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پروردگارم به من ادب آموخت. و چه نیک ادبی «
 »آموخت!

 این کتاب را به مادر فداکار و مربی مھربان و با ایمانم
 و چه ھمخوانی شگفتی کنم. تقدیم می

 این کتاب، پایان یافتن ویراستاریبا که 
 مع وجود او نیز که در سراسر زندگی،ش

 کانون خانواده رو روشن نگاه داشته بود،
 گرایید! یبه خاموش
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 به نام پروردگاری که آفرید

 »ی کتاب از برگرداننده سخنی بر ویرایش تازه«
ی آدمیان، فراخواندن آنان به رشد و کمال، و برتر رفتن از سطح  اسالم به ھمه پیام

ھای این فرا رفتن و  گی است. و ابزار و شیوه هخود به خداگون رسانیدنحیوانی و 
روشنی و گستردگی، برای ھمگان  بالیدن و به چکاد واالی انسانیت رسیدن را قرآن، به

 بازگفته است.

املنهج الرتبية «پیش کتابی به نام  ھا سال سالمی، محمدقطبی پژوھشگر ا نویسنده

 به فارسی برگردانیده شد.» روش تربیتی اسالم«نگاشت که به نام  »اإلسالمية
) ۱۳۴۵روند این کار در پیشگفتار چاپ نخست گفته شده است. از آن ھنگام (سال 

مطالب تربیتی و مند به  خوانندگان عالقهتاکنون این کتاب مورد توّجه و استقبال 
و مراکز تربیت معلم و بیرون از آن مراکز فرھنگی و  ھا دانشگاه اخالق اسالمی، در

 آموزشی، قرار گرفته است.
ھای سوم و چھارم، از ھمان  چاپ دوم با ویرایش، از نو حروفچینی شد، و چاپ

 ی افست، چاپ شد. چاپ، بدون ویرایش با شیوه
ی مرکز نشر  یز از ھمان نسخه به وسیلهقرار بود چاپ پنجم (چاپ کنونی) ن

دانشگاه شیراز انجام گیرد، اما پس از آن، پیشنھاد شد، این نسخه ویرایش بود. در 
راستای این عمل اشتباھات چندی در کار برگردان، بویژه آیات قرآن، وجود داشت زیرا 

 دان قصرچنانکه در پیشگفتار چاپ نخست به راز و رمز گفته شده است، آن کار در زن
ای برای  ی بسنده و پسندیده گرفته، دانش و تجربه به بعد انجام ۴۲ی ھا سال

توان  برگردانیدن آن به فارسی، برای برگرداننده فراھم نشده بود. اگرچه ھنوز نمی
و کارآزمودگی گذشت سالیان را بسنده ی به دست آمده، و دانش فراھم شده  تجربه

و آغاز پرداختن به برگرداندن، بسی بیشتر است؛ زیرا از آن  ،دانست، اما از روزگار جوانی
روز تاکنون، پیوسته، برای برگردانیدن بیش از ده جلد کتاب دیگر از زبان عربی به 

 .ھم بوده است فارسی توفیق پروردگار رفیق را
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ی مرکز نشر دانشگاه شیراز به  از این رو کتاب حاضر با ویرایش کلی نوینی، به وسیله
شود. بدان امید که پروردگار توفیق ھمیشگی خود را برای به  تاران تقدیم میخواس

ی اخیر منتشر شده است، لطف ھا سال فارسی برگردانیدن جلد دوم آن نیز که در
 شاءالله. ای تمام و شایسته انجام پذیرد. ان فرماید تا این خدمت بایسته، به گونه

 سیدمحمدمھدی جعفری
 
 



 
 
 
 

 گفتار برگرداننده

معنای پرورش دادن و پرورش یافتن انسان، از آغاز آفرینش بوده است،  تربیت، به
زیرا از آن ھنگام که بشرھای نخستین، روش غذا خوردن و چرانیدن دام و کشت زمین 

تعلیم و تربیت انجام یافته است.  اند، را (با ابزارھای ابتدایی) به فرزندان خویش یاد داده
دار، از لوازم اجتماع است. ھمینکه انسان  اّما آموزش و پرورش شکل یافته و ھدف

ای  زی، اجتماعی شد و با مردمان دیگر زندگی آغاز کرد، ناچار شد از پاره تک
ای را محدود کند تا ھمه بتوانند در حدی معین  ھای خود چشم بپوشد و پاره آزادی
باشند. برای شناختن این حد و رعایت آن، موضوع تعلیم و تربیت اجتماعی پیش آزاد 
ھا بوده و ھست، حتی  ی اجتماع ی تربیت، بویژه، منظور ھمه آید. در این مسأله می

ھا بوده و  فتار اجتماعاند، برای ر ھایی نیز که به تعلیم کاری نداشته ھا و اجتماع قبیله
اند، برای رفتار  ھایی نیز که به تعلیم کاری نداشته ھا و اجتماع ھست، حتی قبیله

ای بودند تا از آن فراتر نروند. در  اجتماعی خود ناچار به ترسیم مرز شناخته شده
ی تعلیم نیز افزون بر تربیت نظر دارند، نیاز بیشتری به  ھایی که به مسأله اجتماع

عارف نیز به آدابی نیاز شود، زیرا چگونگی بکارگیری علوم وم موضوع تربیت احساس می
 دارد.

 ھای اصلی تعلیم این ادعا را بکنیم که کلی است و ی پایه اگر بتوانیم در باره
توان  ی تربیت نمی گمان این ادعا را در باره جا یکسان اعمال گردد، بی د در ھمهتوان می

قبیله و کرد؛ زیرا اصول تربیت کامًال نسبی و اعتباری است. تربیت ھر گروه و دسته و 
کند. ھر پیشامدی بر این جریان اثر  شود و رشد می ریزی می ملتی با گذشت روزگار پایه

گذارد. اوضاع جغرافیایی، آب و ھوا، منطقه سکونت؛ شکل اجتماعی؛ تعلیمات و  می
ثیر ژرف دارد؛ از این رو ھر ملتی، باید با توجه به أھمه در ساختمان تربیت تھا  آن مانند

ھای خود، اوضاع تاریخی و جغرافیایی، باورھای رایج و مورد احترام،  هتاریخ و گذشت
رویدادھا و پیشامدھا، و تربیت، کاالی قابل صدور از کشوری به کشور دیگر نیست، باید 

خواھد  رود (یا می سوی چه ھدف و مقصودی پیش می خواھد، به دید آن ملت چه می
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عنوان ابزار شایسته و درخوری،  ت را بهبرود) و شرایط ملی و محلی آن چیست، تا تربی
 سوی ھدف رھسپار شود. در اختیار گیرد و به

استاد و کارشناس طراز اول تعلیم و  ١استاد ربر دترنزاکنون چند جمله از پروفسور 
 شود: تربیت [رئیس بخش تعلیم و تربیت کمیسیون ملی سوئیس] ارائه می

ملت در صالحیت خود آن ملت ھر ھای آموزشی  جای تردید نیست که برنامه«
 .»...است

ی  مدیر کل پیشین یونسکو ھنگام افتتاح چھاردھمین دوره ٢تورس بودهآقای 
«... ) ... چنین اظھار داشت: ۱۹۵۱المللی تعلیمان عمومی (ژنو ـ ژوئیه  کنفرانس بین
اند  ھای ھنگفتی از راه صنعت اندوخته برای کشورھایی که ثروت توان می به چه طریق

کی ھستند روش مشابھی را تآن کشورھایی که برعکس کمابیش به صنایع خارجی م و
در حق امور اجتماعی و  توان می در پیش گرفت؟ و سرانجام کدام اقدام مشترکی را

 ھا که آنقدر با ھم اختالف دارند معمول داشت؟ ... فرھنگی ملت
ھای ممالک غربی  برنامهھای آموزشی محلی از روی  غالبًا در این کشورھا برنامه

استنساخ شده و با شرایط زندگی بومیان ھماھنگی ندارد. در چنین صورتی برای این 
آید که  کشورھا [مستعمرات استقالل یافته] پس از تحصیالت استقالل ضروری بنظر می

 ھای تحصیلی موافق با احتیاجات و وضع محلی و فرھنگ ملی داشته باشند ... برنامه
ھای تازه و تربیت مردان و زنان  و تربیت عبارت از آموختن روش قدرتھدف تعلیم 

اجتماع باز کرده، محسنات و  صورت طبیعی جای خود را در الیقی است که بتوانند به
کن کرده، خود را به  را ریشهھا  آن خصوصیات اخالقی خود را در آن بکار برند، نه اینکه

  .٣»ندآور صورت افراد بیگانه در کشور خویش در
ی  یافتم برنامه دیدم و درمی و بیش می ی علوم تربیتی بودم. کم چندی شاگرد رشته

ھای آموزش و پرورش کشورھای  ای، از برنامه درسی، رونوشتی و گاه صددرصد ترجمه
 غربی است.

 روش کشوری نظر دارد که در آنجا تحصیل کرده است. ھر استاد، به

_____________________ 
1- Prof. Robert Dotterrens 
2- M.Torres Bodet 

از انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در » ھای تحصیلی ھا و طرح آموزش ابتدایی ـ برنامه«از کتاب  -۱
 .۱۳۴۳ایران ـ 
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گاه بودم که ایران نیز یک روش تر خود الزم دارد، اّما دانشمندان  بیتی مخصوص بهآ
اند و اصوًال متخصص در این رشته کم بوده  مطالعه و بررسی کرده تر کم ما در این زمینه

جا تحصیل کرده است. اخیرًا آقای نی تربیتی کشوری است که در آھا روش و یا متأثر از
دکتر شریعتمداری استاد دانشمند دانشگاه اصفھان، زمانی که در دانشگاه شیراز 

ھای) خود  این مھم را مورد توجه قرار داده و در دو کتاب (از نوشته کردند میتدریس 
ات و به اوضاع ایران و تعلیم» جامعه و تعلیم و تربیت«و بویژه » اصول تعلیم و تربیت«

ھای آموزشی در خور ملت ایران  سوابق و افکار مردم این کشور نظر داشته و برنامه
 اند. ریزی کرده طرح

ھا و باورھای مردم ایران و دیگر  ھا، آموزش آنچه بیش از ھر چیز بر اندیشه
 ی اسالم است. کشورھای اسالمی چیره است، تعلیمات بلندپایه

دم نازل شده است و ھدف از آمدن پیغمبران، باید دانست که قرآن برای تربیت مر
ھا و  ی مردم از آلودگی ، پاک ساختن و شستشوی اندیشهج بویژه پیغمبر گرامی اسالم

به ھدف عالی انسانی رو  پس تربیت و تعلیم آنان برای رسیدنھا بوده است و س ناپاکی
 مال.به ک

، ÷اسماعیلی یکتاپرستی در جھان و پسرش  دھنده ، نخستین ندا÷ابراھیم
ی خدا از درون جان دست دعا به درگاه پروردگار  ھای خانه پس از بنا نھادن پایه

خواھند که فرمانبر خدا باشند، از  دارند، در دعای خود از پروردگار فرزندانی می برمی
خدا را برای آنان بخواند، قانون  ان پیغمبری برانگیزد تا آیاتخواھند از میان آن خدا می

ی ناپاکی را از جان و دلشان  انان بیاموزد و ھر بدی و آلودگی و اندیشهو حکمت بد
رساند و بر مؤمنان منت  پروردگار حکیم نیز این خواست را به اجابت می .١بزداید

 .٢انگیزد تا مطلب آن دعا را عملی سازد گذارد و از میان گروه گمراه، پیامبری برمی می
ی آفریدگان است،  ضمن وصف خدایی که مورد تسبیح ھمهنیز   ی جمعه در سوره

سواد گمراه و سردرگم، پیغمبری  او ھمان خدایی است که از میان مردم بی«فرماید:  می

_____________________ 
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم  ۡ�َعۡث ٱَر�ََّنا وَ ﴿ ـ١ َوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ�ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

نَت 
َ
 .]129[البقرة:  ﴾١٢٩ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱأ

ُ ٱلََقۡد َمنَّ ﴿ ـ٢ ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا
َ
َوُ�َزّ�ِيِهۡم  ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱَوُ�َعّلُِمُهُم   .]164آل عمران: [ ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
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ھای خلقتش را به گوش جان آنان برساند، پاک و  از خودشان برانگیخت تا آیات و نشانه
جودات را بدانان باصفایشان گرداند، قانون آفرینش و حکمت و راه و روش مو

ر پس از بی پیغم . در اینجا تزکیه را بر تعلیم مقدم داشته است. وظیفه١»بیاموزد
ی مردم از ھر  عیب ساختن جان و اندیشه بی خواندن و گوشزد کردن آیات، پاک و

ی جالب توجه در اینجا  نکته .آلودگی و ناشایستی و سپس تعلیم کتاب و حکمت است
زکیه، نه تنھا برای گروه معدودی است ی تعلیم و تھا نعمتاین  این است که استفاده از

پیوندند،  ی کسانی نیز که بعدھا بدانان می که پیغمبر از میان آنان برخاسته، بلکه ھمه
حال خود  ی بندگان خویش است آیندگان را به و حکیم که به فکر ھمهزیرا خدای عزیز 

 .کند رھا نمی
بیکران قرآن  ی تربیتی را از ژرفنای دریای ناسفتهدھای یدر صدد بودم این مروار

ھای درسی و غیردرسی  بیرون بیاورم، اّما نه توانایی شناوری داشتم و نه گرفتاری
ی توانا و  وقتی برایم گذاشته بود؛ در این ضمن به کتاب حاضر برخوردم که نویسنده

د، آن را خواندم و از گوھرشناس آن مرواریدھا را برون آورده، نیک سفته و پرداخته بو
بھره  زبانان از چنین اثر پرارزشی بی مطالبش استفاده کردم، دریغم آمد که فارسی

 مانند.
) نوشته ۱۳۳۹-۴۰، (۱۹۶۰آید، پس از سال  که از مطالبش برمی این کتاب، آنچنان

گرفتاری ، برگردان فارسی آن را آغاز کردم، اّما ۱۳۴۲شده است. من در اوایل سال 
ی این کار بازداشت. اخیرًا باز فرصتی  ی و مخصوصی مرا از تحصیل و از ادامهناگھان

دست آوردم تا به جبران محرومیت از تحصیل، به مطالعات خود ادامه دھم و کار این  به
 پایان برسانم. ترجمه را به

خدای را سپاسگزارم که توفیق داد تا در ھر حال و ھر نوع گرفتاری، از مطالعه و 
 تدبر در قرآن مجید محروم نگردم. بررسی و

ی کتاب را به خوانندگان معرفی کنم، اّما  شایسته است در این گفتار، نویسنده
دانم  متأسفانه ھیچ منبعی که بتواند این وظیفه را برآورد در اختیار ندارم. ھمینقدر می

 و یکی از ناشران ،عرب است مصرکه دانشمندی مسلمان از اھالی جمھوری 

_____________________ 
ِيٱُهَو ﴿ ـ١ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ

ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ�  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِٖ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ   .]2اجلمعة: [ ﴾٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ



 ٧  گفتار برگرداننده

ای که متخصص در  نویسنده«...  یش او را چنین معرفی کرده است:.اھ کتاب
و از آنجا که آثار ھرکس » ھای اسالمی است... پژوھش نظر ھای روانی از نقطه بررسی

)، نوشته است ۱۳۴۱-۱۳۴۲( ۱۹۶۲یی را که تا سال ھا کتاب بھترین معرف او است،
 رسانم. نظر خوانندگان می به

رم بجز کتاب حاضر دو کتاب دیگر از ایشان به فارسی تا آنجا که من اطالع دا
 اند، عبارت است از: یی را که برگردانندگان برگزیدهھا نام برگردانده شده است که

 انسان بین مادیگری و اسالم. -۱
 .۳، ۲، ۱ج  ھای روشنفکران. اسالم و نابسامانی -۲

 ی زیر است:ھا کتاب دیگر تألیفات او که به فارسی برگردانده نشده

 منهج -4التقاليد.  ةمعرك -3. ج الرسول قبسات من -2النفس واملجتمع.  فی -1

الثبات  -7. نيةاإلنسا النفس دراسات فی -6 .١مسلمون؟نحن   هل -5سالمی. اإل الفن

 .٢العرشين القرن جاهليت -8. يةالبرش ةحيا  والتطور فی
ی بیشتر مسلمانان  ی کشور ما برای استفاده چه خوب است برگردانندگان ورزیده

این مملکت، به برگردانیدن دیگر آثار این دانشمند دست یازند تا بدینوسیله پیوند 
 معنوی مسلمانان با یکدیگر استوارتر شود و به طرز تفکر یکدیگر نیز بیشتر آشنا شوند.

*** 

 حاضر: ی نوشتار حاتی در بارهیتوض
از آنجا که این نوشتار، نخستین برگردان مفصل برگرداننده است، احتمال خطا  -۱

و اشتباه در آن وجود دارد اما نه بدان اندازه که در ھدف و خواست نویسنده 
 انحرافی پیش آورده باشد.

ای که مطلب  ام کلمه به کلمه و جمله به جمله برگردانم، به گونه گرچه مقید نبوده
ھای پایان ناپیدای  فارسی فھمیده نشود و یا دست و پای خود را در رشتهکتاب به 

(کوچک و یا بزرگ) از نویسنده جا نیفتاده  عربی ببندم، اّما ھیچ مطلب و منظوری
 است.

_____________________ 
 برگردانده شده است. »میا ما مسلمان ھستیآ«تاب به عنوان کن یا -١
با عنوان  ۷ی  کتاب شماره» سیمای جھل در غرب«و » جاھلیت قرن بیستم«عنوان  ـ این کتاب به٢

 برگردانده شده است.» فرد و اجتماع«نام  و کتاب اول به» اسالم و تحوالت زندگی«
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در ھا  آن ای از کار برده است که پاره ی محترم اصطالحاتی در کتاب خود به نویسنده
شود؟ در این باره در پانویس  داول برگردانده نمیفارسی معادلی ندارد و یا به زبان مت

مقصود  ام که رسا به جای آن گذاشته توضیح داده و یا اصطالح دیگری از زبان فارسی به
 باشد.
ث نبوی حدی ۲۷ی قرآن و  آیه ۵۰۰حدود  نویسنده برای بیان منظور خویش به -۲

ای موارد  اره) استشھاد کرده است. در پاز منابع ھل سنتھا  آن (با ذکر منبع
آورد که گاه تفاوت آیات یک و  ی قرآن گواه می آیه ۲۰برای یک موضوع بیش از 

اید شی کالم، اینگونه آیات (که  یا دو واژه است، برای پیشگیری از اطاله
 کند) حذف شده است. مجموعًا از پنجاه آیه تجاوز نمی

وجه  فارسی به ھیچ ی آیات (جز معدودی) به فارسی برگردانده شد. گرچه زبان ھمه
دلیل فراوانی آیات و جلوگیری  برای برگرداندن آیات معجز بیان قرآن رسا نیست. اّما به

زبان عربی آشنایی ندارند، چنین کاری شایسته بود. نام  از مالل خوانندگانی که به
 ھا در پانویس نوشته شد تا خواستاران به قرآن مراجعه کنند. ی آیه ھا و شماره سوره

 زندان قصر –محمد مھدی جعفری  سید
 ۱۳۴۴بھار  –تھران 

 



 
 
 
 

 پیشگفتار چاپ اول

 اندیشیدم: گفتم و با خود می به خود می
یم از این واقعیت روشن غفلت داشته باشیم و ندانیم که اسالم نیز توان می چگونه

برای تربیت است و این راه را به خوبی در قرآن مجید به خواستاران دارای راه و روشی 
 خویش نشان داده است؟

 کردم! خواندم، اّما این حقیقت را درک نمی بارھا قرآن را می
ھای تربیتی فراوانی  با یک حالت طبیعی احساس کرده بودم که در قرآن راھنمائی

ی آن بیندیشد و متأثر شود، دارای  هگذارد و اگر انسان در بار است که بر نفس اثر می
است و  تر نزدیک رفتار و طرز تفکر و احساس معینی خواھد شد که به تقوا و شایستگی

 دھد. تری بدو دست می شود و حالت انسانی تر می روشن
از آنجا که این موضوع یک امر روشن بود و به اندیشیدن نیاز نداشت، آن را احساس 

داند، و  طور مشخص منشأ آن را نمی احساس مبھمی که انسان بهکردم. اّما میان  می
گاھانه حتی تربیتی قرآن دارد تفاوت زیادی است،  ای که نسبت به راھنمایی آن درک آ

اند؛ بلکه  داند که این آیات نه تنھا بطور پراکنده و تصادفی نیامده زیرا در این حالت می
ز دارای ھدف و مقصدی معین بوده و روش فراگیر رو به تکاملی است که ھر جزیی ا

 ی آن ھدف داشته است. ھر واژه
الزم نیست که تمام مردم جزئیات این روش فراگیر و تمام، و این راه روشن 

اند و تا اعماق جانشان نفوذ کرده، آنان را بدانجا که شایسته بوده  مستقیم شکل گرفته
 پیش رانده و به حرکت درآورده است.

 گاھی ارزش خود را دارد.ھرحال این آ  به
بدان دلیل با ارزش است که پشتیبان این احساس مبھم باطنی است و آن اثر 

 کند. دار می تاریک سطحی در جان را ریشه
نزد پژوھشگران و دانشمندانی ارزش دارد که به چیز مبھم راضی نیستند و 

تفع و شامخ ی مر توانند نیروھای درونی خویش را از اوج گرفتن بر فراز قله نمی
ی روشن و پابرجایی ھستند که با ھا روش حقیقت باز دارند و ھر موضوع خواستار راه و
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ی آن و رسیدن و پی بردن به حقیقت و واقعیت آن در برابرش  بحث و پژوھش در باره
 آورند. سر تعظیم فرود می

ی تربیتی رایج شرق و غرب آشکار ھا روش سرانجام ارزش آن ھنگام سنجش با
است. از ھا  آن بررسی دقیق ھا، آن به که دلیل فریفتگی مردمی ھا روش ود،ش می

دلیل اینکه مورد بررسی قرار گرفته و  انحراف خطرناک آن غافل ھستند و فقط به
 دانند. را شایسته میھا  آن دارای جزئیاتی است،

گامی بردم. حتی ھن نمی  خواندم، اّما به وجود این روش تربیتی پی ھا قرآن می مدت

نگاشتم و در آن کتاب به روشنی ابراز داشتم:  را می »سالماملادية واإل اإلنسان بني«که 
ھا که  ی غربی دارد که از اساس با نظریهای  اسالم در رفتار با نفس انسان روش ویژه

روش  غربی و چه شرقی) تفاوت دارد، بهگری استوار است، (چه مادّیون  ی مادی برپایه
ی انسان داشتم و  پی نبرده بودم زیرا در آن ھنگام یک نظر کلی در بارهتربیتی اسالم 

ی روانشناسی او در آن کتاب مشغول بودم. فقط یک صفحه از آن  به پژوھش در جنبه
کتاب را به بیان این موضوع اختصاص دادم که آن نیز ھرگز نتوانست حتی مقدار 

کند. پس از آن در کتابی که ھنوز  اندکی از خطوط بسیار پھناور تربیت اسالمی را رسم
ی سیاست آموزشی نوشتم و در ھر دو جا با احتیاط و  منتشر نشده است، فصلی در باره

اندیشی پرداخته بودم. و این ھمه بدان دلیل بود که در آن ھنگام این  از دور به چاره
 موضوع را احساس نکرده بودم و پس از آن برایم روشن شد!

نشدم و به  تر نزدیک بیش از آنچه احساس کرده بودم به ھدفھا گذشت و من  سال
نپرداختم. تا اینکه شب عجیبی که ظاھرًا با  اسالمیی تربیت  نوشتن کتابی در باره

ی دیگر اختالف بسیاری داشت، پیش ھا شب تفاوت نداشت، اّما برای من با ھا شب دیگر
 :کنم ّما ھرگز آن را فراموش نمیگذرد، ا آمد. با وجود اینکه چھار سال از آن تاریخ می

در چنان فشار نفسانی شدیدی گرفتار بودم که اندک پرتو نوری نیز در گوشه و 
 رسید. نظر نمی کنار آن به

ھم بدین کتاب پناه   خوانیم. در تمام آن شب قرآن یگانه کتاب ما است که در آن می
سر  روز با آن به شبانه برده سه، چھار بار آن را خواندم. کتابی که در تمام لحظات

ھایی را که کرده است شنیده بودم اما  ھا، خبرھا و راھنمایی ھا، گفته بردم و تمام آیه می
طور ناگھانی یک صفای روح و درخشندگی باطنی احساس کردم و  در آن شب به
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درپی، مانند درسی که حفظ داشتم، از برابرم  ام پی ناگھان تمام خاطرات گذشته
 گذشتند!
بینم؟ چرا پیش از این پی نبرده بودم؟ در برابر خود روش کامل و  تا! چه میشگف

کردم که پیش از آن ھرگز به ذھنم خطور  فراگیری از تربیت اسالمی را مالحظه می
نکرده بود! روش کاملی که کوچک و بزرگ را جا نگذاشته، جان انسانی را با تمام 

 گیرد! ر بر میھای زندگی بشری د ھای آن و تمام جنبه جنبه
 دانم! حال چرا از این راه و روش غافل بودم... مطلبی است که نمی

ماند! با وجود این اندکی پیش از آن به ذھنم  از سادگی و روشنی به بدیھیات می
کردم و تمام  و در آن لحظه روش تربیت اسالمی را آشکار حس می !نرسیده بود

را گواه روشن آن یافتم. در  ج رسول خدا ھای قرآن و تمام گفتار و کارھای راھنمایی
ی خلق و خوی  ، در بارهلترجمان واقعی قرآن بود. از عایشه ج حقیقت رسول خدا

 .»خلق و خوی او قرآن بود«آن حضرت پرسیدند، گفت: 
ی تربیت اسالمی بود و با خوی و خلق ذاتی خویش، و یا با  ی زنده از این رو او نمونه

 ی آن روش است. کننده  مردم، روشنھای او برای  راھنمایی
 را در کتابی بنگارم.ھا  آن بررسی مسأله را بدین ترتیب آغاز کردم و تصمیم گرفتم

نظیر است.  ی تربیتی دنیا، یگانه و بیھا روش روش تربیتی اسالم در میان تمام
به این دلیل که تمام دقایق نفس بشری را فراگرفته و نسبت به ھر حرکت و یگانگی 

کند؛ و ھمچنین  گیرد توجه می بش و فکر و ادراکی که از اندرون سرچشمه میجن
گذارد و پیامد  مانندی است که بر نفس آدمی و بر واقعیت زندگی می دلیل ٍتأثیر بی به

ت و لیب در تاریخ بشری است. مّلتی که از حضیض ذّ جمھم آن ایجاد ھمان اّمِت ع
با ھا  آن خلق پراکنده و گوناگونی که دیدارو به آسمان رسید. آن  دخاک زمین بلند ش

ھم پیوسته،  و کشمکش چیز دیگری نبود. ھمین مردم به یکدیگر جز برای جنگ
ھای فکری انسانی پرداخت، بزرگ شد و به آبادانی و  استوار شده و به فتوحات و جنگ

سازندگی دست زد و کارش به جایی کشید که آرمان واالی اخالق و انسانیت شد و 
ای که نه پیش از آن دیده شده است و نه پس از آن در سراسر تاریخ مانندش  مونهن

تکرار گردید. در اندک مدتی در سراسر زمین پخش شد و روشنایی ایمان و ھدایت را با 
ھای زمین رسانید. و به دستور پروردگارش زندگی نوینی را در  خود به تمام گوشه

 گذاری کرد. جھان پایه
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ی تربیت بود، و از نظر مادّیات  ی ھمین شیوه ی با تمام اوصاف، نتیجهاین چنین ملت
 ای در تاریخ شد. و معنویات، ادراکات و طرز تفکر، رفتار و کردار ھمه و ھمه، ملت یگانه

ُکندی و در عرض بیش از ھزاران سال، بتدریج این ملت جمع  و اگر طول زمان، به
ی  ھم ریخت، به سبب دور شدن از این شیوهرا پراکنده کرد و ساختمان متحدش را در 

شود و البته برخی از مظاھر  تربیت اسالمی بود و این دوری، گاھی آشکارا دیده می
 اند. توخالی و غیرعملی آن را نیز نگاه داشته

ھای آن برای مسلمانان  تی اسالمی را با تمام جنبهبیاگر این کتاب بتواند روش تر
مؤمن و معتقد گردانیده باعث شود که آن را درک کنند؛  روشن کند و آنان نسبت بدان

 ی مھم خویش را انجام داده است. وظیفه
 از خدا بخواھیم توفیق عمل.

ای که براساس نظر نفسانی گرفته شده است  این جلد از کتاب را برای تشریح نظریه
 اختصاص دادم، و جلد دیگر را به تربیت عملی در مراحل کودکی، پیش از بلوغ،

ی  ھای مسلمانان در عصرھای گوناگون در باره نوجوانی و رشد و نشان دادن نوشته
 تربیت.

ی آن  ی دعا و برآورنده تنھا تو شنونده ،پروردگار توفیق خیر به من بدھد. پروردگارا
 ھستی.

 محمد قطب
 



 
 
 
 

 :فصل اول
 سازی زمینه

 ها هدف ها و وسیله
 ؟ھا ھدف ھا مورد توجه است و یا ی تربیتی وسیلهھا روش آیا در

ھر عصر و روزگاری نسبت به روزگار دیگر و ھر نسلی نسبت به نسل دیگر دارای 
 یابد. ای از وسایل در ھر دوره تغییر می کم پاره ای است، و یا دست وسایل ویژه

شماری مورد استفاده قرار  ی بیھا ھدف سیدن بهممکن است یک وسیله، برای ر
 گیرد، و یا در استخدام ھیچ نوع ھدفی نباشد!

برای مثال ورزش بدنی، از جمله وسایل تربیتی است؛ اّما به تنھایی نه روشی را 
 کند. ای را ترسیم می معین و نه شیوه

م و گونه که در آلمان نازی بود، روح اطاعت از رژی ھمانممکن است ورزش؛ 
انضباط شدید را تقویت کند. ورزش کردن در آنجا فقط برای تقویت بدن نبود بلکه 

ھا و دستورھا و فانی شدن در شخصیت دورت و  دلیل پیروی جوانان از فرمان به
ھیتلر بود. و یا امکان دارد ورزش، روح ھا  آن شخصیت پیشوا و فرمانده دیکتاتور مقتدر

گونه که در انگلستان و دیگر ممالک  ش دھد. ھمانھمکاری و اجتماعی بودن را پرور
شمال اروپا از این امر چنین قصدی دارند. ممکن ھم ھست که روح فردیت و 

ھمانگونه که  خودخواھی ایجاد کند و جریان از اصل منحرف شده بدین مسیر بازگردد.
است، و  فقط ابراز شخصیتھا  آن ای از ورزشکاران ما دارند و ھدف این روحیه را پاره

ی اجتماعی بنا شده، در  حتی در بازی فوتبال ھم که در اصل برای ایجاد روحیه
ورزشکاران روم قدیم آنان را به کوشند، و یا ممکن است مانند  می راستای خودنمایی

» زیبایی«دلیل  پرستش بدون و فریفته شدن در برابر قدرت جسمانی صرف، و یا فقط به
دلیل گردن کلفت شدن و باد به غبغب  ارد ورزش را صرفًا بهاندام وادار کنند. امکان د

انداختن و پیچیده کردن عضالت بخواھند. بدون اینکه از روح ورزش چیزی احساس 
وسیله از محیط و سطح حیوانان باالتر آیند و به انسانیت نائل  کنند و یا بخواھند بدین

 شوند. نما می ھایی آدم شوند، گوساله
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ای برای تربیت افراد است. این وسیله نیز امکان دارد در  ز وسیلهسرایی نی داستان
 یی مورد استفاده قرار گیرد و یا اصًال به ھیچ ھدفی نرساند.ھا ھدف راه

و لطافت، ذوق را پرورش  ھا زیبایی ممکن است روح ھنرمندی و حساسیت در برابر
جھان خارج شود و ی  ی درون و یا تفکر در باره دھد و یا باعث ایجاد حس اندیشه

اندیشمندان را متوجه سازد که از پیشامدھا پند گیرند تا بدینوسیله راه ھدایت را یافته 
 راھی دور شوند.ماز گ

برای شنونده و یا خواننده باشد. و نیز امکان » تسّلی خاطری«ممکن است صرفًا 
 دارد مردم را به پوچی و بیھودگی بکشاند.

پیمایند  خودی خود نه بر روشی راه می ه ھرکدام بهوسایل دیگری نیز وجود دارد ک
ھا موجب بیھوده پنداشتن و  ھر حال این موضوع کنند. اّما به و نه راھی را روشن می

شود. خیر ھرگز! وسایل تنھا ابزاری ھستند که به ما  ھا نمی شمار نیاوردن وسیله به
. پس شایسته است ایمان داریم ھا بدانیی برسیم که ھا ھدف کنند تا به کمک می

دقت ھا  آن و گزینشھا  آن ی نسبت به وسایل توجه کافی کرده و برای پژوھش در باره
ی نادرست نه تنھا فایده ندارد، بلکه ھدف را نیز ضایع  فراوانی بکار بریم، زیرا وسیله

ی تربیتی، ھا روش در ،کند. بنابراین سازد و شخص را از توجه بدان منحرف می می
 دارای ارتباط کامل غیرقابل انفکاکی است. ھا ھدف ھا و وسیله

ای که آن را عملی کند، و نه ارزیابی وسایل جدا از  نه ارزیابی ھدف بدون وسیله
 اھداف امکان دارد.

ی ھا روش در این میان روش تربیتی اسالم، ھم از نظر وسیله و ھم ھدف، از دیگر
خود جلب و به  بودن نظرھا را بهتربیتی متمایز و منحصر به فرد است. این منحصر 

 خواند. نظیر در طول تاریخ می ی این باور بی اندیشیدن در سرچشمه
 بدون تردید سازگاری اندکی میان روش تربیتی اسالم و مسیر زندگی آن با دیگر

ی تربیتی، چه از نظر ھدف وجود دارد، اما پس از بررسی مطلب با حقیقت ھا روش
که بشریت در سرتاسر تاریخ خود ھرگز نظامی بدین گستردگی  شویم رو می پایداری روبه

ی  جانبگی نشناخته است که تمام امور مربوط به زندگی انسان و ھمه و فراگیری و ھمه
ی فراگیر و دقیق خود قرار داده باشد، و امتیاز دیگر ھا روش ی لحظات او را در گستره

وحدت راه و وحدت ھدف  گز ازجانبگی ھر آن این است که این گستردگی و ھمه
گزند که ھریک به  ی گوناگونی برنمیھا راه شود؛ برای رسیدن به ھدف منحرف نمی
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ھای  غایتی منتھی شده شخص را به جھتی سوق دھد و نیروی او را میان کشمکش
ھای جان را گرفته  گوناگون ھدر دھد. راه یکی است و ھدف ھم یکی. تمام پراکندگی

کند. نیروھای درون ھم در داخل  می ی یک ھدف گردآوری پایهسازد، و بر  ھمبسته می
با یکدیگر در حال مسالمت و آرامش ھستند و ھم از نظر خارجی با جھان و مردم و 

 زندگی.
کند. در  از ھمان نخستین لحظه، انسان این منحصر به فرد بودن را احساس می

تالف در وسایلی که از نظر بینیم که با وجود اخ ی تربیتی دنیا را میھا روش حالی که
را تحقق بخشند، ھا  آن یھا راه محیط و شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی باید

جدا ھا  آن را از ھمان ابتدا، در ھدف باکنند، اسالم  تقریبًا ھدف ھمانندی را دنبال می
 یابیم. می

 است.» شھروند شایسته«ی تربیتی این جھان تربیت ھا روش ھدف تمام
ھان املتی یکنوع شھروند را با خصوصیات و صفاتی خواھان است، و یا خوحال ھر 

سپاھی مسلح آماده به جنگی است که ھر لحظه در حال بسیج برای تجاوزکاری و یا 
جویی (خواھان است) که نه بر کسی ستم  برای دفع تجاوزکاری باشد. و یا شخص صلح

شود که  تجاوز دیگران رفته حاضر میزیر بار  کند و نه روا داشته و به حقوقش تجاوز می
درازی کند و یا خواھان عابد زاھد از زندگی دنیا و  به مال و حقوقش دست

ھای زشت  توزی ھا و کینه ای است که نسبت به ستیزه ھای آن دوری گزیده کشمکش
باشد. و یا  اش، وطن عزیزش و نژادش می جھان بیزار است. و یا کسی که تنھا معشوقه

ھا دارای یک ھدف ھستند: آماده کردن  ی این ملت ی ... اما ھمهکسان دیگر
 شھروندی شایسته برای داخل مرز خود.

و برای آماده ساختن  ،اما اسالم ھرگز نظر خود را تا این اندازه تنگ نکرده است
آماده  تر است، و آن کوشد. دارای ھدفی و افق دیدی گسترده شھروند شایسته نمی

شایسته است. مطلق انسان، به معنای گسترده و  »انسان«ساختن و درست کردن 
فراگیر، انسان با تمام خواص و گوھرھای نھفته در اندرون خود؛ انسان از جھت انسان 

 ی زمین و یا جای دیگری. بودن نه از جھت شھروند بودن در این محل محدود از کره
تر  مانان دارند گستردهبدون تردید این نوع تربیت از ھر مفھوم و معنایی که غیرمسل

 است. و فراگیرتر
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در ھمان ابتدای بلند شدن ندای اسالم در مکه، با وجود پاسخ تنھا افراد معدودی 
دادند و ھیچ پشتیبانی جز خدا نداشتند، و  به این ندا که اقلیت مطرودی را تشکیل می

اسالم ادعا کرد خدا بود، ھا  آن از سوی تمام صاحبان زر و زور رانده شده تنھا پناھگاه
به مفھوم کلی کلمه است. و در یکی ھا  انسان که دعوتش جھانی است و خطاب به تمام

 :گوید ی تکویر، می ھایی که در ھمان ابتدای امر در مکه نازل شده، سوره از سوره

 .]۲۷[التکویر:  ﴾٢٧إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكرٞ ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿
 ».ای تمام جھانیان نیستاین قرآن چیزی جز یک یادآوری بر«

شناسد نه اھل مکه و نه قریش.  در نخستین گام گوید برای جھانیان، نه عرب می
کنند. در میزان و سنجش  ی خاکی زندگی می برای تمام مردمی که بر روی این کره

خدا ھیچ تفاوتی میان عرب و غیرعرب نیست، جز آنانکه بیشتر پروا گیرند و راه 
 شناخت حق را بھتر و بیشتر یافته باشند:رستگاری، یعنی 

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ْۚ إِنَّ أ ِ ٱوََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

 .]13احلجرات:[
 ،ھا و قبایل گوناگون درآوردیم تا یکدیگر را بشناسید صورت ملت شما را به«

 ». ن شماستیتقواترن شما نزد خداوند با یتر گرامی
شناسد نه نژاد و نه قبیله و نه  دعوتی است ھمگانی که نه مرزی برای وطن می

طور مصنوعی درست  یک از موانع و سدھایی را که مردم برای خود به خانواده. و ھیچ
اند تا در داخل یک چاردیواری، با ھمسایگان خویش نبرد کنند و بر آنان چیرگی  کرده

 شناسد. نمییابند، به رسمیت 
ی ھا رنگ کند نه به  ھای گوناگون تقسیم می دعوتی که مردم را نه به طایفه

است نفوذ » انسان«گاه  ه به نژادھا، مستقیمًا تا عمق نھاد در آنجا که کمینگوناگون و ن
 آید. وجود می ای که انسانیت از آن به کند. گوھر یگانه می

ان و رکند که حی خود رھا نمی م را بهمرد» انسان صالح«البته اسالم برای ساختن 
دست  خبران باشند و در روز روشن برای یافتنش چراغ به سرگردان و یا در طلبش بی

گیرند و نیابند، و یا پس از جستجوی زیاد خسته و کوفته با ھر دیو و دِد ظاھرًا 
ایلی ای که برخوردند او را انسان بدانند، و یا ھر کس نسبت به میل خویش شم آراسته

رسم کند؛ بلکه اسالم این انسان صالح را با تمام صفات و خصوصیاتی که باید داشته 
دھد. و چنان راه مستقیم و روشنی فرا راه آنان  باشد به روشنی و دقت نشان می
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 »نیباتقواتر« رسند. این انسان ھمان انسان گذارد که در انتھای آن راه، به ھدف می می

ۡ�َرَمُ�مۡ ﴿ است:
َ
ِ ٱِعنَد  إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
پرستد و  و آن انسانی است که خدا را می ﴾�

 رود: به راه ھدایتش می

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
 ».جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرستش کنند«

اعمال و فرایض خشک و مراسم تشریفاتی  البته عبادت، عبادت از انجام یک سلسله
معین و محدود تعبدی نیست، بلکه معنای بسیار فراگیری دارد که تمام دقایق و 

. به سخن دیگر، گیرد اجزای زندگی و ھر فکر و عمل و احساس انسان را در برمی
ھای زندگی، جلب رضایت او در  ی فعالیت عبادت یعنی روی آوردن به خدا در ھمه

 ی عوامل و اسبابی که موجب خشم او شود. مور و پروا داشتن از ھمهی ا ھمه
این ھمان انسانی است که در زندگی راه راست را شناخته، تمام کارھایش به پیروی 

 از آن نور ھدایت خدایی است:

تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمن تَبَِع ُهَداَي فََ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهمۡ ﴿
ۡ
ا يَأ  ﴾٣٨َ�َۡزنُوَن  فَإِمَّ

 .]۳۸البقرة: [
از جانب من راھنمایی برای شما آید، ھر کس از آن پیروی کرد ھرگز بیمناک و «

 ».شود اندوھگین نمی
راه زندگی خویش را در پرتو نور این ھدایت برگزیده تمام رفتار و کردار و 

جز او استمداد دارد و از ھیچ منشأ قدرتی  احساساتش را بر این نھج مستقیم استوار می
 کند. نمی

خالصه انسانی است که تمام شرایط جانشیتی خدا را در زمین فراھم کرده 
 دست آورده است: صالحیت آن را به

�ِض ٱقَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ�  �ذۡ ﴿
َ
�ۡ  ۖ  .]۳۰البقرة: [ ﴾َخلِيَفٗة

 ».زمین جانشینی خواھم گماشت آنگاه که پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در«

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ٱ۞َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ِٰت ٱَوَرَزۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ  لطَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ  .]۷۰اإلسراء: [ ﴾٧٠َوفَضَّ
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تیم و آنان را بر مرکب زمینی و دریایی سوار ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داش«
کردیم و از ھر غذای لذیذ و پاکیزه بدانان روزی دادیم و بر بسیاری از آفریدگان خود 

 ».ی بخشیدیمتر بزرگ برتری و فضیلت و
پس یکی از شرایط جانشینی خداوند در زمین این است که اعمال و رفتار شخص، 

ی چنان انسانی باشد که خداوند گرامی داشته بر دیگر آفریدگان برتر نھاده  شایسته
و از آن مقام برتر که پرودگارش برای او نسبت به دیگر » انسانیت«است. از سطح 

نگونه که برایش مقرر فرموده با مسافرت مخلوقات قائل شده است، دست برندارد. ھما
ای از آن دو، برای آبادانی زمین بکوشد، تا ھم  و استفاده» دریا و زمین«و گردش در 

روزی خویشتن را از چیزھای گوارا و پاکیزه فراھم آورد و ھم نیروھا و استعدادھای 
ببرد. البته ھا  آن خدادادی خود را در ھر جھتی بکار اندازد و کمال استفاده را از

 ی یک انسان صالح. ای که در حدود تقوا و با کمک خدا باشد و شایسته استفاده
ی کتاب آن را به  برای رسیدن بدین ھدف روشن و مشخص که در فصول آینده

کند و بدون ھیچ  تفصیل بیان خواھیم کرد، توجه مردم را به آفریدگار خود جلب می
 کند: یمانع و حاجزی آنان را با وی مرتبط م

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ ِيٱ ٦ لَۡكرِ�مِ ٱَما َغرََّك بَِرّ�َِك  ۡ�ِ ٮَٰك َ�َعَدلََك  �َّ ّيِ  ٧َخلََقَك فََسوَّ

َ
ِ�ٓ أ

َبَك  ا َشآَء َر�َّ  .]۸-۶اإلنفطار: [ ﴾٨ُصوَر�ٖ مَّ
ی خود مغرور گشتی و  ای انسان، چه موجب شد که به پروردگار بزرگ و بخشنده«

پروردگاری که تو را آفرید، بیاراست و تنظیم کرد و در ھر شکلی ؟ ینافرمانی کرد
 ».خواست ترکیب کرد

َها﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱ َ�ٰٓ  .]۶اإلنشقاق: [ ﴾٦إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ  ۡ�ِ

ای انسان! البته تو با رنج و مشّقت برای رسیدن به پروردگارت کوشایی و سرانجام «
 ».شوی مالقات او نایل مینیز به 

�َ�ٰنَ ٱَخلَۡقَنا  َولََقدۡ ﴿ ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل  ۥۖ َ�ۡفُسهُ  ۦَوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ۡ�ِ
َ
َوَ�ُۡن أ

 .]۱۶ق: [ ﴾١٦ لَۡورِ�دِ ٱ
گاه ھستیم و ما از رگ گردن ھم بدو ما انسان را آفریدیم و به وسوسه«  ھای جانش آ

 ».یمتر نزدیک
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توجه داشتن به خدا محور تمام باورھای اسالمی و محور روش تربیتی اسالم است، 
ھای او از این اصل منشعب، و زندگی بشری  و راھنمایی ھا برنامهھا،  گذاری تمام قانون

 بر این پایه استوار گذاشته شده است.
ت فھمند که فقط او صاحب قدرت و شوک کنند و می مردم به آفریدگار خود روی می
 است.و روی زمین ی چیزھای درون زمین  و سلطنت است. فقط او مالک ھمه

ِيٱ فَُسۡبَ�ٰنَ ﴿ َّ�  ِ ءٖ  ۦ�َِيِده ۡ�َ ِ
 .]۸۳یس: [ ﴾َملَُكوُت ُ�ّ

 ».ملک و ملکوت ھر موجود به دست قدرت او است«
پرستند. با درک این  در نتیجه به ھیچکس دیگری توجه نداشته، احدی را نمی

حاصل دنیوی و  آزاد و رھا از قید و بندھای بیھا  آن ھای و روان ھا دل حقیقت است که
پروردگار خویش روان  سوی بهصاحبان زر و زور و زیبایی، سبکبال به پرواز درآمده 

 شوند. می
جویند و پا در  جانب آفریدگار خویش رو نھاده از پرتو درخشان ھدایت او راه می به

. ھیچ راه دیگری اختیار نکرده از ھیچ ظاھرًا گذارند میراه روشن و بدون انحراف او 
ھای دروغین زمینی، ھمه ناتوان و نزار و  ، زیرا این قدرتکنند نمیقدرتمندی استمداد 

خدا است و بس. از آنجا که ایمان  از آِن فناشدنی است، تنھا قدرت حقیقی و راه صحیح 
یی ھا جان بدو و توکل به قدرت او، بای این چیزھا به دست خدا است، با اتکاء  دارند ھمه

یی قوی بر روی زمین با یک زندگانی انسانی به حیات خویش ادامه ھا دل پاکیزه و
 دھند. می

کنند و با اتکاء به  جانب پروردگار خویش رفته توجه خود را تنھا بدو جلب می به
که نیروی خویش بینند. از آنجا  قدرتش نیروی خود را با تمام نیروھای زمینی برابر می

دار و با اراده ھستند. قدرتی که  اند، دارای قدرتی کارآمد، جھت را از خداوند گرفته
ھای ماده از  گرفتن از تمام نیروھای زمین و انرژی  برای آبادانی زمین، سازندگی و بھره

 کنند: آن استفاده می

رَ ﴿ ا ِ�  وََسخَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱلَُ�م مَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 .]۱۳الجاثیة: [ ﴾يٗعاَ�ِ  ۡ�

 ».(برای استفاده) مسخر شما گردانید و زمین است ھا آسمان آنچه را در«
سازد، پیوسته در تالش و  ناتوانی در آن راه ندارد، وسیله آن نیز را ضعیف نمی

 .ی جسته استرکوشش است تا به ھدف نائل شود: زیرا در آھنگ رھروی، از خدا یا
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گاھی و بصیرت به  کند منشأ تمام  نھاده، احساس می جانب آفریدگار خود روبا آ
سوی او  در مسیر تکاملی خویش دوباره بهھا  آن ی موجودات او بوده است و ھمه

وجود آورده برای بازیافتن اصل خویش  گردند. با قدرت قاھره ھمه را از ھیچ به میباز
 سوی او رھسپار ھستند. تمام موجودات به

�َ�ٰنُ ٱفَۡلَينُظرِ ﴿ آءٖ َدافِٖق  ُخلِقَ  ٥ِممَّ ُخلَِق  ۡ�ِ لۡبِ ٱَ�ُۡرُج مِۢن َ�ۡ�ِ  ٦ِمن مَّ  لصُّ
آ�ِبِ ٱوَ  َ ٰ رَۡجعِهِ  ۥإِنَّهُ  ٧ ل�َّ آ�ِرُ ٱيَوَۡم ُ�ۡبَ�  ٨لََقادِرٞ  ۦَ�َ َ �ٖ َوَ� نَاِ�ٖ  ۥَ�ُ  َ�َما ٩ ل�َّ ِمن قُوَّ

 .]۱۰-۵الطارق: [ ﴾١٠
ی  هفبنگرد که از چه خلق شده است. از آب نط انسان باید به آفرینش خود«

ته خدا به بآید. ال ی مادر بیرون می ای خلقت یافت. از میان پشت پدر و سینه جھنده
شود.  بازگرداندنش (پس از مرگ) قادر است. روزی که باطن و اسرار اشخاص آشکار می

 ».یابد و نه یاوری دارد آن روز نه قّوتی در خویش می

 .]۴۳ق: [ ﴾٤٣ لَۡمِص�ُ ٱَونُِميُت �َ�َۡنا  ۦَ�ُۡن نُۡ�ِ  إِنَّا﴿
 ».سوی ما است میرانیم و بازگشت ھمه به البته ما خلق را زنده ساخته و می«

 .جویند نمیبه درگاه او توجه دارند و به ھیچکس جز او پناه 
انسانیت ی افراد بشر در  ھنگامی که به پروردگار خود روی آرند خود را با ھمه

ی خداوند سرچشمه گرفته از یک  کنند، ھمگی از اراده دانند و احساس می شریک می
 اند: نفس آفریده شده

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  �َّ

 ٓ ۚ َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِسا  .]۱النساء: [ ﴾ٗء
از پروردگارتان پروا گیرید. پروردگاری که شما را از یک وجود آفرید و از  ،ای مردم«

بسیاری در پیرامون عالم ھمان تن ھمسرش را خلق کرد و از آن دو تن مردان و زنان 
 ».منتشر ساخت...

عواطف انسانی و یابند و  ای دیگر سامان می وسیله پاره ای از آنان به در نتیجه پاره
شود و جدایی و کشمکش از  محکم برقرار میھا  آن ھای محبت و ھمکاری در بین رشته
 رخت برخواھد بست.ھا  آن میان

ای که روش تربیت اسالمی بر روی آن بنا نھاده  این بود مختصری از شالوده و پایه
ھا  آن ی رهزودی در ھمین کتاب مفصًال در با ای که به ھای گسترده شده است و طرح
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ھای اصلی از حقیقت واحدی سرچشمه  ھا و طرح بحث خواھیم کرد. تمام این پایه
گرفته است: واقعیت داشتن حقیقت آفریدگاری که بازگشت و جھت سیر تکاملی تمام 

 سوی او است. موجودات به
و وسایل اسالم  ھا ھدف فرد بودن ھای تفصیلی آینده، منحصر به زودی با بحث به

ی نخست این یگانگی را متوجه خواھیم  روشن خواھد شد، اّما از ھمان لحظهبرای ما 
 یکی از دو دسته زیر است:ھای تربیتی، جز نظام اسالمی،  شد، زیرا تمام سیستم

ی خود ارتباط دھند که زمین و  جھت به آفریننده مردم را بدین خواھند میای  دسته
ھایی که میان  ید و کشمکشآ یش میھای زمین، و مبارزاتی که در روی زمین پ بھره

نداشته ھا  آن ببرند و کاری به کارھا  آن گیرد ھمه را ترک کنند، از حق و باطل درمی
 باشند.

ای دیگر خدا را ترک کرده، او را پشت سر گذاشته کاری به کار او ندارند. برای  دسته
ع شوند و فقط ممت ھای زمین خاکی کنند و از بھرهعالم  لّذاتبند  اینکه مردم را پای

 ھای مادی مبارزه و کشمکش کنند و به آبادانی زمین بپردازند. دلیل بھره به
تا  کوشد میاما در این میان، اسالم تنھا نظامی است که در راستای ارتباط به خدا 

با ھا  آن حال و روزگار او بر روی زمین و در ھمین زندگانی ظاھری، بھبود یابد و زندگی
و  گردند میکند که بر روی زمین  ای ھمخوان باشد، اشخاصی تربیت می نظم و قاعده

 جسمشان به دنیا متعلق است، اما با روان پاک خود متوجه آسمان ھستند.





 
 
 
 

 :دومفصل 
 های روش اسالمی ویژگی

ی سرشت و آفرینش  انبهج رسیدگی ھمهی اسالم برای تربیت عبارت است از  شیوه
کند. ھم به  نمی پوشی چشم  جای نگذاشته و از ھیچ چیز را در این میان به بشر که ھیچ

پردارد، ھم عقل و ھم روانش، ھم زندگی معنوی او و ھم حیات  مش میستربیت ج
 گیرد. را در برمیھای او  مادی، و سرانجام سرتاسر فعالیت

دھد.  که خدا آفریده مورد توجه قرار می تمام وجود بشر را آنگونه که ھست و آنچنان
کند،  پوشی نمی با ھمان سرشتی که از نخست خدا آفریده است؛ از ھیچ جزء آن چشم

 کند. و اگر استعدادی در ترکیب اصیل آن نباشد بر او تحمیل نمی
ت توجه کرده ھر تاری را که در این دستگاه با دقتی کامل و الزم به این فطر

صدا درآورده، ھر آھنگی طبیعتی که از آن سرزند، به ھمان ترتیب و  ھمساز ببیند، به
 .کند روش صحیح ثبت و ضبط می

ھا  آن کند. ھرگز البته این تارھا را متناسب و با ھم، به فراخور ھر یک، ھماھنگ می
ھا  آن ھای ناجور و ناھماھنگ از کند که نغمه میرا جداگانه و بر دستگاه دیگری کوک ن

گذارد که آھنگ ناقص  کند و دیگری با بیھوده می سر زند، و نه یکی را خوب کوک می
نارسایی از آن بیرون آید و ھیچ مفھومی را نرساند و ھیچ مطلبی نتوان از آن برداشت 

فتی و ابداع و جمالی ش نیز کاسته شود و به آن درجه از شگیکرد، و از زیبایی و کماب
  .١که باید نرسد

دھد از  ھنگامی که انسان وسایل اسالم را برای تربیت مورد توجه قرار می
عجیبی که برای بررسی سرشت و فطرت انسان رعایت کرده، دچار ی دقت  مشاھده

بیند به ھر یک از اجزای  شود که می شود؛ و این شگفتی ھنگامی بیشتر می شگفتی می

_____________________ 
کند و اجزاء و  ـ نویسنده در بیشتر مطالب کتاب فطرت بشری را به دستگاه موسیقی تشبیه می١

ھای برآمده  ی عمل و غرایز فطری را به آھنگ ساز، نتیجه ھای گوناگون آن را به تارھای یک جنبه
در برگردان، ھمین اصطالحات عینًا  ھای گوناگون را کوک کردن آن. از آن ساز و بررسی جنبه

 شود. نقل می



 روش تربیتی اسالم    ٢٤

ویی چنان جداگانه و دور از جزء دیگری رسیده که گویا به یکدیگر ھیچ فطرت، از س
ارتباطی ندارند! و از سوی دیگر آنچنان ھمه را منظم و متناسب و فراگیر بررسی کرده 

 عنوان یک واحد مورد توجه قرار داده است. که گویا ھمه را یکجا و به
ی خارج است جز ی ھر کس آور از عھده در واقع این دقت و موشکافی شگفت

 ی بزرگی که تمام کارھایش از روی تدبیر است. آفریننده

ِ ٱفِۡطَرَت ﴿ ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱَعلَۡيَها  ﴾ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
 .]30الروم:[

خدا سرشت خدایی است که خلق را بر آن سرشته است، ھیچ تغییری در آفرینش «
 ».شود، این است آیین استوار داده نمی

اسالم دین فطرت است... کدام نظام است که مانند اسالم امور فطری را مورد 
ھای آن، چنین  بررسی قرار داده باشد و یا از این فطرت، پس از پروردن و ضبط آھنگ

 نتایجی به دست آورده باشد؟
انسان غذا برساند، بلکه افزون ھای  ی جنبه اسالم فقط بدین فکر نیست که به ھمه

ی معین و الزم و کافی بدھد که نه گرسنه ماند  بر تغذیه، دقت دارد این غذا را به اندازه
ھای پاکیزه و  گذارد که از ھم طیبات و روزی و نه پرخوری کند. انسان را آزاد می

ندازه شود که ھر چه خواست و بیش از ا ھای زندگی استفاده کند و ھم مانع می بھره
کند شود که ھمیشه  کند. بدان اندازه باید بھرهھا  آن ھای نادرست از بخورد و استفاده

 الدوام در حرکت. زندگانیش باقی باشد و علی
 کدام نظام دیگری را سراغ داری که تا این اندازه دقت و فراگیری داشته باشد؟

ی  ند فقط به تغذیهخواھ ی وجود ایمان آورده می ھا فقط به یک جنبه برخی از نظام
 دانند بپردازند. ھمان بخش که شایسته می

ی محسوس انسان و زندگی ایمان دارند و بر این باور  ھا فقط به جنبه ای از نظام پاره
ھستند که ھر چه با حواس ظاھری درک شود حقیقی است و آنچه نامحسوس است 

ش و اھتمام خود را صرف آید. بدین دلیل این نظام کوش وجود ندارد و یا به شمار نمی
کند. مانند: کشاورزی، صنعت، ساختمان و  بھسازی امور محسوس و ظاھری می

ی کوشش. ھمچنین کوشش خود را فقط برای  تحکیم و تولید مادی تا آخرین درجه
برد و جدیت دارد تنھا خوراک  سرشت و موجودیت محسوس و قابل لمس بشر بکار می
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ی روانی بشر  را برای او فراھم کند؛ در نتیجه جنبهو پوشاک و مسکن و قضای شھوات 
 گیرد. را نادیده می

ند خدا و باور، و آنچه از باور سرچشمه نکند، ما نمی  آنچه را که حواس درک
 دانند. را، پوچ میھا  آن گیرد، مانند اندیشه و اخالق و مانند می

از زندگانی مادی و  ای شوند که مردم باید به شدیدترین گونه در نتیجه باورمند می
ھای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و  مند شوند، و از انواع برنامه محسوس خود بھره

 مادی استفاده ببرند...
برداری گسترده، خالی ماندن روح است از ایمان و تھی ماندن  ی این بھره نتیجه

 زندگی از باور.
به دست آورند، و در راه ھای زندگی را که باید برای سعادت و آسایش زندگی  و بھره

 ھای خواستاین منظور صرف کنند تا شیرین و گارا باشد؛ به دلیل حرص شدید برای 
ای  مسابقه سازد، و چنان را تلخ و ناگوار و زندگی را بر خود تیره و تار میھا  آن مادی،

ین را اھا  آن گذارند که تمام زندگی ھای مادی با یکدیگر می برای گردآوری بیشتر بھره
. نه از گذارند میکوشش پیوسته در برگرفته، ھیچ فرصتی برای آسایش خود باقی ن

شوند، و نه جان و نه وجدان. و این کار به صورت کشمکشی  آسایش تن برخوردار می
ھمیشگی درخواھد آمد، نه کشمکش درونی و نفسانی، و نه فردی با افراد دیگر و با 

ی  و افراد و ھمه ھا جان ستیزی است میان ای با دسته دیگر: بلکه طایفه و دسته
ی این کار،  ھا؛ و نتیجه و ھواپیماھا و سرانجام موشک ھا سپاه و ھا دولت ھا و جمعیت

 ای است برای تمام جھان. ویرانی و وحشت و دلھره
گیرد که حقیقت تنھا ھمین است و  ی روانی انسان را در نظر می دیگری تنھا جنبه

ھست سرابی است که بر حقیقت و واقعیت استوار نیست، و بس، و جز این ھر چه 
 ھایی توخالی که اندکی بیش بر روی آب خودنمایی ندارند و از بین خواھند رفت. کف

ی روانی پرداخت؛ و اگر  گیرد که تنھا باید به جنبه و با این مقدمه چنین نتیجه می
سته در خود احساس ی خود را تمام شده دان آن را تأمین کرده است، وظیفهغذای 

 کند. آرامش می
ھای بدن را باور ندارد، انسان را از فکر این چیزھا  از آنجا که ضروریات و نیازمندی

کند که تن پلید است و نباید از آن فرمانبرداری و اعتنا کرد  دور داشته به او تلقین می
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داخت و برای ی وجود نیست، باید فقط به روان پر و بدان گوش داد، و اصوًال شایسته
 ی آن عبادت کرد و مراسم مذھبی را انجام داد. تغذیه

مند شدند، رھا از مایحتاج مادی و پاکیزه  گارانی دراز مردم از زندگی روانی بھرهروز
ھای شھوات، در عالم آزاد ملکوت روان به پرواز درآمدند، و به عالمی باالتر از  از پلیدی

افکار و احساسات زیبا و رؤیای شیرین وجود ندارد، ماده و ماورای طبیعت، آنجا که جز 
ی بدن، برخالف فطرت و  ھر حال از برآوردن نیازھای سرکوفته وابسته شدند، به

اثر  حالت منفی بی ھای طبیعی جسم را منکر شدند و یک طبیعت، سرباز زده بھره
روی زمین ای و اثری از خود بر  ین نتیجهتر کوچک آمیزی در آنان ایجاد شد که رخوت

باقی نگذاشتند، نه ایجاد کردند و نه آباد ساختند، نه بناھای پوسیده را خراب که 
ھای نوی بسازند، نه برای دگرگون کردن باطل و برپای داشتن  ساختمانھا  آن برجای

 حق کوشیدند.
ھر دو از راه راست، یعنی سنت ابدی خداوند و قانون تغییرناپذیر خلقت و طبیعت 

اند  . ھر دو گروه انسان را از مسیر فطری خویش منحرف کرده نگذاشتهمنحرف ھستند
ی جانشینی خدا در زمین  راه راست و روشنی را که بایسته است بسپارد تا شایسته

 اش برای او خواسته است. بشود که آفریننده
ای که پروردگار برای او در نظر گرفته است. خالفتی که با عمل به  آن خالفت حّقه

 آید. دست می و سنت تغییرناپذیر خداوندی و روش و راه روشن او بهفطرت 
ورزد. ھم  اسالم ھر دو جنبه را مورد توجه قرار داده، از ھیچکدام غفلت نمی

ساختمان محسوس مادی انسان را باور دارد، و ھم به موجودیت بیرون از چارچوب 
گوید: ُمشتی از گل  حواس. به سرشت مادی و موجودیت ظاھری انسان مؤمن بوده، می

 زمین است:

� ّمِن ِطٖ� ﴿  .]۷۱ص: [ ﴾٧١إِّ�ِ َ�ٰلُِقۢ �ََ�ٗ
 ».ی بشری از گل ھستم من آفریننده«

ی استعدادھای او را باور دارد، آنچنان شناخت کاملی نسبت  ھا و ھمه تمام خواسته
نیروھای او را اندازد، و اندکی از  ی او را از نظر نمیھا ارزش یک از بدان دارد که ھیچ

 ھدر رود. گذارد به نمی
گوید. و خوراک و پوشاک و مسکن و  ھایش پاسخ می ھا و خواسته به تمام نیازمندی

کند  گذارد، و او را ترغیب می ی کافی در اختیارش می احتیاجات جنسی را به اندازه
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تا  کند ھای زندگی بگیرد. استعدادھا و نیروھایش را بسیج می سھم خود را از بھره
ھا را تحکیم  ی تشکیل اجتماعات را طراحی کند و تمدن زمین را آباد سازد، برنامه

 بخشد.
ی روحی انسان را نیز باور داشته، ایمان دارد که دمی  با این وجود سرشت و جنبه

از روح خدا در وجود او است، یعنی متصف به صفات الھی است. و این استعداد را دارد 
به  ،ی خویش انیت برسد و از صفات مطلق پروردگار و آفرینندهکه به مراحل کمال انس

 گیرد.  ی تواناییش بھره اندازه

ۡ�ُتهُ  فَإَِذا﴿ وِ� َ�َقُعواْ َ�ُ  ۥَسوَّ  .]۷۲ص: [ ﴾٧٢َ�ِٰجِديَن  ۥَوَ�َفۡخُت �ِيهِ مِن رُّ
خود در او دمیدم، در مقابلش روح پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از «

 ».سجده درافتید به
ھای این جنبه از سرشت بشر ایمان دارد، و به قدرت نیروھایش  تمام خواسته  به

گاه است، باور و ایمانی که خواھان است، طرز تفکر ی که مورد نیاز او است، و آ
دھد. و استعدادھای  وازی و گرایش واالیی که از لوازم آن است؛ ھمه را به او میبلندپر

ی اجتماع و برپا ساختن حق و عدالت ھا بدی ی نفس و درست کردناو را برای بھساز
کند، و این بسیج را با پیوستن و  ازلی که باید در اجتماع باشد تا باقی بماند، بسیج می

مربوط کردن روان انسان به خدا و یاری خواستن از وجودش و ارتباط ذاتیش با تو 
 کند. تأمین می

 ھیچ. تنھا کار اسالم این نیست و دیگر
امتیاز اسالم تنھا این نیست که تمام جوانب خلقت و موجودیت انسان را مورد 

شمار او را بکار وادارد.  جای نگذارد و استعدادھای بی توجه قرار دھد و چیزی از آن به
اپذیر ازلی و ابدی آن را بلکه برتری واقعیش این است که فطرت انسان و قوانین تغییرن

 ھا ھمگام سزد. ین حقیقتواالتر از ا با حقیقت
آفرینش جسمی و روانی انسان ـ یا اگر خرد را ھم سرشت جداگانه و متمایزی از 

 این دو بدانیم، جسمی و روانی و خردی ـ اجزایی جدا از یکدیگر و گسسته نیستند.
بدن، خلقتی مستقل و تنھا نیست که ھیچ بستگی به عقل و روان نداشته باشد. 

ل ذاتی باشد، بدون داشتن ھمبستگی با گانه که دارای استقالخرد نیز یک عنصر جدا
ارتباط  جسم و روان، نیست. ھمچنین است روان که آن نیز موجودی سرگشته و یا بی
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با جسم و عقل نیست؛ بلکه ھر سه، یک آفرینش و موجودیت بوده با ھم ارتباط و 
 پیوستگی داشته و آمیخته به ھم ھستند.

ھا  سه عنصر، پیوسته موجب فریب خوردن برخی از نظامجدایی ظاھری ھر یک از 
اند و دیگر جھات  شده ھر گروھی به یک جھت روی آورده و در آن بخش تخصص یافته

ای به عبادت  اند، طایفه ای فقط بدن را پرستیده اند. دسته را بیھوده و مھمل انگاشته
تش روان سرتنھا، به پ نھا واند؛ و گروھی نیز ھر دو را پوچ دانسته، ت عقل گراییده

 اند. سرگرم بوده و این پیوستگی و کمال را فراموش کرده نسبت بدان اھمال روا داشته
دھد، طبعًا  ھای علمی و تخصصی که فقط یک جھت را مورد توجه قرار می پژوھش

اھی خواھد شد، زیرا انسان را به سه عنصر: روانی، جسمانی و مرموجب فریب و گ
پندارد، و یا  ند و سپس، انسان را روانی بدون جسم و خرد میک عقالنی تقسیم می

 جسمی بدون روان و خرد و یا خردی بدون دو دیگر.
دھند، خیال خود را راحت  ھر یک را جداگانه و به تنھایی مورد بررسی قرار می

 اند. ھمان است که آنان مورد بررسی قرار داده  کنند، انسان کار گمان می ساخته با این
 واقعیت مشھود جز این است. اما

ای از لحظات، بدن بدون عقل باشد، و یا در یک لحظه  بلی، ممکن است، در پاره
 عقل بدون روح، یا روح بدون ھر دو، اما واقع امر چنین نیست!.

شود،  ھنگامی که انسان در یکی از این لحظات غیرواقعی و موقتی مستغرق می
ای که روان تنھا در کار  ھمیشگی است. آن لحظه کند که این جدایی پابرجا و گمان می

ترین و زیباترین لحظات بشر در تمام طول  بوده و ھیچ چیز با آن ھمراه نبوده از شگفت
ین روح تر بزرگ رفت، واالترین اشراق برای شمار می تاریخ زندگانیش بر روی زمین به

خدادادی خود توانست ای که یکی از افراد بشر با آن استعداد  دست داده است. لحظه
ای معارف و  ای که صفات و ذات خدایی به مرحله ی کمال برسد، و لحظه به مرحله

پیامبر خدا وحی نازل  ج ای بود که بر محمد نیروی درک بشری نازل شده بود، لحظه
شد، در این ھنگام روان درخشان او و تمام روی زمین از فیض نور ھدایت الھی تابناک 

خود ندیده بود. حتی در آن لحظه نیز تنھا روان  که ھرگز زمین به شد، چنان تابشی
 طور خالص در کار نبود! به

-۱۶القیامة: [ ﴾١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعَلۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿

۱۷[. 
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آن مگشای که ما (ای رسول! در حال وحی) با شتاب و عجله زبان به خواندن قر«
 ».خوانیم داریم و برتو فرامی خود قرآن را محفوظ می

که این گردید و ندایی از درون جان بلند بود  زبان می» خاص«ی  حتی در آن لحظه
ترین  ترین و پاک ، در شگفتد، بر حفظ آن حریص باشقرآن ممکن است از یاد برود

عقل در حرکت بوده و کار خود شد نیز جسم و  ای که به روانی عظیم اشراق می لحظه
 دادند. را انجام می

کند، یک  ی تفکر خالصی که انسان جسم و روان خویش را فراموش می در آن لحظه
در حال آرامش است و به استراحت غفلت ظاھری بیش نیست. زیرا در آن لحظه یا 

کند، ممکن است احساس  داخته و یا در یکی از اجزای بدنش احساس درد میپر
اش را  رد کند و یا گرسنگی و یا تشنگی و چنین احساساتی که جسم از یاد رفتهسرد

 یاد او آورد! به
ای انسان بر او چیره شده، عقل انسان را از یاد  آن ھنگامی که شھوات نابود کننده

برند که فقط جسدش را به یاد دارد، نیز برای مدت زیادی ادامه نخواھد داشت.  او می
را، و یا نوشیدنی خوشگوار، وی اه نیز که شخص در لذت طعام گوزیرا در ھمین لحظ

 دھد. لذت دیگری سرگرم است، خیال به او دست می
و فقط از نظر ظاھر، عقل و روان او در کار بدن دخالت ندارند. البته عقل که در این 

صورت یک فکر  برد، ساکت است. اگرچه به ھنگام در حال آرامش و یا استراحت بسر می
دگذر یا یک یادآوری آنی باشد که قدرت بیدار کردن شخص را از آن لحظات زو

نداشته باشد و احساساتش را در آن لحظات تغییر ندھد، اّما » خالص«مندی و لذت بھره
 زند. سرانجام از انجام وظیفه سرباز نمی

از احساسات و ادراکات  ای، رنگ مشخصی توان گفت که در ھر حالت و لحظه می
کند، اّما ھرگز ارتباط و  ی معین از انسان بیشتر ابراز وجود می ت و یا یک جنبهچیره اس

و ھا  کند، و مستقل از دیگر سرشت ھای دیگر قطع نمی پیوستگی خود را با جنبه
 گیرد. ای در پیش نمی ساختمان بشری جھت جداگانه

ی  بهجنای که  ھای درونی و نفسانی انسان حتی در آن لحظه ھمانگونه که سرشت
آن بر دیگر جوانب چیره است، از یکدیگر جدا ناشدنی ھستند، در خارج از نفسانیات و 

 شود. ھا دیده می و عملی انسان نیز این به ھم پیوستگی سرشتزندگی واقعی 
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یک از اعمال انسانی نیست که در حقیقت خود، از کارھای دیگر او جدا باشد.  ھیچ
عمل بیشتر باشد که در این صورت ظاھرتر از  بلی، ممکن است به دلیلی توجه به یک

 یابد. ھای دیگر چیزگی می امور دیگر است. و یا گاه این آشکار شدن بر جنبه
 زندگی جسمی انسان از حمایت عقلی و روحی او جدا نیست.

 ھای مادی جدا نیست. ات روحیش نیز از واقعیتادراک
 کامل دارد. پیوستگیھا  آن ی ھای عقالنی او نیز با ھمه اندیشه

این است حقیقت ساختمان وجود بشری. اّما ھنگامی که ظاھرًا مردم دیده 
اند. و یا صرفًا به  ھای مادی خود غرق شده ھا و کوشش شوند که درخواست می

خورند، و یا فقط به روح توجه کرده  می  ھای عقالنی پرداخته در تفکرات غوطه جنبه
ھای دیگر موقتًا از نظر پوشیده مانده به سطح  هاند... و جنب خود را سرگرم آن ساخته

 رسد که فقط ھمان جنبه حقیقت دارد و بس. گمان می آید، به نمی
 شود! ھا ھیچ قطع نمی اّما در حقیقت پیوستگی این جنبه

سرشت نفسانی انسان سرشتی است نرم، و قابل انعطاف و ھرگز به یک صورت 
ای از آن ابراز وجود  خفی شدن است. جنبهماند، ھمیشه در حال ابراز وجود و م نمی
جام ھمیشه در حرکت است نماند، و سرا ی دیگر در پشت آن پوشیده می کند و جنبه می

 و آرامش ندارد.
ین نرمی و انعطاف است اما امتیاز آن ھمان نرمی و قابل انعطاف بودن است. و ھم

ون اینکه با دیگر اجزای دارد، بد که آن را رو به دگرگونی و پیوستگی ھمیشگی نگه می
 توان می ای الفارق است، اّما تا اندازه خود ارتباطش را از دست بدھد. گرچه قیاس مع

سلولی دائم رو به تجزیه است و به اشکال  آن را به آمیب تشبیه کرد: این موجود تک
 ید، اّما در واقع ھمان موجود نخستین است.آ گوناگون درمی

شود که گویی از دیگر  کند و نمودار می ونه ابراز وجود میای از انسان آنگ گاه جنبه
باوری ویژه و یا پیرو مکتب معینی ھای درونی بریده است. و یا ھنگامی که دارای  بخش

ھای  ی انسان قوی و دیگر جنبه داند، به ظاھر آن جنبه است که فقط آن را درست می
از سرشت و ھا  آن قتآن سرکوب شده است. در واقع سرکوب شده است، اّما حقی

 شود! موجودیت انسانی بریده نمی
کند که روح و یا خدا را باور  ھنگامی که شخص از باور و یا مکتبی پیروی می

حقیقت «نداشته باشد، و بر این باور است که تنھا واقعیت ھمان حقیقت ماده است، 
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مادی و سیستم و تمام زندگی بشری عبارت از تولید ، ١»دنیا منحصر به مادیت آن است
ھای روحی و وجدانی و فکری انسان موقتًا  ... در این صورت جنبهاقتصادی است

سرکوب شده است. چنین شخصی در زندگی افسرده و پژمرده و فلج شده، در زندگی و 
ماند، زیرا اگر ملتی ھمیشه در  شود اما ھمیشه بدین حال نمی ھای آن ناتوان می فعالیت

که برای برخی از  دست آوردن آن باشد، ھمچنان دیگران برای بهبند مادیات و ستیز با 
 ھا در طول تاریخ پیش آمده است، نابود خواھد شد. ملت

ی انسان را برگزیده، در آن راستا پیش رفته و  ھر مکتب و نظامی که تنھا یک جنبه
رانجام به کند، در این اشتباه افتاده، س توجه نمیھا  آن ھا بریده است و به از دیگر جنبه

 کشاند. ای امت خود را به نابودی می وسیله
 اسالم، ندای خدا در زمین، از این اشتباه محفوظ ماند و از این انحراف نجات یافت.

ی  توجه و یاور دارد: جنبهھای خلقت انسانی  اسالم، ھمزمان، به تمام جنبه
 نیرو و استعداد تمام جوانب و ھای خواستعقالنی و روحانی او، ھمچنین به  ،جسمانی

ھم  ی یگانه به نیز ایمان دارد. بر این باور است که موجودیت بشری مجموعهھا  آن
ھم پیوسته بتوان یک جنبه را از  ای است. محال است، در این فطرت یکسان به پیوسته

ی آفرینش پروردگارش باید  و از آن راھی منحرف کرد که برپایه ی دیگر جدا جنبه
 .جریان داشته باشد

گذارد، در زندگی  از این رو از نظر امور درونی، میان جسم و عقل و روح تفاوت نمی
گونه که از  گسلد، بلکه ھمان روھا و استعدادھا را از یکدیگر نمییعملی نیز این ن

اش مورد  آمیخته  را براساس فطرت ھماھنگ و بھم  خصوصیات ذاتی آن است، انسان
گانی او را بر ھمان اساس طرح کرده و در اختیارش توجه قرار داده، دستورالعمل زند

 گذارد. می
ای ھستند به  ھم پیوسته ی به ی آمیخته روان و خرد و جسم ھمگی موجودیت یگانه

ھم پیوسته و  صورت یک واحد به نام انسان. و این ھرسه، در زندگانی خارجی انسان به
 کنند. آمیخته عمل می

بر دو دیگر  ،پھلو ای از این واحد سه لحظه، جنبهدر حقیقت ممکن است، برای یک 
چیره شود، و آن دو را از نظر دور دارد و یا ضعیف کند؛ اّما ھرگز از یکدیگر جدا 

 شوند، وگرنه انسانی خواھد مرد! نمی
_____________________ 

 ـ این شعار ماتریالیسم است.١
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گذارد، اما کارھای آن  گیرد و می کند، حرکت دارد، می دست به تنھایی کار می
ھا کامًال مرتبط است. اگر فقط یک  ، خون و پیھا رگ مستقل از بدن نیست، بلکه با

ی زندگی ندارد. تمام سرشت انسان به ھمین  لحظه از این چیزھا جدا شود، توان ادامه
خود جزء  اً قیاس است، و ھر جزیی از آن مانند نسبت دست است به جسم. ظاھر

 ترین پیوند را با اجزای دیگر دارد. مستقلی است، اّما در واقع محکم
 کند. سالم تمام ترکیبات فطرت را ھماھنگ میا

ھنگام بروز  کند که ھر یک به ی جوانب آن را رعایت می در این نظام ھماھنگ، ھمه
ی دیگر آن ضعیف بماند. بدین منظور و به دلیل رعایت  کند، و در ھنگام الزم جنبه

ادت، ساعتی را کند، ساعتی را برای عب ھای انسان اوقات او را تقسیم می تمام نیازمندی
ور شدن از زندگی تخصیص  به تفکر، ساعتی را برای کار، و ساعتی را ھم برای بھره

گسیختگی وحدت و جدا شدن  ھر حال این تقسیم کار، موجب از ھم داده است. به
 شود. ھای دیگر نمی ای از جنبه ھمیشگی جنبه

عت جسم و شود، بلکه در آن سا در ساعت عبادت، فقط روح شیدا و شیفته نمی
آید. در نماز این حقیقت به  آیند، روح آزادانه به پرواز درمی به جنبش در میعقل نیز 

با  .١اندازد روشنی پیدا است، زیرا نماز در یک زمان جسم و عقل و روان را بکار می
توجه بدین حقیقت که در عرف اسالم تمام اعمالی که برای خدا و با توجه به او انجام 

 است.گیرد، عبادت 
در آن ھنگام که انسان به تفکر مشغول است ـ ھر رنگ و ھدفی که در اندیشیدن او 

ی خدا جدا نشده، و در ھر حال  باشد ـ از احساس نسبت به خدا و اندیشیدن در باره
 شود. نمی پیوندش با روان نیز بریده

. اگر و ھنگامی که تنھا بدن در کار است نیز در نظر اسالم، از روان جدا نیست!..
 شود. پیوند و اتصال با خدا، ای بنوشد، به نام خدا آغاز می خوراکی بخورد یا نوشابه

الل تمتع جنسی ببرد، در آن ھنگام نیز ھمان پیوند روح است. و اگر بخواھد از راه ح
 فرماید: در این باره می ج برد. رسول بزرگوار خدا نام خدا را می

_____________________ 
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اگر یکی از ما از  ،ای رسول خدا :بود! گفتنددر ھمخوابگی شما حتمًا اجر خواھد «
دانی که اگر این کار را به حرام انجام  خود دفع شھوت کند پاداش دارد؟! فرمود: آیا می

 . ١»دھد گناھکار است؟ پس اگر به حالل چنین کاری کند دارای پاداش است!
بدین ترتیب اسالم، جدای از سرشت نفسانی و بدون توجه به مجموع فطرت 

صرف را مورد » مادی«ھای  ھای اقتصادی و تولید مادی و دیگر برنامه سانی، برنامهان
که از پیوندھای بشری جدا  شناسد دھد. ھیچ قانون اقتصادی نمی بررسی قرار نمی

 شته باشد.باشد. و در نظام اسالم ھیچ قانون مادی نیست که با روان پیوستگی ندا
ھم  حقیقت استوار است. بر اساس فطرت بهی این  ھای آن بر پایه و تمام برنامه

ھا  ای موارد برخی از جنبه ی بشری که در آن فطرت، گرچه ممکن است در پاره آمیخته
گسستگی  ھم ھا از یک از آن جنبه ھای دیگر چیرگی داشته باشد، اّما ھیچ بر جنبه

 ندارند.
ای اقتصادی و ھ ، از قبیل ازدواج و طالق و ارث و برنامه»خالص مادی آن«قوانین 

گونه که  ھمه بر اساس باور قرار دارد، و ھمانھا  آن صلح و جنگ و سیاست و مانند
عقل و جسم به روح وابسته است، این امور نیز به باور مربوط است. و ھرجا که قرآن 

آورد، با توجه دادن شخص به خدا و ترس از او و  میان می ی این امور ذکری به در باره
 او آمیخته است. پروا گرفتن از
قرآن نیز فقط برای خود آن نیست. مقصود از » روحی خالص«ھای  راھنمایی

ی مخلوقات، جن و انس است، نیز فقط ذات  پرستش خالصی که ھدف از آفرینش ھمه
شود، و نه از  پرستش نیست، زیرا خداوند سبحان نه از پرستش آفریدگان سودمند می

 زیانکار.ھا  آن نپرستیدن

﴿ ٓ   َما
ُ
ن ُ�ۡطعُِموِن أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
  .]۵۷الذاریات: [ ﴾٥٧رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

 ».و ما از خلقتشان روزی و طعامی برای خود نخواستیم«

َما يَُ�ٰهُِد ِ�َۡفِسهِ  َوَمن﴿ َ ٱإِنَّ  ۦٓۚ َ�َٰهَد فَإِ�َّ  .]۶العنکبوت: [ ﴾٦ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلََغِ�ٌّ َعِن  �َّ
کند که خدا از اطاعت و  جھاد پردازد بیگمان به سود خود جھاد میو ھر که به «

 ».نیاز است عبادت جھانیان بی

_____________________ 
 به روایت مسلم. ١
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نیاز است، بلکه کرم فرموده پرستش  خداوند سبحان نه تنھا از پرستش آفریدگان بی
برای اصالح نفوس و اصالح  ای عنوان وسیله را که ھدف نھایی آفرینش است، به

داده است. اّما اکرام را به اتمام رسانیده ھنگامی که انسان زندگانی در زمین قرار 
ی کار به خود انسان  یابد، و این نتیجه رسد، و پاداش می عبادت کند به ثواب می

 ١نیاز است! گردد، زیرا خداوند از عبادات آفریدگان و جھانیان بی برمی
ند: جسم و ک اسالم نفس بشری و زندگانی خارجی بشر را بدین ترتیب بررسی می

ھم آمیخته و در سرشت واحدی با ھم ارتباط دارند. نیروھا و  عقل و روان به
و مرتبط، در زمین و در   ھم آمیخته استعدادھای جسمانی و عقالنی و روانی به

یک از دیگری جدا نیست،  کنند، ھیچ ھای مادی و معنوی زندگی انسان عمل می جنبه
ھای دیگر برای ھمیشه ضعیف و ناتوان و افسرده  هدلیل ابراز وجود یک جنبه، جنب و به
 شوند. نمی

ھریک با دیگری است که به ھای  ھم آمیختن و حفظ وابستگی ی ھمین به به وسیله
ساخته، او را  نرا روش» انسان صالح«ھا، سیمای  رسد تا با آن نتیجه نتایج معینی می

انی عملی و واقعی یک حقیقت و واقعیت محسوس و قابل لمسی در زندگ عنوان به
 معرفی کند و عرضه بدارد.

