى خود هم، به عظمت پروردگار پـى        از نظام پيكره  

  .را بشناسد
  

  خطوط سر انگشتان
كنيـد و قـدرى در خطـوط سرانگـشت دقـت كـرده،               شما انگـشتان خـود را نگـاه       

  .ايسه نمائيدوباخطوط انگشتان ديگران مق
برده و آنها را مشاهده كنيد، كافى اسـت          اگر بخواهيد بهتر به خطوط سرانگشتان پى      

  .سر انگشت خود را در مركب فرو برده سپس بروى كاغذ سفيدى فشار دهيد
ى سـفيد كاغـذ مـنعكس        كنيد كه عين خطوط انگشتانتان بروى صـفحه        مالحظه مى 

  .شود شده و اثرات و نقوش آن كامالً مشاهده مى
بينيـد نـوع خطـوط       اكنون اگر اثرى از خطوط انگشتان رفيقتان را نيـز بنگريـد مـى             

  !!انگشتان شما با او كامالً متفاوت بوده و فرق دارد
اين كه سهل است، مطلب مهم و قابل توجه آنجاست كه اگر خطـوط سرانگـشتان                

شـود،   رگـز نمـى   رسـيد كـه ه     خود را با تمام مردم دنيا مقايسه كنيد، به اين نتيجـه مـى             
انگشتان دو نفر از نظر خطوط آن، يكجور و يكنواخت باشد، بلكه خطوط سرانگـشتان               

  .ى افراد و مردم جهان با يكديگر مختلف و متغاير است همه
آرى، نقوش انگشتان شما با متجاوز از پنج ميليارد ونيم جمعيت دنيـا فـرق دارد و                 

ه خطوط سرانگشتانشان يكسان و مساوى      شوند ك  هرگز دو انسان در تمام دنيا پيدا نمى       
  .باشد

جدا جاى تعجب و حيرت است، زيرا علـم         : گفت مهدى
تـرين راه را در      تـرين و سـريع     نگارى امروز، مطمـئن    انگشت

تشخيص جرائم و شناختن مجرمين بوجود آورده و آن قـدر           
قابــل اعتمــاد و قطعــى اســت كــه امــروز دســتگاه پلــيس و 

  .كند  چيز به آن تكيه مىشناسى دنيا، بيش از هر جرم
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آور است، زيرا  العاده و شگفت   انگيز است، خارق   آور و حيرت   راستى بهت : من گفتم 
ى زمين، بلكه گذشتگان     نگارى امروز ثابت كرده كه نه تنها مردم فعلى كره          علم انگشت 

  .و آيندگان نيز خطوط سر انگشتانشان با يكديگر فرق دارد
ل از وقوع جنايت، مجرم را دستگير كـرده و از           زيرا گاهى پس از گذشت چهل سا      
  .شناسند روى همين خطوط انگشتانش او را مى

انگيز را بـه حـساب تـصادف و اتفـاق            توان اين نظم عجيب و حيرت      راستى آيا مى  
  گذاشت؟
  توان اين عمل محيرالعقول و دقيق را زائيده طبيعت كُور و كَر دانست؟ آيا مى
يرانگيز و حساب شده را كه حتى در يـك مـورد خطـا              توان اين اختالف تح    آيا مى 

  شعور و دور از خرد ناميد؟ كند، معلول طبيعت بى نمى
خود به خود بوجود     آور آيا ممكن است شخص عاقلى تصور كند كه اين نظام بهت          

  !!آمده و صانع و خالقى نداشته است؟ هرگز
 ساده، كـه هـر يـك        توانيم قبول كنيم كه صفحات يك كتاب صد ورقى         زيرا ما نمى  

بوسيله شماره با ديگرى متفاوت و متمايز است، بدون اعمال شعور و فكر پهلـوى هـم        
  .چيده شده و صحافى گردد

آور بدون خـالق     توانيم بگوئيم كه اين تفاوت، و نظم و ترتيب بهت          حال چطور مى  
  دانا و صانع توانائى بوجود آمده است؟

يابد كه اين نظـم عجيـب        ى به خوبى درمى    هر انسان عاقلى با مختصر توجه      مسلماً
معلول وجود ناظم دانا و قادرى است ) كه به يك قسمت مختصر آن اشاره شد(بدن ما، 

  .ى عالميان است نام داشته و صانع و بوجود آورنده» خدا«كه او 
اى از اين عالم بنگريم، اثرات نظم، پديداراست و لذا بايـد گفـت               زيرا به هر گوشه   

  .لم استوجود خدا مس
ى موجـودات    تمام امور جهان روى حساب دقيق و نظم خاصى برقرار بوده و همه            

  .اين كيهان با عظمت، بر اساس مصلحت و علم آفريده شده است
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اطالعى و عدم علم ما در مواردى از امور اين عـالم، دليـل بـر             و بايد دانست كه بى    
توانيم منكر نظم    رك نكرديم، نمى  نظمى آن نبوده و اگر ما حسابها و مصالح آنها را د            بى

  .و ترتيب آن شده و مصلحت امور را انكار نمائيم
  :و به قول نظامى

  اه و مهرترديدن مـرد گـى گـهم              رـپهـوردى سـيدن الجـخرام   
  اى اين چنين سرسريست سراپرده              تـگريسـدار از روى بازيـمپن   
  تـا پديدار نيسـه برمـر رشتـس     ر نيستدراين پرده يكرشته بيكا   
  وان يافتنـت ر رشته را مىـه سـن       توان تافتن نه زين رشته سر مى   

آور خلقت، بهترين دليل و  راستى مطالعه در نظام آفرينش و دستگاه عظيم و شگفت
  .عاليترين برهان بر اثبات وجود خداست

 كهكشانها و اين همـه موجـودات و         اثرات نظم در وجود انسان، حيوانات، كرات و       
كند كه نظام اين عالم  آور از وجود خدا و خالقى حكايت مى مخلوقات عجيب و حيرت

به خاطر وجود اوست و او بوده كه اين دستگاه عظيم و پرشكوه را بـا نظـم و ترتيـب                     
  .اش بوجود آورده است خيره كننده

گاهى مـا در جهـان آفـرينش مـشاهداتى       : گفت» مهدى«
يم كه از نظر ما شايد آنها داراى نظـم و ترتيـب نبـوده و                دار

باشد، آيا اينها مخـالف      پديدار مى  نظمى در آن   حتى اثرات بى  
  با نظم عالم نيست؟

ممكن است كسى با نظر سطحى و از روى جهل به عالم بنگرد ولـى بـه                 : من گفتم 
 جـاى نظـم،     نبرد، و حتى تصور كنـد بـه        نظم امور و ترتيب عجيب دستگاه آفرينش پى       

  .كند نظمى بر عالم حكومت مى هرج و مرج و بى
شـد كـه ايـن     مثالً به آسمان نگاه كند و بپندارد كه نظـم آنهـا هنگـامى محقـق مـى       

زن، همه به ترتيب فزونى حجم و بزرگى، پهلوى يكديگر           ستارگان درخشان و چشمك   
 شده و همگـى     ى بزرگ ديگر واقع    ى كوچك بين دو كره     قرار گيرند نه آنكه يك ستاره     

  .درهم و برهم باشند
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نظمـى   چـه بـى   ! چه هرج و مرجى در آسـمان پديـدار اسـت          : و لذا با خود بگويد    
كند، ببين چگونه ستمگرانه و بيرحمانه اين كرات بزرگ و           عجيبى بر عالم حكومت مى    

ى به آن كوچكى را آن سوى آسمان محاصـره كـرده و مثـل اينكـه قـصد                    جالد، ستاره 
  .ا دارندى به او ر حمله

هـاى آن از هـم       بند گران قيمتى است كه دانه      ى مرواريد و گردن    درست مانند رشته  
  .پاشيده و هريك به طرفى افتاده و پراكنده شده باشند

و چه منظم و مرتب بود اگر اين ستارگان نـورانى و پرفـروغ بـه ترتيـب بـزرگ و                     
  .دا كنندكوچكى نزد يكديگر قرارگرفته و همه بر اساس نظم استقرار پي

ى  ولى يك دانشمندان متفكر، يك انسان درس خوانـده و روشـن فكـر كـه جاذبـه             
زمـين و سـائركرات را       شناسد، حركت وضعى و انتقـالى      عمومى و گريز از مركز را مى      

به چرخش سيارات و نقش ثوابت و كرات پى برده است، از گردش منظم آنان               . داند مى
 و هفته و ماه و پديدار گشتن شب و روز، و بـه  و اثرات اين نظم يعنى پديد آمدن سال    

طور كلى قوام عالم هستى و نظام جهان آفرينش، به نظم آن اعتراف كرده و اساسا جـز                  
  .كند نظم و ترتيب در اين همه مخلوقات و موجودات مشاهده نمى