با ھم، در ھا  آن ھم آمیختن و مرتبط کردن ھماھنگ کردن تمام تارھای جان و به
 ی دو فایده است: ندهریک زمان در بردا

ای که  گونه نخست، به بند کشیدن و به کار بستن تمام استعدادھای انسان است، به
برای آباد ساختن  توان می استعدادھای سودمندی کهیک از نیروھا و  گذارد ھیچ نمی

 زمین و کسب شایستگی جانشینی خدا از آن استفاده کرد، بیھوده بماند و به ھدر رود.
اش را برای ساختن  ی بیکران خداوند است که انسان نیروھای زندهھا نعمتکفران 

 دفون، دل زمین وھای عظیم م بردن به گنجینه ای پیو آباد کردن زمین بکار نبرد، بر
ھای فراوان خدادادی دست نیابد، و تمام این نیروھا و  را نشکافد و به روزی ھا کوه

استعدادھا را برای رشد و ترقی زندگی به کار و فعالیت وادار نکند که ھر روز به سطح 
 جدیدی از رشد و ترقی برسد.

را برای  ی خداوند است که انسان نیروی روانیشھا نعمتناسپاسی در برابر 
شناخت خدا و پیوستن به حقیقتش، و یاری جستن از نیرو و قدرتش، و راه یافتن از 

_____________________ 
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، و به تناسب این امور عمل نکند تا زندگانی نفسانی خویش را به ھدایتش بکار نبرد
سانی برساند، و نرشد و ترقی و عادت دادن به خیر و محبت و درک ارتباطات ا

د با استعدادھا و نیروھای خود، برای توان می برسد که تیدوسیله بدان خیر و سعا بدین
رھای زندگی با یکدیگر شریک ھمه بشرھا، جانشینان خداوند، آنان که در تمام ثم

 دست یابد. ھستند،
رازھای ی خدا است که انسان برای شناخت ھا نعمتاز ناسپاسی نسبت به  زو نی

جھان ماده و زندگی انسان،  ھای خدا در مورد آفرینش و دست یافتن به اسرار سنت
استعدادھای عقلی خویش را بکار نبرد که سنت خداوند و قوانین ابدی و ازلی او را در 

ی نیروھای عقالنی خویش را برای  عالم وجود مادی و زندگانی انسان بشناسد، و ھمه
ن به نظم درآوردن و به قوام آوردن زندگی بشری بکار نیندازد، و زندگی خود را بر ھما

 مسیر جاری نسازد.
ای دیگر، ناچیز  سود پاره بهھا  آن ای از نشناختن استعدادھا و یا به ھدر دادن پاره

د ھمیشه از تمام استعدادھای نفسانی توان می شمردن ارزش خویشتن است، زیرا انسان
د توان می ھای خود را در زندگی عملی بکار برد. خویش استفاده کند. و تمام انرژی

د انسانی باشد متفکر و آشنا توان می داپرست باشد که از ھدایتش باری جوی،انسانی خ
د انسانی باشد فّعال، که از کوشش و جھد، توان می به اسرار و قوانین عالم وجود و

نیروی حیاتی خود را برای پیشرفت و رشد زندگی جھان بکار برد. ھرگز برای اشباع 
ای را بیھوده و بدون  ارد و ھیچگاه جنبهای را کنار نگذ ھای دیگر ھیچ جنبه جنبه

 مند شود. ی دیگر تا آخرین حد بھره استفاده نگذارد برای این که از جنبه
ھای گوناگون برآید، و تمام  ی این جنبه خداوند او را چنان آفریده که از عھده

دلیل  استعدادھا و نیروھای فطری خود را در راستای صحیح خود بکار اندازد. و به
را داشت، خداوند ھا  آن ی درست از د این استعدادھا و نیروھا که قدرت استفادهوجو

 ی او واگذار کرد. خود را در زمین به عھده حکیم، جانشینی
ھای دیگر را کنار  خواھند، جنبه ی کسانی که می این حکم، در باره ،البته برعکس

ی نیروھا و  ن ھمهبگذارند تا در یک جنبه به نھایت رسند، درست است. اگر انسا
آورد،  دست می استعدادھای خود را بکار بندد بھترین نتیجه و فراوانترین محصول را به

ھر اندازه که جلو باز باشد آب  ی پرآب است، بهھا چشم زیرا مخلوق بشری ھمانند
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پیوندد و زیادتر  ی جدیدی از آن باز شود، به مجموع آن می  دھد و ھر چشمه می
 افتد. راه می سیلی بهشود و مانند  می

ھمتای بشری  ی نخستین اسالم، گواھی صادق و شاھد این نمود بی زندگی جامعه
ریزی و  ای از زندگی، اعم از دانش و کار و کشورگشایی و برنامه است، زیرا در ھر جنبه

حقیقت ھا  آن اند. دانشمندان و فرماندھان تحکیم بنای جامعه ھمه و ھمه، روی آورده
حقیقت نظام و مدنیت را ھا  آن و فرماندھی را ثابت کردند. نظام و تمدندانشمندی 

نشان داد، نه ھرگز زندگانی مادی و امور دنیوی آنان را از پرستش خداوند و یاری 
جستن از ھدایت او بازداشت، و نه عبادت خدا از رفتن به سراسر جھان آن روز و 

این دو از تفکر عملی تجربی تصرف آن و آباد ساختن زمین منعشان کرد، و نه 
و دیگر خاورشناسان، این جماعت بودند که  ١»گیپ«ی  پیشگیری کرد، بلکه به گفته

 روش تجربی را در مباحث وارد کردند.
طور  ستعدادھا بهاوری از این نیروھا و  ی مھم آن این است که بھره دومین فایده

 کند. می ازن و تعادل ایجادیکسان، در زندگانی درونی انسان و زندگی خارجی او تو
تعادل (که یکی از سیماھای انسان صالح است)، دارای معنی گسترده و 

 گیرد. ھای زندگی مادی و معنوی انسان را دربرمی ای است که تمام جنبه جانبه ھمه
تعادل میان نیروی جسمی و استعدادھای عقلی و قدرت روان، توازن میان مادیات 

گی میان ضروریات زندگی و امور ذوقی و آزمایش، میان و معنویات انسان، ھماھن
زندگی برونی واقعی و زندگی تخیلی او؛ توازن میان ایمان داشتن به واقعیات محسوس 

ھای فردی و  و ایمان به غیبی که با حواس ظاھر قابل درک نیست، میان انگیزه
نجام و توازن در ھای اجتماعی، میان نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و سرا انگیزه

 تمام زندگی انسان:

ٗة وََسٗطا﴿ مَّ
ُ
 .]۱۴۳البقرة: [ ﴾َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 ».ای قرار دادیم و بدین ترتیب ما شما را امت میانه«
ھای  ی فعالیت ی ھرچه که پایه جا ھماھنگ کننده رو و در ھرچیز و ھمه میانه

 زندگی است.

_____________________ 
1- Gibc 
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در حقیقت، خصوصیت تمام عالم وجود است. در جھان  این ھماھنگی و توازن،
ی افالک در مسیر درست و متعادل خود  پھناور بیکرانی که با وجود گستردگی، ھمه

جای خویش برقرار شده است، و  ی نیروھا و استعدادھای جھان به کنند، ھمه سیر می
ای معین  مهنظیر و برنا کنند. بر اساس نظمی بی یک در کار دیگری اخالل نمی ھیچ

دھند. انسان نیز که یکی از اجزای این جھان پھناور  ی خود را انجام می ھمه وظیفه
ھا و نوامیس آفرینش جدا نیست، برای اینکه شرایط جانشینی  است، و از سنت

دست  جا آورد تا آن شایستگی واقعی را برای خالفت به ی خویش را درست به آفریننده
ی انسان و عالم وجود سیر کند،  روشن خداوند آفریننده ی مستقیم و آورد و از جاده

انسان صالح جانشین خدا باید در  ،ی تعادل است. آری دارای این خصوصیت و نشانه
 زمینه چنین باشد.

شمار، در حقیقت  ھای بی گیری رسیدن به تعادل در زندگی انسان، با نیروھا و جھت
نظور باید ھمیشه بسیار بکوشد، کوششی کار آسانی نیز نیست، بلکه انسان برای این م

ھای زندگی و  که سراسر زندگی انسان را در خود فرو برده است، و تمام لحظه
گیرد. این جّد و جھد، باید برای ھمگام ساختن کارھای  را در برمیھا  آن ھای حالت

الزم و ضروری زندگی با امور ذوقی و تفننی انجام شود، برای چیزھایی که باید در 
فردی  ھای خواستندگی انسان باشد و چیزھایی که ممکن است پیش بیاید، برای ز

ھمگانی، برای امور آنی کنونی با  اجتماعی ھای خواستمتعارض با یکدیگر، و برای 
ھا،  کارھای آتی ُاخروی، برای این لحظه و فرد و گروھی معین با لحظات و افراد و گروه

 وھا زندگی را در خود فرو ببرد.ی نیر و سرانجام کوششی باشد که ھمه
اما با وجود سختی این توازن، شایسته است کمال کوشش در راه آن بشود. زیرا این 

ھای آن، صلح و سعادت و برکت را در  ی گوشه و کناره کوشش در سراسر زمین و ھمه
 بخشد. طور یکسان، برای بشر تحّقق می ھای ماّدی و معنوی، به ھا و میدان تمام زمینه

ھا،  ھا، تشویش ی ناراحتی شود، ھمه یی که در زندگی دچار انسان میھا بدی تمام
شود،  ھایی که نصیب انسان می ھا و بدبختی ھا، مفاسد، ھالکت ھا، اضطراب دلھره
 ی حتمی عدم تعادل میان نفس انسان و زندگی خارجی او است. نتیجه

طلبی و  ، شھوت قدرتھرگاه یکی از شھوات انسان مانند شھوت مال، شھوت جنسی
خواھی بر انسان چیرگی یابد و سرکشی کند، اختاللی در نفس ایجاد  شھوت حکومت

ظاھر خوشبخت  ور و به شده که گرچه ممکن است در ابتدای امر او را راضی و بھره
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دچار بکند، اما در حقیقت موجب خوشبختی نخواھد بود، بلکه به بدبختی ھمیشگی 
از بین رفتن وضع موجود و خواھان وضع بھتر و بیشتری  است. زیرا پیوسته نگران

 است، و در نتیجه زندگی خارجی را ھم مختل کرده است.
برد، بلکه ھر کس  ھر شھوت و میل بیش از حد، نه تنھا صاحب شھوت را از بین می

کند، و این از حدگذشتگی شھوت در برخورد با مردم،  را در راه خود ببیند نابود می
 شود. روی تجاوز و دشمنی انجام میناچار از 

ی استعدادھا فقط به نیروی فطری بگرود، در درون خود  اگر انسان در میان ھمه
کند که در نتیجه زندگی و محیط بیرون از خود را نیز مختل  اختاللی ایجاد می

 سازد. می
برداری مادی بیش از اندازه  ی مادیش، برای بھره در صورت تمایل به نیروی زنده

کوشد، و اگر فقط به نیروی عقلیش متکی باشد، خود را در برج عاجی زیبا و  می
ماند؛ در صورت روی  سازد، و از واقعیات بیرونی زندگی دور می محکمی محبوس می

آوردن فقط به نیروی روانی خود، در عالم مجرد منفی و دریای بیکران روحش چنان 
خورد. نه تولیدی برای خود و دیگران  که به درد زندگی نمی شود سرگردان و گم می

گذارد؛ در زندگی فردی خوشبخت  جا می ای به کند و نه در عالم محسوسات نتیجه می
نخواھد شد؛ زیرا در مشی خویشتن پیوسته لنگ است و در مسیری که باید قدم گذارد 
مختل و تباه شده است. و سنگینی ناھمسنگ به یکسو متمایل شده است. در زندگی 

ماعی نیز خوشبخت نیست. زیرا امکان ندارد که جامعه تمام ھمتش را صرف اجت
ھای حیوانی کند. و ھمگانی که فرانسه تا آخرین حد در این جنبه پیش رفت، و  بھره

ی حیوانی شد، بدانچه ھا ھوس حتی مردان جنگیش صرف ھوا و ،ی افراد ھمت ھمه
 که نباید برسد رسید.

بینی خود را جدای از واقعیات زندگی  فلسفه و جھان ای، و نیز اگر متفکران جامعه
عی و مادی، فقط برای خود فلسفه بررسی کنند، آن جامعه نیز ھرگز روی ااجتم

شود. در دو قرن اخیر اروپا دچار  سعادت را نخواھد دید، و به سرنوشت اروپا دچار می
ون واکنش مردم در ھا بود، تا اینکه سرانجام در دامن کمونیسم افتاد، و یا چ آشفتگی

تواند مردم را خوشبخت  گرایی که آن نیز نمی ی توخالی و پا در ھوای آرمان برابر فلسفه
کند. تا گرسنگی و محرومیت و خواری و پستی و  حال خود رھا می کند، زیرا بشر را به

ای که در حالت بیخودی و  اشت بشریت بکوشد! جامعهدفقر را ببلعد، و خود برای بزرگ
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کند و دارای منطقی منفی است. مانند چین و ھند که  ھپروت روحانی سیر میعالم 
ماندگی و پژمردگی و تباھی  ھای پوالدین عقب کمرشان زیربار کمرشکن و سنگین و گام

توجھی به  و بدبختی خم بود، تا اینکه اخیرًا بیدار شده تصمیم گرفتند خود را از این بی
 رند و در جھان واقع و محسوس زندگی کنند.ی منفی بیرون آو واقعیات و روحیه

ورزند تا توازنی در قوا و تعادلی در نیروھای  بدین دلیل اسالم شدیدًا اصرار می
کند و در  بشریت ایجاد کند، و تا آخرین حد قدرت نیز برای این منظور کوشش می

 روش تربیتی خود آن را ھدف قرار داده است.
کند، و ھمگام با  تربیتی خود را بر روی او آغاز میھای  از ھنگام تولد طفل، برنامه

رود، و در تمام مراحل زندگی با او بوده به راھنمایی و پرورش  پیش می رشد انسان به
 ی ایجاد تعادل آن در انسان عبارت است از: کند. شیوه اقدام می

ھای تار جان آدمی، جمع کردن و به ھم پیوستن  ھماھنگ کردن تمام رشته
بدین ترتیب، ھمانگونه که در فصول آینده خواھیم دید: ھنگامی که  ھا، آن ھمزمان

شخص وسایل الزم را برای این کار فراھم و به دستورھای پیشنھادی اسالم عمل کند، 
 .بدان توازن و تعادل بیان شده دست خواھد یافت

ھای این روش که از سیماھای انسان صالح نیز ھست، مثبت  از خصوصیات و نشانی
ھم آمیختن نیروھای گوناگون انسانی و به ھم  بودن در برابر امور است. از نتایج به

تبدیل شدن بشر به نیروی مثبت متحرکی است که در متن زندگی کار  ھا، آن پیوستن
کند. البته نه نیروی مثبتی که حتی راه را نیز بکوبد، و خراب کند، بلکه مثبتی  می

 معتدل و میانه است.
ای  سان استعدادھای گوناگون متباینی است که در ھر مورد، پارهدر سرشت ان

حال خود رھا شوند و در جای خود  ای منفی است. اگر این استعدادھا به مثبت و پاره
ماند. در  کند و یا به کلی از رشد باز می ای می بکار نروند، ھر یک رشد ناقص و یکجانبه

فاتی که انسان در مجموع بدان متصف ھم خورده و در ص نتیجه تعادل و ھماھنگی به
گردد. و این نفی و  نظمی ایجاد شده و یا مثبت مثبت و میا منفی منفی می شود، بی می

شود، زندگیش بدون نظم و  اثبات، بدون یک ھدف و راه مشخص، به جھتی منحرف می
 اثر به تالش کند، و یا برای ھدفی غیرمفید و بی برنامه است، ھدفی را دنبال نمی

 پردازد. می
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اراده،  دار و با خواھد)، نیرویی است کارآمد، جھت انسان (ھمانگونه که خدا می
لحظه به پیش  ھرھمین جھت در زندگی عملی نیروی مثبتی است، نیرویی که  به

را برای ساختن و آباد کردن زمین بکار ھا  آن و بر نیروھای ماّدی چیره است،رود و  می
 گیرد: می

رَ ﴿ ا ِ�  وََسخَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱلَُ�م مَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 .]۱۳الجاثیة: [ ﴾َ�ِيٗعا ّمِۡنهُۚ  ۡ�

 ».و آنچه از او در زمین و آسمان بود تمام را مسخر شما گردانید«
ی انسانی را تغییر  ی آن واقعیت بشری و جامعه وسیله نیرویی است که خدا به

 دھد. می

َ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهۡمۗ  �َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]۱۱الرعد: [ ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

خدا وضعیت ھیچ مردمی را دگرگون نخواھد کرد تا زمانی که خود آن مردم «
 ».حالشان را تغییر دھند

کند که بدان ایمان دارد.  ی راه و روشی ایجاد می وسیله نیرویی که واقعیت آن را به
دارد و خود نظام خویشتن را  باز می ھا بدی دھد و از ھا دستور می ن رو به نیکیو از ای

 سازد. برپا می

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
اید تا برای  ھا برای مردم پدید آمده که از میان خلقشما بھترین امتی ھستید «

خدا  صالح بشر، مردم را به نیکوکاری وادار کنید و از بدکاری بازدارید و ایمان به
 ».آورید

نیرویی است مثبت، اّما بودن طغیان و گردنکشی... طغیان (به ھر شکل آن)، 
شود و  ه خود سرکش میگاھی است در برابر فعالیت مثبت، و یا انسان نسبت ب لغزش

کند. برای  در نتیجه برای ابراز و اظھار یکی از استعدادھای خود بقیه را سرکوب می
کوبد تا نیروی جسمانی و یا عقالنیش بروز کند.  مثال استعداد روحی خود را می

آورد و از راه تولید مادی  ھای مادیش سربر گیرد تا جنبه می معنویات خود را نادیده
 موجودیت خود را تحقق بخشد.سرشت و 

کند؛ در این صورت برای خود حقوقی قائل است  و یا انسان بر غیر خود طغیان می
حقی نیست، خود را (از نظر فردی و یا ملی) از نژاد ممتازی ھا  آن که دیگران را در
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شود که دیگران بندگی او را کنند و  داند و این حق را برای خود و یا ملتش قائل می می
ی مقّدسات و  ھمه دھد که میر برابر قدرت و تسلطش سر فرود آورند. به خود حق د

ھای زندگی آنان را از ایشان سلب کند تا خود  ھای شخصی و پایه عظمت و آزادی
دھد  و یا به خود حق می بر خود ببالد و احساس بزرگی کند، بزن شده، با این کارھا یکه

دارد و ھیچ  ه حق و مقرراتی به نفع خود مقّرر میھرچه خواھد انجام دھد و در این بار
آید، ندارد. و  ھای جامعه و خللی که در آن وارد می ھا و ھمبستگی عنایتی به ارتباط
کند که اگر نظم جامعه را رعایت نکند و مقررات و حقوقی که برای  ھیچ توجھی نمی

انجام دھد، جامعه ی خودش را  اند. زیر پا گذارد و تنھا خواسته اجتماع وضع کرده
ھایی است از  نمونهھا  این متالشی شده، نظم و امنّیتی برای زندگی باقی نخواھد ماند.

 مثبت بودن، اّما مثبت بودن مختل و آشفته.
 در برابر این نوع مثبت بودن، منفی بودن بیمار است.

 انسان ممکن است در برابر خویشتن منفی باشد، در این صورت زمام شھوات را به
ی مثبتی نیست که بدان وسیله  دھد. زیرا دارای نیروی نگھدارنده میدست نفس خود 

 ھای شھوانی را کنترل کند. انگیزه
و ممکن است در برابر دیگران منفی باشد. در برابر نیروھای ماّدی و اقتصادی و 

ھا منفی است. در برابر  اجتماعی نقش منفی دارد، در برابر عرف و عادات و سنت
ھای حاکم بر آن منفی  و سطوت اجتماع، و یا رکود جامعه، و یا نیروھا و قدرت شوکت

ھای وارد بر  است. از این نظر سرشت فردی خود را ضایع کرده زیر فشارھا و سنگینی
 شود. او خرد و ساییده می

اگر ھر دو حالت، مثبت افراطی به معنی طغیان و سرکشی در برابر ھمه چیز، و 
، فردی باشد ھای ی قدرت برابر ھمهاثری در  معنی خواری و بیمنفی تفریطی به 

ھا و قوانین فطری خلقت را  شایستگی جانشینی خداوند در زمین و مستقر کردن سّنت
 نظمی است. در آن نخواھد داشت، زیرا در ھر دو باعث اخالل و بی

و نظمی و اخالل دارای چندین علت است: از تربیت بد و سوء ارشاد  و این بی
نظمی در آن  راھنمایی منحرفانه و ھمچنین بر اثر ھماھنگی تارھای نفس و ایجاد بی

 ی ناساز از آن است. گاه و بیرون آوردن نغمهتدس
ی اجتماعی آن به  ی فردی در نظر گرفته شده باشد و یا جنبه اگر فقط جنبه

ی  قط جنبهی مادی انسان مورد توجه قرار گرفته باشد و یا ف تنھایی: اگر فقط جنبه



 روش تربیتی اسالم    ٤٢

ی نفس اھمیت داده شده باشد و یا  برنده روانی آن: اگر فقط به نیروی محرک و پی
، و یا نظم خواھد شد ل و بیختی اثباتی م فقط به نیروی نگھدارنده: در نتیجه جنبه

ید و آی منفی آن. و یا چنانچه بر یکی از این نیروھا بیش از ظرفیت آن فشار وارد  جنبه
از شایستگی بار شود (که نیروی مقابل آن طغیان و سرپیچی کند و  تر کم بر دیگری

 شده است.ھا  آن وظیفه خود را انجام ندھد) نیز اخالل در نظم و ھماھنگی
خواھد انسان دارای قدرت و نیرویی باشد مثبت و کاری، اّما متعادل و  اسالم می

ته شد: ھماھنگ ھمسنگ، و راه ایجاد چنین نیرویی ھمان است که پیش از این گف
ھا، در آن  ساختن تمام سازھا، ایجاد یک ھماوایی نفسانی که تمام این سازھا و آھنگ

 واحد ھمگام و به یکدیگر پیوسته و یکصدا باشد.
ی انسان صالح است) واقعیت یھا ویژگی ن راه و روش (که خود ازاز خصوصیات ای

ھایی چنین  معنی که آرمانھا است. بدین  ھا و آرمانی بودن واقعیت داشتن آرمان
الت غیرمنطقی و اصوًال انسان صالح افکار و تخی انسانی دور از حقیقت و موھوم نیست

ھای مورد قبول این  دھد. از سوی دیگر واقعیت اساس را در ذھن خود راه نمی و بی
گر  نظران غیرواقع و آرمانی جلوه انسان چنان عالی و بلندمرتبه است که به نظر کوته

 شود. می
اسالم سرشت و طبیعت بشر را آنگونه که ھست، بر اساس فطرت ازلی و ابدی 

ھای استعدادھای او را  دھد. میان نیروھا و اندازه آفرینش موردتوجه قرار می
دھد  داند و ھر یک را مورد ارزیابی قرار می ھا و ضروریات آن را می شناساند، خواست می

 رساند: سود میھا  آن ی و به ھمه

ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿ َّ�  ۚ  .]۲۸۶البقرة: [ ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
 ».ی توانایی او خدا ھیچکس را تکلیف نکند مگر به اندازه«

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا  .]۱۶التغابن: [ ﴾ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  �َّ
 ».تا آنجا که توانایی دارد خدای را پروا گیرید«

 داند: نیز می ناتوانی بشر را در برابر چیزھای فریبنده

َهَ�ٰتِ ٱلِلنَّاِس ُحبُّ  ُزّ�ِنَ ﴿ َهبِ ٱمَِن  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ لَۡقَ�ِٰط�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱِمَن  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�ٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِ ٱ ۡ�َۡيلِ ٱوَ  ۡلفِضَّ

َ
 .]۱۴آل عمران: [ ﴾ۡ�َۡرِث� ٱوَ  ۡ�
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ی انبوه ھا مال ] زنان و فرزندان و لی] از [قب ھا [ی نفس برای مردمان حّب خواسته«
 ». ان و زراعت آراسته شده استیی نشاندار و چھار پاھا اسب م وی] زر و س از [جنس

 فرماید: داند، از این رو می طاقتی او در برابر تکالیف را نیز می بی

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  .]۲۸ء: النسا[ ﴾٢٨َضعِيٗفا  ۡ�ِ

 ».خواھد کار را بر شما آسان بگیرد چون انسان ناتوان خلق شده است، خدا می«
گاه است، به این دلیل واقعیت بشر را در نظر گرفته تکلیف  به تمام این حقایق آ

 کند: سختی که نتواند انجام دھد بر او واجب نمی

 .]۷۸الحج: [ ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ۡجتَبَٮُٰ�مۡ ٱُهَو ﴿
 ».او شما را برگزید و در مقام تکلیف در دین، بر شما رنج و شقتی ننھاده است«

سازد که در حدود قوه و امکانش باشد. با وجود این فطرت  تکالیفی بر او واجب می
کند، زیرا فطرت ضعیفی را که به حال  و سرشت بشر را بدون نیرو بخشیدن رھا نمی

تری تنزل  ی پایین سوی پستی گراییده از مقام خود به درجه د، ھمیشه بهخود گذارن
 کند. می

بینی برای  گذارد مقام انسان به پستی گراید، بلکه با کمال واقع اسالم ھرگز نمی
ی قائل است، حقیقت واقعی که ھم لحظات ناتوانی او و ھم تر بزرگ انسان حقیقت

او را به پشتی و ھم لحظات واال گراییش  لحظات قدرت او، ھم لحظات ھبوط و گرایش
 را مّدنظر دارد.

ھای بزرگ انسان این است که استعداد واالگرایی و صعود از مقام و  یکی از مزیت
ی حیوانیش  اش در وجود او نھفته است. استعدادی که او را از خودش و مرتبه مرتبه

ستعداد، یکباره و یا چند بار، برد تا به حد یک انسان واال برسد. البته این ا باالتر می
رساند. اّما پیوسته باید برای رسیدن بدین ھدف بکوشد و در  انسان را بدین جایگاه نمی

انداز کنونی خود فراتر رفته  که از سطح حیوانی و چشمای  گونه  این راه قدم بگذارد به
 تر و افقی پھناورتر را در جلو خود ببیند. اوج بگیرد تا مناظری گسترده

سوی مراحل کمال انسانیت است، لحظات  و بر این انسان که رو به دگرگونی به
ھا  آن گذرد که به پیروزی بر خود و برتمام نیروھای زمینی که بر آسایی می معجزه

انجامد و ھنگامی که به نیروھا و استعدادھای  ای شگفت، می گونه احاطه دارد: به
که سرشت و ذات خود را به آنجا که خدا کوشد  خدادادی خود ایمان داشته باشد می

 خواھد برساند. و میخواسته 
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کند، و اسالمی که فطرت  پیدا می» واقعیت«است، اّما » آرمانی«گرچه این لحظات 
ھا و نیروھای محدودی که دارد ھماھنگ  انسان را با واقعیات آن و با توجه به ضعف

ھای بشری را نیز در بر  و آرمان ای که در انسان است کند. از آن استعداد نھفته می
ی زیادی ندارد و از امور ظاھر  نیست و با آن فاصلهگیرد، آرمانی که از واقعیات دور  می

 زندگی غافل نیست!
ترین  ترین خصوصیات روش اسالمی که خود از برجسته از بارزترین و روشن

است (انسانی که برای تحقق این روش بر روی زمین کوشش  لحسیماھای انسان صا
 کند) عبارت است از: می

 گرایی. جانبگی و کمال ھمه
 ھمسنگی.

 میانه.  مثبت
 ھا. واقعیت داشتن آرمان

 ھا است. و چھره ھا ویژگی فصول آینده شرح مفصل این

 روش عبادت
ت در اینجا از بارزترین خصوصیات روش اسالمی، روش عبادت است: اّما عباد

احتیاج به توضیح دارد. باید دانست که عبادت منحصر به آداب و رسوم تعبدی معروف، 
تر و فراگیرتری  مانند نماز و روزه و زکات ... نیست بلکه دارای معنی بسیار عمیق

 است، و آن عبارت است از:
 پیوند ھمیشگی با خدا.

ھای تربیت از  فروع و شعبهسراسر روش تربیتی در حقیقت ھمان پیوند است. ھمه 
سوی آن است. اگر در  نیز در پایان کار بهھا  آن ی آن سرچشمه گرفته، بازگشت ھمه

ی احوال این حقیقت مدنظر باشد، معانی دیگر آداب و تشریفات و مناسک روشن  ھمه
 خواھد شد.

نماز و روزه و زکات و حّج، و دیگر مظاھر و شعائر تعبدی، چیزی جز کلید نیست. 
» ھا ایستگاه«روی خود باز کرد،  درھای عبادت را به توان میھا  آن تنھا کلیدھایی که با

پیمایان طریق عبادت و سالکان منزلگه معبود، در بین راه در آن  و منازلی است که راه
کنند، سپس  ی راھی برداشته نفسی تازه می ھا، برای اندکی، منزل گزیده توشه ایستگاه
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سپرند. این راه  سوی سرمنزل معشوق راه می افی راه را ادامه داده بهی ک با زاد و توشه
ھرچه در این راه واقع باشد، از پرستش تا کارھای  ،ھمان عبادت است. بنابراین

ی زندگی، و یا اندیشیدن و ادراک، مادام که موردنظر و ھدف خدا باشد، ھمه  روزمره
شود که در حقیقت و در عمل  ر میت عبادت است. و این اساس و پایه ھنگامی مستحکم

ستیدنی تنھا به زبان) گواھی دھد که ھیچ مقام و شخصیت و مظھر و قدرتی پر (نه
و دانا است و گواھی دھد که  می قادری که حکی نیست، جز خدای واحد و آفریننده

سوی آفریدگان، تا راه حقیقی و سّنت ابدی و  ی او است به بنده و فرستاده ج محمد
تغییرناپذیر او را به بندگان خود بنمایاند و سراسر زندگی او را بر این پایه بنھد و قوانین 

 ادامه دھد.
 گیرد. ی زندگی را در بر می عبادت، بدین معنی، ھمه

عبادت منحصر به آن لحظات کوتاھی نیست که شخص مشغول انجام مراسم 
 عبادت است.

 ی کریمه: مقصود آیه

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
 ».و من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا عبادت کنند«

ی وجود  هحنیز از عبادت این مراسم و مظاھر نیست وگرنه این لحظات گذرا در صف
زودی زائل شده  حد و حصر عالم وجود ارزش ندارد، زیرا به ات بیحشخص و در صف

 ماند. در فضا نمیھا  آن ری ازاث
صورت راه و رسم زندگی تمام حیات را در  عبادت ھنگامی با ارزش است که به
ی  ی رفتار و کردار و تفکر و ادراک و ھمه برگیرد. ارزش آن ھنگامی است که شیوه

شؤون دیگر زندگی باشد. تمام جوانب زندگی و امور مربوط به حیات به روشنی بر این 
 ای صاف و ھا را مانند آئینه ھا و ناشایست ر شود، و در ھر لحظه شایستگیاصل استوا

 غبار بنمایاند. بی
او منبعی است که در ھر کار باید  خدا است، رت بازگشت تمام کارھا بهدر این صو

بدو مراجعه کرد و قوانین و دستورات او باید مشاور و راھنمای تمام لحظات زندگی 
بشر باشد. از درون قلب و از راه خرد و در رفتار و کردارھای ظاھری عینی، ھمه باید او 

 را طرف مشورت قرار داد و از او یاری جست.
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ت اسالمی، ایجاد پیوند میان قلب انسان و خدا ی کلی و اصل اساسی تربی قاعده
انگیزد تا به خدا رجوع و در ھر کاری از  است، پیوند دائمی که ھر لحظه قلب را برمی

قانون اساسی و ابدی او طلب مشورت کند، پیوندی که با آن ھر چیزی کامل و تمام، و 
 شود. بدون آن ھمه چیز پوچ و بیھوده می

گیرد: با  ی رساننده را بکار می اسالم تمام وسایل ممکنهھدف،   برای رسیدن بدین
ھماھنگ و ھماواز ساختن تارھای نفسانی (ھمانگونه که پیش از این گفته شد)، و 

 خدا. ارتباط دادن این دستگاه ھماھنگ به
  ، در این باره تفصیل ھمه»پرورش روان«زودی در فصول آینده، بویژه در باب  به
ی  کنیم، در باره اّما در اینجا که قواعد کلی این راه را بررسی می ای خواھیم داد. جانبه

شود،  ی تربیتی متمایز میھا روش این ویژگی تربیت اسالمی که به ھمین وسیله از دیگر
 به کوتاھی بحث خواھیم کرد.

ھای معّین این  ی تربیتی دل بشر را به یکی از مراکز و ساختمانھا روش برخی از
سوی فرد  دل را به ھا روش ای از کند و ھدف ھمان است. پاره ط میی خاکی مربو کره

ای دیگر  ی آنان ھمان شخص است. پاره سازد و قبله معّینی از افراد مردم متصل می
ھای ساخت اوھام بشر متصل کرده و ذھن او را از حقایق  ای از افسانه دل به افسانه

ی آن گذاشته و کار،  پایهان را بر شدگ کند. آنگاه راه و روش زندگی تربیت منحرف می
دھد، توجه  آمیزی کرده بدان وسیله شکل می درک، فکر و رفتار او را با این رنگ، رنگ

کند، از این رو فرد بر این  چیز برگردانده به ھمان جھت خاص متوجه می آنان را از ھمه
آورد.  یکمک آن به دست م ھا، اخالق و فضایل خود را به رشد کرده خوبی» فضایل«

ھرچه از مفاھیم آن تراوش کند، اختیار کرده راه و روش خود را با منافع آن یکی 
 سازد. می

ای که تاکنون بشر بر آن دست  »مطلقه«و بدون تردید مقداری از انسانیت و فضایل 
وجود دارد که اگر بشریت گمراه و یا منحرف شود با  ھا روش یافته، در میان این راه و

و بیش به او ارائه داده مانع انحراف و   را کم» حق«بصیرت خدادادی خود مقداری از 
» ای منطقه«و یا » محلی«ھا  شود. اّما غالبًا این فضایل و مکرمت گمراھی مطلق او می

اساسی و ابدی و رضایت او خدا سرچشمه و از قانون  است و جز آن نوع که از باور به
 شود. پیدا نمیھا  آن در بین» انسانی«کمک گرفته باشد، فضایل حقیقی 
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ی تربیتی اروپایی ھا روش ی تربیتی اروپایی بنگرید و میانھا روش برای مثال به
بھتر از ھمه، در نظر بسیاری از مردم، روش تربیتی انگلیسی است که افراد را با فضایل 

کند، دروغ  کند: فرد دزدی و غارت و مال دیگران را غصب نمی بسیاری تربیت می
دارد. و چه درستکاری زیبایی است که در طبع و در رفتار  گوید و تقلب روا نمی نمی

بخشی که شگفتی را بر  آنان با دیگران سرشته شده است! راستی و درستی نشاط
دلیل  و خودپسندی به انگیزد. تمایل آنان به ھمکاری با دیگران و از خودخواھی می

دا کردن منافع خصوصی ھستند، فی  به آسانی دست کشیدن که آماده» ھمگان«منافع 
 واقعًا قابل تحسین است!

 درست و مورد تأیید ما است.ھا  این تمام
کنند. با بیرون رفتن  اما در مرزھای بریتانیا! و در آنجا که ملت بریتانیا زندگی می

ی مویی از مرز بریتانیا و از حدود  خصوصیات باال، به اندازه این مرد انگلیسی، با تمام
ھای فردی  ی تمام تربیت اند، از آنجا که پایه بتی که برای پرستش آن، او را تربیت کرده

یکباره شخص  پرستی نھاد شده و تربیتی بومی دیده است، به و جمعی او بر اساس قوم
بوده، ھیچ شباھتی با او ندارد! شود که با شخص نخست بسیار متفاوت  دیگری می

دارد. تقلب،  خودخواھی او بشدت بروز کرده، حرص و آزی زشت از خود ابراز می
نیرنگ، دروغ و دسیسه، غصب اموال دیگران و ربودن حق دیگران وغارت و فدا کردن 

ی انسانی برای منافع خصوصی خویش و پاسخ به ندای درون خود، ھمه ھا ارزش تمام
 گردد! ی او میاز صفات ذات

 ا؟ آیا تغییر کرد؟رچ
ورزد که  جا به بتی اخالص می ھرگز! بلکه ھمان شخص است، اما ھمیشه و ھمه

اخالص ندارد، زیرا تربیت انسانی محض ندیده » به انسانیت«وجه  ھیچ پرستد، به می
ی کند: زیرا پایه و اساس تربیت او بر اصل پیوند حقیق است. و ھرگز مخلصًا لله کار نمی

 به خدا مربوط نیست.
ی تربیتی ھا روش این نمونه، تفاوت قاطع و شدید روش تربیتی اسالم را با دیگر

شود را اسالم (ندای  نمایاند، در اینجا است که بر ما روشن می غیراسالمی، روشن می
اصرار دارد که روش تربیتی آن بر اساس عبادت نھاده ») ھا انسان«ی  خداوند به ھمه

 ی پیوند دائمی با خدا. ی آن، و بر پایه معنی فراگیر و گسترده عبادت به شود. البته
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توان اجرای خیر و خوبی حقیقی را روی این زمین تضمین کرد، جز  در واقع نمی
ی پیوندی زنده و رسا میان قلب بشری و خدا. ھیچ تضمینی برای ایجاد و  وسیله به 

ی کسانی که ایمان دارند،  وسیله  توان کرد. جز به اجرای حق و عدالت واقعی نمی
آفریدگان سرانجام روزی برای حساب پس دادن و بررسی اعمال خود و دریافت 

ی کار به آفریدگار خود خواھند رسید؛ و برای این ایمان، باید به ارتباط حقیقی و  نتیجه
، از سوی با خداوندھا  آن ی با یکدیگر از سویی، و ارتباط ھمهھا  انسان ی تمام جانبه ھمه

گاه و متوجه باشند.  دیگر، آ
ی اصلی قرار داده تمام  از آنجا که اسالم این حقیقت را درک کرده، عبادت را پایه

 ریزی کرده است. آیین زندگی را بر آن پایه
فرد در خلوت تنھایی خود، مردم در اجتماع خود در ھنگام عبادت و یا ھنگام کار، 

ا صنعتی، سیاسی، جنگ و یا صلح، در ھنگام دوستی ھنگام داد و ستدھای بازرگانی و ی
 ھا. آن و رفاقت و یا دشمنی و مانند
کند که  ای از لحظات زندگی، اسالم فرد را چان تربیت می و سرانجام در ھر لحظه

خدا و  در ھرحال با خدا مرتبط باشد، داد و ستد او با خدا، ترس از خدا، محبت به
 بازگشت به راه خدا.

 نی عبادت در مفھوم اسالم.این است مع
گیری و  در منطق اسالم، عبادت به معنی زھد و انجام مراسم تشریفاتی و گوشه

رھبانیت نیست. ھمچنین عبادت بدان معنی نیست که در رکوع و سجود، تقوی بر 
توزی بر نفس او چیره شود، و یا  شود، اما با اتمام نماز، آزمندی و کینهقلبش چیره 

داری از او سلب شود و یا از یاری حق فروماند، و یا در کارھا توکل به  حس شدید امانت
 ی کارھا محسوس خود توکل کند. خدا نداشته به نتیجه

خدا نیست. او مانند مسافری است  وجه! در چنین عبادتی قلب متصل به ھیچ  نه! به
سوی  تواند به برد و نمی جایی نمی که در منزل میان راه گم شده و سرگردان بوده، راه به

 مقصد راه را ادامه دھد.
دارد،  سپردنی که گاه در منازل میان راه توشه برمی عبادت، سپردن راه است؛ ره

ی به جلو راندن  ی کافی زنده و رسا آماده کند و دل او با برداشتن توشه در راه سیر می
شروی سوی ھدف و مقصد پی شود. با چنین آمادگی و اطمینان قلبی پیوسته به می
 کند. می
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ای که در قلب قرار داده شده  ی زنده اسالم شدیدًا اصرار دارد که این نیرو توشه
راھنمای بشر در این راه باشد. او در خلوت خویش به تفکر مشغول است و در ھمان 

کار سرگرم است و با این  شود، با دست و دیگر اعضا به حال از سوی آن رھبری می
دیگر افراد بشریت برادرانه رفتار و حسن برادری را در آنان شود. با  وجود ھدایت می

کند و از رھبری آن نور برخوردار است. با نور خود مانند مشعلی تابناک در  القاء می
و در صورت لغزش، بر زمین  لغزدسازد تا ن ، راه را بر او روشن میشب ظلمانی حیات

افشاند. تا ھنگامی که این  را می میخکوب نشود. او را از زمین بلند کرده گرد و خاکش
ی متحرک مؤمن نیز به راه خویش  نگھبان، مشعل ھدایت را به دست داد، دل زنده

 دھد. ادامه می
روشنی، برای عمل، اعتبار عابدت قائل است. در ھر کار مادام که ضمن  اسالم به

 انجام آن قلب متوجه خدا باشد، این اصل پابرجا است:

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  لِۡ�َّ ٱ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
َمۡن َءاَمَن  ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ ُحّبِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱَذوِي  ۦَ�َ
بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  آ�ِلِ�َ ٱوَ  لسَّ قَاَم  لّرِقَابِ ٱَوِ�  لسَّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ  لزَّ

ْۖ وَ  لُۡموفُونَ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا َسآءِ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ِس� ٱوَِحَ�  ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�َأ

ُ
أ

ِينَ ٱ ْۖ َصدَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  قُوا
ُ
 .]۱۷۷البقرة: [ ﴾١٧٧ لُۡمتَُّقونَ ٱَوأ

جانب مشرق و یا مغرب کنید، در ھر حال  نیکوکاری بدان نیست که روی به«
خدا، روز بازپسین، فرشتگان، کتاب آسمانی (و یا قانون  نیکوکار کسی است که به

ی محبتش، به  هطبیعی خلقت) و پیغمبران ایمان داشته باشد، دارایی خود را، بر پای
و آزاد کردن بندگان بدھد، کنندگان،  خویشان و یتیمان و در سفرماندگان و درخواست

و نماز برپا دارد، زکات مال را بر مستحق برساند، و با ھر که عھد بسته به موقع خود وفا 
ھا و به ھنگام جنگ پایدار باشد. در واقع ھمین کسان  ھا و رنج کند، و در دشواری

 ».گویند و اھل تقوا و پرواداری ھمین عده ھستند راست می
ھای تربیت را بر آن نھاده، ھمین  کند و پایه راه و روش عبادتی که اسالم رسم می

خدا راست  راه است. شرط دارا بودن آن این است که شخص در کارھای خویش به
و یا به سخن دیگر، پیوسته میان او وخدا  نسبت به خدا پرواداری پیشه کند،باشد و 

 پیوندی برقرار باشد.
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 ی اسالم برای ارتباط قلب بشری با خدا است. ھای آینده بیان شیوه فصل

 پرورش روان
 روان چیست؟

 چیزی پیچیده و مبھم و بدون مشخصات تعیین شده!
آن، و عجزی که برای این ابھام که در طبیعت روح است، آن پیچیدگی پیرامون 

ھا  ماتریالیستدرک کنه و عمق آن دامنگیر بشر است، موجب شده که در دوران جدید، 
شمار  طور کلی به و نسبت به شناخت آن اھمال روا دارند و روح را بهفریب خورده 

 نیاورند.
شود،  نمی  در نظر آنان ھرچه محسوس است، موجود، و ھرچه با حواس ظاھر درک

ی حواس قابل درک نیست از این رو وجود  ! و از آنجا که روان به وسیلهوجود ندارد
 ندارد!

ایمان ندارد، این نظریه را رد کرده  با وجود اینکه به دین ١اّما الدوس ھکسلی
 یاد کنند، به حقیقتی را که اینان فراموش کرده، و به این دلیل در این باره مجادله می

ورای ھا  انسان ای از جز اعتراف بدین امر نداریم که پارهای  چاره«گوید:  آورده میھا  آن
ند مجھوالتی توان می ور ھستند که بدان وسیله حواس ظاھری عادی، از قدرتی بھره

از چارچوب محسوسات کشف کنند. در صورت ندانستن و خارج از توان بودن بیرون 
طور کلی انکار  درک چگونگی کشف این مجھول، بایسته و شایسته نیست که آن را به

طرز انجام اعمال ادراک و یادآوری  ھل ما بهاین ندانستن بیشتر و باالتر از ج کنیم. زیرا
گیرد؟  انجام می هد دریابد که ادراک و یادآوری چگونتوان می نیست. چه کسی از ما

ھای نامحسوس درک کرد. اّما با  ی قدرت توان کشف مجھول را به وسیله ھمچنین نمی
در این راستا،  .»گیرد ال، حقایقی است که انجام میاعمال بادانستن ما، تمام وجود این ن

کند که در  ی راه با ما است. اقرار می الدوس ھکسلی تا پایان راه با ما نیست، اّما تا نیمه
، و د مجھوالت نامحسوس را بداندتوان می انسان نیروی ناشناسی است که بدان وسیله

گاھی ما به ذات این استعداد، موجب انکار آن نمیھمچنین اقرار دارد که نا شود، بلکه  آ

_____________________ 
ی  ) بیولوژیست و نویسنده۱۸۲۵-۱۸۹۹(ی توماس ھنوری ھکسلی مشھور  : نوهAlodus Huxleyـ ١

، ۱۸۹۴ی انگلیسی و برادر ژولیان ھکسلی. در سال  انگلیسی، پدر لئونارد ھکسلی، سردبیر مجله
 متولد شده است و تألیف بی شماری دارد. وبستر (برگرداننده)
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کند  تر اقرار می مھمھا  این با وجود این جھل، چنین نیروی حقیقت علمی نیز ھست. از
که علیرغم ندانستن کنه برخی از نیروھای درونی بشر، مانند اعمال ادراک و یادآوری، 

 .ایم اعتراف داشتهھا  آن این به وجودپیش از 
پیماید و این قدرت را به  ی راه را نمی ی راه است! آنگاه ھکسلی بقیه و این نیمه

دھد، و این نیرو  کشف مجھول منحصر کرده، آن را نیز فقط به برخی مردم نسبت می
داند. اّما اگر انسان بدان توجیھات و  نمی» بشریت«را یکی از نیروھای اصلی 

ھای ماتریالیست چیره شده خوب توجه کند، و  ھا که بر مشاعر و افکار غربی استدالل
ی این سخن به دین باو و ایمان ندارد،  نیز بدین موضوع توجه داشته باشد که گوینده

خواھد دانست پیشرفت بزرگی در راستای فھم صحیح انسان انجام شده است، فھمی 
 ست!ی بسیار دور گذشته مورد اقرار و اعتراف باور (مذھب) بوده اھا زمان که از

 روح نیرویی است ناشناخته، مبھم، پیچیده و پوشیده از ادراک.
 با وجود این چیزی است حقیقی!

دلیل محسوس بودن مورد باور ما است،  اگر ما گمان کنیم که ادراک و یادآوری به
 ھای ایم؛ زیرا آن دو در حقیقت، محسوس نیست، بلکه ما نتیجه گمان اشتباھی کرده

آن برای ما قابل  ی نتیجهھمین ترتیب است که  کنیم، و روح نیز به را درک میھا  آن
درک است. روشن و آشکار بودن این نتایج برای حواس، به آن گمان غلط برای ما 

که به نادرستی این موضوع وارد وھم ما شده است که  گونه منجر شده است. ھمان
ی کارکرد  م! اّما حقیقت آن است که شیوهدانی  ی انجام ادراک و یا یادآوری را می شیوه
 کنیم! اکتفا میھا  آن دانیم و فقط به نتایج محسوس یک را نمی ھیچ

ھمان نتیجه  و تفکر بخواھیم برای فھم صحیح روان بیندیشیم، به راگر با تدبی
 خواھیم رسید!

آن ی دریافت، اّما نتایج  روان چیزی است مجھول، پیچیده، مبھم و پوشیده از حوزه
 نه مجھول است و نه غیرقابل درک.

اگر بخواھیم کارکرد یادآوری را بشناسانیم، جز یک لفظ نیافته که بدان وسیله آن 
 را تشریح کنیم، خواھیم گفت: این است کار یادآوری!

 ھمچنین است کارکرد ادراک که برای آن نیز جز لفظی مانند آن نخواھیم یافت!
ی آن با مجھوالت  ت: نیرویی است که انسان به وسیلهگف روان خواھیم ی بارهاّما در 
 کند. یابد، و به چیزھای غیبی غیرقابل حس، دسترسی پیدا می ارتباط می
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 روان است.» عملیات«کشف مجھول، یکی از 
دھد نیز یکی دیگر از عملیات آن  الھام و اخبارھایی که در رؤیا به انسان دست می

 است.
 تی) نیز یکی از کارھای روان است.پا از دور ملھم گردیدن (تله

تمام این کارھا اعمالی بزرگ و عظیم و گفت و معجزه است که انسان در برابر 
 ماند! بزرگی کار و شگفتی آن مبھوت می

انگیز، از کارھای فرعی روان است که در  با وجود این، تمام این اعمال بزرگ شگفت
ی اصلی و بزرگ روح، ارتباط با  برابر کار اصلی آن چیزی نیست. در حقیقت وظیفه

 خدا است.
پاتی  شود، کشف مجھول و الھام و اخبار رویایی و تله این ارتباط چگونه برقرار می

دانیم. ھمانگونه که از طرز اعمال و انجام گرفتن  گیرد؟ ما نمی چگونه صورت می
گاه نیستیم، اّما در ھر حال انجام می  شود! ادراک و یادآوری نیز آ

گاه ھستیم، وسیله نیروی ناشناختهروان،  ی  ای که نه از ذات آن و نه از کارکرد آن آ
 ارتباط ما با خدا است.

دلیل آن است که دمی  طور فطری به خدا ھدایت شده است، و این به روان، به
 گرفته از روح خدایی است که از جانب او در مشتی خاک به ودیعت گذارده شده است:

ۡ�ُتهُ  فَإَِذا﴿ وِ� َ�َقُعواْ َ�ُ  ۥَسوَّ  .]۲۹الحجر: [ ﴾٢٩َ�ِٰجِديَن  ۥَوَ�َفۡخُت �ِيهِ مِن رُّ
کنان  پس ھنگامی که آن را آراستم، و از روح خویش در آن دمیدم بر او سجده«

 ».خاک بیفتید به
ی خود رھبری شده با راه و روش خالق خود بدو  خود به آفریننده از این رو خودبه

 پیوندد: می

لَۡسُت  �ذۡ ﴿
َ
نُفِسهِۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ذُّرِ�ََّتُهۡم َوأ

َ
أ

ْ يَۡوَم  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ َشِهۡدنَا األعراف: [ ﴾١٧٢إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلَِ�  لۡقَِ�َٰمةِ ٱبَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُوا

۱۷۲[. 
ھایشان را برگرفت و بر خودشان  ھنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه«

گواه ساخت که من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی ما به خدایی تو گواھی 
 ».دھیم می
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درگاه  طور فردی به روان نیز مانند تمام آفریدگان بدون کوشش و رنج و زحمت، به
 کند: قدس خدایی راه پیدا می

ِيٓ ٱَر�َُّنا  َل قَا﴿ ٍء َخۡلَقهُ  �َّ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۵۰طه: [ ﴾٥٠ُ�مَّ َهَدٰى  ۥأ

پاسخ داد:) پرودگار ما کسی است که تمام موجودات عالم را نعمت  ÷(موسی«
 ».وجود بخشیده، سپس به راه کمال ھدایت کرده است

 و از میان تمام موجودات، خدا مخلوق بشری را ارجمندتر داشت:

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ٱَكرَّ ّيَِ�ِٰت ٱَوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ ٰ  لطَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ َوفَضَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�   .]۷۰اإلسراء: [ ﴾٧٠َكثِ�ٖ ّمِمَّ

 ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم، و آنان را بر مرکب خشکی و دریا سوار«
کردیم، از غذای لذیذ و پاکیزه بدانان روزی دادیم، و بر بسیاری از مخلوقات خود 

 ».فضیلت و برتری بخشیدیم
گاه به انسان است: از نشانه  ھای این بزرگداشت، دادن دلی بیدار و عقلی آ

ۡمعَ ٱوََجَعَل لَُ�ُم ﴿ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 .]۷۸النحل: [ ﴾َدةَ  ِٔۡ�

 ».ی دریافنده برای شما قرار دادھا دل ھا و بیناییو شنوایی و «
گاھانه ساخت که دل بیدار و بینا نیز در آن  ھدایت و حقجریان  شناسی را عملی آ

گاھانه وسیله عبادت شریک است، و بدین ھای غریزی  ی انسانی را از عبادت ھای آ
 ھمیشگی جماد و گیاه و جانوران جدا ساخت.

که از روش فطری خود منحرف  شود. ھمین انسان گمراه میبا وجود این، باز ھم 
شود، و به خدا ھدایت  شد و یا از روی نادانی فطرت خود را بیمار کرد، گمراه می

کند، و به  ندد، از قدرت الیزالش استمداد نمییوپ شود، با روان خود به خدا نمی نمی
 جوید. درگاھش پناه نمی

دادادی خود گام برندارد، ھمچنان گمراه فطرت سلیم خ تا ھنگامی که بر روان
ھا اسیر است، فراسوی محسوسات را نخواھد دید،  خواھد ماند. تا روان او در بند تاریکی

 بیند. ھای ستبر شھوات بر وجودش سایه افکنده است، پرتو نور حقیقت را نمی تا پرده
وات در تاریکی اما با وجود این گمراھی، با وجود اینکه بخشی از فطرت زیر غبار شھ

ی خود متوجه  خود و به حکم روند خلقت به آفریننده اسیر است، بخشی دیگر خودبه
نور و ضعیف به روشنایی است.  است، و این توجه به خالق مانند توجه داشتن چشم کم
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بیند،  شود، اّما اندکی بیش نمی این چشم کور نیست که از روشنایی یکباره محروم می
پرستند و ھم برخی از آفریدگان  ارد. اینگونه مردم، ھم خدا را میزیرا ضعف بینایی د

 دھند: موجود را در این پرستش شرکت می

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿  .]۳الزمر: [ ﴾...�َّ
 ».پرستیم مگر اینکه به درگاه خدا ما را نزدیک گردانند گفتند ما آن بتان را نمی«

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� ُ ا تَۡدُعوَن ِمن  �َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ

َ
قُۡل أ

ِ ٱُدوِن  َراَدِ�َ  �َّ
َ
ُ ٱإِۡن أ َّ�  ِ ِه ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ  ۦٓ بُِ�ّ

َ
ۡو أ

َ
أ

 .]۳۸الزمر: [ ﴾...ۦۚ هِ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ 
را که آفریده است؟ البته پاسخ  ھا آسمان و اگر از این مشرکان بپرسی که زمین و«

پندارید؟ اگر خدا زیانی را بر من چیره سازد آیا  بگو چه میھا  آن دھند: خدا، پس به
 ».؟ند آن را برطرف کنندتوان می انیدخو آنان را که جز خدا به خدایی می

گمان خداپرستی. اّما، به استثنای موارد  پرستند به نیروھایی را میھا و  و یا قدرت
ای است  آیند، منکر این موضوع نیستند که این جھان را آفریننده شمار نمی نادری که به

 .توانا، چیره و با اراده
ی باور آن است که از فطرت پشتیبانی کرده بر آن تکیه کند، و آن را در  اّما وظیفه
ی  بیندازد که خود بدان سو متوجه است و راه طبیعی آن است. وظیفهھمان جھتی 

سوی خدا ھدایت شود، ھمان ھدایتی که ذاتًا در  آن یاری کردن فطرت است تا به
سبب امراض عارضی از آن نور در حجاب مانده  ساختمان آن نھفته است، اگرچه به

 باشد.
پوش است، تا  ھای حقیقت ی آن آزاد کردن روان از قیود ساختگی و حجاب وظیفه

 خدا را ببیند.
 ای دارد. اسالم نسبت به روان عنایت ویژه

ای  ی مرکزی اوست. پایه روان، در نظر اسالم، مرکز آفرینش و ذات بشری و نقطه
یکدیگر مرتبط  است که تمام موجودیت انسان بر آن استوار است و بدان وسیله به

سوی نور و  بزرگ. راھنمایی به ی استان برای زندگی انسان نگھبانشود. رو می
 روشنایی است. و پیوند و ارتباط حقیقی انسان با خدا است.
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 اسالم از این نظر دین فطرت است که عنایت فراوانی به روان دارد. و در حقیقت،
ین و شدیدترین نیروی متصل به حقایق وجود انسان، ھمین نیروی روان او تر بزرگ
 است.

د به ذات و سرشت مادی خویش است و فقط محسوسات نیروی جسمانی، محدو
 گیرد. ظاھری را در برمی

میدان عمل نیروی عقالنی بیشتر است، اّما آن نیز فقط محدود به چیزھایی است 
شود، محدود به زمان و مکان، آغاز و سرانجام و محکوم به فنا  که مورد تعقل واقع می

ف روح است که قید و حّد، زمان و است. در ذات و سرشت انسان، تنھا نیروی شگر
شناسد و سرانجام فنا در ذاتش راه ندارد ... روان تنھا نیرویی  مکان، ابتدا و انتھا نمی

کنند، دریابد و بدان بپیوندد. تنھا  آنچه را حس و عقل و درک نمید توان می است که
راه یابد. و  ھا بدانو وجود ازلی بپیوندد و د به جاودانگی ابدی توان می چیزی است که

ھا  د از پشت پردهتوان می د پیوستن. ھمانگونه کهتوان می خدا سرانجام چیزی است که به
 و موانع زمان و مکان به سراسر وجود متصل شود.

کنیم!  دانیم! اّما آن را احساس می گیرد؟ نمی ھا چگونه انجام می حال این پیوستن
ای  کنیم که در لحظه با صفایی حس میی درخشش روان  وسیله  این حقیقت را به

گیرد.  اندک مانند پرتو برق، سرتاسر زندگی و حیات و ابتدا و انتھای جھان را در بر می
دھد که سرتاسر ھستی را پیموده با  ی روان آزاد این احساس به ما دست می به وسیله

زندگی است،  ی علم، جھان، سرتاسر شود که به گفته  اش مربوط می تمام نیروھای زنده
دھد که سرتاسر وجود  عجب شگفتی این احساس به ما دست می ی دقیق در آن لحظه

 بیند! کند خدا را می افتد و در اعماق خود احساس می به لرزه می
کنند، و  ی روان و شناخت آن تالش می طبیعی است که تمام مذاھب در باره

ورزد. چه اسالم  می اھتمامی روح  ھمچنین طبیعی است که اسالم، بویژه، در باره
است که راه و روش خود را بر اساس توجه به تمام نیروھای گوناگون بشری قرار داده 

 حق آنان را ادا کرده است. ھا، آن با ارشاد و رعایت
روش اسالم برای تربیت روان، پیوندی ھمیشگی در ھر لحظه و ھر عمل و اندیشه و 

 احساس میان روان و خدا است.
شود. یکباره ھمچون  ای کوتاه، روح انسان تابناک می طبیعی، برای لحظهطور  به

دم او را گرفته است، مانند کسی است که در شب مھتاب از  شود که سپیده کسی می
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ی شنود و از آن سخنان چیز ھایی می کشد. زمزمه خواب خوش بیدار شده نفس می
ای نور در پیشگاه او به ھ رود و طیف می راه کند. مانند شخصی که خواست درک می

اند. در این حالت، بزرگی عالم  اند و پرتوھایی افسون کننده او را در بر گرفته رقص آمده
 کند. ھای جھان و دقت این نظام او را مجذوب می وجود و نظم قوانین و سنت

آورد و او را  حرکت درمی کند، جانش را به زده می  این رخداد ناگھانی او را شگفت
گاه مینسبت ب زیبا  ھا لحظاتی حالت کند. تمام این ه دانای نھان و مدبر امور، بیدار و آ

درنگ. لحظاتی که اثر آن با  ذر و بیگام و ناپایدار. لحظاتی زودود . اّما لحظاتی بیتاس
خواھد و آرزوی آن  ای را نمی شود. و اسالم چنین لحظه از بین رفتن مؤثر نابود می
شود و فرو  این اشراق روحی را که خاموش و پنھان می ایجاد چنین حالتی نیست.

کند. اشراق و درخشیدنی روانی را که اندک چیزی صفای آن را  نشیند طلب نمی می
خواھد.  لوده کند و یا آن را از سیر در آفاق و آزادی ھمیشگی باز دارد نمیبزداید و آ

یکباره ھجوم آورده و کند که عرضی است و  ای بسنده نمی به لحظات چیره ،بنابراین
رود و انسان را  زودی از جان و دل آدمی بیرون می شود و اثرش به یکباره نیز نابود می

 سازد. داری برقراری نمی بر روش روشن و ریشه
خواھد که این اشراق و روشن شدن روان را نسبت به حقایق، راه روشن  اسالم می

افروزود که پیوسته بدرخشد و ی مقدسی را بر خواھد شعله زندگی قرار دھد. می
ی مقدسی را که ھمیشگی سازد که از روح خدا  خواھد آن شعله پرتوافشانی کند. می

به  ۀسرچشمه گرفته انسان را روشن کرده است. مشعلی فروزان و تابناک و رسانند
خواھد این پرواز و رھا شدن روان از بند جسم،  ی اصلی آن. اسالم نمی سرچشمه

صورت جریان ثابت اصیلی درآورد که  بلکه مایل است آن را به گذر باشد.ناگھانی و زود
 میان آید، ناگھانی و زودگذر باشد! ای وقفه و یا تاریکی به اگر لحظه

اگر چنین جریانی در انسان بوجود آید، بدون تردید از حد آفرینش و نھاد ذاتیش 
 ھمانند است. جایی خواھد رسید که به معجزه نیز باالتر خواھد رفت و به

از آنجا که این کار ھمانند معجزه و دشوار است، خدا نور رحمت خود را شامل حال 
 داند خواھد. خدا می کند، زیرا ھیچ چیز محال و بیشتر از توان بشری از او نمی بشر می

که آزادی و رھایی ھمیشگی روح بشر از عامل ماده محال است. جدا شدن از این 
ی شھوت و سنگینی ماده، فشاری است  ین است و انگیزهمشت خاک برای او سنگ

 فرماید: برای نگھداشتن آن، از این رو می
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ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا   .]۱۶التغابن: [ ﴾ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  �َّ
 ».ید تقوی پیشه کنیدتوان می آنقدر که«

ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿ َّ�  ۚ  .]۲۸۶البقرة: [ ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
 ».کند برای ھیچکس بیش از تواناییش تعین تکلیف نمیخداوند «

ی حیوانیت و  منحرفی که فقط به جنبه» گرای واقع«ھای  اما اسالم مانند مکتب
گوید: ای بشر! از آنجا که سنگینی گل زمین و  انسان توجه و ایمان دارند، نمی ١مادیت
ای نیست،  یی تو فایدهھای شھوانی و فشار ماّده در تو وجود دارد، در واالگرا انگیزه

ی با تمام وجود به توان می ھا را از سر خود به درکن، تا آرزوی رھا شدن از این سنگینی
 مند شو! ی آن بھرهھا لذت زمین بچسب و دل از آن برندار و مانند حیوان بخور و از

طور ذاتی  گوید! زیرا دین فطری اسالم به تمام نیروھایی که به ھرگز چنین نمی ،خیر
ی آن برای  ر انسان نھفته است، ایمان دارد و پیش از ھمه، نیروی روح و قدرت فائقهد

 پرواز کردن و آزاد شدن از قیود جسمانی را باور دارد.
گاھی که نسبت به ناتوانی ترام نیز حھای بشر دارد و در حساب خود ا اسالم با آ

ن نگھداشتن مشعل گذارد، در ھمان حّد از کوشش و دمیدن دائم برای روش بدان می
ھا و  کشد، زیرا تنھا راه رفعت و ایجاد موازنه میان پرواز روح و سنگینی روح دست نمی

گونه که پیش از این  دھد، ھمین است. ھمان فشارھایی که جان را به پستی گرایش می
نیز گفتیم، راه این کار، برقراری پیوندی ھمیشگی میان خدا و انسان است. برای این 

 دھد: ایل چندی را مورد استفاده قرار میمنظور وس
ی  کند تا با دیدن قدرت خالقه سو، حساسّیت و درک قلب انسان را تحریک می از یک

 ی بیکران او را احساس کند. ی وجود، پیوسته وجود و قدرت مطلقه خدا در صفحه
کند تا  از سوی دیگر، وجدان تقوی، و ترس ھمیشگی از خدا را، در دلش بیدار می

زند خدا را در نظر  ی کارھا، تفکرات و ھر احساسی که از او سر می پیوسته در ھمه
 داشته باشد و حاضر و ناظر بداند.

انگیزد. و از  ی دیگر، محبت خدا و طلب رضایت او را نیز در وجود برمی از ناحیه
خدا تحریک تا در شادی و سختی آرامش  سویی آرامش وجدان و اطمینان قلبی او را به

_____________________ 
 »حقایق و اباطیل«فصل » معرکة التقالید«نگاه کنید به کتاب  -١
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 ی داشته باشد، در برابر خدا در ھر حال تسلیم و رضا پیشه و سرانجام ھدف از ھمه
 یکی است: اتصال قلب بشر به خدا.ھا  این

ھای اعجازانگیز او است  ای بزرگ بر وجود خداوند، و میدان نمایش قدرت عالم نشانه
 اندازد. حیرت می  ھا را به که عقل

ث شده است که از دیدن عادی شدن آن، باع اّما انس گرفتن ما بدین جھان بزرگ و
گاه شدن نسبت به بزرگی او به شگفت نیاییم. و احساس تعجبی که از این جھت به  و آ

 دھد تا اعماق جانمان فرو نرود. ما دست می
گذرد، گویا اصًال وجود  برد، از ھمه چیز می حواس ھرچه را ببیند و بشنود از یاد می

کند که ھرچه در پیرامون او است،  گرفتن، فراموش مینداشته است، و به حکم خو 
ای است که آنچه خواھد  ی آفریننده ای گویا بر قدرت توانای ابداع کننده نشانه

 آفریند. می
روند و با اختالف فصل و مکان، مدت ھر  آیند و می شب و روز به دنبال یکدیگر می

 یک در تغییر است.
ند و ھیچ روزی از طلوع و غروب باز ک خورشید در ھر روز طلوع و غروب می

 ایستد. نمی
درخشند  ستارگان، مانند چشمی که در تاریکی باز و بسته شود، در ظلمت شب می

 ھایی بسیار است. و در میان خط سیر ھر یک مسافت
شود که سرتاسر آن را نور فرا  شود، چنان بزرگ می ماه که از ابتدا تقریبًا دیده نمی

برد،  خود در خویش فرو میبا نور درخشان و تابناک و زیبا و رویایی گیرد و زمین را  می
شود... و سرانجام در محاق  گذارد و مانند ابتدایش باریک می سپس رو به کاھش می

 شود. خود ناپدید می
صورت برگی سبز و  نورسته که با نیرو، زمین را باز کرده به ھای ُخردِ  زندگانی دانه

 شوند. زیبا پدیدار می
ای کوچک و یا حیوانی نزار که پشت سر مادر خود راه رفته و  ی پرنده ندگی بالندهز

 مکد. خورد و یا از پستانش شیر می گیرد و یا از منقار او غذا می از او غذا می
 حقیقت نیروھایی است زنده و متحرکآید، اّما در  جھانی که ظاھرًا مردم بنظر می

بار پس از مرگ  ی در آن پخش شده و ھرکه ھمیشه در جنبش است، مرتبًا زندگ
 شود. ظاھری دوباره زنده می
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نظامی که در تمام عالم جریان دارد، ھرچند شگفتی و دقت موجود در آن مورد 
شود و  ای می پوشی نه موجب اخالل در گردش ستاره پوشی قرار گیرد، این چشم چشم

از مسیر خود منحرف ی سرانگشتی  نه در طول میلیاردھا میلیارد سال به اندازه
 شود. می

روزگار نظر خودش، ذات و حقیقتش و طرز ادراکش! و مخلوق بشری که از نظر 
 ای است. تجھیزات دقیق و نیروھای موجود در آن خود معجزه

 اعمال و رفتار جسمی و فکری و روانی نھفته در انسان.
وحدت بخشیده، آمیختگی و ارتباطی محکم و فراگیر و دقیق که تمام این اعمال را 

 کند. گ میی نیروھای ذاتی انسان را جمع و ھماھن ھمه
ای،  معجزهھا  آن ھمه و ھمه مظاھری از آیات خدا در عالم وجود است. ھریک از

ی آفریدگاری توانا و حکیم  ھایی از قدرت خالقه ھمه عظیم و بیمناک و ھمه نشانه
دون دقت و فکر از این آیات و ھستند، اما به دلیل الفت زیاد و عادت شدید، انسان ب

 گذرد. ھا می نشانه
 کند. زندگی را درک میھا  آن پرورد) بدین مظاھر تکیه و از (که روان را می اسالم

خواھد چشم بصیرت خود را در آیات ھستی  کند و از او می قرآن انسان را دعوت می
ک کند. این دعوت را ی بدیع را ببیند و در باز و از پشت آن دست قدرت توانای آفریننده

ی  جمعیت خاطر یافته از غفلتی که در نتیجه ھا جان دھد که ای انجام می به شیوه
پیدا شده، بیدار شوند و در آیات و مظاھر قدرت خداوندی ھا  آن عادت و انس برای

بینند.  انداخته و یا جھان جدید دیگری میھا  آن چنان نگرند و گویا به تازگی چشم بر
 نفس از این غفلِت عادت و انس، بس مھم و دشوار است. بیدار کردن

 دھد! ه قدرتی عجیب از خود نشان میقرآن در این بار
خو گرفتن، از طبایع انسان است، این امر یکی از ضروریات نفس است که ناچار باید 
انجام گیرد. نفس و حواس و اعصاب ناچار ھستند با برخی از انواع تجربیات و 

 وسیله عادت کنند تا بدانھا  آن کن و اشیای معینی خو بگیرند و بهاحساسات و اما
ای تعمیم  تجربیات گذشته را نسبت به تجارب و احساسات و اماکن و چیزھای تازه

رفت، برای مثال سخن  کلی از بین می دھند. اگر انس و عادت نبود زندگی انسان به
شد! و  برایش ھرگز مسیر نمیھا  آن گفتن، خواندن، نوشتن و یا حساب آموختن و مانند
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ماند که چیز  نمیھا  آن شد و نیرویی در یا اعصابش نسبت به امور عادی مشغول می
 ای را تحمل کند... تازه

 ی انس و عادت در ذات انسان است. هفاین وظی
ی خویش پافراتر گذاشته و از محیط محدود و الزم نفس تجاوز  اّما معموًال از وظیفه

زنند، در نتیجه مشاعر کودن، بصیرت   ی خویش سرباز می انجام وظیفه کنند و از می
شوند! در اینجا است که خو گرفتن مانعی برای پیشرفت، و  بسته، و افکار منجمد می

نسانی است. در ی فطرت و سرشت ا شود که سازنده ی جان از آن آزادی می بازدارنده
کرد تا چشم خود را باز و ھوای آزادی  باید نفس را از خواب بیدار ناچار این ھنگام به

 کند!» استنشاق«
ترین اثر را در سرشت و ذات انسان  این چشم باز کردن و بیدار شدن شگفت

، اّما باید گفت این کار ھمانند انسانی الفارقی است گذارد. با وجود این که تشبیه مع می
در تمام اعضا و  ای دربسته با ھوای فاسد و متعفن بیرون آید. است که از حجره

 کند. جوارحش احساس زندگی و نشاط می
اش وزش آن را  سازد و اگر بر چھره پرور مشام جان او را معطر می نسیمی روح

کشد که تا اعماق جان او رفته از این ھوای آزاد و  کند. نفسی عمیق می احساس می
حیاتی تازه کند  ای بسازد. در این حالت احساس می انگیز خویشتن را ذخیره نشاط

شود و  یافته است... در حقیقت زندگیش تجدید شده، زندگی حسی و معنوی او نو می
ای که از خواب سنگین زمستانی چشم گشوده  بال از بارھای گذشته مانند پرنده سبک

 دھد. به نشاط و سرزندگی بھاری رسیده است، حرکاتی چابک و با نشاط انجام می
دنیای آزاد و رھا شدن نفس از قید و بند جمود گشوده شدن چشم بصیرت جان به 

تر. سرشت و ذات نفس را  تر و فراگیرتر و شگفت چنان اثری دارد، اّما عمیق و رکود ھم
ای بدو  دارد و زندگانی دوباره کند، به فعالیت وامی حرکت درآورده و بیدارش می به

تجربیات او زنده است. بخشد. در این حالت، تمام افکارش و احساس او تازه و تمام  می
ای کافی برای زندگانی است، نشاط و  ای که ھریک خود زاد و توشه ی زنده تجربه

 سازد. نیرویی است تابان و پرتوافکن که سرتاسر حیات او را درخشان می
شود،  ترین چیزی که برای نخستین بار پس از خواب غفلت انجام می شگفت

ی بدون  ب المسهاگویا انسان این چیز را باعصی نفسانی و شگفت و زنده است.  تجربه
شود،  کند و از آن متأثر می کند یکباره بسرعت احساس می روپوش، مستقیمًا لمس می
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کند... کاری است  ھمان صورت کامل و بینقص به مرکز حس منتقل می و این تأثر را به
کند و لذت و  ر میای گسترده متأث که سراسر زندگی را با گسترهبخش و فریبا  زیبا، لذت

 دارد. ای ھمیشگی عرضه می بھره
شود، آن را ھمانگونه در ذھن خود نگھدارد و  اگر انسان بتواند از ھر چه متأثر می

ور شود که در نخستین بار از آن متأثر شده است، خواھد توانست  در زندگی از آن بھره
نه پیری و نه نابودی  نوعی جوانی و تازگی در خود احساس کند که ھرگز نه ناتوانی و

 بتواند بر آن چیرگی یابد.
ھای  اما کاری بس دشوار است؛ زیرا مطالب و امور دائمی زندگانی، زحمت و رنج

زندگی، کوتاھی عمر و فراوانی مشکالت، ھمه به یاری یکدیگر نیروھای انسان را به آخر 
 کنند. ھای او را برای سرزنده ماندن تمام می کوششرسانند و  می

 دھد! ا وجود این، قرآن این کار شگفت را انجام میب
ای سحرانگیز و جوی روشن و پاک و روانی مصفا و نیالوده انسان را از عالم  با شیوه

طور  دھد تا بیدار شود، به کند و او را تکان می انگیز خود منتقل می انس و عادت غفلت
ای کامل به او عطا  د و توشهکند! و زا مستقیم و بدون مانع، اعصاب روبازش را لمس می

کند. از این رو  کرده عینًا با تمام واقعیت و جوشندگی به مرکز حس منتقل می
رخدادھا، ھمیشه در ذھن انسان مانند ھنگامی که برای اولین بار روی داده بود، زنده 

ی  سازد و جان را از این بھره مند می مانند و از این تجدید حیات او را بھره و نو می
 کند. نیاز می شگفت بی

انسان اگر به جھان قرآن پای نھد، با دیداری ھمیشگی، جاویدان، زیبا و 
کند... دیداری که جان را لذت  برد و زندگی می داشتنی با عالم وجود بسر می دوست

مند سازد و روان را آزاد کند، زندگی و عیشی آزادانه که سرتاسر  دھد و حس را بھره
 تسبیح خداست.