يك اخترشناس دانشمند، يك متخصص علـوم فـضائى و يـك مـنجم پرتجربـه و                 
كنـد   هاى قوى به آسمان نظر مى      اى مجهز از پشت تلسكوپ     انهمحقق، وقتى در رصدخ   

نمايـد، در برابـر نظـم و ترتيـب           و وضع سـتارگان و كـرات آسـمانى را مـشاهده مـى             
  .كند ى آن را اعتراف مى العاده انگيز آن به حيرت درآمده و نظام خارق شگفت

ى ماشـين، بـه     اطالع از امـور فنـ      كه اگر يك زارع و يا يك نفر باغبان بى          همانطورى
  .تواند آنها را منظم و مرتب تصور نمايد دستگاه موتور يك اتومبيل نظر كند، نمى

بيند يك پيچ كوچك پهلوى يك دستگاه بزرگ قرارگرفته و اوضاع موتـور              زيرا مى 
  .به طور عجيبى درهم ريخته است

ه ولى اگر يك مكانيك پر تجربه و ماهر، به همين موتور نگاه كند، بـه مجـرد آنكـ                  
كند كـه دسـتگاه آن در        كاپوت ماشين را باال زده و دستگاه موتور را بنگرد، اعتراف مى           
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كمال نظم و ترتيب تشكيل يافته و به طور صحيح و موزون تنظيم شـده اسـت، و ايـن              
  .باشد نظم و ترتيب از حسن كار آن پديدار مى

افند و  سـواد و جاهـل بـشك       درست مانند آنكه كالبد انـسانى را نـزد يـك نفـر بـى              
اش را راجع به چگونگى دستگاههاى بدن بخواهند وقتى وضع داخلـى بـدن و                ى نظريه

كنـد   ها، معده، جگر، دستگاه گوارش و سائر اعضاء را بنگـرد، تـصور مـى               كيفيت روده 
  .نظمى و پراكندگى بر آن حكومت كرده و همگى درهم ريخته و نامرتبند بى

اذق و كالبدشناس كارآزموده، از هـر       ى ديد يك پزشك ح     ولى همين بدن از دريچه    
  .نظمى و نقصى در آن وجود ندارد جهت منظم و مرتب بوده و حتى كوچكترين بى

تـرين برهـان     ترين دليل و واضح    بنابراين نظم حساب شده و دقيق اين عالم روشن        
كنـد، و    بر اثبات وجود خداست، زيرا در مواردى كه مصلحت اختالف را ايجـاب مـى              

بينيم اختالف و تغاير كامالً بر آنهـا    در اثر اختالف و تفاوت است، مى      صالح و سعادت  
كند مانند تفاوت خطوط سر انگشتان مردم، اختالف صداها و اصواتى كـه              حكومت مى 

هـا كـه     ها و متفـاوت بـودن چهـره        شود، تغاير شكلها در قيافه     از حلقوم بشر خارج مى    
ز است، و اين خود اثرى بزرگ و        همگى بر اساس مصلحت با يكديگر مختلف و متماي        

اى عظيم بر وجود خدا و خالقى حكيم است و هر انسان عاقـل و بـا خـردى بـه                      نشانه
آور جز بر اثر قدرت و علـم خـدائى           هاى منظم و حيرت    يابد كه اين پديده    خوبى درمى 

دانا و مقتدر ايجاد نخواهد شد، چنانكه در كتاب آسمانى مسلمانان، قرآن مجيد نيـز بـه     
آنجـا كـه قـرآن بـا شـيواترين و         . ين نكته اشاره شده و اين حقيقت بيان گرديده است         ا

ى اين تمـدنها و تكاملهـا، و پـيش از             صد سال قبل، قبل از همه      1400بيان در  عاليترين
  :نگارى و سائر علوم و كشفيات روز، فرموده است پيدايش علم انگشت
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ن، و  هاى پروردگـار آفـرينش آسـمانها و زمـي          و از نشانه  
اختالف زبانها و رنگهـاى شـما اسـت، بدرسـتى كـه در آن،               

  1.هائى است از براى دانايان آيات و نشانه
و در مواردى كه مصلحت اتحاد و يگانگى را اقتضا داشـته اسـت ماننـد سـاختمان             

كنيم، به طور عجيب و قابل توجهى، همه يكـسان و مـساوى              سلولها و اتم، مشاهده مى    
اخت خلق شدهاند، زيرا اگر واحد سـاختمانى بـدن آدمـى و يـا               بوده و يكجور و يكنو    

پيكره حيوانات و نباتات، يعنـى سـلولهاى آن، بـا يكـديگر مختلـف و متغـاير بـوده و                     
هـا و    هاى گوناگون و متفاوتى داشـت، وضـع آنهـا دگرگـون شـده و ايـن قيافـه                   شكل
نظمى و هرج و     پيكر و وحشتناكى مبدل شده و بى       هاى غول  هاى جذاب، به هيكل    چهره

  . كرد مرج به جاى نظم و ترتيب بر آن حكومت مى
از بيانات جنابعالى كامال استفاده كرده، و از        : گفت مهدى
  .نهايت متشكر و سپاسگزارم الطافتان بى

دانشجوى آلمـانى   ) النكرك كالس(» حسين«سپس آقاى   
توان خـدا را ديـد؟ و        آيا مى : سؤال كرد » مولهايم«ساكن شهر 

مكانى دارد يـا خيـر؟ و اساسـا خـدا چيـست و                و آيا او جا  
  توان او را تصور نمود؟  چگونه مى

ى كوتـاهى در ايـن زمينـه         براى آنكه پاسخ اين سؤال روشن شود، به ذكـر مقدمـه           
  .پردازيم مى

هر حقيقت واحدى را كه محدود به زمان يا مكان نبوده و اساسـا تعـدد و زمـان و                    
  .نامند مى» جردم«مكان در او مفهومى نداشته باشد

                                                 

ــ1 ⎯ـ ÏΒ uρ)) ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9((.22ى  سوره روم، آيه.  
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اگر حقيقت و ذات علم را تصور كنيد خواهيد دانـست كـه ماهيـت               : به عنوان مثال  
علم، يك حقيقت مجرد است كه به زمان و مكان محدود نبوده و تعدد و شكل و رنگ                  

  .ى آن غلط و نادرست است درباره
ز بنـدد و هرچـه ا      البته بايد دانست كه آنچه در ادراك ما از صورت علم نقـش مـى              

گيرد، غير از نفس علم و ذات و حقيقت دانش است، بلكه       ها را كه انسان فرامى     دانستنى
  .ى علم و يا به عبارت ديگر معلومات است به صورت انعكاس يافته

داريم و عكس كتاب در آئينه منعكس        درست مانند آنكه كتابى را در مقابل آئينه نگه        
  .شود

  .از كتاب است نه ذات و حقيقت آنيافته، در واقع عكسى  آن صورت انعكاس
ى علم است كه در آئينه فكـر و درك او            هاى بشر نيز صورت منعكس شده      دانستنى

بنابراين ذات و ماهيت علـم، حقيقتـى اسـت          . شود انعكاس يافته و معلومات ناميده مى     
اين چنـين  . شود مكان و تعدد محدود مى مجرد، كه نه اول و آخر داشته و نه به زمان و          

جود مجردى ديگر معنا ندارد كه داراى جسم بوده و يا ديده شود، لذا هر چيزى كـه                  مو
مجرد نباشد از ماده است، و ماده نيز دائما در تغيير و تبديل بوده، رو به زوال و نقصان                   

  .باشد است، و يا محتاج به زمان و مكان بوده به نور و رنگ و شكل محكوم مى
نهايـت اسـت كـه       خدا علم و قدرت بـى     : گوئيم ل مى ى خدا نيز بنا بدليل عق      درباره

مجرد بوده و مكان و زمان و تعدد و سـائر اوصـاف ماديـات در او مفهـومى نـدارد، و                      
شود، و تصور جـا      كه از مكان و زمان و جسم مبرا و منزه بود، مسلما ديده نمى              هنگامى

  .ى او غلط و نامعقول است و مكان درباره
ω)) çµ:فرمايد ن كه مىاسالم نيز بموجب منطق قرآ à2 Í‘ ô‰ è? ã((≈ |Á ö/ F{ $#.1  

معتقد است كه ذات الهى مجرد و غير قابل رؤيت بوده، با ديـدگان ظـاهرى ديـده                  
  .شود نمى

                                                 
  .كند ها او را درك نمى ، يعنى چشم103ى  ، آيهى انعام سوره ـ1
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ام، با مطالب جنابعـالى      ولى من آنچه در تورات و انجيل مطالعه كرده        : حسين گفت 
و رؤيـت معرفـى     ى خدا منافات دارد، و كليسا خـدا را موجـودى داراى جـسم                درباره