در ذات خود کتابی زیبا پربھره است. ھیچکس خواندن آن را به پایان  قرآن
رساند جز اینکه دوست دارد از نو خواندن را آغاز کند. بدین جھت است که دیدار  نمی

ناپذیر و  ی جھان، پیوسته تازه، پایان ھمیشگی عالم وجود در درون جان و صفحه
 فناناپذیر است:

ٰ ٱِ� َخۡلِق  إِنَّ ﴿ �َٰ�َ �ِض ٱوَ  تِ لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� َ�ۡرِي ِ�  لَِّ� ٱ ۡلُفۡلكِ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

نَزَل  �َّاَس ٱبَِما يَنَفُع  ۡ�َۡحرِ ٱ
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما َمآءِ ٱِمَن  �َّ ۡحَيا بِهِ  لسَّ

َ
آءٖ فَأ �َض ٱمِن مَّ

َ
َ�ۡعَد َمۡوتَِها  ۡ�
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ِ َدآبَّةٖ َوتَۡ�ِ�ِف 
َحابِ ٱوَ  لّرَِ�ٰحِ ٱَوَ�ثَّ �ِيَها ِمن ُ�ّ رِ ٱ لسَّ َمآءِ ٱَ�ۡ�َ  لُۡمَسخَّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

 .]۱۶۴البقرة: [ ﴾١٦٤�َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن 
ھا که بر  درپی آمدن شب و روز و کشتی و زمین و پی ھا آسمان بیگمان در خلقت«

رو فرستاد تا با روی آب برای سود بردن مردم در حرکت است، و بارانی که خدا از باال ف
ھا در  آن آب زمین را پس از مردن زنده و سبز خرم کرد، و در پراکندن انواع جنبده

زمین و گردانیدن بادھا به ھر سو، و در خلقت ابر که میان زمین و آسمان مسّخر است؛ 
 ».گیرند ھایی روشن برای کسانی است که خرد خود را بکار می نشانه

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ ۚ ٱمَِن  لَۡمّيِِت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱُ�ۡرُِج  �ََّوٰىۖ ٱوَ  ۡ�َّبِ ٱفَالُِق  �َّ  ۡلَ�ِّ
ۖ ٱَ�ٰلُِ�ُم  ُ ٰ تُۡؤفَُكوَن  �َّ َّ�

َ
َۡل ٱوََجَعَل  ۡ�ِۡصَباحِ ٱ فَالِقُ  ٩٥فَ� ۡمَس ٱَسَكٗنا وَ  �َّ  لَۡقَمرَ ٱوَ  لشَّ

 .]۹۶-۹۵األنعام: [ ﴾٩٦ مِ لَۡعلِيٱ ۡلَعزِ�زِ ٱُحۡسَباٗ�اۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر 
شکافد، و زنده را از مرده و مرده را از  خداست که در دل زمین دانه و ھسته را می«

شوید،  آورد، این است خدای شما، پس کجا به دروغ رانده می زنده بیرون می
ی صبحگاھان و شب را برای آسایش خلق او گذاشت، و خورشید و  ی پرنده شکافنده

 ».نی ساخت. این است اندازه گذاشتِن مقتدر داناماه را شمار گرا

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل ِمَن  �َّ
َ
َمآءِ ٱأ اٞب َوِمۡنُه َشَجرٞ �ِيهِ �ُِسيُموَن  لسَّ ۖ لَُّ�م ّمِۡنُه َ�َ  ١٠َماٗٓء

ۡرعَ ٱلَُ�م بِهِ  يُ�بُِت  ۡ�تُونَ ٱوَ  لزَّ ۡعَ�َٰب ٱوَ  �َِّخيَل ٱوَ  لزَّ
َ
�ۡ  ِ

إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة  �ََّمَ�ِٰت� ٱَوِمن ُ�ّ
ُروَن  رَ  ١١ّلَِقۡو�ٖ َ�تََفكَّ َۡل ٱلَُ�ُم  وََسخَّ ۡمَس ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  �َّ ۖ ٱوَ  لشَّ َ�ُٰتۢ  �ُُّجومُ ٱوَ  لَۡقَمَر ُمَسخَّ

 ِ ۡمرِه
َ
 لَُ�ۡم ِ�  َوَما ١٢إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن  ۦٓۚ بِأ

َ
�ِض ٱذََرأ

َ
ۡلَ�ٰنُهُ ُ�َۡتلِ  ۡ�

َ
إِنَّ  ۥٓۚ ًفا �

ُروَن  كَّ ِيٱ َوُهوَ  ١٣ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡو�ٖ يَذَّ َر  �َّ ٗما َطرِّ�ٗا  ۡ�َۡحرَ ٱَسخَّ ْ ِمۡنُه َ�ۡ ُ�لُوا
ۡ
ِ�َأ

ۖ َوتََرى  ْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَ�َها ْ ِمن فَۡضلِهِ  لُۡفۡلَك ٱَو�َۡسَتۡخرُِجوا  ۦَمَواِخَر �ِيهِ َوِ�َۡبَتُغوا
لَۡ�ٰ  ١٤َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 

َ
�ِض ٱِ�  َو�

َ
نَۡ�ٰٗر� وَُسُبٗ� لََّعلَُّ�ۡم  ۡ�

َ
ن تَِميَد بُِ�ۡم َو�

َ
َرَ�ِٰ�َ أ

ِ  وََعَ�َٰ�ٰٖت�  ١٥َ�ۡهَتُدوَن  ُروَن  ١٦ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن  �َّۡجمِ ٱَو� فََ� تََذكَّ
َ
َ�َمن َ�ۡلُُق َكَمن �َّ َ�ۡلُُقۚ أ

َ
أ

 .]۱۷-۱۰النحل: [ ﴾١٧
اوست خدایی که آب را از آسمان برای شما فرو فرستاد که ھم نوشیدنی شما از «

ھای  چرانید پرورش دھید. زراعت آن است و ھم درختی که چارپایان خود را از آن می
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ای  رویاند و درختان زیتون و خرما و انگور و از ھرگونه میوه شما را از آن آب باران می
اندیشند پدیدار  ی قدرت الھی برای کسانی که می ر آیت و نشانهرویاند. در این کا می

است. و ھم شب و روز و خورشید و ماه را برای زندگانی شما در گردون مسخر ساخت؛ 
ھای قدرت  و ستارگان آسمان را به فرمان خویش مسخر کرد، در این کار آیت و نشانه

ای شما آفرید به انواع گوناگون و خدا برای اھل خرد پدیدار است. و در زمین آنچه را بر
یاد  ی خدایی برای مردم ھشیاری که به کار نیز آیت و نشانهاشکال رنگارنگ؛ در این 

آورند پدیدار است. و نیز او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت  می
ھا  ینید که کشتیب ای بخورید، و از آن زیورھای استخراج کرده تن را بیارایید، و می تازه

آیند، و برای اینکه از فضل او بجویید، باشد که شکر خدای را  در آن به حرکت درمی
ادا شما را به بمعنوان لنگر در زمین بنھاد تا  بهی بزرگ را ھا کوه جای آرید. و نیز به

ھایی  پدیدار کرد تا مگر ھدایت شوید. و نشانه ھا راه بیرون پرتاب کند، و نھرھا جاری و
کند مانند  میشوند. آیا آن خدایی که خلق  دیگر، و با ستارگان آسمان آنان ھدایت می

 ».شوید؟ کند؟ آیا متذکر و ھوشیار نمی آن کس است که خلق نمی

ُ ٱوَ ﴿ نَزَل ِمَن  �َّ
َ
َمآءِ ٱأ ۡحَيا بِهِ  لسَّ

َ
�َض ٱَماٗٓء فَأ

َ
ٓۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡو�ٖ  ۡ� َ�ۡعَد َمۡوتَِها

 .]۶۵النحل: [ ﴾٦٥�َۡسَمُعوَن 
و خدا از آسمان آبی را فرو فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده کرد، البته در این «

 »....شنوند پدیدار است که سخن می ی قدرت و حکمت الھی برای آنان کار نشانه

ُ ٱوَ ﴿ ۡخرََج�ُ  �َّ
َ
َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ� أ مَّ

ُ
ۡمعَ ٱا وََجَعَل لَُ�ُم  ٔٗ م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ  لسَّ

بَۡ�ٰرَ ٱوَ 
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
لَمۡ  ٧٨لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  َدةَ  ِٔۡ�

َ
ۡ�ِ ٱيََرۡواْ إَِ�  � َ�ٰٖت ِ� َجّوِ  لطَّ َمآءِ ٱُمَسخَّ َما  لسَّ

ۚ ٱُ�ۡمِسُكُهنَّ إِ�َّ  ُ  .]۷۹-۷۸النحل: [ ﴾٧٩إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  �َّ
دانستید، به شما  و خدا شما را از بطن مادران بیرون آورد، در حالی که ھیچ نمی«

جای آورید. آیا در مرغان رام شده  یی اعطا کرد باشد که شکر بهھا دل گوش و چشم و
دارد؟ در این امر برای اھل  را نگه نمیھا  آن سینگرند که بجز خدا ک در کو آسمان نمی

 »....ایمان نشانی از قدرت حق پدیدار است

﴿ �ِ
ۡ
نَّا نَأ

َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
�َض ٱأ

َ
�ۡ  ۚٓ ۡطَرافَِها

َ
 .]۴۴األنبیاء: [ ﴾نَنُقُصَها ِمۡن أ

 ».بینند که اراده کنیم زمین را از ھر سو بکاھیم؟ آیا مردم نمی«
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َها﴿ ُّ�
َ
� فَإِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن  ۡ�َۡعِث ٱإِن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمَِن  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ

َ لَُ�مۚۡ  ُبَّ�ِ َلََّقةٖ وََ�ۡ�ِ ُ�َلََّقةٖ ّ�ِ ۡضَغةٖ �ُّ  .]۵الحج: [ ﴾�ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ مِۡن َعلََقةٖ ُ�مَّ ِمن مُّ
انگیختن مردگان تردید دارید، اگر شما به روز قیامت و قدرت خدا در بر ،ای مردم«

بدانید که ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، 
ی گوشت تمام و ناتمام آفریده، تا در این انتقال و تحوالت قدرت خود را بر  آنگاه از پاره

 ».شکار کنیمآشما 

�َض ٱَوُ�ۡ�ِ  لَۡ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَو�ُۡخرُِج  لَۡمّيِتِ ٱمَِن  لَۡ�َّ ٱ ُ�ۡرِجُ ﴿
َ
َ�ۡعَد َمۡوتَِهاۚ َوَ�َ�ٰلَِك  ۡ�

 .]۱۹الروم: [ ﴾١٩ُ�ۡرَُجوَن 
آورد و زمین را پس از مرگ دوباره  و مرده را از زنده بیرون می زنده را از مرده«

 ».گونه شما را نیز از خاک بیرون آورند.. ند و ھمینازنده گرد

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱتََر أ نَزَل ِمَن  �َّ

َ
َمآءِ ٱأ ۡخرَۡجَنا بِهِ  لسَّ

َ
ۚ َوِمَن  ۦَماٗٓء فَأ ۡلَ�ُٰ�َها

َ
َۡتلًِفا � َ�َمَ�ٰٖت �ُّ

َبالِ ٱ ۡلَ�ُٰ�َها وََغَرا�ِيُب ُسودٞ  ۡ�ِ
َ
َۡتلٌِف � ۢ �ِيٞض وَُ�ۡٞر �ُّ َوآّبِ ٱوَ  �َّاِس ٱ َوِمنَ  ٢٧ُجَدُد َّ� 

نَۡ�ٰمِ ٱوَ 
َ
ۡلَ�ٰنُهُ  ۡ�

َ
َما َ�َۡ� كَ  ۥُ�َۡتلٌِف � َ ٱَ�ٰلَِكۗ إِ�َّ ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا َ ٱإِنَّ  ۡلُعلََ�ٰٓ َعزِ�ٌز َ�ُفوٌر  �َّ

 .]۲۸-۲۷فاطر: [ ﴾٢٨
ھای گوناگون  وسیله انواع میوه آیا ندیدی که خدا آبی را از آسمان فرود آورد و بدان«

ی گوناگون سفید و ھا رنگ ی زیاد، درھا راه ھا کوه و رنگارنگ پدید آورد، و در زمین از
ی ھا رنگ گونه سرخ و سیاه، و از اصناف مردم و جنبندگان و حیوانات نیز به ھمان

ترسند و نگرانند، خدا  گوناگون آفرید، و از بندگان او فقط مردمان دانا از خدا می
 ».حال) بسیار بخشنده و آمرزگار استبیگمان قاھر و غالب (و در عین 

آءٖ َدافِٖق  ُخلِقَ  ٥ِممَّ ُخلَِق  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱفَۡلَينُظرِ ﴿ لۡبِ ٱَ�ُۡرُج مِۢن َ�ۡ�ِ  ٦ِمن مَّ  لصُّ
آ�ِبِ ٱوَ  َ ٰ رَۡجعِهِ  ۥإِنَّهُ  ٧ ل�َّ آ�ِرُ ٱيَوَۡم ُ�ۡبَ�  ٨لََقادِرٞ  ۦَ�َ َ �ٖ َوَ� نَاِ�ٖ  ۥَ�ُ  َ�َما ٩ ل�َّ ِمن قُوَّ

 .]۱۰-۵الطارق:[ ﴾١٠
ای جھنده خلق شد که  انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است؟ از آب نطفه«

(خدایی که او را از این آب ناچیز ی مادر بیرون آمده است،  از میان پشت پدر و سینه
آفرید) او البته بر زنده کردن او دوباره پس از مرگ قادر است، روزی که اسرار باطن 

 ».خویش و یاوری برای نجات خود نیابدشخص آشکار شود، پس نیرویی در 
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فََ� ﴿
َ
بِلِ ٱيَنُظُروَن إَِ�  أ َمآءِ ٱ�َ�  ١٧َكۡيَف ُخلَِقۡت  ۡ�ِ  �َ�  ١٨َكۡيَف ُرفَِعۡت  لسَّ

َبالِ ٱ �ِض ٱ�َ�  ١٩َكۡيَف نُِصَبۡت  ۡ�ِ
َ
 .]۲۰-۱۷الغاشیة: [ ﴾٢٠َكۡيَف ُسِطَحۡت  ۡ�

چگونه خلق شده است؟ و در خلقت کاخ آسمان نگرند که  آیا در خلقت شتر نمی«
بینند که چگونه بر زمین میخکوب  را نمی ھا کوه بلند که چگونه برافراشته شده؟ و

 ».اند؟ نگرند چگونه گسترده اند؟ و به زمین نمی شده

ۡلِ ٱوَ ﴿ ۡبحِ ٱوَ  ١٧إَِذا َعۡسَعَس  �َّ َس  لصُّ  .]۱۸-۱۷التکویر: [ ﴾١٨إَِذا َ�َنفَّ
ر، ھنگامی که روی (جھان را) تاریک گرداند، و قسم به صبح روشن قسم به شب تا«

 ».)ھنگامی که دم زند (و عالم را بیفروزد
به آیات و گواھان قدرت ... بدین ترتیب قرآن احساس انسان را نسبت ھا  آن و مانند

کند، تا با قلبی  گر است بیدار می و حکمت خدا که در عالم ھستی و وجود انسان جلوه
و احساس به بزرگی او در آن زیسته، زندگی خود را در حالی که قدرت توانای روشن 

کند، از کوچک و بزرگ، ھمگام سازد  خداوندی را از ورای این آیات عظمت احساس می
 و از پشت ھر تدبیر و کارنمایی، دست با قدرت و مبدعی را ببیند؛ روان متوجه

 حمایت او را خواستار شود.یح گوید و بسی خود شده به حمد او ت آفریننده
برای بیدار ساختن حس و زنده نگھداشتن آن » طبیعت«افزون بر این، استفاده از 

رسد که تشبیھاتی از طبیعت زنده برای نمایان کردن  جایی می در درون جان، به
 آورد: ھای نفسانی و امور و شئون اجتماعی و اقتصادی می موقعیت

ِيٱكَ ﴿ ِ  �َّاِس ٱئَآَء رِ  ۥيُنفُِق َماَ�ُ  �َّ ِ ٱَوَ� يُۡؤِمُن ب َكَمثَِل  ۥَ�َمَثلُهُ  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َصابَهُ 

َ
�َ  ۥَصۡفَواٍن َعلَۡيهِ تَُراٞب فَأ ْۗ وَ  ۥهُ َوابِٞل َ�َ�َ ا َكَسُبوا ءٖ ّمِمَّ ۡ�َ ٰ �ۖ �َّ َ�ۡقِدُروَن َ�َ ُ ٱَصۡ�ٗ َّ� 

ِينَ ٱ َمَثُل وَ  ٢٦٤ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  ۡمَ�ٰلَُهُم  �َّ
َ
ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱيُنفُِقوَن أ َوتَثۡبِيٗتا  �َّ

َصاَ�َها َوابِٞل َ� 
َ
ِۢ بَِرۡ�َو�ٍ أ نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنَّة

َ
ُ�لََها ِضۡعَفۡ�ِ فَإِن لَّۡم يُِصۡبَها َوابِٞل  َٔ ّمِۡن أ

ُ
اتَۡت أ

ۗ وَ  ُ ٱَ�َطّلٞ يََودُّ  ٢٦٥ �ٌ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص  �َّ
َ
ن تَُ�وَن َ�ُ  �

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ۡ�نَاٖب  ۥأ

َ
ِيٖل َوأ َجنَّةٞ ّمِن �َّ

نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها 
َ
ِ  ۥَ�ُ  ۡ�

َصابَُه  �ََّمَ�ٰتِ ٱ�ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
ذُّرِ�َّةٞ ُضَعَفآُء  ۥَوَ�ُ  لِۡكَ�ُ ٱَوأ

َصاَ�َهآ إِۡعَصارٞ �ِيهِ نَارٞ فَ 
َ
ُ  َكَ�ٰلَِك  ۡحَ�َقَۡتۗ ٱفَأ ُ ٱيُبَّ�ِ ُروَن  �َ�ِٰت ٱلَُ�ُم  �َّ لََعلَُّ�ۡم َ�تََفكَّ
 .]۲۶۶-۲۶۴البقرة: [ ﴾٢٦٦
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خدا و روز قیامت  داستان آنکس که مال خود را از روی ریا انفاق کند و ایمان به«
نیاورده، بدان ماند که دانه را بر روی سنگ سخت ریزد و تندبارانی غبار آن نیز بشوید 

دست آورند و خدا گروه کارفران را به راه سعادت  تواند ھیچ حاصلی از آن بهکه ن
فاق کنند و با کمال مالشان را در راه خوشنودی خدا ان راھنمایی نکند. و مثل آنانکه

ای است که در زمین شایسته  اطمینان خاطر دل به لطف خدا شاد کنند، مانند دانه
ببارد و ثمره و حاصلی دوچندان که منتظر ھستند بریزند، بر آن باران زیادی به ھنگام 

کار  دھد، و اگر باران بسیار نیاید اندک اندک بارد تا دوباره به ثمر رسد، و خداوند به
گاه است. آیا می خرما و غی باشد از درخت اخواھید که یکی از شما را ب نیکان بینا و آ

وه موجود باشد، ناگاه ضعف و ھای روان و در آن ھرگونه می انگور، زیر آن درختان جوی
بار افتد  پیری او را دچار شود و دارای فرزندان خرد و ناتوان باشد و در باغ او بادی آتش

شما روشن  . خداوند آیات خود را برایھمه را بسوزاند؟ (داستان انفاق با ریا و مّنت)
 ».بیان کند، باشد که در سرانجام کارھا و حقیقت احوال فکر کنید

نزَ ﴿
َ
َمآءِ ٱِمَن  َل أ ۡودِيَ� بَِقَدرَِها فَ  لسَّ

َ
ۡيُل ٱ ۡحَتَمَل ٱَماٗٓء فََسالَۡت أ ا  لسَّ ۖ َوِممَّ ا�ِٗيا َزَ�ٗدا رَّ

ۡو َمَ�ٰٖع َزَ�ٞد ّمِۡثلُهُ  بۡتَِغآءَ ٱ �َّارِ ٱيُوقُِدوَن َعلَۡيهِ ِ� 
َ
ُ ٱَكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ۥۚ ِحۡلَيٍة أ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ

ۚ ٱوَ    ۡلَ�ِٰطَل
َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا َما يَنَفُع  لزَّ مَّ

َ
ۖ َوأ �ِض� ٱَ�َيۡمُكُث ِ�  �َّاَس ٱَ�يَۡذَهُب ُجَفاٗٓء

َ
َكَ�ٰلَِك  ۡ�

ُ ٱيَۡ�ُِب  ۡمَثاَل ٱ �َّ
َ
 .]۱۷الرعد: [ ﴾١٧ ۡ�

قدر وسعت و ظرفیت آن سیل آب  خدا از آسمان آبی نازل کرد که در ھر رودی به«
فلزاتی را نیز که برای تجمل و زینت و یا جاری شد و بر روی سیل کفی برآمد، چنانکه 

آب کفی برآودر، خدا این چنین برای  برای اثاث و ظروف در آتش ذوب کنند، مانند
شود و اما آن آب  زودی نابود می آورد که (باطل مانند) آن کف به حق و باطل نمونه می

را برای ھا  آن ماند، خدا داستن و فلز که به خیر و منفعت مردم است در زمین باقی می
 ».کند فھم و روشنی بیان می

لَمۡ ﴿
َ
ُ ٱتََر َكۡيَف َ�ََب  � ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ�  �َّ

َ
َمثَٗ� َ�َِمٗة َطّيِبَٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيِبٍَة أ

َمآءِ ٱ ۗ َوَ�ۡ�ُِب  تُۡؤِ�ٓ  ٢٤ لسَّ ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها
ُ
ُ ٱأ ۡمَثاَل ٱ �َّ

َ
لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم  ۡ�

ُروَن  �ِض ٱِمن فَۡوِق  ۡجُتثَّۡت ٱَ�َِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍ� َخبِيَثٍة  َوَمَثُل  ٢٥َ�َتَذكَّ
َ
َما لََها مِن  ۡ�

 .]۲۶-۲۴إبراهیم: [ ﴾٢٦قََرارٖ 
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ی پاکیزه را به درخت پاک و برومندی داستان زده  آیا ندیدی که چگونه خدا واژه«
ی آن به آسمان برشود. و آن درخت پاکیزه به  برقرار باشد و شاخه ی آن که اصل ریشه

ھای روشن  ھای مأکول و خوش دھد، خدا اینگونه نمونه اذن خدا در ھمه زمان میوه
اساس) مانند درخت پلیدی  ی پلید (و بی ی واژه آورد. و نمونه برای توّجه مردم می

زمین افتد و ھیچ ثبات و بقایی زمین نرود، بلکه باالی ی آن به قلب  است که ریشه
 ».نخواھد یافت

ُ ٱ۞﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۖ  ۦَمَثُل نُورِه ِ�  لِۡمۡصَباحُ ٱَكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ�  لزَُّجاَجةُ ٱزَُجاَجٍة�  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�

� َ�ۡهِدي  اَغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  ٰ نُورٖ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞۚ نُّوٌر َ�َ ُ ٱيُِ�ٓ َّ�  ِ َمن �ََشآُءۚ  ۦِ�ُورِه
ُ ٱَوَ�ۡ�ُِب  مۡ ٱ �َّ

َ
ُ ٱلِلنَّاِس� وَ  َ�َٰل ۡ� ٍء َعلِيٞم  �َّ  .]۳۵النور: [ ﴾٣٥بُِ�ّلِ َ�ۡ

و زمین است، داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن  ھا آسمان خدا نور«
ای است درخشان و روشن از  ای که در درخشندگی گویی ستاره چراغی میان شیشه

درخت مبارک زیتون که با آنکه شرقی و غربی نیست، شرق و غرب جھان بدان فروزان 
وشنی بخشد که پرتو خود جھانی را ر آنکه روغنی آتش آن را برافروزد، خودبه است و بی

نور خود ھدایت کند، و  آن نور حقیقت بر روی نور قرار گرفته و خدا ھر که را خواھد به
 ».ی امور دانا است ھمه  آورد و خدا به ھا را خدا برای مردم (ھوشمند) می این نمونه

ھای طبیعت  و شگفتی ھا زیبایی کند. مردم گاه ھنرھا نیز جان را اینچنین متأثر می
را در  ھا زیبایی ی این اندازند تا ھمه را در کرده حواس خود را تا آخرین حد بکار می

وسیله دنیایی نو و  وجود خود جا دھند و سرشار از آن ھمه لطف و صفا شوند و بدان
کنند. اما بسیاری ھستند که از این حس زیبایی  زنده و پرجوش و جنبش احساس می

انگارند، و گمراھانه  تی منحرف شده آن را در اصل برای خود ھدف میدوس و جمال
شده از جدّیت و کوشش ھا  آن دھند و جانشان مفتون می زیبایی را مورد پرستش قرار

 مانند. در زندگی باز می
ی ارتباط و پیوند  اما در قرآن این حس را در راه درست بکار انداخته آن را وسیله

دھد و راھنمایی برای شناختن مسیر صحیح امور نفسانی  رار میمیان قلب بشر و خدا ق
 و ذھنی و شئون عملی و خارجی زندگی ساخته است.
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ی خدا در  ھمانگونه که قرآن دل انسان و شعور باطن او را متوجه قدرت آفریننده
دست او  ای که تمام کارھا به سازد، توجه او را به قدرت قاھره ی عالم وجود می صفحه
 کند. ھر تدبیری در جھان آفرینش در تصرف ذات واحد او است نیز جلب می است و

در اینجا به شواھد فراوان از آیات قرآنی برای اثبات این مطالب نیاز نیست؛ زیرا 
ھای قدرت خدا در جھان  ای که پیش از این برای روشن ساختن نشانه شواھد و ادله

ن امر بود که آیات ظاھرًا مکّرر قرآن در ھستی نقل کردیم، برای آشکار کردن و بیان ای
واقع تکراری نیستند، بلکه ھر کدام احساس و لمسی نو است از آیات روشن و آشکار 

قابل درک و لمس است، و ھر یک از آن دالیل پروردگار. ھر کدام در جایی مخصوص 
 روشن و آشکار پروردگار. ھرکدام در جایی مخصوص قابل درک و لمس است، و ھر یک

 ھای بشری است. و فھم ھا دل ھای قرآن بر از آن دالیل آشکار پرتوی از نورپراکنی
 ی پراکنده بسنده است: در اینجا برای شاھد این مطلب بیان چند آیه

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱَ�ۡعلَۡم أ َ�َٰ�ٰتِ ٱُملُۡك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ۡ� ٖ َوَ�  �َّ مِن َوِ�ّ

 .]۱۰۷البقرة: [ ﴾١٠٧نَِصٍ� 
و زمین مختص خداوند است و شما را بجز خدا  ھا آسمان دانید که سلطنت آیا نمی«

 ».یار و یاوری نخواھد بود؟

َ�َٰ�ٰتِ ٱ بَِديعُ ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۡمٗر� فَإِ�ََّما َ�ُقوُل َ�ُ  ۡ�

َ
 ﴾١١٧ُ�ن َ�يَُكوُن  ۥ�َذا قََ�ٰٓ أ

 .]117البقرة:[
 ی آفریدن چیزی کند گامی که ارادهو زمین است و ھن ھا آسمان ی آفریننده«

 ».محض آنکه گوید موجود شو، موجود خواھد شد به

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ُ  ۥَ� تَأ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞۚ �َّ َوَما ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ�  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ءٖ ّمِۡن ِعلِۡمهِ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِ�َّ بَِما َشآَء �َضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ�

 .]۲۵۵البقرة: [ ﴾٢٥٥ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱۡفُظُهَماۚ وَُهَو حِ 
خدای یکتا است که جز او خدایی نیست زنده و پاینده است، ھرگز او را کسالت «

و در زمین است. چه کسی جرأت  ھا آسمان خواب فرانگیرد، اوست که مالک آنچه در
دارد که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او، علم او محیط است بدانچه 

ی علم او  مرتبه  پیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواھد آمد و خلق به ھیچ
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و و زمین فراتر  ھا آسمان ی علم او از احاطه نتوانند کرد مگر بدانچه او خواھد . گستره
مت است چه او دانای بزرگوار و توانای با زح زمین و آسمان بر او آسان و بی نگھبانی

 ».عظمت است

﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  َوِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِ ٱ�َ�  ۡ� ُمورُ ٱتُرَۡجُع  �َّ

ُ
 .]۱۰۹آل عمران: [ ﴾١٠٩ ۡ�

ی  و در زمین است، ھمه ملک خدا است و بازگشت ھمه ھا آسمان ھر چه در«
 ».سوی او است موجودات به

َ ٱإِنَّ ﴿ َراَد  �َّ
َ
ٓ أ نُفِسِهۡمۗ �ذَا

َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ ُ ٱَ� ُ�َغّ�ِ بَِقۡوٖ� ُسوٗٓء� فََ�  �َّ

 .]۱۱الرعد: [ ﴾١١مِن َواٍل  ۦُدونِهِ َوَما لَُهم ّمِن  ۥۚ َمَردَّ َ�ُ 
وجه حال مردمی را دگرگون نخواھد کرد تا زمانی که خود آن مردم  خدا به ھیچ«

حالشان را تغییر دھند. و ھرگاه خدا اراده کند که مردمی را به بدی اعمال کیفر دھد 
 ».ھیچ راه دفاعی نداشته، ھیچکس را جز خدای یارای آنکه آن بال بگرداند نیست

ُ ٱَمن َ�ۡهِد ﴿ رِۡشٗدا  ۥَوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد َ�ُ  لُۡمۡهَتدِ� ٱَ�ُهَو  �َّ  .]۱۷الکهف: [ ﴾١٧َوِ�ّٗا مُّ
ھر کس را خدا راھنمایی کند او به حقیقت ھدایت یافته و ھر که را گمراه کند «

 ».دیگر ھرگز برای چنین کس ھیچ یار و راھنمایی نخواھد بود

مَّن﴿
َ
وٓءَ ٱَ�هُ َو�َۡ�ِشُف إِذَا دَ  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ �ِض� ٱَوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  ۡ�

َ
أ

َع  ِۚ ٱمَّ ُروَن  �َّ ا تََذكَّ ن ٦٢قَلِيٗ� مَّ مَّ
َ
ِ ٱَ�ۡهِديُ�ۡم ِ� ُظلَُ�ِٰت  أ ّ�َ

 لّرَِ�ٰحَ ٱَوَمن يُۡرِسُل  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  لۡ
ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  َع  ۦٓۗ �ُۡ�َ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ُ ٱتََ�َٰ�  �َّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ ن ٦٣َ�مَّ مَّ

َ
ْ  أ ُ�مَّ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤا

َمآءِ ٱَوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥيُعِيُدهُ  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنتُۡم  �َّ قُۡل َهاتُوا

 .]۶۴-۶۲النمل: [ ﴾٦٤َ�ِٰد�َِ� 
رساند و شر را نمایان  بیچارگان مضطر را به اجابت میآیا آن کیست که دعای «

دھد؟ آیا با وجود خدای یکتا، خدایی  کند و شما را جانشینان اھل زمین قرار می می
گاه ھستند. آیا آن کیست که در تاریکی ھای خشکی  ھست؟ اندکی از مردم از این امر آ

ی باران رحمت  مژده ی بادھا وسیله  کند و کیست که به و دریا شما را ھدایت می
فرستد؟ آیا با وجود خدای یکتا خدایی ھست؟ او بسی برتر و باالتر است از آنچه  می

کند، آنگاه ھمه را  آیا آن کیست که نخست آفرینش را آغاز میشمرند.  شریک وی می
دھد؟ آیا با وجود  گرداند؟ و آن کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می باز می
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گویید برای ادعای خود دلیل  دایی ھست؟ مشرکان را بگو اگر راست میخ خدای یکتا
 ».بیاورید

ةُ ٱفَلِلَّهِ  ۡلعِزَّةَ ٱَ�َن يُرِ�ُد  َمن﴿ ۚ  لۡعِزَّ  .]۱۰فاطر: [ ﴾َ�ِيًعا
 ».ھر که خواستار عزت است (بداند که) عزت خاص خدا (و خداپرستان) است«

ِ ٱَهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿ َمآءِ ٱيَۡرزُقُُ�م ّمَِن  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ٰ تُۡؤفَُكوَن  ۡ� َّ�

َ
َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

 .]۳فاطر: [ ﴾٣
ای ھست که از آسمان و زمین به شما روزی دھد؟ ھرگز جز  آیا جز خدا آفریننده«

آن خدای یکتا، خدایی نیست، پس ای مشرکان چگونه از درگاه حق رو به بتان باطل 
 ».رید؟آو می

ا﴿ ُ ٱَ�ۡفَتِح  مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  �َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها
 ِ  .]۲فاطر: [ ﴾٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده
گشاید، ھیچکس نتواند بست و آن را که او  روی مردم می دری که او از رحمت به«

 ».ھمتای با حکمت و اقتدار نتواند باز کند و او است خدای بیببندد ھیچکس 

وَ ﴿
َ
ِيٱلَۡيَس  أ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ن َ�ۡلَُق ِمۡثلَُهم� بََ�ٰ َوُهَو  ۡ�

َ
ٰٓ أ ٰقُ ٱبَِ�ِٰدٍر َ�َ َّ�َ�ۡ 

ٓ  ٨١ ۡلَعلِيمُ ٱ َما ۡمُرهُ  إِ�َّ
َ
َراَد َشۡ�  ۥٓ أ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إِذَآ أ

َ
ِيٱ فَُسۡبَ�ٰنَ  ٨٢ُ�ن َ�َيُكوُن  ۥا أ َّ�  ِ  ۦ�َِيِده

ءٖ �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۡ�َ ِ
 .]۸۳-۸۱یس: [ ﴾٨٣َملَُكوُت ُ�ّ

و زمین را آفریده بر آفرینش (موجودی) مانند شما قادر  ھا آسمان آیا آن خدایی که«
البته قادر است که او آفریننده و دانا است. فرمان نافذ خدا در عالم  ،نیست؟ آری

درنگ موجود خواھد  ی خلقت چیزی را کند به محض آنکه گوید باش، بی می ارادهاھنگ
شد. پس منزه پاک خدایی که ملک و ملکوت ھر موجود به دست او و بازگشت شما 

 ».سوی او است ی خالیق به ھمه

ٓ إِ�َّ َما َكَتَب لَّن يُِصيبَنَ  قُل﴿ ُ ٱا ِ ٱَ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ  �َّ َّ�  ِ
 ﴾٥١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

 .]۵۱التوبة:[
بگو ھرگز جز آنچه خدا خواسته به ما نخواھد رسید، او است موالی ما و البته اھل «

 ».ایمان در ھر حال بر خدا توکل خواھند کرد

ُ ٱوَ ﴿ ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  �َّ  .]۲۴۵البقرة: [ ﴾٢٤٥َ�ۡقبُِض َو�َۡبۜصُ
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 ».گردند سوی او ھمه باز می دھد و به گیرد و می و خدا است که می«

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ ْ ٱَما  �َّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�َتَتلُوا  .]۲۵۳البقرة: [ ﴾٢٥٣َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد  �َّ
بر سر جنگ و نزاع نبودند، و به ھرحال خدا به  خواست ھمه با ھم و اگر خدا می«

 ».مصلحتی که داند ھرچه مشیتش تعلق گیرد خواھد کرد

ِ ٱ�َِيِد  لَۡفۡضَل ٱقُۡل إِنَّ ﴿ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ  .]۷۳آل عمران: [ ﴾٧٣َ�ِٰسٌع َعلِيٞم  �َّ
ھد بخشد و خوا ای پیغمبر، فضل و رحمت به دست خدا است به ھرکه می :بگو«

 ».ی امور دانا است انتھا است و به ھمه خدا را رحمت بی

ِ ٱرَۡ�َةٖ ّمَِن  فَبَِما﴿ ا َغلِيَظ  �َّ  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾ۡلَقلۡبِ ٱِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ
 ».مرحمت خدا تو را با خلق مھربان و خوشخوی گردانید«

َ�َٰ�ٰتِ ٱ� َمن ِ�  َو�﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۱۵الرعد: [ ﴾َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها ۡ�

 ».و زمین است خواه و ناخواه به طاعت خدا مشغول است ھا آسمان ھر که در«

ِۖ ٱبُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن  َوَما﴿  .]۵۳النحل: [ ﴾�َّ
 ».و شما بندگان، ھر نعمتی که دارید ھمه از خدا است«

ِ ٱَولَن َ�َِد لُِسنَّةِ ﴿  .]۶۲األحزاب: [ ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  �َّ
 ».و بدان که سّنت خدا ھرگز مبّدل نخواھد گشت«

اٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿  .]۱۶البروج: [ ﴾١٦َ�عَّ
 ».ھرچه بخواھد آن را در کمال قدرت و اختیار انجام دھد«

باطن و قلب بیدار  ھایی است برای متوجه ساختن ضمیر آیات و نشانهھا  این تمام
نسبت به حقیقت و واقعیات بزرگی که در ساختمان عالم وجود و ساختمان نقس 

 بشری نھفته است.
راستی تنھا خدای واحد، آفریننده است. خداوند تنھا کسی است که تدبیر کارھا  به

گرداند. قدرت و توانی جز قدرت او  به دست او است. فقط خدا است که کارھا را می
ی آفریدگان ناتوان، از بین  و ھیچکس جز او مدّبر کارھا نیست. و جز او ھمهنیست. 

تملک  شوند و مالک ھیچ چیز نیستند جز اینکه دیگران آنان را به روند و نابود می می
ی او  ان فقط به دست او است. جز به دستور و اجازهآورند. سود و زی خویش در می
د و یا ضروری متوجه کسی کند. روزی دیگری نفعی برسان تواند به ھیچکس نمی

ی او است و مرگ و زندگی و برانگیختن و پاداش دادن و  دست قدرت روزی دھنده به
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ی نظام مرتب و اساسی عالم وجود و ھستی و خلقت عالمانه و  ھمه و ھمه در نتیجه
 منظم، فقط در اختیار خدای آفریننده و ھستی دھنده است.

ءٖ قَِديٌر  وَُهوَ  لُۡمۡلُك ٱ�َِيِدهِ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۱الملک: [ ﴾١َ�َ

 ».ست و بر ھر چیزی توانا استسلطنت ملک ھستی به دست او ا«
ی شگفت خدا و نیروی چیره  قدرت سازنده  انسان بدین وسیله بهکه قلب ھمانگونه 

 جانبه و ھمگانی او نیز که نه در ھا، علم ھمه برد، با توجه بدین نشانی اش پی می و قاھره
برد و  آن را ھمتا و ھمسنگی است، پی می ھا جان و زمین و نه در درون ھا آسمان

 شود. متوجه می

ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ّ�َ
َوَما �َۡسُقُط مِن  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لۡ

�ِض ٱُظلَُ�ِٰت  َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� 
َ
بِٖ�  ۡ�  ٥٩َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

ِيٱ َوُهوَ  َّ�  ِ ۡلِ ٱَ�َتَوفَّٮُٰ�م ب َّ�  ِ َجٞل  �ََّهارِ ٱَوَ�ۡعلَُم َما َجرَۡحُتم ب
َ
ُ�مَّ َ�ۡبَعُثُ�ۡم �ِيهِ ِ�ُۡقَ�ٰٓ أ

� ُ�مَّ إَِ�ۡهِ َمرِۡجُعُ�ۡم ُ�مَّ يُنَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  َسّ�ٗ  .]۶۰-۵۹األنعام: [ ﴾٦٠مُّ
گاه نیست. و نیز آنچه در « و کلید خزائن غیب نزد خدا است، کسی جز خدا بر آن آ

گاه داند.  خشکی و دریا است ھمه را می و ھیچ برگی از درخت نیفتد مگر آنکه از آن آ
ھای زمین، و ھیچ تر و خشکی نیست جز آنکه در  ای در زیر تاریکی است، و ھیچ دانه

قانون طبیعی خلقت مسطور است. و او است خدایی که ھنگام شب که به خواب 
موقت، شما  داند و پس از آن مرگ میراند و کردار شما را در روز می روید، شما را می می

انگیزاند تا به اجل و زمان معین قانون آفرینشی که برای شما مقدر است  را برمی
اید  ی آنچه کرده سوی او است تا به نتیجه برسید، سپس ھنگام مرگ بازگشت شما به

گاه کند  ».شما را آ

ِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ ﴿ َ�َٰدة َ�َّ ّمِنُ�م مَّ  َسَوآءٞ  ٩ لُۡمَتَعالِ ٱ لَۡكبِ�ُ ٱ لشَّ
َ
َوَمن َجَهَر  لَۡقۡوَل ٱۡن أ

ِ  ۦبِهِ  ۡلِ ٱَوَمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۢ ب َّ�  ِ  .]۱۰-۹الرعد: [ ﴾١٠ �ََّهارِ ٱوََسارُِبۢ ب
ھای غیب و شھود و بزرگ خدای متعال، در پیشگاه علم  او است دانا به جھان«

روشنی چه آشکار و آنکه در ظلمت شب است و یا ازلی، چه شما سخن به ِسّر گویید 
گاه است  ».)روز، ھمه یکسان است (و خدا بر ھمه آ
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�ِض ٱَما يَلُِج ِ�  َ�ۡعلَمُ ﴿
َ
َمآءِ ٱَوَما َ�ُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَ�ُِل ِمَن  ۡ� َوَما َ�ۡعُرُج �ِيَهاۚ وَُهَو  لسَّ

 .]۲سبأ: [ ﴾٢ ۡلَغُفورُ ٱ لرَِّحيمُ ٱ
از آسمان فرود آید و ھرچه درآید و ھرچه   ھرچه در زمین رود و ھرچه از زمین به«

داند و او است که بر بندگان رحمت عام دارد و بسیار  به آسمان باال رود، ھمه را می
 ».بخشنده است

نَ�ٰ َوَ� تََضُع إِ�َّ بِعِۡلِمهِ ﴿
ُ
رٖ َوَ� يُنَقُص مِۡن  ۦۚ َوَما َ�ِۡمُل ِمۡن أ َعمَّ ُر ِمن مُّ َوَما ُ�َعمَّ

 ِ ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  إِ�َّ ِ� كَِ�ٍٰب�  ۦٓ ُ�ُمرِه  .]۱۱فاطر: [ ﴾١١ �ٞ �َسِ  �َّ
ی او نخواھد بود و کسی عمر  و آنچه زنان بار گیرند و بزایند جز به علم و اراده«

و طبیعی آفرینش ثبت  طوالنی نکند و یا از عمرش نکاھد جز آنکه ھمه در قانون ازلی
 ».است و این کارھا برای خدا بسیار آسان است

ۡ�ُ�ِ ٱُم َخآ�َِنَة َ�ۡعلَ ﴿
َ
ُدورُ ٱَوَما ُ�ِۡ�  ۡ�  .]۱۹المؤمن: [ ﴾١٩ لصُّ

گاه استھا دل ھای نھانی و خدا به خیانت چشم و اندیشه«  ».ی مردم آ
ھا کرد و بدینوسیله تا اعماق آن را  ی این ارشادھا و راھنمایی اگر دل را متوجه ھمه

گذارد که ھرگز قطع  ای در آن می جانبه ھمهبه جنبش درآورد، چنان تأثیر زنده و تازه و 
دھد... با این کار میان خدا و قلب بشری  نخواھد شد و فتوری در آن اثرھا رخ نمی

روز، کار و یا تفکر، آشکار و نھان، تنھایی و غیرتنھایی و  کند که شبانه پیوندی ایجاد می
 یک نخواھد توانست آن را قطع کند. گذشت روزگاران ھیچ

 شود: خدا متصل می چند راه بهقلب از 
 با خشوع و تقوا پیشه کردن؛

 در ھر کاری از امور زندگی خدا را مراقب و ناظر دانستن.
 با داشتن محبت او و خواستن رضایت او در ھر لحظه.

 قدرت و تسلیم در برابر چیزی که موجب رضای اوست. با اطمینان داشتن به
که متأثر از قرآن باشد، از دالیل روشن و خشوع و تقوا، دو صفت بارز مؤمنی است 

 ھایش برخوردار شود. قابل لمس آن به حرکت درآید و از راھنمایی

ۡفلََح  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ  .]۲-۱المؤمنون: [ ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  �َّ

 ».اند که در نماز خود فروتن ھستند مؤمنانی رستگار شده«
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ُ ٱ﴿ ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ۡ�َِديثِ ٱنَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ ِينَ ٱكَِ�ٰٗبا مُّ َ�َۡشۡوَن  �َّ

ِۚ ٱَر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُو�ُُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى  �َّ َمن �ََشآُءۚ َوَمن  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  �َّ
ُ ٱيُۡضلِِل   .]۲۳الزمر: [ ﴾٢٣مِۡن َهاٍد  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ

خدا قرآن را که نیکوترین سخن و حدیث است فرو فرستاد. کتابی است که آیات «
و است، از درک و فھم آن لرزه بر اندام کسانی اندازد که از ھلآن برخی متشابه و دوپ

است که ھر  ی آنان آرام گیرد، آیات خداییھا دل ترسند، سپس اندام و پروردگارخود می
 ».وسیله راھنمایی کند ا خواھد بدانکه ر

﴿ ِ ِينَ ٱ ٣٤ لُۡمۡخبِتِ�َ ٱَو�َّ�ِ ُ ٱإِذَا ُذكَِر  �َّ  .]۳۵-۳۴الحج: [ ﴾وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهمۡ  �َّ
ی آنان ھا دل که اگر خدا را به یاد آورند متواضعان و خاشعان را بشارت ده، آنان«

 ».ھراسان شود
ھای بزرگ در جھان ھستی است. قرآن دست دل  جوالنی  خشوع و تقوی نتیجه

ھای قدرت خدا  بشر را گرفته در این میدان پھناور عالم وجود که پر از آیات و نشانه
ی خدا و  انتھای نفس انسانی که ھمه پر از مظاھر قدرت قاھره است، در جھان بی

ست، جوالن داده، جانبه و مالکیت و سلطنت بزرگ او ا نیروی بس توانای او و علم ھمه
 نمایاند. یکی یکی را بدان می

ھای محسوس و ملموسی که از ھر سو او را احاطه  قلب در برابر این ھمه نشانه
کرده است، در برابر این ھمه معجزات و ملکوت دھشتناک و با ابھتی که چشم بصیرت 

ی وجود و ھا کند، و در ھر چیز که پیرامون او است نشانه میاو را متوجه قدرت الھی 
بیند... از اشیای ریز و ناچیز گرفته تا موجودات و مخلوقات بزرگ،  عظمت خدا را می
ی  ھای زیرپا افتاده ھای زنده، در دانه جان و جامد و در جنبنده در موجودات بی

ھای ریز و  ی علم الھی است، در گیاه و دانه ھای گسترده در زمین که مورد احاطه شن
ی شگفت و گوناگون، ھا رنگ ھای خوشبو و با افته، در شکوفهدرختان بزرگ پرورش ی

ھا میلیون ستاره که ھمه از اراده و خواست  ھای عالم، در میلیون ھا آفریده در میلیون
ھمگی به جانب اوست. ھا  آن شوند. حرکت خدا صادر شده و ھمه به امرش اداره می

ی این قدرتھا  شد. در برابر ھمهد باتوان می چه اختیاری از خود دارد و دارای چه چیزی
ھای  تواند بکند. در برابر این آیات و نشانه ھای خدایی جز فروتنی کاری نمی و عظمت

که در ھا  آن خود آید و مانند تمام موجودات دیگر، الھی جز اینکه قلب تکانی بخورد و به
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ز دست آن گوی آفریدگار و پروردگار خود باشد، کاری ا زمین و آسمان ھستند، تسبیح
 ساخته نیست.

و زمین وابسته به  ھا آسمان اگرچه تمام آیات و شواھد قدرت را دید و احساس کرد
ی خدا است و برابر با قانونی ازلی و ابدی و ناموس خلقت و آفرینش گردش  اراده

و  ھا آسمان ی موجودات و آفریدگانی که در کنند و کارھا در جریان است، و ھمه می
ی او که ھمان نظم ازلی عالم است، خاضع و  زمین ھستند در برابر خواست و اراده

نسبت به اراده و مقررات متقن او مطیع ھستند، جز اینکه در اعماق و درون خود تقوا 
ای ندارد. اگر سرشار از تقوای الھی شد بدون  و پروا داشتن از خدا را احساس کند چاره

 ترسد. فقط از او میپرستد و  تردید او را می
ھمتای خدایی، و  جانبه و فراگیرنده و بی ھنگامی که دل، نسبت به این علم ھمه

گاه است، آن علمی که حتی برای یک لحظه ھم  دانشی که از آشکارا و نھان مخلوقات آ
سازد، بیدار و ھوشیار باشد، و  از انسان غافل نیست و ھر کجا باشد او را رھا نمی

کند در ھر حال که باشد، ھر تغییری که در وضع خود ایجاد  س میھنگامی که احسا
کند، و ھر فکری که از ذھن او بگذرد و ھر ادراکی برای او ایجاد شود، ھرچه از خاطر 
پوشیده و پنھانش بگذرد و ھر جنبش اندکی که مخفیانه در چشم بشود، از علم فراگیر 

آید، خاشعانه به  د و به لرزه درمیخور ی خدا خارج نیست، تکان می و نظر فراگیرنده
افتد، و در ھر کار ریز و درشت و نھان و آشکار خدا را حاضر و ناظر دانسته،  روی می

 ھمیشه متوجه ذات متعال و دانای او است.
کند، متوجه و نگران خدا  ھنگام کار روزمّره، ھنگام تفّکر و ھنگامی که احساس می

 است.
دا باشد، ھیچ عملی جز از روی اخالص و پاکی نیت یاد خ اگر ھنگام کار کردن به

خود و یا دیگران برساند،  ین کار ناپسندی که ضرری بهتر کوچک دھد. انجام نمی
شود و به  حساب و بیھوده وارد نمی نخواھد کرد و در ھیچ امری بدون فکر و دقت و بی

نه و نسنجیده باکا اندیشد، بی زند جز اینکه به سرانجام آن می کاری دست نمی ھیچ
شمارد... و سرانجام ھر گامی را که بردارد  کند، ھیچ اقدامی را کوچک نمی اقدامی نمی

 برای خدا است، نه برای دیگری!
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گذارد، بلکه در پشت این  خدای لطیف و خبیر نیز ظاھر عمل او را به حساب نمی
ند و، بر آن ک ی اخالصی که بکار برده نظر می عمل ظاھری، به نیت و قصد او و درجه

 پایه با او محاسبه خواھد فرمود:

 .١»جههوابتىغ به ال ما اكن خالصاً وإالعمل   جل ال يقبل منو اهللا عز  نإ«
گاه است) ھرگز فکر بد و اگر در ھنگام تفکر نگران خدا باشد ( زیرا خدا بر افکارش آ

و منافع  خواھد. بلکه به خیر کند و آرزوی بد برای مردم نمی به خاطرش خطور نمی
اندیشد، و این فکر خیرخواھی بر اثر  حال جامعه می مردم و کارھای شایسته و مفید به

شود که در آنجا ریشه دوانیده برای او  استمرار چنان در اعماق ذھن او جایگزین می
 نشود. شود که از دلش سرچشمه گیرد و ھرگز محو عادتی می

، از آنجا که خدا ھر راز و آنچه را درو اگر او احساسی کند و در باطن او چیزی بگذ
داند، و حتی آنچه از خاطر و نھان او بگذرد، که احدی از آن  تر از اسرار است می نھان

گاھی ندارد، و حتی آن خاطرات مبھمی که در نھانگاه ضمیر انسان برای خود شخص  آ
ذشته، نیز روشن نیست، و محاط علم الھی است، با توجه به خدا و برای او ذھنش گ

و گاه مشاعر او از آلودگی زدوده شده، نه حسد در آن  ندز احساس ناپاک از او سر نمی
کند و نه کینه، و نه خیر و خوبی نسبت به مردم برای او خوشایند است و  راه پیدا می

محروم سازد و آن را برای خود فراچنگ آورد، نه میل  نیکینه آرزو دارد دیگران را از 
ھای ناپاک برسد! زیرا او تنھا نیست! و آن  اطله و بھرهبپلید و شھوات  دارد به آرزوھای

که شایسته است بدان آراسته شود چنان خلق و خویی نیست که در اجتماع » اخالقی«
خواھد در پیشگاه مردم، خود را بدان بیاراید که او را  ایجاد دورویی و نفاق کند و نمی

نمایاند که اھل پوشش ناپاک و زشت و کھنه برتر دانند، و یا در نظر مردم چنین ب
نیست و این صفات خود را پوشیده است، بلکه آراسته به اخالقی است که از درون او 

خدا است. او نه برای  ی آن، ایمان به اخالق پسندیده و ایمان به برخاسته و سرچشمه
ار و تفکرات و و ناچار باید در نظر آنان پاکیزه باشد. رفت اینکه در میان مردم است،

ی  دارد، بلکه به این دلیل که ھمیشه در ھمه احساسات باطنی خود را پاک نگه می

ۡ�َن َما �َ ﴿ بیند چنین است، زیرا: لحظات خدا را با خود می
َ
ْۖ ُهَو َمَعُهۡم �  .]۷المجادلة: [ ﴾نُوا

خواھد دارای اخالقی شود که ھرچه از مردم  نمی .»ھر جا که باشند با آنان است ،او«

_____________________ 
 پذیرد. ابوداود و نسایی. که خالص و برای او نباشد نمیـ خداوند ھیچ عملی را ١
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ای پنھان شود که  خواھد بدین وسیله پشت در بسته پوشاند از خدا نیز بپوشاند. نمی می
خواھد بدین وسیله به پیرامون احساسات منحرف  خدا از ورای آن او را نبیند. و نمی

وشش در امان باشد. تا ی علم خدا قرار نگیرد و با آن پ خود چیزی ببافد تا در گستره
یاد دارد، قلبش چنان پاک و مصفا است که از  ھنگامی که خدا را در دل خویش به

گفتند: احسان چیست؟ فرمود: آنچنان خدا را بپرستی که «شود!  ھا آلوده نمی پلیدی
  .١»ای، او تو را دیده است بینی، زیرا اگر تو او را ندیده گویی او را می

لطیف و پاک را در برابر خدا در قلب خود احساس کنی و بیابی، و اگر این احساس 
 خودت و جامعه و کارھای جامعه ھمه درست خواھد شد.

ماند: زیرا در حقیقت در  ھا پاک می ھا، از کینه عه از جنایت، از ناپاکی و آلودگیمجا
ی افراد با افراد و بشر با بشر مطرح نیست، بلکه ھر یک  ای رابطه چنین جامعه

 مستقیمًا با خدا ارتباط دارند و طرف دیگر آنان خدا است.
کند، از محبت و دوستی خدا  ھنگامی که انسان در پرتو اسالم و قرآن زندگی می

 شود، جز اینکه از خوف خدا و پروردگاش سرشار باشد. برخوردار نمی
 انگیز ایمان است. این امر یکی از آثار شگفت و حیرت

ا محبتی سرشار و شوقی ھمیشگی برای مالقات خدا ی ایمان ب قلب، درسایه
 .کند سرمی

 گیرد؟ این سرکشیدن چگونه انجام می
این کار فقط یک عمل و یا یک واژه و احساس و لمسی نیست. بلکه اعمال و 

آمیزد و سرانجام چنین محبت شدید فّیاض و  ھم می ھا به ھا و احساسات و لمس گفته
 کند. جوشانی ایجاد می

یاد خدا و با خدا زیستن ... در جھان خارج و عالم درون توجه ھمیشگی  دائم به
خدا، در آسمان و زمین، در نھان و آشکار، آھسته و بلند در علم شناخته شده و  به

 دنیای ناشناس.
 در ھر عمل و فکر و احساسی خدا را ناظر دانستن.

 وجود خدا را حس کردن در تمام لحظات...

_____________________ 
در  »تعبداهللا كأنک تراه«ـ این حدیث را بخاری در کتاب ایمان روایت کرده است. نگاه کنید به فصل ١

 .»ج الرسول قبسات من«کتاب 
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 قرآن. نماز و عبادت، خواندن
ھایی که ناگھان در باطن  ھای روشن لطیف، جرقه و صدھا احساس پنھانی و درک

ھای ناگھانی که برای انسان پیش  ھا و اشراق ، روشناییھا دل درخشد، تپیدن می
 آید. می

آورد. محبتی  جوش می خدا را در اعماق و باطن به سرانجام، محبت و عشق به
تر از آنکه در قالب تعبیرات گنجد،  ریر آن باشد و لطیفتر از آنچه زبان را یارای تق عمیق

کند؛ در جھان خارج و عالم وجود پرتوافکن و درخشان است  می سوخدر جان آدمی ر
 و لفظ از بیان آن عاجز و حیران!

گاه  لیکن با تمام پنھانی چنان آشکار و روشن است که دارنده ی آن از وجودش آ
کند که نیازی به تعبیر آن با لفظ  را خوب حس میاست و چنان در اعماق و باطن آن 

بیند که خالیی احساس  ندارد، چنان وجود خود را سرشار از عشق و محبت می
 کند تا محتاج به تعبیر و بیان باشد! نمی

ی طاعت برخاسته از کمال  ی عبادت است، نماینده این محبت که باالترین مرتبه
ی  س از کیفر، این عشق پشتوانهخوشنودی خداست، نه ناشی از خشم و تر

کند،  ه تکلیف و وظیفه تعیین و قانون وضع میکفرمانبرداری داوطلبانه است باالتر از آن
ای که نه تنھا شخصیت انسان و گوھر گرانقدر بشریت را پایین  فرمانبرداری داوطلبانه

داده و او را  ی کمال بشریت ارتقا آورد، بلکه آن را به مراتب عالی انسانیت و ذروه نمی
 کند. به پیشرفت وادار می

ای جز تسلیم مطلق  کند، چاره آنگاه که انسان در محیط اسالم و قرآن زندگی می
ھای زندگی  ی تمام بھره کننده ھا، پخش خود به خدا ندارد. زیرا خدا صاحب تمام دارایی

بصیر او  حکیم و زندگی است. تدبیر کار در دستی مرگ و  ھا و تقسیم کننده و روزی
است و در تمام این کارھا کسی نیست که بتواند او را یاری کند و در این کارھای بزرگ 

 او شریک باشد: 

ا﴿ ُ ٱَ�ۡفَتِح  مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  �َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها
 ِ  .]۲فاطر: [ ﴾٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده
گشاید، ھیچکس نتواند بست، و آن را که او  روی مردم می دری که او از رحمت به«

ی  ھمتای با حکمتی که اقتدار ھمه ببندد ھیچکس نتواند رھا کند، و اوست خدای بی
 ».دست او است کارھا به
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چه کسی پناه جوید جز او؟ اصوًال پناه به غیر خدا بردن چه ارزش و  سان بهنا
ای دارد؟ مردم مالک چه چیز خود ھستند که بتواند صاحب امر دیگران شوند؟  نتیجه

ای جز خواری در برابر مردم و پستی و زبونی  پناه به جز خدا بردن ھیچ ارزش و نتیجه
کار در برندارد.  و زیان آ

يَۡبَتُغوَن ِعنَدُهُم ﴿
َ
ةَ ٱفَإِنَّ  ۡلعِزَّةَ ٱ� ِ َ�ِيٗعا  ۡلعِزَّ  .]۱۴۹نساء: ال[ ﴾١٣٩ِ�َّ
 ».جویند؟ پس بدانند که عزت فقط نزد خدا است آیا از کافران عزت می«

ی قدرت خدا خارج باشد؟ آیا اگر برای  د پناه برد که از حیطهتوان می کجا آیا انسان به
او برساند و آیا  تواند خود را به جلب پشتیبانی کسی بدو پناه برد، دیگر خدا نمی

بدان که اگر «گسترده خود را در ھر کجا باشد، رسوخ دھد؟ تواند نیروی عظیم و  نمی
تمام خلق گرد ھم آیند تا اندک سودی به تو رسانند ھرگز نخواھند توانست بیش از 

تو برسانند.  آنچه خداوند در قانون و نظم طبیعی خلقت برای تو فراھم کرده است به
ز آنچه خداوند در ناموس اگر ھمه گرد آیند تا اندک زیانی به تو رسانند نیز بیش ا

  .١»قدر داشته، نخواھد توانست رسانیدی عمل خودت برای تو م آفرینش برای تو نتیجه
خدا روی آورد و در جایگاه پشتیبانی  تر نیست که انسان به آیا بھتر و زیباتر و برازنده

درت او و خدا و تسلیم به ق دارد، اطمینان به ھا جان او پناه گزیند؟ ایمان چنین اثری در
 آورد. وجود می رضا دادن به آنچه مورد رضای او است، به

چنین اثری نمایان شد و خود را چنان تسلیم او  ج گونه که در جان محمد ھمان
کرد که ھیچ چیز اندکی مانع و رادع میان او و خدا نشد. تا پایان عمر تسلیم خدا و 

ی بدانچه خدا مقدر داشته بود و به خاضع و فروتن در برابر امر او بود، در سختی و آسان
ناموس طبیعی و نظم ھمیشگی آفرینش راضی بود، ھمیشه اطمینان داشت که آنچه 

 خدا برای او اختیار کرده جز خیر و خوبی نیست:

ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ� ﴿
َ
ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ وََعَ�ٰٓ أ

َ
ٞ  ٔٗ ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ  ﴾لَُّ�مۚۡ ا َوُهَو َ�ّ

 .]۲۱۶البقرة: [
چه بسیار شود چیزی را که شما ناگوار شمارید، اّما در حقیقت خیر و صالح در آن «

 ».بوده است

_____________________ 
 ـ حدیث نبوی به روایت ترمذی.١
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داند. تنھا خدای یگانه است که برای  چیز را می و تنھا خدای یکتا است که ھمه
 کند. با حکمت چینی می انگیزد و اسباب ھایی برمی ی خیر، واسطهھا ھدف رسیدن به

داند ھرچیز را در کجا  نظیر آن خدای سبحان و منّزه است که می و با قدرت بی  گسترده
ی خیر  ھایی معین و روشن بندگان خود را به نتیجه وجود آورد و با وسیله و برای چه به

 و بھینه برساند.
دنبال کاری پیامد به دست آورد و یا بدون کم و  بشر را آن نیرو و توان نیست که به

ی چیزی دیگر به نتیجه رساند، و یا به  د، با باوری جزم و یقین، چیزی را به وسیلهزیا
یقین بداند بدی در کجا و خیر و خوبی در کجا کمین کرده است. تنھا تدبیر کارھا 

یازمند او است و او ھر دست توانای خدا است، توانایی که ھر توانگری از آفریدگان ن به
 دھد. صالح مخلوقات است انجام می یعنی آنچه خیر و چه بخواھد

جا  ی صدر اسالم نیز به ی مؤمنان برگزیدهھا دل این تأثیر را به این صورت در
ظرفیت داشت، ھا  آن یھا جان گذاشت و خود را در برابر خدا تسلیم کردند و تا آنجا که

و از روح تسلیم به خدا و پذیرفتن اطاعت او سرشار شدند، زیرا احساس کرده بودند 
کارھا و  ،ھا جان کامًال روشن شده بود که خیر و صالح آنان در این است،ھا  آن برای

رفتنی  کس نزد او از بین ھای خود را به حق واگذار کردند که ھیچ چیز و ھیچ ادراک
 نیست.

وجود  ھمچنین در ھر َنفسی که ایمان به حق بر آن چیره شده باشد، این اثر به
کند،  تأثیری در نفس ایجاد شد، کار خود را کامًال تسلیم خدا میو اگر چنین  آید می

یابد که برای ھر  اندیشی او اطمینان و چنان آرامش خاطری می زیرا از قدرت و اصالح
شود. نه از پیشامدھای  کوچک و بزرگ و امور کلی و جزیی مضطرب و نگران نمی

 کند. سبکسری می ھا خوشی دھد و نه در برابر سخت ناله سر می
کند، زیرا  پس از انجام کوشش الزم، برای روزی نیز بدون دلیل خود را ناراحت نمی

ھا و  داند. جاه و مرتبه نیز موجب آشفتگی خاطر او نیست. رنج روزی خود را از خدا می
دارند در اضطراب او مؤثر نیست. و سرانجام تمام  ھایی که مردم به او روا می ناراحتی

کند در او تأثیر  ا برای دیگران ایجاد تشویش و اضطراب و نگرانی میچیزھایی که در دنی
 ی خدا اطمینان دارد: ه ندارد، زیرا به قدرت قاھر

�َ�ٰنَ ٱ۞إِنَّ ﴿ ُه  إَِذا ١٩ُخلَِق َهلُوً�  ۡ�ِ ُّ ٱَمسَّ ُه  ٢٠َجُزوٗ�  ل�َّ  ٢١َمُنوً�  ۡ�َۡ�ُ ٱ�َذا َمسَّ
 .]۲۲-۱۹ المعارج:[ ﴾٢٢ لُۡمَصّلِ�َ ٱإِ�َّ 
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انسان طبعًا سخت حریص و ناشکیبا آفریده شده است. ھنگامی که شر و زیانی به «
کند. و آنگاه که خیری دریافت کند آن را از دیگران باز دارد،  او رسد، سخت بیتابی می

 ».مگر نمازگزاران
در این ھنگام جان انسان آزادانه و سبک از ھر سنگینی و سختی برای ھر کار خیر 

 افتد. شایسته بکار میو 
خود و  اعتمادی به خدا از بی ای گمان کند که این تسلیم مطلق به ممکن است عده

ناتوانی و سستی، منفی بودن، و  اگذار کردن سرنوشت خویش به دیگری،یکباره و
 خواری است!

که بر ھمه کس روشن  ج ھرگز، ھرگز چنین نیست! زندگانی محمدبن عبدالله
ی او نه ناتوانی، نه منفی بودن و  کند، زیرا در باره گمان باطل را رد میاست، این ادعا و 

ست صدق کند. ھرگز از رفتن به جھاد و جنگیدن در راه توان می نه سستی و عجز ھرگز
سوی خیر و ساختن  پیشرفت ھدف از پای ننشست و ھیچگاه از حرکت و پویایی دایم به

ود و نه آن امتی که در مکتب او مانند جامعه و عمران باز نماند. نه خود چنین ب
 خودش تربیت شده بودند.

خدا است! بنابراین نه از منفی بودن نه  ھای تسلیم مطلق به ھا بھترین نمونه این
 خود و کار خود را به دیگری واگذاردن است. اعتمادی به ضعف و نه از بی

لی است که آھنگ را خود بر او. توکی  خدا است، نه تحمیل وظیفه توکل و اعتماد به
 کند. تر می تر و برای اقدام با جرأت محکم

ی اعصاب، یعنی اضطراب و  توکلی است که سّم کشنده و نابودکننده و خردکننده
رو نشدن  کند و ناتوانی روبه برد. تردید ناشی از ترس را از ریشه برمی تردید را از بین می

 کند. با پیشامدھا را نابود می
دست  ھا نیز به امدھا از جانب خدا، نتیجه نیز از او است. زندگیرویدادھا و پیش

قدرت حکیم او است. پس تردید، ترس و از پای ننشستن و به کارھا اقدام نکردن برای 
 چیست؟

 او، اراده، نیرو و اقدام است! خدا و توّکل به ھرگز چنان نیست! بلکه تسلیم به
نظیر را در تاریخ  چنان اّمت یگانه و بی ی آھنین و اقدام دلیرانه بود که این اراده

 ی تاریخ منتشر شد: ی جھان و صفحه ایجاد کرد. اّمتی که در گستره

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ
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 ».اند ده شدهیآفرھا  انسان ه به سودکد ین امتی بودیشما بھتر«
یدن کرد و نترسید. و برای در آغوش کش پیکاراّمتی که برای پیشرفت باور خود 

 مرگ حریص بود، اّما این حرص و شجاعت بود که زندگی جاویدان را نصیب او کرد.
اش که  جانبه معنای ھمه ای کارآمد برای پرورش روان است. عبادت به عبادت وسیله

 گیرد... سرتاسر زندگی را در برمی
و روزه و حج، برای تربیت روح است.  ھای واجب مانند نماز و زکات تمام عبادت

ھای  ان انسان برای رویارویی با حوادث و پیشامدھا و دشواریبحامی نفس و پشتی
ھای بار جسم و دفع شھوات و  رو شدن با سنگینی زندگی است. ھمچنین برای روبه

 .١امیال نیز ھست
اسالم بیش از ھمه ی استوار آن است، به این دلیل  و پایهویژه، جوھر عبادت  نماز به

 کند: چیز شدیدًا توجه مسلمانان را به آن جلب می
ھای  که دو دست خود را از آلودگی گیرد، ھمچنان ھنگامی که مسلمان وضو می«

وسیله مرتکب شده است، تمیز  کند، آن را از گناھانی نیز که بدان ظاھری پاک می
این منظور را درک کند  کند. وضوی واقعی گرفته نخواھد شد جز این که مسلمان می

که ھر گناھی با دو دست خود مرتکب شده واقعًا با آب شسته است. یعنی ھر گناھی را 
ھای خود مرتکب شده به یاد آورد و برای طلب آمرزش متوجه خدا شود.  که با دست

ھای بعد موجب ترک گناه و پذیرش توبه نزد  شاید این توجه اگر تکرار شد برای مرتبه
 .!خدا شود..

شوید، آن را از ھر نگاه آلوده به  ھنگامی که دو چشم خود را از خاک و ناپاکی می«
کند ... و اگر  باری که کرده است پاک می گناھی نیز که انجام داده، و یا ھر نظر خیانت

 متوجه این منظور بود شاید بار دیگر چشمانش از ارتکاب گناھان شرم کند!
شوید و در  گوش و دو دست و دو پای خود را می گونه اگر ھنگامی که دو و بدین«

درون خود متوجه این معنی است، ھر مرتبه ھمزمان، ھم بدن را از کثافت ظاھری 
 ».ھای عارضی و درونی کند و ھم روان را از آلودگی پاک می

کرد که این  فرمود و توصیه می رسول خدا بارھا مسلمانان را متوجه این مطلب می«
با قصد و اراده انجام گیرد و مقصود آن حضرت پابرجا شدن و ماندن کارھای عبادی، 
 ».درون جان آنان بوداین منظورھا در 

_____________________ 
 ».اجتماعفرد و «از کتاب » عبادات اسالمی«ـ نگاه کنید به فصل ١
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فکر و اراده  بی (که مدخل نماز است) خودکار و خواست وضو آن حضرت نمی«
معنی انجام گیرد؛ مسلمان به حکم عادت عملی انجام دھد،  طور عادت و استمرار بی به

خواست  آن نباشد و در ضمیر خود اھمیتی بدان ندھد. بلکه میی  اّما در اندیشه
مسلمان با تمام وجود خود عمل را انجام دھد و متوجه باشد و از این روزنه، با قلبی 
خاشع و باطنی بیدار و ھوشیار بگذرد و وارد نماز شود. زیرا در این صورت جان خود را 

گاه شدن از خدا و از  بر لحظه ای زیبا آماده کرده است.  گونه ذات خدا بهی راز و نیاز و آ
مقدار  ی ناچیز و بی و بشر به آفریدگار پیوسته این ذرهای که زمین به آسمان  لحظه

شود و نور و نیرو و پایداری و  منتھای ازلی و ابدی مربوط می فانی، به قدرت بی
 گیرد. را، از آن وجود جاویدان می» وجود«سرانجام، 

معنای ظاھری و اعمال محسوس آن  در وضو، شخص فقط بهخواست  و نیز نمی«
ی کوشش خود را چنان صرف مقدمات آن کند که به کلی از  توجه داشته باشد، و ھمه

 »معنای حقیقی و مقصود اصلی آن غافل شود!
ھرگونه  زیرا اگر صرفًا وضو مختصر به تنظیف ظاھرپوست شود، ھر شستشویی به«

دنبال آن، معنا و حکمت آن از میان  کند! و به نیاز میکه باشد و در ھر زمان، رفع 
دھد، آن آثاری که  رود، تا آنجا که اثر روانی خود را نیز در اعماق نفس از دست می می

شود و آن اثری که جان واقعًا پاک را  موجب آلودن اندرون و جان و باطن انسان می
ه نفس و ضمیر انسان را دربر کند، و آن اثر پاکیزگی و طھارتی ک متوجه وجود خدا می

 ج شود. رسول خدا سازد، ایجاد نمی خدا می طور فطری، مایل و راغب به گرفته، و به
خواست این اشراق زیبا و پرتوافشانی منبعث از روان پاک را، در قلب  مرّبی بشریت، نمی

جان  ای که ی زنده جز از این سرچشمه ھایی به صاف مردم خاموش ببیند و یا با انگیزه
جای در خود گنجاندن حق و  دھد، دل انسان دگرگون شود تا به می پاک را تکان

اساس دنیوی را بپذیرد  ی بیھا سختی حقیقت و عشق بدان، بارھای سنگین بیھوده و
نیز یأس و دلمردگی و کینه و ھزاران صفات منفی دیگر شود. خیر ھا  آن ی که نتیجه

با تطھیر جان و روان انسان، او را آزاد، تازه، ھدف و قصد آن بزرگوار چنین بود که 
ھا و پران در عالم الیتناھی وجود، در ملکوت اعلی  زنده، جوان، شاداب، شسته از پلیدی

 ی موجودات در طلب او به تکاپو باشد. گویان و ھمگام با ھمه تسبیح
 یاد داشته خواست انسان تن ظاھر خود را به ھرگز نمی ج در حقیقت رسول خدا«

خواست دنیای ظاھر محسوس در نظر  پوشی کند. نمی باشد، اّما از روان ناپیدایش چشم
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خواست چنان پست و ناچیز شود که  او حجابی بر روی عالم نامحسوس باشد. نمی
انسان زندگی را با تمام خواست  کند، نبیند! بلکه می ھرچه را حواس ظاھر او درک نمی

خواست در سطح ظواھر محسوس و  دھد. می مقش مورد نظر و دقت قرارجوانب و ع
قابل درک متوقف نشود، بلکه تا ماورا و ژرفای باطن و اندرون جھان نفوذ کند و فرو 

 خواست خدا را ببیند. خواست حقیقت را به تمام و کمال ببیند و سرانجام می رود. می
اه نور نھد که جوالنگ شود. به جھانی گسترده گام می سپس مسلمان وارد نماز می«
 ».است
شود،  ایی باز و گسترده بر روی قلب گشوده میآید که فض در لحظاتی برین درمی«

از تنگنای محدود حس و از حدود زمین و مرز محسوسات و چارچوب معلومات و 
شود و نه  شود که نه مرزی در گرد آن دیده می مشھودات ظاھری به جھانی منتقل می

بیند تا محسوس باشد! جھانی  و نه چیز قابل لمسی میپایانی دارد که به ادراک درآید 
فراتی که روان د آن را درک کند و توان می انتھا. نوری که فقط روان محاط از نور و بی

 تشنه در کنار آن بیاساید:

ُ ٱ۞﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۖ  ۦَمَثُل نُورِه ِ�  لِۡمۡصَباحُ ٱَكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ�  لزَُّجاَجةُ ٱزَُجاَجٍة�  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�
� َ�ۡهِدي  اَغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  ٰ نُورٖ ۚ نُّوٌر َ�َ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ ُ ٱيُِ�ٓ َّ�  ِ  ﴾...ۦِ�ُورِه

 .]۳۵النور:[
ه در کن است مثل نور خداوند ھمانند چراغدانی است یو زم ھا آسمان خداوند نور«

رد، حبابی شفاف و درخشنده یآن چراغی (پر فروغ) باشد، آن چراغ در حبابی قرار گ
ت که از درخت پربرکشود  ن چراغ با روغنی افروخته مییستاره فروزان، ا یکھمچون 

ه نه شرقی است و نه غربی (روغنش آن چنان صاف و خالص کتونی گرفته شده یز
ور شود نوری است بر فراز نوری و  است بدون تماس با آتش شعله یکه) نزدکاست 

 »....ندک ت مییس را بخواھد به نور خود ھداکخدا ھر 
دھد، زیرا انسان موجود شگفتی  نمازی که انسان را به آفریدگار خود پیوند می«

از دیگر موجودات مانند او نیستند. موجودی که جسم او در زمین یک  است که ھیچ
گوید. موجودی که با تمام عجز و نیروی  تسبیح می ھا آسمان روان او درایستاده، 

 ی خود بگیرد. محدود قابل فنا، توانایی معجزه دارد. توانا است مشعلی از روان آفریننده
ی قدرت خویش را برگشاید که ھا بال د سدھا و موانع را در ھم شکند و چنانتوان می
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گیرد و  گستراند که زندگی را در برمی تمام جھان را فراگیرد، روان خود را چنان می
 .١»شود نھاد و وجود خود را گستراند که جاودانگی را چشیده از آب وجود سیراب می

 و اما روزه...

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  �َّ

 .]۱۸۳البقرة: [ ﴾١٨٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن 
شد برای شما نیز  (فرض) چنانکه بر پیشنیان شما روزه نوشته ھم ،ای مؤمنان«
 ».شد، شاید شما بدینوسیله تقوا پیشه کنید فرض

در کارھا است. تقوایی که منشأ  خدا و پروا گرفتن ھدف نھایی روزه پروا داشتن به
آن طاعت و طاعتی که از نافرمانی نسبت به شھوات نفس و امیال بدنی (در حال 

موقع  ی بیھا ھوس ای آھنین و تصمیمی قوی ھوی و اختیار) ایجاد شده باشد. با اراده
 و بیش از حد خود را لگام زند و نگذارد بر او چیره شود.

جانبه گرفته شود و  طور ھمه دستور صحیح شرع به روزه اگر براساس اصول خود و
تنھا امساک از خوردن و آشامیدن نباشد، اگر تمام وجود انسانی از باطن گرفته تا ظاھر 

خدا توجه داشته باشد نه  ھا و معده، اگر انسان در روزه به تنھا روده روزه باشد نه ھمه
گذرد،  که ھرچه از ذھن او می برای خاصیت بھداشتی و رژیم غذایی، و اگر متوجه باشد

او دست   شود و ھر نظر و توجه باطنی و رازی که به و ھر احساسی که برای او ایجاد می
ویژه در این ماه) که  غش باشد (به دھد، شایسته است چنان پاک و خالص و بی

 خدا باشد... ھا و امیال را پیدا کند و توجه کامل به صالحیت روزه و بریدن از وابستگی
کند که  ھای بلندی پرواز می پر به افق قلب از تقوی سرشار شده، روان پاک و سبک

 بخش در جریان است. نور درخشان روشنی
ھای  ھا و خشم و اما زکات ... تطھیر جان انسان از بخل، و آزادسازی روان از کینه

ی احساسی از برادرھا  این جای کند. به شدیدی است که فقط خود آن را احساس می
گذارد. چنان احساسی که ھمیشه بشریت را یک خانواده و ھمه را  عمیق باقی می
داند. این برادری و محبت که به  و ھریک را صاحب پیوند با دیگری میخویش یکدیگر 

ی مال  برداری و مالک شدن صحیح و به اندازه ی بھره دھد که شیوه انسان احساسی می
که ھیچ ملک و ثروتی متعلق به یک خانواده نیست، آموزد  و ملک را بیاموزد. به او می

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«ی کتاب  ـ نقل از فصل منتشر نشده١
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ھای ھمگانی خداوند صاحب  ی مردم در خیر و صالح یکدیگر شریک و در روزی ھمه
 سھم ھستند.

 حج،

ّذِن﴿
َ
ِ  �َّاِس ٱِ�  َوأ ِ فَّجٍ َعِميٖق  ۡ�َجِّ ٱب

�َِ� ِمن ُ�ّ
ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
 ٢٧يَ�

 ْ ْ  ّلِيَۡشَهُدوا ِ ٱ ۡسمَ ٱَمَ�ٰفَِع لَُهۡم َوَ�ۡذُكُروا ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ  �َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ

نَۡ�ِٰم� ٱ
َ
�ۡ  ْ ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ ْ نُُذورَُهۡم  ُ�مَّ  ٢٨ لَۡفقِ�َ ٱ ۡ�َآ�َِس ٱفَُ�ُوا ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا ۡ�َۡقُضوا

 ِ  ب
ْ وَّفُوا ۡم ُحُرَ�ِٰت  َ�ٰلَِكۖ  ٢٩ ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيِت ٱَوۡ�َطَّ ِ ٱَوَمن ُ�َعّظِ َّ�  ُ  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ

ِحلَّۡت لَُ�ُم 
ُ
نَۡ�ٰمُ ٱَوأ

َ
ْ ٱإِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ۡ� ۡوَ�ٰنِ ٱِمَن  ۡجَس لّرِ ٱ ۡجَتنُِبوا

َ
ْ ٱوَ  ۡ� قَۡوَل  ۡجَتنُِبوا

ورِ ٱ ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِ  ُحَنَفآءَ  ٣٠ لزُّ ِ  ۦۚ ِ�َّ ِ ٱَوَمن �ُۡ�ِۡك ب �ََّما َخرَّ ِمَن  �َّ
َ
َمآءِ ٱفََك�  لسَّ

ۡ�ُ ٱَ�َتۡخَطُفُه  ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  لطَّ
َ
ۡم َشَ�ٰٓ�َِر َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�عَ  ٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  لّرِ�حُ ٱأ ِ ٱّظِ َّ� 
ٓ إَِ�  لَُ�مۡ  ٣٢ ۡلُقلُوبِ ٱفَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى  َسّ�ٗ ُ�مَّ َ�ِلَُّها َجٖل مُّ

َ
 ۡ�َۡيتِ ٱ�ِيَها َمَ�ٰفُِع إَِ�ٰٓ أ

َۡذُكُرواْ  َولُِ�ِّ  ٣٣ ۡلَعتِيقِ ٱ ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسٗ� ّ�ِ مَّ
ُ
ِ ٱ ۡسمَ ٱأ ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَهِ  �َّ نَۡ�ِٰم� ٱيَمةِ َ�َ

َ
�ۡ 

ِ  ۥٓ فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَهُ  ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
ِينَ ٱ ٣٤ لُۡمۡخبِتِ�َ ٱأ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  َصاَ�ُهۡم وَ  ل�َّ
َ
ٰ َمآ أ لَٰوةِ ٱ لُۡمقِيِ� ٱَ�َ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  لصَّ   .]۳۵-۲۷الحج: [ ﴾٣٥َومِمَّ

ی الغر از ھر راه ھا بکمر اده و سواره برین تا پکو مردم را دعوت عمومی به حج «
ن برنامه یش (در ایتا شاھد منافع گوناگون خو )۲۷ند ... (یایدوری بسوی تو ب

ه به آنان داده است، (به کانی ینی نام خدا را، بر چھارپایام معیاتبخش) باشند و در ایح
ز اطعام یر را نینوای فقید و بیبخورھا  آن ردن) ببرند پس از گوشتکھنگام قربانی 

نند و کشان را برطرف سازند و به نذرھای خود وفا یھا یآلودگ دیسپس، با )۲۸د! (یینما
س کن است! و ھر یحج) ا ک(مناس )۲۹نند. (کعبه، طواف کبر گرد خانه گرامی 

ان برای یی الھی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بھتر است! و چھارپاھا برنامه
ی ھا یدیپل شود. از شما حالل شده، مگر آنچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده می

حج را انجام  ک(برنامه و مناس )۳۰د! (یزید! و از سخن باطل بپرھینکھا اجتناب  بت
ی برای او قائل یچ گونه ھمتایباشد! ھه ھمگی خالص برای خدا کد) در حالی یدھ

رده، و پرندگان ک طی از آسمان سقویی برای خدا قرار دھد، گویس ھمتاکد! و ھر ینشو
) ۳۱ند! (ک ا تندباد او را به جای دوردستی پرتاب مییند و یربا (در وسط ھوا) او را می
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 نه تقوایار نشاکن یس شعائر الھی را بزرگ دارد، اکحج)! و ھر  کن است (مناسیا
نی [روز یوانات قربانی)، منافعی برای شماست تا زمان معیدر آن (ح )۳۲ست. (ھا دل
برای ھر اّمتی  )۳۳عبه) است. (کمی و گرامی (یسپس محل آن، خانه قد ھا] آن ذبح

ه به آنان روزی کانی یم، تا نام خدا را (به ھنگام قربانی) بر چھارپایقربانگاھی قرار داد
د و یم شویو خدای شما معبود واحدی است در برابر (فرمان) او تسل م ببرند،یا داده

ه چون نام خدا برده کھا  ھمان )۳۴شوندگان را. ( میبشارت ده متواضعان و تسل
ی یبتھایان در برابر مصیباکیگردد و ش شان پر از خوف (پروردگار) مییھا دل شود، می

م یا دارند، و از آنچه به آنان روزی داده میه نماز را برپا کھا  آن رسد و ه به آنان میک
 »....نند.ک انفاق می

ھا و عجایب  روند، با شگفتی که با قلبی پاک برای انجام این فریضه به حج می آنان«
سازد.  تر می کنند که جان آنان را صفا داده قلبشان را درخشان محسوسی برخورد می

م فرایض در آنجاھا در باطن و که زیارت اماکن مقدس و انجا» وجدی«ھای  حالت
ھای نادری است که در زندگی برای انسان  آورد، از آن حالت جوش می ضمیر زائران به

ھا و شھوات زمین بسی  ھا، آزمندی ھایی که انسان را از آلودگی آید. حالت پیش می
 ھای باالتر برده، فقط جان بشری را برای خدا خالص کرده او را از مشکالت و گرفتاری

دارد که آمرزش خدا و  کند و وامی ی دنیایی به پرستش خالق یکتا متوجه می بیھوده
 ».خشنودی او را بخواھد

کنند، در مسیری به  با آن صفا و درخشندگی باطنی که مردم در آنجا احساس می«
گزارند. آنجا که مرکز  سیر کرده، در جای او نماز می ج پردازند که رسول خدا سیر می

 ».و مھد نبوت و میدان مبارزه و پایداری و جنگ و پیروزی بوده استنزول وحی 
سختی وجدان را تکان داده تا اعماق  ادراک و احساسات عمیقی است که بهھا  این«

ھا و پاک و  شود... به فطرت و سرشت زدوده از آلودگی کند و جایگزین می آن نفوذ می
پیوندد، آنجا که خدا از نور خود به  به آن گوھر تابانی که از نور خدا روشن شده می

ودیعت گذاشته، مرکز آمد و رفت فیوضات الھی و پرتو حق و مھیا برای مالقات و اتصال 
 .١»خدا شده است به

ھای اسالمی نیست. اسالم در  است... اّما تمام عبادت» واجب«ھای  ھا عبادت این
ھای زندگی را  که تمام جنبه دشمار حقیقت چنان معنی عبادت را وسیع می

_____________________ 
 »فرد و اجتماع«از کتاب » عبادات اسالمی«ـ نقل از فصل ١
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وسیله متوجه خدا شود، عبادت است.  گیرد. ھرکاری که انسان مرتکب و بدان دربرمی
خدا، یعنی ترفیع مقام انسانیت خود و برای خدا  ھر عملی را که انسان برای نزدیکی به

ترک کند نیز عبادت است. ھر ادراک و پندار پاکی که در درون و باطن انسان انجام 
یرد، عبادت است. ھر خودداری و پرھیز از ھر ادراک و احساس پست و ناپاکی که گ

ی بشریت پائین آورد، با توجه به رضا و خشنودی خدا و خیر بشریت،  انسان را از درجه
خدا داشته باشد و در ھر جا و ھر  عبادت است. و سرانجام انسان تا آنجا که توجه به

 اشد، به عبادت سرگرم است.یاد خدا ب مقام و موقعیتی که به
عبادت، بدین تعبیر، پیوندی است جاویدان میان بنده و پروردگار و این خود ترتیبی 

 ھمیشگی و محکم برای روان است.
پیوندی جاویدان با خدا است. با وجود محبت و ترس او در دل، با در نظر داشتن 

گاھیجا رحمت و بزرگواری او، با در دائم از ذات متعال او، با  ن داشتن پروای او، با آ
پناه گرفتن در زیر حمایت او، با راضی شدن به آنچه مورد رضا و محبت او است. چه 

 آید؟ دست می ای از این کار به ای از این پیوند منتج و چه میوه نتیجه
اقبتی نسبت به ذات ای بسیار که با ھر توجه و مر ھای رسیده شمار و میوه نتایج بی

 شود و ھمیشه تازه است. ھایی سودمند که ھرگز خشک نمی ید. ثمرهآ دست می او به
ای است به پیوند محکم و ناگسستنی میان انسان و  از باروبرھای آن احساس زنده

عالم وجود ... احساسی سرشار از مھربانی، نزدیک دانستن خود، محبت و اعجاب 
انتھا است. از ھمان  بی نسبت به عالم، انسان خود بخشی از این جھان بزرگ و پھناور

حکیمی صادر شده که عالم وجود را با تمام بزرگی و نظم آفریده. صادر از ی  سرچشمه
این دلیل میان انسان و جھان پیوندی  پروردگار. به ی خدا. از خواست با حکمت اراده

دار و اصیل برقرار است. پیوندی زنده که دل را به دل و ادراک و  نزدیک و قرابتی ریشه
 کند! ھا مربوط می احساس را به ادراک و احساس

ی گوناگون این مھربانی و جوشش نسبت به یکدیگر ھا روش قرآن با وسایلی چند و
کند؛ از جمله اینکه مشاھدات انسان را در جھان مشھود چنان زنده و  را زنده می
مانند  کند که گویی نمایاند و مظاھر خلقت و طبیعت را با روح معرفی می جاندار می

 زندگان در حرکت ھستند.