  .كند مى
  

  منطق كليسا در معرفى خدا
بله، مسيحيت امروز و تورات و انجيل فعلى در مورد اين مسأله، دچار انحرافات و               
كجرويهاى بسيارى شده و خدا را موجودى ضعيف، و داراى جسم معرفى كرده است،              

مـاده را  معمولى را به او نسبت داده و خـصوصيات          تا جائى كه تمام صفات يك انسان      
  :گويد مى)  سفر پيدايش3 و 2 و 1( درباب ى او قائل است، مثالً در باره

  .»خدا دروغ گفت و خدعه نمود و همه چيز بر او مخفى است«
  .»خراميد در باغ مى«
  .»و مانند يكى از افراد بشر است«

اطـالع معرفـى     كنيد، عالوه برآنكه خدا را موجودى جاهل و بى         چنانكه مالحظه مى  
ه او را داراى جسم دانسته و راه رفتن، دروغ گفتن و حتـى تعـدد را بـوى نـسبت          نمود

  .داده است
  :گويد در جاى ديگرى مى

  1.»و كشتى گرفت«
  2.»و موسى خدا را ديد«
  3.»خدا دست و پا دارد«

ى خـدا    آرى اين بود معرفى ناقص و حتى غلط كليسا و مكتب مسيحيت كه درباره             
جدان و فطرت قائل است، البته باز فراموش نشود كه مراد           به اعتقاداتى خالف عقل و و     

                                                 
 .24، عدد 302باب  ـ1

 .، سفر خروج6، عدد 3باب  ـ2

  .، باب بيست و چهار11 ـ 10 ـ 9 عدد ـ3
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هاى  ها و انديشه ى امروز و چهره از مسيحيت و مكتب آن تورات و انجيل تحريف شده   
باشد، و همين دليلى است بر آنكـه مـدت مـذهب مـسيح و                ى كنونى آن مى    مسخ شده 

ار را كه اسـاس     تواند صفات پروردگ   تورات و انجيل فعلى نمى     دوران آن سپرى شده و    
معارف است آن چنانكه هست توضيح دهد، و لذا هـر زمـان كـه سـخنى از تـورات و            
انجيل و يا مكتب مسيح به ميان آمد، منظور وضع كنونى و كتاب مقدس فعلى است نه                 

  . ى آن حقيقت آسمانى و تحريف نشده
ه ايـن   از بيانات جنابعالى در اين زمينه متشكرم و سخنان شما راجع ب           : حسين گفت 

  . مسأله واقعا قانع كننده و مطابق با موازين عقلى بود
* * *  

  
كانون بحث  «در مدتى كه اين سه نفر در مشهد از طرف           

ى عمـومى كـانون      شدند در جلسه   پذيرائى مى » و انتقاد دينى  
آقاى محمد على از طرف خود و دوستانشان قدرى صـحبت           

يـن كتـاب    كردند، كه انشاءاهللا وبه فـضل خداونـد شـايد درا          
  .قسمتى از سخنرانى ايشان را درج كنيم
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  بايد چگونه بگذرد؟ ساعات فراغت جوانان
ى ايـن مـسأله اساسـى        ما بخاطر نياز شديدى كه دربـاره      

شود و بخاطر پرسـشهاى فراوانـى كـه در اوراق            احساس مى 
از اين مؤسسه شده مـا را      » كانون بحث و انتقاد دينى    «رسمى  
اى در مــورد  ن حقيقــت واداشــت تــا بررســى فــشردهبــر ايــ

تفريحات، و نقش آن در زندگى، و اثرات تفريح در پيـشبرد            
  .هاى روزمره بنمائيم برنامه

طرحهــائى بــراى ســاعات : و بــاالخره در ايــن مختــصر
فراغت جوانان ارائه داده شده و راههاى اسـتفاده صـحيح از            

  .وقت بيان گرديده است
آنها از مطالبى     و پاسخ به پرسشهاى    برآوردن نياز جوانان  

اميد است كه  . است كه در اين نوشته بطور فشرده بحث شده        
هاى سالم و انسانى براى ساعات  جوانان عزيز، با وضع برنامه

فراغت خويش مايه پيشرفت معنوى و زندگى انسانى خود و          
  .ديگران گردند
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  ى جوانان مسأله
 است كه از دير زمان، دانشمندان و متفكـرين،          ترين مسائلى  ى جوانان، از مهم    مسأله

  .اند بسيارى از نيروهاى خود را صرف مطالعه و تحقيق، درباره آن نموده
هـاى آنهـا، بـصورتهاى       مؤسسات و تشكيالت مجهزى هم براى برآوردن خواسـته        

زننـد و بـه      مختلف تشكيل شده كه هر يك سنگ دوستى و حمايت آنان را به سينه مى              
، با جوانان اين نيروهاى فعال و ارزنده در تماسند، كه متأسفانه نـه تنهـا                طرق گوناگون 

اند كارى از پيش ببرند و دردى از هزاران درد جانگداز زنـدگى را كـه در اثـر                    نتوانسته
آيد، بر طرف نمايند، بلكـه هـر روز بـر            عصيان جوانان و نبود برنامه صحيح بوجود مى       

  .كنند نبوه مشكالت آنان اضافه مىوخامت اوضاع افزوده، و مشكلى بر ا
ى اتكـاى مطمئنـى داشـته باشـند، و از            اگر جوانان پايگاهى واقعا دلـسوز؛ و نقطـه        
بردارى شود، به طور عجيبى ترقى كرده        نيروهاى خالق و مثمر آنها به طور صحيح بهره        

 منـد  بخش خـويش بهـره     اثرات حيات  و نه تنها نسل خود؛ بلكه نسلهاى آينده را نيز از          
  .سازند نموده و آيندگان را بنور ذوق و علم و ابتكار و هنر خود روشن مى

  
  علت چيست؟

علل زيادى دست بدست هم داده و مشكل بزرگى سـر راه ترقـى اجتماعـات بنـام       
  .قرار داده است» جوانان«

فقدان يك سرى اعتقادات محكم و اصيل كه بتواند مانند فرماندهى توانا و دانا آنها               
كند و در طوفان سهمگين حوادث دوران جوانى؛ چون ناخدائى زبردسـت و             را رهبرى   

ى آنها را به ساحل اميد و نور برساند، يكى از عواملى است كه               ماهر؛ كشتى طوفان زده   
ى سرطانى   جوانان را در اجتماع نابسامان كنونى رها كرده و آنها را به صورت يك غده              

  .مزمنى در آورده است
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و عادات ناپسند، كه هر روز بنوعى در انظار جوانان ظاهر شده            اعتيادهاى خطرناك   
كشد؛ يكى ديگراز وسـائل خـورد        وبا چهرههاى فريبنده و رؤيائى آنها را بكام خود مى         

  .كردن نيروهاى جوانى و ايجاد ناراحتيهاى روانى آنهاست
سرخوردن از تمدن منحط غرب، و بيزارى از زندگى ماشينى و در نتيجه، واكنش و               

هاى زندگى مادى، از عوامل مهمى است كه جوانان را عصيانگر و             العمل فرآورده  عكس
  .ى حل ناشدنى ساخته است نافرمان؛ و در نتيجه بصورت عقده

هاى طبيعى و خواهشهاى مشروع آنان؛ و رها كردن آنها در            توجه نكردن به خواسته   
ى بـشريت؛ و      جامعـه  ها و فسادها؛ موجب ضررهاى جبران ناپذيرى به        منجالب تباهى 

  .خودشان گرديده است
هـاى   هاى تفريحى، و افـراط در جنبـه        كنترل نكردن اوقات سرگرمى، و مفاد برنامه      

جنسى و جسمى نيز موجب فرار جوانان از اصالتهاى راستين؛ و ارزشهاى اخالقى شده              
  .است

تـرين   بردارى غلط از ساعات فراغت، و سوء استفاده از اوقـات بيكـارى، مهـم               بهره
ى اين اوقات؛ هزاران ناراحتى و مشكل ديگـر نيـز بـر              مشكل جوانان است كه در سايه     

برنامـه   سر راه جوانان سبز شده و آنها را بصورت موجوداتى پريشان و هراسمند و بـى               
  .آورد بار مى

ى مردم به نسبت كار و فعاليت خود آلـوده        از اين رهگذر نه تنها جوانان؛ بلكه همه       
  .دارد هاى اضافى وا مى  اوقات فراغت؛ آنها را به سوء استفاده از وقتشده و ازدياد

ى صحيح از طرف ديگر؛ و رها كـردن مهـار            تراكم ثروت از يك طرف؛ نبود برنامه      
شهوات از سوى ديگر دست بدست هم داده و آنها را از مسير حقيقى زندگى دوركرده                

  . زندگى نزديك كرده استوبه حيوانيت و درنده خوئى و از دست دادن همه چيز
  

  وضع ديروز و امروز تفريح
هـا و تنـوع      سـرگرمى  امروز درست بر خالف ديروز تمام همت مردم صرف تأمين         