تَۡيَنا َطآ�ِعَِ�  ئۡتَِياٱَ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض ﴿
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَ�َآ �

َ
 .]۱۱فصلت: [ ﴾١١َطوًۡ� أ
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گفتند: ھا  آن سوی خدا آیید، و زمین ھمه خواه و ناخواه به ھا آسمان فرمود که ای«
 ».شتابیم سوی تو می با کمال شوق و میل به

َمآءُ ٱ إَِذا﴿ ۡت ٱ لسَّ ۡت  ١ �َشقَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
�ُض ٱ�ذَا  ٢َوأ

َ
ۡت  ۡ� لَۡقۡت َما  ٣ُمدَّ

َ
َو�

ۡت  ٤�ِيَها َوَ�َلَّۡت  ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
 .]۵-۱اإلنشقاق: [ ﴾٥َوأ

ھنگامی که آسمان شکافته شود به فرمان حق گوش فرا دارد و البته آسمان «
مخلوق پروردگار را سزد که فرمان او بپذیرد. ھنگامی که زمین گسترده و منبسط شود 

و ھرچه در درون دل پنھان داشته ھمه را  )ھای آن ھموار شود و پستی و بلندی(
حّق است  د و البته زمین که مخلوقدھ فرمان حق گوش فرا کلی بیرون افکند و به به

 ».سزد که فرمان او را پذیرد

�ُض ٱُزلۡزِلَِت  إَِذا﴿
َ
ۡخرََجِت  ١زِلَۡزالََها  ۡ�

َ
�ُض ٱَوأ

َ
ۡ�َقالََها  ۡ�

َ
�َ�ٰنُ ٱَوقَاَل  ٢�  ٣َما لََها  ۡ�ِ

ۡخَبارََها 
َ
ُث أ نَّ  ٤يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ

َ
وَۡ�ٰ لََها  بِأ

َ
 .]۵-۱الزلزلة: [ ﴾٥َر�ََّك أ

لرزه درآید، و بارھای سنگین اسرار  ی خود به ترین زلزله سخت  ھنگامی که زمین به«
زمین را چه پیش آمد؟ آن ھنگام  :درون خویش را بیرون افکند. در آن روز آدمی گوید

گاه سازد که پروردگارت بدان چنین الھام کرده  زمین مردم را به حوادث خویش آ
 ».است

�َض ٱَوتََرى ﴿
َ
نَزۡ�َا عَ َهامِ  ۡ�

َ
ٓ أ ِ َزۡو�  ۡهَ�َّۡت ٱ لَۡمآءَ ٱ لَۡيَهاَدٗة فَإِذَا

�َبَتۡت ِمن ُ�ّ
َ
َوَر�َۡت َوأ

 .]۵الحج: [ ﴾٥بَِهيٖج 
گیاه، آنگاه باران بر آن فروباریم تا سبز و خرم  زمین را بنگری ھنگامی خشک و بی«

 ».شود و (بذرھا در آن) نمو کند

نَزۡ�َا َ�َٰذا  لَوۡ ﴿
َ
ۡ�َتهُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱأ

َ
ٰ َجَبٖل لََّر� ٗ� ّمِۡن َخۡشَيةِ  ۥَ�َ َتَصّدِ ِۚ ٱَ�ِٰشٗعا مُّ َوتِلَۡك  �َّ

ۡمَ�ُٰل ٱ
َ
ُروَن  ۡ�  .]۲۱الحشر: [ ﴾٢١نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ

دیدی که کوه از ترس خدا خاشع و  کردیم می اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می«
 ».شد متالشی می ذلیل و

َۡل ٱ وََجَعۡلَنا﴿ ٓ َءايََة  �ََّهارَ ٱوَ  �َّ � َ�َمَحۡونَا ۡلِ ٱَءايَتَۡ�ِ ٓ َءايََة  �َّ ةٗ  �ََّهارِ ٱوََجَعلَۡنا  ﴾ُمۡبِ�َ
 .]12اإلرساء:[
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و محو و آیت روز را  ی شب و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم و آنگاه نشانه«
 ».تابان کردیم

ۡلِ ٱوَ ﴿ ۡبحِ ٱوَ  ١٧إَِذا َعۡسَعَس  �َّ َس  لصُّ  .]۱۸-۱۷التکویر: [ ﴾١٨إَِذا َ�َنفَّ
قسم به شب تا ھنگامی که روی جھان را تاریک کند و قسم به صبح روشن «

 ».ھنگامی که دم زند و عالم را بیفروزد
 و نیز آوردن تمام آفریدگان در حکمی واحد و سنجش و قانونی واحد است:

ِ َما ِ�  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 .]۱الحشر: [ ﴾١ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

است ھمه به تسبیح و ستایش خدای مقتدر حکیم  ھا آسمان ھرچه در زمین و«
 ».مشغول ھستند

َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  َ�ۡعلَمُ ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَنۚ وَ  ۡ� ُ ٱَوَ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ ۢ بَِذاِت  �َّ َعلِيُم

ُدورِ ٱ  .]۴: التغابن[ ﴾٤ لصُّ
و زمین است و آنچه را که شما پنھان و آشکار کنید  ھا آسمان او آنچه را که در«

 ».دانید ھمه را می

َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  ۥَوَ�ُ ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ُ َّ� ٞ  .]۲۶الروم: [ ﴾٢٦َ�ٰنُِتوَن  ۥُ�ّ

و زمین است با کمال فروتنی و خشوع مطیع فرمان او  ھا آسمان و ھر کس در«
 ».است

َمانَةَ ٱَعَرۡضَنا  إِنَّا﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�َ  ۡ� �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َبالِ ٱوَ  ۡ� ۡشَفۡقَن ِمۡنَها  ۡ�ِ

َ
ن َ�ِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

�َ�ُٰنۖ ٱوََ�َلََها   .]۷۲األحزاب: [ ﴾...ۡ�ِ
رفتند آن را یه نپذکم یھا عرضه داشت وهکن و یو زم ھا آسمان ] را بر شیمانت [خوا«

 .»...دند. و انسان آن را برداشتیبردارند، و از آن ترس

ُ ٱوَ ﴿ �َبَتُ�م ّمَِن  �َّ
َ
�ِض ٱأ

َ
 ﴾١٨يُعِيُدُ�ۡم �ِيَها َوُ�ۡخرُِجُ�ۡم إِۡخَراٗجا  ُ�مَّ  ١٧َ�َباٗ�ا  ۡ�

 .]۱۸-۱۷النوح: [
، آنگاه بار دیگر به زمین اندین روی] شما را از زم اندنی [شگرفیو خداوند به رو«

 ».برگردانید و دیگر بار نیز شما را از خاک برانگیزد
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ن فراوان است و آکند در قر و چنین آیاتی که پیوند میان انسان و جھان را بیان می
دار، میان جان آدمی با روح خلقت و  ریشهبا این اتصال و پیوند، احساس عمیق و 

 شود. آفرینش حکیمانه، ایجاد می
کنند، اّما با آن وسیله  که گفته شد، این امر را نسبه ایجاد می کارھای ھنری چنان

ی جھان، بخشی اصلی از باور ھا زیبایی بردن از  رسانند. بدون تردید بھره ھدف نمی به
ھای بیکران و  یرا فراخی و پھناوری افقاسالمی است جزیی با ھدف و روشن، ز

پنداری گسترده و ادراک و دریافتی عمیق، متناسب با ی این جھان پھناور،  گستره
کند، اّما شایسته است که انسان در ھمین جا  ی عالم در انسان ایجاد می عمق و گستره

د را و ظواھر زیبای طبیعت متوقف نشده به غایب و ھدف نھایی ایجاد این جھان خو
خدا  دار جان خویش نسبت به آن احساس عمیق و ریشه ی برساند، و سرانجام به وسیله

ھای روانی، بیامیزد و با این  برسد. ھنر را با باور و ایمان، و لذت محسوس را با بھره
ای که او را فراگرفته باطن خود را صفا دھد و جال  جانبه  نظر محسوس و ھمه وسعت

گاه شدن از قدرت بیبخشد و در نتیجه انسا منتھای خدا و  نی صالح شود، زیرا با آ
ھای مصنوعی و خودساخته از پیشگاه چشم جان  ی پرده گستردگی افق دید خود، ھمه

 پیوندد. خدا می او برطرف شده به
ایجاد محبت و عشق نسبت به زندگی تمام جانداران  ھای آن ھا و نتیجه از ثمره

 است.
ده را میان خود و جھان ھستی (که به چشم ظاھر، جامد، ی زن اگر انسان این ریشه

زودی این حس  طریق اولی به اما از نظر روح، زنده و با حرکت است) احساس کرد، به
واس ظاھر و ھم با روان، از اصیل را میان خود و دیگر زندگان با جان نیز که ھم با ح

گاه میتسمھا  آن حیات  کرد.شود، احساس و درک خواھد  شعر و آ
شود و توجه  میھا  آن نگری که نسبت به گفتگوی دایمی قرآن از زندگان و ژرف

گیرد، این اثر را در نفس  عمیقی که نسبت به نبات و حیوان یکسان انجام می
کند میان او و این موجودات با روح پیوندی نزدیک  گذارد، و جان آدمی احساس می می

بتی نسبت به تمام موجودات زنده در انسان و ارتباطی عمیق برقرار است. و چنان مح
راند و آنچه سودبخش و مفید است  آور است از خود می کند که آنچه زیان ایجاد می

 کند! خود جلب می به
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جز  را از خود برطرف کند، اما بهھا  آن کند که زیان بخش نبرد می با موجودات زیان
وستی و صلح و صفا رفتار جز با موّدت و دھا  آن موجودات مضر، نسبت به دیگر

 .کند نمی
ی آفریدگان و  این احساس دوستی و یکرنگی با موجودات جاندار و سپس با ھمه

ھا زدوده یکباره  گذارد و جان را از آلودگی عالم، در نفس اثر تھذیبی می کائنات
کند. زیرا معتاد شدن به  خشونت او را خنثی و بدرفتاری و بدخلقی او را نابود می

آمیز، آن سستی و بدبینی  ی نرم و مالطفت آمیز و دوستانه ھای محبت و احساس ادراک
اندازه در راه محسوسات مادی و واقعیات ناچیز خارجی و  و تنبلی را که از کوشش بی

ی  کند و آن کوشش معتدل و مبارزه در نفس ایجاد شده پاک میھا  آن نتیجه نگرفتن از
 ای زندگانی خویش ناگزیر از آن است.کند که انسان بر صحیح را ایجاد می

گیرد، از  آور زیاد سرچشمه می طور طبیعی از کار رنج ونتی که بهاین تیرگی و خش
اندازه است. مانند سمی است که از اثر فراوان غذا در  خطرناک فعالیت بی محصوالت

از بین برود سان ناچار از دفع و رفع آن است. این اثر را نیز باید نشود و ا جسم ایجاد می
 و از جان زدود.

چنانکه بدن از برطرف ساختن سموم ناشی از غذا راحت و در صورت انباشته  ھم
نفس را نیز باید از  ت،شود و انسان ناچار از درمان آن اس شدن سموم درونی مریض می

چیز بھتر از محبت، توانایی از بین بردن سموم نفس  ی آن پاک کرد. ھیچ سموم کشنده
آسمانی که عظمت انسان در آن نمایانده د. محبت، آن روح شفاف و با صفای را ندار

ی بلند روحی که خدای بزرگ در مشتی گل دمید نیز در  شود و علو مقام و مرتبه می
 شود. محبت پدیدار می

چیز و نسبت به   محبت با آن میدان گسترده و پھناور خود، دوستی نسبت به ھمه
دھد و ایجاد  ن چیزی است که اسالم و قرآن انجام میی موجودات. و این ھما ھمه
 کند. می

ی مردم ... محبتی که موجب شود انسان ھر شری را از بین ببرد و  محبت به ھمه
 ھر رنج و مرارت را از سر راه بشریت نابود کند!

پرستش و بندگی دائم خدا، جاودانه زیستن در پناه پشتیبانی او، ھمیشه رضای او 
 کند. . احساس پابرجای محبت را نسبت به نوع انسان ایجاد میرا خواستن..
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ی خدا ھمسان و برادر در آفرینش  یاد داشته باشید که: مردم، ھمه آفریده به
 ھستند.

 مردم، ھمه از ِگل زمین و برادر در منشأ و ریشه ھستند.
 سوی خدا روان و در مسیر با ھم برادر ھستند. مردم، ھمه به

از اینجا و با توجه بدین حقایق است که محبت نسبت به انسانیت و پیوند با نوع 
 ھای خود میان تمام موجودات تمام ارشادھا و راھنماییشود. اسالم با  انسان ایجاد می

ی  کند که جزیی از باور اصلی زنده دھد و تقویت می این حس را چنان خوراک می
 آمیخته با سرشت انسان شود.

که محبت نسبت به انسانیت، و بکه نسبت به تمام موجودات، مبدأ باور و ھنگامی 
احساسات نفسانی انسان شد، و ھنگامی که این احساس در باطن وجود انسان ریشه 

توزی در مردم حالتی ناپایدار و غیراصیل خواھد  دوانیده جایگزین شد؛ بدخواھی و کینه
ی زندگی، صلح  رفت. اساس و پایه درنگ از بین خواھد بود که با اندک توجھی بی

ھا طوالنی و  ای کشمکش اگر چه پارهشود.  خواھد بود و جنگ از چیزھای نادر می
دار  ای ریشه یک برای نوع انسان ایجاد کینه ھیچ ،مستمر و اگرچه آزار و اذیت زیاد شود

وار احساس تنفر کرده امیدنخواھد کرد، زیرا در جان خود نسبت به شر و ھر نوع بدی 
 حد طغیان و سرکشی نرسد. راه درست افتد و به ھا به ھستند در ھمان حال این حالت

جام نحتی اگر این آرزو و امید نیز در میان آنان از بین برود، و بدی چیره یابد، و سرا
ھای درنده نخواھد  ھا و حیوان پا خیزد، این جنگ، جنگ وحشی میان آنان جنگ به

یان بشرھای مترقی بلندمرتبه برای چیره شدن بر بود، بلکه کوشش و جھادی م
 ھا است. ھا و خشم ھا و نادرستی کینه

شدگان را شدیدًا  بود که مثله کردن کشته ج این درک و برداشت لطیف رسول خدا
 فرمود: فرمود و از ادراک انسانی او بود که می نھی می

اگر جنگ کردید خداوند نیکی را برای ھمه چیز و در حق ھمه کس نوشته است، «
. و از ادراک و احساسات پاکش بود که ١»و کسی را کشتید با آنان به نیکی رفتار کنید

 فرمود: می

_____________________ 
 ماجه. ـ نقل از مسلم و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن١
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و از برداشت و درک آسمانی فرا انسانی » ی اسیران به نیکی سفارش کنید درباره«
زدند و به  ی خویشان سنگدل و سخت و خشن که او را با سنگ می در بارهاو بود که 

گاه ھستند ،پروردگارا«فرمود:  میپیچیدند،  می دامن او و ». قوم مرا بیامرز، زیرا ناآ
، دارای چنین شدگان آن بزرگوار، یعنی صحابه کرام و دیگر مسلمانان تھمچنین تربی

ھای صلیبی، در آن  در ھر جنگی حتی جنگھا  آن ادراک و احساساتی بودند، با ورود
ھای  شکن که تمام پیمان فاسق و فاجر و پیمانھنگام که خداوند آنان را بر دشمنان 

المقدس ناجوانمردانه بر مسلمین تاخته با دم شمشیرھای  امن را شکسته و در بیت
ای سرشار از خون کردند، امکان  ای کشتند که مسجد را تبدیل به برکه خود به اندازه

د و نه تنھا بر چیرگی داد، در آن ھنگام که مسلمانان بر تمام دنیای آن روز چیره شدن
بودند، ھرگز با این جنایتکاران مجرم  آنان بلکه بر تمام بشریت باالتر و برتر رفته

 شکن ناجوانمرد، عمل به مثل نکرده مانند آنان انتقام نگرفتند. پیمان
ای است که کلید زندگی صالح و باصفای  این درک انسانی و احساس شرافتمندانه

ر اکید خداوند به مردم روی زمین است. و این دنیایی است. این سفارش و دستو
ی بندگی خالص و دائم خدا و پیوند ھمیشگی و ارتباط با خدا ایجاد  احساس در نتیجه

 شود. می
و احساسات بشری این محال را ممکن ساخته، در ھر راھی » انسانی«ھای  خواسته

 که بشر رو نھد بدان برخواھد خورد.
 بود... و ھر دعوت به خیری خیر خواھد

خدا و  اما واقع و حقیقت این است که ھر دعوت و احساس انسانی که از باور به
کند و در دنیای  ی خود تجاوز نمی ایمان به او سرچشمه نگرفته باشد، از مرز خانه

 ھا آسمان ھای پرانی در خارج و واقعیت عینی مفھوم ندارد. بلکه رؤیاھای زیبا و ایده
ت مبتنی بر باور به خدا و ایمان به پروردگار اسالم بود که است... آن حقیقت و واقعی

ای درخشان  وجود خارجی یافت و بر روی زمین عملی شد و در تاریخ نیز صفحه
ی خود، آنگاه به  ی مصلحانه خود اختصاص داد. گاندی با دعوت انسانی بلند پایه به

موطنان مسلمان ی ھمسایگان و ھ عمل نزدیک شد که به وسیله حقیقت پیوست و به
خود گرفت، وگرنه فقط دعوت انسان خشک،  خود رنگ دینی و تعصب ملی و میھنی به

مبدایی حکیم و قادر، نه حدی برای احترام به حقوق بشریت بدون ایمان به 
آورد و نه حکم و فرمان ھیچ قانونی را  شناسد، نه در برابر ھیچ منطقی سر فرود می می
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ی  وسیله  به رابا با آن ادعاھای انسانی، غصب حقوق اعھ خواھد پذیرفت. و کمونیست
ھای کشور استعمارگر فرانسه را در  ، و جنایت۱۹۴۸یھودیان صھیونیست را در سال 

 .١، مورد تأیید قرار دادند۱۹۶۰الجزایر قھرمان آزادیخواه، در سال 
سخت ھای جسد و ایجاد توازن در کارھای  و ھمچنین از نتایج آن چیرگی بر انگیزه

 .و ناھموار فرودین است
ی  ھای بدن جزیی از سرشت و طبیعت زنده ھا و برآوردن حاجت رسیدن به خواست

انسان است. جزیی است که در حد خود بھینه و مورد کمال رضایت نفس انسانی است 
نحو صحیح نیازھای او را برآورد. نه آن را ناپاک و پلید شمرد و  که باید بررسی کرد و به

 .٢کردسرکوب 
ھای بدن و امیال جسمی خود بپردازد و  با وجود این، اگر انسان فقط به خواھش

شوؤن انسانی فراحیوانی خود را رھا کند، از سطح شایستگی جانشینی خدا در زمین، 
آنسان که خواست پروردگار برای یک بشر واقعی است، سقوط کرده، به سطح طبیعت 

 و جھان حیوانات تنزل خواھد کرد. شعور بی
کرده، مالک نفس خویش نخواھد بود و  ھا ھوس ی در آن صورت انسان خود را بنده

 قدرت آزادی و اختیار از او گرفته خواھد شد.
ھا  ھای بلند آسمانی، به خواست این پرستش جسد و گردانیدن نظر و توجه از کرانه

رای انسان در بر ندارد. زیرا این پیروی از و آرزوھا و بارھای سنگین جسم، سعادتی ب
ای سوزان است که  نشیند و شعله ھای نفسانی، آتشی است که ھرگز فرو نمی خواھش

 ایستد. نمی گاه خاموش نشده از سوزاندن و به آتش کشیدن باز ھیچ
ھای الزم (نه سرکوب آن) و ایجاد توازن  بدین سبب، اسالم با کنترل این نیازمندی

م نیروھای انسانی و با آزاد کردن و فرستادن روان در ملکوت خدایی، با پیوند میان تما
دائمی دل به ذات او، برای اندک زمانی، انسان را از چنگ زدن به زمین و 

ھای آن رھا کرده، دل سرمست را از بار سنگین جسم و بدن، سبکبال  گرفتاری

_____________________ 
ی شوروی سوسیالیستی و آمریکای امپریالیست در سازمان ملل در  ـ تنه جایی که نمایندگان روسیه١

ھا  ی صھیونیست ی فلسطین و شناختن دار و دسته ی رأیی به توافق رسیدند ھمین مسأله رهبا
 بود. (برگرداننده)

 ـ نگاه کنید به فصل پرورش بدن در ھمین کتاب.٢
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ای بر فراز  ھیچ جاذبهکند، بدون  کند. انسان خود را سبک دیده احساس می می
 کند! خرامد و گاه مانند پرندگان پرواز می ستارگان سیر کرده گاه خوش می

این نیروھای زمینی در برابر  ھای آن تسلط بر تمام نیروھای زمینی است. از نتیجه
 د داشته باشد؟ البته ھیچ.توان می ای ن و اندازهزقدرت خدا و نیروی ناشی از او چه و

خواری ھا  آن ید ھیچ نیرو و مقام و زوری را در زمین پرستید و در برابررو نبا از این
 و فروتنی و پستی نشان داد.

ی نیروھای جھان، با استمداد از راه و ھدایت خدا، بر راه درست و راست و حق  ھمه
ند. و یا تکیه زھا  آن ا تمام نیروی خود برصورت سزاوار است انسان، ب است که در این

کش از ھدایت او و خود را  اه از ھدایت او، خارج از راه و گردنرراه خدا، گممنحرف از 
صورت بر انسان واجب است با تمام  داند و باطل است، در این نیاز از راھنمایی او می بی

 قدرت و نیرو با آن مبارزه کند.
 زیرا راه آشتی میان حق و باطل بسته است.

زمان که خدا، زمین و آنان را که بر روی آن ھستند به ارث  دو، تا آن نمیان ای
 ای دائمی ادامه خواھد داشت.  جنگ ومبارزهگذارد، این 

ی  ی طرح شده ، بر اساس نقشه»انسانی«ای انسانی، با رعایت تمام اصول  مبارزه
جویی و کوشش  ای است که ھمیشه باید توأم با برتری ی انسان. اما مبارزه آفریننده

 ای چیرگی بر آن باشد، نه ھمراه با ضعف و پستی و سستی:بر

نُتُم  َوَ� ﴿
َ
ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤِمنَِ�  ۡ�  .]۱۳۹آل عمران: [ ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

سستی نکنید، اندوھگین نشوید، شما بر ھمه برتر ھستید اگر ایمان داشته «
 ».باشید

خویش از ھر نیروی فاسدی در زمین نیرومندتر و از ھر مؤمن با باور ناب خالص 
قدرتی قدرتمندتر است. اگر چه نیروی مادی او در برابر باطل ناتوان شود، اما باز ھم 

پرکن ظاھری شکست بخورد، اما چیرگی واقعی و  قوی است. گرچه از نیروھای چشم
ن نیرومندتر است. قدرت او بیشتر است. اگرچه در کار خویش ناکام شود، با وجود ای

ممکن است قوای مادی او از مبارزه با باطل ظاھرًا تحلیل رود، اما او قویتر است. زیرا 
، پیوند داشته روح با عظمت أوندمنتھا، یعنی خدا روان او به منبع نیروھا و قدرت بی

 شود. او به قدرت و نیروی رھبری واقعی او، ھدایت یافته و بزرگ و عزیز می



 ٩٧  های روش اسالمی فصل دوم: ویژگی

باطل و منکوب کردن آن در باور و تربیت اسالمی عنصری اصیل و بر  استیالء
پایان عبودیت خدا و پیوندی دائم با او است. اصلی است که گاه  ھای بی ای از بھره ثمره

ممکن است یکباره و گاه بتدریج در انسان تحقق پذیرد، اما در ھر حال عنصری اصیل 
 د.شو دار است که ایمان بدون آن ممکن نمی و ریشه

است که » نیروھای مادی«ھای آن، یاری خواستن از قدرت خدا در برابر  از بھره
 کنند واقعیت تنھا ھمان است و ھرچه جز آن باطل است! نظران گمان می کوته

نیروھای اقتصادی، قوای اجتماعی و سیاسی و نیروھای مادی ھمه دارای حقیقت 
نیستند، » صیل و ضروریا«نیروھایی  کدام به تنھایی ھستند. اما حقایقی ناچیز که ھیچ

 نیست.ھا  آن مشیت کارھا فقط در دستو تدبیر و 
را به ھا  آن دربیفتد،ھا  آن ی د با ھمهتوان می باور و ایمان زنده و با روح است که

 یار خود در بیاورد و به راه درست ارشاد کند!تاخ
تنھایی بر روی نظر خود نسبت به  به سابوبکر ج آنگاه که پس از رحلت پیغمبر

ای از نیروھای زمینی  برگشتگان ایستادگی کرد، چه قوه با مرتدین و از دینجنگ 
 محسوس او را یاری کرد؟

لشکریان از ترس اختالف درونی از جنگ بیزار بودند، افکار عمومی از چنین 
تر از  تر و خشن گذشت کرد، بی برخورد و تصادم در میان خود ھراس داشت و دوری می

نیز او را از  سی پھلوانان حماسی دوران جاھلیت و اسالم، یعنی عمربن خطاب ھمه
 ماند! سھایش گذاشت. فقط ابوبکرنداشت و ت این کار برحذر می

چگونه ایستادگی کرد و پیروز شد و سرانجام نیروی سپاھیان و نیروی  سابوبکر
 صف خود پیوست؟ افکار عمومی را به

 جز ایمان بود؟آیا چیزی 
 آیا چیزی جز آن استعداد روانی عجیبی که اسالم تربیت کرده بود وجود داشت؟

در ھنگام ھجرت  ج ی خوبی که به پیغمبر اسالم روانی و روحیه ھمان استعداد

در غار ھمراه او بود. ھمین روحیه و روان  ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ پیوست و
نیاز دید سنجش نیروھای  از دیگران بیی تعلیمات اسالم بود که خود را  یافته تربیت

 انسانی و میزان آن را تغییر داد.
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 ارد و آن را در مقام اول و در ردیفبه این دلیل اسالم بدین استعداد روانی توجه د
واقعیات  ی در حقیقت روان چیزی است که ایجاد کنندهدھد. زیرا  ھا قرار میودیگر نیر

شرایط آن است. روان موجب آبادی و ویرانی، ی  مادی و خارجی و تشکیل دھنده
ایجاد کردن و نابود کردن است. روان جوھر حق است و ماده صرفًا پوششی برای آن 

 رود. شمار می به
جانبه و فراگیرنده.  ھمهاین راه و رسم اسالم در پرورش روان است. روشی عمیق، 

ای از  ی زنده کند، و ھر جنبه آورد و تنظیم می صدا درمی ای از این ساز را به ھر رشته
گیرد. روشی که تمام زندگی بشری را در برگرفته آن را با  وجود انسان را دربرمی

ھای وجود  گرد. روشی که از ھدرروی جنبه ھای آن فرامی ھا و بنیان ی ریشه ھمه
 .کند و یا انحراف آن از راه درست پیشگیری میانسان 

ایستد، ھر عمل و ھر رفتاری در  ای است ھمیشگی که شب و روز از کار نمی وظیفه
 اختیار این راه و مشمول آن خواھد بود.

نه تنھا عمل، بلکه امور درونی نفس او را نیز مصاحب، و احساسات و ادراکات او را 
  پراکند. آن میشود و نور خدا را بر  انیس می

 پرورش خرد
ھم پیوسته و آمیخته با  پیش از این گفته شد وجود انسانی، وجودی واحد، به

کدام از یکدیگر.  و نه ھیچ ،و نه خرد از روان ،. نه جسم از خرد جدا استیکدیگر است
دھیم، اما این  ناچار ھر یک را جداگانه مورد بحث قرار می ھمچنین گفته شد که به

  ای از واقعیت ندارد. ضرورت بحث، پشتوانه
در این فصل و فصل آینده (پرورش بدن) مصداق این حقیقت روشن خواھد شد. 

پردازیم که  پرورش روان می ی بارهی مفصلی به بحث در  این دلیل در فصل جداگانه به
ھای اجتماعی و اقتصادی و  ھا و برنامه و ارشادھا، آیین نتمام بنای اسالم، از قوانی

ی مستحکم بنا شده است. و در این فصل و  سیاسی و فکری، و ھمه چیز بر آن پایه
قل و پرورش جسم چگونه بدین پایه متصل فصل آینده نشان خواھیم داد که تربیت ع

ای  کند و در نتیجه بنایی کامل، با شالوده آمیزد و ارتباط مستقیم پیدا می ا آن میشده ب
 سازد. محکم و مصالحی واحد می
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و فنون تربیت را از  ھا رنگ زودی برای ما روشن خواھد شد که روش اسالم تمام به
ید، رو که انواع گیاھان از آن می» خاکی«گیرد، و ھمچون  یاری می ی روانی به این پایه

آورد.  ھای نازک خود سر برون می پرورد و با جوانه ھای تربیت را می از خاک روان، نھال
 روید. ی آن می ھا از ریشه ھای عقالنی و حرکت اندام و اندیشه

 ین نعمت خدادادی عقل او است.تر بزرگ ین نیروھای انسانی وتر بزرگ یکی از

ِيٓ ٱُهَو  قُۡل ﴿ ُ�ۡم وََجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
�َشأ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  ۚ ا �َۡشُكُروَن  َدةَ قَلِيٗ� مَّ

 .]۲۳الملک: [ ﴾٢٣
بگو اوست خدایی که شما را از نیستی به ھستی آورد و گوش و چشم و دل «

 ».گزارید ی اندکی از شما او را سپاس می شما عطا کرد، و حال آنکه عده  به
گاه انسانی، و یا به  »فؤاد« در اصطالح قرآن به معنی عقل و یا از نیروھای بیدار و آ

 .معنی اعم آن است سخن دیگر، نیروی مدرکه، به
یات و برداشت منافع و چون انسان برای تمیز و تشخیص بین اشیاء و درک خصوص

ر روی که ب» ای ماده«جوید، بدان فریفته شده، از  از عقل خود یاری میھا  آن فواید
ھای جدید و حقایقی نو  اند، صورت ، پیرامون او را فراگرفتهھا آسمان زمین، و یا در

 سازد. می
ی آن  ی عقل و کشفیاتی که ثمره بویژه در عصر جدید، با دیدن اختراعاتی که نتیجه

است، این فریفتگی بیشتر شده و با رھا شدن نیروی شگفت اتم و به پرواز درآمدن 
 خود رسیده است. ھا، به اوج موشک

این فریفتگی و مفتون شدن به عقل، به حساب روح گذاشته و موجب شد آن نیرو و 
استعدادی را که با خدا و مجھوالت و امور نامحسوس پیوند دارد، نادیده انگارند و 

 شمار نیاورند. به
اگر مفتون شدگان به این نیرو با چشمی باز و دید.  این فریبی کور بود و نمی

شدند که بالی از موجود بشری را بشکند  نگریستند، راضی نمی ی روشن بدان میبصیرت
د، در عین اینکه با پای خرد بر توان می و او را از حرکت بازدارند. و حال آنکه انسان

ی روان نیز در حقایق برین پرواز کند و ھا بال دارد، با زمین محسوسات گام برمی
 .دی آن را درنوردی ھای گسترده میدان

شد نیروی بزرگ جھان خلقت، یعنی نیروی شگرف  اگر بصیرت داشت، راضی نمی
روان را برای بزرگ جلوه دادن عقل و گسترده وانمود کردن میدان عمل آن، درھم 
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تنھایی  کوبد و آن را پایمال کند و حال آنکه عقل انسانی با تمام بزرگی و عظمتش، به
ناگزیر است در این راه ظلمانی با استمداد از  قدرت راھنمایی و ھدایت بشر را نداشته،

تر را  بین، افق دورتر و گسترده و نزدیکچراغ فروزان روان راه را بنمایاند، تا بشر مغرور 
 دیده به ھمین قفس محسوس و محدود خود اکتفا نکند.

ھای علمی مورد توجه و ھدف زندگی و ھدف نھایی و  ھا و اکتشاف نفس اختراع
زندگی نیست، بلکه آنچه ھدف و مقصود بوده و بر زندگی انسان حکومت حاکم بر 

ی بکارگیری این وسایل و ابزار است: بشر باید توجه داشته باشد که این  کند، شیوه می
برد و  کند و یا در راه شر، برای سعادت، بشریت بکار می وسایل را در راه خیر مصرف می

 .١است و یا صلح ، در راه جنگھا انسان یا برای بدبختی
البته عقل، میان خیر و شر تمیز قایل است و تردیدی در گزینش خیر ندارد، اما 

کند، اما اشتباه بوده  کند! چه بسیار چیزھا که عقل تجویز می عقل راه را تعیین نمی
ھای منحرف تربیت نشده، با  عمل به آن درست نیست، اما کسانی به دلیل روان

 آورند.  نده بدان روی میشھواتی سرکش و نابودکن
 کند! روح انسان است که راه تعیین می

_____________________ 
جای صرف  ـ چنانکه خردمندان و دانشورانی که به یک مبدأ و به صالح انسانیت ایمان ندارند، به١

ی خوشبختی و رفاه  کننده ی سعادت بشر و تأمین موری که پشتوانهی ا وقت برای پژوھش در باره
ھای شخصی خود و یا قبیله و نژاد خویش از ھیچ جنایتی  او باشد، برای پیشبرد مقاصد و ھدف

 ھا بود. فروگذار نکردند. از این دانشمندان وایزمن، نخستین رئیس جمھوری صھیونیست
. در دوران جنگ اول به انگلستان منتقل شد و این شخص، نخست استاد شیمی در آلمان بود

ی شیمیایی  ھا از ماده ھا و آلمان استاد شیمی دانشگاه منچستر شد. پیش از این انگلیسی
  نیتروسلولز

(Nitro Selolose)ساختند. ، مواد منفجره برای مصارف جنگی می 
ساخت. بدون اینکه این ی قویتری  توان مواد منفجره می (Aceton)وایزمن دریافت که از استن 

ی قوای انگلستان در جنگ اول و بالفور وزیر امور  کشف علمی را آشکار کند بالوید جرج فرمانده
ی تشکیل دولتی یھودی در فلسطین از او، آن  ای انگلستان تماس گرفت و در برابر وعده خارجه

ل مواد و روش تھیه ھا بکار برند و پیروز  مانی آن را در اختیار دولت انگلستان گذاشت تا علیه آ
 ی خود عمل کردند. شوند، طرفین به وعده

ی قدرت مقاومت انسان در برابر سرما،  ھمین دانشمندان آلمان نازی برای پژوھش در باره
ھا  کردند و یھودیان و اسرای جنگی را در آن اتاق درجه زیرصفر تعبیه می ۴۰ھایی با سرمای  اتاق

 . و امثال فراوان دیگر. (برگرداننده).دادند مورد آزمایش قرار می
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خدا پیوسته و به حقیقت ھدایت شده است که راه خیر را تعیین کرده عقل  روح به
 سازد آن راه را در پیش گیرد. را وادار می

گزیند و خرد را نیز وادار  روان از مبدأ بریده و از راه حقیقت منحرف، راه شر را برمی
 دنبال او در این راه کشیده شود. ند. بهک می

 اسالم دین فطرت است.
گذارد که از سوی خداوند منعم  اسالم به تمام نیروھا و استعدادھایی احترام می

ی  بخشنده به بشر عطا شده است، خدای حکیم علیم، ھر استعدادی را به اندازه
کند که  ی را سرکوب میفرماید. نه استعداد و نه بیشتر اعطا می تر کم درست خود نه

را بیش از آنچه ھست مورد ھا  آن شود و نه بدون دلیل یکی از تر کم ارزش واقعی آن
شود. ظرفیت و ارزش ھریک را  توجه قرار داده، ارزش بیشتری برای آن قائل می

خدمت  ند، بهتوان می دانسته از ھر کدام، برای استفاده و صالح حال بشریت تا آنجا که
دھد، تازندگی واقعی انسانی و شایسته به حال  برداری قرار می و مورد بھرهآورد  درمی

 بشریت را بر روی زمین برقرار سازد.
و به این دلیل اسالم نیروی خرد را محترم داشته، آن را تشجیع و تشویق و تربیت 

 زندگی مورد استفاده قرار دھد.کند تا در راه خیر و صالح  می
زند تا از خاک بارور  نھال خرد را با ُگلُبن روان پیوند می برای رسیدن بدین منظور،

و خوشبوی روان درختی ثمردار، با بار و برھای گوناگون روییده بوی آن دماغ جان و 
گین سازد و میوه  ور کند. ھای آن عالم انسانیت را بھره جھان را عطرآ

کند، و  آغاز می اسالم برای تربیت خرد، از محدود کردن میدان عمل و جوالنگاه آن
ھایی که  ی مجھوالت و نادیده آن را از تشتت و پراکندگی و از بین رفتن در پشت پرده

 دارد. عقل را یارای قدم گذاشتن در آن نیست، محفوظ و مصون می
ھای کنجکاوانه و  وسات، تا آنجا که خواستسحھا و نام از نادیده نصیب انسان را

اما انجام این عمل را  ١بخشد ظرفیت دارد، به او میمیل به کشف مجھوالت آن قدرت و 
ھا  گذارد که توانا به درک مجھوالت و مجھز به وسایل وصول به نادیده به روح او وامی

ای است در دست روان برای رسیدن به خدا و معرفت  است. عقل در این میان وسیله
ای برای درک حقیقت  حق، عقل با تدبر و تفکر در ظواھر و درک محسوسات، مقدمه

_____________________ 
روی ھم قرار  خطوطی که در نفس بشر روبه«ـ در این باره نگاه کنید به فصل ھفتم ھمین کتاب ١

 ».اند گرفته
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کند، از این رو اسالم، میدان جوالن عقل را در چھارچوب  ح فراھم میی رو وسیله به
گذارد که ھمچون  نمی کند و تعمق در ظواھر و ادراک محسوسات، محدود می

انتھای فلسفه گمراه شود و با این ھمه جد و جھت و  ی قدیم در بیابان بی فالسفه
ی فکر  نرسد و آیینهگیرد به حقیقت، آنگونه که شایسته است،  کوششی که بکار می

تابد پراکنده کرده به درستی نتواند آن را  بشری تیره و کدر شده انواری را که بدان می
  .١بازتابد

دار و شناخت حقیقت، برای ورزیدن و آموختن نیروی  آنگاه با روش استدالل نتیجه
 گزیند: خرد دو وسیله برمی

 ی عقلی، ی درست برای نظریه نخست تعیین شیوه
ی  عمق و تدبر در قوانین و اسرار خلقت و جھان وجود، و دقت و تأمل در بارهدوم ت

 ھا. آن روابط دقیق و منظم
 رسد: ی اول می وسیله با آموزش و ارشاد به

رات و قراردادھایی که بر یقین استوار نیست رنخست عقل را از ھر مطلب و مق
قلیدھای کورکورانه قرار دارد. ی عقل بر گمان و ت کند، زیرا در آن صورت، پایه خالی می

 گویند: دھد که می ند و بدانان ھشدار میز بر پیروان بانگ می

ۡهتَُدوَن  بَۡل ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ  .]۲۲الزخرف: [ ﴾٢٢قَالُٓواْ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

 ».البته پیروی خواھیم کردھا  آن ما پدران خود را بر آیین و باورھایی یافتیم و از«

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� ﴿
َ
ٓۚ أ لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما ا  ٔٗ قَالُوا

 .]۱۷۰البقرة: [ ﴾١٧٠َوَ�َ�ۡهَتُدوَن 
یم. (ایا ا کنیم که پدران خود را بر آن دیده پاسخ دھند که ما پیروی از چیزی می«
پیرو پدران باشند) اگرچه پدران آنان نه اندک خردی را در کارھایشان بکار ھا  آن باید
 ».بردند، و نه ھدایت شده بودند می

 زند: کنند بانگ می و بر کسانی که از وھم و گمان پیروی می

نَّ ٱإِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ...﴿  .]۲۳النجم: [ ﴾...لظَّ
 ».کنند از گمان را پیروی نمی چیزی غیر«

_____________________ 
 .»ج الرسول قبسات من«در کتاب  »اهللا ذات ال تفكروا يف«ـ نگاه کنید به فصل ١
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ۖ ٱِمۡن ِعۡلٍ�� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ۦلَُهم بِهِ  َوَما﴿ نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ  ﴾٢٨ا  ٔٗ َشۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� ِمَن  لظَّ
 .]۲۸النجم: [

روند، و ظن و گمان نیز در فھم حق و حقیقت ھیچ  جز در پی گمان و پندار نمی«
 ».سودی ندارد

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶اإلسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 
و ھرگز آنچه را علم و اطمینان نداری دنبال مکن، چه چشم و گوش و دل ھمه «

 ».پاسخگو و مسؤول ھستند
مع دلیل آن است که نخست س سؤولیت بهتعبیر بزرگی م این مسؤولیت بزرگی است.

سازد، زیرا ھر یک به صفت شخصی و  یکی از یکدیگر جدا می و بصر و فؤاد را یکی
مسؤولیت مشترک ھا  آن تنھایی مسؤول ھستند سپس ھمه را با ھم جمع کرده، برای به

ھمه  »اولئک كل«قائل است. این یکجا گردآوری کردن در مسؤولیت و تأکید با قید: 
برای بیان این منظور است که پیروی کردن از ھر چیز کار کوچکی نیست و برای این 
است که انسان عظمت این مطلب را حس کند و پیش از اقدام به ھر کار و پیروی از ھر 
مطلب، کارھا را کوچک نشمرد و بدون اینکه بر او ثابت شود در برابر آن ایستادگی 

 .ند، زیرا در برابر آن مسؤول و پاسخگو استکرده از آن پیروی نک
 گویند: کھف می بھا در این باره بسیار است. برای مثال اصحا راھنمایی

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ْ ٱقَۡوُمَنا  َ�ٰٓ َُذوا ۡظلَُم  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ
َ
� َ�َمۡن أ ٖ تُوَن َعلَۡيِهم �ُِسۡلَ�ٰ� َ�ّ�ِ

ۡ
ۖ لَّۡوَ� يَ� َءالَِهٗة

ِن  ِ ٱ َ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱِممَّ  .]۱۵الکهف: [ ﴾١٥َكِذٗبا  �َّ
اینان قوم ما ھستند که خدایانی بجز خدای یگانه برگرفتند در صورتی که ھیچ «

 ».ندارندھا  آن دلیلی روشن بر خدایی
اند، بر این کار خود  آیا قوم ما که جز خدای واحد خداوندان دیگری اختیار کرده

ی دلیلی که دارند  عقل آنان در بارهای استوار دارند؟  دلیل روشن و محکم و بینه
پژوھش کرده است تا حقانیت آن بر آنان ثابت شود؟ قرآن در مورد رویداد افک 

 فرماید: می



 روش تربیتی اسالم    ١٠٤

ِ  لَّۡوَ� ﴿  ب
ْ تُوا

ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء

َ
َهَدآءِ ٱَجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد  لشُّ

ُ
ِ ٱفَأ ُهُم  �َّ

 .]۱۳النور: [ ﴾١٣ ۡلَ�ِٰذبُونَ ٱ
چرا چھار شاھد اقامه نکردند؟ چون شاھد نیاوردند البته ھمین افراد نزد خدا «

 ».مردمی دروغگو ھستند
ی آن، شاھد است تا امر ثابت شود، ھیچ کاری را نباید  ای اجرای حدود و اقامه الزمه

بدون دلیل پذیرفت. پیش از صدور ھر حکم شایسته است آنچنان پژوھش شود که 
ت ھا شب قین حاصل کند. انجام ندادن و رد کردن حدودی که ازی بارهانسان در آن 

از  اسالمی گرفته شده از سنت است)منشأ گرفته باشد (که یکی از مبادی فقه 
عقل و طرد گمان است.  سوی بهھای انسان  ھای این ارشادھا و راھنمایی نمونه

رساند.  وضرورت پژوھش کافی را برای اثات موضوعی پیش از صدور حکم به روشنی می
چنان معلق گذاشته تا زمانی که انسان به دلیل قاطع و روشنی نرسیده است، امر ھم

ھایی است برای روش درست تعقل و سالم فکر کردن و  تمرینھا  آن ی ھمه شود. می
 بینی محققانه. روشن

ی دوم، با پژوھش و تعمق و اندیشیدن در اسرار و قوانین عالم وجود، رنگی  وسیله
 بخشد. از دقت و نظم به عقل می

ردش مداوم خود ادامه ناپذیر به گ نظام خلقت با دقتی عجیب و نظمی خلل
ھد. این گردش منظم، افزون بر اینکه تقوی و فروتنی در برابر خدای صانع مدبر د می

بخشد،  کند و الھام می دل بشر وحی می حکیم و وجه نسبت به او را در ھر کاری، به
دھد.  ھای او عادت می دقت نظر و نظم و انضباط در کارھا و حکمت عقل را نیز به

قابل محاسبه با ثانیه و دقیقه و ساعت  گردش زمین و خورشید و افالک و سیارگان
کیلومتر) حرکت  ۳۰۰میل ( ۱۸۶نیست، آن را با سرعت سیر نور که در ھر ثانیه 

آور، خرد را  کنند! توجه و دقت در این حرکت و نظم عجیب سرسام کند، حساب می می
 دھد. دقت و نظم عادت می به

، موجب ھا حرکت گیری این ترین اشتباه اندیشیدن در این نظم و یا اندازه کوچک
 ی باشعور این عالم نیز انتھا خواھد شد. اگر به گردش در آورنده اشتباھی بزرگ و بی

ی  شد، تمام پیوندھای این نظام از ھم گسست و ھمه ین اشتباھی مرتکب میتر کم
ریختند و بر اثر بیرون آمدن از مدار منظم خود، از بین  سیارگان و ثوابت فرو می

خرد نیز با دیدن این پیوند شگفت و ارتباط دقیق و نظم مرتب، با سرعت،  رفتند! می
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آورد و به تنظیم و  ھای تحت فرمان خود را به نظم و انضباط در می افکار و اندیشه
 پردازد. با ھم میھا  آن ترتیب قوای گوناگون خود و ھماھنگ کردن

چنین دقت علمی دست  بهمسلمانان با وجود کمبود ابزار و وسایل، در تفکرات خود 
ی آنان در تحصیل علوم و درستی و سالمت فکر  یافتند و جدیت و کوشش شایسته
ی افکار و  البته در زمینهی جھانیان ثابت شد.  آنان، با کشفیات علمی به ھمه

ھای خود در آن زمان نیز به اوج رسیدند، این  ھای نظری ماورای حس و نظریه اندیشه
در فیزیک » ھیثم ابن«ھای  وھشآنان در جھان شد. مانند پژتبار امر موجب ارزش و اع

دور خورشید سنجیده اوقات  که حرکت زمین را به» بتانی«ھای  نور و بصریات، و بررسی
ھمه شواھدی بر تأثیر روش درست تربیت ھا  این کسوف و خسوف را حساب کرد.

 ھا است. اسالمی در پرورش عقل
ا به تفکر و تأمل در حکمت خداوند و تدبیر او در در نخستین گام، اسالم عقل ر

ین امر به میدان تر نزدیک انگیزد و این نظام شگفت و اعجازانگیز جھان ھستی برمی
 فرمانروایی روان است.

حق  را به ھا آسمان ی کاردانی که زمین و باید بیندیشد و نیک دریابد که آفریننده
 آورد، خدا است... د را به گردش درمیآفریده، خدا است. آنکه حکیمانه جھان وجو

را سزد که در آن به شناگری پرداخت ھر این دریای بیکرانی است که شناگر عقل 
ھای گوناگون از ابتدای پیدایش خود  دم مرواریدھای غلطان به چنگ آورد. فلسفه

اند ولی در ذھن، و جدا از واقعیات خارجی، و  چنین اقداماتی دست یازیده تاکنون به
حرکت واداشته و نه به ھدفی رسیده است. اما  رفًا نظری و خشک که نه زندگی را بهص

آید و  ھای نظری را با روح درآمیزد، به جنبش درمی در آن ھنگام که قرآن این اندیشه
آید و  کند. و در نتجیه دل نیز به حرکت درمی در تمام عالم وجود احساس حیات می

 .١پیوندد خدا می به
صورت  بهھا  آن ین تفکر و تأمل، ذات تفکر و تأمل نیست، و ھدف نمایاندنمقصود از ا

ھا با تفکرات فلسفی خود در  ھای فلسفی نیز نیست، زیرا فالسفه قرن فلسفه و اندیشه
وادی بیکران وجود ره سپرده، اما جز با ابھام و پیچیدگی و سرگشتگی برخورد نکرده 

 اند! جایی نرسیده سرانجام نیز به

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«در کتاب  »اهللا ذات ال تفكروا يف«ـ نگاه کنید به فصل ١
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ی  نھایی از این اندیشه، اصالح قلب بشری، و ایجاد زندگی در زمین بر پایهھدف 
عدل و حق و نظامی است که فطرت از روز نخست در وجود عالم نھفته در بنای 

 زندگی وجود داشته است.
کند که ما چند آیه را برای نمونه  در قرآن بسیاری از آیات این حقیقت را تکرار می

 آوریم: می

ِيٱ َوُهوَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ � ٱب  .]۷۳األنعام: [ ﴾ۡ�َّقِ

 ».حق آفرید را به  و زمین ھا آسمان او کسی است که«

ُ ٱ وََخلَقَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ َوِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت َوُهۡم َ�  ۡ�َقِّ ٱب

 .]۲۲الجاثیة: [ ﴾٢٢ُ�ۡظلَُموَن 
ی عمل خود  حق آفریده است و سرانجام، ھرکس نتیجه و زمین را به ھا آسمان خدا«

 ».آورد دست می را بدون ھیچ ستمی به

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ ﴿ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡمۖ �َ�ۡهِ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
َرُ�ۡم فَأ  ﴾٣ لَۡمِص�ُ ٱَوَصوَّ

 .]۳التغابن:[
 ».زیباترین صورت نگاشت حق آفرید و شما را به و زمین را به ھا آسمان خدا«

ھای وجود است. روزی که خدا جھان را آفرید  حق و حقیقت در اساس و پایه
ی حق آفرید و حق را در سرشت آن  حقیقت را در ذاتش نھفت. در واقع عالم را بر پایه

 .آمیخته است و بطالن و گمراھی در نظم ھستی راه ندارد.
گذاری شده و نه بیھوده است. انسان  ی باطل پایه عالم ھستی نه تصادفی نه بر پایه
 نیز خلقتی ھمانند عالم بزرگ دارد: 

نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجُعوَن ﴿
َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
 .]۱۱۵المؤمنون: [ ﴾١١٥�
سوی  ایم؟ و دیگر شما به آیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده«

 ».ما بازگشت نخواھید کرد؟
ھم مربوط  ی تغابن، حقانیت زمین و آسمان را به ی مورد مثال از سوره در آیه

 صورتی خوب و زیبا و متناسب با ھر دو آفریده است.  ساخته انسان را نیز به

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ ﴿ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡمۖ �َ�ۡهِ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
َرُ�ۡم فَأ  ﴾٣ لَۡمِص�ُ ٱَوَصوَّ

 .]۳التغابن:[
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با یری زیرد، تصوکر ین) تصوید و شما را (در عالم جنین را بحق آفریو زم ھا آسمان«
 .»و سرانجام (ھمه) بسوی اوست ،ریو دلپذ

حقیقتی منشأ اساس آفرینش انسان را بر صورت او قرار داده است و این صورت از 
 گرفته که زمین و آسمان نیز بر ھمان پایه آفریده شده است.

ی جاثیه) میان حقانیت  سوره ۲۲ی  ی مورد مثال پیش از آن (آیه ھمچنین در آیه
 فرماید. خلقت آسمان و زمین و پاداش و جزای انسان ارتباط نزدیکی بیان می

تواند  طور طبیعی نمی هاساس خلقت بر چنان نظام حقی استوار است که ھیچکس ب
 .از آن اندکی منحرف شود

ُ ٱ وََخلَقَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ َوِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت َوُهۡم َ�  ۡ�َقِّ ٱب

 .]۲۲الجاثیة: [ ﴾٢٢ُ�ۡظلَُموَن 
ی عمل خود  حق آفریده است و سرانجام، ھرکس نتیجه و زمین را به ھا آسمان خدا«

 ».آورد دست می را بدون ھیچ ستمی به
گونه که پاداش پسین با رخشی از آن حق کلی قرار داده است که در ذات  ھمان

بازگشت به ربوبیت و مبدأ و منبع آفرینش را نیز سازی است،  ھا آسمان آفرینش زمین و
ی حکیم  دگی در خلقت را نیز از خدای سبحان و متعال و آفرینندهحق دانسته، بیھو

 کند.  نفی می

فََحِسۡبُتمۡ ﴿
َ
نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجُعوَن  أ

َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
 .]۱۱۵المؤمنون: [ ﴾١١٥�

 .»د؟یگرد م، و بسوی ما باز نمییا دهیھوده آفرید شما را بیردکا گمان یآ«
ترتیب انسان از ھنگام نشأت تا بازگشت به پروردگار و منبع ربوبیت، و تا روزی بدین 

ھا برحق استوار  شود، در تمام گام که از جزای عمل خود در روز جزا، برخوردار می
رود، ھر گامی که پیموده شود از میدان حق بیرون نیست، در  است و به راه حق می

 الن و نه لھو و انحراف.خلقت او نه بیھودگی راه دارد و نه بط
سخت بر این پایه و عنایت عمیق استوار است و قرآن پیوسته  اساس فکر اسالمی

توجه به مطالب یاد شده را تأکید کرده آیات خلقت را برای بشر آنچنان محسوس و 
خود آید و بیدار شود ... و زندگی بر  بهھا  آن کند که با درک و استشعار قابل درک می
 باوری استوار است.اساس چنین 

 و زمین و مردم ھمه ساری است. ھا آسمان حق در
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 قرآن اساسًا حق بوده و بر حق نیز نازل شده است.

﴿ ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱَو� نَزۡلَ�ُٰه َو�
َ
ۗ  ۡ�َقِّ ٱأ  .]۱۰۵اإلسراء: [ ﴾نََزَل

 .» م و به حق نازل شده استیا ردهکن قرآن را به حق نازل یا«
پروراند، و  را، در این جو اشباع شده از حق میاسالم، نفس بشری و جان آدمی 

جانبه در ادراک و  طلبی را آنچنان عمیق و ھمه احساس به حق و حس حقیقت
 کند که حق جزیی از ذات او واصل باور و اساس زندگی او شود. احساس او وارد می

ھیچ چیز به باطل آفریده نشده، اساس خلقت ھیچ امری بر بیھودگی استوار نیست 
وجود آمده است... از آنجا که نفس بشری گاه از درک و احاطه  حق به ھرچه ھست به

حساب ناتوانی خود  خورد ناتوان است، این را به برمی ھا بدانبه حقایقی که در زندگی 
پندارد که زندگی  اگر از راه حق منحرف شد می گذارد که از حقیقت منحرف شود، نمی

چیزی بیھوده بوده ھرچه در آن است نیز بیھوده و بدون حکمت آفریده شده است. 
نظمی و سردرگمی  بدین دلیل روان او دچار سرگردانی شده به انفجار روحی و بی

ن رو وجود ی ذات خود را گم کرده از ای وجودآورنده و برانگیزانده انجامد. حقیقت به می
 کند. خود را ضایع و باطل می

را گمراه و وامانده ھا  آن ای که این وھم و گمان نادرست ھای سرگشته چه روان
کند، بدون ھیچ ھدفی، بدبخت و  را آشفته و سرشت را فاسد میھا  آن کند، وجود می

ع منشأ سود و منبھا  آن رسند و نه وجود معذب زندگی کرده، نه به غایت و ھدفی می
 ای برای اجتماع خواھد بود. فایده

ھای سرگردانی که از این گمان نادرست، از راه حق منحرف شده در  چه روان
شھوت حیوانی و آمال و آرزوھای خود غرق شده، در لجنزار پلید و مرداب عفن و 

 روند. زای خویش فرو می آور بدبختی رنج
ی و جبروت و ه افتاده سرپیچھای سرگردانی که با این وھم غلط به اشتبا چه روان

ان مردم شتافته، ظلم و راحتی و آسایش خاطر به نشر فساد در می کبر پیشه کرده به
 دانند. ی خود می م را وظیفهستم بر مرد

ھا و اشتباھات رنگارنگ و فراوان دیگر که ھمه از این وھم  و ھمچنین گمراھی
گی را ھدف و غایتی است و نه گیرد: نه زند کننده سرچشمه می نادرست و گمان گمراه

 عالم وجود و ھستی را راز و حکمتی!
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روح  بدین دلیل اسالم سخت کوشش و اصرار دارد، ادراک و حواس بشری را به
ی زندگی و  و زمین تا ھمه ھا آسمان رتاسر جھان ھستی ازحقی متوجه کند که س

جزیی از باور قرار ی این حقیقت را  وجود انسان در جریان است تعمق و تفکر در باره
گاھانه را در جّوی از اشراق دھد و بدینوسیله قوه ھا و  ی ھشیاری و ادراک آ

ھا روح استوار و پاپرجا و پایدار کند. چنان راھش را با خورشید فروزان روان  نورپراکنی
روشن کند که در این راه دراز وانماند و در بیابان ظلمانی اوھام و تخیالت سرگردان 

 :نشود

َ�َٰ�ٰتِ ٱِ� َخۡلِق  نَّ إِ ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� ْوِ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱ�َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ُروَن ِ� َخلِۡق  �َّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱقَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

 .]۱۹۱-۱۹۰آل عمران: [ ﴾١٩١ �َّارِ ٱَر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب 
درپی شب و روز روشن  بدون تردید در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد پی«

که در ھر حالت ایستاده و نشسته و بر پھلوھای خود  دالیلی است برای خردمندان. آنان
این  ،اندیشند: پروردگارا را یاد کنند و پیوسته در خلقت آسمان و زمین میخفته خدا 

ای، پاک و منزھی. به لطف خود ما را از عذاب آتش  دستگاه با عظمت را بیھود نیافریده
 ».دوزخ نگاھدار

، نیروھای ھشیار و قوای بیدار خود را برای تدبر و »اندیشند می«خردمندان 
ھای عظمت و حکمت خدا در جھان  ی آیات قدرت و نشانه بارهی عمیقانه در  اندیشه

ھستی مورد استفاده قرار داده به تأمل و تفکر در جھان ھستی و آفرینش مشغول 
ای ذھنی و مجرد و غافل از واقعیت محسوس  شوند. اما این تفکر و تدبر، اندیشه می

که به ھدف  کنند نیست، خود را در برج عاجی، دور از جھان خارج محصور نمی
نرسند. ھمچنین فارغ از یاد خدا و وجود خالق این عالم نیز نیستند که گمراه شوند؛ 
پیوسته در ھر حال، ایستاده و نشسته و به پھلوھای خود خوابیده به اندیشیدن مشغول 

شود. و با توجه به این واقعیت و  خدا متصل می ی عمیق، فکر آنان به و در این اندیشه
گا اندیشه نیز ھا  آن مکتب از تفکرات» علم«یاد خدا ھستند  ھانه در حالی که بهی آ

این تفکر در آیات خدا و یادآوری ذات او بدون ھدف نیز نیست.  .١پیوندد خدا می به
ھدف رسیده از سرتاسر  بسرعت از این تفکر در خلقت و جھان ھستی و وجود خود، به

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«در کتاب  »العلم فريضة طلب«ـ نگاه کنید به فصل ١
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َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا ﴿ گوید: رسا میشود و با بانگ  نھان وجود او این ندا بلند می
شود که  شناسد. آشکار می دور از اوھام و تخیالت با فکر آزاد حقیقت را می ﴾َ�ِٰطٗ� 

اندازد حتی  ی تفکر جدایی نمی ھای عظمت خدا میان تفکر و نتیجه آیات قدرت و نشانه
زمین اندیشده بودن  و ھا آسمان نیز فاصله نشده است. در خلقت» گویند می«ای  واژه

را ھا  این ،آورد: پروردگار درنگ رگ و پی و خون و گوشت و پوست آنان فریاد برمی

ُروَن ِ� َخۡلِق ﴿ ای: بیھوده و باطل نیافریده َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�َتَفكَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َر�ََّنا َما َخلَۡقَت  ۡ�

ھم پیوسته که  به ی آن چیزی است واحد و که گویی تفکر و نتیجه ﴾َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� 
که از تفکر بدان رسیده و » ذھنی«ی  ربایند. این شخص به نتیجه بسرعت یکدیگر را می

شود و به معرفت بدون ھدف قانع  آن را شناخته است اکتفا نکرده ھمانجا متوقف نمی
نداشته باشد، در زندگی ی عملی  شود. زیرا معرفت و شناخت حقیقی تا نتیجه نمی

رسد و وجود و نبود او یکسان است. وگرنه در جھان،  قصودی نمیھدف و م بشری به
حقایق بسیاری نھفته و موجود است، اما تا انسان آن را به فعل نیاورده، در زندگی 

ای ندارد و دردی را دوا  خارجی و عملی خود از آن استفاده نکرده باشد، فایده
آمده در زندگی واقعی انسان صورت واقعیت در کند. حقیقتی قابل اعتنا است که به نمی

که با نیروی عقل فطری خویش بدین حقیقت دست بکار رود. در نتیجه خردمندان 
 اند، در این مقام درنگ نکرده، اند و در ذھن خود نسبت بدان معرفت پیدا کرده یافته

 َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ﴿ :گوی شده، گویند ستایشھا  آن ھای و روان ھا دل
 .﴾ُسۡبَ�َٰنَك 

ی  وسیله که به کند و ھمین چنین با مغز ھشیاری، به صرف تسبیح با زبان اکتفا نمی
 گوی او شد، در این مقام توقف این آیات محسوس خدا را شناخت و سراپا ستایش

شود که سرتاسر  کند. با این توشه و زاد به راه افتاده به سرمنزل ایمان واصل می نمی
بر فراز زمین  توان می وسیله را کامًال در برگرفته، بدان مشاعر و افکارزندگی و اعمال و 

خوشبخت زندگی کرد. آن ایمان محرک را در زندگی واقعی و کارھای برونی خود وارد 
کرده در راه آن برای چیرگی بر ھر کاری بیھوده و لغو که ارزش واقعی انسان را ضایع 

 خیزد: جاھده برمیو یا تباه و یا کم کند، به مبارزه و م
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ٓ  ١٩١ �َّارِ ٱَر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ﴿ إِنََّك َمن تُۡدِخِل  َر�ََّنا
ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱ

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ٓ  ١٩٢َوَما لِل�َّ �ََّنا يَ�ٰ  رَّ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ ِن إِ�َّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۡن َءاِمُنوا
َ
ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ أ َنا َمَع  َٔ َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  ۡغفِرۡ ٱاَمنَّا بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتَوَ�َّ

َ
�ۡ 

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم  َر�ََّنا ١٩٣ َنا َ�َ  ١٩٤ لِۡميَعادَ ٱإِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱَوَءاتَِنا َما وََعد�َّ
� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن  ۡسَتَجاَب ٱفَ  نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لَُهۡم َر�ُُّهۡم �

ِينَ ٱَ�ۡعٖض� فَ  ْ َوقُتِ  �َّ ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا
ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َ�ّفَِرنَّ َهاَجُروا

ُ
�َ ْ لُوا

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ
ُ
نَۡ�ٰرُ ٱاتِِهۡم َوَ�

َ
ِۚ ٱثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]۱۹۵-۱۹۱آل عمران: [ ﴾١٩٥ �ََّواِب ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ 
ای پاک و منزھی. ما را به لطف  این دستگاه باعظمت را بیھوده نیافریده ،پروردگارا«

ای که خلق را به  ھنگامی که صدای ندادھنده ،خود از عذاب دوزخ نگھدار. پروردگارا
از گناھان ما درگذر و  ،خواند شنیدیم، اجابت کردیم و ایمان آوردیم. پروردگارا می ایمان

م جان سپردن ما را با نیکان محشور گردان. تی کردار ما را بپوشان و ھنگاشز
و محروم مگردان که  ای نصیب فرما ما را از آنچه به رسوالن خود وعده داده ا،پروردگار

کنی. پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد که البته من  تو ھرگز خلف وعده نمی
که از وطن خود  مزد نگذارم، پس آنان که پروردگارم عمل ھیچکس را از مرد و زن بی

ھجرت کردند و از دیار خود بیرون شده در راه من رنج کشیدند و جھاد کرده کشته 
ھایی درآوریم که  ی آنان را بپوشانیم و آنان را به بھشتھا بدی شدند، البته بدینوسیله

خدا و بھترین پاداش نزد  زیر درختانش نھرھا جاری است. این پاداشی است از جانب
 ».خدا است

ی تفکر اسالمی برای  ھا، بھترین راه کامل و دقیق از نظر شیوه آیات و نشانه این
ی ملکوت خداوندی است. این راھنمایی و ارشادی  تعمق و نیک اندیشیدن در باره

ھای در  ترین میدان است برای عقل در ابتدای کار آن، و از شکوفایی آن در یکی از مھم
 ھای خدا در این عالم. در آیات و نشانه ی تدبر و تعمق برابرش، میدان گسترده

یابد. عمل به اقتضای آن دستور و قانون  عمل پایان می شود به از اندیشه آغاز می
حقی که قرآن، از آن حق سرچشمه گرفته است. جھاد و مبارزه برای برقراری و اجرای 

نی طوفا این قانون اساسی و به راه انداختن و ھدایت سکان کشتی حیات در این دریای
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سوی بندر و لنگرگاه سعادت ابدی و برای رسیدن به ھدف نھایی  عالم و بردن آن به
ی ھمین مجاھدات پیشین؛  آرمانی و واقعی عملی. رسیدن به پاداش پسین در نتیجه

پیوستن امور حیوانی و ظاھری زمین به امور عالی و معنوی ھمسطح بشریت آسمانی، 
 نجام در حد نھایی، رسانیدن بشر به خدا.پیوند دادن دنیا و آخرت. و سرا

ھدف که  تمام این راه دقیق و کامل و شگفت با راھنمایی آشنا به راه و رساننده به
 دقت و ارشاد او در کمال درستی است، در شش آیه خالصه شده است!

ھا و  ی ارشاد و راھنمایی برای تعمق و تفکر در حکمت ھنگامی که انسان این شیوه
ھای کھنه و نو و مشکالت  الھی را به نسبت عقل بشری و استعداد او، با فلسفهتدابیر 
وری عظمت جد، فسن کند، می ھا را برای عقل دو برابر می که دشواریھا  آن ی پیچیده

ش عقل بشری، رنظیر راه و رسم الھی در پرو عظمت و ارزش بی راھا  آن فرق و اختالف
چیز را  سبحان پاک از ھر عیب و نقصی، ھمهدرک کرده، خواھد دانست که خدای 

حق و براساس درستی و راستی آفریده و این راه و رسم را برای به پاداشتن و اقامه و  به
 اجرای حق در سراسر زندگی قرار داده است.

ای نداشت،  ی نامنظم خود که ھیچ مالک و ضابطه ھای پراکنده اروپاییان با عقل
 یان، با سوابق سویی که از تعلیماتات جھان ھستی، جھانآغاز کردند به پژوھش در آی

و تصادفی   کلیسای قرون وسطی داشتند، بدین نتیجه رسیدند که عالم بدون آفریننده
 ایجاد شده، ھیچ قاعده و نظم و حسابی در کارش نیست!

اند که پایه و  اند، اندکی از آن حقیقتی را دریافته اخیرًا به سمت حقیقت برگشته
ی آن خلق شده است،  وسیله و زندگی و انسان به ھا آسمان عالم است و زمین واساس 

ی خود  اند به شناختن این حقیقت که در افکار پراکنده و دانشمندان غربی آغاز کرده
 به اشتباه رفته از علم صحیح دور افتاده بودند. 

 گوید: می» خواند دانش به ایمان فرامی«کریسی موریسون، در کتاب  -۱
نھایتی که در عالم وجود دارد، دلیل بر وجود آفریدگار است، و  م و ترتیب بینظ«

زندگی بدون این قواعد منظم محال است. وجود انسان بر روی زمین و مظاھر 
ای  گیرد ھمه جزیی از برنامه پرافتخاری که از ذکاوت و ھوش انسان سرچشمه می

 کند. است که خالق جھان اجرا می
رود و بر  منظم و با حساب پیش می ای از علم ھر رشته در مسلم است که انسان

شود تا به حقیقت برسد. شکستن اتم دالتون (کوچکترین قالب  معلومات او افزوده می



 ١١٣  های روش اسالمی فصل دوم: ویژگی

ی عظیم ستارگان محسوس و  ساختمان جھان) که از ساختمان درونی آن، تا مجموعه
رسند، و  م ما میداری که پس از ھزاران سال نوری به چش مرئی و ستارگان دنباله

ھای پران در فضا که ھمه انقالبی ناگھانی بود، برای گشادن میدان گسترده و  الکترون
ی جھان ھستی و  ای فکر ما در باره انتھایی جلو چشم ما، و تبدیل اساسی و ریشه بی

ی ماده که آن را  ی خود در باره حقیقت واقع که دیگر ھرگز به آن پندار گذشته
پنداشتیم، برنخواھیم گشت، معارف و معلومات جدیدی  و مرده می حرکت موجودی بی

اند، ھمه در پشت ظواھر محسوس طبیعی، میدانی  که به کشف علوم جدید منجر شده
  .١»گذارد برای وجود مدبری کاردان و جبار بازمی
فکری احتیاج نداشت، در آن   ھا و آشفتگی گویی اما فکر اسالمی ھرگز به این پراکنده

گاھی فرورفته بود، با افکاری مبتنی بر خداشناسی زما ن که اروپا پیوسته در ظلمت ناآ
و از ھدایت او رھبری شده و عقلی روشن از پرتو روان در ملکوت خدایی به تعمق و 

ھای گوناگون علوم نظری و تجربی پژوھش  اندیشیدن پرداختند و در تمام رشته
 کردند. می

نظر و اندیشه  گذاری دقت کند تا در حکمت قانون میاسالم نیروی خرد را راھنمایی 
 کند.

االلباب، صاحبان علم،  آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که پس از بیان احکام، اولی
خدا این مقررات و  :فرماید سازد و می ی آن احکام ھشیار می تفکر و تعقل را به فلسفه

ی  شوید. برای پیشگیری از اطالهھدایت  ھا بدانکند تا  حدود را برای شما تبیین می
، ۲۱۹، ۱۸۴، ۱۷۹ھای  آیه  به توان می شود، ھای آن خودداری می کالم از بیان مثال

 ھای دیگر مراجعه کرد. ھای سوره ی بقره و آیه سوره ۲۸۲و  ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۰
بشر ھستند، از ھا  آن قوانین و تشریعات از جانب خدا نازل شده است، اما مجریان

گاه باشد وگرنه آنگونه  این رو شایسته است بشر به حکمت قانون گذاری و تشریع کامًال آ
کند و در جای درست  ھمخوان نمیکه شایسته و بایسته است قوانین را با موارد حکم 

 برد. خود بکار نمی
چرخد که بتوان قوانینی خشک و ماشینی و  زندگی بشری خشک و ماشینی نمی

رناپذیر برای زندگی بشر وضع کرد و به اجرا درآورد. گاه ممکن است صدھا حالت تغیی

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«در کتاب  »العلم فريضة طلب«ـ از فصل ١
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ی واقعی  گوناگون برای یک موضوع کلی پیش بیاید. اگر افراد بشر حکمت و فلسفه
نفھمیده باشند و ارتباط اصلی این قوانین برنھاده را با ھم درک ھا  آن احکام را در ورای

ھای گوناگونی که در زندگی عملی و  را با حالتھا  نآ نکرده باشند، نخواھند توانست
 شود، ھماھنگ کنند. بیرونی متعرض بشر می

برد که  آید، قرآن عنایت خاصی بکار می که از آیات تشریعی در باال برمی ھمچنان
را ھا  آن وادارد کهھا  آن عقل بشر را در برابر این آیات بیدارکرده به تفکر و تدبر در

گاھی عمیق داشته باشد تا بتواند به بھترین گونهھا  آن هبفھمد و نسبت ب را بکار ھا  آن آ
ھای تشریعی بسیار دیگری نیز در قرآن ھست که به صراحت از تدبر و تفکر و  بندد. آیه

آورد، اما این امر کلی را در برگرفته، عقل را به فھم و روشن  میان نمی تعقل سخن به
 کند. تشویق میھا  آن یکردن موضوع پیش از اعمال و اجرا

ناپذیر  کوشش عظیم و خستگی توان می با نظر بدون غرض به تاریخ اسالم،
ی فقه دید، بسیاری از اصول فقه تا این لحظه زنده  پژوھشگران اسالم را در رشته

آید که خود یک  ھای عمیق آن به شگفت می اند. اصولی که انسان از استدالل مانده
در این گستره شدیدًا ی تفکر آزاد اسالمی  اویدان است. شیوهفرھنگ عظیم و انسانی ج

گرفته و  ھای آن را عمیقًا فرامی رآن حکیم بوده آیهھای ق ی ارشادھا و راھنمایی تشنه
سخت مانع بوده است بدون وسایل عملی و فکری روشن، اقدام به رو رفتن در این 

 گرداب کند.
وانین، و فھم حکمت تشریعات و ارتباط ی اسالم، اعمال فکر در ق در دوران اولیه

ف، نیز پدیدار شده است. از در اصول تشریعی ثابت و محکم منص حتی ھا، آن کلی میان
ابن حاطب بن أبی «از اجرای حد دزدی نسبت به غالمان  ساین رو بود که عمر

خودداری کرد. این غالمان و یا کارگران، شترھای ابن حاطب را دزدیده بودند. » بلتعه
و حد دزدی در قرآن قطع دست است، و از احکام ثابت و محکم. اما آشکار شد 

دزدی  س. عمرتوجھی ابن حاطب به آنان دلیل اصلی این کار شده است گرسنگی و بی
اید  آنان را بکار گرفته دانستم که شما خدا قسم اگر نمی به: «را بر آنان رد کرد و گفت

طوری که اگر آنچه را که حرام کرده بخورند بر آنان روا  اید، به ه نگھداشتهسپس گرسن
گاھی  این اجرا نکردن حکم، نتیجه». بریدم را میھا  آن است، بدون تردید دست ی آ

گذاری که  طور کلی بود. آن قانون گذاری الھی به سبت به حکمت قانونعمیق او ن
ی آنان  ی زندگی آبرومندانه ھای نیازمندان و توسعه زمامدار را مسؤول برآوردن حاجت
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خواھد و یا در برابر  کند، بعدًا پیروی از فضایل انسانی و نظم جامعه را از آنان می می
ی نیازمند توقع درستکاری داشتن، انتظاری  گرسنه ی رساند. از جامعه گناه به کیفر می

 بس بیھوده است.
از جانب دیگر قوانین مربوط به امور متغیر زندگی بشری، ھمچون سیاست 

ھا و اساس  طور کلی و بر پایه داری و اقتصاد (به اقتضای حکمت خداوندی) به مملکت
شود، تا به  گفته میاصول تغییرناپذیر (بدون بیان جزییات و اشکال گوناگون آن) 

ھا  اقتضای زمان و مصلحت اختصاصی ھر جامعه تعیین شود، این اساس و پایه
ید و جریان درآ حدود بهھایی کلی ھستند که ھر موضوع و مطلبی باید در آن  چارچوب

ای از دانش نو بشری، و با جھان  متناسب با ھر عصر و زمان و ھمخوان با ھر درجه
واز شود، اما از آن کند، ھم آ ای که در آن زندگی می عهجاممادی ھمگام، و با شکل 

داری بر دو پایه  سیاست مملکت ،چارچوب کلی و مرز معین تجاوز نکند. برای مثال
 استوار است، عدالت و شورا.

ِ  �َّاِس ٱ�َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ﴿ ن َ�ُۡكُمواْ ب
َ
 .]۵۸النساء: [ ﴾ۡلَعۡدِل� ٱأ

 ».عدالت داوری کنید کنید به و داوری میحکومت و اگر میان مردم «

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿
َ
 .]۳۸الشوری: [ ﴾َوأ

 ».دھند و کارشان را در میان خود با مشورت انجام می«
چه شکلی باشد. آیا این شورا مجمعی از رؤسای قبایل  کند که شورا به اما بیان نمی

انتصابی، یک مجلسی و یا دو  و عشایر است؟ و یا مجلس پارلمانی، گزینشی و یا
 مجلسی و ... زیرا این اشکال بر اساس زمان و مکان قابل تغییر است.

 ی سیاست مالی چنین آمده است: و در باره

ۡغنَِيآءِ ٱَ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ ﴿
َ
 .]۷الحشر: [ ﴾ِمنُ�مۚۡ  ۡ�

 ».دست نگردد تا میان توانگران شما (غنایم و ثروت) دست به«
ی اندکی از مردم و احتکار مال را ناروا دانسته است،  انحصار دارایی را در دست عده

مبادا ثروت در دست گروه معدودی بماند و دیگران از آن محروم شوند. اما راه شریک 
رنگ  خود افراد امت واگذاشته تا ھر ملتی آن را به کردن امت را در درآمد مشترک به

ورد و براساس ظرفیت و دانش و امکانات آن را اعمال ی خود درآ متناسب با جامعه
شود، و در نتیجه نه  ی بزرگ و مرز کلی خارج نمی کند، و در ھر حال، از آن قاعده
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برد و نه مانند کمونیسم سلب مالکیت  داری پناه می مانند اروپا به فئودالیسم و سرمایه
 .١کند از ھمه می

ھشیاری و بیداری انسان را نسبت به حکمت است که ھا  این دلیل این امور و جز به
گاھی و تدبر در و فلسفه ی  را خواسته است تا پشتوانهھا  آن ی قانونگذاری و اندیشه و آ

 اجرایی برای گردش امور به حق و عدالت منبعث از ایمان و باور به خدا به وجود آید.
گذاری به  یات تشریعی و مقررات قانونکند با اندیشیدن در آ را وادار میانسان 

گاه و ھشیار شود و ایمانی در او به فلسفه ایمان اجرای احکام  وجود آید که به ی احکام آ
عنوان ھیئت اجرائیه نیاز نداشته خود مجری  ی قھریه در جامعه، به قوه  بیاورد، و به

 م شدنی است.خدا و به احکام خدایی انجا کارھا باشد، این کار فقط از باور به
گذاری با ھدایت به جانب خدا آمیخته  اما شایسته است مالحظه کنیم چگونه قانون

شود که  ی احکام و قوانین در قرآن یافت نمی کننده ی تشریعی و بیان شود. ھیچ آیه می
پروا داشتن از خدا و تشویق آنان به کسب   از ذکر خدا، و راھنمایی خوانندگان به

 ی باشد.رضایت و ثوابش خال
از مزایای این باور بزرگ این است که عقل بشری، برای به پرواز درآمدن در 

شده و اعمال و اجرای آن باور در  ھایی که بر روی زمین برای او مھیا پھناورترین میدان
شود و ھیچ دری بر روی او بسته نیست، در ھیچ  زندگی و واقعیات بیرونی، آزاد می

گیرد که نتواند خود را از آن جدا  دود و معین شکل نمیی مح شده  قالب خشک ریخته
 خدا ھای بزرگ اسالم است که برای دعوت مردم به ایمان به کند. ھمچنین از نشانه

دھد که فکر و اندیشه را  ای قرار نمی ھرگز عقل را در برابر خوارق عادات مقھور کننده
کند که  ور مبھم محبوس نمیمتوجه آن کند، و انسان را در تار و پودھای اسرار و ام

فرصت و اختیار از او گرفته شده نتواند اندکی اندیشه کند. بلکه به آسانی و روشنی 
ھای  کند و با مطرح کردن مطالب و آیه خرد را مورد خطاب قرار داده، بیدارش می

گاه می گاھانه، خردمندانه شریکش کرده ایمانی  خلقت او را آ کند و در ساختن ایمانی آ
ی انسانی که خدا با دادن بینش و خرد او را بزرگ و  کند سزاوار و شایسته اد میایج

 گرامی داشته است.

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«در کتاب  »نتم أعلم بأمور دنياكمأ«ـ نگاه کنید به فصل ١
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گونه که گفتیم، برای برداشتن این تجھیزات سنگین، کار عقل را تنھا  اما ھمان
کند که نتواند از سنگینی بار حرکت کند؛ بلکه پیوسته راه آن را  خود آن واگذار نمی به

دارد. تابشی که با نور ایمان پیوسته رو  مشعل تابناک روح، روشن نگه میبا تابشی از 
 به افزایش است.