شود و اگر چند ساعتى هم كار كنند براى باال بردن سطح تفريحـات و تكميـل                  آنها مى 
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ار؛ و  ى اساسى هدف مردم بـر اثـر بـازده كمتـر كـ              كه ديروز نقطه   آنهاست؛ در صورتى  
كردنـد، و    صرف نيروى بيشتر تمام توانائى خود را صرف كار و فعاليتهاى اقتصادى مى            

پرداختند كه براى كار آماده      ماند، به استراحت مى    اگر احيانا وقتى هم براى آنها باقى مى       
  .شوند

ى ماشينهاى صنعتى و پيشرفت سريع تكنيك و وسائل مدرن روز؛    اما امروز، توسعه  
ز وقتها و نيروهاى بشرى را گرفته و با قـدرت زيـاد و صـرف وقـت و                   جاى بسيارى ا  

نيروى كمتر و بازده بيشتر؛ اوقات تفريح و استراحت مردم را زياد كـرده و همـين امـر                   
ى صـنعت، وقـت تفـريح و سـرگرمى      موجب شده كه به نسبت ازدياد ماشين و توسعه 

هـاى درونـى      و خواسـته   بيشترى نصيب بشر گردد و بتواند بهتر به خواهشهاى طبيعـى          
  .خود توجه كند

  
  ضررهاى بيكارى

هاى انـسانى و نيروهـاى بـدنى         هاى عجيبى كه از قدرت     نظر از سوء استفاده    صرف
شود، و بجاى انتخاب مسير عادالنه و خداپسند كه هم بتواند وقت بيكارى را اشغال                مى

ى روانـى و روحـى      ى تقويت نيروهـا    هاى بدنى و جسمى مايه     كند و هم اضافه بر بهره     
گـذرانيها و در نتيجـه جنايـات و          گردد؛ اغلب اوقات فراغت صرف عياشـيها و خـوش         

گرد اخالقى و سير قهقرائى انسانيت       ها؛ و باال رفتن سطح جنايت و قتل، عقب         آدمكشى
  :بقول نهرو گردد و مى

  
وقتى كه خودكار شدن كارها، بارسنگين كار را از دوش     «

شـويم كـه هرگـز       اى مواجه مـى    ازهمردم برداشت با مسائل ت    
پيش از آن سابقه نداشته است مانند مسائل جنايات جوانـان،           
تجاوزات جنسى، افـزايش قتـل و كـشتار، رواج مـشروبات            
الكلى، طغيان نيروهاى ويران كننده، هـرج و مـرج و صـدها             
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ميكرب ديگر كه موجب بيمارى روحى و انحطـاط اخالقـى           
  1.»گردد مى

هاى مفرط و تفريحـات مـسموم و وقـت گـذرانيهاى             ند و بارى  ب حال كه ديديم بى   
ى مخـوفى را بـراى نـسل جـوان و      مخرب اخالق چه عواقب شومى دارد و چه آينـده       

كند، و در ضمن، نياز به تفريح و استراحت از ضـروريات             ى اجتماعات ترسيم مى    توده
من، گرفتگى زندگى انسانى است و زندگى بدون استراحت و نشاط، ايجاد عصبانيت مز

دائمى، بداخالقى، و كاهش شوق نسبت به زندگى كرده و موجب افسردگى و ناراحتى              
ى صحيح و طريق عالج عاقالنه آن چيست؟ و بايد چگونـه             شود؛ بايد ديد راه چاره     مى

رود گرفته شـود و از ايـن همـه           جلو وقتهائى كه ضايع شده و نيروهائى كه به هدر مى          
  .حيح استفاده گرددقدرت و توانائى به نحو ص

  
  تفريح، به تناسب افراد

  .كند اين مطلب هم معلوم است كه تفريح نسبت به افراد فرق مى
ممكن است تفريح فـردى كـه در امـور فكـرى و مهـم اشـتغال دارد، نشـستن بـه                      

اى؛ و انديشيدن و تفكر باشد، در صورتى كه همين عمل براى فردى ديگر نهايت  گوشه
  .خستگى و گرفتگى است

دانـد و ديگـرى،      يا فردى به هنگام فراغت از كار، مطالعه را بهترين تفريح خود مى            
به هنگام خسته شدن از مطالعـه كـه بـراى او كـارى توانفرساسـت تفـريح ديگـرى را                     

شـود هـر كـس       بنابراين طرحهائى كه در مباحث مختلـف ارائـه داده مـى           . انتخاب كند 
  .بردارى كند تواند به نسبت احتياج و نياز خود بهره مى

  
  
  

                                                 
  .223 انديشه نهرو، ص ـ1
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  .توجه به اين نكته بسيار الزم است
يابد و تمدن منحط غرب با زرق و برق فريبنـده خـود بـه                هرچه ماديت توسعه مى   
پردازد، از حقيقت، روح، و اثرات معنويت كاسـته شـده و             استخدام نيروهاى انسانى مى   
  .گردد ى ماده محصور مى زندگى انسان در چهارچوبه

ه ماديت رو آورد و جهان ماده او را بيشتر به خود مشغول كنـد،               هرچه بشر بيشتر ب   
گردد براى رفع نگرانيهـا و فـرار از          شود، و ناچار مى    تر و ناگوارتر مى    زندگى بر او تيره   

سوز و   رفته و به مواد مخدر و خانمان       اضطراب و آشفتگى به راههاى مسموم و مخرب       
ود را از دنيـاى كثيـف كنـونى خـارج           مضر، پناهنده شود غافل از اينكه اگر قـدرى خـ          

ساخته و به امور معنوى بپردازد، آرامشى نصيبش خواهد شـد كـه خـرج كـردن تمـام                   
هاى مادى و صرف مخارج هنگفت، يك صدم آنها را نيز تأمين نخواهد كـرد و                 سرمايه

بخـش،   ديگر ناچار نخواهد بود كه از فرط خستگى، عوض وسائل تفريحـى و آرامـش              
 وحشيانه و اعمال حيوانى زده و زندگى خود و همنوعان خـود را بـه                دست به كارهاى  

هـايش كاسـته نـشده بلكـه بـه           اى از آشـفتگى    خطر افكند؛ و نه تنها با اين اعمـال ذره         
هايش افزوده گرديده و در تنگناى بيشترى از ناراحتيهـا و وحـشتها              اضطراب و نگرانى  

  .گيرد قرار مى
  

  رفع نگرانيها
روز؛ قدرى خود را از ماديت فارغ سازد؛ و روح بلنـد پـرواز و               ى ام  اگر بشر خسته  

يعنـى  «نهايت  رفيع گرايش رابه عالمى باالتر از اينها كه هست روانه كند، و با نيروى بى     
هـايش   ها و دلهره    گرفتاريها و غصه   99ارتباط برقرار سازد، خواهد ديد كه صدى        » خدا

كثيفى كه اكنون در اختيار دارد و آنهـا را          برطرف شده و نيازى به پناهنده شدن به مواد          
  .گردد داند نداشته، بلكه از آنها بيزار و متنفر مى ى آرامش خود مى وسيله
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بنابراين يكى از بهترين كارهاى يك جوان در ساعات فراغت؛ تفكـر و انديـشه در                
ع باال  عالم فاسد و مملو از فجاي      كه از اين  . امور متافيزيك و مافوق ماده و طبيعت است       

  .رفته و به نور و روشنائى فكر و خرد، روان خود را صفا ببخشد
نهايت الهى و اسـتمداد از قـدرت اليـزال او، خـود را تزكيـه                 با توجه به نيروى بى    

  .اى درخشانتر آماده گردد نموده و براى زندگى بهتر؛ و آينده
  

  ى مهم از يك كار چند فايده
تواند در ساعات فراغت داشته باشد ايـن    مى هائى كه يك جوان    يكى ديگر از برنامه   

ى مشكالت و گرفتاريهاى خود و ديگران انديشيده؛ و راههاى عملى و             است كه درباره  
رسد يادداشت كـرده و بـا دانـشمندان، دوسـتان صـميمى و               اى كه به نظرش مى     ارزنده

  .حقيقى خود در ميان گذارده و در اطراف آنها مطالعه كند
كنـد و از     دامه پيدا كند نه تنها ساعتهاى متمـادى او را مـشغول مـى             اين برنامه اگر ا   

سازد، بلكـه عامـل مـؤثرى در بـاال           دنياى پر زرق و برق و فريبناك فعلى خارجش مى         
او شده و او را به صورت       ... و... بينى، و  رفتن سطح فكر، معلومات؛ بينش وسيع، جامعه      

د حاصل تحقيقات و مطالعات خـود را     توان دهد كه مى   فكر و مطلعى قرار مى     فرد روشن 
ترين ارمغان، به جامعه خود و دوستان خود و همنوعان خود تقديم كند     به عنوان ارزنده  

  .و سرلوحه انقالب فكرى عجيبى در جامعه گردد
  

  نظم و دقت
ى دقيـق، متنـوع و گونـاگون اسـت كـه در              ى اينها مشروط به تنظيم برنامه      اما همه 

بـردارى   ت فراغت و بيكارى، از رنگارنگى و تنوع آنها نيز بهره          ضمن به كار بستن ساعا    
كرده و در ضمن، به نفع سعادت و خوشبختى زمان خود و زمانهاى آينـده، و مـردمش                  

  .گام بردارد
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  مطالعه و بررسى و پژوهش
ترين كارهائى كه جوانان بايـد مقـدار زيـادى از سـاعتهاى              از مؤثرترين و پر نتيجه    

آن اختصاص دهند، مطالعه است متأسفانه جوانان ما بيش از آنكه بـه        فراغت خود را به     
اسـاس پرداختـه و موجـب        اين امر حياتى و ضرورى توجه كنند، به مسائل واهى و بى           

  .گردند زيان خود و آيندگان مى
توجهى غفلت از نقش عجيب مطالعه باشد كه آنها را از اين آب              شايد علت اين بى   

  .فكرى دور كرده استى زندگى  حيات و سرچشمه
بينيم دانشمندان بزرگ، به درجات عالى علمى رسيده و ارزش اجتماعى پيدا  اگر مى

  .اند، در اثر مطالعه بوده است كرده
كنيم كه مشكالت زندگى يكى پس از ديگرى حل شـده و رفـاه و                اگر مشاهده مى  

مندان انجـام   گردد، در اثر تحقيقات و مطالعاتى است كـه دانـش           آسايش، نصيب بشر مى   
  .اند داده

مطالعـه نـسبت     اند، در بعضى از ممالكى كه، درصد       آن چنان كه منابع خبرى نوشته     
انـد چـون     كنيم كه در همان راهى كـه گـام برداشـته           به ايران بيشتر است و مشاهده مى      
  .اند اند، موفق شده و به نتايج چشمگيرى رسيده مطالعه و تحقيق و پشتكار داشته

انشمندان و متفكرين جهان در اثر پژوهش و مطالعه در اسرار مـبهم        تمام پيشرفت د  
  .و تاريك زندگى و علوم بوده است

ى  اگر جوانان ما قدرى از اوقات خود را بـه مطالعـه اختـصاص دهنـد و از نتيجـه                   
زحمات چندين ساله دانشمندان در اثر اين عمل، براحتى بهره برگيرند؛ به زودى نتايج              

  .رود د احساس كرده و سطح معلومات و دانستنيهاى آنها باال مىفراوان آنرا در خو
ها  علت عقب بودن جوانان ما از دانش: يكى از خبرنگاران از دانشمندى پرسيده بود
  .»!!كنند جوانان ما كم مطالعه مى«: و علوم چيست؟ آن دانشمند در پاسخ گفته بود

 تحقيق و كنجكـاوى در علـوم        كنند؟ چرا به   پرسيم چرا جوانان كم مطالعه مى      ما مى 
اند؟ آيا جز اين است كه وسائل تبليغاتى سمعى و بـصرى؛ از عنـوان قهرمـان                   عالقه بى

سوء استفاده كرده و به جاى اينكه دانشمندان و متفكرين را به جوانان معرفـى كننـد و                  
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بخش عكسها و شرح حال و رموز پيشرفت آنهـا نماينـد، از              صفحات مجالت را زينت   
نما با عناوين بزرگ و فريبنده همه را بـه           كه هرزه و ولگرد، و سودجو و قهرمان       افرادى  

فريبكـارى اسـت،    كنند؛ و در نتيجه اعمال آنها كه سراسر جنايت و     سوى آنها جلب مى   
سرمشق زندگى جوانان گرديده و ميل به قهرمان شدن آن هم قهرمان به اين معنى، آنان                

  . خواهد ساخترا به سرنوشت شوم اين افراد دچار
  

  كتب مضر و مفيد
شـود و    گونه كه غذاى سالم و پاك موجب تقويت جسم و نيرومندى بدن مى             همان

كند كتاب مفيد و خوب نيز به روح انسانى كمـك كـرده و               به رشد و نمو تن كمك مى      
گردد، برعكس به نسبت بـسيار زيـادتر از مـسموميت            موجب پيشرفت و تكامل آن مى     

ر و مراتب بيشتر از زهـر كـشنده، كتـب رمـان، عـشقى، جنـائى،                 غذاى فاسد و به ضر    
كننـده در روح اثـر گذاشـته و موجـب فـساد و انحـراف و تبـاهى و بـدبختى                       منحرف

  .شوند مى
جوانان همچنانكه دوست دارند با بهترين افراد دوست باشند و از عاليترين غذاها و 

وان خـويش نيـز از بهتـرين        لذيذترين نوشـيدنيها اسـتفاده كننـد، بايـد بـراى روح و ر             
بـردارى   تـرين و مـؤثرترين كتـب بهـره         ها، مفيدترين و سالمترين آثار، و پرنتيجه       نوشته
  .نمايند

  :هاى بزرگ نوشته بود در يكى از كتابخانه
ــده ــرين فاي ــب خــوب، بازداشــتن از   كمت ــه كت ى مطالع

  .ى كتب بد است مطالعه
ر آسـمان   اوراق كتاب مانند بالهائى هستند كه انسان را د        

  .دهند علم و هنر پرواز مى
كتاب، معلم ساكتى است كه هرگاه او را بخـوانى بـدون            

  .كند هيچگونه منت پاسخ داده و مشكالتت را حل مى
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كتاب بد، جهنم سوزانى است كـه روح انـسان را سـياه             
  .كند مى

پرهيز از كتب بد و گمراه كننده بر انسان عاقل از گريـز             
  .از ماركبرى الزمتر است

* * *  
  

  تفريحات سالم ديگر
كنيم؛ ايجاد آزمايشگاههاى    تفريحات ديگرى نيز هست كه به طور فهرست ذكر مى         

خصوصى، كلكسيونهائى از آثار دانشمندان، ازگياهان، مناظر طبيعى، جلسات دوستانه با           
حفظ تمام جهات اخالقى، گوش كـردن نوارهـاى جالـب بلـبالن، آبـشارهاى طبيعـى،            

هاى مفيد و زيبا، ورزشـهاى   هاى مذهبى، ايجاد گلخانه سالمى، سخنرانىهاى ا  نمايشنامه
جمعـى بـا دوسـتان كـامال         جمعى، گردشهاى دسته   هاى فردى يا دسته    مفيد، تهيه كارگاه  

اخالق، تربيت پرندگان زيبا و خوشـخوان و تماشـاى آنهـا و گـوش كـردن بـه                    خوش
 بيماران، ديد و بازديد از بـستگان،        هاى آنها، نقاشيهاى زيبا و مناظر طبيعى، عيادت        نغمه

و دهها راه ساده و جالب و مشغول كننده كـه هريـك بـه نوبـه خـود كـارى مفيـد، و                        
  . تفريحى سالم است

  
  هاى سالم سر گرمى

ها و تفريحـات سـالمى كـه اسـالم           سرگرمى: سؤال شده 
  پيشنهاد كرده چيست؟ 

  
  :پاسخ ما

ذشـته شـرح داديـم درايـن بـاره          در گ » سـاعتهاى فراغـت   «ى   در سؤاليكه در بـاره    
بردارى غلط از وقتها را بيـان        توضيحاتى بيان كرديم و نقش تفريح رادر زندگى، و بهره         
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هاى صحيح و پرنتيجه كه  كرديم و گفتيم كه بايد بجاى تفريحات مسموم و غلط، برنامه       
  .چند نمونه را نيز ذكر كرديم جايگزين شود

شرفت و ترقـى و تكامـل اسـت و بـراى            اسالم دين حيات و زندگى است، دين پي       
ى  و بـاالخره قبـل از اينكـه نظـر اسـالم را دربـاره          . سرگرمى و وقـت گـذرانى نيامـده       

تفريحات؛ و اينكه با چه شرائطى پيشنهاد كرده يا اصالً در اين باره نظـرى نـدارد بيـان                   
  .كنيم، خوب است فرق سرگرمى و تفريح نيز معلوم شود

تفريح به معناى   . رح؛ انبساط خاطر و شادمانى گردد     كارى است كه موجب ف    1تفريح
يعنـى اگـر    . غم و غصه اسـت     تفريح در برابر  . شادمان كردن و خوشحال ساختن است     

كسى از زندگى ناراحت شد و خاطرش افسرده گرديد؛ با تفريح و خوشى ناراحتيهايش 
  .يابدهاى صحيح باز  اش را در اثر برنامه را برطرف كرده و قواى از دست رفته