ھنگام و  این کار، پاسخ شایسته و متناسبی است به طبیعت فطرت و پاسخی است به
درخور بدان سرشت و ذات حقیقی انسانی که ھیچ استعدادی از استعداد دیگر و ھیچ 

 منظم جدا نیست. جزیی از جزء دیگر در آن مجموعه
گذارد تا برای رھنمون شدن به حقی که در آفرینش زمین و  نخست عقل را آزاد می

آسمان و انسان و زندگی بشری جریان دارد، و برای شناختن راه درست عمل به 
ھای عظمت و قدرت او تدبر و  اقتضای این حق در زندگی واقعی، در آیات خدا و نشانه

پژوھش و شناخت درست حق، برای ھمخوانی زندگی انسانی تفکر و پژوھش کند، و با 
با این حقیقت کلی و اجرای آن در زمین، مبارزه کند. ھمچنان او را نیز برای درک 

گذارد تا باز بدان حق کلی ساری در  زاد میگذاری آ ی تشریع و قانون و فلسفه حکمت
 عالم ھدایت یافته به اقتضای آن عمل کند.

اری را با ارشاد و روشن کردن وجوه آن، و احکام را با پروا گذ بدین سبب قانون
 سازد، در ھم آمیخته است. گرفتن که وجدان را با تابش خود درخشان می

این کار فقط پاسخ به خواست فطری نفس نیست؛ بلکه بھترین سیاست و تدبیری 
از کیفر (نه به دلیل ترس  است که گردش کارھا و به جریان افتادن امور اجتماعی را

 کند. بلکه برای شوق و رغبت مردم به کار در دنیا) تضمین می
ھا  آن البته کیفر، برای تضمین اجرای حداقل قوانین و مقرراتی وجود دارد که بدون

ھا و کیفرھا تمام ھدف  تواند پایدار و برقرار بماند. اما این عقوبت ای نمی ھیچ جامعه
نگھداری جامعه از سقوط بسنده است، اما برای ترقی برای ھا  این اسالم نیست. آری،

یک اجتماع و تحریک و تشویق آن به حرکت مداوم به پیش بسنده نیست. این کاری 
 شود. است که تنھا از شوق و رغبت ناشی از درون جان انسان، عملی می

انگیزد که با عشق و رغبت، داوطلبانه برای انجام  آن تمایل و شوق شریفی را برمی
ی حدود و  کارھای نیک و خدمت به جامعه مھیا شده به بحث و بررسی در باره

کند که در  پردازد، و به ھمان قوانین موضوعه بسنده نمی مرزھای نھایی قانون نمی
جلو برندارد، بلکه به افق  ھمانجا باقی مانده کار خود را تمام شده فرض کند و گامی به
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خواھد خود را بدانجا رساند و از مرزھای  سته میتر نظر داشته پیو باالتر و گسترده
قانون بگذرد و در این گذشتن از مرز و باال رفتن از سطح عمومی قوانین لذتی احساس 

ی  شود. این کار ھرگز به وسیله کند که ھر لحظه بیشتر متمایل به اوج گرفتن می می
مبدأ تشریع و افق  به ھا جان گیرد بلکه با توجیه و رھبری قانون گذاری انجام نمی

تعالی  خدا و پیوستن آن به ذات باری شود. با ارشاد دل به اعالی سعادت بشر میسر می
گاه کردن او به موارد رضایت خداوند عملی خواھد شد.  و آ

این دو امر مستلزم یکدیگر است. حداقل ضروری و واجب و حداعالی بھینه. به این 
اند که گویی  ھم درآمیخته ا یکدیگر آمده چنان بهدلیل تشریع و توجیه در قرآن ھمواره ب

 ھر دو یکی بوده از یکدیگر جداشدنی نیستند!
ی اجرای کارھا در اجتماع  اسالم، نیروی خرد را به ھمین ترتیب برای پشتوانه

 کند. ای درست نیز ارشاد می گونه به
لت اجرا ی زمامدار و م ھر اجتماعی ناچار است دارای سیاستی باشد که به وسیله

 شود، سیاستی که براساس مشورت بوده طرفین خود ضامن اجرای آن باشد:

 .١»لك�م مسؤول عن رعيته لك�م راع«
گاھی و روشن بینی نباشد، فساد به اجتماع راه  و اگر این سیاست بر اساس آ

 شوند. شود و دشمنان بر آن جامعه چیره می یابد، دولت متالشی می می
مسلمان حق نظارت بر امور جامعه را دارد و ضمنًا پاسخگوی ھر فردی از افراد امت 

دھد وگرنه کیفر غفلتش بدو ھم خواھد رسید اگر  پیشامدی است که در جامعه رخ می
 چه شخصًا ستمکار و مفسد نباشد:

ْ ٱوَ ﴿ ُقوا ِينَ ٱفِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  �َّ َّ�  ۖ ٗة  .]۲۵األنفال: [ ﴾َظلَُمواْ مِنُ�ۡم َخآصَّ
 ».گیرد ید فقط ستمکاران شما را دربرنمیوجود آ ای که اگر به یرید از فتنهگپروا «

کارھای خوب  معروف و تشویق به ی شما را فراخواھد گرفت، زیرا از امر به بلکه ھمه
 ھا سرباز زدید: و نھی از منکر و بازداشتن از زشتی

_____________________ 
. حدیث نبوی »از شما به سھم خود مسؤول رعیت خود استی شما شبانی ھستید و ھرکدام  ھمه«ـ ١

 به روایت بخاری و مسلم.
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ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ ٰ لَِساِن َداوُ  �َّ ٰٓءِيَل َ�َ َمۡر�ََمۚ َ�ٰلَِك بَِما  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥَ�َفُرواْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�
ْ َ�ۡعَتُدوَن  َ�نُوا ْ وَّ ْ  ٧٨َعَصوا ْ َ�ۡفَعلُوَن  َ�نُوا ۚ َ�ِۡئَس َما َ�نُوا نَكرٖ َ�َعلُوهُ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

 .]۷۹-۷۸المائدة: [ ﴾٧٩
ن از آن بود یم لعنت شدند و ایسی فرزند مریل بر زبان داود و عیرائافران بنی اسک«

بش شدند، که مرتکار زشتی کگر را از آن یھمد. گذشتند ردند و از حد میکه نافرمانی ک
 ».ردندک ه میکاری بود کداشتند، قطعا بد  باز نمی

فبقلبه  طعن لم �ستإفبلسانه؛ ف عطلم �ست فإن من رأی من�م منكراً فليغ�ه بيده«
املنكر قبل أن  عروف وانهوا عنمروا بامل :اهللا يقول ل�م نإ« ،١»يمانضعف اإلأوهو 

 .٢»فال أنرص�م و�عطي�م، و�ستنرصأفال  فال أجيب ل�م، و�سألو� �تدعو
ای بر گردش  جانبه ای است در اجتماع، و نظارت دقیق و ھمه این ضمانت دوجانبه

گاھی کافی ھمراه باشد و  امور در جامعه است. ضمانت و نظارتی که مقتضی است با آ
ای است. و ناچار است نیروی عقل را  ھای رشد کرده و تربیت شده ی آن عقل الزمه

ای است برای  نامه کند. این ضمانتیز برای به جوالن درآمدن در این میدان تجھ
 ای درست. گردش امور به گونه

ی  کند. در مرتبه قرآن به اشکال گوناگون مسلمانان را بدین رویکردھا راھنمایی می
گاه می اند و از  کند که در کمین آنان سنگر گرفته نخست آنان را نسبت به دشمنانی آ

ه نسبت به کارھای آنان بیدار و دارد. دشمنانی که پیوست شر دشمنان برحذر می
کنند. بار دیگر آنان را نسبت به دریافت اخبار و شایعاتی که  ھا می ھا و دسیسه توطئه

سازد. دیگر بار آنان را به  ھا افتاده است متوجه می ی امور اجتماع در دھان در باره

_____________________ 
طور عملی  ـ اگر کسی از شما کار ناپسندی را ببیند باید با دست (عمًال) آن را تغییر دھد، اگر به١

توانایی ندارد با زبان در تغییر آن بکوشد، اگر به حرف نیز توانایی ندارد بر او واجب است که 
ی ایمان  ترین مرتبه کم قلبًا ناراضی از آن باشد و بخواھد که تغییر کند، و این مرحله، ضعیف دست

 ی محدثین. است. حدیث نبوی مورد اتفاق ھمه
معروف و نھی از منکر کنید پیش از آنکه (بر اثر خودداریتان از این کار  فرماید امر به شما می ـ خدا به٢

را بخوانید شما را اجابت نکنم، و از من چیز طلب کنید به مھری من واقع شده) اگر م مورد بی
ماجه و  شما نبخشایم و از من کمک بخواھید شما را یاری نکنم. حدیث نبوی به نقل از ابن

 حبان. ابن
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 ی ی اشخاص و اشیا و شتاب نکردن در صدور حکم در باره داوری درست درباره
موضوعی که کامًال و از ھر نظر روشن نشده است. و بار دیگر آنان را وادار و راھنمایی 

کنند  کند که از زمامداران خود تا ھنگامی که براساس دستور خدا و رسول رفتار می می
 ھا. آن اطاعت کنند و مانند

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َما  �َّ وا لُونَُ�ۡم َخَباٗ� َودُّ

ۡ
ْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�ۡم َ� يَ� ْ َ� َ�تَِّخُذوا َءاَمُنوا

ۚ قَۡد بَيَّنَّا لَُ�ُم  ۡ�َۡغَضآءُ ٱَعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  ُ�َ�ۡ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
 �َ�ِٰت� ٱِمۡن أ

نتُ  ١١٨ ۡعقِلُونَ إِن ُكنُتۡم �َ 
َ
أ ِ  مۡ َ�ٰٓ ْوَ�ٓءِ ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َوَ� ُ�ِبُّونَُ�ۡم َوتُۡؤِمُنوَن ب

ُ
 ۦُ�ِّهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱأ

ْ َعلَۡيُ�ُم  وا ْ َعضُّ ْ َءاَمنَّا �ذَا َخلَۡوا نَاِمَل ٱ�َذا لَُقوُ�ۡم قَالُٓوا
َ
قُۡل ُموتُواْ  ۡلَغۡيِظ� ٱِمَن  ۡ�

َ ٱبَِغۡيِظُ�ۡمۗ إِنَّ  دُ ٱ تِ َعلِيُمۢ بَِذا �َّ َ�ۡمَسۡسُ�ۡم َحَسَنةٞ �َُسۡؤُهۡم �ن تُِصۡبُ�ۡم  إِن ١١٩ ورِ لصُّ
ْ َ� يَُ�ُُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم َشۡ�  ْ َوَ�تَُّقوا وا ۖ �ن تَۡصِ�ُ ْ بَِها ۗ إِنَّ  ًٔ َسّيِئَةٞ َ�ۡفرَُحوا َ ٱا بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ

 .]۱۲۰-۱۱۸آل عمران: [ ﴾١٢٠ُ�ِيٞط 
نان صمیمی و ھمراز نگیرید، چه آنکه آ د دوستاز غیرھمدینان خو ،ای اھل ایمان«

کنند، آنان  ای کوتاھی نمی ند از خلل و فساد در کار شما ذرهکه به غیر دین اسالم ھست
ھمیشه مایلند شما در رنج و سختی باشید. دشمنی شما بر زبانشان آشکار شده است، 

آشکار ھا  آن زبانن است که بر دارند بیش از آ چه در دل پنھان میدر صورتی که آن
ایم اگر عقل خود را بکار بندید.  خوبی بیان کرده شود. ما آیات خود را برای شما به می

گاه باشید چنانکه شما آنان را (کافران را) دوست می دارید آنان شما را دوست ندارند،  آ
ن ایما :کنند گویند ی کتب آسمانی ایمان دارید، ھنگامی با شما مالقات می شما به ھمه

دندان  شوند از شدت کینه سرانگشت خشم علیه شما به ایم، و ھنگامی که تنھا می آورده
گاه است. اگر شما  ھا دل از این خشم بمیرید خدا از درون :گیرند. بگو کامًال آ

مسلمانان را خوشحالی پیش آید از آن بدحال و غمگین شوند و اگر به شما رویداد 
اما اگر شما پایداری پیشه کنید و پروا گیرید از مکر  ناگواری رسد از آن خوشحال شوند،

کنند  شما ھیچ آسیبی نخواھد رسید که ھمانا خداوند برآنچه می و دشمنی آنان به
گاه است  ».کامًال آ
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِمنُ�ۡمۖ فَإِن  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تَأ

اید، فرمان خدا و رسول و سرپرستان فرمان از خودتان  ای کسانی که ایمان آورده«
خدا و رسول  اطاعت کنید؛ و اگر در چیزی کارتان به نزاع و گفتگو کشد، آن را بهرا 

خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار (رجوع به حکم خدا و رسول)  بازگردانید اگر به
 ».تر خواھد بود برای شما از ھر چه بپندارید بھتر و خوش عاقبت

ۡمٞر ّمَِن  �َذا﴿
َ
ۡمنِ ٱَجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ۡ�

َ
ْ بِهِ  ۡ�َوِۡف ٱأ َذاُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسولِ ٱَولَۡو َردُّوهُ إَِ�  ۦۖ أ

ُ
�َ�ٰٓ أ

ۡمرِ ٱ
َ
ِينَ ٱِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡ� ِ ٱِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  �َّ َبۡعتُمُ َ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ َّ� 

ۡيَ�ٰنَ ٱ  .]۸۳النساء: [ ﴾إِ�َّ  لشَّ
دستشان برسد آن را  ھنگامی که امری را که باعث امنیت و یا ترس است بهو «

کردند  رسول و به زمامداران خودشان رجوع می منتشر کنند، در صورتی که اگر به
دانستند، واگر فضل خدا شما را در  که اھل استنباط ھستند می ھمانا تدبیر کار را آنان

 ».کردید مگی شیطان را پیروی میکی ھجز اند برنگرفته بود، بدون تردید به

ّيُِب ٱوَ  ۡ�َبِيُث ٱ�َّ �َۡسَتوِي  قُل﴿ ۡعَجَبَك َكۡ�َةُ  لطَّ
َ
ْ ٱفَ  ۡ�َبِيِث� ٱَولَۡو أ َ ٱ �َُّقوا ْوِ�  �َّ

ُ
أ ٰٓ�َ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
 .]۱۰۰المائدة: [ ﴾١٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ۡ�

مردم پلید ھرگز با مردم پاک یکسان نیستند، ھرچند بسیاری ناپاکان در  :بگو«
شگفتی اندازد. پس ای مغزداران با فکر از خدا بترسید و پروا گیرید  جھان شما را به

 ».باشد که رستگار شوید

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ن تُ  �َّ

َ
ْ أ ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ َءاَمُنوٓا ِصيُبوا

ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدمَِ�   .]۶الحجرات: [ ﴾٦َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ
ی آن بررسی کنید تا روشن  اگر فاسقی برای شما خبری آورد در باره ،ای مؤمنان«

چینی فاسقی از روی نادانی به گروھی زحمتی برسانید و سخت  شود، مبادا به سخن
 ».پشیمان شوید

ی ما  کند، در تأیید گفته ن آیات و بسیاری از آیات دیگری که در این باره بحث میای
خدا و  ھای زندگی با متوجه ساختن مردم به است که تمام ارشادھای اجتماعی و برنامه
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ھای ایمانی جدا است که ذاتًا در این  از راھنماییھا  این خدا ھمراه است. و تقوای به
یی در ھا ارزش برای جلب توجه انسان به این امر است کهھا  این آیات نھفته است. تمام

خدا را در شخص  جامعه واقعًا ارزش دارد که از خدا سرچشمه گرفته باشد، و ایمان به
ی ھا ارزش ی دروغین ظاھری جدا کند، حال اینھا ارزش ایجاد کند، و انسان را از تمام

جاه و مقامی کاذب و یا مالی که ایمان  ای باشد، خواه دروغین خواه قدرت تجاوزکارانه
ی انسان را فاسد کند، و یا شریک کردن  ھایی که نفس و اراده را بزداید، خوشگذرانی

ای از قوای فناپذیر زمینی با خدا باشد. این موضوع به تکرار در خالل قرآن آمده  قوه
پند و اندرز مستقیم کند: از  ای که این منظور را برساند استفاده می است و از ھر وسیله

ی تمثیلی و واقعی، ھمه برای یک منظور است: بیدار کردن ھا داستان و صریح تا بیان
احترام و پیروی، و ھشیار  اری واقعی، حقیقی، سزاوھا ارزش قلب انسان نسبت به

و با نظر صائب سنجیدن  ھا ارزش ی این برای پژوھش و تفکر در بارهکردن عقل انسان 
ی ھا ارزش امعه قابل اجرا شود، و سرانجام برای این است که مردم فریبکارھا تا در ج

ھای  دروغین را نخورند که از راه راست خدا منحرف شوند، برای این است که قدرت
ھای محرک، انسان را از مصالح  انگیز و شھوت ت فتنهروھای زودگذر، ث فانی، مقام

 ه گرفته است، منحرف نکند.ی الھی سرچشمھا روش حقیقی اجتماعی که از راه و
ی سنت خدا و قانون فطری طبیعت و  نظر عمیق در باره قرآن نیروی خرد را به

 کند: ھا در سیر تاریخ متوجه می خلقت، در جھان، و روزگار ملت

ْ ِ�  قَدۡ ﴿ �ِض ٱَخلَۡت ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم ُسَنٞ فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  نُظُروا

�ِ�َ ٱ  .]۱۳۸-۱۳۷آل عمران: [ ﴾١٣٨َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس َوُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقَِ�  ١٣٧ لُۡمَكّذِ
اند و رفتند، در پیرامون  ھا و قوانین طبیعی تغییرناپذیری بوده از شما سنت شپی«

ھالک شدند. این بیانی  هزمین گردش کنید تا ببینید آنان که تکذیب کردند چگون
 ».برای عموم و پندی برای پرواداراناست 

لَمۡ ﴿
َ
ُٰهۡم ِ�  � َّ� كَّ ۡهلَۡكَنا ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن قَۡرٖن مَّ

َ
�ِض ٱيََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
ن لَُّ�ۡم  ۡ� َما لَۡم ُ�َمّ�ِ

رَۡسۡلَنا 
َ
َمآءَ ٱَوأ نَۡ�ٰرَ ٱَعلَۡيِهم ّمِۡدَراٗر� وََجَعۡلَنا  لسَّ

َ
ۡهلَ  ۡ�

َ
ۡكَ�ُٰهم بُِذنُو�ِهِۡم َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهۡم فَأ

نَا مِ 
ۡ
�َش�

َ
 .]۶األنعام: [ ﴾٦َ�ۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِ�َن  نۢ َوأ

ھایی را ھالک کردیم، و حال آنکه در  آیا ندیدی پیش از ایشان چه بسیار گروه«
ایم و از آسمان بر آنان پیوسته باران  زمین به امکاناتی داده بودیم که شما را نداده
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زیر پای آنان نھرھا جاری ساختیم. آنان را به گناه خودشان ھالک فرستادیم و در 
 ».ھای دیگری را پس از آنان پدید آوردیم و گروه کردیم

�ِض ٱِسُ�واْ ِ�  قُۡل ﴿
َ
ْ ٱُ�مَّ  ۡ� �ِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  نُظُروا  .]۱۱األنعام: [ ﴾١١ لُۡمَكّذِ

در روی زمین بگردید سپس بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه  :بگو«
 ».بوده است

ۡغَرۡقَ�ُٰهۡم ِ�  نَتَقۡمَناٱفَ ﴿
َ
ْ � ۡ�َمِّ ٱِمۡنُهۡم فَأ بُوا ُهۡم َكذَّ َّ�

َ
ْ َ�ۡنَها َ�ٰفِلَِ� بِ�  ١٣٦َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا

ۡوَرۡ�َنا
َ
ِينَ ٱ لَۡقۡومَ ٱ َوأ �ِض ٱَن َمَ�ٰرَِق َ�نُواْ �ُۡستَۡضَعُفو �َّ

َ
ۡت  لَِّ� ٱَوَمَ�ٰرَِ�َها  ۡ� َ�َٰرۡ�َنا �ِيَهاۖ َوَ�مَّ

ۡرنَا َما َ�َن يَۡصنَُع فِرَۡعۡوُن َوقَۡومُ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَ�َِمُت َرّ�َِك  ْۖ َوَدمَّ وا ٰٓءِيَل بَِما َصَ�ُ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�  ۥهُ َ�َ
 .]۱۳۷-۱۳۶األعراف: [ ﴾١٣٧َوَما َ�نُواْ َ�ۡعرُِشوَن 

ما نیز از آنان انتقام کشیدیم و آنان را در دریا غرق کردیم به کیفر آنکه آیات ما را «
داشتند و ارث  ای را که آنان ذلیل و ناتوان می تکذیب و از آن غفلت کردند. و ما طایفه

حد کمال  اسراییل به مشرق و مغرب زمین با برکت گردانیدیم، و احسان خدا بر بنی
کردند، و آنچه را فرعون و قومش  ھا سختی اری و استقامتی که دررسید، به پاداش پاید

 ».بردند نابود و ھالک کردیم ساختند و باال می می

ۡهَل  َولَوۡ ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ وَ  ۡلُقَرىٰٓ ٱأ ْ ٱَءاَمُنوا َقۡوا َمآءِ ٱلََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََ�ٰٖت ّمَِن  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

َخۡذَ�ُٰهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن 
َ
بُواْ فَأ  .]۹۶األعراف: [ ﴾٩٦َوَ�ِٰ�ن َكذَّ

گمان درھای برکات آسمان  گرفتند، بی ھا ھمه ایمان آورده پروا می اگر مردم آبادی«
حال از آنجا که تکذیب کردند، ما نیز آنان را  ھر گشودیم و به روی آنان می و زمین را به

 ».آوردند رساندیم دست می هبه کیفر آنچه ب

ۡهلَۡكَنا  َولََقدۡ ﴿
َ
ِ  لُۡقُرونَ ٱأ ا َظلَُمواْ وََجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب َوَما َ�نُواْ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لَمَّ

ْۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  �ِض ٱَجَعلَۡ�ُٰ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  ُ�مَّ  ١٣ لُۡمۡجرِِم�َ ٱ ۡلَقوۡمَ ٱِ�ُۡؤِمُنوا
َ
مِۢن  ۡ�

 .]۱۴-۱۳یونس: [ ﴾١٤َ�ۡعِدهِۡم ِ�َنُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُوَن 
دست ھالکت  یی را پیش از شما به کیفر ستمگری سخت بهھا نسل ھا و و ما گروه«

ھا برای آنان آمد باز ھیچ ایمان  ایم، و با آنکه پیامبرانی با آیات و نشانه سپرده
رسانیم، سپس ما شما را پس از  کیفر می هگونه مردم مجرم را ب آوردند، ما نیز این نمی

 ».آنان در زمین جانشین کردیم تا بنگریم که چگونه عمل خواھید کرد
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نَّ ﴿ ُ ٱ َوَ�َنُ�َ هُ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ ِينَ ٱ ٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  �َّ ُٰهۡم ِ�  �َّ َّ� كَّ �ِض ٱإِن مَّ
َ
�ۡ 

 ْ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱوََءاتَُوا ِ  لزَّ  ب

ْ َمُروا
َ
ْ َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ ِ َ�ٰقَِبُة  لُۡمنَكرِ� ٱَوَ�َهۡوا ُمورِ ٱَوِ�َّ

ُ
�ۡ 

 .]۴۱-۴۰الحج:[ ﴾٤١
ه کند، مدد خواھد رساند. کاری ی] او را  نیه [دکسی را کو به راستی خداوند «

نماز بر پای م ین دھکن به آنان تمیه اگر در زمکسانی ک. روزمند استیخداوند توانای پ
ار ناپسند باز دارند. و کده فرمان دھند و از یار پسندکات پردازند و به کدارند و ز
 ».ارھا خدا راستکسرانجام 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ِمن �َ  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۚ َ�ۡعبُُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا

 .]۵۵النور: [ ﴾٥٥ ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ
اند، وعده داده  ردهکسته یارھای شاکاند و  مان آوردهیه اکسانی از شما کخداوند به «
ش از یه پکسانی را که کن سازد، چنان ین جانشین سرزمیآنان را در ا کش بی هکاست 

شان یده است برایشان پسندیه براکنشان را ی] د ن ساخت. و [آنیآنان بودند، جانش
] مرا پرستش  هکند. [چرا کن یگزیی را جامنیمشان ایشان پس از بیاستوار دارد و برا

نند، کن ناسپاسی یه پس از اکسانی کسازند. و  نمی یکزی را با من شرینند و چک می
 ».ه فاسقندکنانند یا

وَ ﴿
َ
ْ ِ�  أ �ِض ٱلَۡم �َِسُ�وا

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ۡ� ِينَ ٱَ�َينُظُروا َشدَّ  �َّ

َ
ْ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�نُوٓا

 ْ ثَاُروا
َ
�َض ٱِمۡنُهۡم قُوَّٗة َو�

َ
�ۡ  ِ ا َ�َمُروَها وََجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب ۡ�َ�َ مِمَّ

َ
ٓ أ َ�َما  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱوََ�َمُروَها

ُ ٱَ�َن  نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِموَن  �َّ
َ
 .]۹الروم: [ ﴾٩ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ

اند تا سرانجام کار پیشنیان خود را ببینند که بسیار تواناتر  هدر زمین سیر نکردآیا «
از اینان بودند، و بیش از اینان زمین را آباد کردند و رسوالن خدا با آیات روشن برای 

ی آنان ھیچ ستم نکرد،  ھدایت آنان آمدند (و نپذیرفتند و ھالک شدند)؟ و خدا در باره
 ».دی خویش ستم کردن بلکه خود آنان در باره
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اشاره، برای نظر  توجه، و دعوتی است به ھای مکرر بدون تردید برای جلب این دعوت
ھای گذشته و پژوھش و بررسی دقیق عوامل فنا و بقای آنان با نظری  در تاریخ امت

گاھانه و بصیرتی عبرت  آموز و پندگیرنده. روشن و آ
ی امتحان آخر سال ھا، برای حفظ کردن تاریخ برا این تکلیف به بررسی احوال ملت

علم نیز نیست! دعوتی است برای  ور شدن از تاریخ و تظاھر به نیست! دعوتی برای بھره
توجه کردن و پند آموختن، دعوتی است برای استفاده از تجربات بشرھای گذشته، 

 .دعوتی است که با خطوط روشن رسم شده است
دھد)  واقعیت امر نشان می که ھا در نظر اسالم (ھمچنان ھا و زندگی امت تاریخ ملت

  و بدون نظام شناخته معنی و بدون ھدف و غایت  بی درپی، ھای پی تطورات و دگرگونی
 ھا پیروی از سنت و نظامی معین است. ھا و گردیدن ای نیست. بلکه این دگرگونی شده

ِ ٱ ُسنَّةَ ﴿ ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱَخلَۡواْ مِن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  �َّ  .]۶۲األحزاب: [ ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  �َّ
ی ادوار و امم گذشته  این سنت خدا (و ناموس طبیعی خلقت) است که در ھمه«

 ».برقرار بوده است و بدانکه ھرگز تغییری در سنت خدا نخواھی دید
ی نیروھا و استعدادھایی که  وسیله ھای خدایی و قوانین طبیعی خلقت که به سنت

ی  شود، سنتی که به وسیله انسان به ودیعه گذاشته است اعمال میپروردگار در وجود 
 شود: انسان به اختیار کردن یکی از دو راه جلوی روی او اجرا می

ٮَٰها ﴿ لَۡهَمَها ٧َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ
َ
ٮَٰها  ٨فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها  فَ� ۡفلََح َمن َز�َّ

َ
 َوقَدۡ  ٩قَۡد أ

ٮَٰها   .]۱۰-۷مس: الش[ ﴾١٠َخاَب َمن َدسَّ
م به نفس و آنچه آن را بیاراست. تبھکاری و پرواداریش را بدو الھام کرد. ھر قس«

ھا منزه و پاک ساخت رستگار شده است. و ھر کس آن را به  کس خود را از بدکاری
 ».کیفر گناه آلوده ساخت البته زیانکار شده است

روش مستقیم  افتن بهدو راه و بس، راه سومی ندارد، ھدایت و یا گمراھی. راه ی
ھستی که خدا به بندگانش نشان داده و آنان را بدان ارشاد کرده است، و یا انحراف از 

 راه روشن و راست خدا...
ی ھدایت، خیر و برکت است و قدرت یافتن در زمین و دست یافتن  نتیجه و دنباله

به نیروھای زمین؛ و به دنبال گمراھی، فساد است و ضعف و نابود شدن و از بین 
رفتن، اگرچه باطل ھمچنان پایدار ماند و درماندن خود پافشاری کند، اگرچه برای 
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را خیره کند، سرانجام عاقبتی جز فنا  ھا شمچ مدتی از زمان چنان خود را نگه دارد که
 نخواھد داشت.

و تغییر و انتقال از وضعی به وضع » دگرگونی«تاریخ بشریت، تا آنجا که در ظاھر با 
 رو بوده است، جز این دو حالت مغایر با ھم عاقبتی نداشته است. دیگر روبه

 پند گرفتن نه به نیروی مادی است:

َشدَّ مِ ﴿
َ
�ِض ٱۡنُهۡم قُوَّٗة َوَءاثَاٗر� ِ� َ�نُواْ ُهۡم أ

َ
  .]۲۱المؤمن: [ ﴾ۡ�

ھای  ھا، خانه دارتر [چون قلعهین آثاری پایرومندتر بودند، و در زمیشان نیآنان از ا«
 .»] داشتند مکار محیھای بس اخکاستوار و 

نه به زیر و رو کردن زمین و استفاده از درآمدھای آن، و نه به قدرت مادی و دست 
 :یافتن به منابع سیم و زر زمین و تمکن پیدا کردن در آن

ثَاُرواْ ﴿
َ
َشدَّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة َو�

َ
�َض ٱَ�نُٓواْ أ

َ
ا َ�َمُروَها ۡ� ۡ�َ�َ ِممَّ

َ
 .]۹الروم: [ ﴾وََ�َمُروَهآ أ

ر و ی] ز ی گوناگونھا ھدف ن را [برایینان بودند، و زمیرومندتر از ایتر و ن آنان قوی«
 .»ردند، آباد نمودندکنان آبادش یش از آنچه ایو آن را بردند کرو 

ھیچ چیزی خارج از نفس و درون انسان نیست.  به و نه به تغییر یافتن ابزار تولید.
پند گرفتن فقط از درون نفس انسان است و بس. خواه انسان ھدایت شده و یا نشده 

ورده باشد خواه در راه باشد، نیروھای مادی زمین را خواه در راه خیر به خدمت درآ
 شر.

نماید: مردی نزار و  تفسیر مادی تاریخ در نظر اسالم (و واقعیت امر) چنین می
ی بزرگ و  خواھد دروازه دست گرفته می ی کودکان به بیچاره کلیدی مانند بازیچه

عظیم تاریخ را بگشاید! این مرد از حقایق بزرگ و مھم غافل بوده فقط مانند اطفال، به 
 کند. دگی و جالی ظاھر توجه دارد و فقط به ظواھر اشیاء اکتفا میدرخشن

او از این حقیقت بدیھی و بسیار روشن غفلت دارد که تنھا ابزار مادی تولید نیستند 
ی استفاده از ابزار  کنند؛ بلکه شیوه که وقایع تاریخ و حوادث مسیر آن را تعیین می

ای است که بدان  کند و روحیه یخ را تعیین میتولید، مسیر تاریخ و پیشامدھا و وقایع تار
 شود! خدمت گرفته می منظور به

ی کشاورزی، فئودالیسم در اروپا پیدا شد، اما در اسالم فئودالیسمی در کار  در دوره
ای برای پراکنش دارای در میان مردم وجود  نبود، زیرا در اروپا، باور رھبری کننده
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ای وجود داشت که امر دھد مال را میان  بری کنندهنداشت، اما در اسالم چنین فکر رھ
 ی مردم تقسیم کنند؟ ھمه

ۡغنَِيآءِ ٱَ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ ﴿
َ
 .]۷الحشر: [ ﴾ِمنُ�مۚۡ  ۡ�

 ».دست نگردد تا مال بین اغنیا و توانگران شما دست به«
خرید و فروش و ھرگز ھیچ کشاورزی دیده نشده که وابسته به زمین باشد و ھنگام 

زمین، کارگر کشاورز را نیز با آن خرید و فروش کنند و جزء زمین به تملک درآید، 
صاحب زمین  نتواند زمین را ترک کند و اگر زمین را ترک کرد قانون او را بگیرد و به

یک از ممالک اسالمی سیستم  ر ھیچبرگرداند تا ھر چه خواست با او بکند! در واقع د
 شته است.وجود ندا ١رژواب

داری و کمونیسم ھر دو در کنار یکدیگر در دنیا  نیز سرمایه» صنعتی«ی  در دوره
 پیدا شدند که ھر یک دارای سیتم مخصوصی برای پراکنش است!

ی حقانیت ھر یک و یا نسبت به پیروی از  باور مردم در بارهبت به سو در ھر دوره، ن
 چپی و یا راستیرا برگزینند.ممکن است باور ھا  آن یھا ھوس شھوات و ھوا و
ھای تمدن  کند، ھمان دوره ھا که مکتب مادیگری برای تاریخ تعیین می و این دوره

ھای تاریخ است  ھای مادی تاریخ به تنھایی، نه دوره مادی بر روی زمین است. اما دوره
پیموده  و نه انسان. در ھر دوره، انسان یا راه راست واقعی زندگی و یا راه انحرافی را می

ھای مادی نه در این ھدایت دخالت داشته و نه در گمراھی. و انسان را نه  است. دوره
کرده است. و پیشرفت مادی نه راه  مقید به راه راست و نه مقید به راه انحرافی می

است که حتمًا آن مسیر را بپیماید، و نه در روشن معینی را جلوی پای بشر گذاشته 
ترین مثال  ست روشنی بود که خط سیر بشریت را بنمایاند. روشنذات این تقدم، راه را

 کنیم. این مدعا ھمین روزگاری است که در آن زندگی می
ده است، اما بشریت، از نظر یروزگاری که پیشرفت مادی و علمی به اوج خود رس

ھای بزرگی که عواطف و ارتباطات بشری را از ھم گسسته،  کشتار وحشیانه و دشمنی
ت را در رعب و ھراسی دائم از نابودی گذاشته، به حضیض و پستی افتاده است. انسانی

ی زندگی و غایت وجود انسانی نیز در نظر بشریت آنچنان پست ھا ھدف ھمانگونه که
دنبال این  شده است که ھدفی جز لذت بردن و متمتع شدن از مادیات ندارد. و به

_____________________ 
 ».التقالید معرکة«ـ نگاه کنید به کتاب ١
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اعمال غیرقانونی و نامشروع جنسی  ی انحطاط اخالقی و ترین درجه تصورات به پست
  .١ای رسیده که از حیوان نیز درگذشته است تنزل پیدا کرده و به آنچنان درجه

ھای  کند تا چشم بصیرت خود را برای دیدن دگرگونی اسالم قلب بشر را ارشاد می
گاه خود را برای اندیشیدن و مطالعه  حقیقی اجتماع باز کند و استعدادھای بیدار و آ

شمار تاریخی را که  ھای بی ھا بکار برد، ھریک از مثال اسباب و نتایج این دگرگونیدر 
اجرا  بهھا  آن شود و سنت و قانون طبیعی جاویدان خداوند در در برابر او پدیدار می

ی طبیعی ھمیشگی که مؤمنان را ھا روش درآمده است، خوب مورد دقت قرار دھد: آن
اسپاسان و از حقیقت روگرداندگان را نابود کرده در دنیا قدرت و تمکن بخشیده، ن

ن داده که حق در ھر لباسی که بوده است واقعًا بدان ایمان یاست. به مؤمنانی تمک
باور باطل خود افتخار  اند. گرچه ممکن است گاه کافرانی به کرده داشته و عمل می

حقوق خود و  وسیله به مردم کبر فروخته باشند، و چندی با تجاوز به کرده. بدان
دیگران و فساد در جھان، با جالل و جبروت حکومت کرده باشند؛ اما براساس یک 
سنت طبعی تغییرناپذیر، پیوسته پیروزی متعلق به ایمان، و خواری و شکست از آن 

ای پیروزی کفر و خواری ایمان را دیدید، بدانید که نقیض  کفر است. اگر برای لحظه
 ی است!ی کوتاھ واقع و برای لحظه

زیرا بدون گیری شتاب نکنند،  سازد که در نتیجه را متوجه می ھا دل ھا و قرآن، عقل
ی باال به دست خواھد آمد.  ی تغییرناپذیری، نتیجه تردید بر اساس روش جریان یافته

ھای تاریخ باشد، و  تواند مقیاس دیر و یا زودی برای نسبت عمر کوتاه افراد بشر نمی
عارضی نیز آخرین جوالن نیست. نه آخرین جوالن باطل در ھنگام ھای  جوالن دادن

افولش است و نه نخستین جوالن آن. ممکن است باطل، برای مدت معینی از زمان 
دست آورد و بر روی زمین سروری کند، اما  تمکن و قدرت به پیروز شود، شکوفان شود،

اندکی از سنت ھمه این جالل و شکوه پایان میدان تاخت و تاز نیست. این جزء 
شوند اما  باید چنین وضعی پیش بیاید زیرا مردم ناتوان و خوار می .٢ی خدا است جانبه

 خواھان تغییر وضع نیستند:

_____________________ 
 Servage ـ1

، «گوید:  می سبن ابی طالب ـ امیرالمؤمنین علی٢ بَاطِلٌ قٌّ وَ ئِنْ حَ لَ ، وَ لَ يامً فَعَ دِ قَ رَ البَاطِلُ لَ ئِنْ أَمِ لَ ، فَ لٌ لٍّ أَهْ لِكُ وَ

بَلَ  أَقْ ءٌ فَ بَرَ يشَ لَّامَ أَدْ قَ لَ ، وَ لَّ عَ لَ بَّام وَ رُ ]: حقی است و باطلی، و ھر ۱۶ی  البالغه/ خطبه ، [نھج»قَلَّ احلقُّ لَ
نون چنین شده است، و اگر یک طرفدارانی دارد، پس اگر باطل فرمانروا شد، از روزگار کھن تاک
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َ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهۡمۗ  �َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]۱۱الرعد: [ ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

دھد تا خود آن  ھستند) تغییر نمیخداوند حال ھیچ مردمی را (در ھر حال که «
 ».مردم حال خود را دگرگون کنند

كيفما «خواھند.  آید و آن را می و باید چنین وضعی باشد زیرا از ظلم خوششان می
 .١»علي�م ت�ونوا يو�

 ی این وضع و فریبایی ظاھری، در حقیقت فتنه و بالیی برای ستمکاران است: ادامه

﴿ ْ ۡوَزارَهُ  ِ�َۡحِملُٓوا
َ
 .]۲۵النحل: [ ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ ٱۡم َ�ِملَٗة يَۡوَم أ

 ».دوش کشند طور کامل روز قیامت به تا آنکه بار سنگین گناه خود را به«
غش شوند تا با تجھیزات کامل و  وسیله پاک و بی خواھد که مؤمنان بدین وند میخدا

امنیت را درک  ھا را بردارند و کامًال قدر سالمت و ھا و رحمت المت و قدرت، بار رنجس
 کرده باشند:

نُتُم  َوَ� ﴿
َ
ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤمِنَِ�  ۡ� َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرٞح َ�َقۡد  إِن ١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  لَۡقۡومَ ٱَمسَّ 
َ
ُ ٱَوِ�َۡعلََم  �َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ� ِ ٱ �َّ َءاَمنُواْ  ينَ �َّ

ُ ٱَوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآَءۗ وَ  ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ َص  ١٤٠ ل�َّ ُ ٱ َوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ َءاَمُنواْ َوَ�ۡمَحَق  �َّ
 .]۱۴۱-۱۳۹آل عمران: [ ﴾١٤١ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ

سستی نکنید و اندوھناک نشوید، زیرا شما بلندمرتبه ھستید اگر در ایمان ثابت «
شما آسیبی رسید به دشمنان شما نیز شکست و آسیبی  قدم و استوار باشید. اگر به

گردانیم خدا از حال  مانند آن رسید، این روزگار را دست به دست میان مردم می
گاه است گزیند  عنوان گواه برمی و از میان شما کسانی را به ،کسانی که ایمان آوردند آ

(در قانون سنت الھی، سرانجام ستمکار ذلیل  و خداوند ستمکاران را دوست ندارد
است). تا در نتیجه اھل ایمان را از ھر عیب و نقص پاک و کامل و کافران را محو و 

 ».نابود کند

                                                                                                                                              
طرفدار حق اندک است، چه بسا (طرفداران آن زیاد شوند) و شاید ھم (به کلی طرفداری پیدا 
نکند)، اما بدانید که بیگمان چیز که پشت کرد و برفت، کمتر امکان دارد دوباره روی بیاورد و 

 بازگردد. (بازگرداننده)
 ـ روایت نبوی به نقل از حاکم.١
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و چنین اوضاع و احوالی بسیار است و گوناگون، اما سنت و قانون طبیعی خدا 
در مسیر واقعی خود  جا یکسان است و تغییرناپذیر، بدون اندکی انحراف، ھمیشه و ھمه

 قرار گرفته است و جز آن نخواھد شد.
است که ھا  آن این دلیل و برای نگھداری این عبرت در ذھن و استفاده از به

مسلمانان، عالقه به پژوھش و بررسی در تاریخ و اندیشیدن در آن دارند تا با پند گرفتن 
روش زندگی خود را تصحیح از حوادث تاریخی مبتنی بر سنت تغییرناپذیر الھی، راه و 

ھای بشری در طول تاریخ، بر این مسیر  کرده، اساس زندگی را با راھنمایی سرگذشت
 مستقیم قرار دھند.

شناسی اسالم از  پوشی کرد که روش تاریخ و جامعه بناچار نباید از این موضوع چشم
و ایی دارد، شناسی اروپاییان، شدیدًا جد اساس، در حال حاضر، با روش تاریخ و جامعه

ی استوار دو طرح عمده و اصلی زیر در زندگی بشری،  شایسته است که این دو بر پایه
رھبری خدا و یا منحرف شدن از راه خدا،  راه راست پیمودن به«نوشته و تدریس شود: 

عمد  این ھمان عنصر اصلی است که اروپا به». و اثر ھریک از آن دو در واقعیت تاریخ
دار در سنت ازلی خدا و در  خواھد ظواھر اشیا را، جدا از حقایق ریشه نادیده گرفته می

 ھای تاریخی، بیاموزد! واقعیت
نمایاند که  داده بدو می سپس عقل بشری را برای رھا کردن نیروھای مادی ھشدار

 برای خدمت به انسانیت آن را مطیع و رام کند.

 .]۱۶۰األعراف: [ ﴾ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۚۡ ﴿
 ».ایم ای که روزی شما کرده ھای پاکیزه بخورید از روزی«

ْ ٱفَ ﴿  .]۱۵الملک: [ ﴾ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ۡمُشوا
 ».ھای آن (زمین) حرکت کنید و از رویش بخورید و بلندی  در پستی«

نُتۡم َ�ِٰكُروَن  وََعلَّۡمَ�ٰهُ ﴿
َ
ِسُ�ۡمۖ َ�َهۡل أ

ۡ
 ﴾٨٠َصۡنَعَة َ�ُوٖس لَُّ�ۡم ِ�ُۡحِصَنُ�م ّمِۢن بَأ

 .]۸۰األنبیاء: [
و بدو صنعت زره ساختن آموختیم تا شما را از جنگ و ضربت شمسیر حفظ «
 ».کند

ی از  ه انسان را به رھانیدن و به خدمت درآوردن نیروی ماده و استفادهینکپیش از ا
ی حکمت خدا در آفرینش بیندیشد و  کند که در باره آن متوجه کند، او را ھشیار می
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جا و  حق و به و زمین را به ھا آسمان بداند که خداوند سبحان (منزه از ھر عمل لغوی)
گذاری  انسان را متوجه حکمت قانون از روی حکمت و نظم آفریده است. ھمچنین

کند که پشتیبان اجرای حق و عدالت در میان مردم بر روی زمین است، با  می
واداشتن بشر به اطاعت از خدا و رسول و فرمانبردن از زمامدارانی که براساس دستور 

به  اند، راه ایجاد مجتمع صالح و شایان را رفتهکنند و به راه آنان  خدا و رسول عمل می
ھا در طول تاریخ  ی امت ی خدا در باره ھای گذشته آموزد. او را به سنت انسان می

خدا ایمان آورده  ن و قدرت از آن کسانی است که بهکفھماند که تم متوجه کرده بدو می
 کنند. ی او در راه خیر و خدمت به بشریت استفاده میھا نعمتاز مواھب و 

نَّ ﴿ ُ ٱ َوَ�َنُ�َ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ هُ َمن يَنُ�ُ  �َّ ِينَ ٱ ٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  �َّ ُٰهۡم ِ�  �َّ َّ� كَّ �ِض ٱإِن مَّ
َ
�ۡ 

قَاُمواْ 
َ
لَٰوةَ ٱأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ ِ  لزَّ َمُرواْ ب

َ
 .]۴۱-۴۰الحج: [ ﴾لُۡمنَكرِ� ٱَوَ�َهۡواْ َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ

ھای  کرد که خدا را منتھر که خدا را یاری کند البته خدا او را یاری خواھد «
کنند) کسانی ھستند که اگر در زمین  اقتدار و توانایی است. (آنان که خدا را یاری می

دھند و امر به  دارند و زکات می به آنان اقتدار بخشیم و تمکن دھیم نماز را برپا می
  ».کنند معروف و نھی از منکر می

ی او را ھا نعمتشده مواھب و خدا کافر  و خواری و پستی برای کسانی است که به
 گیرند. در راه تخریب و فساد در زمین بکار می

وَ ﴿
َ
ْ ِ�  أ �ِض ٱلَۡم �َِسُ�وا

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ۡ� ِينَ ٱَ�يَنُظُروا َشدَّ  �َّ

َ
ْ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�نُوٓا

 ْ ثَاُروا
َ
�َض ٱِمۡنُهۡم قُوَّٗة َو�

َ
ا  ۡ� ۡ�َ�َ مِمَّ

َ
ٓ أ ِ وََ�َمُروَها َ�َما  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱَ�َمُروَها وََجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب

ُ ٱَ�َن  نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِموَن  �َّ
َ
 .]۹الروم: [ ﴾٩ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ

آیا در زمین سیر نکردند تا عاقبت کار پشینیان را بنگرند که از اینان بسیار تواناتر «
خدا با بودند و پیش از اینان در زمین کشتزار و کاخ و عمارت برافراشتند و رسوالن 

آیات و معجزات برای ھدایت آنان آمدند (از آنجا که نپذیرفتند ھمه به کیفر کفر خود 
ی خویش ستم  ی آنان ھیچ ستم نکرد، بلکه آنان خود در باره رهھالک شدند) خدا در با

 ».کردند
 ھا نعمتکنند و آن  یش را رعایت نمیھا نعمتو از آنجا که آیات خدا را تکذیب کرده 

برند، خداوند آنان را زیرورو  ا در راه درست خود و برای خدمت به بشریت بکار نمیر
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ی عمل  شود، نتیجه ی اندکی ظلم بدانان نمیسازد و در این نابود کند و نابود می می
 بینند. خود را می

سوی رھانیدن انرژی ماده ارشاد کند، روان او را برای پیوستن  پیش از اینکه او را به
ی  این دلیل عقل بشری، بدون اینکه فریفته کند. به خدا و پروا گرفتن از او متوجه می به

زندگی و تنھا گوھر و عنصر اصیل حیات  ی آن شود، انرژی را رھانیده آن را چکیده
کند. بدون اینکه خود را در اختیار آن گذارد،  برداری می ی آن بھره داند. از نتیجه نمی

نکرده و در راه ماده خود   دست دارد. در برابر آن اظھار بندگی بلکه خود زمام آن را به
 کند. را فدا نمی

و باورھا و افکار اسالمی با دیگران ی حساس و قطعی، تفاوت میان نظام  این نکته
دالیل روشن تاریخ، اسالم، نه امور واقعی و حقایق خارجی زمینی را مھمل  است. به

 اعتنا است. گذارد و نه به عالم مادی بی می
اسالم در سرزمین غرب، یعنی محیطی پیدا شد و نمو کرد که از شھرنشینی و 

ھایی که از گوشه و  ار اندک را نیز از قافلهدانستند، آن مقد تمدن مادی اندکی بیش نمی
ھایی که  رفتند، یاد گرفته بودند. کاروان ھای جھان متمدن آن روز بدان دیار می کناره

صبح در دیار آنان فرود آمده آثار مختصری از فرھنگ خود را بدانان یاد داده، شب از 
ای  ھای قبیله نگو جکردند. اعراب بادیه کار مھمی جز سرودن شعر  آنجا کوچ می

ی  ای و نه اختراع و بحث و پژوھشی، نه در باره ی علم، اندیشه نداشتند. نه ھیچ در باره
ھمچون سیلی  ای داشتند، اما اسالم ھای عملی سخنی و نه از علوم نظری تجربه دانش

ُغّران و خروشان که با فشاری بنیانکن از ارتفاعی بلند فرو ریزد و تمام دشت و دره و 
خبری بیدار  ھا را لبریز کند، بر سر آنان فرو ریخته ھمه را از خواب نادانی و بی خانهرود

ھای  کرده و از گور توحش و بدویت برانگیخت. آنچنان برانگیختنی که در تمام میدان
کردند: در میدان علم و عمل، جنگ و سیاست، فقه و  زندگی بشر پیشرفت

بر تمام علوم یونانی و مصری و ھندی از گذاری. چیزی نگذشت که مسلمانان  قانون
ی کافی  پزشکی و فلک و طبیعیات گرفته تا شیمی و ریاضیات دست یافتند، و به اندازه

ای  ی تازه ی زنده رشتهھا  آن ای از ی آن علوم آب برداشتند، و بر ھر رشته از سرچشمه
ی تقدیم کردند که ای از علوم به فرھنگ و معارف انسان ی گسترده افزودند و چنان دوره

ھای جدید خود را بر  ی نھضت تاریخ را بیدار و اروپا را بویژه، ھشیار کرد، تا آنجا که ھمه
خبری  آن پایه قرار داد، و اگر چیزی از آن علوم و معارف را در آن دوران غفلت و بی



 ١٣٣  های روش اسالمی فصل دوم: ویژگی

نان، نیازی خود از آ فرانگرفته بودند، پس از بیداری از مسلمانان آموختند. و پس از بی
نسبت به ھمان مسلمانانی که از آنان در اندلس و جاھای دیگر علم آموخته بودند، 
بیزار شدند و با آنان جنگیدند و از ممالک فتح شده بیرون کردند، سرانجام مسلمانان 

 را کامًال در تحت استعمار و استثمار خود درآوردند.
ست، به اعتراف خود ی دانش اروپایی ا ی ھمه روش جدید علوم تجربی که پایه

 يف جتاهات احلديثةاإل«گیب در کتاب خود  اروپاییان، میراث اصلی اسالمی است. ه.ر.

 گوید: می »سالماإل
موضوع مورد اتفاق ھمه، به باور من، این است که مالحظات مفصل و دقیق «

طور مادی و محسوس کمک شایانی  پژوھشگران مسلمانان به پیشرفت معرفت علمی به
ھا بود که در  آنچنان که این کمک قابل لمس و روشن است. از ھمین پژوھشکرد، 

 ».قرون وسطی روش تجربی در علوم به اروپا رسید
این اعتراف، کوشش آشکار و قابل لمس مسلمانان را (در ھنگامی که مسلمانان 

 طور کافی و وافی ثابت واقعی بودند) در باال رفتن و پیشرفت علوم نظری و تجربی، به
ھای زیادی از آن را پیمودند) نه ھرگز آنان را  کند. اما این پیشرفت مادی (که مرحله می

 ی خود کرد و نه اندکی از حد انسانی بیرون شدند. و این از مزایای اسالم است! فریفته
ی خود نکرد که از  ی مسلمانان، آنان را چنان شیفته پیشرفت علوم مادی به وسیله

 او ببرند و منحرف شوند. ی او و سیر در راه ھدایتخدا و راه او و بندگ
 خود مشغول نداشت که از جھان روان جدا شوند. آنان را آنچنان به

 علوم مادی آنان را مفتون خود نکرد که آن را در راه شر بکار برند.
سوی ماده کریه  ی خود نکرد که مانند امروز غرب، یکسره به آنان را فریفته

ی پیشرفته و روشنفکر  بھانه  بیاورند. آنان را مفتون خود نکرد که بهانگیز رو  نفرت
ی اخالق خود را دور بیندازند. بلکه علم، در نزد مسلمانان، سیر خود را در  بودن، ھمه

مطلب   ای کشف و به داد و در میسر خود ھر روز چیز تازه ی ایمان و باور ادامه می مایه
گذاشت،  رفت و گام می و خدمت به بشریت پیش می در راه خیر و خوبی رسید، نوی می

 . ١چون در راه خرد رھسپار بود

_____________________ 
 »الرسول قبسات من«در کتاب  »العلم فريضة طلب«ید به فصل ـ نگاه کن١
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در زندگی مسلمانان، آن رمیدگی و تنفر زشت، نه میان علم و دین و نه میان بشر و 
 ی بشر وجود دارد. خدای آفریننده

است که در احساس  ١دزد ی آتش ی یونانی پرومته ی مسخره در واقع این افسانه
گ بندد که از راه  اه اروپائیان اثر گذاشته، پنداری از خدا در مشاعر آنان نقش میناخودآ

 خدا و ھدایت حقیقی او منحرف شوند.
ای پر از خشم و  ھای یونانی است که میان بشر و خدایان او رابطه اینگونه افسانه«

دیده ای که نه اثری از رحمت و عطوفت و دوستی در آن  کند. رابطه کینه ایجاد می
شود و نه آسایش و راحتی، پیوسته میان خدایان و بشر و میان خدایان جنگ نزاعی  می

 ی کشمکش ھمیشه فروزان است. شود و نائره درگیر است که ھرگز خاموش نمی
خواھد  مبارزه بر سر آتش مقدس معرفت ھمچنان درگیر است، آتشی که بشر می«

شود و خدایان بشدت رفت یابد و از خدایان بر آن چیرگی یابد تا به تمام اسرار ھستی مع
تنھایی صاحب قوه و قدرت باشند و بدون  رانند تا خود به و با وحشیگری آنان را می

 مزاحمت انسان را بر عالم سلطنت کنند!
ھا  ی عالقه و ارتباط میان بشر و خدا از این افسانه در نظر آنان اصل و ریشه«

گاھانه افکارگیرد! ارتباطی که در او رچشمه میس ھا  آن ھام اروپاییان جایگزین شده ناآ
تصرف درآورده است. بیچارگی تنھا چیزی است که آنان را در برابر خدا و مشیت  را به

_____________________ 
آموخته). در  معنی (از پیش ) بهPrometheusبه (تلفظ التینی و یوانی  Promethesـ پرومته ١

نوع بشر آموخت. آتش را برای  ای است که استعمال آتش را به میتولوژی یونان نام خدا و یا فرشته
زنجیر  ای او را به کیفر رساندن او بر صخره بود. ژئوس برای بهی بشر از بھشت دزدیده  استفاده

خورد و شب جگرش کامًال درست سر جای خود  کشید، و الشخوری ھر روز آمده جگرش را می
 گرفت. (وبستر انگلیسی) قرار می

Promethee ای  ی آتش پسر تیتان ژاپت (از نیمچه خدایان) برادر اطلس (فرشته خدا و یا فرشته
زمین روی دوش او است). از نظر میتولوژی کھن یونان، پرومته کسی است که نخستین بار که 

تمدن بشری را ایجاد کرده است. پس از اینکه انسان از خاک سرشته شد، برای جان دادن بدو 
آتش را از بھشت دزدید. ژوپیتر (خدای خدایان) برای تنبیه اوپاندور (نخستین زنی که خلف 

او فرستاد، اما تیتان (پدر پرومته) آن نقشه را با مھارت کشف کرد و از بین برد.  سوی شده) را به
ای قفقاز با میخ کوبید.  سرانجام ولکان (خدای آتش و فلزات) به دستور ژوپیتر او را روی صخره

ی ھرکول (پسر ژوپیتر قھرمان قدرت) آزاد شد.  وسیله آورد. سرانجام به الشخوری جگر او را درمی
 فته از الروس کوچک فرانسه (برگرداننده)برگر
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او خاضع کرده است! در نتیجه از این بیچارگی خشنود نیستند و در برابر آن آرام 
عرفت بوده، پیوسته ای پیگیر با خدایان، خواستار قدرت و م گیرند، در مبارزه نمی
قوای طبیعت را  ھا) آن خواھند بر آن ناتوانی چیرگی یابند و یا (به قول خود می
گاه خویش اسرار را به چنگ  گفته آورند، و یا ھمچنین به تصرف خویش در به ی ناخودآ

خواھند بگیرندکه برای گرفتن  آورند! قدرت و معرفت را از ھمان خدای بتی قدیمی می
 او در حال مبارزه بودند!آتش مقدس با 

گاه  ھا با ھمین انگیزه غربی« ی مخفس مطبوع که در اعماق جان و ضمیر ناخودآ
ھای علم، انسان را باالتر  کنند که ھر گامی از گام آنان جایگزین شده چنین احساس می

آورد! این  از آنچه ھست ترقی داده، خدایان را از مقام و ارزش واالی خود پایین می
حساب پایین آمدن خدا  ھمچنان ادامه دارد: ھر پیشرفتی که نصیب علوم شود، بهپیکار 

ای برسد که  شود، تا بدان لحظه از مقام جبروتی خود و باال رفتن انسان گذاشته می
ای که  خورد، یعنی لحظه برای رسیدن بدان، آب از دھان غربی جاری شده افسوس می

  .١»شود انسان بتواند زندگی را بیافریند و خدا
سو و از طرف دیگر، در اروپایی که دانش، بدون  ی نگرش از یک چنین شیوه این

روح، بر آن چیره شده، پیشرفت عظیم  نگرش خداپرستی، و ماده، بدون باورمندی به
ماده، انقالبی در ذات و سرشت انسان ایجاد کرده است. این انقالب تا بدانجا منتھی 

شمار آورده آن را مانند دیگر ابزار و آالت  ر حیوانی بهشده است که انسان را یک ابزا
بخش مھمی از روزگاران بشریت، برد. و ھمین ابزار و آلت شمردن انسان، در  بکار می

 منشأ روانشناسی انسان بود.
کرد. از  ی انسان می در اینجا یک عامل مھم آن را وادار به چنین نگرشی در باره«

برد! و درک او چنین بود که نیروی ارشاد  آالت را بکار می و رابتدا انسان بود که ابزا
ی  ھر گونه کننده و ھدایت کننده او است. و آالت و ابزار در برابر او خاضع و رام بود، به

 گردانید، از این رو تا این ھنگام بر آالت چیره و صاحب قدرت بود. دلخواه آن را می
 .»اما پس از آن، ابزار کار دگرگون شد«

_____________________ 
 .»العلم فريضة طلب«فصل  »الرسول قبسات من«ـ نقل از کتاب ١
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جریان اندازد، به قدرت  را بهھا  آن دیگر ابزار دستی نبود که انسان با دست خود«
گاھی داشته باشد، اگر خواست آن را از کار باز دارد و اگر میل کرد ھا  آن خود بر آ

 .»کار وادارد عنانش را رھا ساخته آن را به
م شد که انسان در ای بزرگ و پرحج آالت مورد استفاده، به اندازه ابزار کار و ماشین«
 .»آید حساب نمی ای شد که ھیچ به ذرهھا  آن برابر
 .»دلیل اھمیت ابزار کار، یک دگرگونی در کارگاه ایجاد شد ھمین دلیل و به به«
کار و صنعتگر نتوانست کار خود را با دست انجام  پس از اینکه کارگر و یا صاحب«

ھر سو که بخواھد بکشاند،  نداشت که به دھد، و آنگاه که دیگر بر ابزارکار آنگونه چیرگی
ای شد که برای  ای بدون اراده کارگر جزء کوچکی از مجموع کار شد و آلت وابسته

ھا  آن ای که بدون گونه انجام عملی، با اجزای بسیار دیگری وابستگی داشت، به
اد خام د، و دادن موھا بو عمل کارگر فقط بستن و پیوند دادن پیچ و مھرهکاره بود.  ھیچ

 خواست. می پیکری که بسرعت ھمه را بلعیده بیشتر غول به ماشین عظیم
 زرگی در روانشناسی انسان پدیدار شد.در اینجا بود که دگرگونی ب«
ر ھمان ھنگام، در واقع انسان، از دست دادن تدریجی چیرگی خود بر خویش، و د«

 .»یت خویش را آغاز کرداز دست دادن انسان
آمیزی اعماق نفس انسان ایجاد کرده و در نظر  پیکر، شبح مبالغه غولاین ماشین «

کند و ھرگونه که میل  ای شده که خواست خود را بدو امال می او چنان قدرت قاھره
 دھد. تصرف درآورده و تغییر می دارد زندگانی او را به

انسان از گمراھی چنین احساسی کرد و در نتیجه، در مقابل آن، حقارت و «
ھای درخشان و پرتوافکن  چیزی خود را پذیرا شد، ادراک و مشاعر زنده و بلندپروازینا

ھای آزاد خود را نیز (که  مرد، عواطف خروشان و جوشان و شوقشخود را نیز کوچک 
ھا و  کشید) تحقیر کرد. سرانجام بتدریج بافت جا سر می پیش از آن به آزادی به ھمه

روح و  خشک شد و مانند ھمان ماشین خشک بی ی با روحش، سخت و پیوندھای زنده
 سختی شد که بر انسانیت و وجود او چیره شده بود.و کر کور 
طور کلی تمام زندگانی او مانند ماشین، یکنواخت و خودکار شد! در بامداد  و به«

 .»رسد پایان می آغاز به کار کرده شب به
ی ماشین) باز شده،  ای معین (براساس برنامه چون دکمه و کلیدی، در لحظه«

کار  ھای جمع شده، در اعماق جانش، این ماشین نفسانی آغاز به بدون توجه به شعله
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کند... تا کار تعطیل شود. در اینجا  کند و کار می کند و کار می کند، پیوسته کار می می
انه کار او نیز ناگھانی و یکباره بود. ھنگامی که کارخ شود. آغاز به یکباره کار متوقف می

کند. سپس به نوبت، گروه دیگری از این  از حرکت ایستاد، او نیز کار را تعطیل می
کنند، و گروه دیگری خاموش و سرد و  اداوات وابزار نفسانی جاندار کار خود را آغاز می

 مانند. حرکت می خشک و بی
صورتی رھا شود، زیرا  ی حیوانی بشریت، ناچار است به ی سرکوفته اما انگیزه«

روح، از بین  ھای حیوانی، ضمن زندگی یکنواخت ماشینی خشک و بی ی آن انگیزه هھم
 شود. نرفته چیزی از آن مستھلک نمی

 .»شود مانند چارپای چموشی که بند از آن برداشته باشند، عمًال منفجر می«
پریدن بدنی شیفته و دیوانه ... به جانب جسد شیفته و سرگردان دیگری. و «
 مرتبه بیرون ده شده است، یکر چارچوب حیوانی خود نیز واپس زھایی که د کینه

یابد، تا  ای اندکی اعصاب ناراحت پرجوش و خروش او آرامش می ، و برای لحظهیزد ر می
ای شود که ھر لحظه راه فرار  زده ی واپس ی بارگیری از نیروی سرکوفته دوباره آماده

 .»جوید می
روحی که نه  زندگی ماشینی خشک بیشود،  زندگی انسان پیوسته چنین می«

ھای بلندپرواز و نه احساسات دقیق و عمیق.  عواطف زنده در آن محلی دارد، و نه شوق
ھیچ محلی برای سر کشیدن و رخ نمودن افکار بلند و یا احساسات بزرگ در آن وجود 

رق غ و پویایی زندگی را نیز در خود ھا حرکت ی مانده ندارد... زندگانی حیوانی که ته
این دالیل است که انسان ناپدید شده جای او را در روزگار جدید، در  کرده است. به

 .١»سراسر زمین، حیوان ماشینی پر کرده است
دست آوردن ماده و  واری که غرب برای به ی دیوانه آنگاه آن کشمکش پیوسته

نیستی چیرگی بر ماده بدان دچار است، کشمکشی است که زمین را رو به فنا و 
 کشاند. می

دلیل گسستن پیوند میان دین و دانش و  ھا، ھمه به تمام این عوارض و دیگر نتیجه
 انسان با خدا است.

از این رو اسالم شدیدًا اصرار دارد، دل پیوسته با خدا ارتباط داشته باشد و عقل را 
ی جھان، قدرت و بزرگی او در فراخناھای  به حکمت خدا و راز آفرینش و آیات و نشانه

_____________________ 
 ».انسان و ماشین«فصل » فرد و اجتماع«ـ نقل از کتاب ١
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پیوند ھمیشگی میان  کند. ارشاد کند. عقلی که نیروی ماده در زمین را استخراج می
 بنده و پروردگار، در اسالم، پیوند دوستی و محبت و امید است و بس. 

خدای واحد  ،بشر احتیاج به نزاع و کشمکش با خدا ندارد تا به معرفت دست یابد
 ھا دل اوت، به بشر موھبت فرموده است. جھان، معرفت را با کمال بخشندگی و سخاو

بشر داده است، او کسی است که زمین را آن چنان برای بشر رام ساخته  و دیدگان به
 ھای آن بخورند، او کسی است که ھای آن بگردند و از روزی است که در تمام گوشه

 ھر چه را«و او کسی است که » ھای پاکیزه روزی شما کرده است ازطیبات و خورش«
به «و سرانجام او کسی است که » و زمین است برای شما مسخر ساخته ھا آسمان در

ی این  پاسخ ھمه». دانست بدو یاد داد ی قلم آموخت و آنچه را بشر نمی وسیله
است، این ھمه بزرگواری را  ھا نعمتھا، شکر نعمت و شناخت او شناخت قدر  موھبت

ھای  ششپوشی از بخ چی از فرمان او و چشمباید با مودت و محبت پاسخ داد نه با سرپی
 او.

پیوند و ارتباط میان روان و خرد، در اسالم، ھمیشه پابرجا و ناگسستنی است و از 
شود، از راه نیکی و خیر  این رو عقل آموزش دیده از معرفت خدا ھرگز گمراه نمی

 برد. شود، و معلومات خود را در راه شر بکار نمی منحرف نمی
روح و ماده نیز در اسالم، پابرجا و محکم است. انسان بندگی ماده را  پیوند میان

شود تا بر او چیرگی یابد. او نگھبان وجود رو  پذیرد و مجذوب و مرعوب ماشین نمی نمی
کند، از این رو پیوسته او چیره و  به کمال خود بوده پیوسته از خدا درخواست نیرو می

 عنصری فعال و مثبت است. غالب بر ھمه چیز، و ھمیشه
آمیزی و شکل دادن خدا است و  رنگ«این است راه اسالم برای پروزش خرد: 

 .»رنگی درآورد کیست که بھتر از خدا به

ِ ٱ ِصۡبَغةَ ﴿ ۡحَسُن مَِن  �َّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ َّ�  ۖ  .]۱۳۸البقرة: [ ﴾ِصۡبَغٗة

 ».رنگی درآورد بهآمیزی و شکل دادن خدا است و کیست که بھتر از خدا  رنگ«

 پرورش بدن
ی آن نیست. ھا رگ ھا و حواس و مقصود ما از بدن در بحث تربیت، عضالت و اندام

گیرد و در  سرچشمه میی حیوانی است که از بدن  ھدف ما از جسم، آن نیروی زنده
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ھا و انفعاالت. و  ی فطریات و انگیزه شود، نیروی محرکه ادراک نفسانی نمودار می
 ی خود. حسی با چارچوب بسیار گسترده نیروی حیات

ھا و  ی احساس نفس با ھمه«گوید:  بدون درگیری با روانشناسی تجربی که می
ھای شیمیایی و الکتریکی  و رفتار وابسته بدان، چیزی نیست جز واکنش  اندیشه
شم صرفًا ظرفی برای چ«کنند:  ھای فلسفی که بیان می یه؛ و بدون اینکه با نظر»جسم

گوییم میان جسم و جان، پیوندی محکم و فعل  ، مخالفتی ابزار داریم؛ می»تنفس اس
گذارد، و بدن بر نفس، و ھیچ جدایی  بر بدن اثر می ترک وجود دارد، نفسو انفعال مش

 و تفاوتی میان آن دو نیست.
ی مرتبطی است  ھم پیوسته ھای پیش گفتیم که سرشت انسان، واحد به در فصل
اجزایی تجزیه کرد. تنھا ضرورت بحث موجب شده  توان آن را به وجه نمی که به ھیچ

است که ھر جزیی از اجزای متصل وجود انسانی را جدای از یکدیگر بررسی کنیم، 
 را از ھم جدا ساخت.ھا  آن توان اگرچه در حقیقت نمی

توان از زندگی جسم مادی،  توان جسم و جان را از ھم جدا کرد. نمی بویژه نمی
در مرز نفس سخن گوییم. بینایی و شنوایی، چشایی، بویایی و المسه،  بدون ورود

یک بدون دخالت جان و جدای از سرشت و ذات آن،  حواس جسمانی است، ما ھیچ
دھند، و از حواس بدون صحبت از ترکیبات فیزیولوژیگ آن  نمی ی خود را انجام وظیفه

دست داده، به پزشک  ھا انبدی اختاللی که  برای معالجهتوان بحث کرد، و یا  نمی
ی  جانبه صحبت نکنیم. اما ھنگامی که در حد ھمهھا  آن مراجعه کرده و از ساختمان

میان  عنوان یک حس به غایت پیوسته، از آن بحث به کنیم، به حیوانی آن گفتگو می
صورت آثار  بینیم، و به آوریم، یعنی در خارج انجام گرفته است و آثار آن را می می

دلیل کارکرد حواس، وجود پیدا کرده است. دیدن بدون  نمایانگر شده که به نفسانی
ی آن، چشیدن و بوییدن و لمس کردن،  درک آن چیز، صرف شنیدن بدون تدبر در باره

در نفس بازتاب داشته باشد، در زندگی انسان ارزش ندارد، و ھا  آن بدون اینکه اثری از
 ی رشد یافتن آن حواس است. نتیجه

وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِهاۚٓ لَهُ ﴿ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ
َ
ۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك كَ 
ُ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
 .]۱۷۹األعراف: [ ﴾١٧٩ۡلَ�ٰفِلُوَن ٱبَۡل ُهۡم أ



 روش تربیتی اسالم    ١٤٠

 نند ویب ه با آن نمیکی دارند یھا چشم وابند ی ه با آن در نمیکی دارند یھا دل«
ترند،  نان گمراهیه اکانند، بلیشنوند، آنان چون چھارپا ه با آن نمیکی دارند یھا گوش

 ».خبرند بی شانیا
یعنی حواسی دارند که اگرچه از نظر ترکیب ظاھری، سالم است، اما وظایف نفسانی 

 دھد. خود را انجام نمی
و اعصاب ھمه، ترکیبات جسمی ھستند،  ھا رگ ھا و رودهھای بدن،  ھمچنین اندام
نیروی حیوانی متحرکی ھستند، که برای تحقق اثری ھا  این ی اما سرانجام ھمه

 نفسانی، شدیدًا با ھم ارتباط و ھمکاری دارند.
کند.  اسالم برای تربیت جسم و این نیروی حیوانی، دو مطلب را با ھم رعایت می

ھدف نفسانی مربوط بدان، تربیت  سم است، برای دستیابی بهجسم را به دلیل آنکه ج

ن بلدنک إ«بدین مطلب کامًال توجه داشته است که فرموده:  ج کند، رسول خدا می
، از نظر تغذیه و استراحت و پاکیزگی و قوی بدنت را بر تو حقی است »عليک حقا

ی حاللی که خداوند  ی ظاھری پاکیزه کردن آن که باید ادا کنی تا انسان از آن بھره
 :خواند، برخوردار شود می بارھا بشر را به استفاده از آن

ۖ ٱَوَ� تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ﴿ ۡ�َيا  .]۷۷القصص: [ ﴾�ُّ
 ».برداری از دنیایت را نیز فراموش مکن بھره«

ِ ٱَمۡن َحرََّم زِ�نََة  قُۡل ﴿ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  ۦأ ِيَن  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

ِ ٱَءاَمُنواْ ِ�  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة  .]۳۲األعراف: [ ﴾�ُّ
ھای خدا را که برای بندگان خود (از دل طبیعت) خارج  چه کسی زینت :بگو«

 ».و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع کرده است؟ ،کرده حرام
ی جسمانی است، سپس آن  پایهآن منظور نفسانی مبتنی بر برای ھا  این ی  ھمه

 طور کلی، الزم است. ی زندگی، بهھا ھدف افزاید که برای تحقق نیروی حیوانی را می
ی  سواری و یا ھمه و اسب  ھای اسالم در این باره زیاد است. تیراندازی راھنمایی

ھای بدنی که از احادیث منصوص رسول خدا است، جزیی از روش تربیت  ورزش
و بذل  ھا سختی تقویت و پرورش جسم برای تحمیلھا  آن منظور ازاسالمی است که 

کوشش است، نه تنھا برای بذل جھد و تحمل سختی، بلکه برای برداشتن نیروی 
برداری انسان از زندگی و لذت بردن و تمتع از آن نیرو ھست. یک بدن  کافی، بھره
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طور  ببرد و نه توانا است بهی شایان و کافی از زندگی  د بھرهتوان می ناتوان مریض، نه
ی حیات را به نفس برساند تا در انجام وظایف مھم خود دچار سستی  درست، توشه

در پیکار زندگی (که سرتاسر زندگی پیکار است) احتیاج به  ھا، این نشود؛ افزون بر
 جسمی است که دارای بنیانی استوار و قابل اطمینان باشد.

ای گذاشت. یکبار رسول خدا  ، مسابقهلبا عایشه ج این دلیل آن حضرت به
 .١داد ی قصوای خود با مردم مسابقه می برنده شد و یکبار عایشه. و بارھا با ناقه

 .٢ی در مراسم حج نیز چنین اثری در بر دارد سعی و ھروله
ی بدن و ھا رگ ھایی است برای تقویت اندام و ماھیچه و ھا تمرین ی دویدن ھمه

 سالمت و تمکن در آن.پرورش نیرو، 
ی تربیت بدنی از نظر اسالم در حد جسم به  اما در این بحث جدید خود در باره

برداری از آن  معنای صرفًا فیزیولوژی آن (اگرچه اسالم عنایت خاصی بدین معنا و بھره
که از جسم سرچشمه گرفته در ادراک دارد) متوقف نشده از آن نیروی حیوانی 

_____________________ 
ی آقای  ی العبقریه محمد) ترجمه (ترجمه» ج راه محمد«ـ مرحوم عباس محمود العقاد در کتاب: ١

 نویسد: می ۱۴و  ۱۹۳ی  دکتر مبشری صفحه
ھمراه شدم و در  ج در سفری با نبی اکرم«، چنین گفته است: لعایشه ج ھمسر رسول اکرم

آن ھنگام دحترکی میان بدن بودم، پس از پیمودن مسافتی، پیغمبر اکرم به ھمراھان فرمود تا 
ادم و ی دویدن دھیم و من پیش افت پیش روند. آنان جلو افتادند. آنگاه مرا گفت: بیا تا مسابقه

رسول خدا چیزی نگفت. سفر دیگری پیش آمد و در آن زمان من فربه شده بودم. رسول خدا باز 
ی دوش دادیم و او از من برد. آنگه خندید  ھمراھان را فرمان داد که جلوتر بروند و با ھم مسابقه

ن ی شصتم زندگی رسیده بود. ای و در آن ھنگام وی به مرحله». این به جای آن«و فرمود: 
دھد که روح وی از بدنش چاالکتر و جوانتر بوده و تا پایان عمر، با نشاط حیات  مسابقه نشان می

 بوده و بر بدن و بر زندگانی چیزگی داشت.
خدا صورت گیرد، گرچه فوائد  ـ پوشیده نماند که ھر عملی در دین اسالم باید در راستای نزدیکی به٢

که ھزاران اثر بھداشت جسمانی و نفسانی و روانی دارد، فراوان دیگری در آن باشد. مانند روزه 

، آخر و نھایت روزه تقوا است. نماز ھم ھزاران اثر ﴾٢١لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن ﴿فرماید:  اما خداوند می
خدا باشد. سعی و ھروله (دویدن و  بھداشتی و مانند آن دارد، اما نیت صرفًا باید برای نزدیکی به

مروه) نیز باید برای نزدیکی باشد اگرچه اثر ورزشی و تقویت جسمانی نیز دارد، رفتن میان صفا و 
شود، و اصوًال باید  ی محترم نیز ھمین است و در خالل کتاب این نظر برداشت می و قصد نویسنده

جای آورد وگرنه یکبار در عمر چنین  قوی بنیه بود تا بتوان سعی و ھروله و سایر مراسم حج را به
 دان اثر تقویتی ندارد. (برگرداننده)کرد، چن
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کنیم که در ابتدای این فصل یاد شد، و اسالم با  می ود، بحثش نفسانی نمودار می
 رین و تقویت آن جدیت دارد.مکوشش فراوانی بویژه به تربیت و ت

گ و مبھم به رو را به بانگ بلند، نه به طور گنروشنی و اصرار کامل، این نی اسالم به
آن را روشن  شناسد و برای آن اھمیت قائل است، و حتی با تابش نورافکنی رسمیت می

 دھد. می ساخته در معرض دید ھمه قرار
 قرار» پرورش«کند، جسم را نیز در معرض  که خرد و روان را تربیت می اما ھمچنان

 کند نه با سرکوبی و نابودی. . آن را با پاکیزه کردن و تھذیب، تربیت میدھد می
کند و نه  تحقیر میداند، نه  طور ذاتی پلید می اسالم، نیروی حیوانی انسان را نه به

گوید جسم انسان، به خودی خود، چنان ناپاک است که باید از  از آن گریزان است. نمی
آن پرھیز کرد و نجس است و باید خود را از آن دور نگه داشت، بلکه با صراحت کامل 

برداری از چیزھای پاکیزه  آن را نیرویی حیاتی شناخته افزون بر آن با دعوت به بھره
 د از آن تمتع برده به بدن توجه کنند:خواھ می

ِ ٱَمۡن َحرََّم زِ�نََة  قُۡل ﴿ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦأ ِيَن  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

ِ ٱَءاَمُنواْ ِ�  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة  .]۳۲األعراف: [ ﴾لۡقَِ�َٰمةِ� ٱَخالَِصٗة يَۡوَم  �ُّ
ھای خدا را که برای بندگان خود (از دل طبیعت) بیرون  چه کسی زینت :بگو«

در دنیا  ھا نعمتاین  :آورده، حرام کرده است و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع؟ بگو
 ».در آخرتھا  این برای اھل ایمان است و خالص و نیکوتر از

�ِض ٱَجَعۡلَنا َما َ�َ  إِنَّا﴿
َ
ََّها ِ�َۡبلُ  ۡ� ۡحَسُن َ�َمٗ� زِ�َنٗة ل

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
 .]۷الکهف: [ ﴾٧وَُهۡم �

گر است، ما زینت و آرایش زمین قرار دادیم تا مردم را  آنچه را بر روی زمین جلوه«
 ».لی نیکوتر داردبا آن بیازماییم که کدام یک عم

ِ َمۡسِجدٖ ﴿
 .]۳۱األعراف: [ ﴾۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

 ».زیورھای خود را در مقام عبادت به خود برگیرید ،فرزندان آدمای «

نُفِسُ�مۚۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿
َ
ُمواْ ِ� ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوقَّدِ َّ�

َ
تُواْ َحۡرثَُ�ۡم �

ۡ
 .]۲۲۳البقرة: [ ﴾َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

 ».دییشتزار خود در آکد، به یه خواھکشتزار شما ھستند، پس ھر گونه کزنانتان «
برداری حالل و درست از نیروی  ، برای بھرهج رسول اکرم ھا، این افزون بر

 :در ھمبستری شما ھم اجر است! گفتند«جسمانی، پاداش نیز قائل شده است! فرمود: 
 دانید که شما از راه حرام آیا نمیدفع شھوت ما ھم اجر دارد؟! گفت:  ،ای رسول خدا
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حالل چنین کنید، پاداش  س از راهدفع شھوت کنید کیفر دارد؟ گفتند: بلی. فرمود: پ
 .١»نیک دارد

کوشد و  روشنی برای درمان امور جسمانی می ی غسل و وضو، به اسالم، به وسیله
 کند: ی امور جسمانی و بھداشت آن نیز اظھار نظر می در باره

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱَعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ  لَۡمِحيِض ٱِ�  لنَِّسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

َمَرُ�ُم 
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ ۚ ٱَح�َّ ُ  .]۲۲۲البقرة: [ ﴾�َّ

پرسند بگو: رنجی برای آنان است، در آن حال از  ی حیض زنان از تو می در باره«
امی که طھارت یافتند از آنجا مباشرت با آنان دوری کنید تا ھنگامی که پاک شوند، ھنگ

 ».که خدا دستور داده است بدانان نزدیک شوید

ِحلَّ ﴿
ُ
َيامِ ٱلَُ�ۡم َ�ۡلََة  أ فَُث ٱ لّصِ  .]۱۸۷البقرة: [ ﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۚۡ  لرَّ
 ».ی ماه رمضان حالل شدھا شب مباشرت با زنانتان برای شما در«

داشتنی را به رسمیت  ھیچکس بدین اندازه این نیروی حیوانی پاک و دوست
 نشناخته در معرض دید ھمگان، با روشنایی تمام، قرار نداده است!

ی  گونه گونه که اسالم، در چارچوب امور جنسی، اصرار دارد تمایالت بدن به ھمان
روشنی نشان  دارد که مرد مردانگی خود را به درست خود برآورده شود، دوست می

از مخنث بازی و ادا و اطوارھای ھر جنس و خود را به دھد و زن نیز، زنانگی خود را. و 
شکل جنس مخالف درآوردن سخت تنفر دارد؛ زیرا به نیروی جنسی، با فطرت دست 

دلیل است که آن را  گذارد. و این احترام گذاشتن نه بدین نخورده و سالم آن احترام می
جنسیت یکدیگر گم ی ادا و اطوار و در  در معرض فحشا قرار دھد و نه آن را وسیله

 شدن.
 داند. آید و نه آن را پلید می کند، نه از آن بدش می بدن را تحقیر میاسالم، نه 

ین دلیل بر این ادعا، شرکت دادن جسم است در عبادات و نینداختن آن از تر بزرگ
شود. وضو  حساب. این ارتباط و تشریک جسم در عبادات، بویژه در نماز دیده می

نی روحی است) یک کار بدنی است و مقصود از آن تطھیر بدن پیش گرچه دارای معا(
از ورود در نماز است. نماز، در عین اینکه زمان بیداری فکر و آزادی روان است، در 
ھمان لحظه حرکت جسمانی نیز ھست و در ھنگام نماز، جسم نیز پیوسته در عمل، با 

_____________________ 
 ـ به نقل از صحیح مسلم.١
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ھارت در این امر مھم شرکت عقل و روح ھمیاری دارد. با حرکت و خشوع و نگھداری ط
 کند وگرنه نماز باطل است. می

ب عبادت، ھمین ترتی روزه، در آن واحد عبادتی نفسانی و جسمانی است. به
 زاست؛ زیرا در این توجه به خدا، جسم نی» عملی«عبادت  ی خود ه معنای گسترد به

 شرکت دارد.
 کند حال خود رھا نمی بهشمارد، آن را  اسالم که نیروی جسمی را کامًال محترم می

نظم درآورده، رفتار آن را براساس  ھر سو برود! بلکه آن را به تا با افسارگسیختگی به
طور طبیعی از  آورد. زیرا این نیرو اگر به حال خودگذاشته شد، به اصل و قانونی در می

 کند. حد خود تجاوز کرده سرشت و طبیعت انسان را نابود می
ی حیوانی است که ھا ھدف دایش آفریده، دارای سلسلهزندگی، به شکلی که خ

  ، بهھا ھدف ناچار برای استمرار و پیوستگی حیات بر روی زمین باید عملی شوند. این
شود و  ای محافظت فرد و محافظت بر نوع از طریق حفظ فرد، نمودار می وسیله

ت اجرا را در گذاشته است. این ضمانھا  این آفریدگار در فطرت، ضامن اجرایی برای
جسم و سرانجام در آن مشتی » ی انسان ماده«اعماق جان، در اسکلت بنای انسان، در 

ی عناصر زمینی و شیمیایی و محرکات و  از خاک زمین قرار داده است که در بردارنده
 است.ھا  آن غرایز و مانند

که در فرد، برای حفظ خود ناچار از خوردنی و آشامیدنی و لباس و پناھگاھی است 
آن استراحت کند. و برای حفظ نوع، نیروی جنسی الزم دارد تا توالد و تناسل کند و 
نیرویی برای دفاع از خودش و دیگران در برابر ھر تجاوزی. بدین جھات دوگانه، ناچار 

عنون  عنوان فردی مستقل و متمایز دوست بدارد؛ و ھم به است که ھم خود را به
و از دیگران ایجاد شده است. ھمچنین ناچار است که این  ای که از او عضوی از جامعه

 ی تشکیل شده از خود و دیگران را نیز دوست بدارد. جامعه
است که خدا در فطرت انسان به » ھایی مھمترین انگیزه«ی حب نفس از  انگیزه

ودیعه گذاشته است، تا ھم به محافظت خود و ھم به حفظ نوع کوشد. و ضمانت تحقق 
 ھا را در ساختمان انسان تعبیه کرده است. و اجرای این خواست این اھداف

ھای اجرایی رفع نیاز دائمی جسم به خوردنی و  گرسنگی و تشنگی از ضمانت
ھای جوی احساس  ای که انسان از سرما و گرما و انقالب آشامیدنی است، درد سوزنده

ی رفع احتیاج بدن به لباس و مسکن و دیگر چیزھایی است که  کند، تضمین کننده می
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رد. میل شدید به امور جنسی تضمین دا او را از گزند این عوارض در امان نگه می
ی تحقق توالد و تناسل مستمری است که برای حفظ نوع بر روی زمین ضرورت  کننده

دارد. تمایل زیاد نفسی به بھره بردن و لذت یافتن، ضامنی است برای انسان که 
آید از بین ببرد. به ھمین ترتیب ھر  پیوسته ھر نوع احتیاجی را که برای او پیش می

وعی از زندگی دارای چنان ضامنی است که فطرت برای احساس بدان احتیاج به موض
 فکر کردن ندارد.

به تنھایی انگیزه نیست. از سویی رابط خویش است و از سوی دیگر رابط و » درد«
ی فطری و ھر خواستی از زندگی، در آن واحد، دارای دو  رسان لذت! ھر انگیزه پیغام

کشد؛ یکی از  خود می راند و ضامنی از جلو به عقب میضامن اجرا است: ضامنی از 
ه در تدو، ھمان دردی است که از تحقق نیافتن میل ناشی شده و دیگری لذتی نھف آن

 تحقق خواسته است.
ین تر بزرگ درد و لذتی که در ساختمان بدن و ساختمان نفس نھفته است، از

 باشند. ھای زندگی می انگیزه
لذت تمان جان و بدن است. خی نھفته در سا ی آمیخته ھای فطری، خالصه انگیزه

دفع ھا  آن ی شوند؛ یکی از آن دو به وسیله ھا دور می ی این انگیزه و الم به وسیله
 کشند تا به جلو رانده شود. سوی خود می شود، و دیگری را به می

 ھا و اگر خوب بدین مطلب توجه داشته باشیم، کمینگاه خطر را در میان این میل
خواھیم شناخت. در عین ضروری بودن آن برای بقا و استمرار زندگی، آمادگی شدیدی 
برای رھا شدن و افسارگسیختگی دارد. با تمام کشش و رانش شدیدی که در طبیعت 

حال خود گذاشته شود، منفجر خواھد  ھا وجود دارد، مسلم است که اگر به این انگیزه
رکش و تیزرو، سوار خود را در معرض ھالک و شد. و اگر افسار گسلد، مانند شتری س

نیستی قرار خواھد داد. نخست سوار خود (جسد) به امراض و علل مبتال خواھد کرد و 
فرستد. و یا اگر نمیرد به سختی  سوی آن می سپس مرگ زودرس و پیش از ھنگام را به

و ھا، رھا شدن  ای آسایش نخواھد داشت. طبیعت این انگیزه گرفتار شده ذره
ھیچ چیز قانع نشده پیوسته  افسارگسیختگی است، از این رو با ھموار شدن راه، دیگر به

 ذت به الم تبدیل شده و تمتع ازاین تجاوز از حد ادامه خواھد یافت، در اینجا است که ل
 شود. ی زندگی عذابی میھا لذت
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رای روی پیشه کند، ھیچگاه سیر نخواھد شد، در اول ب کسی که در خوردن زیاده
شود بلکه به پری و  خورد، اما با عادت به پرخوری، نه تنھا سیر نمی سیر شدن می

 یابد. د دست بردارد و نه آرامش میتوان می شود، نه از خوردن سوءھاضمه مبتال می
کسی که برای راحتی و خوشی، از ھیچ لذتی رویگردان نیست و پیوسته در فکر 

کند بلکه دچار تنبلی و سستی  خوشی نمی پروری است، مانند پیش احساس لذت و تن
ماند و به چنان تنبلی  شده پس از مدتی از سرزندگی و نشاط و حرکت می

 کشد. عذاب می شود که گویی دائم ای دچار می نندهک ی خسته کننده ناراحت
روی کند ھرگز آن لذتی که در ابتدای کار نصیبش  کسی که در امور جنسی زیاده

اھد داد. بلکه دچار یک نوع سیری و زدگی از جنس شده، نه از شد، بدو دست نخو می
ای است که دنبال شکار  کند، و پیوسته مانند گرسنه برد و نه او را سیر می آن لذت می

 گردد. ای می تازه
آن کس که در جمع مال و ملک بیش از حد حرص دارد، دیگر از دارایی خود لذت 

شود تا بمیرد، پیوسته  رسنگی و حرصی دچار او شده که سیر نمیگبرد، چنان  نمی
طلبد. بدین ترتیب آن لذت اولیه از بین  دارایی و مال خود را اندک دیده افزونتر می

 کند. ت و عیش میبھره از لذ نشین و بی آنان را خاکرفته 
 آید. امری دیگر نیز در اینجا پیش می

ای که خدا در فطرت او به  گونه زیستی، بهزندگی، فقط انجام یک سلسله کارھای 
 ودیعت سپرده نیست.

و ذات و فطرت آن، زیبایی نیز ھست. زیبایی ھرگز چنین نیست. در سرشت زندگی 
است و در برابر منطق ضروریات و ھا  آن خارج از ضروریات اولیه و چیزی مافوق

وظایف طبیعی، کار آید که  آورد. این زیبایی ھنگامی پدید می واجبات سر فرود نمی
 خود را به نیکی ادا کنند، صرف انجام وظیفه؛ زیبایی ندارد.

 کند. یک نظر بدین جھان پھناور، بصیرت انسان را نسبت بدان جمال بینا می
 »بینی؟ ی زیبا و خندان و خوشبوی رنگارنگ را نمی آیا شکوفه«
 »کنی این شکوفه از ضروریات حتمی زندگی است؟ آیا گمان می«
برای این است که زنبور عسل جذب شده، عسلی  ھا زیبایی تمام این :تندگف«

درست کند که ھم غذای مردم باشد و ھم شفای آنان! و یا زنبور، در باروری و بارور 
 »از گیاھی به گیاه دیگر کمک کند! کردن گیاھان و انتقال مواد باروری
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و کشش جمالی که در رسد؟ در واقع این زیبایی  آیا این گفته درست بنظر می«
 »آن است؟» احتیاج«خاطر زنبور عسل و  ی گلی وجود دارد، ھمه به غنچه
ی متواضع و فرمانبرداری است!  قسم به خدا چنین نیست! زنبور عسل آفریده«

ی  نشیند که به گل ساده ن میھمان اندازه به یک گل فریبای خوشبو عالقه دارد و بر آ
 .»عادی
ی ھا ھدف حتمی زندگی نیست! و ممکن است تمام، ضرورت پس زیبایی گل«

ترین گل ھم اعمال  ود در سادهش زیستی به ھمان اندازه که در زیباترین گل انجام می
 .»شود
 »بینی؟ آیا طبیعت را نمی«
 »ای؟ ی شفق لعلگون و جمال دلربای بامدادان را دیده سرخی تازه«
 آورد و ضمیر و حرکت درمی را به ھا جان ای که انگیز کوه را دیده ابھت شگفت«

 »را به جنبش؟ ھا وجدان
ای که گویا از رؤیاھا و اشباح ساخته شده  دریای بیکران مواج را در شب آرام دیده«

 »است؟
داری  زنده ای، لذت شب آن برخوردار شده لّذاتشب مھتاب... ھرگز در آن بوده از «

انگیز و نجواھای  از رؤیاھای خیالای؟  ی ماه را برده در مھتاب و زیر پرتو و سایه
 ای؟ مند شده ی آن بھره آھسته

روح زندگی است؟ در کجای این ھمه  از ضروریات طبیعت بیھا  این ی آیا ھمه«
زندگی امکان ھا  این شود؟ آیا بدون کننده، نیاز ضروری دیده می جمال دلربا و مجذوب

 »دارد؟ لطف و جمال دارد؟
 »بینی؟ یآیا این رخسار زیبا را نم«
زند... نظمی که  ی عمق ناپیدایش دور می آن چشمان خماری که جھان را با ھمه«

 که از پشت» روحی«انگیز آن...  ی زیبای آن است... نگاه پرمعنی و عبرتھا شب در
 از ضرورت و از روی ناچاری است؟ ضرورت چیست؟ھا  این ی آن نھفته ھمهھا زیبایی

تغذیه و آب رسانیدن و تنفس) در زیباترین چھره و آیا تمام اعمال زیستی (مانند «
 کنند؟ ترین صورت، یکسان عمل نمی روشن
نیست که در  ھا زیبایی ی جنسی، به صرف نگاه کردن بدین آیا ھمان فریاد غریزه«

 »شود؟ زن و مرد بلند می
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 .»آن است» زیبایی«زندگی نیست، » تضرور«ھیچکدام ھا  این ھرگز ھرگز.«
 .»خوب ادا شدن وظیفه است نه ادای وظیفه خشک و خالی ھا این ی ھمه«
ده است... فطرت و سرشت طبیعت این است فطرت زندگی آنگونه که خدا آفری«
 .١»است

 آید: میان می دیگری نیز بهموضوع 
حفظ حیات بر روی زمین، تنھا ھدف زندگی نیست! بلکه ھدف آن نگھداری و ترقی 

 زندگی است.
ترین و برترین  انسان در قله و باالی مخروط زندگی روی زمین قرار دارد. مترقی

سوی کمال  موجودات زمین است. اما بذاته در حال پیشرفت دائم به جلو و ترقی به
کند و این ترقی مستلزم وجود نیروی  است. با تمام نیرو و در جمیع جھات ترقی می

الزم است به حدی پست نشده باشد که نیز  فراوانی است. برای صعود به درجات کمال
از بال رفتن ناتوان شود. رھا کردن افسار شھوات و رفتن به دنبال آن، نیروی ذخیره 

گذارد، افزون بر آن،  شده را بتدریج تمام کرده توان الزم را برای صعود، باقی نمی
که ھیچ قابل دھد  ای از ادراک و احساس و رفتار تنزل می انسان را به آنچنان درجه

کند. بویژه اگر بداند باال رفتن  بھسازی و صعود نیست و در باال رفتن او را ھمراھی نمی
 ھای ی انسان از بھره پست و بازدارنده لّذاتاز سطح حیوانی زندگی، بندی است بر پای 

ی  ارزش غیرانسانی، بیشتر در فساد و پست کردن انسان، با تحلیل نیروھای ذخیره بی
 کوشد! آن، می

ی  ای است که با اجازه انسان جانشین خدا در زمین است. قدرت مثبت فعال با اراده
پروردگار خود قدرت انشا و ایجاد دارد. اگر کوشش خود را برای به ثمر رسانیدن 

د سرشت واقعی توان می ھای پست بکار برد، چگونه ھای حیوانی و محرک خواسته
د این خالفت و جانشینی را عملی کند؟ توان می ونهگانسانی خود را تحقق بخشد؟ چ

د توان می د تمدن و افکار را بیافریند؟ چگونه زمین را آبادان کند؟ چگونهتوان می چگونه
د توان می درآورد؟ چگونه اجرا آن حق و عدالت ازلی از ذات خداگرفته را برپا دارد و به

زندگی است، در زمین  و زمین و ھا آسمان نت و قانون ازلی خدا را که در ذات خلقتس
 آورد؟ به اجرا در

_____________________ 
 .»ولريح ذبيحته«فصل  »الرسول قبسات من«ـ نقل از کتاب ١
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انسان (مشتی خاک زمین و دمی از روح خدا) اگر خود را بر روی زمین جاودانه 
ی  زمین بچسباند و بنده پندارد، و از ھوای نفس خویش استفاده کرده خود را به

 شھوات خود شود، ھرگز نخواھد توانست موجودیت خود را به تمام و کمال تحقق
 بخشد.
گذارد که با قبول بندگی  دالیل گفته شده، اسالم، انسان را آنچنان به خود نمی به

جایی برساند که دیگر نتواند مالک نفس خود  خود را بهھا  آن ھا و فرو رفتن در شھوت
کند،  بر آن زند، بلکه اسالم، نفس انسان را کنترل کرده، تھذیب و پاک می شود و قیدی
توان چیزی را اصالح کرد. سرکوبی،  بد. با سرکوبی و پایمال کردن نمیکو اما آن را نمی

 با فکر و راه و روش زندگی اسالم منافات دارد. نگرش و روش اسالم، توجه به تمام
موجودیت آن و به خدمت واداشتن ی  ی نیروھای بشر با ھمه و مجموعه ھا ویژگی
 ت.ی زندگی اسھا ھدف برای به ثمر رسانیدنھا  آن جمیع

نگرش و راه و روش اسالم، احترام به تمام نیروھای بشری است تا آنجا که 
 دھند. ی خود را بر اساس سرشت فطری خدا آفریده، انجام می وظیفه

در پرتو این راه و روش و نگرش، دیگر میدانی برای سرکوبی و جایی برای مبارزه با 
 نیروھا و استعدادھای بشری وجود ندارد.

د چیزی را سرکوب کند که بدان نیازمند است؟ میل به خوردن را توان می چگونه
قوی و چگونه و چرا بکوبد؟ در صورتی که برای مبارزه در راه خدا احتیاج به بدنی 

 استوار دارد تا بتواند این ھدف را برآوده کند.
ی  را در ھمهھا  آن برای انتشار نگرش درست و سالم خود به فرزندانی نیاز دارد که

 ط زمین بپرا کنند، پس چرا شھوت جنسی خود را متوقف کنند؟نقا
ی خالفتش را تحقق رساند و  خواھد وظیفه می برای کار و تولیدی که بدانوسیله

ی از نوع خود نیاز دارد که در این مھم او را یاوری کنند. ھا انسان زمین را آباد کند، به
 شد؟پس چگونه چنین انسان دوستی و حب نوع را در خود بک

 س جنگجویی خونخوران، به نیروی جنگاوری نیازمند است،برای انداختن ح
تواند این حس را سرکوب کند، زیرا پیوسته با قوای شر در جھان باید مبارزه کرد تا  نمی

 بیانجامد.ھا  آن شکست
به تمام نیروھای انسانی خود احتیاج دارد تا زنده بماند و برای زنده ماندن، 

 تواند سرکوب کند. ستعدادھا و نیروھا را نمیھیچیک از این ا
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نشینی و نه  کند. زیرا نه با گوشه کن می ھرگز! اسالم نه نیروھا را سرکوب و نه ریشه
کند در احالم و  با غارنشینی و رھبانیت موافق است، زندگی عملی واقعی را ترک نمی

دارد  اررده سخت اصررؤیاھا بسر برد، بلکه ھر یک از این نیروھا را تقویت و تغذیه ک
 برای ھمیشه سرزنده و فعال و سرگرم بکار خود باشند.ھا  آن ی ھمه

سرپرست و نگھدارنده و مھار کننده باقی  ھیچ جزئی از اجزای حیات بشری را بی
 شود. گذارد، زیرا فطرت و سرشت انسان فاسد می نمی
 ھا، آن از پیدایش و مھار نیرو سرکوبی نیست، ظاھرًا ھر دو از نظر پیشگیری» ضبط«

 ھمانند است، اما یکی نیست.
ھای روانی فنا  فروید که تمام زندگی خود را در گفتگوی از سرکوب کردن و عقده

کرده است و آنچنان در این خیال خود فرو رفته که ھر جلوگیری و کنترلی از میل و 
ی  هسه گفتار در بار«رغبت را سرکوبی و موجب اضطراب دانسته است، در کتاب 

گاه) با خودداری از اعمال غریزی «(گوید:  خود می» ی جنسی نظریه سرکوبی ناخودآ
 ».ی اجرا بستگی دارد متفاوت است، و این کار صرفًا به شیوه

سرکوفتن با خودداری کردن از انجام اعمال غریزی متفاوت است، زیرا  ،آری
گاھانه و با ھدف است، اما سر کوفتن، پلید دانستن  و ناخوش داشتن خودداری، آ

 است.ھا  آن ناختن اھمیتھای غریزی و به رسمیت نش انگیزه
ھای  ی این محرک شود. نظر اسالم را در باره این موضوع در اسالم اصال دیده نمی

داند، بلکه از  بخش حیات انسان می را امور واقعی زندگی و زینتھا  آن فطری دیدیم که
ھا  آن عمالو از این نیز باالتر در انجام و ا کند دعوت میھا  آن سوی این باالتر مردم را به

 و پاداشی است! برای مردم قائل به اجر
گاھانه طور  ھا به ی دیگر است که با درک اینکه غریزه کنترل و خودداری، عمل آ

سخت گرفت، و چون دریافتیم که تنھا سختگیری بر ھا  آن ذاتی پلید نیستند و نباید بر
ھا  آن ی ه سختگیری به انجام وظیفه و حتی مقداری از انجام وظیفهبلک ھا، آن وجود

ھا  آن موجب پلیدیھا  آن نیز درست نیستند؛ زیرا سختگیری و در فشار قرار دادن
ی خود دانسته از ھدر  را وظیفهھا  آن شود، باید حفظ موجودیت فردی و اجتماعی می

 .جلوگیری کنیمھا  آن رفتن و نابودی
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است، میل به گرسنگی کردم، باید بخورم، این خوردن حق من من چون احساس 
آورد، و  ی انسانیت پایین نمی ه شدن و خوردن مرا از مرتبهطعام عیب ندارد، گرسن

 کاھد. احترام مردم را نسبت به من نمی
اما این گفته بدان معنا نیست که آنقدر بخورم تا دچار مرض پرخوری و سوءھاضمه 

اندازد، و  رنج و زحمت می ود را بهکند و خ معده را مریض و تباه می زشوم، زیرا پرخور نی
 شوم. آنگاه دچار چنان گرسنگی خواھم شد که ھر چه بخورم سیر نمی

زدگان دو دستم را در خوراکی  این گفته نه بدان معنا است که مانند قطحی
انسان ھستم. فروکرده ھمه چیز را یکباره ببلعم. این کار حیوان است نه انسان و من 

را به دلخواه خود تغییر دھد ھا  آن دتوان می حیوان محکوم است غرایز خویش است، نه
د جز رفتار غریزی عمل دیگری مرتکب شود، اما من توانایی این کار را توان می و نه

م اوقات را به تأخیر اندازم و یا اگر نیاز مرا مجبور به کاری کرد و نخواستم توان می دارم.
ی خود  م پیشهتوان می انجام دھم، از فرمانش سرپیچی کنم. ھر نوع رفتاری را آن را

سازم؛ مانند حیوانات خوراکی را یکباره فرو برم. و یا مانند انسانی با تربیت و متأدب به 
 آداب، به بھترین وجھی غذا خورم.

 خوردن در ھنگام گرسنگی به معنای این نیست که بدزدم و بخورم. این کار حرام
خورم، برای  خورم از آنچه که خدا بر من حالل کرده می و ناروا است. از مال خود می

دارم،  کنم. خیانت و تقلب روا نمی درازی و تجاوز نمی سیر شدن، به مال دیگران دست
ھای ناروا و ننگین استفاده  از مال دیگران و از مالی که خدا حرام کرده و از کسب

 کنم. نمی
دن خود و پست کردن کرامت انسانی برای خوردن نیست. تا معنای آن خوار کر

نیروی خودداری کردن از ھواھای حیوانی نفس در من ھست، برای سیر کردن خود 
ی نانی، دورویی و  کنم، نه به ھر پستی تن داده و نه برای لقمه نه خواری پیشه می

ی کرامت جویم در جستجو برم. در ھمان ھنگامی که خوراکی می نیرنگ بکار می
 انسانی نیز ھستم.

 این گفته نه بدان معنا است که برای خوردن زندگی کنم، زیرا زندگی دارای
طور ذاتی  ی عالی دیگری است که بیش از آن سزاوار تحقق ھستند. خوردن بهھا ھدف

یاد داشته  ی حفظ حیات است. باید به ای رسیدن به ھدف وسیله ھدف نیست، وسیله
له است. وسیله را تبدیل به ھدف نکنم، تمام ھمت خود را در م که خوردن وسییباش
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خورد و خوراک و تفنن در خوراکی و لذت بردن بدان صرف نکرده، نپندارم که تنھا 
 سرگرمی زندگی و امر مھم آن خوردن است.

مقصود از این گفته این نیست که تنھا خود بخورم و محرومان را به یاد فراموشی 
ھمه شریک و  ھا خوشی و ھا سختی انسانیت با من برادر ھستند، در سپرم، زیرا آنان در

در خیر مشترک نیز باید یکسان سودمند شویم. گرچه خوردنی را از مال حالل خود 
زندگی کنند  ھا نعمتام، اما اگر گرسنگانی در پیرامون من محروم از  تھیه کرده

که بخشی از آن را خود بخورم  توانم آن را حالل بدانم، ھنگامی حالل و گوارا است نمی
 و بخشی را نیز به گرسنگان دھم تا با من بخورند.

گاھی و دقت میان انسان و نفسش جریان یافت، دیگر برای  اگر این گفتگو یکبار با آ
ھا  خود با ھمین نگرش کارھای خود را انجام دھد. تمام این نکته او عادت شده، خودبه

نیستند که » ندهکوب«ھا  این دن ھستند و ھیچیک ازورای برای شھوت خ » مھارکننده«
 خوردن را یکباره تحریم کنند!

گاھانه و به دلیل عادت، میان انسان و نفس او برقرار شد، ھرگز  اگر این جریان، آ
شود. کدامیک از این امور بازدارنده، عیش انسان را منغض  لذت خوردن بر او تباه نمی

گیرد،  یش را از او نمیھا لذت کند؟ نه تنھا ان سلب میکند؟! کدامیک لذت را از انس می
دھد که پیش از این نداشته است. لذت خوردن صرفًا  ای نیز بدو می ی تازهھا لذت بلکه

 ھا، آن عصبی مادی است... اما با توجه بدان امور و اعمال» شیمیایی«یک لذت حسی 
ی طعام  ت بردن از مزهبرتر از لذشود. واالتر و  زوده میلذت نفسانی و روانی نیز بدان اف

و چشیدن لب و دھان و مانند حیوانات دو دستی به خوردن مشغول شدن، احساس 
جای دست بسته محکوم غرایز  کند! و لذت درک با اختیار و آزادی و به انسانیت می

شود. این اختیار، انسان  شدن، با ارده و اختیار در آن تصرف کردن نیز بدان افزوده می
گاه از  کند که وجود دارد. ھرچه  کند. درک می جودیت و سرشت انسانی خود میمورا آ

کند و اگر خود را در وجدان با  احساس اختیار کند، به ھمان اندازه احساس وحود می
شود. اگر احساس کند که با  دیگر افراد ھمنوع خود شریک دید، با لذت او افزوده می

کند، در  رای خدا، خود را پاکیزه میکسب طعام پاکیزه و حالل و پرداخت زکات خود ب
کند، خواھان جلب رضای او است، لذت و  مملکت گسترده و فرمانروایی او زندگی می

 شود. مندی روانی دو برابر می بھره
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طور کامل  محسوس مادی، به لّذاتی نفسانی و روانی، افزون بر ھا لذت به تمام این
نھایت را رھا کند و  ی ممتد بیاھ نعمتتوجه کن و ببین کدام شخص است که این 

 ی حیوانی سرگرم کند؟!ھا لذت برای ھمیشه خود را به گل بچسباند و به
 امور جنسی نیز کار چنین است. اگر انسان به خود بگوید: ۀدر بار

من در اعماق نفس خود به جنس مخالف عالقه دارم، بشدت مایل به دیدار یکی از 
صورت شخص  و مایلم چنان با ھم متحد شویم که به و رابطه با او ھستمآنان و آمیزش 

طور ذاتی ھیچ عیبی ندارد و بد نیست. این احساس فطری  واحد جدانشدنی درآییم، به
است و خدا بشر را با این احساس خلق کرده است. ھر مرد و زنی به این میل و 

دگی و ی قلبی نسبت به یکدیگر توجه دارد و برای تحقق بخشیدن به ھدف زن عالقه
حفظ نوع بر روی زمین، ناچار به درک این احساس است. ترکیبات طبیعی جسم انسان 

شناسی و فعل و  دھد. تمام وظایف طبیعی جسمانی زیست این وظیفه را ھشدار می
ی آمیزش و برخورد دو زوج  ای اکمل خود، بدین وظیفه انفعاالت شیمیایی بدن به گونه

را تولید کنند، و این تولید بدون آمیزش ممکن  ی جدیدیھا نسل کنند تا اقدام می
 نخواھد بود.

ی سالم فطرت و طبیعت انسانی خود قدم گذاشته با آن ھا راه ھنگامی انسان به
ھمگام خواھد شد که این میل جنسی را احساس کند، وگرنه سرشت او بیمار و 

 شخصی غیرطبیعی است.
ی مسائل جنسی و شغل  ارهاما معنی این عالقه و میل، اندیشیدن دائم در ب

مقصود این نیست که تمام ھمت خود را بر روی ھمین ھمیشگی قرار دادن آن نیست. 
مسئله متمرکز کنیم، زندگی منحصر به امور جنسی نیست و ھدف آن نیز فقط ھمین 

ی مردم قرار دارد که باید انجام  نیست. وظایف و امور مھم دیگری در برابر من و ھمه
ی من دانش اندوختن، کار کردن است تا به امور تولیدی کمک کرده  دھیم. وظیفه
ی امور اجتماعی و به فکر امور مردم بودن است،  ی من اندیشیدن در باره باشم، وظیفه

کند و یا از آن منحرف شده  ببینیم آیا اجتماع من راه صحیح انسانی خود را دنبال می
راف آن چیست. بر من واجب است است، در صورت انحراف از راه صحیح، دلیل انح

ھا تشویق  خوبی خیزم. مردم را بهفی به راه راست به پا برای برگرداندن آن از راه انحرا
ی من است. ممکن است در راه امر به معروف و  بازداشتن، وظیفهھا  کردن و از بدی

نھی از منکر آزار و اذیتی از سوی بدخواھان انسانیت به من برسد، وظیفه دارم خود را 
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ھا مجھز کنم و در مقابل بدخواھان و دشمنان بشر پایداری  در برابر این آزار و اذیت
ام از پای ننشینم. وظیفه  را انجام نداده ی انسانی خود کنم و استقامت ورزم و تا وظیفه

دارم برای راھنمایی مردم به راه حق به طور مثبت قیام کنم، بھترین راه راھنمایی 
ی خوبی و سرمشق مردم برای اقدام به حق  مثبت مردم، سرمشق شدن است. نمونه

رو ھای من ارزش قائل نیست، اگر بخواھم مردم را از ف گردم وگرنه کسی برای گفته
توجه بیش از حد به ھا  آن رفتن در شھوات منع کرده و بگویم دلیل تباھی و فساد

شھوات است، خود نباید بیش از اندازه به شھوات رو بیاورم و در آن فرو روم. باید 
 ای از کسانی باشم که مطیع شھوت نیستند. نمونه

ل جنسی خود را منظور از برآوردن نیاز جنسی این نیست که دختری را بربایم تا می
شأن خود و شأن او با ھم ازدواج او دفع کنم. این دختر مال من نیست. تا بر اساس 

او را مال خود بدانم ھمانگونه که خود حیثیت و آبرو دارم باید توانم  ایم، نمی نکرده
برای او نیز حیثیت و آبرو قائل باشم، ھمچنانکه دوست دارم آبرویم پاک و ناآلوده 

حافظ آبروی آن دختر نیز باشم و دامن پاک او را آلوده کنم. ھمچنان که  بماند، باید
اگر ھمسری داشته باشم دوست دارم پاک باشد، فقط برای من باشد، جسم و روحش 

اش پاک بماند  فقط به من تعلق داشته باشد، این دختر نیز باید کامًال برای ھمسر آینده
 و فقط برای او باشد.

ی این کار  خود را با او برآورم و به من اجازه  من میل جنسی اگرچه او راضی باشد
کند! من چنین حقی ندارم! او مانند نگھبانی است که مال  را بدھد، باز ھم فرق نمی

کند، اگر به من اجازه داد، مانند این است که دزد را دعوت کرده  مردم را حفاظت می
ھد آن مال را ببرد، زیرا مال او نیست، تواند به دزد حق بد مال مردم را ببرد! ھرگز نمی

تواند به  نگھبان مال مردم است! این دختر نیز نگھبان آبرو و ناموش خویش است نمی
تواند از دیگران دعوت کند! زیرا تنھا  دلخواه در آن تصرف کند و برای تصرف آن نمی

ی  آبروی جامعه آبروی او نیست! آبروی او، آبروی پدر و مادر، آبروی خانواده و سرانجام
اوست، آبروی انسانیت است! آبرویی است که خداوند با اطمینان به بشر، بدو سپرده 
است، شایسته است امانت را به ھمان صورتی که دریافت کرده به صاحب امانت 
برگرداند، پاک و کامل و دست نخورده آن را تسلیم کند. فقط به ھمان اندازه حق 

 ب حق تصریح کرده است.تصرف در آن را دارد که صاح
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معنای برآوردن میل جنسی آن نیست که در حس و اندیشه و اوھام خود، امور 
ی صرفًا مادی سر تا پا شھوتی نقش ببندم، زیرا من  جنسی را به صورت بدن سرگشته

روان نیستم، ھمیشه و  عقل و تن بی بی تنھا بدن نیستم، در یک لحظه از زندگیم، بدن
شوند.  ن مرکب از بدن و عقل و روان است. از ھم جدا نمیدر ھر لحظه وجود م

ای از موجودیت من به  بنابراین، احساسات جنسی من نیز جزئی از وجود من است، پاره
تمامی است، باید از این نظر نیز برای نوع بشر بر فطرت سالم و راه درست باشم. 

ادراکم را فراگیرد.  ی شعور و ی سرشت و وجود، و ھمه احساسات جنسی من باید ھمه
، و خالصه یکپارچه عاطفه باشد. باید با میل جسمانی و تپش قلب و آرامش روان ھمراه

، مھربانی، عطوفت، تفاھم ی آن دوستی باید چنان میل و رغبتی باشد که نتیجه
مشترک، آمیزش و اختالط روحی و برخورد و تماسی شود که سرشت و ذات انسان را 

یع برساند. ھرگز نباید اگر در اختیار من قرار گرفت، در تاریکی آن به مراتب عالی و رف
 را بدزدم و یا از نگھبانی بدزدم که اختیار تصرف در آن را ندارد!

خود شدن،  پندارم که ربودن ناموس دیگران و در نتیجه از خود بی در لحظاتی می
وسیله من به کند که بدین بخشد، و وھم پندارم چنین حکم می سرشت مرا تحقق می

آید که آن میل جنسی  رسم. اما این تخیالت و توھمات ھنگامی پیش می آرمان خود می
به حرکت درآمده بر احساسات و ادراک من چیره شده است، برای درک واقعیت مطلب 
باید در ساعتی بدان بنگرم که میل جنسی در من بیدار نیست. و یا در وضع شخص 

ه شده است بیندیشم و خود را در این باره دریابم. اگر دیگری که دچار این حالت خلس
آن شخص گفت کار من و ربودن و دست یازیدن من به ناموس دیگران کار درستی 

کنم و یا خیر؟ آیا اگر آن شخص نسبت به یکی  است و یک عمل مترقیانه، او را تأیید می
 پذیرم؟ ی من این کار را کرده باشد از او می از افراد خانواده

خیر ھرگز چنین نیست! معنای احساس جنسی بدین کارھا ربطی ندارد. باید ندای 
امتیاز   ی انسانی که صاحب گونه  ای انسانی اجابت کنم. به گونه این میل فطری را به

ی حیوانی که  گزیند، نه به گونه کارھای خود بوده راھش را به آزادی و اختیار برمی
وسیله نبوده، جز غرایز فطری و امیالی را ل و گزینش ار اعمایاخت مالک کارھا و صاحب

که اعمال زیستی و جسمانی و فعل و انفعاالت شیمیایی بدن چیز دیگری را پیروی 
 روح... بی است، زیرا حیوان جسدی است بدون خرد و شھوتیھا  آن کند و محکوم نمی
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ی او خوشم آمده،  کنم، از قیافه ی معینی اظھار تمایل میصخمن بشدت نسبت به ش
داشتنی است. از  دارد، رفتار و کردار او دوست رخسار او مرا به تحسین و شگفتی وامی

یابد. ندایی  ام در کنار فرات وجود او آسودگی می اخالق او در شگفتم. روان تشنه
کند. این زن  تو را کامل می این ھمان کسی است که وجودزند  مخفیانه به من بانگ می

حرکت  مکمل موجودیت تو است. این میان جان مرا سخت به» ی نیمه و پاره«ھمان 
ای است. در بیداری و ھوشیاری او را  پایه ، نه خواب زودگذر و نه خیال بیاندازد می
 خواھم، تردیدی در آن ندارم. می

با او زندگی کنم، پس  ذھن و خاطر من خواستار ھمزیستی با دختری است که باید
ای که مالک آن امانت  باید این فکر را عملی کنم. نخست باید از نخستین صاحب اجازه

خواھم. به خدا روی آورده توفیق خود  است اجازه بگیرم. در دل خود از خدا اجازه می
خواھم. با در نظر داشتن  را برای این کار و بر آنچه که موجب رضای او است می

آورم تا او را خواستگاری کرده در  ی او روی می خود، به جانب اھل و خانوادهپروردگار 
ای کنم که احساسات قلبی من در ضمیر و  این باره با آنان تفاھم و چنان رفتار شایسته

قلب و جان او نیز جایگزین شود، ھمانگونه که رفتار او مرا به شگفتی انداخته رفتار من 
مردی باشم به تمام معنا مرد  شود، و به من میل کند. نیز موجب شگفتی و تحسین او

و خالصه چنان شخصی باشم که آن دختر نسبت به من احساس اطمینان و وثوق 
 کند.

ی زندگانی من فراھم نیست، صبر کنم تا خداوند گشایشی در کارم  و یا اگر وسیله
یات میرساند و دیگر حھای  دھد و اکنون فکر خود را متوجه عملی کنم که مرا به ھدف

 .١کوشش بیشتری الزم داردھا  آن ی دیگری شوم که برای رسیدن بهھا ھدف متوجه
اکنون و یا در آینده موفق به ازدواج با دختری شدم که به یکدیگر تمایل و  اگر ھم

 شویم. مند می تفاھم داریم، از آن لذت حاللی که خداوند مباح فرموده است، بھره

_____________________ 
ھای اقتصادی و اجتماعی و  ی اسالمی، برنامه ـ چنانکه پس از این گفته خواھد شد، در جامعه١

 توافق داشته ھمه به جانب ھمه با قواعد روانی و اخالقی کامالً ھا  این سیاسی و فرھنگی و جز
روند و ھمه با ھم ھماھنگ ھستند. در چنین  ھدفی واحد یعنی راه و روش خدا پیش می

ای که در ادراکات را تھییج، توان تحمل و اعتماد به نفس و مقاومت  ای، آثار ناپاک و آلوده جامعه
استوار بر بنیادھای اسالمی ی  شود و جامعه کند ایجاد نمی در برابر مشکالت را از انسان سلب می

 شود. ھا متأثر نمی از این آلودگی
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ان، آن کسانی که در نماز خشوع دارند، و کسانی که از گفتار  مؤمنان رستگار شده«
کنند، و آنان  بیھوده رویگردان ھستند، و آنان که به پرداخت زکات مال خود اقدام می

مگر برای ھمسران خود  ھای جنسی خود را در اختیار خود دارند. که تمایالت و نشانه
نان ھیچ سرزنشی بر آنان روا و یا کنیزان ملکی متصرفی آنان که در مباشرت با آ

 ».نیست
یم یک جسم و یک روح شویم و چنان امتزاج و توان می در حال پاکی و از راه حالل

ایم  ندانیم از کجا به ھم پیوستهوحدانیتی پیدا شود که ھیچیک احساس جدایی نکنیم، 
شود. باید احساس ذات واحدی داشته باشیم که  سرنوشتمان به کجا منتھی میو 

یکدیگر آمیخته است. در این صورت است که احساس آرام وجدان  اجزای وجودمان به
جنسی  لّذاتام، از تمام  ه بدو دست یافتهشائب . زیرا با قلب پاک و روان بیکنم می

روح خشک  انی مربوط به یک جسم بیشویم، اما این لذت جسم یکدیگر برخوردار می
ی  ی عالقه ھای روان نیز با آن درآمیزد، و دامنه ھای قلبی و آمیزش نیست، عطوفت

ی ظاھری جسم است. حتی در ھنگام وصال جسمانی  تر از عالقه قلبیم بسی گسترده
ھای  ھای قلبی و عالقه ھای نفسی چیرگی دارد. این محبت نیز ھیجانات روان، و عالقه

 لّذاتبخشد که  انی چنان حظ و نصیبی به جسم و جان، و آرامشی به اعصابم میرو
 رسد. نمی ھا بدانحسی ھرگز 

این موضوع جنس، از نظر اسالم، نه سرکوبی است نه پلید شمردن آن، بلکه لذتی 
یابد،  جانبه، لذت و تمتعی محسوس که حیوان آن را در نمی است کامل و فطری و ھمه

 شناسد! آن را میاما انسان قدر 
 ھای فطری، از نظر اسالم چنین است. تمام کشش

را بکشد. برای ھا  آن خواھد کند، زیرا نمی اسالم ھیچ نیروی فطری را سرکوب نمی
ی نیروھا نیازمند است، نیازمند موجود سالم، قوی، فیاض و  رشد کامل انسان، به ھمه

متحرکی است که بتواند بار زندگی را به راحتی تحمل کند. دارای رسالتی است که 
برای اجرا و تبلیغ آن رسالت نیازمند قدرت است. قدرت برای اجرای حق و عدل، قدرت 

دان کردن، قدرت برای بر دوش گرفتن و به منزل رسانیدن امانتی برای ساختن و آبا
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که برعھده دارد، قدرت برای عمل به مقتضیات زندگی، قدرت برای مبارزه در راه خدا و 
 سرانجام قدرت برای میل داشتن به زندگی.

عمًال ثابت شده تا کسی به زندگی عالقه نداشته باشد حاضر به مبارزه در راه حق 
 نیست! 

اند، ظاھرًا  مجاھدین حقیقی ترک عالیق دنیوی کرده بدان میلی نداشته :گر بگوییما
ایم، اما این حقیقتی است و ھیچ تردیدی نیز در آن نیست! زیرا  دچار تناقض شده

ی دنیوی بر انسان چیره شود، ھمت خود را  ھنگامی که حب حیات و حرص به بھره
کند، زیرا مبارزه در راه حق  ای حقیقت میھ صرف جھاد در راه امور غیرحقیقی و سایه

 کند. ھا محروم می انسان را از بھره
ی مال دوستی در وجود او  اما حقیقت این است که اگر کسی احساس کرد انگیزه

ھای زمینی رویگردان است، به اصالح باطل و احقاق حق و جھاد  ضعیف شده، از بھره
نظر او یکسان است، حق و باطل برای او  ی امور در پردازد، زیرا ھمه در راه حق نمی

توجه و  یکسان است. میل او نسبت به ھر چیز ضعیف است، و نسبت به ھمه چیز بی
 کند! اعتنایی نگاه می بی تفاوت است! به ھمه چیز با نظر بی

شمار  آن ترک دنیا و زھدی که مجاھدان حقیقی داشتند و صفت بارز آنان به
گیری محض از زندگی کامًال اختالف داشت.  دنیا و گوشهرفت، با رھبانیت و ترک  می

بدون استثنا تمام این مجاھدان دارای میلی جوشان و حیوانی و فیاض بودند. با وجود 
جستند! با  ھای زندگی کناره می این، از سطح وجود حیوانی خود باالتر رفته از بھره

خود را ضبط و مھار ھای جوشان و حیوانی فیاض  قدرت سھمناک تمایالت و خواست
 شدند. ی در راه حق رھسپار می د. علیه باطل جنگیده به جھاد و مبارزهنکرد می

 قیدی! این زھد نشان قدرت نفسانی است، نه ترک دنیا بر اساس بی
اصل، ھمان قدرت است. تمکن ھمان است. میل جوشان در ھر چیز ھمان قدرت 

است که میل استوار و قوی پارسایان را  ھا، قدرت برخورداری است. در میان انواع توان
برد، و بدانوسیله زمام نفس خود را  را باال میھا  آن بخشد، مرتبت انسانی تحکیم می

 گیرند. محکم در اختیار می
ی از نگرش اسالمی ھا گوش ، وج ی از شخصیت رسول خداھا گوش بدین ترتیب ما

 فھمیم. را می
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ی جوانب و امور زندگی قدرت  اجرای ھمهبه زندگی عالقه داشت، به  ج رسول خدا
کرد. چنان راه  ھای خود را نیز با جدیت دنبال می کافی داشت، و ھر یک از میل

خورد، با تمام قدرت و  شود، با میل و رغبت غذا می رفت که گویی از زمین کنده می می
ممارست داد و مواظب آن نیز بود و بر آن  تمکن پیوسته اعمال جنسی خود را ادامه می

ھای جوشان و زنده،  داشت. دارای نفسی فیاض بود، دارای موجودیتی بود با انگیزه
ی  ی جوانب زندگی، وظیفه نیرو و استعدادی با منابع سرشار که با تمام قدرت، در ھمه

دادند. در عین حال جنگجوی قوی و مجاھدی نیرومند بود، از ھر چه  خود را انجام می
 کرد. د بود، خودداری میموجب انصراف او از جھا

خواست باز  موجودی متکامل بود. در عین اینکه خود را از ھر چه دلش می
کرد، در ھر جھتی از جھات  داشت و با قدرت تمام از ھواھای درونش جلوگیری می می

پرداخت. آزادی ھمین  برداری می زندگی نیز با اصرار و قدرت و آزادی کامل به بھره
ی آزادی میل و اراده و در اختیار داشتن  حرّیتی که نمایانندهاست، آزادی حقیقی، 

قدرت، خودداری و ضبط نفس است. میل و رغبت، زمامدار و صاحب اختیار چنین 
شود که به ھر سو دلش خواست او را ببرد، بلکه مطیع او است، خودداری  کسی نمی

قیدی و  یکردن و ضبط نفس، در این صورت، موجب مرگ و نابودی و خواری و ب
 شود. اعتنایی به دنیا نمی بی

ھا و تمایالت درونی را آنچنان سرکوب  این است روش تربیت نفسانی اسالم. رغبت
آن خراب شود کند که حیوانیت آن بمیرد، نیروھای آن پراکنده شود و موجودیت  نمی

شرفت وجود آورند که زندگی پی تا نه عملی، نه تولیدی کنند و نه آبادانی در زمین به
کند، زیرا اگر ھیچ مانع و سدی  ھا را نیز بدون کنترل رھا نمی کند. در عین حال میل

کند و انسان را  را در زندگی حیوانی صرف میھا  آن نباشد، خود را ضایع وھا  آن در برابر
 آورد. به سطح حیوان فرود می

 است.» مھار و خودداری«ی این کار ھمان قدرت  وسیله
اقدام » مھارت کننده و نگھدارنده«ودکی انسان به تربیت قدرت اسالم از زمان ک

 دھد. رشد می کرده آن را
از بدو کودکی، با در نظر گرفتن معیار و مقیاس اطفال، آنان را به عاداتی وادار 

 ای ھوا و باشد و آنان را به خودداری کردن از پارهھا  آن ی رفتار کند که مھار کننده می
رسد، زیرا  گیری به این نتیجه نمی کند. با سخت ی متجاوز از حد آموخته میھا ھوس
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خواھد برای پختن و رسیده کردن،  ھدف اسالم از این کار انتقام از کودک نیست، نمی
ی اسالم برای این کار محبت است! آتش  او را در حرارت آتش کباب کند و بپزد! وسیله

آن محبتی که پدر و مادر را با کودکان پیوند  شود و محبتی که در خانواده اعمال می
 دھد. می

اندیشانه اختیار  برای ارشاد کودک، نصیحت نرم با مدارا و در عین حال عاقبت
کند که در دل نفوذ کرده، در اعماق جان جایگزین گردد. به کیفر رسانیدن،  می

رود  بکار میای احتیاطی است و در ھنگامی  نخستین راه جلوگیری نیست! بلکه وسیله
ان فایده بخشد و نه نصیحت و نه ھنگامی که کاشتن تر بزرگ که نه الگو قرار دادن

رسد. رسول  درخت دستی میان پدر و مادر و کودکان، در زمین دل او، به ثمر می
ھای خود را از ھفت سالگی وادار به نماز خواندن کنید، اگر تا  بچه«فرمود:  ج بزرگوار

نه . ١ »نشدند، برای نماز آنان را بزنید و محبت و محبت وادار سن دھسالگی با نصیحت
کنند و نه تربیت را با تنبیه. در این میان زمان طوالنی و  تعلیم را با چوب آغاز می

درازی برای کاشتن و نشانیدن این عادت پسندیده، یعنی عادت به خواندن نماز در دل 
کنند، سپس خانواده  از میآغ این زمان طوالنی، نخست با محبتآنان ھست. در 

کنند و  سرمشق این عمل برای اطفال خود خواھد بود، اگر وادار نشد، او را نصیحت می
ی سعادتمند این کار نیز  در عین حال از گفتار نرم و مدارای با او و بیان آینده

ای جز اعمال  کنند ... اگر ھیچکدام مؤثر نشد و بر او اثر نکرد، چاره خودداری نمی
ما اینشدت عمل نه آنچنان است اندکی شدت عمل برای درست کردن سرشت نیست، ا

دختران و دخترزادگان  ج که سرشت و موجودیت انسان را فاسد کند. پیغمبر اکرم
ھا  آن یک از آنان را زده باشد. در راه تربیت خود را تربیت کرد، بدون اینکه ھرگز ھیچ
ی کاملی برای آنان  ، خود، سرمشق و نمونهجز محبت و ارشاد چیز دیگری بکار نبرد

نه  ج داد. پیغمبر اکرم ی سعادتمندی را بدانان نوید می کرد که آینده بود، محبتی می
ی مسلمانان، در تمام شئون زندگی، سرمشق و  تنھا برای فرزندان خود، بلکه برای ھمه

 ی کامل بود. نمونه

_____________________ 
ـ حدیث بروایت ابوداود. البته بر خوانندگان پوشیده نماند دستورھای زدن زن و بچه که در آیات و ١

احادیث اسالمی آمده است شرایطی دارد و نباید اثری از زدن در بدن آنان باقی بماند وگرنه زننده 
 گناھکار است. (برگرداننده)باید جبران کند و 
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امه و در وقت معینی که عادت ای است برای کار معین بر اساس برن نماز ضابطه
دھد  کردن به این امر، از وسایل نگھداری نفس است. ھمچنین نماز انسان را عادت می

که در وقت معینی خود را به کاری ملزم کند. افزون بر اینکه خشوع و طھارت و نظارت 
و مراقبت به برخی از کارھا و رعایت چیزھایی در نماز الزم است ـ که ھر یک خود 

دھند ـ  ھا عادت می ای ھستند که نفس را به ضبط شھوات و مھار امیال و رغبت بطهضا
 نماز نیز یکی از وسایل نگھداری و مھار است.

ھا، روزه، بویژه یک عمل ضبط و امساک قوی فعالی است که به  از میان عبادت
اند. انسان نمای روشنی یکی از وسایل اسالم را برای تربیت از راه مھار و تربیت نفس، می

ی جایز و مباح خودداری و با ھا لذت ختیار و با اراده از بسیاری ازدر حال روزه به ا
ی خود چیرگی یابد و با این ھا ھوس کند که بر امیال و جدیت و قدرت عادت می

 بخشد. گی، موجودیت و سرشت انسانی خود را تحقق میچیر
شھوات است. برای نفس عادتی در حقیقت ھر عبادتی برای ضبط و مھار یکی از 

ی گوناگون راه حق و نیکی و ھا راه است که ادراکات و رفتار خود را مھار کند و میان
 اخالص را برگزیند.

اسالم تا وسایل مھار نفس را مھیا نکند و در اختیار انسان نگذارد آن را واجب 
فس، یک قدرت کند! از آنجا که قدرت مھار ن نمی کند! ھرگز بدون وسیله چنین نمی

 اصیل بشری و موجود در سرشت او است، آن را بر بشر واجب ساخته است.
ی ایمان به خدا و  دینی که ھیچ سخنی در باره بی ی نویسنده ١ژولیان ھکسلی

از کتاب خود با » یکتایی انسان«در فصل: تعظیم مفاھیم دینی از او برجا نمانده است، 
 د:گوی می» انسان در جھان نو«عنوان 

نباید فراموش کنیم که تفاوت انسان و حیوان از نظر عقل، بسیار بیش از آن اندازه «
گاه ھستیم. اما  پندارند، ھمه است که مردم عادی می ی ما از قدرت غریزه در حشرات آ

حشره قدرت پیدا کردن راه نوی را برای زندگی خود ندارند. پستانداران نیز محکوم 
برتری بر حشرات ندارند. و حال آنکه تفکر انسان (حتی  غرازی خود بوده در این باره

ھنگامی که به طور عادی و یا در ھوشیاری و یا اشتباه نیز به کار مشغول باشد) دارای 

_____________________ 
ی انگلیسی و  شناس و نویسنده ، زیست۱۸۸۷متولد  (Julian Sorell Hoxley) ـ ژولیان ھکسلی١

ی مشھور انگلیسی است.  شناس و نویسنده ) زیست۱۸۲۵-۱۸۹۵ی توماس ھنری ھکسلی ( نوه
 گرفته شده از وبستر انگلیسی (برگرداننده)
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محدود غریزی معینی ھستند و ای است. حیوانات دارای یک رفتار  العاده اھمیت فوق
سان در رفتار خود آزادی توانند خود را خارج کنند، اما ان از چارچوب تنگ آن نمی

طور یکسان آزاد است. افزون بر این،  نسبی دارد، و در معامالت و گرفتن و دادن به
ای است که دارای نتایج روانشناسی دیگری است، اما  العاده دارای نرمش و انعطاف فوق

گیرند. و انسان در این خوی انعطاف و سازش،  ی عقلی نادیده می این نتایج را فالسفه
ر میان تمام موجودات یگانه است، در واقع این نرمش، برای مثال، وجود انسان را به د

شود، موجودی که ناچار است خود را در  رساند که موجودی زنده و یگانه می جایی می
شناسی، در  ھای نفسانی قرار دھد. با وجود این نظریات جدید زیست معرض کشمکش

به حداقل، ھا  آن ھا و رساندن این کشمکش ھایی برای کاھش وجود انسان، دستگاه
 .١...»نامند  ھا را روانشناسان سرکوبی و برکندن و می دیده است. این دستگاه

قول ھکسلی) ھستند که انسان را از حیوان  شناسی (به ھای زیست ھمین دستگاه
 ھای غریزی خود را مھار و با آزادی کنند که رفتار و واکنش متمایز و به او کمک می

را به ھر جھت که دلش خواست ھا  آن ای که حیوان توانایی آن را ندارد) نسبی (به گونه
 بکشاند.

گیرد، از این نیروی  خدمت می اسالم، ھمانگونه که دیگر نیروھای انسان را به
مھارگر نیز برای پرورش جان و باال بردن نفس و تحقق بخشیدن به موجودیت عالی 

 دارد. ن را بکار وا میکند و آ انسان، استفاده می
 شماری دارد: و برای این کار وسایل بی

خدا  ھمچنانکه پیش از این گفتیم، اسالم برای دستیابی بدین ھدف، قلب بشر را به
آموزد در ھر کار و ادراک و فکری خدا را  و پروا داشتن از خدا پیوند داده، به او می

خشنودی او باشد. این کار با وجود مراقب خود بداند و خواھان عطوفت و رضایت و 
ین مھارکنندگان و بازدارندگان نفس سرکش از سرکشی تر بزرگ اینکه سرکوبی نیست، از

ھای زندگی را  کند، زیرا خدایی که به قلب مرتبط است، بھره است. دل را سرکوب نمی

ِ ٱَمۡن َحرََّم زِ�َنَة  قُۡل ﴿ کند: جایز شمرده بشر را به کسب آن تشویق می ۡخَرَج  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
أ

_____________________ 
گاه از انگیزه ـ آن چیزی که ھکسلی در کتاب خود١ ی  سرکوبی نامیده است، ھمان خودداری ناخودآ

فطری است که فروید تعریف کرده است، اما آنچه را که برکندن نامیده است عملی ارادی است و 
مھار و «دھیم که  ایم) ترجیح می ما (ھمانگونه که در کتاب انسان بین مادیگری و اسالم نوشته

 بنامیم.» خودداری
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 ِ ّيَِ�ِٰت ٱوَ  ۦلِعَِبادِه ْ ِ�  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱقُۡل ِ�َ لِ�َّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة َخالَِصٗة يَوَۡم  �ُّ
خدا جز نظافت و پاکی و طھارت چیزی برای انسان  .]۳۲األعراف:[ ١﴾ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ

 خواھد: نمی
َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۲۲۲البقرة: [ ٢﴾٢٢٢ لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ

کند.. ایمان به آخرت  اسالم، دل را به آخرت و زندگانی جاویدان نیز راھنمایی می
ای است که در قلب رسوخ کرده، موجب عجایب فراوان در  چنان ایمان حقیقی زنده
 نفس انسانیت شده است!

کند، اما او را از حرص  ھای دنیا منع نمی را از بھرهگرچه ایمان به آخرت، انسان 
اگر نیروی آزمندی احساس  دارد زیرا وار نسبت به شھوات پست زمین باز می دیوانه

ی قابل جوالنی نیست، نسبت به نفس، خودکامه  کند که میدان زندگی، میدان گسترده
مرگ، آشکارا به دشمنی  عمر، تا پیش از ھا، در این فرصت کم ه شده برای چپاول این بھر

رساند که نفس مبتال به  خویی با جان پرداخته این دشمنی را به جایی می و درنده
انتھا باشد، اگر انسان در حقیقت ایمان  جنون شود. اما چون فرصت بیکران و آرمان بی

 پیدا کرده فرصت عمر دنیا کوتاه و محدود و کم است، و تا پایان زندگی و اندک است:

ۡ�َياٱَمَ�ُٰع  قُۡل ﴿ دنیا را پست و ناچیز شمرده از اینکه آن را بیش از  .]۷۷النساء: [ ﴾قَلِيلٞ  �ُّ
و نه دچار اضطراب و دلھره و  خورد رده است نه افسوس بیھوده میحد به چنگ نیاو

کند: ھم احساس او  شود. با این کار دو چیز خوب را یکجا نصیب خود می می ترس
ھای دنیوی احساسی واقعی است، نه مانند شتابکاری که از  بھرهسبت به مزه و طعم ن

یک را  چشد و لذت ھیچ ترس تمام شدن روزی پیش از مرگ از ھر چیزی بسرعت می
برد، و ھم در عین حال دارای اطمینان و آرامش اعصاب و راحت وجدان است.  ھم نمی

ھا و  بر لذت آن بھره افزاید، ھای زندگی می این آرامش و اطمینان خود بر لذت بھره
خوبی درک کرده  ی ھمه را به ھایی که از عقل و متانت، به آرامی چشیده و مزه روزی
 است.

ھا، ھدف و  داند: این شھوت پس مسلمان با وجود چنین ایمانی پیوسته می
عمر خود را  سراسرھا  آن ای که انسان برای کسب گونه ھای زندگی نیستند به آرمان

_____________________ 
 ترجمه شده است.ـ پیش از این ١
 دارد. کاران، و روی آورندگان به پاکی را دوست می ـ بیگمان خدا توبه٢
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 وسایلی برای رسیدن بهھا  این حمت بیفکند، بلکه تمامنج و زصرف کند و به ر
 د.نتر ھست تر و سزاوار توجه ی عالیھا ھدف

کند که از  ھیچ ظرفی را پر نمیآدم «ی حفظ نیروی جسمانی است:  غذا وسیله
خود بدتر باشد، چند لقمه خوردنی برای نگھداشتن نسل فرزندان آدم کافی  شکم
  .١»است

 ی انتشار نوع بشر است: وسیلهامور جنسی 

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱَوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱ إِنَّ  ۡ� َ�َن  �َّ

 .]۱النساء: [ ﴾١ �ِيٗباَعلَۡيُ�ۡم رَ 
مردم! از پروردگاری پروا گیرید که شما را از یک جان آفرید، و از ھمان جا  ای«

 ».جفت او را بیافرید و خلق بسیاری از زن و مرد از آن دو برانگیخت
منقاد و ی انتشار نوع ممتازی از جنس بشر است که افراد مطیع و  ھمچنین وسیله

 خدا باشند: مؤمن به
ازدواج کنید و (مانند خود را) زیاد کنید زیرا من در روز قیامت به شما افراد امت «

 .٢»کنم افتخار می
ای برای آرامش و راحت بشر است نه برای دیوانگی و  ھمچنین جنس وسیله

 آشفتگی زندگی او:

نُفِس�ُ  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿
َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م أ ۡزَ�ٰٗجا لِّتَۡسُكُنٓوا

َ
ۡم أ

 ۚ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ  .]۲۱الروم: [ ﴾مَّ
ھا  آن ی ھایی بیافرید تا به وسیله و نیز از آیات خدا این است که از خود شما جفت«

 ».آرامش یافته با ھم انس گیرید و میان شما دوستی و مھربانی برقرار کرد
 ھای آن است: ی ایجاد اجتماع و تحکیم پایه وسیلهدارایی 

َفَهآءَ ٱتُۡؤتُواْ  َوَ� ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�ُم  لسُّ
َ
ُ ٱَجَعَل  لَِّ� ٱأ  .]۵النساء: [ ﴾لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما �َّ

قرر داشته به دست کم خردان اموالی که خداوند قوام زندگی شما را بدان م«
 ».ندھید

_____________________ 
 ماجه و حاکم. ـ حدیث نبوی بروایت احمد و ترمذی و ابن١
 ـ حدیث مرسل نبوی مروی از سعیدبن ھالل.٢
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َها﴿ ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ  .]۷۳التوبة: [ ﴾َعلَۡيِهمۚۡ  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  لُۡكفَّ

 ».قان مبارزه کن و بر آنان سخت گیربا کفار و مناف ،ای پیغمبر«
 حفظ حیات در برابر تجاوزھای گوناگون است: پشتیبانو 

ْوِ�  ۡلقَِصاِص ٱِ�  َولَُ�مۡ ﴿
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ ٱَحَيٰوةٞ َ�ٰٓ

َ
 .]۱۷۹البقرة: [ ﴾ۡ�

 .»خردمندان، برای شما در قصاص گرفتن یک نوع زندگی استای «
 نه برای خونریزی و تجاوز به دیگران:

﴿ ْ ِ ٱِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ ٱ �َّ ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
 .]۱۹۰البقرة: [ ﴾١٩٠

جنگند در راه بجنگید و تجاوز از حد نکنید که خدا  میبا کسانی که با شما «
 ».ا دوست نداردتجاوزکنندگان ر

ی  کند و ھمه ھا ارشاد می ی جنبه ھا و نیروھای حیوانی را در ھمه اسالم فعالیت
شدن نیروی انسان فقط در یک جھت  گیرد، و از خالصه موجودیت انسان را در برمی

ر راه امور جنسی صرف شود و یا در راه مال و یا گذارد فقط د نمی«کند  پیشگیری می
 .»ان خارج شده توازن را به ھم بزندخوراکی فقط که از حد مورد اطمین

ی جھات از علم، عمل، بازرگانی، صنعت، کشاورزی،  نیروی انسان را در ھمه
داری،  ی دولت، سیاست مملکت پیروزی و جنگ، آباد کردن زمین، ایجاد دولت، برنامه

ی  یعنی ھمه ھا، آن بر کارھای جامعه، امر به معروف و نھی از منکر و مانند نظارت
چیزھایی ھا  این ی کند. ھمه اموری که زندگی انسان را در برگرفته است، ارشاد می

دھد و ھرگز نیروھا را در یک  خود مشغول کرده آن را گسترش می است که زندگی را به
 زندگی را خالی گذارد.ی جوانب  آورد که بقیه جنبه گرد نمی

گیرد و از صرف تالش  کار می ی عالی و واال بهھا راه اسالم نیروی نفسانی را در«
ھای محسوس ظاھری پیشگیری  ی استعدادھای او به بھره انسان فقط در زمین و ھمه

کند. نفس را به جھاد در راه خدا راھنمایی کرده آن را سرشار از باور کند و آنچنان  می
ھای آن پر و سیراب شوند. باوری که در ھر  ی شاخه کند که ھمه بریز میآن را ل

انتھا، باوری که به  کند، باوری پاکیزه، واال و بی ای ترسیم می ای از زندگی نقشه رشته
ھای عالی بشری در زمین اصرار داشته بشر را  تحقق بخشیدن و عملی کردن آرمان

. این ھدف میان زن و مرد یکسان مشترک انگیزد تا برای تحقق آن مبارزه کند برمی
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است. زیرا ھر دو بشر ھستند و ھر دو خواھان پذیرفتن این باور و تحقق بخشیدن آن 
ی جھانگیر آن  ھستند. ھر دو تمایل دارند این باور را با تمام پاکی و صفا و گستره

  .١»رون جان و اندرون جھان عملی کنندد

� َ�ۡعُضُ�م  ۡستََجاَب ٱفَ ﴿ نَ�ٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لَُهۡم َر�ُُّهۡم �

ِينَ ٱّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  ْ َوقُتِلُواْ  �َّ ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا
ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َهاَجُروا

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
�َ َٔ  

ُ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها اتِِهۡم َوَ� نَۡ�ٰرُ ٱۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

َ
ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ۡ�

ِۚ ٱ ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۹۵آل عمران: [ ﴾١٩٥ �ََّواِب ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ
پس خدا دعاھای ایشان را اجابت کرد: من پروردگارم عمل ھیچ مرد و زنی از شما «
ستید؛ پس کسانی که مھاجرت کردند و از دیار خود مزد نگذارم، ھمه از یکدیگر ھ را بی

ی ھا بدی کشته شدند، بدن تردید از در راه من رنج کشیدند و کشتند و اخراج شدند و
کنم  ھایی می پوشانم و حتمًا آنان را وارد بھشت گذرم و گناھان آنان را می آنان درمی

ھا نزد  بھترین پاداشکه زیر آن نھرھا جاری است. این پاداشی از جانب خدا است و 
 ».خدا است

کار نه  نبرد. البته ای ی عالی بکار میھا راه اسالم نیروھای جسمانی را نیز در
بلکه برای نجات  ھا، آن دلیل توبیخ بیش از حد آن نیروھا است و نه به قصد سرکوبی به

ی پست محسوس و برگردانیدن از آن راه ھا لذت ی آن از گرفتار شدن در دام کشنده
کند  کند. تشویق به ورزشی می سواری تشویق می است. به این دلیل جوانان را به اسب

که (اگر به روش اسالمی برای تجھیز قوا انجام شود) ھم برای تقویت بدن مفید است و 
برد و نیروی جنگاوری را به مسیری  ھم شخصیت انسان را از محیط حس باال می

 داری و تدبیر منزل تشویق . دختران را به ھنر خانهدھد می تر و برتر و بھتر گرایش عالی
که خود ورزش و پرورش عالی است، و زن را نسبت به ھنرھای زنانگی ماھر  کند می
کند که  ای پاکیزه و با ارج شکوفا می گونه کند و موجودیت و سرشت زنانگی او را به می

ادرست نیفتد. ھمانگونه ی نھا راه برای برآوردن نیازھای جنسی به ھر فساد و تباھی و
گیرند، نیروھای خاص  ی سودمند و با ارزشی بکار میھا راه که نیروھای جسمانی را در

 برد. ی آنان بکار می زنانگی را نیز در راه ھنرھای خاص و شایسته

_____________________ 
 .»حني نكون مسلمني«فصل  »التقاليد معركة«ـ نک به کتاب ١
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ھای  دھد که انگیزه ھای جامعه را به صورتی ترتیب نمی اسالم ھیچیک از برنامه
روی در ھر امری را  برساند و نابود کند، از این رو زیادهفطری را تا آخرین حد خود 

 کند: طور کامل منع می به

ْۚ إِنَّهُ ﴿  .]۱۴۱األنعام: [ ﴾١٤١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
 ». کنند، دوست ندارد روی می روی نکنید که او(خدا) کسانی را که زیاده و زیاده«

 د.کن نوشیدن را منع میروی در خوردن و  زیاده

ْ ٱَوُ�ُواْ وَ ﴿ �ُوا َ�ۡ  ْۚ  .]۳۱األعراف: [ ﴾َوَ� �ُۡ�ِفُوٓا
 ».روی نکنید بخورید و بیاشامید (اما در خوردن و آشامیدن) زیاده«

 کند: پروری و رفاه را نیز منع می ھا و تن ھا و تمتع روی در بھره زیاده

بُواْ بِلَِقآءِ ﴿ تَۡرۡفَ�ُٰهۡم ِ�  �ِخَرةِ ٱَ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَو�  .]۳۲المؤمنون: [ ﴾�ُّ

زندگانی دنیا ما در آنان که کافر شدند و دیدار در روز آخرت را تکذیب کردند و «
 ».مند کرده بودیم... آنان را بھره

ِ ٱَ�ُۡ�ُُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  َوَ�ۡومَ ﴿ ۡم  �َّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ۡضلَۡلُتۡم ِعَبادِي َ�ٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
َ�َيُقوُل َءأ

 ْ بِيَل ٱُهۡم َضلُّوا ْ  ١٧ لسَّ ۡوِ�َآَء  قَالُوا
َ
ن �َّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

َ
ٓ أ ُسۡبَ�َٰنَك َما َ�َن يَ�بَِ� َ�َا

ٰ �َُسواْ  تَّۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ  .]۱۸-۱۷الفرقان: [ ﴾١٨اْ قَۡوَمۢ� بُوٗر� َوَ�نُو ّ�ِۡكرَ ٱَوَ�ِٰ�ن مَّ
ی  اند به عرصه جای خدا پرستیده و روزی که این مشرکان را با معبودانی که به«

گویند: آیا شما بندگان مرا از راه منحرف کردید  قیامت محشور کنند به آن معبودان می
و یا خود به راه ضاللت شتافتند؟ آنان گویند: پروردگارا، پاک و منزه باد، ما ھرگز جز تو 

دانیم، و لکن تو این کافران و پدران  ت و خداوندی خود نمیی والی کسی را شایسته
وری، تو  ی افراط در بھره ور کردی تا آنکه در نتیجه ی آن بھرهھا نعمتآنان را به دنیا و 

 ».خت و تباه شدندبمردمی بیچاره و بدو دستورھای تو را فراموش کردند، و 

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَِّذيٍر إِ  َوَما
َ
رِۡسۡلُتم بِهِ أ

ُ
ٓ أ ٓ إِنَّا بَِما  ﴾٣٤َ�ٰفُِروَن  ۦ�َّ قَاَل ُمۡ�َفُوَها

 .]۳۴سبأ:[
ھای  و ما ھیچ پیغمبری را به سرزمینی نفرستادیم جز اینکه عیاشان و خوشگذران«

 ».افریم و ھیچ باوری به شما نداریمآنان گفتند ما به رسالت شما ک
روی در تملک و فراھم آوردن ثروت بازداشته برای استیالی بر  انسان را از زیاده

مال حدودی معین کرده است که تجاوز از آن حد حرام است. ھمانگونه که رباخواری و 
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ھای کالن است، منع  داری و جمع ثروت احتکار را که در تمام عصرھا از وسایل سرمایه
ی انسان است و  دی و خوردن مالی که در اجارهکرده است، از غصب مال مردم و دز

مال کارگر و مزدور و تجاوز به حقوق مردم را نیز سخت بازداشته است، و چنان محل 
مصرف معینی برای مال واجب کرده است که مسلمان ناگزیر به آن گونه مصرف است 

ت و ھا برای پاک و حالل کردن مال است نه برای از بین بردن آن. زکا این مصرف
ھمه، ھا  این صدقات و انفاق در راه خدا و انفاق به پدر و مادر و خویشاوندان و جز

 روی در تملک، و برای کم کردن بخل و آز نفس است. وسایل پیشگیری از زیاده
 از اسراف در کشتن نیز منع کرده است:

َ�َن  ۥإِنَّهُ  لَۡقۡتِل� ٱ�ُۡ�ِف ّ�ِ  ُسۡلَ�ٰٗنا فََ�  ۦَوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َ�َقۡد َجَعۡلَنا لَِوِ�ِّهِ ﴿
 .]۳۳اإلسراء: [ ﴾٣٣َمنُصوٗر� 

م، یا ] او قدرتی مقرر داشته شته شود، برای ولّی [دمکه از روی ستم کس کو ھر «
 ». اری شده استیگمان او  بی ند.کاده روی یشتن زکد در ی] نبا پس [او ھم
و برای منع رواج فساد و عوامل کند،  روی در امور جنسی نیز پیشگری می از زیاده

 خوانی و مطربی و پرستی و آوازه محرک فحشا، با معاشرت و آمیزش زن و مرد و زینت
پرده، و ھرچه موجب تشویق و تحریض مردم به  ی بی کننده ی جنسی تحریکھا داستان

 .١کند روی و تجاوز از حد شود (حتی اگر مباح باشد) مبارزه می زیاده
تحریک فطری و ھر رنگی از انواع رفتارھای گوناگون را از  و نیز ھر جنبش و

 دارد. روی باز می زیاده
ی ھماھنگ و متوازن،  روی است که جامعه ھا از زیاده دلیل این مھارھا و بازداشتن به

شود و روح و عقل و جسم او با ھماھنگی کامل، در ھر لحظه  و انسان متعادل ایجاد می
دلیل محترم شمردن موجودیت  بهھا  این ی رم است و ھمهی خود سرگ به انجام وظیفه

دانند نه  اند. نه آن را مطرود می جسم است، نیازھای آن را خوب شناخته و درک کرده
 .دھند مورد تحقیر و توھین قرار می

_____________________ 
 .»حني نكون مسلمني«فصل  »التقاليد معركة«ـ نک به کتاب: ١



 
 
 
 

 :ومسفصل 
 جان بشر خطوط متقابل

ھای گذشته بیان کرده  ی اسالم را برای تربیت روان و جسم و خرد، در فصل شیوه
انسانی را نیز در واقعیت امر و در روش اسالم ارتباط کامل جوانب گوناگون سرشت 

ھا  آن ی گانه و پیوند دادن ھمه افذ سهندیدیم که چگونه اسالم با رسوخ در تمام این م
سوی خدا، در ذات انسان توازن درستی ایجاد  بهھا  آن جمعی دستهبه یکدیگر و ارشاد 

 کرده است.
 کنیم: بحث میھا  آن تر گذشته، به تفصیل از اینک دقیق

که ھمه جا محسوس  جسم و روان و خرد، در واقع خطوط عریض روشنی ھستند
آدمی دارد، اما از سوی دیگر در جان ھا  آن جودوبوده، ھر عملی در زندگی داللت بر 

خطوط بسیار دقیق، و یا بھتر بگوییم، تارھای بسیار نازک دقیقی ھستند که اسالم 
نوازد، و با تارھای گوناگون  ھای متناسب و میزانی می ھمزمان، با تمام آن تارھا آھنگ

 کند. انسان آواھایی ھماھنگ و کامًال منظم و گوشنواز خارج می
طوط دقیق متوازی نفسانی است ھای آفرینش بشری، ھمجواری این خ از شگفتی

که ھر یک در ھمان زمان رو به جھتی مخالف با جھت دیگر دارد. این خطوط عبارت 
بینی و تخیل، نیروی حسی و نیروی معنوی،  است از: بیم و امید، خوشی و اکراه، واقع

خواھی و کار داوطلبانه، فردگرایی و  ایمان به محسوسات و ایمان به غیب، الزام
رو  ھمه خطوطی متوازی و روبهھا  این فی بودن و مثبت بودن، و جزیی، منگرا جمع

ھای متفرقی که  ھستند. این خطوط با وجود اختالفی که با ھم دارند، مانند میخ
ی مھم خود  چیزی را به ھم وصل کرده باشند، با پیوستن وجود بشر به حیات، وظیفه

اجزای وجود ضرورت دارند! این  یک در جھتی برای پیوند دھند، و ھر را انجام می
شمار و میدان زندگی  خطوط ھمچنین افق وجود انسان را گسترده و جوانب کار را بی

ماند و در نتیجه  کنند که در حد معین و سطح واحدی باقی نمی او را چنان پھنادار می
دیتی آورند. موجو وجود می مانند به میان تمام آفریدگان خدا، برای انسان موجودیتی بی
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ی نخست خود: مشتی خاک و دمی روح،  که سرانجام به ھمان منشأ عجیب معجزه
 شود. منتھی می

از مزایای اسالم در ھمگامی با فطرت، این است، این است که ھیچ تاری از تارھای 
کند. البته بر ھر تاری  نفس را بدون اینکه آھنگی بر آن قرار دھد، به حال خود رھا نمی

کاھد که  از حد معین نیز از ظرفیت آن نمی تر کم کند و بار نمی بیش از ظرفیت آن
کند. افزون بر آن،  ی موجودیت انسان را تصرف می ی شایسته را سر ندھد! ھمه نغمه

کند  ھای محکم کننده ایجاد می چنان توازن و ھمسنگی منظمی در درون نفس با میخ
کند که یک سوی  ن کوک نمیکه به ھیچ جھتی متمایل نشود و تارھای نفس را آنچنا

 صدا ماند! آن صدا دھد و سوی دیگر بی
ی شگفت اسالم را برای ھماھنگ کردن این تارھای گوناگون دوگانه در این  شیوه

ی وسایل مورد نیاز برای به ھدف رساندن این نیروھا را ارائه  فصل بیان کرده ھمه
 دھیم: می

 بیم و امید -۱
روی ھم قرار گرفته  شود که روبه ی دیده میدر میان خطوط نفس، دو خط مواز

 است.
طور طبیعی ترس و امید دارد و این دو در فطرت ترکیب شده است. این  انسان به

شوند، طفل از تاریکی، تنھایی، سقوط،  دو استعداد ھمجوار ھمراه با کودک متولد می
شدن و برای ترسد. به امنیت، راحتی، گرم  آسیب دیدن، مناظر و اشخاص نامأنوس می

شیر خوردن در آغوش مادر خفتن و سپس به آغوش مادر و دامن پدر و دست کسانی 
کنند، امیدوار است. با  دھند و وسایل استراحت او را فراھم می که به او آرامش می

کنند. و با رشد بیشتر، بیم و امیدھا  روش کودک، این دو خط متقابل نیز رشد می
دو خط با تقابل و زوجیت خود، ادراک حیات و جھات شود، اما ھمان  تر می متنوع

کنند. در بزرگی از مرگ، فقر، ناتوانی،  زندگی را برای شخص، معین و محدود می
ی این چیزھای  زیانکاری، رسوایی، درد حسی و معنوی، معلوم و مجھول و ھمه

د ھای گوناگونی است که از یک تار به وجو نغمهھا  این ی ترسد. ھمه خوفناک می
ی قرار و آرامش  روی خود (تار امید) بر قله آید، ھمه از تاری که مانند جفت روبه می

ترین تارھا است. ھمچنین شخص در کھنسالی  ترین و گسترده انسان قرار گرفته از قوی
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ترین تارھا است. ھمچنین شخص  به آرامش انسان قرار گرفته و از قویترین و گسترده
نیت و راحتی، ماند دوران نوزادی امید دارد، اما در سحطی در کھنسالی به آرامش و ام

موقعیت، نعمت و آرزوھایی بسیار و  وقیت، قدرت، تمکن، مقام،فو نیز به دارتر.  دامنه
شمار و تمام ناشدنی امید دارد، ھر آرزویی که برآورده شود، آرزی دور و درازتری  بی

 گیرد. جان آن را می
رھم آمیختگی و آمیزشی که با ھم دارند، و آمیزش و بیم و امید با تمام قدت و د

اند، راه و جھت  اختالطی که با سرشت بشر دارند و در اعماق وجود او رخنه کرده
مار انسان را ترسیم و و رفتارھا و ادراکات و اع ھا ھدف حیات را مشخص کرده حقیقی

ندگی خود را برگزیده کنند. و انسان، به میزان و نوع ترس و امید خود، راه ز تعیین می
 کند. تنظیم میھا  آن رفتار خویش را سازگار با
ترسد،  کند. کسی که از فقر می ترسد، به ھیچ کاری اقدام نمی کسی که از مرگ می

ترسد، از ھر عملی که موجب  دھد. کسی که از زور می ھمتش را جمع مال قرار می
ی  ترسد، از معرکه شکست می کند. کسی که از درد و صدمه و زحمت او شود پرھیز می

کند، و در نتیجه به سختی و فشار دچار شده به ناگزیر به شدت  بزرگ زندگی فرار می
ترسد، از بند ھمه آزاد است و خود  نمیھا  این خورد. کسی که از ھیچدام از شکست می

در چیره و توانا و سختگیر است. کسی که ھا  آن کند و بر رھا میھا  آن را از زیر فشار
ھا  آن ی خود را براساسھا ھدف نیازی و نعمت است، فکر مقام و قدرت و مکنت و بی

برساند. اما کسی که کاری به این  ھا بدانگزیند که او را  کند و وسایلی برمی طرح می
آزاد ھا  آن نیست و از فشار ھا بدانچیزھا ندارد، در فکر تربیت وسایل نیز برای رسیدن 

کند و نه خوار  را میھا  آن نفس خود را مالک بوده نه بندگی ھا آن است، در مقابل
 شود. می

 کنند. این دو خط به ھمین ترتیب در زندگی بشر حکمفرمایی می
رسد که وسایل درست تربیت نفس را بر این دو تار بگذارد و  آن ترتیبی به نتیجه می

ع درست خود قرار جان را از انحراف شفا بخشد و آن را تقویت و تحکیم کند و به وض
 دھد.

کند که  ی ماھر و استاد، پیش از کوک کردن ساز، تارھای آن را محکم می نوازنده
ساز نفس، تارھای گوناگون پیش از تنظیم  زی ناسازی از آن سر نزند. اسالم نی نغمه

 مطمئن شود.ھا  آن ازماید تا از استحکام گفته شده را می
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زند که گوش سالم  ھایی سر می اندازه محکم، نغمهاز تار شل و سست و تار بیش از 
 کند. شود، و ضمیر انسان را ناراحت می از آن منتفر می

کمی و درستی حاز این رو یک نوازنده، پیش از آغاز به نواختن یک آھنگ، به م
زند و خوب  ای به این تار و گرھی بدان تار می تارھای ساز خود تکیه دارد. ضربه

ای  ارھای خوب کوک شده را میان انگشتان خود قرار داده نغمهآزماید، سپس ت می
 دھد. جانفزا و ھماھنگ از آن سر می

ھر ترس تباه کننده و ھر امید  کند، نخست ه دو خط بیم و امید تکیه میباسالم نیز 
پروری  زداید، آنگاه بدان دو تکیه کرده چنان آھنگ جانفزاری روح فی را از آن دو میمن
ترسد که  کند که سزاوار یک بشر واقعی است، از چیزھایی می ز میساھا  آن از

 ی ترس و به چیزھایی امیدوار که سزوار امید است. شایسته
آورد،  و فشار وارد میسنگینی  ری چیزھایی را که بر دوش بش نخست ھمه

ای را که واقعیت ندارد و در حقیقت  ھای درھم و برھم آشفته کننده دارد و خوف برمی
 زداید! دھد، از تار ترس می تغییری نمی امر

زداید! زیرا چه ارزشی دارد؟ آیا با ترس، مدت مرگ با به  ترس از مرگ را از نفس می
دھد؟ خیر ھرگز! و تا ترس، از  می اندازد و یا سرنوشت نوشته شده را تغییر تأخیر می

ای نیروی  یجهھا بدون ھیچ نت واقعیت چیزی کم نکند ارزش ندارد. زیرا این نوع ترس
 کوبد. انسان را تمام کرده، سرنوشت را در ھم می

کرار کرده ای گوناگون، بارھا این حقیقت را تھ ھا و آھنگ از این رو قرآن، به شکل
 است:

 .]۴۳ق: [ ﴾٤٣ لَۡمِص�ُ ٱَونُِميُت �َ�َۡنا  ۦَ�ُۡن نُۡ�ِ  إِنَّا﴿
 ».تسوی ما اس ھمه بهمیرانیم و بازگشت  کنیم و می ما ھستیم که زنده می«

َر  َولَن﴿ ُ ٱيَُؤّخِ َّ�  ۚ َجلَُها
َ
 .]۱۱المنافقون: [ ﴾َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء أ

 ».دھد د، خدا ھیچ تأثیری در آن نمیزمان مرگ ھر کس برس«

 .]۱۸۵آل عمران: [ ﴾لَۡموِۡت� ٱَ�ۡفٖس َذآ�َِقُة  ُ�ُّ ﴿
 ».ی مرگ است ھر نفسی چشنده«

 دھد: نه واقعیت امر را تغییر می پرھیز از مرگ نه سودی دارد و

ۡ�َنَما﴿
َ
ُم  � َشيََّدةٖ�  لَۡمۡوُت ٱتَُ�ونُواْ يُۡدرِ��ُّ  .]۷۸النساء: [ ﴾َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج مُّ



 ١٧٣  فصل سوم: خطوط متقابل جان بشر

 ».د!یم باشکی محھا برج ابد ھر چند دری د، مرگ شما را درمییھر جا باش«
نیست، زیرا اگر تار رسد، مانند مرگ نیز روا  انگیز بنظر می ترس از چیزی که ھول

زند و از شدت کشیدن ممکن  ی ناساز از آن سر می ترس بیش از حد کشیده شود، نغمه
 است پاره شود!