اگر تفريح يك ضرورت حيـاتى      . دهد اما سرگرمى درست بر عكس تفريح معنا مى       
كننـد، سـرگرمى كـارى     بردارى بيشتر از زندگى تجويز مى است و عقالً آن را براى بهره  

كشى و اتالف    گذرانى و وقت   ى وقت  است كه معموالً بيهوده و بدون فائده بوده و جنبه         
  .وقت را دارد

اط خاطر و شادى روح است، سرگرمى باز داشتن قـواى فكـرى از           اگر تفريح، انبس  
خواهند مردم   انديشه و تعقل، و در نتيجه تضييع نيروهاى انسانى است، و آنهائى كه مى             

هاى زندگى دور ساخته و از مسئوليت و تعهد زندگى بر كنار سازند؛ بـراى                را از برنامه  
 و بـه ايـن وسـيله آنهـا را سـرگرم           هاى مشغول كننده فـراهم كـرده       آنها انواع سرگرمى  

  .سازند مى
شوند ولى دقت بيـشتر در معـانى    گرچه اين دو واژه اكنون به يك معنا استعمال مى      

  .سازد آنها مطلب را روشن مى

                                                 
فرهنـگ  «شادمانى كـردن ـ شـادمانى و خوشـى     . ( از باب تفعيل و متعدى استـ1
  ).»عميد
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هائى كه وضـع كـرده تمـام جهـات           اسالم با برنامه  . اسالم دين سرگرم كننده نيست    
سان كامالً توجه كرده است و اصوالً       زندگى را در نظر گرفته و به همه زواياى زيست ان          

كه شـرحش  (چون تفريح براى ايامى است كه انسان گرفته و خسته و كوفته شده باشد             
اسالم اگر كارهائى را به عنوان تفريح و تنوع پيشنهاد كنـد بـاز نظـرش                ) كامالً داده شد  

  .دهاى اجتماعى تأمين شو ى آن، مصلحت است كه در سايه هاى حياتى و فكرى جنبه
متذكر شديم، تفريح هر كس نـسبت بـه         » ساعتهاى فراغت «همانگونه كه در بخش     

  .كند ديگرى فرق مى
گذران و عياش كه جز هوسرانى از زنـدگى چيـز            اى خوش  ممكن است تفريح عده   

ى ديگـر از جملـه       اند، مى خوارگى و هرزگى باشد و تفـريح عـده           ديگرى درك نكرده  
» علـى «كتـاب و مطالعـه باشـد، كـه بـه فرمـوده       دانـشمندان و عالقمنـدان بـه دانـش،     

  ):السالم عليه(
  .»العلماء الكتب بساتين«

  .كتاب باغ و بوستان دانشمندان است
بردارى از علوم  تفريح و خوشى آنها در سير و تحقيق كردن در البالى كتب، و بهره     

  .و حقائق است
ه مـادران را    تربيت فرزند، و رسيدگى به وضـع آنهـا، از بهتـرين امـورى اسـت كـ                 

  .تواند خرسند كرده و موجب سرور و شگُفتگى آنان گردد مى
ممكن است كارى در نزد اكثر مردم تفريح باشد ولى در نظر يك دانشمند يـا فـرد                  

ى ديگـرى نداشـته و مـضر         متفكر و عاقل جز وقـت گـذرانى و اتـالف وقـت نتيجـه              
  .تشخيص داده شود

 را به اين معنى كه اكنـون وجـود دارد           توان گفت اسالم تفريح خاصى     بنابراين نمى 
  .پيشنهاد كرده و آن را به پيروان خود سفارش نموده است

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مى
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  .ى آرامش قلبهاست ياد خدا مايه

د اخـالق و    اسالم با كارهائى كه به اصطالح امـروز تفـريح اسـت و موجـب فـسا                
ى قارون كه فرد دنيـا پرسـت و          شود به شدت مبارزه كرده و درباره       فرسودگى روح مى  

سودجوئى بوده و به امور مادى و دنيوى خوشحال گرديد و آنها را وسيله برترى خـود             
  :فرمايد بر ديگران قرار داده و به اين وسيله خرسندى زياده از حد نموده مى

ω)) ÷y t ø s? ( ¨β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t((⎦⎫ Ïm Ì x ø9 $#2  
زياده از حد شاد مشو، خداوند شاد شـوندگان بـه امـور             

  .دنيوى را دوست ندارد
انسان را از آرامـش واقعـى كـه يـاد           . فائده زيرا فرو رفتن در لذتهاى زودگذر و بى       

در اسـالم بـه     » دوانى و همچنين مـسابقه تيرانـدازى       مسابقه اسب «دارد   خداست باز مى  
ل ممدوح و پسنديده به حساب آمده و در ترغيب مردم به اين دو مسابقه               عنوان دو عم  

با آنكه پيشواى اسالم قماربـازى و بـرد و باخـت را بـر               . روايات بسيارى رسيده است   
پيروان خود تحريم نموده و آنان را از اين عمل برحذر داشـته اسـت ولـى در مـسابقه                    

را امضاء نموده و قانونـا آن را جـائز          بندى و برد و باخت       دوانى و تيراندازى شرط    اسب
تحريـك كنـد و      جوئى مردم را   طلبى و برترى   شناخته است تا بدين وسيله تمايل تفوق      

آنان را براى كسب افتخار و امتياز به رقابت يكديگر وادار سازد و در نتيجه بفنون اسب 
 مردم بـه دو     زيرا در اثر مداومت به اين دو عمل       3سوارى و تيراندازى تسلط كامل يابند     

امر ضرورى جنگى آشنا شده و در نتيجه به نفع مقاصد عاليه معنوى اسالم كه سـعادت        
  .دارند بشر است گام برمى

                                                 
  .82ى رعد، آيه  سوره ـ1

  .76ى  ى قصص، آيه سوره ـ2
  .436، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات، ج  ـ3
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ى پـرارزش و     شـود نتيجـه    دوانى موجب تفريح و سرور مـى       اگر تيراندازى و اسب   
عث دارد و با  زيرا عضالت را به فعاليت وا مى      . براى بدن نيز مفيد است    . گرانقدرى دارد 

ى ورزشى دارد زيرا در ساعتهاى فراغت مايه وجد و           و هم جنبه  . شود تقويت جسم مى  
  .سرور است

  :فرمودند) صلّى اللّه عليه وآله(» رسول اكرم«
  1.»علموا ابنائكم الرمى والسباحة«

  .بـه فـرزنـدان خـود تيـرانـدازى و شنـا بياموزيد
آورد و بـدن را      ه حركت در مـى    هم عضالت را ب   . شنا نيز تفريح بسيار خوبى است     

گردانـد، در   دارد و هم مايه شادمانى و مسرت است و روح را شاد مـى            به فعاليت وا مى   
ضمن شنا هم يكى از فنون جنگى است كه مـردم بـا آمـوختن ايـن فـن، بـه اسـتقالل                      

  .خويش و حفظ نظام همنوعان خود بسهم خويش كمكى كرده باشند
 بايد از نظر اخالقى در محيطى كامالً پاك و سـالم            اين نكته هم معلوم است كه شنا      

باشد و در اجتماعاتى كه شركت در آنها موجب فساد اخالق و تباهى درون گردد و از                 
ايمان در آن مكانهـا باشـند و موجـب         انسانيت آدمى بكاهد يا افراد هرزه و ولگرد و بى         

سـالم غيـر جـايز و       ضعف اعتقادات و افكار جوانان گردند، شـركت در آنهـا از نظـر ا              
  .بفرموده فقها و پيشوايان اسالمى ممنوع است

  
  يك پيشنهاد مهم

هاى دوران سال،    فشار دروس سنگين و خسته كننده، افسردگى از يكنواختى برنامه         
هاى مقررات خشك آموزشگاهها و مراكز آموزشى، جوانان را در تابستان بـه             و ناراحتى 

  .شده از زندان درآورده استصورت موجودات رسته از زنجير و آزاد 

                                                 
  .98جعفريات، ص  ـ1
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اى قابـل    العاده بسيارى از جوانان، و بيكارى آنها در تابستان مسأله          استعدادهاى فوق 
از يك طرف بيكارى مطلق، از طرف ديگر هدر رفتن استعدادهاى سرشار،            . توجه است 

  .كشاند جوانان را به فساد و تباهى مى
 خـوب خوانـده وتجديـدى     در تابستان چون محصلين ساعى و فعـال درس هـا را           

ى اينـان، موجـب فـساد و         العـاده  ندارند، وقت آنهـا تمـام آزاد اسـت و اسـتعداد فـوق             
  .گردد شان مى بدبختى

ى  نيروهاى ارزنـده   و چون در اثر خرابى وضع آموزش و تربيت، و سوء استفاده از            
 نيازمنـد  اند كه جوانان، و رسيدگى نكردن به روان آنان؛ به صورت افراد مريضى درآمده 