 ترسیدن از روزی نیز چنین است و درست نیست!

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
َوَمن ُ�ۡرُِج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  لَۡ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱمَِن  ۡلَ�َّ ٱ ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡ� ُ  .]۳۱یونس: [ ﴾�َّ

دھد؟ و یا کیست که چشم و  بگو: کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می«
آورد؟  بیرون میدھد؟ کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده  گوش به شما می

 ».آورد؟ پس خواھند گفت: خدا! کیست که فرمان او عالم را به نظم در می
شود  خوف از آزار و اذیت مردم و ھر ضرری که موجب انسان از نیروھای زمینی می

 روا نیست:

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ�َّ ُ  .]۱۸۸األعراف: [ ﴾�َّ

 ».بگو: بجز آنچه خدا بخواھد نه مالک سودی برای خود ھستم و نه ضرری«

ٓ إِ�َّ َما َكَتَب  قُل﴿ ُ ٱلَّن يُِصيبََنا ِ ٱَ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ  �َّ َّ�  ِ
 ﴾٥١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

 .]۵۱التوبة:[
ی ما نوشته است. او شویم جز سرنوشتی که خدا برا به ھیچ چیزی دچار نمی :بگو«

 ».خدا توکل کنند موال و سرپرست ما است. مؤمنان باید به

ُ ٱيَنُ�ُۡ�ُم  إِن﴿ ِيٱفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذلُۡ�ۡم َ�َمن ذَا  �َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  �َّ
 ِ  .]۱۶۰عمران:  آل[ ﴾ۦۗ َ�ۡعِده
و اگر به خواری چیره شود اگر خدا شما را یاری کند محال است کسی بر شما «

 ».واگذارد پس کیست که بتواند پس از آن شما را یاری کند؟
 و نیز ترس از نتایج مجھولی که برای کار معلوم باشد نیز درست نیست:

ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ� ﴿
َ
ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ وََعَ�ٰٓ أ

َ
ٞ لَُّ�مۚۡ  ٔٗ ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ  ﴾ا َوُهَو َ�ّ

 .]۲۱۶البقرة: [
، و چه بسا چیزی را چه بسا چیزی را دوست ندارید و آن چیز برای شما بھتر باشد«

 ».دوست دارید و آن چیز برای شما شر و بدی است
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َ ٱَ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ ۡمٗر�  �َّ
َ
 .]۱الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

 ».آورد و تو چه دانی شاید خدا پس از آن کاری از نو پدید«
ی بشر، یکی پس از  کننده  ھای مغشوش ی ترس قرآن به ھمه به ھمین ترتیب،

را از دوش جان ھا  آن زداید و بار سنگین دیگری، رسیدگی کرده ھمه را از نفس می
زندگی پویا و با ارج و قدرت و مکنتی رھسپار شود که به قدر و  سوی بهدارد تا  برمی

 سرنوشت ازلی و طبیعی خدا مطمئن بوده، به ھیچ چیز دیگر تکیه نکند.
سپس تار فطری ترسی را که در نفس بشریت نھفته است، گرفته چنان آھنگ 

 ی سرشت و ذات انسان است. کند که شایسته اصیلی از آن ساز می
آور نبوده و سزاوار ترس  بوده و سزاوار ترسآور ن وھای زمین ترسیک از نیر ھیچ

یک از این نیروھا نه از خود دارای توانی  ھیچاند.  رام شدهھا  آن ی نیستند، زیرا ھمه
ی ترسیدن  بوده و نه ذاتًا صاحب سود و زیانی ھستند. آن نیرویی در حقیقت شایسته

حق دھنده و گیرنده، رھا  رویی که بهتصرف و قدرت او است. آن نی در است ھر چیزی
کننده و بازدارنده است. در این صورت ترسیدن از آن واجب و ترس او را در دل 

 داشتن، به راه راست رفتن است.
شایسته است که ترس تنھا از خدا و از چیزھایی باشد که خدا بشر را بدان 

 ترساند. می

َما﴿ ۡيَ�ٰنُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  إِ�َّ   لشَّ
َ
ۡؤِمنَِ�  ۥۡوِ�َآَءهُ ُ�َوُِّف أ  ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

 .]۱۷۵عمران:  آل[
و از ترساند، شما از آنان نترسید  این ھمان شیطان است که دوستان خود را می«

 ».من بترسید اگر مؤمن ھستید

لَۡيَس ﴿
َ
ُ ٱ � ِ  ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  �َّ ِينَ ٱَوُ�َخّوِفُونََك ب ُ ٱَوَمن يُۡضلِِل  ۦۚ مِن ُدونِهِ  �َّ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ

 .]۳۶الزمر: [ ﴾٣٦ِمۡن َهادٖ 
ترسانند و ھر که را  ی نیست؟ تو را از قدرت غیرخدا میفاش کا آیا خدا برای بنده«

 ».خدا گمراه کند، دیگر ھیچ راھنمایی نخواھد داشت

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظيٖ�  قُۡل ﴿
َ
ٓ أ  .]۱۵األنعام: [ ﴾١٥إِّ�ِ

 ».ترسم من اگر نافرمانی خدای خود کنم از عذاب آن روز بزرگ می :بگو«

ِ  يُوفُونَ ﴿ هُ  �َّۡذرِ ٱب  .]۷اإلنسان: [ ﴾٧ُمۡسَتِطٗ��  ۥَو�ََخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
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 ».ترسند که شرش ھمه را فراگیرد میکنند و از روزی  یبه عھد و نذر خود وفا م«

ّ�َِنا يَۡوًما َ�ُبوٗسا َ�ۡمَطرِ�ٗر� ﴿  .]۱۰اإلنسان: [ ﴾١٠إِنَّا َ�َاُف مِن رَّ
ده و سخت ھولناک یھم کشترسیم در روزی که رخسار در ود میما از پروردگار خ«
 ».است

ترین ابواب خوف در  گستردهزند، از  اما این روزی که شرش بر سر ھر کس پرپر می
ی ترس و بیم و نگرانی از آن روز بحث کرده و واقعًا  قرآن است و بیش از ھمه در باره

ی او بر راه راست خداوندی استوار شده است، بیش از ھمه ھا قدم ھم قلب مؤمنی که
 ترسد. می زچیز از آن رو

سر قرآن فراوان است و ای در سرا کند، به اندازه آیاتی که از عذاب آخرت گفتگو می
نیست. اما در اینجا فقط به آن حقیقت ھا  آن بارھا تکرار شده که احتیاجی به بیان

در ھا را  ھا و نگرانی شود که خود انواع خوف روشن و آشکار موجود در آن اشاره می
 ده است!ینھا را پوشا ی سطح برگرفته ھمه

 وسایل ترسانیدن ھستند: ھای حسی گفته شده در قرآن، فقط به ظن قوی، عذاب

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ� � ْ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َفُروا َ�ٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ
 .]۵۶النساء: [ ﴾ۡلَعَذاَبۗ ٱُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُواْ 

 درافکنیم که ھرکسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنان را به آتش دوزخ «
 ».پوست تن آنان بسوزد به پوست دیگرش مبدل کنیم تا سختی عذاب را بچشند چند

ْ ٱفَ ﴿ ۖ ٱوَ  �َّاُس ٱَوقُوُدَها  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا  .]۲۴البقرة: [ ﴾ۡ�َِجاَرةُ
 ».ھا ھستند ی آن آتش، مردم و سنگ از آتشی بترسید که گیرانه«

َ�ٰلَِك ﴿
َ
ۡم َشَجَرةُ  أ

َ
ٰلِِمَ�  ٦٢ لزَّقُّومِ ٱَخۡ�ٞ نُُّزً� أ َشَجَرةٞ  إِ�ََّها ٦٣إِنَّا َجَعۡلَ�َٰها فِۡتَنٗة ّلِل�َّ

ۡصِل 
َ
نَّهُ  َطۡلُعَها ٦٤ ۡ�َِحيمِ ٱَ�ُۡرُج ِ�ٓ أ

َ
َ�ِٰط�ِ ٱرُُءوُس  ۥَك� فَإِ�َُّهۡم �ِ�ُوَن ِمۡنَها  ٦٥ لشَّ

َ�  ٦٧إِنَّ لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗ�ا ّمِۡن َ�ِيٖ�  ُ�مَّ  ٦٦ ۡ�ُُطونَ ٱوَن ِمۡنَها  ُٔ َ�َما�ِ  ُ�مَّ إِنَّ َمرِۡجَعُهۡم َ�ِ
 .]۶۸-۶۲الصافات: [ ﴾٦٨ ۡ�َِحيمِ ٱ

آیا این مقام عالی بھتر است و یا درخت زقوم جھنم که آن درخت را بالی جان «
اش گویی  ن دوزخ درآید، میوهیستمکاران قرار دادیم. زقوم درختی است که از ب

ھا را از آن پر  خورند که شکم سرھای شیاطین است، اھل دوزخ چنان از آن می
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سازند. پس از آن شرابی از حمیم سوزان جھنم خواھند داشت. و سپس بیگمان  می
 ».جھنم است سوی بهبازگشت آنان 

، ھر یک به اما حق این است که وسایل ترسانیدن بسیار و آھنگشان گوناگون است
کند، اما  دھند. یکبار عذاب محسوس را با عذاب معنوی ممزوج می نوعی نغمه سر می

 ی حسی آن بیشتر است: جنبه

ِينَ ٱفَ ﴿ َعۡت لَُهۡم �َِياٞب ّمِن نَّارٖ يَُصبُّ ِمن فَۡوِق رُُءوِسِهُم  �َّ ْ ُ�ّطِ  ١٩ ۡ�َِميمُ ٱَ�َفُروا
َ�ِٰمُع ِمۡن َحِديٖد  ٢٠ لُودُ �ُۡ ٱَما ِ� ُ�ُطونِهِۡم وَ  ۦبِهِ  يُۡصَهرُ  ٓ  ٢١َولَُهم مَّ ن َ�ۡرُُجواْ  ُ�ََّما

َ
َراُدٓواْ أ

َ
أ

ِ�يُدواْ �ِيَها َوذُوقُواْ َعَذاَب 
ُ
 .]۲۲-۱۹الحج: [ ﴾٢٢ ۡ�َرِ�قِ ٱِمۡنَها ِمۡن َ�ّ�ٍ أ

اند و بر سر آنان آب سوزان جھنم  کافران را لباسی از آتش دوزخ بر قامت بریده«
اخته شود و دو آنچه در اندرون آنان است، بدان آب وزان گھا  آن بدن ریزند تا پوست

است، ھرگاه خواھند از دوزخ به درآیند و آماده ھا  آن گرز گران و عمودھای آھنین برای
ذاب آتش بچشید ع :ن نجات یابند، باز آنان را بدانجا برگردانند و گوینداز غم و اندوه آ

 ».را
حسی است جز ھا  آن ی ای شدیدی است که ھمهھ این وصف دردناکی از عذاب

ی اندوه. در اینجا آھنگ ھمیشگی عذاب نفسانی را در کنار عذاب دردناک  واژه
 جسمانی قرار داده است.

 آمیزد: ھم می گاه عذاب حسی و معنوی را یکسان به

ۖ �ُّ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك مِنُ�ۡم إِ�َّ ِخۡزٞي ِ� ﴿ يَُردُّوَن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  ۡ�َيا
َشّدِ 

َ
 .]۸۵البقرة: [ ﴾لَۡعَذاِب� ٱإَِ�ٰٓ أ
پس جزای این چنین مردمی از شما چیست جز ذلت و خواری در زندگی این دنیا «

 ».ترین عذاب را خواھند دید و روز قیامت نیز سخت
قلب انسان بیش از  آورد که در اینجا ذلت و خواری دنیا یعنی چیزی را به میان می

ترسد که افزون بر عذاب روز قیامت یک رنگ عذاب آنی نزدیک  ھمه چیز از آن می
است. این خواری دنیایی از خدا است، و شایسته است که از آن بترسند، زیرا در 

رسد که  انگیز و ھولناک است، زیرا از سوی قدرتی این ذلت و زیان می حقیقت رعب
د چنین کند. و این توان می به دست او است و در حقیقتواقعًا خذالن و رسوایی 

 رسوایی و ذلتی است که ھیچ چاره و راه گریزی از آن نیست، زیرا از سوی خدا است.
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ی عذاب معنوی آن بر دیگری بیشتر  گاه در آمیختن عذاب حسی و معنویف جنبه
 است:

ِ ٱنَاُر ﴿ لُِع َ�َ  لَِّ� ٱ ٦ لُۡموقََدةُ ٱ �َّ  ٱَ�طَّ
َ
�ۡ �ِۡٔ  ِ  .]۷-۶الهمزة: [ ﴾٧ َدة

 ».گیرد را فرامی ھا وجدان و ھا دل آتش فروزان خدا، ھمان آتشی که«
چھره و جھت روشن آتش در اینجا عذاب حسی نیست، زیرا عذابی است که به قلب 

ور کرده و ترس و وحشتی در دل  ی آن ضمیر باطن را شعله رسد و شراره و وجدان می
 کند. ایجاد می
 نیز عذاب خالص معنوی است:گاھی 

َۡفٖس َشۡ� ﴿ ۡمرُ ٱاۖ وَ  ٔٗ يَۡوَم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس ّ�ِ
َ
�ۡ  ِ َّ  .]۱۹اإلنفطار: [ ﴾١٩يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ

روزی که ھیچکسی برای دیگری اختیار ندارد. امر و فرمانروایی در آن روز برای «
 ».خدا است

ِخيهِ  لَۡمۡرءُ ٱيَفِرُّ  يَۡومَ ﴿
َ
ّمِهِ  ٣٤ِمۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
ّمِۡنُهۡم  ۡمرِيٖٕ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦َو�َنِيهِ  ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ  ٣٥َوأ

ٞن ُ�ۡغنِيهِ 
ۡ
 .]۳۷-۳۴العبس: [ ﴾٣٧يَۡوَم�ِٖذ َشأ

گریزد، ھرکس از ایشان دارای  روزی که مرد از برادر و مادر و فرزندان خود می«
 ».کند نیاز می یتی است که او را بیشأن و موقع

هَ ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ اَ�ٰٓ ُقوا اَعةِ ٱَر�َُّ�ۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة  �َّ ٌء َعِظيٞم  لسَّ تََرۡوَ�َها تَۡذَهُل  يَۡومَ  ١َ�ۡ

�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ َذاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى 
َ
ٓ أ ا ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم  �َّاَس ٱُ�ُّ ُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ ٱ�ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب   .]۲-۱الحج: [ ﴾٢َشِديٞد  �َّ
ی روز قیامت رویداد بسیار سختی خواھد بود، روزی که آن رویداد بزرگ را  زلزله«

کند و ھر آبتن بار خود را  ببینید، ھر زن شیرده طفل شیرخوار خود را فراموش می
ست نگری، و حال آنکه م خود می بیفکند، مردم را از وحشت آن روز مست و از خود بی

 ».لکه عذاب خدا سخت استنیستند ب
در اینجا مقصود از ترس و وحشت صرفًا ترس نفسانی است، وحشتی که نفس از 

شود، و از عذاب حسی صحبتی  گذارد و جان از شدت سنگینی آن پایمال می زیر آن می
 نشده است.
 رساند: ی را به اوج خود میوای موارد عذاب معن در پاره



 روش تربیتی اسالم    ١٧٨

ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم ﴿  .]۱۷۴البقرة: [ ﴾َوَ� يَُزّ�ِيِهمۡ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱۡوَم يَ  �َّ
 ».کند گوید و نه آنان را تزکیه می در روز قیامت نه خدا با آنان سخن می«

ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم ﴿  .]۱۷۴البقرة: [ ﴾َوَ� يَُزّ�ِيِهمۡ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  �َّ
زد، و نه اندا آنان نظر لطفی میگوید نه به  در روز قیامت نه خدا با آنان سخن می«

 ».کند آنان را تزکیه می
 گیرد. ھا را در برمی ی درجات و میزان ھمچنین ھمه

تمام مردم در ترکیبات نفسانی یکسان نیستند. بیشتر مردم افرادی حسی و 
اند. تعداد اندکی نیز  ی زندگی را از راه حس و لمس دریافته سطحی ھستند که ھمه

ھا  آن ھای معنوی را مھم دانسته از ھای نفسانی و حالت رفته، موقعیتاین سطح باالتر 
ھای مزاج و ظرفیت خود، ممکن است گاھی  شوند. شخص به نسبت دگرگونی متأثر می

ی  اھل محسوسات و ظواھر، و گاھی اھل معنا و باطن باشد. از این رو اسالم ھمه
کند که ھر  ای میزان می ونهگوناگون تار خوف به گھا و طبقات  ھا را از سطح آھنگ

ی آن  ھا، در دایره حالت کس را از جھتی در برگیرد. و سرانجام ھر کس در حالتی از
ای ھدر رفته کسی از آمدن در این آھنگ  گذارد که اندک لحظه شود، نمی واقع می

ی نیرو و توان او  گسترده محروم بماند و یا آوایی متناسب با ساختمان ذاتی و به اندازه
 به وی نرسد!

گزیند که آن را به  و اما امید. اسالم راھی درست برای ھمگام شدن با امید برمی
 وضع مورد پسند و قابل اعتماد و استواری برساند.

 سوی ی دروغین را به ی آشفتهھا ارزش نخست امید به آرزوھای فریبنده و
 گرداند. ی حقیقی و راه درست برمیھا ارزش

رزند و مین، مانند دارای و فی گوناگون موجود در زھا تنعمبشر به بسیاری از 
ی ھا لذت به انواع ھا، این شھوات و مقام و عزت و قوه و قدرت، امیدوار است و افزون بر

گونه که پیش از این گفته شد، اسالم، نه  جسمانی و نفسانی نیز امید دارد. البته ھمان
کند، و نه رھبانیت و انصراف از  و پاکیزه محروم میی پاک ھا لذت ھا و شخص را از بھره

 دعوت کرده، تحریم ھا نعمتخواھد، بلکه مردم را آشکارا به آن نوع  کارھای دنیا فرا می
 داند: را بسیار بد میھا  آن
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ِ ٱَمۡن َحرََّم زِ�نََة  قُۡل ﴿ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦأ ِيَن قُ  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ ۡل ِ�َ لِ�َّ

ِ ٱَءاَمُنواْ ِ�  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة  .]۳۲األعراف: [ ﴾لۡقَِ�َٰمةِ� ٱَخالَِصٗة يَۡوَم  �ُّ
زه کیی پاھا یروز د آورده ویه برای بندگانش پدکنت خدا را یسی آن زکبگو: چه «

ا برای مؤمنان است. روز یھا] در زندگانی دن زهکیآن [پا«رده است؟ بگو: کرا حرام 
 .»] است ژه [آنانی] و امت [ھمیق

ھای  ای در شھوات فرو بروند که بھره اما در عین حال دوست ندارد مردم به اندازه
ی حقیقی جاودان و باقی بفریبد و باز دارد. به این ھا ارزش فناشدنی زمین آنان را از

ی زمین را تحریم  ی پاکیزهھا نعمتکند که خدا  دلیل در جاھای بسیاری تکرار می
 .»ه و شایسته، بھتر و پایدارتر استکردارھای پایند«آید. اما:  بدش نمیھا  آن نکرده از

َهَ�ٰتِ ٱلِلنَّاِس ُحبُّ  ُزّ�ِنَ ﴿ َهبِ ٱمَِن  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ لَۡقَ�ِٰط�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱِمَن  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�ٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِ ٱ ۡ�َۡيلِ ٱوَ  ۡلفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�َيَٰوةِ ٱَ�ٰلَِك َمَ�ُٰع  ۡ�َۡرِث� ٱوَ  ۡ� ۡ�َيا ُ ٱوَ  �ُّ ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ

ِيَن  ١٤ اِب  َٔ لَۡ� ٱ ۡ�ٖ ّمِن َ�ٰلُِ�ۡمۖ لِ�َّ
ُؤنَّبُِئُ�م ِ�َ

َ
ْ ٱ۞قُۡل أ َقۡوا ٰٞت َ�ۡرِي مِن  �َّ ِعنَد َرّ�ِهِۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡتَِها 
َ
َطهَّ  ۡ� ۡزَ�ٰٞج مُّ

َ
ِۗ ٱَرةٞ َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ آل [ ﴾١٥ ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب

 .]۵۸النساء: ۱۵-۱۴عمران: 
ی انبوه ھا مال ] زنان و فرزندان و لی] از [قب ھا [ی نفس برای مردمان حّب خواسته«

ن یان و زراعت آراسته شده است، ایی نشاندار و چھار پاھا اسب م وی] زر و س از [جنس
بگو: . فرجامی به نزد اوست یک] ن هکاست، و خدا [ست ی] بھره زندگانی دن هی[ھمه، ما

ه کی دارند یھا باغ زگاران به نزد پروردگارشانین خبر دھم؟ پرھیا شما را به بھتر از ایآ
زه کیز از] ھمسرانی پایاند. و [ن ه در آن جاودانهکباران روان است، یاز فرو دست آن جو

 ». ناستی] بندگان ب ا بر خوردارند. و خداوند به [حالو از خشنودی خد

ۡ�َياٱقُۡل َمَ�ُٰع ﴿  .]۷۷النساء: [ ﴾�ََّ�ٰ ٱَخۡ�ٞ لَِّمِن  �ِخَرةُ ٱقَلِيٞل وَ  �ُّ
پیشه  تقویی اندکی است و جھان آخرت برای کسی که  زندگانی دنیا بھره :بگو«

 ».کند از ھمه چیز بھتر است

﴿ ۚ ا َمَ�ُٰع  َوزُۡخُرٗفا ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ�ن ُ�ُّ َ�ٰلَِك لَمَّ ۡ�َيا  ﴾٣٥ِعنَد َرّ�َِك لِۡلُمتَّقَِ�  �ِخَرةُ ٱوَ  �ُّ
 .]۳۵الزخرف: [
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د پروردگارت و پایان و سرانجام نز ،ی زندگی این جھان است ھمه بھرهھا  این ...«
 ».برای متقیان است

 ..ھا. این و مانند
ی زمین و آبادان ساختن جھان و  ھای پاکیزه بشر به روزیور ساختن  اسالم، با بھره

ھای  دھد که بھره روزی، به او ھشدار می  ھای آن برای کسب گردیدن در گوشه و کناره
زمینی او را نفریبد و سرشت خود را در آن مستغرق نکند و توجه او را به امید به خدا 

 .ا بخواھددر دنیا و آخرت جلب کرده رضا و ثواب و خشنودی او ر
ی ترس زا در قرآن، ترس از عذاب آخرت در برگرفته  ھمانگونه که پھناورترین دامنه

 ی پھناوری دارند. ی آخرت نیز گستردهھا نعمتاست، 
ی آن ھا لذت ھرچه در آن باب از عذاب گفته شد در این باب از نعیم جھان دیگر و

 شود. گفته می
ی محسوس به ھا نعمته صورت نخست، بھشت اخروی موعود برای اھل تقوی ب

 شود: ذھن شخص متبادر می

تَِّ� ﴿ وَن  َ�ُطوُف  ١٦َ� َعلَۡيَها ُمَتَ�ٰبِلَِ�  ِٔمُّ ُ َّ�َ ۡ�َواٖب  ١٧َعلَۡيِهۡم وِۡلَ�ٰٞن �ُّ
َ
بَارِ�َق  بِأ

َ
َو�

عِٖ�  ٖس ّمِن مَّ
ۡ
ُعوَن َ�ۡنَها َوَ� يُ�ِفُوَن  ١٨َوَ�أ وَن  َوَ�ِٰكَهةٖ  ١٩�َّ يَُصدَّ ُ ا َ�تََخ�َّ َوَ�ِۡم  ٢٠ّمِمَّ

ا �َۡشَتُهوَن  ۡمَ�ٰلِ  ٢٢وَُحوٌر ِ�ٞ�  ٢١َطۡ�ٖ ّمِمَّ
َ
ۢ بَِما َ�نُواْ  ٢٣ لَۡمۡكُنونِ ٱ للُّۡؤلُوِٕ ٱ َكأ َجَزآَء

 .]۲۴-۱۶الواقعة: [ ﴾٢٤َ�ۡعَملُوَن 
نشینند.  زده می تکیهھا  آن روی یکدیگر بر ھای مرصع نشسته، ھمه روبه بر تخت«

ھا و  گردند، با کوزه پسرانی که حسن و جوانی آنان ابدی است پیرامون آنان می
ھا دردسری یابند و نه مست  ھرگز از آن شراب ،ھای پر از شراب ناب، نه ھا و جام مشربه

ی خوش برگزینند، و گوشت ھر مرغی که بخواھند و میل کنند و  شوند، و ھر چه میوه
ست در برابر آنچه ارید در صدف ھستند، پاداشی اچشم زیبا که مانند مرو زنان سیه
 ».دادند انجام می

ی ظاھری، بندرت ھا نعمتاما با وجود این ھمه تکرار در وصف محسوسات و 
ی اینگونه  محسوسات به تنھایی گفته شده است. در اغلب جاھایی که در باره

ی معنوی است. حتی شدیدترین ھا نعمتشود، ھمراه با  ی محسوس گفته میھا نعمت
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ھا، با  ی محسوس، در قرآن بیان شده است یعنی این آیهھا نعمتجایی که تقریبًا ھمه 
 کمیل شده است:جمالت زیر ت

ْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ ۢ بَِما َ�نُوا �ِيًما  َ�  ٢٤َجَزآَء
ۡ
إِ�َّ �ِيٗ� َسَ�ٰٗما  ٢٥�َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� تَأ

ۡصَ�ُٰب وَ  ٢٦َسَ�ٰٗما 
َ
ۡصَ�ُٰب  ۡ�َِم�ِ ٱ أ

َ
 .]۲۷-۲۴الواقعة: [ ﴾٢٧ ۡ�َِم�ِ ٱَمآ أ

ھوده و نه یدر آنجا نه سخنی ب. ردندک ] آنچه می به عنوان پاداشی است به [جبران«
 ». ند و سالمی] سالم گو ه [ھمگیکن سخن را یمگر ا. ] گناه آلود بشنوند [حرفی

شود که در آن محیط  صفایی منتھی میو با ی حسی به چنان جو پاک ھا نعمتو 
پاکیزه نه بیھودگی وجود دارد و نه گنھکاری، محیطی با آنچنان سالمت و صفا که 

فضای بھشت را پر ھا  آن ی افراد موجود در خود را فراگرفته صدای سالم و تھنیت ھمه
 کرده است.

ی معنوی، به تنھایی پراکنده ھا نعمتقرآن اشاره به ھای  آنگاه در بسیاری از سوره
 ی حسی است.ھا نعمتھای پیش، ھمراه با  است و یا مانند آیه

َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱيُۡدِخُل  �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمنُوا ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ل�َّ نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
�ۡ 

َساوَِر ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�ٞر 
َ
ْ  ٢٣ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ ّيِبِ ٱإَِ�  وَُهُدٓوا مَِن  لطَّ

 .]۲۴-۲۳الحج: [ ﴾٢٤ ۡ�َِميدِ ٱَوُهُدٓواْ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط  ۡلَقۡولِ ٱ
ایی ھ اند، وارد بھشت خدا کسانی را که ایمان آورده و کارھای شایسته کرده«

کنند که زیر درختان آن نھرھایی جاری است، و در آنجا دستبندھایی از طال و  می
ی حریر بیارایند و به گفتار خوش و راه پسندیده  مروارید به دست کنند و تن به جامه

 ».ھدایت شوند

ُؤَ�ٓءِ لََضآلُّوَن  �َذا﴿ ْ إِنَّ َ�ٰٓ ۡوُهۡم قَالُٓوا
َ
ْ َعلَۡيِهۡم َ�ٰفِِظَ�  ٣٢َرأ رِۡسلُوا

ُ
ٓ أ  ۡ�َوۡمَ ٱفَ  ٣٣َوَما

ِينَ ٱ ارِ ٱَءاَمُنواْ ِمَن  �َّ  .]۳۴-۳۳المطففین: [ ﴾٣٤يَۡضَحُكوَن  لُۡكفَّ
ھای آنان  نگرند و در چھره ھا می بیگمان نیکوکاران در نعمت ھستند بر تخت«

 ».شناسی را می ھا نعمتخوشی 

﴿ ٞ  ١١�َۡسَمُع �ِيَها َ�ٰغَِيٗة  �َّ  ١٠ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ  ٩لَِّسۡعيَِها َراِضَيةٞ  ٨ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِعَمةٞ  وُُجوه
ۡرفُوَعةٞ  ١٢�ِيَها َ�ۡ�ٞ َجارَِ�ةٞ  رٞ مَّ ۡ�َوابٞ  ١٣�ِيَها ُ�ُ

َ
وُۡضوَعةٞ  َوأ  ١٥َوَ�َمارُِق َمۡصُفوفَةٞ  ١٤مَّ

 .]۱۶-۸الغاشیة: [ ﴾١٦َوَزَراِ�ُّ َمۡبُثوثٌَة 
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دیگری در آن روز از آثار نعمت شادان است. از تالش و کوشش خود رخسارھای «
اند، در آنجا ھیچ سخن بیھوده  د. که در بھشت بلند مرتبت مقام یافتهنخشنود ھست

ھای عالی و بلندپایه  ی جاری است. و در آنجا تختھا چشم نشنوند. در آن بھشت
ی گرانبھا ھا فرش رده وب کاندرصف بالش مرت ھای بزرگ گذاشته، صف اند. و قدح نھاده

 ».اند گسترده

﴿ ٞ ۡسفَِرةٞ  وُُجوه ةٞ  ٣٨يَۡوَم�ِٖذ مُّ ۡسَتبِۡ�َ  .]۳۹-۳۸عبس: [ ﴾٣٩َضاِحَكةٞ مُّ
 ».ای فروزان است و خندان و شادمان رخسار طایفه«

ُتَها﴿ َّ�
َ
� ۡرِضيَّٗة  رِۡجِ�ٓ ٱ ٢٧ لُۡمۡطَم�ِنَّةُ ٱ �َّۡفُس ٱ َ�ٰٓ ِ�  ۡدُخِ� ٱفَ  ٢٨إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ
 .]۳۰-۲۷الفجر: [ ﴾٣٠َجنَِّ�  ۡدُخِ� ٱوَ  ٢٩ِعَ�ِٰدي 

سوی پروردگارت باز گرد که تو خشنود و او راضی از تو  ای نفس مطمئن و آرام، به«
 ».اص من درآی و در بھشت من داخل شواست. پس در صف بندگان خ

ھای حسی دامن  ای از بھره این مثال، نعمت روحی خالص آمده ھیچ شائبه در
ی قدرت خدا است.  فقط اطمینان و رضا در حوزهمعنویت او را مشوب نکرده است. 

برگرد با رضا و » پروردگارت«فرماید: برگرد به جانب  را ندا داده می» نفس«خدا این 
م پروردگارت از تو راضی است. خشنودی که ھم تو از پروردگارت راضی ھستی و ھ

به «درآمده، » در شمار بندگانم«گوید!  سپس با نظر بلند مھربانش در او نگاه کرده می
 فرماید. ، افزون بر این، آن نفس را به خود نزدیک کرده تکریم نیز می»بھشتم درآی

 مانند این را در جای دیگر فرموده است:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱواْ َءاَمُنواْ وََعِملُ  �َّ ا  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَسيَۡجَعُل لَُهُم  ل�َّ  .]۹۶مریم: [ ﴾٩٦ُوّدٗ
گمان کسانی که ایمان آوردند و کارھای شایسته انجام دادند، بزودی خدای  بی«

 ».دھد مان برای آنان محبتی قرار میرح
خدا نسبت به بندگان او » محبت«ی  تصفیه شده به درجهتلطیف و  ھا لذت ھا و بھره

 ھا است. ترین بھره ترین و شگفت رسد که عالی می
ای  ھایی در سطح و طبقات گوناگون ھستند. پاره ھمانگونه که گفتیم مردم صنف

یکی  سوی بهاند. ھر بشری  زندگی محسوس را اختیار کرده، گروھی ھم معنا را برگزیده
است و یا ی ترازوی میل او بدانسو بیشتر  از این دو حالت بشر متمایل بوده کفه

ھای  نظر آھنگوجود آورده است. از این  ھمزمان میان ھر دو آمیزش و اختالطی به
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کند که  ھایی بر این یک تار ساز می ساز شده است، آھنگ قرآنی بر ھمین تار چند جانبه
ی حسی را آنچنان وصف ھا نعمتگیرد. قرآن  ھم حیات و ھم معنویات را در بر می

دھد که حتی کسانی که به  داشتنی بدان می و دوستی خاص  کند و چنان مزه می
 !شوند ی حسی نیز عالقه ندارند بدان سو جلب میھا نعمت

گیرد! به  دست می جوار، زمام نفس بشریت را بهمرو و ھ اسالم از راه این دو تار روبه
سازد و در این میان  خوف و وحشت دچار می اندازد، به دھد و به آرزو می او وعده می

 نشاند که قصد دارد در قرارگاه نفوس بکارد. ای را می بذرھای شایسته تمام
است، » برانگیختن و ترسانیدن«به نام  اسالمیاسالم این دو خط را که نزد مؤلفان 

 پیوندد. ھای زندگی بشری را ھم بدان دو خط می ی فعالیت دھد و ھمه ھم ربط می به
طور کلی  را به یکی از این دو خط، و یا بهو اوامر و نواھیش ھا  قرآن، تمام راھنمایی

کند تا در اعماق  ای تکرار می دھد، و این نواھی و اوامر را به اندازه به ھر دو، پیوند می
گاھانه و یا  نفس جایگزین شود و قرار گیرد و این جایگزینی و مالزمه نیرویی شود که آ

گاھانه، بشر را متوجه خیر و از شر دور کند.  ناآ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ُٰت  ل�َّ  َ�ِٰ�ِينَ  ١٠٧نُُزً�  ۡلفِۡرَدۡوِس ٱَ�نَۡت لَُهۡم َج�َّ
 .]۱۰۸-۱۰۷الکهف: [ ﴾١٠٨�ِيَها َ� َ�ۡبُغوَن َ�ۡنَها ِحَوٗ� 

ھای فردوس آنان را  آنان که به خدا ایمان آوردند و کارھای شایسته کردند، بھشت«
ھمیشه در آن بھشت ابدی ھستند و ھرگز از آنجا انتقال نخواھند جایگاھی است. 

 ».یافت

ِينَ ٱ﴿ ْ َ�تَُّقوَن  �َّ ْ َوَ�نُوا ىٰ ٱ لَُهمُ  ٦٣َءاَمُنوا ۡ�َياٱ ۡ�َيَٰوةِ ٱِ�  ۡلبُۡ�َ ِ� ٱَوِ�  �ُّ  ﴾�ِخَرة
 .]۶۴-۶۳یونس:[

 ».بشارت استآنانکه ایمان آوردند و پرواداری داشتند، ایشان را در دنیا و آخرت «

َو�َۡسَتۡغفُِروَن  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِهِۡم َو�ُۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ۡلَعۡرَش ٱَ�ِۡملُوَن ﴿
ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ  ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن َءاَمُنوا ِيَن تَابُواْ وَ  ۡغفِرۡ ٱلِ�َّ ْ ٱلِ�َّ َبُعوا ۡم َسبِيلََك َوقِهِ  �َّ

ِٰت َعۡدٍن  َر�ََّنا ٧ ۡ�َِحيمِ ٱَعَذاَب  ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
ُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم  لَِّ� ٱَوأ وََعد�َّ

نَت 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ

َ
ّ�ِ ٱ َوقِهِمُ  ٨ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوأ ّ�ِ ٱَوَمن تَِق  اِت�  َٔ لسَّ  اتِ  َٔ لسَّ

 .]۹-۷: نالمؤم[ ﴾٩ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َقۡد رَِ�َۡتهُ 
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اند و آنان که پیرامون عرش ھستند به  آنان که عرش الھی را بر دوش گرفته«
آورند، و برای کسانی که ایمان  گویند و به او ایمان می ستایش پروردگار خود تسبیح می

خواھند: ای پروردگاری که علم و رحمت را بر ھمه چیز  یآوردند از خدا آمرزش م
ن را از عذاب ای، کسانی را که توبه کردند و راه تو را دنبال کردند بیامرز و آنا گسترده

آنان را وارد بھشت َعدن کن که آنان و پدران  ،. پروردگاراآتش دوزخ محفوظ دار
تو با قدرت و حکمتی. و نیز آنان ای که  درستکار و ھمسران و فرزندانشان را وعده کرده

داری در آن روز، در حق  دار که تو ھر که را از زشتکاری نگه را از انجام اعمال زشت نگه
 ».ه این است در حقیقت رستگاری بزرگای ک او مرحمت بسیار کرده

سپس آیات دیگری در قرآن آمده این اعمال و عمل شایسته و بایسته را روشن و 
 کند: خوبی بیان می شمار آن را به و مقررات بیسازد  گسترده می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  �ٖ�ِ

َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
 تُۡؤِمنُونَ  ١٠َءاَمُنواْ َهۡل أ

 ِ ِ ٱب ِ ٱَوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلِ�ُ  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن بِأ

 .]۱۱-۱۰الصف: [ ﴾١١ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن 
ای کسانی که ایمان آوردید، آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب «

دردناک نجات دھد ھدایت بکنم؟ به خدا و پیغمبر او ایمان بیاورید و به مال و جان در 
دانستید. تا خدا  ما بھتر است اگر میراه خدا جھاد کنید؛ این کار از ھر چیز برای ش

گناھان شما را بیامرزد و در بھشتی داخل کند که زیر درختان آن نھرھا جاری است و 
ماید. این ھمان رستگاری بزرگ ھای نیکو عطا فر ھای عدن جاودانی منزل در بھشت

 ».است

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱقُتِلُوا ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 ١٦٩أ

ُ ٱبَِمآ َءاتَٮُٰهُم  فَرِِح�َ  ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ وَن ب ِينَ ٱَو�َۡستَۡبِ�ُ َّ�  َّ�
َ
ْ بِِهم ّمِۡن َخلۡفِِهۡم � لَۡم يَلَۡحُقوا

وَن بِنِ  ١٧٠َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ِ ٱۡعَمةٖ ّمَِن ۞�َۡسَتبِۡ�ُ نَّ  �َّ
َ
َ ٱَوفَۡضٖل َوأ َّ�  �َ

ۡجَر 
َ
 .]۱۷۱-۱۶۹آل عمران: [ ﴾١٧١ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱيُِضيُع أ

اند، بلکه زندگانی ھستند که  البته نپندارید آنان که در راه خدا کشته شدند مرده«
ت در نزد پروردگارشان روزی دارند. آنان از فضل و رحمتی که خدا به آنان داده اس

اند و بعدًا به آنان ملحق خواھند  د و به مؤمنانی که ھنوز بدانان نپیوستهنشادمان ھست
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شد، مژده دھند که نه ترسی برایشان است و نه اندوھگین باشند. آنان را به فضل و 
 ».نعمتی از خدا بشارت دھند و اینکه ھرگز خدا اجر اھل ایمان را ضایع نخواھند گذارد

ۡمَ�ٌٰل  قُۡل ﴿
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمَِن  ۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاٱ
َ
ٓ أ ٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َها ِ ٱَوتَِ�َٰرة َّ� 

ْ َ�َ�َ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َ  �َُّصوا
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱوَ  ۦۗ بِأ  ۡلَقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ

 .]۲۴التوبة: [ ﴾٢٤ ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ
بگو: اگر شما پدران و پسران و برادران و ھمسران و خویشاوندان خود و مالی را «

 ھا بدانه ھایی را ک اید و تجارتی که از کسادی آن بیمناک ھستید و خانه که گرد آورده
اید، از خدا و رسول و جھاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، منتظر  دل خوش داشته

 ».کند باشید تا ھنگامی که خدا فرمان خود را فرو فرستد و خدا بدکاران را ھدایت نمی

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

ثَاٗما 
َ
 ۦَوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۡلَعَذاُب ٱَ�ُ  يَُ�َٰعۡف  ٦٨َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق �

ُل  إِ�َّ  ٦٩ُمَهانًا  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ ٱَمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ اتِِهۡم  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱَحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن   .]۷۰-۶۸الفرقان: [ ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ
خوانند، و نفس محترمی را که  و آنان ھستند که با خدای یکتا کسی را شریک نمی«

کنند  رسانند، جز اینکه به حق باشد. و ھرگز عمل زنا نمی خدا حرام کرده به قتل نمی
شود و با  رسد، و عذاب او در قیامت مضاعف کیفر گناه خود میکه ھر که چنین کند به 

ذلت و خواری در دوزخ جاویدان شود، مگر کسانی که از گناه توبه کنند و ایمان 
ھا بدل کند که  جای آورند، پس خدا گناھان آنان را به خوبی بیاورند و عمل صالح به

 ».دگان بسیار آمرزنده و مھربان استخدا در حق بن

ِينَ ٱ﴿ ُ�لُوَن  �َّ
ۡ
ْ ٱيَأ ِيٱَ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  لّرَِ�ٰوا ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َتَخبَُّطُه  �َّ ۚ ٱِمَن  لشَّ  لَۡمّسِ

ُهۡم قَالُٓواْ إِ�ََّما  َّ�
َ
ْۗ ٱمِۡثُل  ۡ�َۡيعُ ٱَ�ٰلَِك بِ� َحلَّ  لّرَِ�ٰوا

َ
ُ ٱَوأ َم  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوََحرَّ وِۡعَظةٞ مَ  ۥَ�َمن َجآَءهُ  لّرَِ�ٰوا

ّ�ِهِ  ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦّمِن رَّ
َ
ِۖ ٱإَِ�  ۥٓ َما َسلََف َوأ ۡصَ�ُٰب  �َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم  �َّارِ� ٱَوَمۡن َ�َد فَأ

وَن   .]۲۷۵البقرة: [ ﴾٢٧٥�ِيَها َ�ِٰ�ُ
ند جز مانند کسانی که شیطان از مس کردن آنان خورند، برنخیز ی که ربا میکسان«

خرید و فروش مانند ربا است، و حال آنکه  :کرده است، به این دلیل که گفتند را دیوانه
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خدا خرید و فروش را حالل و ربا را حرام کرده است. ھر کس که پند و اندرز خدا بدو 
ی او در گذرد و سرانجام کار او با خدا باشد،  رسیده و این کار را رھا کرد، خدا از گذشته

 ».مانند ار زشت اقدام کنند تا ھمیشه در دوزخ میو کسانی که دوباره بدین ک

َُّمَزٍ�  َوۡ�لٞ ﴿ ِ ُهَمَز�ٖ ل
ِيٱ ١لُِّ�ّ َدهُ  �َّ نَّ َماَ�ُ  ٢ ۥَ�ََع َماٗ� وََعدَّ

َ
هُ  ۥٓ َ�َۡسُب أ ۡخَ�َ

َ
 ٣ ۥأ

ۖ َ�ُ�َبَذنَّ ِ�  ٓ  ٤ ۡ�َُطَمةِ ٱَ�َّ ۡدَرٮَٰك َما  َوَما
َ
ِ ٱنَاُر  ٥ ۡ�َُطَمةُ ٱأ لُِع  لَِّ� ٱ ٦ قََدةُ لُۡموٱ �َّ َ�طَّ

ۡ� ٱَ�َ 
َ
ۡؤَصَدةٞ  ٧ َدةِ  ِٔۡ� َها َعلَۡيِهم مُّ  .]۸-۱الهمزة: [ ﴾٨إِ�َّ

اش سرگرم است.  زبان. کسی که مالی اندوخته به شماره وای بر ھر عیبجوی ھرزه«
پندارد مالش او را جاودان کند؟ ھرگز! بلکه بدون تردید به آتش سوزان درافتد. چه  می

زبانه  ھا دل آن آتش سوزان چیست؟ آتش فروزان خدایی است. آتشی که بر میدانی
 ».کشد ھایی بلند زبانه می در ستون کشد. آن آتش از ھر سو آنان را در بر گرفته می

ھای بیم و امیدی را که ممکن است در دنیا، به  اسالم تمام آھنگ ،بدین ترتیب
کند. و از این آھنگ پردامنه،  می زندگی بشر دچار شود؛ بر این دو تار متقابل از

آورد که نفس را از ترس از امور زمینی و وابستگی به  ھای جدیدی بیرون می نغمه
ی  ی زندگی آزاد کرده، بشر را در راه خیر به کار بیاندازد و در ھمه ھای بیھوده بھره

، ھای عمل به فعالیت وادارد: میدان سیاست، میدان اجتماع، میدان اقتصاد میدان
ھای پاکیزگی و صفای خلق، پاکی ضمیر، جلب رضای خدا و  آبادانی زمین، ھمه بر پایه

کند،  کند که ضمیر بشری را پاکیزه می فرار از عذاب پروردگار. آواھایی از آن خارج می
ترین توجیه را  ین لمس و گستردهتر کوچک کند که با بیداری، ای ھشیار می و به اندازه

رساند که وقتی گمان برد خدا از عمل او راضی است، برایش  درک کرده به جایی می
کند و ھنگامی که احساس کند خدا از کاری به غضب  بسنده بوده و اقدام به عمل می

ای که بر اساس قرآن تربیت شده بودند  کند. مسلمانان اولیه آید از آن دوری می می
نسبت به امور، و  ھا آن دارای ھمین روش و ھمین نگرش بودند، حساسیت بسیار

ھمچنین اطمینان به خدا تا جایی بود که با ھمین حال، شب و روز خود را با خدا 
ی چنین  دانسته نه در ھنگام عمل و نه در ھنگام استراحت از او غافل بودند. در باره

 مردمی آفریدگار گفته است:

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱب   .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
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ار ک] به  هکد آورده شده است، [یه برای مردم پدکد ین اّمتی ھستیشما بھتر«
 .»دیمان دارید و به خدا ایدار ست باز مییار ناشاکد و از یدھ سته فرمان مییشا

 خوشی و اکراه -۲
اکراه نیز دو خط متقابل نفس است. این دو خط نیز مانند دو خط موازی خوشی و 

 ای از نفس و زندگی را در بر گرفته است. بخش گسترده ھا، آن بیم و امید و در کنار
کند که با دو خط نخستین کرد، نخست این  اسالم، ھمان رفتار را با این دو خط می

کند که بدون سستی و یا  ن ساز میی ھمجوار را محکم و سپس آھنگی بر آ دو رشته
 شدت زیاد، شایسته است از آن خارج شود.

انسان، بدون تردید خود را دوست دارد، و این حب نفس و خویشتن دوستی در 
 فطرت او درآمیخته است:

  .]۸العادیات: [ ﴾٨لََشِديٌد  ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿
 ».است و بدون تردید او (انسان) شدیدًا خیر دوست«

حسی و معنوی برخوردار شود، شخصی  لّذاتدوست دارد که از تمام انواع گوناگون 
مبرز، مشھور، قوی، متمکن و صاحب قدرت باشد، ھمیشه بر ھمه کس قاھر و چیره 

ی مرکزی و  باشد، بر بسیاری از چیزھا چیره شود، عمر جاودانه باید و سرانجام نقطه
 محور جھان ھستی باشد.

ھای او را سد  آید... از ھر چیزی که جلو خواست چیزھایی نیز بدش میانسان از 
ثمر رسیدن میل و به  ھر سد و عایق مادی و معنوی که از کند اکراه دارد از می

کند، از مردمی نیز که ممکن است از چیرگی منحصر به فرد  ھای او پیشگیری می رغبت
ریک بدانند، اکراه دارد و سرانجام او بر امور پیشگیری کنند و خود را در این تسلط ش

 ھر رنج و زحمتی که دچار شود و از ھر تجاوزی به حق او شود، نزد او نامطلوب است.
آید.  ھا ھمه آواھایی است که از دو تار خوشی و اکراه جان بشری بیرون می این

 ای نیز شایسته است. ناشایست و پارهھا  آن بسیاری از
کند. اسالم  که آن را تربیت، آراسته و پیراسته میجنگد بل اسالم با فطرت نمی

ناپسند شمارند.  خواھد مردم بر اساس فطرت خود دوست بدارند و برخی چیزھا را می
مطلق و نامحدود، طوری نفس را سرکوب، و نیروی او را زایل و  اما خوشی و اکراه

در برابر ھر چیز کند و به بندگی  ھای گوناگون پراکنده می  ھای او را در جھت انرژی
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پذیر نیست، اگر حس دوست داشتن و  دارد که رھایی از آن امکان  اعتباری وامی بی
کنترل تبدیل شود، نه تنھا به دیگران، بلکه به  ناپسند شمردن به یک شھوت سرکش بی

ی نیستی و پرتگاه  رساند و این کشمکش و برخورد به دره خود نیز در نفس آسیب می
 کشد. سقوط می

ھایی قرار داده است. این  این رو اسالم برای تمایالت خوشی و اکراه، مھارکنندهاز 
 ھا، به روان و خرد، و ھمه با ھم، به خدای واحد پیوند دارند. ھا و مھارکننده نگھدارنده

آید، زیرا ھمانگونه که پیش از  اسالم، از اینکه کسی خود را دوست بدارد، بدش نمی
ین عاملی است که تر بزرگ ی فطری قوی بوده انگیزهآن گفتیم، خویشتن دوستی 

کند، یعنی نفس  ی شتافتن به جانب کار و آبادانی و سازندگی و تولید می انسان را آماده
خواند. و ھر راھی را  می ھا بدانراند که اسالم مردم را  چیزھایی می سوی بهانسان را 

 دھد. رابر انسان قرار میشود در بھا  آن که موجب با نشاط و خوشی پایان یافتن
ی  شناسد که بر انگیزانده ای نمی اما اسالم حب نفس را به عنوان حس نابود کننده

داند، حقیقت نیز چنین است، زیرا  ی نفس می ھا باشد، بلکه آن را ستمی در باره شھوت
ھای نفسانی، زمام خود را به آن سپارد، ظلم کرده و آن را به  کسی که برای وسوسه

  .١اندازد اه ھالکت میپرتگ
پذیر و پندنیوش بوده، به راه  شناسد که نصیحت اسالم حب نفسی را به رسمیت می

کند که سعادت دنیا و آخرت و بویژه  درست و شایسته رفته باشد. به جھتی سیر می
ی آخرت جاویدان ھا نعمتسعادت آخرت او که سرای ھمیشگی است، تأمین شود زیرا 

 در حالی که زندگانی دنیا: و عذابش پابرجاست. 

ۢ بَۡيَنُ�ۡم َوتََ�اثُٞر ِ� ﴿ ۡمَ�ٰلِ ٱلَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِ�َنةٞ َوَ�َفاُخُر
َ
ۡوَ�ٰدِ� ٱوَ  ۡ�

َ
َكَمَثِل َ�ۡيٍث  ۡ�

ۡعَجَب 
َ
ارَ ٱأ ۖ  ۥَ�َباتُهُ  ۡلُكفَّ � ُ�مَّ يَُ�وُن ُحَ�ٰٗما ٮُٰه ُمۡصَفّرٗ  .]۲۰الحدید: [ ﴾ُ�مَّ يَهِيُج َ�َ�َ

رایش و تفاخر میان شما و حرص زدن به مال و و لھو و عیاشی و آ بازیچه است«
روید و کفار را به  فرزندان. در واقع زندگی دنیا مانند بارانی است که (از آن) گیاھی می

 ».بپوسدشگفتی آورد، سپس بنگری که زرد و خشک شود و 

_____________________ 
 ».پرورش بدن«ـ نک به فصل گذشته ١
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یری ی فناپذھا نعمتکدام نادانی است که سرای ھمیشگی و نعمت جاویدش را به 
درد  آید، و پیوسته با ھزاران دست نمی بفروشد که ھرگز در این دنیا لذت کامل از آن به

 ین آن نابودی است؟.تر کم ھا آمیخته است که و نگرانی
دوستی این نیست، و سزاوار انسان نیست که خود را چنین دوست  نه، خویشتن

ت از محبتی است داشته باشد. دوستی و محبت حقیقی انسان نسبت به خودش عبار
ھای حیوانی و پست زمینی،  که او را از فرود آوردن سر بندگی و خواری در برابر شھوت

 در امام دارد و خواری رسوایی و عذاب دردناک روز کیفر را نیز از او دور کند.
آھنگ و  انگیز و زیبا و خوش ھای دل اسالم، برای دستیابی بدین ھدف؛ چنان نغمه

کند که انسان را به حب به نفس به شکل درست خود  ستی ساز میدلپسندی بر تار دو
 برساند.

 کند. ی محبت به خدا را بر آن ساز می ھایی گوناگون نغمه نخست با آھنگ
که زندگی را به انسان بخشیده خدا است.  ای  دھنده  ی نعمت آموزد بخشنده بدو می

ی او یعنی خدا  شیده، آفرینندهی نیروھا و مزایا و صفات ذاتی را به او بخ کسی که ھمه
 ت:اس

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ ﴿ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡمۖ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
َرُ�ۡم فَأ  .]۳التغابن: [ ﴾َوَصوَّ

 ».صورت درآورد رینرا به حق آفرید و شما را به بھت و زمین ھا آسمان (خدا)«

�َ�ٰنَ ٱَخلََق  ٢ ۡلُقۡرَءانَ ٱَعلََّم  ١ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿  .]۴-۱الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�ََيانَ ٱَعلََّمُه  ٣ ۡ�ِ
 ».(خدای) رحمان، قرآن را آموخت. انسان را آفرید. نطق و بیان را بدو تعلیم داد«

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ َك بَِرّ�َِك  ۡ�ِ ِيٱ ٦ لَۡكرِ�مِ ٱَما َغرَّ ٮَٰك َ�َعَدلََك  �َّ  ﴾٧َخلََقَك فََسوَّ

 .]۷-۶اإلنفطار: [
ه تو را کآن. فت؟ی] به پروردگار بزرگوارت فر زی تو را [نسبتیانسان، چه چی ا«

 ».] را معتدل گرداند نشتید، آن گاه استوار ساخت، سپس [آفریآفر

ِيٓ ٱ﴿ ٍء َخلََقهُ  �َّ ۡحَسَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
 َخۡلَق  ۥۖ أ

َ
�َ�ٰنِ ٱَو�ََدأ  .]۷السجدة: [ ﴾٧ِمن ِطٖ�  ۡ�ِ

نیکوترین گونه بیافرید و خلقت انسان را از گل آغاز آن (خدایی) که ھر چیز را به «
 ».کرد

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ِض ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
 .]۲۹البقرة: [ ﴾َ�ِيٗعا ۡ�

 ».او کسی است که ھر چه را در زمین است برای شما آفرید«
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لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱتََر أ ا ِ�  �َّ َر لَُ�م مَّ �ِض ٱَسخَّ

َ
ِ  ۡ�َۡحرِ ٱَ�ۡرِي ِ�  ۡلُفۡلَك ٱوَ  ۡ� ۡمرِه

َ
َو�ُۡمِسُك  ۦبِأ

َمآءَ ٱ ن َ�َقَع َ�َ  لسَّ
َ
�ِض ٱأ

َ
َ ٱإِنَّ  ۦٓۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۡ� َّ�  ِ  .]۶۵الحج: [ ﴾٦٥لََرُءوٞف رَِّحيٞم  �َّاِس ٱب

و کشتی به امر او  ،ای ھرچه را در زمین است خدا برای شما تسخیر کرد آیا ندیده«
کند و آسمان را از افتادن بر روی زمین جز به دستور او بازداشته  در دریا حرکت می

 ».ا نسبت به مردم بسیار مھربان استن ترید خدو؟ بدتاس

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
لَُ�ِٰت ٱوََجَعَل  ۡ� ۖ ٱوَ  لظُّ  .]۱األنعام: [ ﴾�ُّوَر

و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی  ھا آسمان حمد و ستایش به درگاه خدایی که«
 ».برقرار کرد

ُ ٱوَ ﴿ ا َخلََق ِظَ�ٰٗ� وََجَعَل لَُ�م ّمَِن  �َّ َبالِ ٱَجَعَل لَُ�م ّمِمَّ ۡ�َ�ٰٗنا ۡ�ِ
َ
 .]۸۱النحل: [ ﴾أ

پوشش و خانه پدید  ھا کوه از ھای فراھم کرد و و خدا از آنچه آفرید برای شما سایه«
 ».آورد

ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

 ۚ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ  .]۲۱الروم: [ ﴾مَّ
ھای رحمت خدا این است که از جنس خود شما ھمسرانی برای شما  از نشانه«

 ».قرار کردی آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مھربانی بر لهآفرید تا به وسی

نَۡ�ٰمِ ٱلَُ�ۡم ِ�  �نَّ ﴿
َ
ا ِ� ُ�ُطونِهِ  ۡ� ُّۡسقِيُ�م ّمِمَّ � ۖ َنًا  ۦلَعِۡ�َٗة ِمۢن َ�ۡ�ِ فَۡرٖث َوَدٖ� �َّ

ٰرِ�َِ�  ۡعَ�ٰبِ ٱوَ  �َِّخيلِ ٱَ�َمَ�ِٰت  َوِمن ٦٦َخالِٗصا َسآ�ِٗغا ّلِل�َّ
َ
َ�تَِّخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗر� َورِۡزقًا  ۡ�

وَۡ�ٰ  ٦٧َحَسًناۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة لَِّقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن 
َ
ِن  �َّۡحلِ ٱَر�َُّك إَِ�  َوأ

َ
ِِذيٱأ َبالِ ٱمَِن  �َّ ِ�ۡ 

َجرِ ٱُ�ُيوٗتا َوِمَن  ا َ�ۡعرُِشوَن  لشَّ  .]۶۸-۶۶النحل: [ ﴾٦٨َوِممَّ
از میان ھا  آن ش و توجه به چارپایان برای شما عبرت است که در شکمو البته نگر«

شود که برای نوشندگان گوارا است. و از  سرگین و خون، شیر خالصی درست می
دست  ای به گیرید و روزی پاکیزه ثمرھای نخل و انگور شربت شیرین و شھدی می

ی ھست. پروردگارت به زنبور ھای اندیشند نشانه آورید. در این نیز برای کسانی که می می
ھای درختان و چیزھایی که برای سقف  عسل وحی کرد که از کمرھای کوه و شاخه

ی پروردگارت را به اطاعت پوی. از ھا راه ھا بخور و برند منزل گیر، آنگاه از میوه بکار می
 ».آید که شفای مردم در آن است شکم آن شربت رنگارنگی بیرون می
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سان آفریده است، نسبت نموزد خدا با این ھمه نعمت که برای اآ میاسالم به مردم 
به بندگان خود بسیار مھربان و صاحب رحمت است و برای آنان خیر و خوبی را 

 خواھد: می

 .]۷۸الحج: [ ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ۡجتَبَٮُٰ�مۡ ٱُهَو ﴿
 ».دین برای شما تعیین نکرده است و شما را برگزید و رنجی و مشقتی در«

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  .]۱۸۵البقرة: [ ﴾ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ۡليُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ
 ».ده را خواسته است نه تکلیف دشوارخدا برای شما حکم آسان و سا«

ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿ َّ�  ۚ  .]۲۸۶البقرة: [ ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
 ».کند مگر به قدر توانایی تکلیفی تعیین نمیخدا برای ھیچکس «

این خدای مھربان حکیم، بر گناھکاران و خطاکاران، اگر بر گناه و بدی خود اصرار 
 بخشد: ان است و ھمه را میھربنورزند، م

ُ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱوَ  ١٣٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َّ�  ْ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱإِذَا َ�َعلُوا َّ� 

ْ ٱفَ  نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر  ۡسَتۡغَفُروا نُوَب ٱِ�ُ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ٰ َما َ�َعلُواْ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن  �َّ واْ َ�َ  ١٣٥َولَۡم يُِ�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ّ�ِهِ  أ ٞ ّمِن رَّ ۡغفَِرة ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها َجَزآؤُُهم مَّ نَۡ�ٰرُ ٱۡم وََج�َّ

َ
ۚ َونِۡعَم  ۡ� َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ۡجُر 
َ
 .]۱۳۶-۱۳۴آل عمران: [ ﴾١٣٦ لَۡ�ِٰملِ�َ ٱأ

ستدار نیکوکاران یعنی کسانی است که اگر کار زشتی از آنان سر زد و یا به وخدا د«
خود ستم کردند خدا را به یاد آورده برای گناھان خود از او آمرزش بخواھند، جز از 
گاه  خدا گناه آمرزنده کیست؟ (نیکوکاران) کسانی ھستند که اگر به زشتی عمل خود آ

ھایی است که نھرھا  نان آمرزش پروردگار و بھشت، پاداش ایکنند نمیشوند بر آن اصرار 
ند. چه نیک پاداشی اھل عمل یش جاری است. جاویدان در آن بھشت ھستھا باغ زیر

 ».دارند

ُل  إِ�َّ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ ٱَمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱَوَ�َن   .]۷۰الفرقان: [ ﴾٧٠وٗر� رَِّحيٗما َ�فُ  �َّ
جز کسانی که (از کار بد خود) برگشته و کار درست و شایسته انجام دھند. «

کند و خدا بسیار  خداوند کارھای بد اینچنین افراد را به حسنه و کار نیک تبدیل می
 ».آمرزنده و مھربان است
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ِينَ ٱ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ نُفِسهِۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ  .]۵۳الزمر: [ ﴾�َّ

اند بگو از رحمت خدا نومید  به بندگانی که در حق خود ظلم و اسراف کرده«
 ».نشوید

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
ۚ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ  .]۴۸النساء: [ ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

آمرزد، اما گناه کسانی را که  خدا گناھی کسی را که برای او شریک قایل شود نمی«
 ».آمرزد گناه دیگری جز شرک کنند اگر بخواھد می

ی خدا، را ساز  خدا، آھنگ محبت جھان ھستی، آفریده محبت اسالم، پس از
کند، ھمچنان که پیش از این گفتیم، اسالم دوستی و صمیمیت عمیقی میان  می

زند. دوستی محکم از این نظر که از یک مبدأ بوده و آفرینش ھر  انسان و جھان گره می
گی انسان را دو از جانب خدا است (علم جدید نیز وحدت ساختمانی عامل ھستی و زند

کشف کرده است). دوستی از این نظر که ھر دو در پرستش خدا و تسبیح و تنزیه 
نسبت به دو اشتراک دارند، دوستی در انسان از این نظر که در تسخیر جھان منافعی 

 فراوان برای او وجود دارد.
نوازد که  ای را برای انسان می انگیز محبت و عشق موجودات زنده آنگاه آھنگ دل

 .در سکونت بر روی زمین شریک ھستند..
د، نفریدگار آنان را از یک گوھر آفریده، ناچار به محبت به ھمدیگر ھستمردمی که آ

در آفرینش و در حس محبت ھمه با ھم برادر، از نظر زندگی بر  زیرا ھمه برادر ھستند
ر مبدأ و سطح این سیاره ھمه با ھم برادر، از نظر مصالح مشترک با ھم برادر، از نظ

 منتھی نیز ھمه با ھم برادر ھستند.
کند و حق این برادری را با چنان  قرآن این برادری را آنچنان به مردم گوشزد می

کند که وجدان و ضمیر باطن را به حرکت و جنبش  صورت زیبایی یادآوری می
 دارد: وامی

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا ن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َخلََقُ�م ّمِ  �َّ

ْ ٱَوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓءۚ وَ  َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
 .]۱النساء: [ ﴾ۡ�

د و یگانه آفریتن  یکه شما را از کد یی مردم، از آن پروردگارتان پروا بدارا«
ه به کی یند. و از خداکاری پرایرد و از آن دو مردان و زنان بسکھمسرش را از او خلق 

 ».دیشاوندی پروا داری] رابطه خو د، و از [گسستنینک گر درخواست میی] او از ھمد [نام
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ۡصَبۡحُتم  �َّ
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

 .]۱۰۳آل عمران: [ ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ بِنِۡعَمتِهِ 
ی شما با ھم دشمن بودید و خدا در  این نعمت بزرگ خدا را به یاد آورید که ھمه«

 ».ا ھم برادر شدیدو نعمت خدا ھمه بدل شما مھر یکدیگر را به وجود آورد و به لطف 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ وتُواْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 .]۹الحشر: [ ﴾ۦَ�ۡفِسهِ 
کنندگان به  و کسانی که پیش از ایشان خانه را برای ایمان مھیا کردند، ھجرت«
ی خود (انصار، اھل مدینه) را دوست دارند، و از آنچه بدانان داده شد ھیچ  خانه

یابند، و اگر چه به چیزی احتیاج داشته باشند،  نمی ھا بدانحاجتی در دل خود نسبت 
 ».دارند (مھاجرین را) بر خویشتن مقدم می

نُفَسُ�مۡ ﴿
َ
 .]۱۱الحجرات: [ ﴾َوَ� تَۡلِمُزٓواْ أ

 ».جویی نکنید و ھرگز از خود عیب«

ِخيهِ َميۡ ﴿
َ
َم أ ُ�َل َ�ۡ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
� ۚ ٗتا َوَ� َ�ۡغَتب �َّۡعُضُ�م َ�ۡعًضا

 ۚ  .]۱۲الحجرات: [ ﴾فََكرِۡهُتُموهُ
ه گوشت کسی از شما دوست دارد کا یند، آکبت نیگری را غیاز شما د یکچ یو ھ«

 ».دیراھت دارکن امر ین) ھمه شما از ایقیبرادر مرده خود را بخورد؟! (به 
 نیز در این باره بسیار است: ج احادیث با صفا و پر از لطف رسول اکرم

برای خودش  ایمان نیاورده است تا ھنگامی که آن چیزی راھیچکس از شما «
 .١»دوست بدارد نیزبرای برادر خود  دوست دارد

 .٢ »تبسم و لبخند تو به برادرت صدقه و احسان است!«
 .٣»شناسی سالم کن شناسی و نمی به ھر کس که می«

_____________________ 
 ـ حدیث نبوی نقل از بخاری.١
 ـ به روایت ابن حبان و بیھقی.٢
 ـ به روایت بخاری و أبوداود و نسائی و ابن ماجه.٣
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شھیدان در میان بندگان خدا کسانی ھستند که پیغمبر نیستند، اما پیغمبران و «
آنان گروھی  :کیستند ای رسول خدا؟ فرمود برند. گفته شد: آنان بدانان رشک می

ی نور  (به وسیله ھستند که بدون داشتن خویشی و نسبتی با یکدیگر فقط به نور خدا
ورزند. رخسار آنان نور  گر محبت مییایمانی که خدا در دل آنان گذاشته است) به یکد

ند. اگر مردم از چیزی بترسند آنان را ترسی فرا نگیرد و از و بر منبرھای نور قرار دار

َ�ٓ ﴿ شوند. سپس این آیه را خواند: آنچه که موجب اندوه مردم است، دلتنگ نمی
َ
إِنَّ  �

ۡوِ�َآَء 
َ
ِ ٱأ گاه باش«. ١]۶۲یونس: [ ﴾٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ د (دوستان و) یآ

 .»شوند! ن میینه ترسی دارند و نه غمگای خدا، یاول
ھایی برای سوق دادن بشر بدان محبت باصفای پاکی  ھا و محرک انگیزهھا  این تمام

 ی برادران نیکوکار و ارجمند است. است که شایسته
کند،  پرور را بدین ترتیب تنظیم می آور جان ھای نشاطی آواز م ھمهھنگامی که اسال

شود  ایجاد می ندوستی متوازن ھماھنگی در انسا یشتنطور طبیعی حب ذات و خو به
رساند که نه ظلم و  ای می گیرد و آن را به چنان درجه که در جای درست خود قرار می

 کند. دارد و نه حقوق دیگران را به نفع خود غصب می ستم بر کسی روا می
در  اما حس اکراه و ناخوشایندی ... اسالم این حس غریزی را متوجه قوای شر

 کند.  زمین می
جایز نیست که انسان از خدا، از رسول خدا، و یا ھر کدام از مالئکه و فرستادگان او 

د بدش بیاید، و ھمچنین نباید از جھان ھستی، زندگی و یا از انسان کراھت داشته باش
، لیه شر، با تمام اشکال و گوناگونیظف است که این حس فطری را ع... اما انسان مو

 ونه و نوعی که ھست و ھرجا که باشد، بسیج کند.به ھر گ
از آن احساس ناخوشایندی کند  نای بد است، سزاوار است که انسا ھر گونه ستم، به

 و در برابر آن مقاومت از خود نشان دھد:

لَْم ىلَعَ َ�ْفيِس  إِ�ِّ  ،ييَا ِعبَادِ « ْمُت الظُّ ًما فََال َ�َظالَُموا َحرَّ (حدیث . »وََجَعلْتُُه بَيْنَُ�ْم ُ�َرَّ

من ظلم را بر خود حرام کرده ام، پس شما ھم بر یکدیگر ای بندگان من، « .قدسی)

 .»ظلم نکنید
 دشمنی بد است باید آن را بد انگاشت و در برابر آن پایداری کرد:

_____________________ 
 ـ به روایت نسائی و ابن حبان.١
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ْ ٱَعلَۡيُ�ۡم فَ  ۡ�تََدىٰ ٱَ�َمِن ﴿  .]۱۹۴البقرة: [ ﴾ۡ�َتَدىٰ ٱَعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ۡ�َتُدوا
 .»ھر کس در حق شما تجاوز کند به ھمان اندازه به حق او تجاوز کنید«

ْوِ�  ۡلقَِصاِص ٱِ�  َولَُ�مۡ ﴿
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ ٱَحَيٰوةٞ َ�ٰٓ

َ
 .]۱۷۹البقرة: [ ﴾ۡ�

 ».ای زندگی شما را است گرفتن گونه در قصاص ،ای خردمندان«
ی ھر کسی است که آن را بد بداند  ناتوان در اجتماع بد است. وظیفهتجاوز به حق 

 و در برابر آن بایستد:

ِ ٱلَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  َوَما﴿  لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱوَ  لنَِّسآءِ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱوَ  �َّ
ِينَ ٱ َّ�  ِ ۡخرِۡجَنا مِۡن َ�ِٰذه

َ
ٓ أ الِمِ ٱ لَۡقۡرَ�ةِ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا ۡهلَُها وَ  لظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗا  ۡجَعلٱأ ُ َا ِمن �َّ َّ�

َ  ۡجَعلٱوَ  نَك نَِصً�ا  ا�َّ ُ  .]۷۵النساء: [ ﴾٧٥ِمن �َّ
ه (به دست ستمگران) کانی کودکرا در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و چ«
ند: پروردگارا! یگو ه میکای)  دهید؟! ھمان افراد (ستمدینک ار نمییکاند، پ شدهف یتضع

رون ببر! و از طرف خود، برای ما یه اھلش ستمگرند، بکه)، کن شھر (میما را از ا
 .»ن فرما!ییاوری برای ما تعیار و یسرپرستی قرار ده! و از جانب خود، 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ نُفِسِهۡم قَالُواْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُواْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ
َ
َظالِِ�ٓ أ

�ِض� ٱ
َ
�ُض  ۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
ِ ٱقَالُٓواْ � َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت  �َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجُرواْ �ِيَهاۚ فَأ

َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَ�  لۡوِلَۡ�ٰنِ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  َتۡضَعفِ�َ لُۡمسۡ ٱ إِ�َّ  ٩٧َمِصً�ا 
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٩٨َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ� 

ُ
ُ ٱَعَ�  فَأ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن  �َّ

َ
ُ ٱأ  ﴾٩٩َ�ُفوًّا َ�ُفوٗر�  �َّ

 .]۹۹-۹۷النساء: [
شتن یه به خوکرا گرفتند در حالی ھا  آن ه فرشتگان (قبض ارواح)، روحکسانی ک«
ه مسلمان کنید؟ (و چرا با ایگفتند: شما در چه حالی بودھا  آن رده بودند، بهکستم 

ن خود، تحت فشار و ید؟!) گفتند: ما در سرزمیّفار جای داشتکد، در صِف یبود
ه مھاجرت کن خدا، پھناور نبود ی] گفتند: مگر سرزم [فرشتگانھا  آن م.یمستضعف بود

گاھشان دوزخ است، و سرانجام بدی دارند. مگر ی(عذری نداشتند، و) جاھا  آن د؟!ینک
قتًا یاند (و حق ه براستی تحت فشار قرار گرفتهکانی کودکآن دسته از مردان و زنان و 

ابند. ی ط آلوده) مییای دارند، و نه راھی (برای نجات از آن مح مستضعفند) نه چاره
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ننده و آمرزنده کرا مورد عفو قرار دھد و خداوند، عفو ھا  آن ،ن است خداوندکمم
 ».است

فتنه کردن مردم در دین خدا بد است. باید آن را ناپسند دانست و در برابر آن 
 مبارزه کرد: مقاومت

َشدُّ ِمَن  ۡلفِۡتَنةُ ٱوَ ﴿
َ
 .]۱۹۱البقرة: [ ﴾ۡلَقۡتِل� ٱأ

 ».تفتنه از آدم کشی شدیدتر اس«

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِۖ فَإِِن  ّ�ِينُ ٱَح�َّ ْ ٱِ�َّ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  نَتَهۡوا
ٰلِِم�َ ٱ  .]۱۹۳البقرة: [ ﴾١٩٣ ل�َّ

ای باقی نماند و فقط دین برای  انگیز دین) بجنگید تا فتنه و با آنان (دشمنان فتنه«
 ».خدا باشد

با خدا و رسول خدا جلو راه خدا را گرفتن، شری فساد و تباھی در زمین و جنگ 
است که ھمه باید از این کار بدشان بیاید و وظیفه دارند که علیه آن بجنگند و مبارزه 

 کنند:

َما﴿ ْ  إِ�َّ ِينَ ٱَجَ�ُٰٓؤا َ ٱُ�َارُِ�وَن  �َّ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۡو  ۡ�

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
فََساًدا أ

ۡو يُنَفۡواْ ِمَن 
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
�ِض� ٱيَُصلَُّبٓواْ أ

َ
 .]۳۳المائدة: [ ﴾ۡ�

وشند، ک ن مییجنگند و [به قصد] فساد در زم ه با خدا و رسولش میکجزای آنان «
شان در خالف یا دستشان و پاھایخته شوند یوا به دار آیشته شوند که کفقط آن است 

 ».د شوندین [خود] تبعیا از سرزمیده شود و یگر بریجھت ھمد
ھا  آن را ناپسند دانست و از بروزھا  آن شکار و نھان بد است، بایدآکارھای زشت، 

 جلوگیری کرد:

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا فَةٞ  ۡجِ�ُ
ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
ةٖ� َوَ� تَأ  ﴾ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ

 .]2النور:[
ھر یک از زن و مرد زنا کننده را صد تازیانه بزنید و در ادای کیفر خدا، چنانچه به «

 ».نسبت به آنان مھربانی نشان ندھیدخدا و روز آخرت ایمان دارید، 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ ِ�ٞم ِ�  �َّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�َياٱَءاَمُنوا ُّ� 

ِ� ٱوَ   .]۱۹النور: [ ﴾�ِخَرة
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و آخرت کسانی که دوست دارند در میان مؤمنان کار زشت رواج پیدا کند، در دنیا «
 ».دارای عذاب دردناکی ھستند
 است، باید آن را نامطلوب دانست و در برابر آن ایستاد:ھر انحرافی از راه خدا شر 

ھر کس از شما که ناپسندی را دید، وظیفه دارد از آن پیشگیری کند و آن را «
تغییر دھد. اگر قدرت ندارد باید با زبان در تغییر آن بکوشد، اگر با زبان نیز نتوانست 

ترین حد ایمان  ضعیف قلب)این (بد دیدن با قلبًا باید از آن کار ناراضی باشد که 
 .١»است
ھم رفته، ھمان شیطان است... شیطان است که  و شرور، روی ھا بدی ی موعهجم
را به ھر بدی شود. شیطان است که انسان  در وجود او نمایانیده می ھا بدی تمام
ی ھا بدی ی نیروی تنفر و بیزاری از خواند، از این رو سزاوار است که انسان ھمه می

بسی و نه  اعالن جنگی با او بدھد که نه آتش  به سمت او متوجه کند، و چنانخود را 
 ای در آن باشد: آشتی و متارکه

﴿ ْ ن �َّ َ�ۡعُبُدوا
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ ٱ۞� بِٞ�  ۥإِنَّهُ  لشَّ  ٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ

نِ 
َ
� ٱ َوأ سۡ  ۡ�بُُدوِ� فَلَۡم تَُ�ونُواْ  َولََقدۡ  ٦١َتقِيٞم َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ

َ
َضلَّ ِمنُ�ۡم ِجبِّ�ٗ َكثًِ��ۖ أ

َ
أ

 .]۶۲-۶۰یس: [ ﴾٦٢َ�ۡعقِلُوَن 
ای آدمیزادگان! آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید، زیرا دشمن آشکار «

 شماست؟ و اینکه مرا بپرستید راه راست این است؟ و گروه بسیاری از شما نوع انسان
 ».بندید؟ را گمراه کرد؟ با وجود این باز ھم عقل را بکار نمی

ی زندگی خود را برای دفع این شر و چیرگی بر  مؤمن باید با تمام قدرت و نیرو ھمه
آن بسیج کند. برای این کار باید بین دو حسی (خوشی و اکراه) توازن و ھماھنگی 

 بیاورد.ایجاد کند و از ھر تاری آھنگی بجا و درست بیرون 

 واقعیت و تخیل -۳
اند: نیروی  روی یکدیگر قرار گرفته دو نیرو در فطرت انسان وجود دارد که روبه

اندیشی. برای تحقق بخشیدن به ذات و سرشت و کامل کردن  بینی و نیروی خیال واقع

_____________________ 
 ـ حدیث متفق علیه (بخاری و مسلم).١
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موجودیت، سزاوار است که انسان از ھر دو استفاده کند و فعالیت و تحرک خود را در 
 رو بکار برد.ھر دو نی

در واقع تاکنون آیین جھان ما چنین بوده است که گاھی بدین سو گرویده، گاھی 
ھا  و در بسیاری از این حالتسوی خیال.  سوی واقعیت و بار دیگر به سو، یکباره به بدان

 ھماھنگی نداشته است.
اس اس ھای بی خود و اندیشه» رمانتیک«در عالم  ھا مدت دنیای امروز پس از اینکه

 میل کرده است!» واقعیت«سوی  دور و دراز غرق بود، بشدت به
 ھر دو انحراف است!