هـاى   ريـزى  اى بـراى پايـه     هـاى ويـژه    ى فورى و مؤثرند؛ بايد در تابستان برنامه        معالجه
اسالمى و مذهبى، و ايجاد شوق نسبت به دين، كه متضمن سـعادت واقعـى آنهاسـت؛                 
درست كرده و آنان را به اين وسيله، و براى شركت در مجـامع و مجـالس مـذهبى، و                    

ى ارتبـاط بـا خـالق يكتـا، و حـل             ى افسرده، و وسـيله    بخش روانها  مساجد، كه آرامش  
  .هاى فراوانى است، آماده نمود ى عقده كننده

ى آن، نيكوكـاران و      اى عميق گردد كه در سايه      درك اين مسأله بايد موجب انديشه     
هاى دقيق و جالـب      قدرتمندان دلسوز به فكر چاره افتاده و مراكز كامالً سالمى با برنامه           

ها  وانان بسازند و از اين راه جلو هدر رفتن نيروها و گرايش به آلودگى             و مورد پسند ج   
  . را در جوانان بگيرند

توانند در اين راه مقدس      ما به عنوان يك پيشنهاد جدى و فورى به تمام آنان كه مى            
داريم كه تا گوهرهاى درخشان ايمان جوانان، هنوز         اعالم مى . و كامالً مؤثر گام بردارند    

هاى  و تجلى خود را كامالً از دست نداده، و تا بيگانگان و دشمنان و نقشه              درخشندگى  
استعمار كامالً پياده نشده، و حلقوم جوانان را مرگ آسانفشرده است؛ به فكر باشـيد، و                
                  با تصميم فورى و صحيح، براى تابستان و ايام بيكارى جوانان و بـستن راههـاى سـوء

هاى جالبى كه به عنوان داروى شفابخش آنـان را از            مهاستفاده اقدام كنيد و با وضع برنا      
هـاى ارزشـدار ادا    به اين سرمايه  اين مرضهاى كشنده نجات بخشد، دين خود را نسبت        

  .نمائيد
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هاى صـحيح    تا وقت نگذشته به فكر تابستان جوانان باشيد و آنان را در پرتو برنامه             
  .اسالمى در برابر عوامل فساد بيمه كنيد

  :ال كه معلوم شدبنابراين ح
 در تابستان استعدادهاى جوانان سـاعى، در اثـر نبـود            ـ1

  .رود تجديدى به هدر مى
برنـامگى موجـب بـسيارى از مفاسـد و       بيكارى و بى  ـ2

  .گردد انحرافات مى
 جوانان در اثر تبليغات مسموم بيگانگان و مغرضـين،          ـ3

از مساجد و جلسات مذهبى و مؤسسات دينى دور افتـاده و            
ى از دســــتورات عــــالى اســــالم و احكــــام  تيجــــهدر ن

اند و خرابى وضع تربيتى آنها را  بهره مانده اش بى سعادتمندانه
هـاى   به اين صورت درآورده نيـاز فـورى بـه وضـع برنامـه             

ها و اردوهاى جالـب احـساس        تقريحى، گردشگاهها، كلوپ  
ها و در خالل شركت      شود كه در ضمن تشكيل اين برنامه       مى

ى دينى، ترتيـب داده      كالسهاى آموزنده «گاهها،  در اين گردش  
و در آنها با دستورات اسالم آشنا شده و از امراض روانـى و              

بـردارى   مهلك نجات يابند، و موجب آرامـش خـود و بهـره           
  .»ها و نيروهاى خويش گردند زيادتر از وقت

اد و اين با شماست كه تا چه حد احساس مسئوليت كنيد و تا چه اندازه در اين جه    
  .مقدس پيش قدم شويد

اى فـراوان،    اى بس درخشان، و نتيجـه      باشد كه سعادت هزاران جوان، موجب آينده      
براى تمام آنها و آيندگانشان گردد و بدينوسيله خداوند متعال پاداش نيكوكـاران را كـه     

پايان خويش عنايت  اند؛ از الطاف بيكران و بى   موجب هدايت و خوشبختى جوانان شده     
  . فرمايد
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  استعمـار و استثمـار
معنى استعمار و استثمار چيست و چند نوع        : سؤال شده 

  دارد؟ 
  

  پاسخ ما
استعمار از نظر لغت بمعنى عمران و آبادى كردن است؛ مثل اينكه فردى بـه خانـه                 

  .ديگرى برود و آنجا را آباد كند
ن دو واژه اگر به     اي. استثمار به معنى ميوه چيدن و ثمره بردن و استفاده كردن است           

تـرين فوائـد را داراسـت و         هـا و عـالى     معنى لغوى خود استعمال گردد بهتـرين نتيجـه        
  .گردد ترين افراد، محسوب مى استعمارگر به معناى واقعى از بهترين و خيرخواه

اما متأسفانه اين لغت درست بر خالف معنى حقيقى خود بكار برده شده و به جاى               
تن و ترقى دادن، به معناى ويران كردن، زير بار كشيدن، و بهره             آباد كردن، و بارور ساخ    

  .ت آنان، تغيير شكل پيدا كرده استازمردم بدون رضاي
استعمار به اصطالح رايج كنونى چند نوع است كه مختصرا هـر يـك را بـدون در                  

  .كنيم نظر گرفتن جهات خصوصى آن بررسى مى
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  استعمار سياسى: يـك
در اثر ناسالم بودن وضع اقتـصادى خـود و بـازده زيـاد و               ممالك پيشرفته و بزرگ     

محصول فراوان، ناچارند براى فروش محصوالت خارج از اندازه خود بازاريابى جهانى            
  .كرده و راهى براى مصرف آنها بيابند

براى اين منظور ناچارند از نظر ديپلماتيك با بعضى از ممالك عقـب مانـده يـا در                  
ر سازند كه در نتيجه، وانمود ظاهرى به نفع آن ممالك تمـام             حال توسعه، روابطى برقرا   

هـاى اضـافى خـويش، و     شده ولى در واقع به مصرف رساندن محـصوالت و فـرآورده     
  .گردد سودبردن از ممالك مستعمره واستعماركردن آنها منتهى مى

سازى و وسائل لوكس و صدها نوع ديگـر، شـاهد گفتـار     كارخانجات عظيم اسلحه 
  .ماست

يـا  » نيجريـه « و» رودزيـا «هاى آزادى بخشى كـه بعـضى مـستعمرات مثـل             تنهض
اند زمينه را براى اسـتعمار اقتـصادى         و بعضى كشورهاى آفريقائى پيش گرفته     » الجزائر«

ى اسـتعمار    ى استعمار سياسى است مسدود سـاخت؛ در اينجـا چهـره            كه نتيجه و بهره   
كـرده   راى بهره بردارى استفاده مـى     دگرگون شد و مشاهده كرد از راههائى كه تاكنون ب         

  .ى ملتهاى زيردست خويش پرداخت تواند پيشروى كند به استمار فكر و اراده نمى
  
  استعمار فكرى: دو

استعمار فكرى عبارتست از تخدير افكار، و هدايت آنها به غير آنچه بايد بينديشند،  
ى حقـارت كـه      مشغول كردن افكار به تمدن غلط خود، و ايجاد حس كوچكى و عقده            

در اثر گسترش اين عقيده و فكر بتوانند در محيطى كه افكـار آن آلـوده و فاسـد شـده                     
نفوذ كرده، و طرحهاى اقتصادى و سياسى خويش را پياده كنند، و باز بـه هـدف اوليـه                   

  .برسند
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آزاديهائى كه از برخى استعمارگران به عنـوان تفقـد و خيرخـواهى بـه كـشورهاى                 
انـد،   قرار داده» بينش و روشنائى جديد«ها را در مسير به اصطالح ضعيف داده شده و آن   

  .تر خود راهى است بسوى استعمار و دامى است براى سود بيشتر و بهره فراوان
شود نه تنها دوران استعمار سپرى نشده بلكه بقـوت و            لذا اينجاست كه مشاهده مى    

  .اده استقدرت بيشترى رسيده و فقط شكل عوض كرده و تغيير قيافه د
  

  استعمار علمى: سه
دانيم كه اسالم، بهترين مروج علم و دانش بوده و تنها دينى است كه بـيش از          ما مى 

  :فرمايد تا جائيكه مى. تمام اديان به تحصيل دانش و فراگرفتن علوم سفارش كرده است
 هزار  70دانشمندى كه از علمش به مردم بهره رساند بر          

  1.عابد برترى دارد
ان زيادى كه از شرق برخاسته و موجب سرفرازى خود و سرزمين خويش             دانشمند

اند، در اثر توجه به آئين اسالم و احكام پاكش بوده، كه آنها را به فراگرفتن علم                  گرديده
  .تشويق نموده است

كنند علم يعنى حفظ كردن چند فرمول و در نتيجـه تركيـب چنـد                بعضى گمان مى  
  .عنصر شيميائى بايكديگر

ديگر علم را به مقررات و قـرار دادهـاى دانـشمندان تعبيـر كـرده و آنهـا را                    برخى  
  .اند موجب امتياز و برترى قرار داده

اى را  ى سـعادتمندانه  دانيم كه علم، چيزى است كه براى بشر نافع بوده وآتيـه        ما مى 
اگر علم به دانستن چنـد قـرارداد و فرمـول اسـت، مـشاهده               . بينى كند  براى انسان پيش  

ى  انـسان بـردارد و او را از ايـن محـدوده            كنيم نه تنها نتوانـسته سـدى از جلـو راه           مى

                                                 
، 63اصول كافى كتاب فضل العلم، ص       »عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد       « ـ1

   .8حديث 
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ماندگى اخالقى و از دست رفـتن ارزشـهاى          پرمنجالب خارج سازد، بلكه موجب عقب     
  .ى آنها، سراشيبى سقوط انسانيت را زيادتر ساخته است انسانى او گرديده؛ و توسعه

ته و سرانجام، انسانيت را از مهالك نجـات         ى زيادتر داش   علمى بهتر است كه نتيجه    
  .بخشد

ى امــراض گــامى وســيع برداشــته و اگــر  اگــر علــم پزشــكى و طــب در معالجــه
كند،  البراتوارهاى عظيم و مدرن مؤسسات بهداشتى روز به روز وسعت بيشترى پيدا مى

  .ى جسم بشر، و درمان امراض بدنى اوست تمام براى معالجه
ى روان او را بـه عهـده        راكزى كه درمان روح و معالجـه      اما برعكس، مؤسسات و م    

بگيرند نه تنها از نظر كميت قابل قياس با آنها نيستند، بلكه در اثر اطالع صحيح نداشتن 
از طريق معالجه، اگر فرضا هم قدرى از امراض روانى را عالج كنند، در اثر كجرويها و        

  .سازند  مىكاريها، امراض زيادترى را به روح او وارد ندانم
تنها اسالم است كه با وضع كردن مقررات جامع، و دستورات متين، تمـام جهـات                 

ى متعـادل و     كند، و او را از نظر جسمى و روحى در مرحلـه            زندگى انسان را تأمين مى    
  .دهد  انسانى قرارمىكامالً

كاريهاى عجيب علمى اسالم، انسان      غور و بررسى در دستورات دقيق روانى و ريزه        
  .دارد اسالم وامى  در شگفتى فرو برده و او را به تعظيم و كرنش در برابررا

استعمار علمى عبارت است از فراموش كردن تمام اصالتهاى ملى و دينى و پيروى              
استعمار علمى يعنى در خاموشى قرار دادن تمام        . كوركورانه از كتب و نوشتجات غرب     

ى دانـشمندان مـشرق زمـين و         رسـاله ى زحمات هزا   علوم اسالمى، و محو كردن نتيجه     
ى آنها يا برعكس مـصالح واقعـى جوامـع           علماى اسالمى؛ و برگزيدن مطالبى كه نتيجه      

ى روانـى و روحـى نداشـته و موجـب ازديـاد نگرانيهـا و زيـاد شـدن                    است، يـا بهـره    
  .اضطرابهاى انسان گردد
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  استعمار ادبى: چهار
زدگان و استعمارشـدگان     ديده و غرب  استعمار ادبى هم از استعمار علمى مشتق گر       

  .دارد را به پيروى از الفاظ و لغات غربى وامى
جـامعترين زبـانى اسـت كـه تـاكنون          ) ى تمام زبانشناسان دنيـا     به گفته (زبان عربى   

هـائى بـه     اگر در گوشه و كنـار نوشـته       . توانسته برترى خود را به تمام زبانها اثبات كند        
ى  هاى خارجى را جـايگزين ايـن زبـان كنـد؛ ثمـره             خواهد زبان  خورد كه مى   چشم مى 

  .ى استعمار ادبى است پرورش يافتن از افكار استعمارى است كه خود نتيجه
بدتر از اين گاهى در انتخاب نامها و نامگذارى مؤسسات تجارتى و فروشگاهها به              

در كنـد،    خوريم كه فقر ادبى ما را در برابـر فرهنـگ بيگانـه آشـكار مـى                 اسمهائى برمى 
  :ى پروفسور گيپ صورتى كه به گفته

نفوذ روحيات و افكار شرق، روح تاريك مـردم قـرون           «
گذشته غرب را روشن ساخته، و آنها را به جهان وسـيعترى            

  .»هدايت كرده است
امروز در بسيارى از ممالك مستعمره، به جـاى نامهـاى محلـى و ملـى بـه اسـامى                    

زدگـى ايجـاد شـده       ى حقارت و غـرب     قدهكنيم كه در اثر ازدياد ع      خارجى برخورد مى  
» فراكـسيون «و  » مجلـس «از   بـيش » پارلمـان «ى   زبانان، كلمـه   مثال در ميان فارسى   . است
جلب توجه كرده و بيشتر مورد      » سخنرانى«از   بيش» كنفرانس«و همچنين   » شعبه«از   بيش

ى شيرزنان تاريخ و  بيشتر از اسام  » پيزا«و  » ليزا«و  » ژيال«يا نامهاى   . گيرد استفاده قرار مى  
  .شود برگزيدگان انسانيت مورد توجه واقع مى

شود به اين چند جمله تعريـف كـرد؛ بلكـه هـر              فعاليتهاى استعمار را نمى   : خالصه
ى فعاليتها و رنجهـاى      اى كه بتواند بيشتر خون ملتهاى ضعيف را مكيده و عصاره           وسيله

، از زحمـت و دسـترنج بيچارگـان         آنها را به رايگان ببرد، و هر قدرتى كـه بهتـر بتـوان             
  .ى استعمار است ى مسخ شده سوءاستفاده كند، چهره

اما اسالم با دستورات اكيد و پافشاريهاى زياد، آميزش و دوستى با كفار را بـه هـر                  
ى آنهـا    عنوان ممنوع ساخته و براى اينكه ماديت و معنويت، فكر و روان، ايده و عقيده              
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ركين و كفار دگرگون نشود، و زندگى معنوى و فكـرى     در اثر معاشرت و دوستى با مش      
  :فرمايد  مىآنان از مسير حقيقى خود خارج نگردد، صريحاً

  1.مـؤمنيـن نبـايـد كفـار را دوست خـود انتخـاب كنند
ى  كه نمونـه  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «اگر همه مسلمين از آغاز، با روش        

هـاى   هاى مـضر و خطرنـاكى كـه سـرمايه           و از دوستى   رفتند كامل اسالم است پيش مى    
كردند، امروز وضع آنها خيلى بهتر بوده        دهد، احتراز مى   مادى و فكرى آنها را بر باد مى       

  .گرديدند ترين ممالك محسوب مى و در شمار مترقى
اين مطلب هم اينطور نيست كه اكنون چون ممالك اروپا و آمريكا از نظر صنعت و            

اند، اين پيشرفت و ترقى صنعت، موجب امتياز و برتـرى آنـان بـوده و                 تكنيك پيشرفته 
  .اى باشند مانده هاى عقب كشورهاى مشرق زمين بايد ملت

ترقى به ازدياد كارخانجات و محصوالت آنها نيست، بلكه تكامل يك انسان زمانى             
ز رسد، كه به معنى واقعـى انـسان زيـست كنـد نـه اينكـه بـا سوءاسـتفاده ا                     به اوج مى  
  .نوع خود گردد هاى صنعتى موجب هالكت و بدبختى هزاران نفر هم فرآورده

) عليه الـسالم  (» على بن موسى الرضا   «شعرى است منسوب به امام هشتم حضرت        
  :فرمايد كه مى

دو گرگ به هنگام برخورد به يكديگر؛ همديگر را پـاره           
خورند، ولى بعضى از آدميـان بعـضى ديگـر را            نكرده و نمى  

ز گرگ درنده از بين برده و موجب فنا و نابودى آنـان             بدتر ا 
  2.گردند مى

                                                 

›ω)) É ـ1 Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&((28ى آل عمران، آيه   سوره.  
  و يأكل بعضنا بعضا عيانا     وان الذئب يترك لحم ذئب ـ2 
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هـاى دينـى، و    توانند با انجام دادن دقيق برنامـه       هم اكنون نيز كشورهاى اسالمى مى     
اجراى صحيح دستورات اسالمى، عظمت و ترقى خود را بازيافته و زندگى انـسانى بـه       

لى روح اسـالم وجـود داشـته        معناى واقعى آنچنان كه در دوران درخشان و روشن تج         
بيابند و زمينه را براى جلوگيرى از هرگونه استعمار، اعم از سياسى، اقتصادى، فكـرى،               

  . ادبى و علمى آماده ساخته و خود، مبتكر و سازنده باشند
  

  2پايان جلد                                                                                     
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