گرفت و  گذاشت و ندیده می عالم رمانتیک، واقعیات خارجی زمین را بیھوده می
کرد. واقعیت خارجی امروز، عمدًا رویاھا  شخص را در جھان رؤیاھا سرگردان و شیدا می

اچیزی متمایل شده است که برای حواس قابل را سرکوب کرده، به واقعیت محدود ن
دارد؛ آن  درک است. مردم را در حالی که زیر فشار امور ضروری ھستند، به کار وامی

ی محسوس و وجود خارجی حیوان ھست، از  واقعیتی را به مردم فھمانیده که در ماده
سخت  چنان انسان را در میان این فشاررود؛  حد ضروریات مادی زندگی فراتر نمی

کنند و نه از سطح آن گامی فراتر  ضرورت قرار داده است که نه از آن نجات پیدا می
 نھند! می

کرد، به ضروریات  مشخص می ١داروینیسم قدیماین واقعیت ناچیزی که آن را 
رود و  انجامد که در دسترس است، نه از آن حد باالتر می حتمی و غیرقابل اجتنابی می

تر و برتر از آن است. از آن رو ھمیشه در سطح پست  ر و کاملنه حاضر به تصور زیبات
دھد که او را در آخر کار  سان را آنچنان در تنگنا قرار مینماند و ا محدود و پرفشاری می

کند او را ھم در  به ماشین جانداری تبدیل کرده و ھمانگونه که با ماشین رفتار می
 راند. ست میاختیار دارد و مانند حیوان به ھر سو که خوا

کند، یعنی بال واقعیت محسوس، بال دیگر  زیرا این نگرش با یک بال زندگی می
ی آن بگوییم: او با پاھای به زمین  خود، بال خیال را بریده است. و یا بھتر است در باره

 کند، و پر و بال پران در فضای خود را شکسته است. بسته زندگی می

_____________________ 
 ».فرد و اجتماع«از کتاب» برتر از واقعیت«ل و فص »معركة التقاليد«ـ نک به ١
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ی نیروھای بشری را بکار  دوست دارد ھمهی ھمیشگی خود،  اسالم، به شیوه
که شایسته مقام بشریت است، سرشت  وادارد و بر تارھای جان ھمساز کند تا آنچنان

ی  جانبه و به رشد واقعی و افق گسترده ی توازن و ھمبستگی ھمه انسانی با به آستانه
انکه خود ترقی دھد. در نتیجه این دو تار حساس، ساز جان را در چارچوب خود چن

 کند. است، کوک میھا  آن ی ذات شایسته
خواھی، در حد زندگی دنیا و میدان زمین  آزادی عمل کامل به حس واقعیت

 بخشد: می
ی دولت، پشتیبانی و نگھداری از آن، نظم دادن  ساختمان حکومت و دولت، برنامه

معادن  و فرھنگی آن، استخراج یبه اجتماع با تمام نیازھای مادی و اقتصادی و سیاس
به نفع بشریت، عقد قراردادھا و تنظیم ھا  آن زمین و نیروھای زمینی و بکارگیری

ی دیگر و چنین کارھا، ھمه مربوط ھا دولت باھا  آن ھای جنگ و صلح و مانند پیمان
ی  است، ھمه» نیازمند«بدین حس است. و ھرچه را که انسان بر روی زمین بدان 

ھای گوناگون،  بیند، دانش نمیھا  آن نیاز از یکه بشر خود را ب» ھایی ناگزیری«
 گذارد. ھای زندگی را در اختیار او می اختراعات و تمام برنامه

م به ھمین چند چیز ضروری محسوس و محدود قانع نیست، ادراک و فھم اما اسال
کند.  ، متحجر نمیزانسان را با نگھداشتن و متوقف کردن در حدود این واقعیت ناچی

درک انسان را از عالم نامحدود و گسترده، به ھمین محسوسات ھرگز حاضر نیست 
کند تا کشمکش و سرگرم شدن به  اندک منحصر کند تا پست و تباه شود. چنین نمی

ھا، حسدھا و  را به پایان نرساند، تا احساسات انسان دستخوش کینهھا  آن جھان ماده
 ھا نشود. ورزی طعم

گوید... ندای فطرت زنده و حتی فطرت  م به ندای فطرت انسانی پاسخ میاسال
 کند! سرشته در جماد را نیز استجابت می

کند که کوه، کوه است، بلکه کوه را با تمام زیبایی و شگفتی آن  به ھمین اکتفا نمی
ر کند، خواه پوشیده از برف و خواه پوشیده از جنگل باشد! به این امر که اب تصویر می

ی گوناگون و رنگین ھا رنگ ی آن را باھا زیبایی کند، فقط حامل آب است بسنده نمی
ی  بیند و منظره شود، می کمانی را که از بازتاب پرتو خورشید در ذرات آب ایجاد می

کند، برگ  کند! به گیاه بودن گیاه بسنده نمی انگیز آن را نیز تماشا می و دل  شگفت
مند  انگیزش نیز بھره ی زیبا و شکل دل دادن و شکوفه کردن آن را نیز دیده از شکوفه
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افزا، بازی  ی دل داند، پریدن زیبا، و چھچھه ای را بس نمی د! پرنده بودن ھر پرندهشو می
ھای گوناگون آن  بخش آن را نیز بنظر آورده، از خرامیدن زا و جھیدن شادی کردن لذت

وخیز و خراکیدن آن را  کند، جست ه نمیدبه حیوان بودن حیوان، بسنبرد!  نیز بھره می
 بیند! ی با لطف و به انسان انس گرفتن آن را نیز میھا نیز بنظر آورده شیطنت

ھای  واقعیت«و جھان » ھای ناگزیر از آن ضرورت«آیا انسان باید فقط در جھان 
زندگی کند؟ آیا باید فقط مخالفت کردن با جھان ھستی و فطرت را » محسوس خارجی

منحرف و ھا  نآ برای انسان خواست؟ فقط کسانی این امر را باور دارند که فطرت اصلی
 فاسد شده باشد.ھا  آن ھای سرشت

اسالم ھرگز حاضر نیست انسان را در چارچوب این واقعیت ناچیز خارجی محصور 
است که » انتھایی واقعی بزرگ بی«کند، بلکه خواستار زندگی انسان در یک جھان 

و  که ھستگیرد، ھم آنچه را  ی زندگی را در برمیھا زیبایی ھای زندگی و ھم ضرورت
گیرد، زیرا ھر دو از عناصر اصیل  ھم آنچه را که سزاوار است باشد در بر می

 ی زندگی انسان است. دھنده تشکیل
گاھی برای نیروی واقعیت  عنوان تکیه اندیشی را به به این دلیل نیروی خیال

 برد. خارجی بکار وادار کرده آن را از قیود واقعیت محسوس باالتر می
کند، زیرا  در راه تخیل برای رسیدن به کمال مطلق مشغول می تا نیرو دارد آن را

و تغییر مسیر آن از » ھا واقع اندیشی«اندیشی در راه کمال مطلق موجب اصالح  خیال
شود. در  ھای خارجی، به کوشش در راه رسیدن به کمال می بسنده کردن به موجودیت

شود! و بشر را  تبدیل می اینجا است که پس از مدتی تخیالت ذھنی به واقعیت خارجی
 برد! به سطح قدرت و توان واقعی آن می

کند. با صدھا مناظر  واقعیت را به تصور کمال و جمال در دنیای دیگر، سرگرم می
دھد، فقط این حدیث  ھای گوناگون بدان خوراک و نیرو می ھا و حالت دیدنی و صورت

چیزھایی در آنجا است «رسد:  یی بھشت در این زمینه بسنده بنظر م در باره ج پیغمبر
» که نه ھرگز چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه ھیچوقت به قلبی گذشته است!

ھمین جمله برای اندیشه و ادراکات ذھنی بشر بسنده است که خود را بدانوسیله به 
زیبایی و کمال مطلق برساند، نیرویی که نه تنھا برای فرد است و نه برای افراد گروھی، 

اندیشی و  ھا و در ھمه جا است! این خیال ی گروه ی بشریت و ھمه برای ھمهبلکه 
ھدف نیست که پس از آن  ادرامات ذھنی فقط برای یک تمتع و لذت بردن منفی بی



 ٢٠١  فصل سوم: خطوط متقابل جان بشر

ن [جھان با یپروردگارا! ا« ﴾َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�ٰنََك ﴿ دیگر چیزی نباشد:
و ھدف نیز فقط  .» یکب و نقصی منّزه و پایدی، تو از ھر عیافریھوده نی] را ب عظمت

بھسازی دل بشر بر روی زمین است و بس، بھسازی دل بشر برای اینکه بدن انسان در 
زمین به کار مشغول باشد و قلب او به آسمان متوجه، برای اینکه در ھر کاری خدا را 

 کند. در نظر داشته باشد تا پاداش و آمرزش و رضای او را جلب
ھای ذھنی، ھر دو را به خدا  از این رو اسالم، واقعیت خارجی و ادراک و اندیشه

و  ھا جان ھای ذھنی برای اصالح پیوندد. ھم از واقعیت خارجی و ھم از اندیشه می
 کند! زندگی استفاده می

 نیروی حسی و نیروی معنوی -۴
نام: نیروی حسی و در نزدیکی دو خط گذشته، دو خط متقابل دیگر قرار دارد به 

کار  نیروی معنوی، ھر یکی از آن دو مکمل دیگری و در عین حال ھر یک در جھتی به
 خود سرگرم است.

و انفعاالت   نیروی حسی ھمان نیروی بدنی پیوسته به حواس و اعصاب و فعل
شیمیایی و زیستی و جسمانی اندام است. نیروی معنوی آن نیرویی است که کسی 

ی  محدود کند و بشناسد، اما اندیشه» ماھیت«و » مکان«ا از نظر تواند آن ر نمی
کند. ھمان نیرویی  را درک می» معنویات«و » کلیات« تصوری مجردی وجود دارد که

و دیگر کلیات و » زیبایی«و » حق«، »عدالت» «ھای عالی ارزش«، »فضلیت«است که 
 کند. معنویات و مجردھا را درک می
» یگانه بودن انسان«در فصل » انسان در جھان نو«خود: ژولیان ھکسلی در کتاب 

ھمتا، توانایی او بر  انسان یگانه و بی ین خاصیت روشنتر بزرگ نخستین و«د: گوی می
تفکرات مجرد ذھنی است. از این خاصیت اساسی انسان، نتایج فراوانی به دست آمده 

 .»تاست که از ھمه مھمتر رشد روزافزون آداب و رسوم اجتماعی اس
 گوید: در جای دیگر از ھمین فصل می

وجه تمایز انسان از دیگر حیوانات، ھمین خواص است، تمام چیزھایی که «
شناسی نامیده شده است، بیش از ھمه از یک و یا سه خاصیت زیر به وجود  زیست

 آید: می
 اول: قدرت انسان به تفکر خصوصی و عمومی.
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وم غریزه است تز یکدیگر جدا است (و محدوم: بر عکس حیوان که رفتار و عقل آن ا
 نه عقل)، یک وحدت نسبی در کارھای عقالنی انسان برقرار است.

ھای دینی و  جمعیتاجتماعی مانند: قبیله، ملت، حزب سوم: وجود واحدھای 
 وابستگی و تمسک ھر کدام به آداب و رسوم و فرھنگ خود است.

ی پیش از انسان  ردن عقل از مرحلهالبته نتایج فراوان دیگری نیز برای دگرگون ک
ی انسانیت، از این خاصیت بزرگ خاسته است که بدون تردید در کار خود از  به مرحله

مانند است و باید علوم ریاضی خالص کامًال نظری، موھبت  شناسی بی ی زیست ناحیه
ھا  آن را از یتدوس ھای ھنرمندان، دین و آرمان عھا، ابتکار و ابدا گرایش موسیقی، ذوق

 ».دانست
به » انسانیت«این نیروی دوگانه ھر دو در انسان موجود است، اما آن نیرویی که 

ھمتا و یگانه ساخته  بی شود و آن نیرویی که انسان را صفت خاص خود بدان تعبیر می
است و در حیوان وجود ندارد، ھمان نیروی معنوی است که کلیات ذھنی و معنویات و 

ند. با وجود این، جاھلیت جدیدی که بشر قرن بیستم را ک مجردات را درک می
انگاری نسبت بدین نیرویی که انسانیت را به  فراگرفته است، کم کم به اھمال و سھل

دچار شده، به بزرگ کردن نیروی مشترک میان  کند، صفت خاص خود متمایز می
 انسان و حیوان متمایل شده است.

برد، و آن نیز میدان  یک میدان، بکار نمی جاھلیت جدید، نیروی معنوی را جز در
افق  نظری و عملی است. البته بدون تردید این میدان گسترده است و» علم«
برد، اما میدان  کند و او را به جلو می ای را ھر روز جلو چشم انسان باز می ستردهگ

ایل، تر از میدان علم است. ھنر، باور، فض جوالن این نیرو، بس پھناورتر و گسترده
ند در این جوالنگه، میدان تاخت و تازی به دست توان می ی عالی ھمهھا ارزش اخالق و

 گیرد. ترین جوانب انسان را نیز در بر می آورند و رفیع
گفته » واقعیت«ی خود، به ادعای  در دنیای جدید، ھنر با وجود امکانات گسترده

تری از این  کند و ھر روز در پرتگاه خطرناک شده برخاسته و بدان سراشیبی سقوط می
شود، از این رو  سوی واقعیت خارجی مادی و واقعیات حیوانی سوق داده می ادعا و به

جمال و کمال جویی ھمیشگی خود را برای  و پیآن بلندپروازی و آزادی بال و جستج
 از دست داده است.
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ی عالی انسانی، ھا ارزش و اما باور و ایمان و ھمراھان ایمان، چون فضایل و اخالق و
ی غالب و ھا ویژگی ی خود، در این جاھلیت جدید نیز از مانند روزگار جاھلیت اولیه

ایی رسیده است که مردم مانند ج مقدار شده به چیره بر افکار مردم، خوار و بی
کنند. پیوسته باور و  خندند و مسخره می گویند و می ای عجیب از آن سخن می افسانه

ایمان را از شخصیت اصیل انسانی خود خارج کرده، خویشتن را در زمین جاودانه 
 کنند: پندارند و در دنیای حیوانی محصور می می

  تُۡل ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ ۡ�َبَعُه  �َسلَخَ ٱاَ�ۡيَ�ُٰه َءاَ�ٰتَِنا فَ ءَ  �َّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱِمۡنَها فَ� فََ�َن مَِن  لشَّ

ۡخَ�َ إَِ�  ۥٓ ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ُٰه بَِها َوَ�ِٰكنَّهُ  َولَوۡ  ١٧٥ ۡلَغاوِ�نَ ٱ
َ
�ِض ٱأ

َ
َكَمثَِل  ۥَهَوٮُٰهۚ َ�َمَثلُهُ  �ََّبعَ ٱوَ  ۡ�

ۡكُه يَۡلَهث�  ۡلَ�ۡبِ ٱ ۡو َ�ۡ�ُ
َ
 .]۱۷۶-۱۷۵األعراف: [ ﴾إِن َ�ِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ

خود را بدو  یھا و حکایت آن کس را بر این مردم بخوان که ما آیات و نشانه«
اھان شد. اگر ما مربخشیدیم، از آن آیات سرپیچید، شیطان او را دنبال کرد و از گ

بخشیدیم، اما او جاودانه به زمین چسبید  قام میخواستیم با آیات خود بدو رفعت م می
و ھوای نفس خود را پیروی کرد، در این صورت َمَثل او مانند سگ است؛ چه بدان 

 ».کشد خود واگذاری زبان به عوعو میحمله کنی و چه آن را به 
ی ھمگام شدن با فطرات انسان را، پیوسته برعھده گرفته است تا  اما اسالم، وظیفه

دارد و نه، تا ظرفیت  ی خود دست برمی را به نھایت خود برساند، نه از وظیفه توان او
بیند دامنگیر  د، جاھلیتی را که میگریز از زیر بار ھمگامی با آن می فطرت اقتضا دارد،

کند، زیرا آمده است تا جاھلیت را از بین ببرد و  مردم شده است، او را مأیوس نمی
یوسته این کار را از وظایف مھم خود برای اصالح معارف صحیح را منتشر کند و پ

 داند. زندگی بشری می
دھد، و ھم  اسالم با ھر دو جھت فطرت ھمگام شده ھم به نیروی حسی آن غذا می

 بخشد. مجال فعالیت و ابداع و آفرینش را به نیروی معنوی او می
باشد که نه ضرری ی قابل اطمینانی  ی پاکیزه تمام لذائذ حسی، تا آنگاه که در دایره

ی خوردنی و ھا لذت به فرد رساند و نه به جمع، ھیچگونه منعی ندارد و مجاز است.
آشامیدنی و پوشیدنی و سکونت و جنسی، ابزار و اداواتی که انسان برای آسان ساختن 

کند؛  ھای حالل خود فراھم می ھا و لذت بردن بیشتر از بھره زندگی و تسھیل کوشش
 غذای کاملی برای نیروی حس است.ھا  این ی ا ھمهھمه روا است، زیر
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میان انسان و حیوان است، ھمان نیروی  ما نیروی اصیل انسانی که وجه تمیزا
ی زندگی انسانیت قرار  معنویت است. اسالم بدین نیرو توجه فراوانی دارد و آن را پایه

 ی انسانیت انسانی ھمین نیرو است. دھد، زیرا واقعًا پایه می
نخستین کاری که اسالم (ضمن اھمیت فراوانی که برای این نیروھا قائل است) 

جانبه.  دھد، اعطای باور و ایمان بدین نیرو است. باوری گسترده، آزاد و ھمه انجام می
وجود خدا و ایمان به وحدانیت او. باور به معنای بندگی کردن  باور، به معنی ایمان به

و ایمان خود نسبت به او. پندار عالم وجود و  خدا و خالص کردن دیننسبت به 
خدا. باور به معنای ایمان آوردن بدان حقیقتی که  ی ایمان به برداشت زندگی بر پایه

امه و اجرای این حقیقت بر معنای اق را از آن آفریده است. بهو زمین  ھا آسمان خدا
ی جھان  و ھمهروی زمین، شناختن و ایمان آوردن به حقیقتی که در ناموس خلقت 

ی آن استوار  آفرینش نھفته است، حقیقتی که گردش عالم و نظم جھان ھستی بر پایه
ی انسانی بر اساس ھمان حقیقت  است. باور به خدا به معنای ایجاد و تشکیل جامعه

ھای انسانی) را نازل کرده  الھی که قرآن (قانون اساسی جاویدان و ھمگانی جامعه
اد د راه خدا و جھاد در راه حق و در راه اسالم. مبارزه و جھاد است. باور به معنای جھ

داشته  نای پاک و ھماھنگ و معتدل که ھم به خدا ایما برای تشکیل و ایجاد جامعه
 باشد و ھم قوانین الھی در آن جامعه اجرا شود ...

ا با کارد، و نیروی معنوی ر می ھا جان در را این است باور و ایمانی که اسالم بذر آن
 دھد. می آن غذا

ی دیگری نیز ھا لذت بخش است. زندگی در پرتو این ایمان و باور، بسیار لذت
ی افق فکری و دید انسان تا آنجا که با  دربردارد. لذت ارتباط ھمیشگی با خدا و توسعه

عالم ھستی، با تمام گستردگی بپیوندد و یکی از نیروھای عالم وجود شود. با نیروھای 
ی  ی در آمیزد، خود را وارد در آن قانون کلی و ناموس بزرگی کند که پایهدنیای ھست

نچنان جزء آن قانون کلی و نظام عالم ھستی م ھستی بر آن قرار دارد. خود را آعال
بداند که گویی از آن جداشدنی نیست، آن ناموس آفرینشی که حتی در وجود ناچیز و 

 جریان دارد. زرو به فنای انسان نی
ی اسرار و رموز  ته شعر نیست! واقعیت است! واقعیتی که علم جدید، با ھمهاین گف

در خدا دادی از آن پدیدار شده است! در حقیقت کشف نیروی اتم و نیروی جاذبه 
، به معنای »معرفت«ای بود. نه تنھا در تاریخ علم بلکه در تاریخ  هعلم، چیز تازتاریخ 



 ٢٠٥  فصل سوم: خطوط متقابل جان بشر

که بر انسان آشکار کرد که تقسیم دنیا به ماده و ی خود، نیز تازه بود. واقعیتی  گسترده
ای از  غیرماده چیزی جز وھم و خرافه نیست! بلکه حقیقت تمام عالم ھستی مجموعه

ھمیشه متحرک است، این نیروھا ھم پیوسته در حرکت و ھم پیوسته به » نیروھای«
بھم  یکدیگر مربوط ھستند، چنان به ھم مربوط که اگر جایی از آن مختل شد، در

 رود. فنا می شود و در جھان روبه پیوستگی آن فساد روی داده منفجر می
انسان نیز یکی از این نیروھای جھانی است. نیرویی که اسرار و ناموس آفرینش بر 

کند که جھان و زندگی و  ی خدای واحدی می آن حکومت کرده، او را متوجه اراده
او آورد، خود را  سوی بهستش کرد و رو انسان را خلق کرده است. اگر تنھا خدا را پر

سازد که با ناموس بزرگ طبیعت (که خود نیز جزیی از آن است) ھمخوان و  چنان می
روی آورد، متوجه خواھد شد که در ھماھنگ شود. اگر با محبت به جھان ھستی 

روی آورد » انسانیت«است. آنگاه که با حس دوستی، به » برادر«خلقت طبیعت با آن 
چارچوب آن دوستی عمل کرد و راه پیمود، آن ناموس عالم ھستی را تحقق و در 

ھستند » نیروھایی«گوید: جھان ھستی  بخشیده است، آن ناموس و قانونی که می
ربایند و اتصال و  جاذب یکدیگر، به ھم پیوسته و متحرک که پیوسته یکدیگر را می

 دھند. نمیارتباط خود را ازدست 
مانند راستی و نظافت و استقامت و پاکی، و » فضایل«ی  ھمهبه این دلیل است که 

ھمه، جزیی از ھا  آن از حق و عدل تا زیبایی و کمال و مانند» ھای عالی ارزش«تمام 
اجزای ساختمان عالم و ساختمان انسان ھستند. ھمه جزیی از فطرتی است که 

مراه با فطرت راه ی خدا است. اگر انسان نیرویی از عالم وجود شود، اگر ھ آفریده
 زندگی پوید و ھمگام با ناموس خلقت شود، ھمه بدین دلیل است که بدین فضایل و

ھمچنین عکس این حالت: سرپیچی از فطرت، ی عالی تمسک جسته است. ھا ارزش
انحراف از ناموس خلقت، جدا شدن از نیروی کلی عالم بزرگ و خود را در مرزھای 

ی ھا ارزش دن نیز بر اثر دور شدن از این فضایل وتنگ و ناچیز خودخواھی محصور کر
 ھا است. عالی و جاودانه، وابسته شدن به امیال و شھوت

این است برداشت و تصور زندگی با وجود ایمان، و این ھمان حقیقت واقعی است 
ای اساسی و  کند. اسالم این برداشت را پایه که علم ھر روز بیشتر آن را کشف می

ای که انسانیت بر آن  پایه و قاعدهنیروی معنوی قرار داده است،  غذای کاملی برای
انگیز و حالت منقطع از واقعیات  استوار است البته اسالم، ایمان را لذت رؤیایی خیال
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دھد! خیر ھرگز! ھر چیزی در اسالم دارای ھدف و غایتی است! ھدف عالی که  قرار نمی
به راه انداختن آن بر فطرت و سرشتی  عبارت از اصالح قلب انسانی و ھموار کردن و

مجرد » ی فلسفه«است که خدا سرشته است. از این نظر اسالم بیش از اندازه به 
کند تا دوباره  ھا است، و بدان اندازه گردش می خالصی که صرفًا تخّیلی و دور از واقعیت

حقیقی گرود، چه این فلسفه غذای  دور به ھمان جای اولش برگردد، نمی ی نتیجهدر 
بخشد. اسالم اندیشیدن و تأمل کردن در ملکوت خدا را  ای است به زندگی نمی شایسته
کند،  داند. بلکه انسان را سخت و با اصرار و حرارت نیز بدین اندیشه دعوت می بد نمی

روزن، و  انتھا و محصور ماندن در این برجی عاجی بی اما از سرگردانی او در آن وادی بی
کند، بلکه او را از یک سو به واقعیات زندگی و ادراک و  ل پیشگیری میاین تخیل و تأم
گذارد  ی او را به سیر در آن عوالم آزاد می بندد، و از سوی دیگر اندیشه رفتار عملی می

جا  که با این طرز اندیشیدن، بازتاب مستقیمی در زندگی عملی مردم بر روی زمین به
 گذارد.

زیر را عرضه داشته روشن کردیم که این نوع  در فصل روش پرورش خرد، آیات
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ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱ�َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱِ� َخۡلِق  إِنَّ  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� ْوِ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱ�َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١٩٠ ۡ� َّ� 

َ ٱيَۡذُكُروَن  ُروَن ِ� َخۡلِق  �َّ ٰ ُجنُو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱقَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َر�َّنَا  ۡ�

 .]۱۹۱-۱۹۰آل عمران: [ ﴾١٩١ رِ �َّاٱَما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب 
ن و آمد و شد شب و روز برای خردمندان یو زم ھا آسمان نشیبه راستی در آفر«
نند ک اد میی]  دهیش [آرمیستاده و نشسته و بر پھلوی خویه خدا را اکآنان . ھاست نشانه

باطل ن را یند:] پروردگارا، ایگو نند. [و میک شه میین اندیو زم ھا آسمان نشیو در آفر
 .»نک] حفظ  ی برای توست، پس ما را از عذاب آتش [جھنمکای، پا دهیافرین

ای به ایمان و این ایمان مستقیمًا به عمل و جھاد در راه تحقق  چنین اندیشه
انجامد که از اندیشه در ملکوت خدا ایجاد شده است.  بحشیدن بدان نگرش ایمانی می

حسی و معنوی در نفس و باطن انسان به بدین ترتیب ھمانگونه که این دو نیروی 
 یابند. و این آیین شگفت واقعاً  یکدیگر مربوط ھستند، در زندگی عملی نیز ارتباط می

 گوید: است که قرآن کریم از آن سخن می» آیین فطرتی«معجزه ھمان 



 ٢٠٧  فصل سوم: خطوط متقابل جان بشر

ِ ٱفِۡطَرَت ﴿ ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱَعلَۡيَها  ﴾ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
 .]30الروم:[

این سرشت خدایی است که مردم را بر آن سرشت آفریده است. تغییری در «
 ».آفرینش خدایی نیست، این است دین برپای دارنده

 محسوس و نامحسوس -۵
نزدیک بدان خطوط گذشته، دو خط دیگر نیز وجود دارد: ایمان بدانچه برای 

درک است و ایمان بدان چیزھایی که برای حواس (ظاھربین) قابل درک حواس قابل 
 .١نیست
ھا دو نیروی فطری در سرشت و ذات انسان، و ھر دو نیروھایی اصیل و انسانی  این

ندارد. با وجود این، ایمان به محسوسات » ایمان«ھستند، زیرا حیوان به ھیچ چیزی 
ین نیروی تر نزدیک ان به محسوسات،مزیت بزرگ و با ارزش انسان نیست، زیرا ایم

حسی مشترک میان انسان و حیوان است. مزیت اساسی شخصیت انسانی و موھبت 
 ایمان به نامحسوسات و امور غیبی است. بزرگ خدادادی انسان،

با وجود این امر بدیھی روشنی که علوم تجربی نیز (آنگونه که از سوی ژولیان 
سوی  ند، جاھلیت جدید، بصیرت انسان را بهک ھکسلی بیان شد) آن را تأیید می

کند، سرشت او را محدود و فقط در محیط محسوسات  کشد و محو می محسوسات می
 »!واقعیت«گوید: تنھا این است  کند و می محصور می

» حقیقت جھان منحصر در مادیت آن است«گوید:  مکتب مادی از زبان مارکس می
نظریات اقتصادی او مخالف ھستند، اما در  ی ممالک غربی با اختالف سطحی با ھمه

 ٢ یک چیز با ھم مشترک ھستند، و آن، ایمان به مادی بودن زندگی و انسان است!
ھای انسانی ایمان دارد و ھر نیرویی را که برای انسان غذا تھیه اسالم به تمام نیرو

 بخشد. کند به او می می

_____________________ 
اندیشی، حسی و معنوی و محسوس و نامحسوس،  ی واقعیت و خیال گانه ـ خطوط متوازی سه١

رسد که یک چیز ھستند و در حقیقت نیز ارتباطی با یکدیگر دارند، اما با وجود  نخست بنظر می
 دیگر متمایز ھستند. این، چنانکه خواننده ضمن بحث تفصیلی خواھد دید، از یک

به تفصیل  »معركة التقاليد«و کتاب » انسان بین مادیگری و اسالم«ـ در این باره نک به کتاب ٢
 توضیح داده شده است.
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ی  نامحسوس، ایمان دارد، و ھمه به تمایل انسان نسبت به باور داشتن امور غیبی و
 دھد. ی او ارائه می عالم وجود را با تمام محسوساتی که در آن است برای استفاده

ی حواس بینایی و شنوایی و بویایی و چشایی و لمس یا به  انسان مستیقمًا به وسیله
د جھان مادی گسترده در برابر خود توان می ی دوربین و میکروسکپ و تلسکوپ وسیله

 کند. ا درک میر
ھای انسان، ھمه  این جھان مادی گسترده در برابر تجربیات و کوشش و فعالیت

  .برای استفاده از منابع قدرت و نیروی آن است
ی  گفته مکاتب مادی غرب این را اختراع یا در قرن بیستم اکتشاف نکرده است!

ی  به وسیلهه.ا.ر.گیپ را نقل کردیم که گفت: روش علوم تجربی جدید در واقع 
ھای علمی مفصل و دقیق  پژوھشگران مسلمان به اروپا منتقل شده است، و پژوھش

 ھا را آنان ھموار کردند. مسلمانان موجب آماده شدن راه پیدایش علوم جدید شد، جاده
ا فطرت، دیده دی که از دین خود مبنی بر ھمگانی و ھماھنگی باشمسلمانان با ار
وی مادی نھفته در انسان ایمان داشتند، از این رو دقایق این ه و نیربودند، به عالم ماد

جھان را مورد دقت و مالحظه قرار دادند، قوانین طبیعی را کشف کردند و نیروھای 
طبیعت را بکار گرفتند. علوم مسلمانان در این رشته حقیقی و بسیار سودمند بود. در 

 ی ھیجدھم در که تا سده کنیم یادآوری می مسلماناناین زمینه از علوم پزشکی 
که تا  ١شد و نظریات حسن بن ھیثم را در مباحث رؤیت ی اروپا تدریس میھا دانشگاه

ی کیمیای عربی  ی شیمی از واژه و اصوًال واژه .٢شد ی نوزدھم در آنجا تدریس می سده
ی  و بسیاری از اصطالحات نجوم و ھیئت ریشه ،ھای اروپایی رایج است در تمام زبان

 عربی دارد.
تنھا اثر تشویقی دین اسالم به علوم این نیست، بلکه اسالم به روش خاص خود 

را به گونه ای کامل، برای تربیت قلب بشری و مربوط کردن آن با خدا » محسوسات«
متوجه » ماده دنیای«را به نگریستن در  ھا چشم دھد. اگر مورد استفاده قرار می

_____________________ 
ی نور از علم فیزیک است.  ھا و ساختمان چشم از بحث گسترده ـ مبحث رؤیت و عدسی١

 (برگرداننده)
سھم دانشمندان «علوم تجربی دارد. برای شناختن ـ این دانشمند نوشتارھای دیگری نیز در ٢

نک به سخنرانی آقای محمد تقی جعفری تبریزی با ھمین عنوان در » اسالمی در دانش جھانی
 ی دینی. انجمن ماھانه
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ی خدا را در آن ببیند، چشم را در خدمت دل درآورده  ه و سازندهکند تا قدرت خالق می
است. نه تنھا حس بینایی بلکه حواس شنوایی ، چشایی، بویایی و المسه را نیز برای 

 کند:  دھد. چشم را متوجه دیدن می این منظور مورد استفاده قرار می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ۖ  َ�َٰ�ٰتِ لسَّ ٱَرَ�َع  �َّ  .]۲الرعد: [ ﴾بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها
 ».ستون برافراشت بینید بی نانکه میرا چ ھا آسمان خدایی) که«(

فََ� ﴿
َ
بِلِ ٱيَنُظُروَن إَِ�  أ َمآءِ ٱ�َ�  ١٧َكۡيَف ُخلَِقۡت  ۡ�ِ  �َ�  ١٨َكۡيَف ُرفَِعۡت  لسَّ

َبالِ ٱ �ِض ٱ�َ�  ١٩َكۡيَف نُِصَبۡت  ۡ�ِ
َ
 .]۲۰-۱۷الغاشیة: [ ﴾٢٠َكۡيَف ُسِطَحۡت  ۡ�

نگرند چگونه خلق شده است؟ و به آسمان که چگونه برافراشته  آیا به شتر نمی«
که چگونه در زمین استوار شده و به زمین که چگونه گسترده شده  ھا کوه شده و
 ».است؟

ْ ٱ﴿ ِ  نُظُرٓوا ۡ�َمَر َو�َۡنعِهِ  ۦٓ إَِ�ٰ َ�َمرِه
َ
 .]۹۹األنعام: [ ﴾ۦٓۚ إِذَآ �

 ».به چشم عقل بنگریدھا  آن ) پدید آید و برسد درھا باغ ی (آن ھنگامی که میوه«
 کند: گوش را متوجه شنیدن می

ِ  لرَّۡعدُ ٱ َو�َُسّبِحُ ﴿  .]۱۳الرعد: [ ﴾ۦِ�َۡمِده
 ».رعد به ستایش و تسبیح او مشغول است«

 سازد به: حس چشیدن را متوجه می

ٰ َ�ۡعٖض ِ� ﴿ ُل َ�ۡعَضَها َ�َ َوَ�ِيٞل ِصۡنَواٞن وََ�ۡ�ُ ِصۡنَواٖن �ُۡسَ�ٰ بَِمآءٖ َ�ِٰحٖد َوُ�َفّضِ
ُ�ِل� ٱ

ُ
 .]۴الرعد: [ ﴾ۡ�

ای  شوند، برخی را بر پاره ھای) گوناگون با آنکه ھمه از یک آب مشروب می (نخل«
 ».در طعم و مزه برتری دادیم

نَۡ�ٰمِ ٱلَُ�ۡم ِ�  �نَّ ﴿
َ
ا ِ� ُ�ُطونِهِ  ۡ� ُّۡسقِيُ�م ّمِمَّ � ۖ َنًا  ۦلَعِۡ�َٗة ِمۢن َ�ۡ�ِ فَۡرٖث َوَدٖ� �َّ
ٰرِ�َِ�   .]۶۶النحل: [ ﴾٦٦َخالِٗصا َسآ�ِٗغا ّلِل�َّ

از  ھا، آن مکھای) عبرتی است: از درون ش ان، برای شما (درسیو در وجود چھارپا«
 ».م!ینوشان و گوارا به شما میر خالص یان غذاھای ھضم شده و خون، شیم

را ھا  آن ی به ھمین ترتیب تمام حواس جسمانی را بیدار کرده به یکسان وظیفه
کند، و برای استخراج و فعال کردن نیروی ماده و  برای تدبیر امور زندگی گوشزد می
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گاھی انسان از نشانهھا  آن بکار گرفتن ھای عظمت و قدرت خدا  برای انسان و یا برای آ
ی خدا، به فراخور استعداد و  ی معجزه ر جھان ھستی، و فھم و دریافت قدرت خالقهد

» مادی«رود که ھیچ مکتب  کند، گمان نمی واگذار می ھا بدانظرفیت ھر یک، کاری 
 بیشتر از اسالم بتواند محسوسات و امور نامحسوس را در خدمت انسان درآورد!

نزدیک متوقف شده نامحسوسات  اما غرب ماتریالیست، در ھمین حقیقت محسوس
کند، منکر  چشد و نه لمس می بیند، نه می را انکار کرده است! زیرا چون روح را نه می

 شناسد! زیرا خدا کسی است که نه  است! خدا را نمی

بَۡ�ٰرُ ٱتُۡدرُِ�ُه  �َّ ﴿
َ
 .]۱۰۳األنعام: [ ﴾ۡ�

 ».یابند مینھا او را در  چشم«
کند. از این رو ھرچه برای حواس قابل درک  درک میو نه ھیچ حواس دیگری او را 

نیست، در حساب غرب ماتریالیست، موجود نیست. و یا برای یادآوری! وجود دارد، اما 
 کنند. ی زندگی و ضمیر باطن! منزه و واالتر از وصفی است که می در حاشیه

ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ ﴿
َ
 .]۵الکهف: [ ﴾٥ َكِذٗبا َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج مِۡن أ

 ».گویند آید، چیزی جز دروغ نمی بزرگ سخنی است که از دھان آنان بیرون می«
گونگی که بسیار بدتر از روزگاران سیاه جاھلیت کھن مورد توجه این سقوط و واژ

آورتر از آن است، زیرا ممکن است عذرھایی  جاھلیت جدید قرار گرفته است، بسیار ننگ
ھا به روی آنان، برای مردم آن روزگار  عقل ماندگی و بسته بودن درِ  نی، عقبمانند نادا

بیان کرد، اما بدبختی اینجا است که جاھلیت جدید ادعای دانش و فرھنگ نیز دارد و 
 داند. کند که می گمان می

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ِٰهٗر� ّمَِن  َ�ۡعلَُمونَ ﴿  .]۷الروم: [ ﴾٧ُهۡم َ�ٰفِلُوَن  �ِخَرةِ ٱَوُهۡم َعِن  �ُّ
گاه  از زندگی دنیا نمودھایی سطحی می« دانند در حالی که از آخرت و پایان کار ناآ

 ».ھستند
خدا و روز آخرت به پرتگاھی سقوط کرده  غرب به دلیل ایمان نداشتن به روح و به

ن به توان تصور کرد و دیگر جایی برای پرت شد است که ھیچ سقوطی پس از آن نمی
ی چیزھا از شئون اخالق و سیاست تا تمام  تر از آن باقی نمانده است. در ھمه پایین

جوانب زندگی به یک حد حیوانی رسیده است. این اخالق غربیان که به ھیچ چیز 
ه کرده است. دکنند، روی زمین را آلو بند نبوده ھر کاری دلشان خواست می پای
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اند و در عرض یک  پا داشته ر زمین برای ناتوانان بهھایی که در ھر گوشه و کنا کشتارگاه
ی  کننده ربع قرن دو جنگ جھانسوزی که برافروختند و ترس ھمگانی از جنگ نابود

برای استثمار ھا  آن وار سوم نیز ھمه را فرا گرفته است؛ این نزاع و کشمکش دیوانه
و زدوبندھای جنگ  ھا ھای دایمی، این شدت غم جھان، این دلھره و اضطراب و نگرانی

برد. ھمه از نتایج  سردی که اعصاب را تباه و موجودیت انسان را رو به نابودی می
ی حتمی  خدا و روز آخرت و انکار روح است. نتیجه ناپذیر باور نداشتن به حتمی و چاره

 مخالفت با فطرت و سرشت انسانی و ایمان نداشتن به نامحسوسات است.
برای مردم) این اشتباه را مرتکب شود، ھرگز اشتباه  حاشا که اسالم (ندای خدا

ھا را بر نفس بشری ببندد و  ی روزنه کند که با فطرت انسانی مخالفت کرده ھمه نمی
 باز بگذارد.ھا  آن تنھا منفذ حواس ظاھر را به روی

ِينَ ٱ ٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿ َّ�  ِ  ۡلَغۡيبِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب
لَٰوةَ ٱَوُ�قِيُموَن  ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  لصَّ  .]۳-۱البقرة: [ ﴾٣َومِمَّ

ھدایت است، کسانی  متقیانالم. آن کتابی است که تردیدی در آن نیست، برای «
ایم انفاق  و از آنچه ما روزیشان کرده دارند آورند، و نماز برپا می می که به غیب ایمان

 ».کنند یم
منان ایمان آنان به غیب است! این غیب با تمام جوانب خود نخستین صفت مؤ

است. مؤمنان ندیده به » غیب«ی است! خداوند سبحان به نسبت حواس بشری تحقیق
ی روح (نه  بینند، اما مستقیمًا به وسیله آورند، با وجود اینکه او را نمی خدا ایمان می

 کنند. به روشنی احساس ارتباط و پیوند با خدا میحواس) با روش فطری خدادادی، 
ھای  ی جنبه از سوی دیگر مؤمن واقعی ھمان انسان کامل است. انسانی که ھمه

راند و کسی که ندای فطری او را به نام محسوسات اجابت  فطرت او را به جلو می
 ی روح انسان است. ی قابل درک بوسیله کند، و این ھمان جنبه می

ی شئون زندگی  دھد و اساس ھمه ی ھر ایمان قرار می ایمان به غیب را پایهقرآن، 
بینیم، انسان بدون این  زیرا ھمانگونه که وضع جاھلیت اروپایی را در این عصر می

 تواند برای خود بایستد. ایمان نمی
ی  کند. بلکه آن را پایه اما قرآن، ایمان به غیب را منحصر به خدا و روز آخرت نمی

ای جز آن باور نیست  دھد که برای بھبود کارھا بر روی زمین، چاره رمندی قرار میباو



 روش تربیتی اسالم    ٢١٢

ان به مالئکه و جن و نی که غذای پربرکتی برای باور انسو افزون بر این، آن نیروی ایما
 دھد. شیطان نیز قرار می

 ای شخصیت شیطان با اشاره و کنایه ابراز شده که تقریباً  در باور اسالمی، به اندازه
صورت وجود قابل لمسی درآمده است! قرآن در جاھای بسیاری قلب آدمی را از این  به

 بینیم، ھشدار داده است: بیند اما ما او را نمی شیطانی که ما را می

 .]۲۷األعراف: [ ﴾ِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ  ۥُهَو َوقَبِيلُهُ ﴿
 ».بینید را نمیھا  آن بینند که شما شیطان و گروه شیطان از جایی شما را می«

کند، زیرا او موجب  و انسان را به دشمنی با او و اعالن جنگ علیه او تشویق می
سوی دوزخ  اخراج آدم از بھشت شد و وعده کرده است که فرزندان آدم را اغوا و به

 روانه کند.
شیطان برای » شیطنت«و ھمانگونه که گفته شد، آنقدر اوصاف جاندار و روشنی از 

فرماید که آن را به صورت شخصیت بارز روشنی با خصوصیات و  ن بیان میانسا
 ھای آشکار، درآورده است: نشانی

ۡيَ�ٰنُ ٱَز�ََّن لَُهُم  �ذۡ ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم َوقَاَل َ� َ�لَِب لَُ�ُم  لشَّ
َ
�ّ�ِ َجارٞ  �َّاِس ٱِمَن  ۡ�َۡومَ ٱأ

ا تََرآَءِت  َرٰى َما َ�  لۡفَِئَتانِ ٱلَُّ�ۡمۖ فَلَمَّ
َ
ٓ أ ٰ َعقَِبۡيهِ َوقَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنُ�ۡم إِّ�ِ نََ�َص َ�َ

 ٓ َخاُف تََرۡوَن إِّ�ِ
َ
ۚ ٱ أ َ ُ ٱوَ  �َّ  .]۴۸األنفال: [ ﴾٤٨ ۡلعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

و یادآور ھنگامی که شیطان کردار زشت آنان را در نظرشان زیبا نمود و بدانان «
شما غلبه نخواھد کرد و من فریادرس شما ھستم. آنگاه که دو  گفت: ھیچکس امروز بر

من از  :فرار گذاشت و گفت رو شدند، شیطان از عقب رو به  (اسالم و کفر) روبه سپاه
ترسم که کیفر  بینید! و من از خدا می بینم که شما را نمی شما بیزارم! من چیزی می

 ».خدا بسیار سخت است

ۡيَ�ٰنُ ٱ َوقَاَل ﴿ ا قُِ�َ  لشَّ ۡمرُ ٱلَمَّ
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َووََعدتُُّ�ۡم  ۡ�َقِّ ٱوََعَدُ�ۡم وَۡعَد  �َّ

ن َدَعۡوتُُ�ۡم فَ 
َ
ٓ أ ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

َ
ِ�� فََ�  ۡسَتَجۡبُتمۡ ٱفَأ

 ٓ ا نُفَسُ�م� مَّ
َ
ْ أ ۠ تَلُوُموِ� َولُوُمٓوا نَا

َ
نُتم بُِمۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِمآ  بُِمۡ�ِِخُ�مۡ  �

َ
ٓ أ َوَما

ۡ�ُتُموِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ  َ�ۡ
َ
ٰلِِم�َ ٱأ ِ�ٞم  ل�َّ

َ
 .]۲۲إبراهیم: [ ﴾٢٢لَُهۡم َعَذاٌب أ
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د: خداوند به شما وعده حق داد و یگو شود، می ار تمام میکه کطان، ھنگامی یش«
ه کنیمن بر شما تسّلطی نداشتم، جز اردم! کمن به شما وعده (باطل) دادم، و تخّلف 

د خود را ینکن، مرا سرزنش نید! بنا بر ایرفتیردم و شما دعوت مرا پذکدعوتتان 
 کادرس من! من نسبت به شریادرس شما ھستم، و نه شما فرید! نه من فرینکسرزنش 

د) یف اطاعت خدا قرار دادید، (و اطاعت مرا ھمردیه از قبل داشتکشما درباره خود، 
 ».ی دارند!کاران عذاب دردناکافرم! مسّلمًا ستمکزار و یب

و روشن است که برای متوجه کردن نیروی بشری و تجھیز آن برای مبارزه با شر 
ھمیشگی در باور » جریان«صورت یک  ی خود و دیگران، شیطان بهھا جان نھفته در

ز شر در برابر چشم و زندگی بشری بھبود یابد و ھمیشه این رم ھا دل آید تا ایمان درمی
 انسان باشد تا دشمن خود را بشناسد.

 اما جریان حق در باور و ایمان اسالمی چنین نیست:

نَُّه  قُۡل ﴿
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ ٱَ�َفرٞ ّمَِن  ۡسَتَمعَ ٱأ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١َ�َقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ۡ�ِ

َحٗدا  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱ
َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا نَّهُ  ٢َولَن �

َ
َذَ ٱتََ�َٰ�ٰ َجدُّ َرّ�َِنا َما  ۥَو� َ�ِٰحَبٗة َوَ�  �َّ

ا  نَّهُ  ٣َوَ�ٗ
َ
ِ ٱَ�َن َ�ُقوُل َسفِيُهَنا َ�َ  ۥَو� نَّا ٤َشَطٗطا  �َّ

َ
ن لَّن َ�ُقوَل  َو�

َ
ٓ أ �ُس ٱَظَننَّا ِ�ۡ 

نُّ ٱوَ  ِ ٱَ�َ  ۡ�ِ نَّهُ وَ  ٥َكِذٗبا  �َّ
َ
�ِس ٱَ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥ� نِّ ٱَ�ُعوذُوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ۡ�ِ فََزاُدوُهۡم  ۡ�ِ

�َُّهمۡ  ٦رََهٗقا 
َ
ن لَّن َ�ۡبَعَث  َو�

َ
ْ َكَما َظَننُتۡم أ ُ ٱَظنُّوا َحٗدا  �َّ

َ
نَّا ٧أ

َ
َمآءَ ٱلََمۡسَنا  َو�  لسَّ

نَّاوَ  ٨فَوََجۡدَ�َٰها ُملَِئۡت َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا 
َ
ۡمِع� َ�َمن �َۡسَتِمِع  � ُكنَّا َ�ۡقُعُد ِمۡنَها َمَ�ٰعَِد لِلسَّ

نَّا ٩ِشَهاٗ�ا رََّصٗدا  ۥَ�ِۡد َ�ُ  �نَ ٱ
َ
رِ�َد بَِمن ِ�  َو�

ُ
َ�ٌّ أ

َ
�ِض ٱَ� نَۡدرِٓي أ

َ
َراَد بِِهۡم َر�ُُّهۡم  ۡ�

َ
ۡم أ

َ
أ

نَّا ١٠رََشٗدا 
َ
ٰلُِحونَ ٱِمنَّا  َو� ٰ  ل�َّ نَّا ١١لَِكۖ ُكنَّا َطَرآ�َِق قَِدٗدا َوِمنَّا ُدوَن َ�

َ
ن لَّن  َو�

َ
ٓ أ َظَننَّا

َ ٱ�ُّۡعِجَز  �ِض ٱِ�  �َّ
َ
نَّا ١٢َهَرٗ�ا  ۥَولَن �ُّۡعِجَزهُ  ۡ�

َ
ا َسِمۡعَنا  َو� َ�َمن يُۡؤمِۢن  ۦۖ َءاَمنَّا بِهِ  لُۡهَدىٰٓ ٱلَمَّ

 .]۱۳-۱الجن: [ ﴾١٣فََ� َ�َاُف َ�ۡٗسا َوَ� رََهٗقا  ۦبَِرّ�ِهِ 
مرا وحی رسیده که گروھی از جنیان به آیات قرآن گوش فراداده گفتند: ما  :بگو«

کند، بدین سبب ما بدان ایمان آورده  آیات عجیبی شنیدم. به راه رشد ھدایت می
کنیم. و اینکه بسیار بلندمرتبه است شأن  ھیچکس را شریک پروردگار خود نمی
و  خردان ما دروغ ته است. و البته کمگرفپروردگار ما که ھرگز ھمسر و فرزندی ن

خدا  پنداشتیم که ھیچ جن و انسی به گفتند. و ما می به خدا می ھایی نسبت دهبیھو
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دانیم برای زمینیان شر اراده شده است، و یا پروردگار رشد  بندد ... و ما نمی دروغ نمی
خی چیز دیگری، ما و ھدایت را برا آنان خواسته است؟ برخی از افراد ما درستکار و بر

 پنداریم که نه خدا را در زمین ی گوناگون ھستیم. و ما چنین میھا راه ھم دارای
ناتوان کرد و نه از میان قدرت او راه فراری وجود دارد. و ما از آنجا که به راه  توان می

ھدایت قرآن گوش کردیم بدان ایمان آوردیم، و کسی که به پروردگار خود ایمان آورد 
 ».ترسد و نه از رنجی ... نقصان خیر بر خود می نه از

ی  ی گذرایی که در سوره ی جن، و اشاره ی مفصل به جن، در سوره این اشاره
 کند: احقاف به جن می

ۡ�َنآ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن  �ذۡ ﴿ نِّ ٱَ�َ ا  ۡلُقۡرَءانَ ٱ�َۡسَتِمُعوَن  ۡ�ِ ْۖ فَلَمَّ نِصُتوا
َ
وهُ قَالُٓواْ أ ا َحَ�ُ فَلَمَّ

نِذرِ�َن  ْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ ْ  ٢٩قُِ�َ َولَّۡوا نزَِل مِۢن َ�ۡعِد ُموَ�ٰ  قَالُوا
ُ
ٓ إِنَّا َسِمۡعنَا كَِ�ًٰبا أ َ�َٰقۡوَمَنا

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  سۡ  ۡ�َقِّ ٱُمَصّدِ  .]۳۰-۲۹األحقاف: [ ﴾٣٠َتقِيٖ� �َ�ٰ َطرِ�ٖق مُّ
سوی تو برگردانیدیم که به آیات قرآن گوش  ھنگامی که ما تنی چند از جنیان را به«

کنند، ھنگامی که نزد رسول رسیدند گفتند: گوش کنید، چون به انجام رسید، 
قوم خود برگشتند و گفتند: ای قوم، ما آیات کتابی را شنیدیم که  سوی بهھشداردھنده 

از موسی نازل شده بود در حالی که پیش از خود را تصدیق و به حق و راه راست پس 
 ».کرد ھدایت می

یک نه مانند جریان ایمان به خدا و روز آخرت است، و نه مانند شیطان در  ھیچ
 ی باورمندی. گستره

ممکن است انسان به باوری پیابند و آن باور برای او بسنده باشد، بدن اینکه یادی 
گونه که پیش از این بیان شد، اسالم،  و اینگونه مباحث تفصیلی بکند، اما ھمان از جن

ھای آن،  کند و از جمیع منافذ و روزنه انسان را با تمام شئون فطرت بشری ھمگام می
ی کوچک و بزرگی از  کند. ھیچ روزنه برای رسانیدن او به انسانیت واقعی، استفاده می

ی دیگران قرار گیرد. ایمان به  کند که مورد استفاده حال خود رھا نمی فطرت را به
موجودات و کائنات غیرقابل درک برای حس، درجات آدمی نفوذ کرده است، و این 

دارد تا به باوری در نفس  ھمراه آن گام برمی ریشه آنچنان پابرجا است که اسالم به
خت و تاز آن را نیز انسان تبدیل شود، بدین منظور آن را بیدار و زنده کرده میدان تا

کند، نه برای آنکه باور داشتن  کند. به این دلیل حقیقت جن را بیان می گسترده می
منظور  ی به آن نیروی فطری بشری به ھای ایمان است، بلکه به قصد ارائه جن از پایه
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خواھد از ھمه جھت در آن نفوذ کند ... اما ما  نیرو بخشیدن به آن است: زیرا اسالم می
 ی آن چیست! خوب توجه کنیم که اشاره به جن و نتیجه باید

ی ظرفیت واقعی و نیاز آن،  پیش از آن گفتیم که اسالم بر ھر تاری، به اندازه
کند. در حقیقت در این دو جا که قرآن از جن سخن گفته است و در  آھنگی ساز می

دیگر که ، و جاھای ÷چند جای دیگر نیز، مانند داستان حضرت سلیمان پیغمبر
ھای مفصل  کند، نه برای این است که بشر را برای پژوھش ای به وجود جن می اشاره

با انسان و ھا  آن ی ارتباط و شیوهھا  آن و رفتار و اخالقھا  آن ی جن و تعداد در باره
سرگرم کند. تمایل ندارد که مانند  ھا، آن کیفیت تسخیر جن و میزان نیرو و استعداد

ھا بودند، وقت خود را به  گونه بحث کاری که مسلمانان سرگرم اینزمان راحتی و بی
ی  ی زودگذر به جن برای این است که افق دید و گستره بیھودگی بگذرانند، بلکه اشاره

جوالن جان آدمی را بیشتر کند و انسان را از چارچوب تنگ و محدود حواس ظاھر 
تر از آن چیزی است که قابل درک بیرون بیاورد، به او بفھماند که جھان ھستی پھناور

گاھی او از وجود آیات و نشانه ھای خدا در این جھان  و دیدن انسان باشد. برای آ
انتھا است که اگرچه با حواس ظاھری انسان قابل درک نیست، اما وجود دارد.  بی

برای آن است که شاید چشم بینای او را باز کرده ایمانی که بدو وحی ھا  این ی ھمه
 در جان او جایگزین شود.شده 

گوید،  ھای جن و احقاف از جن سخن می پس برای این منظور ھنگامی که در سوره
موجوداتی ھستند که برای دعوت ھمجنسان خود به اسالم و ایمان به خدا قیام 

تری  اشاره نشده است، برای ھدف جدی» تفریح عقالنی«اند. به جن فقط برای  کرده
ی مخلوقات مؤمن به خدا او را ستایش کرده و  ست که ھمهاست. بیان این حقیقت ا

زنند که  کنند، فقط گمراھان از این روش سرباز می سوی خدا دعوت می دیگران را به
است. در نتیجه اگرچه جریان جن ھا  آن آنان نیز در جھنم قرار دارند و لعنت خدا بر

ی ھا ھدف ما سرانجام برایمانند جریان شیطان جای ھمیشگی در باور و ایمان ندارد، ا
 یاد شده مکانی را ھرچند مختصر، اشغال کرده است.

ی  ھای قدرت خالقه اشاره به مالئکه نیز به ھمین منظور است. مالئکه نیز نشانه
 خدا است.

ِ فَاِطرِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡجنَِحةٖ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱَجاِعِل  ۡ�

َ
ْوِ�ٓ أ

ُ
ثَۡ�ٰ  رُُسً� أ مَّ

َ ٱَما �ََشآُءۚ إِنَّ  ۡ�َۡلقِ ٱَوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۚ يَزِ�ُد ِ�  ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۱فاطر: [ ﴾١َ�َ
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و زمین است و فرشتگان را رسوالن خود  ھا آسمان ی سپاس خدایی را که آفریننده«
اید که خدا بر ھر افز کرد، دو، سه، چھار باله. ھر چه بخواھد در آفرینش موجودی می

 ».چیزی توانا است
 شوند: ی بشر نازل میھا دل مالئکه به امر خدا بر

وحُ ٱبِهِ  نََزَل ﴿ مِ�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ ۡ�  .]۱۹۴-۱۹۳الشعراء: [ ﴾١٩٤ لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ

 ».االمین قرآن را به قلبت فرود آورد تا از ھشدار دھندگان به مردم باشی روح«

َرَ�ِٰت ٱ َر�ِيعُ ﴿ وحَ ٱيُۡلِ�  ۡلَعۡرِش ٱُذو  �َّ ِ  لرُّ ۡمرِه
َ
ِ  ۦِمۡن أ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ِ�ُنِذَر  ۦَ�َ

 .]۱۵المؤمن: [ ﴾١٥ �ََّ�قِ ٱيَۡوَم 
فرستد برای اینکه از  روح را از فرمان خود بر ھر که از بندگانش که بخواھد می«

 ».روز دیدار ھشدار دھد

َ ٱ�َّ َ�ۡعُصوَن ﴿ َمرَُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  �َّ
َ
 .]۶التحریم: [ ﴾٦َمآ أ

 ».دھند حکم شود انجام می ھا بدانکنند و آنچه  از امر خدا سرپیچی نمی«
 طلبند: این فرشتگان، برای اھل ایمان از خدا آمرزش می

ِينَ ٱ﴿ َو�َۡسَتۡغفُِروَن  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ۡلَعۡرَش ٱَ�ِۡملُوَن  �َّ
ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ  ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن َءاَمُنوا ِ  ۡغفِرۡ ٱلِ�َّ ِيَن تَابُواْ وَ ل ْ ٱ�َّ َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهۡم  �َّ

 .]۷: لمؤمنا[ ﴾٧ ۡ�َِحيمِ ٱَعَذاَب 
که پیرامون آن  اند و آنان فرشتگانی که عرض عظمت الھی را بر دوش گرفته«

آورند و  گویند و بدو ایمان می ھستند به سپاس و ستایش پروردگار خویش تسبیح می
خواھند: پروردگارا که علم و رحمتت ھمه  آمرزش میبرای کسانی که ایمان آوردند 

کردند ببخش،  رویتو بازگشته از راه تو پی سوی بهچیز را فراگرفته است، کسانی را که 
 ».دار و آنان را از عذاب دوزخ نگه

 ، اسالم از راه ایمان جان آدمی به پدیدارھا و ناپیداھا، در وجودشھا روش با این
ھای آن به درون  و روزنه ھا راه ی کند. از ھمه تر می او را کاملنفوذ، و موجودیت کامل 

 کند. سوی خدا رھبری می آن را به و جان راه پیدا کرده
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 گرایی فردگرایی و جمع -۶
دوگانه در وجود انسان یکی ھم این دو خط پیوسته به یکدیگر و در عین  خطوطاز 

ک سو و احساس به تجمع با حال متناقض است: احساس انسان به یکتایی خود از ی
 دیگران و زندگی با آنان که گویی یکی از آنان است.

 این پدیده دارای اثر عظیمی بر زندگی بشری است.
ی کوشش برای توافق میان این دو امر ظاھرًا متناقض و  موجودیت جامعه بر پایه

 ی رستگاری برآمده از این توافق، استوار است. ادامه
و مکاتب فلسفی میان این دو محرک فطری، در حال کشمکش و ھا  بسیاری از آیین

ی فردگرایی را گسترده  ای دایره ای از مکاتب به اندازه تشویش و نگرانی ھستند، پاره
رسد و موجب جدایی روابط اجتماعی و  گیرند که به خد خودخواھی پستی می می

ای  ھا به اندازه ن آیینای دیگر از ای شود. پاره تشتت و پراکندگی نیروھای اجتماع می
کنند که موجودیت و شخصیت فرد را نادیده  ی اصل اجتماعی را گسترده می دایره

دانند که جز در زندگی  ای می گرفته، او را موجود ناچیز سرگردان نزار و بیچاره
 اجتماعی در حال دیگری شخصیتش برای او اثری ندارد.

بینیم که ھر  گریزان از یکدیگر را میدر روزگار کنونی، ما بر روی زمین دو مکتب 
 روند. یک به راھی می

ی (فردگرایی) انسان استوار است. این نظام حدود فرد را  داری غرب بر پایه سرمایه
ف و دخالت در بسیاری از امور آزاد داند که او را برای تصر آنچنان گسترده می

ارد. نه از فعالیت بیش از حد آز گذارد و سرانجام این آزادی خود او و دیگران را می می
 کند و نه این حس دارای مرز معقولی است. زمام شھوات و فرد پیشگیری می

کند و در جھتی که  ی خود را روی دوش انداخته، اخالق و آداب را لگدمال میھا ھوس
رود نه قائل به حقی برای دیگری است، و نه در رفتار خود برای خودی حقی  می
ی  ثروت خود را ھم ابزار به بند کشیدن دیگران و مکیدن نتیجهشناسد. مال و  می

ھایی مادی  را به صورت کاالیی فاسد و بھرهھا  آن سازد تا زحمت و خون دل دیگران می
ی این کارھا، سیاست مملکت و اجتماع را تباه و نگرش و تصور مردم  درآورد. در نتیجه

، آزادی شخصی را برای خود حفظ کند. با وجود این را از زندگی خراب و فاسد می
 کند! کرده ھیچ قدرتی را بر خود تحمل نمی
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ی اجتماعی بودن انسان تکیه دارد. این سیستم  در شرق نیز کمونیسم بر پایه
ھای فردی را  میدان عمل اجتماع را ھرچه بیشتر گسترده کرده جلو تمام فعالیت

مایاند و فرد حق کاری جز برخی ن رد. البته حقیقت اجتماع را در وجود دولت مییگ می
ھای بسیار بدیھی حسی را ندارد که آن نیز برای نفس کشیدن نیروھای  از فعالیت

ی او است! شرکت عملی مردم را در سیاست مملکت و امور  زده سرکوفته و واپس
دلیل اینکه حزب بیش از خود آنان به مصالح آنان آشنا است،  کند و به اجتماع منع می

کند: کار و شغل، محل اقامت و حتی نگرش و  روحی بر آنان تحمیل می بینظم خشک 
کند. ھر  ادراک و حکومت پلیسی و جاسوس بازی و آتش و اسلحه بر مردم حکومت می

ھای دولت مانند حزب و  انتقاد و پیشنھادی که از سوی مردم به دولت، و یا پایه و مایه
ه شخص حتمًا باید از آن گناه خود را پاکیزه آید ک شود، خیانتی به شمار میھا  آن مانند

ی مقدس کمونیست  ی گناه فردی است و با موجودیت جامعه کند، زیرا این کار انگیزه
ی مقدس از فردی سر زده است که تقدس و  ضدیت دارد، این گناه نسبت به جامعه

 پاکی در سرشت او نیست، زیرا فرد است!
باره اشتباه و خطاھای زیادی مرتکب  ھای گوناگون فلسفی نیز در این مکتب

ی روشنی برسانند  توانند خود را از این تنگنا رھا کرده به حقیقت ساده شوند و نمی می
 که مورد تأیید و پشتیبانی واقعیت آشکار است.

کند که انسان در سرشت خود  طور جزمی بیان می ھای فلسفی به این مکتب
و اراده از خارج، بر او تحمیل کرده است. از موجودی فردگرا است و جامعه بدون میل 

این رو برای شخصیت فرد فشارآور و کوبنده است، پس اصل اجتماعی زیستن، برای 
مورد است، و به ھم ریختن و جدا کردن اجتماع از ھم روا  شخص ناخوشایند و بی

 است!
ف زاده گرایی اصیل است. کودکی که ضعی  گویند: جامعه میھا  آن ای از و یا پاره

د رشد توان می شود نه توان و قدرتی دارد و نه شخصیتی. و اگر در اجتماع نباشد نه می
کند و نه زندگی ... برای گذران ھمیشگی و رشد وجود خود پیوسته احتیاج به اجتماع 

. این تمایل فردی گرایی پلید است و باید در برابر آن ایستادددارد. پس به این دلیل فر
 و نابود کردن است. سزاوار کوبیدن

 چرا؟!
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گاه نیستند، ھنگامی  ھا از طبیعت دوگانه این فلسفه ی آمیخته در سرشت بشری آ
رو ھستند، اما، در واقع  نگرند، با تناقض روبه طور سطحی به طبیعت انسان می که به

این دو طبیعت گوناگون با یکدیگر ارتباط دارند، و با ھمین تناقض و پیوستگی، وظایف 
دھند. ھمانگونه که نیروھای مطلوب و  ود را در زندگی موجود بشری انجام میمھم خ

ھا،  نامطلوب، بیم و امید، مثبت و منفی، حسی و معنوی، ایمان به محسوسات و نادیده
دھند، این دو نیروی متقابل و نقیض، و در ھمان حال  خوبی انجام می وظایف خود را به

آفرینش انسانی، به انجام وظیفه سرگرم بوده و با  ھم پیوسته، در این دستگاه شگفت به
 کنند! ھای گوناگون، اما ھمسرشت، برای ما ایجاد می فعالیت خود: آفریدگانی با جنبه

ی فطرت انسانی، ھم  گرایی) در ریشه عهماین دو خط متقابل (فردگرایی و جا
ویش پیش حقیقت و ھم اصالت دارد، و ھمانگونه که در زندگی واقعی اضطراب و تش

آید، در باطن نفس و ضمیر انسان نیز بر اثر افزوده نشدن بر نسبت تعیین شده  می
ی ذات انسان، و انحراف ھر یک از مسیر خود، و تجاوز به  برای ھر واحد تشکیل دھنده

خط سیر دیگری، و فشار آوردن بر روی آن، به تناقض خواھد انجامید. اما اگر ھر کدام 
آید و نه  ند، نه رمیدگی و نفرتی میان فرد و جماعت پیش میبه راه صحیح خود برو

 جدایی و شکافی.
 در حقیقت کاری دشوار است، اما محال نیست.

 چه چیزی در زندگی انسان دشوار نیست؟! 

�َ�ٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿  .]۴البلد: [ ﴾٤ِ� َكبٍَد  ۡ�ِ
 ».در حقیقت ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم«

َها﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱ َ�ٰٓ  .]۶اإلنشقاق: [ ﴾٦إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ  ۡ�ِ

روی، و در نتیجه بدو  سوی پروردگارت می ای انسان! تو با کوشش و زحمت به«
 ».خواھی رسید

در ھر چیز و در ھر گام و حرکتی رنج و کوشش ھست. حتی در ادراک و تفکر نیز 
ی به  ھست. البته نوع رنج و متفاوت است. یکی از آن دو، راھنما، بینا کننده و رساننده

ھای این جھان، و  حق است، کوشش و رنج، انسان را به دریافت حقایق و واقعیت
کننده و جدا از  و دیگری، گمراه و منحرفکند.  آخرت، نایل میبھترین پاداش در 

ی محسوس فرو برده سپس به نابودی ھا لذت حقیقت واقع است، انسان را در
 کشاند! می



 روش تربیتی اسالم    ٢٢٠

ی توان بشری،  دار ظاھرًا متناقض، به اندازه اسالم میان این دو کشش فطری ریشه
 کند.  سازگاری ایجاد می

اصالت خود را حفظ کنند. به کند که ھر دو به یکسان  و چنان بدین کار آغاز می
کند، به یکی بر  یکی از آن دو به چشم اصالت و به دیگری به چشم اعتباری نگاه نمی

دھد که موجب خوار دیگری شود و یا از حساب  اساس ضرورت و احترام آنگونه غذا نمی
 زندگی بیرون رود.

ء جمع، اسالم دین فطرت است و فطرت انسان عبارت است از: فرد در درون و جز
ی فردگرایی میل به ورود در جمع را دارد، و ھمانگونه که در خوابیدن، برای  ریشه

شود. ھمیشه میان این دو کشش متقابل  پیشگیری از خستگی پھلو به پھلو می
متناقض، در حال گردیدن و نوسان است! اما در تمام لحظات، به اختالف نسبت و 

 گیرد. مقدار، ھر دو جنبه را در برمی
داند و ھر دو را پشتیبان یکدیگر  ی کار را در توجه به ھر دو کشش می سالم چارها
 کند بدون اینکه به کشمکش برخیزند! می

تواند بدون یکی،  طور یکسان نیاز دارد، زیرا زندگی نمی اسالم به ھر دو کشمکش به
شد، ھرگز یکی بر دیگری بنا شود و استوار ماند، به این دلیل اگرچه توانایی نیز داشته با

 زداید. کند و از وجود نمی از این دو نیرو و کشش فطری را سرکوب نمی
سازد مستضعف و  ای می انسانی که در ذات و وجود او شخصیت نیست، جامعه

دھد! تا این دیکتاتور  دیکتاتور زورگویی تن در می» فرد«ذلیل، به تسلط و حکمرانی 
اند، اما با  به ریسمان سست او در آویخته شخصیت و خوار نیز وجود دارد آن مردم بی

 کنند! ی ذلت سقوط می رفتن دیکتاتور، وابستگان ناتوان نیز یکی پس از دیگری به دره
و انسانی که به دلیل انحراف، ابراز شخصیت و خودنمایی کند و آن را به حد منم 

سازش در  تواند با توافق و ی قوانین خلقت برساند، نمی زدن پست و سرکشی از ھمه
جامعه زندگی کند. بر اثر این روحیه مجبور است اجتماع را در ھم بریزد و بپراکند و 

  خود و جامعه را به نابودی بفرستد.
گرایی و ھمکاری با جامعه،  انسان باید ھم در فردگرایی و ھم از نظر جامعه ،بنابراین

وخالی و خودخواه و شخصیت و ت تعادل و توازن را حفظ کند تا جامعه از اشخاصی بی
منتفر از اجتماع تشکیل نشود. اشخاصی با وجود واقعی انسانی، و ھمچنین پشتیبان 

 یکدیگر 



 ٢٢١  فصل سوم: خطوط متقابل جان بشر

ۡرُصوٞص ﴿ �َُّهم ُ�ۡنَ�ٰٞن مَّ
َ
ا َك�  .]۴الصف: [ ﴾٤َصّفٗ

 ».ی ریخته از سرب است صف در صف و به ھم پیوسته که گویی پایه«
 بدان در تالش و کوشش است.و این ھمان اجتماعی است که اسالم برای رسیدن 

کند. اسالم با  اسالم برای رسیدن به چنین اجتماعی از ابزارھایی استفاده می
شخصیت مستقل و مثبت و  سازد که دارای مربوط کردن قلب بشری به خدا، فردی می

 نیرومند باشد!
 پیوندد! انسان به طور فردی به پروردگار خود می

در ژرفنای جان ھر انسان جایگزین است، پیوند این پیوند عمیق مطمئن آشکار که 
 شخصی فردی انسان با خدا است!

شود که ھر چیزی از عالم وجود  گاه انسان چنان در عبادت و حب خدا مستغرق می
ی جھان  ی استغراق عمیق، ھمه کرده فقط به یاد خدا است! در این لحظهرا فراموش 

چیز و ھر کس خود را رھا کرده به ھیچ چیز  بیند، از ھر  ھستی را شفاف و مصفا می
پر ھیجان و نگران او را به توجه ندارد جز قلب پرتپش خویش و پرتو درخشانی که قلب 

 کند! خدا مربوط می
سوی زندگی رو  شود که به ی حساس، پر از نیرو و توانی می انسان در این لحظه

شود،  ود او مثبت و فعال میآورد که ذات و وج چنان شخصیتی رو می سوی بهآورد.  می
و  ١بخشد که در برابر ھر کس و ھر پیشامدی ایستادگی و چنان قدرت شگفتی بدو می

کند برخوردار از ھمان مشعل نورانی مقدسی است که انسان اول، ھنگام  احساس می
ی خدا، برخوردار بود، و پروردگار از روح با عظمت و مقدس  خلقت از خاک به وسیله

دمید. از این رو چنین انسانی با قدرت، فعال، با اراده و با شخصیت است. خود در آن 
در برابر ھیچ چیز، جز حقی که از سوی خدا نازل شده است، سر تعظیم فرود 

شود در برابر ھیچ ارزش و قدرت شخصی و مادی خوار شود و  آورد. راضی نمی نمی
کند چنان  زیرا احساس می روش منفی پیش گیرد،ھا  آن خواب رود و یا در برابر به

ھا را دارد،  شخصیت سرشار از مشعل نور خدایی است که توان برابری با تمام این قدرت
کند اگرچه برای مدت  در خود احساس میھا  آن ی و حتی قدرتی نفسانی باالتر از ھمه

 شکست بخورد!ھا  آن کوتاھی نیروی مادی او در برابر

_____________________ 
 در پایان ھمین مبحث.» گری و مثبت بودن منفی«ـ در این باره نک به فصل ١
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ھا مخالف ھستند و خودکامگان دین را  به این دلیل است که ادیان با خودکامگی
را دوست توانند ببینند مردم غیر از خودکامه، دیگری  دوست ندارند، زیرا از سویی نمی

دارند و به فرمان او ھستند! و از سوی دیگر خود او حاضر نیست فرمان خدا را اجرا 
ا به انقالب خدا، بشر رزیرا ھمین اجرا کردن فرمان خدا محبت داشته باشد،  کند و به

ھا  کند علیه استبداد و خودسری دارد و آنان را تشویق می علیه گردنکشان وامی
 »ھر کس از شما کار ناشایستی را دید بر او واجب است آن را تغییر دھد...«برخیزند و 

١. 
ن داده او را این پیوند فردی شخص با خدایی است که شخصیت مستقل به انسا

 ی گوسفندان از بین برود. گذارد که در گله حال خود وانمی مانند حیوانی به
آید که این فردیت مستقل را تربیت کند و  البته عنصر دیگری در اینجا به میان می

گاه می  .کند ھر فردی را نسبت به شخصیت خود آ

ۡخَرىٰۚ  َوَ� ﴿
ُ
 .]۱۸فاطر: [ ﴾تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 ».گیرد دوش نمی ھیچکس بار گناه دیگری را به«

 .]۳۸المدثر: [ ﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِينٌَة ﴿
 ».ھر نفسی در گرو دستاورد خویش است«

 .]۴۸البقرة: [ ﴾ا ٔٗ �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ� ﴿
 ».جای دیگری مجازات نبیند ھیچکس به«

�َ�ٰنُ ٱبَِل ﴿ ٰ َ�ۡفِسهِ  ۡ�ِ لَۡ�ٰ َمَعاذِيَرهُ  َولَوۡ  ١٤بَِصَ�ةٞ  ۦَ�َ
َ
 .]۱۵-۱۴القیامة: [ ﴾١٥ ۥ�

گاه است. ھرچند عذرھا بر خود بیفکند بلکه انسان نسبت به«  ».(نیک و بد) خود آ
استقالل شخصیت و محترم بودن فرد است، ھر انسانی  ۀدر نتیجھا  این ی ھمه

گران را مقصر بداند و بار دیگران را نیز به دوش تواند دی مسؤول عمل خویش است، نمی
شود که  گیرد. ادراک ھمیشگی شخص نسبت به مسؤولیت فردی موجب می نمی

 سرشت و شخصیتی معین و محدود با پیرامون او رخ دھد ھشیار و بیدار باشد و از
 غفلت نکند!ھا  آن

 این غذای اسالم برای روح فردی است!

_____________________ 
 ـ بخشی از حدیث نبوی است.١
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ی اجتماعی  ی فردی، روحیه زیرا در عین تقویت روحیهواقعًا غذای شگفتی است، 
 کند. را نیز در قلب انسان جایگزین می

ھمان آفریدگاری که به قلب متصل بوده، پرتوی از نور درخشان خود را بدو داده 
کند که او را دوست بدارد، بر خود  است، دل انسان را چنان برای برادرش نرم می

 در وجود او فنا کند!ترجیح دھد و سرانجام خود را 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ وتُواْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ  ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 .]۹الحشر: [ ﴾ۦَ�ۡفِسهِ 
ھا  آن ی دل خود را برای (مھاجرین) پیش از آمدن ی گل و خانه و کسانی که خانه«

دارند، و ھیچ  آماده کردند، کسانی را که به شھر آنان مھاجرت کردند دوست می
اند ندارند؛ و با وجود اینکه خود به چیزی نیاز  حاجتی در دل خود نسبت بدانچه آورده

 ».دھند شته باشند، باز ھم مھاجرین را بر خود ترجیح میخاصی دا
 ھای محبت، آخرین حد بخشش و نھایت ایثار و از خود گذشتگی. منت

دھد و چنان  یکدیگر پیوند می  ای است که اجتماع را به ی زنده دوستی ھمان رشته
ھر کند که گویی از سرب ریخته شده است. چونکه  بنیان و ساختمان استواری بنا می

آجری از این ساختمان بر روی وجود محکم خود برپا ایستاده است، ساختمان چنین 
ای دارای آجرھای کج و ناھموار و ناھماھنگ نخواھد بود که از حد خود خارج  جامعه
 شود!

ی اسالم در تاریخ؛ بر اثر پراکنده شدن ھمین محبت در جان  مانند اولیه اجتماع بی
شخصیتی تشکیل نشده  مغز و بی ن اجتماع از افراد پوک بیافراد و تقویت محبت بود. آ

ھر فرد چنان به سرنوشت خود و دیگران  ،بود، ھر فردی از افراد آن به تنھایی امتی بود
کرد که گویی خود به تنھایی  عالقه و دلبستگی داشت و احساس مسؤولیت می

ای که  انهدار کار ھمه است، با وجود چنین شخصیت عظیم مثبت عجیب یگ عھده
کرد که موجودیت و شخصیت ھر کس  براساس محبت بنا شده بود، ھیچ احساس نمی

 دوستی، حدود را از بین برده بود. یابد، زیرا از کجا آغاز شده به کجا پایان می
این روح ی خود به ھمکاری و مشورت و سازش،  قرآن با راھنمایی و ارشاد پیوسته

 دھد: یکند و غذا م اجتماعی را تقویت می
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ِ ٱَوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ ّ�ِ
ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  لۡ  .]۲المائدة: [ ﴾لُۡعۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ

ر اساس گناه و با یکدیگر ھمکاری کنید نه ب تقویی نیکوکاری و  و بر پایه«
 ».تجاوزکاری و دشمنی

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ۡصَبۡحُتم  �َّ
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ بِنِۡعَمتِهِ  نَقَذُ�م  �َّارِ ٱإِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ
َ
ۗ فَأ  .]۱۰۳آل عمران: [ ﴾ّمِۡنَها

 دا دربه یاد آورید نعمت بزرگ خدا را ھنگامی که شما با ھم دشمن بودید خ«
ی شما الفت و مھربانی انداخت و با لطف خداوند ھمه برادر یکدیگر شدید، بر ھا دل
 ».ی پرتگاه آتش بودید و بدینگونه خدا شما را نجات داد لبه

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  .]۲۹الفتح: [ ﴾رَُ�َآُء بَيۡنَُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

و کسانی که با او ھستند بر کافران سخت دل و با  ،ی خدا است فرستاده ج محمد«
 ».شدت عمل و یکدیگر مشفق و مھربان ھستند
فھماند که مسؤولیت اجتماعی باید از سوی  افزون بر این، به مسلمانان اجتماعی می

را ی افراد اجتماع به عھده گرفته شود و در این مسؤولیت تمام مردم یکدیگر  ھمه
 پشتیبانی کنند، زیرا در واقع ھر فردی مسؤول است و ھمه نیز مسؤولیت دارند:

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
اید که امر  تاریخ] برای مردم بیرون آورده شدهشما بھترین امتی ھستید که [از دل «

 ».ر کرده به خدا ایمان داشته باشیدبه معروف و نھی از منک

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ واْ  �َّ َ ٱَءاَمُنٓواْ إِن تَنُ�ُ  .]۷محمد: [ ﴾يَنُ�ُۡ�مۡ  �َّ

کنید خدا نیز شما را یاری اید، اگر خدا را یاری  ای کسانی که ایمان آورده«
 ».کند می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ  .]۶الحجرات: [ ﴾َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�تَبَيَُّنٓوا

ی آن  اگر فاسقی برای شما خبری آورد در باره د،ای ای کسانی که ایمان آورده«
 ».بررسی کنید تا خوب روشن شود

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  �ٖ�ِ

َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
 تُۡؤِمُنونَ  ١٠َءاَمُنواْ َهۡل أ

 ِ ِ ٱب ِ ٱَوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نُفِسُ�مۚۡ  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
 .]۱۱-۱۰الصف: [ ﴾بِأ
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راھنمایی کنم که به رھایی اید! آیا شما را به تجارتی  ای کسانی که ایمان آورده«
خدا و رسول او آورده با مال و جان خود در  شما از عذابی دردناک بینجامد؟ ایمان به

 ».راه خدا جھاد کنید
ای ھمکار و ھمدرد، برای  اسالم ذاتًا شرایط تشکیل جامعه ھا، این ی باالتر از ھمه

ر فرد ناچار است مسؤولیت ایجاد وظایف و تکالیف اجتماعی خود را دارد، زیرا ھ
مسؤولیت دیگری را به عھده بگیرد. حتی افکار و اخالق و فضایل اسالمی نیز به جامعه 

ای نیاز دارد، تا در آن رشد و نمو کند و زندگی خود را به  نیاز دارد، به گروه برگزیده
ی رشد یافته است تا ھا نسل انجام رساند. به آغوش بازی نیاز دارد که محل گرد آمدن

یک از  رنگ و شکل آن فضایل و افکار و تصورات اسالمی باالن و تربیت شوند. ھیچبه 
شود، و چنین نظامی نیز افراد  ی افراد پراکنده درست نمی این کارھا به وسیله

رود،  می  ھای انسانی آنان از بین کند، وگرنه کوشش ی غیراجتماعی تربیت نمی پراکنده
ی  دھد. با این چنین نظام و تدابیر عملی، چنان جامعه آل را نمی و آن نتیجه و ثمر ایده

شود که تمام مشکالت و مھمات را آسان کرده  تشکیل متشکل ھماھنگی ساخته می
 .١رسند بسیار زودتر و بھتر به آروزھا و نتایج زحمات خود می

به ھم نزدیک، حس  ھا دل و بدین ترتیب ھدف و عمل افراد جامعه یکسان و واحد،
شوند.  خدا مربوط می طور یکپارچه به شود و سرانجام به ھمکاری در ھمه بیدار می

ھای فردی و اجتماعی ھر دو را در  اختالف و دوگانگی و دشمنی پیش نیامده، کنش
 .برد دھد و برای خدمت به انسانیت بکار می یک نظام قرار می

 اجباری و داوطلبی -۷
اند که  روی یکدیگر قرار گرفته وجودیت و سرشت انسان روبهدو خط متناقض در م

دارد.  در آغاز، این تناقض در یک وجود و در جوار یکدیگر انسان را به شگفتی وامی
واقعیت این است که دوگانگی، یک ویژگی ھمگانی برای شخصیت بشری است، و این 

شمه گرفته ی انسان سرچ دوگانگی از ھمان مشت خاک و دمی روح سرشت اولیه
ی  است. در نتیجه، این دوگانگی و تناقض ظاھری موجود در سرشت بشری، مایه

تواند  شگفتی نیست. چیزی که در حقیقت باید مورد تعجب انسان باشد و شخص نمی

_____________________ 
 ».اجتماع مسلمانان«ی کتاب:  هـ نک به فصل آیند١
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مانند اسالمی است  از تعجب در برابر آن خودداری کند، روش روشن منحصر به فرد بی
 آورد. کشد و به نظم واحد ھماھنگی در می یی تناقضات را به یک رشته م که ھمه

در وجود انسان تمایلی است برای برعھده گرفتن چیزھای معینی. میل دارد در 
کند و به اجرا گذارد، حتی اگر خود را ھا  آن برابر برخی از چیزھا خود را ملزم به رعایت

ر برابر کارھای این میل طبیعی خود داز ھر تعھد و قیدی نیز آزاد ببیند، برای ارضای 
 داند! به این دلیل خودسری مطلق، نه وجود دارد و نه معینی نیز خود را ملزم می

 د وجود پیدا کند، زیرا جزء طبیعت و فطرت انسان نیست!توان می
فطری بشری برای ملزم کردن خود در برابر برخی چیزھا، از  با وجود عمق این میل

اشد! برخی کارھا را دوست دارد برای خود سوی دیگر میل دارد که مقید به چیزی نب
 آن کارھا را انجام دھد نه در برابر اجباری!

ی خود را در جریان زندگی به  خوبی وظیفه دار و عمیق است و به ، ریشهھر دو خط
 رساند. انجام می

در » حکومت«ی تشکیل  تمایل شخص به اجبار خود در برابر برخی از امور، پایه
ھا و تشکیالت اجتماعی و  است. نه تنھا حکومت، بلکه برنامهآیین و نظام بشری 

نیز بر این پایه استوار است. مردم دوست دارند در ھا  آن اقتصادی و سیاسی و مانند
نظام معینی متعھد باشند و برای اجرای احکام نظارت بر قوانین تعھد شده، شخص و 

نھادھای اجتماعی و دیگر » لتدو«و » اجتماع«گزینند و بدینوسیله  یا گروھی را برمی
 دھند. را تشکیل می

روح  ھای بی در واقع درک تمایل به گردن نگذاشتن و خود را در چارچوب نظام
ھای  ی ابداع و ابتکار بشری و پیشرفت دائم جامعه محصور نکردن، سرچشمه و پایه

از سوی انسانی به جلو است. مردم ھمانگونه که دوست دارند به نظامی گردن گذارند، 
خواھند انجام کار بر اساس الزام و  به رھایی از ھر تعھدی دارند، و یا میدیگر نیز تمایل 

ی اراده و خواست فطری و میل باطنی باشد. ھر دو حال در  وظیفه نباشد، بلکه بر پایه
 کند. نفس فرد و در روح جامعه، ایجاد جنبش می

گاھی«ی عمومی وابسته و ھماھنگ نباشد و ھا روش این دو خط فطری، اگر با » آ
ی راست فطرت  ھر چیز دیگری از جادهدرست نسبت به امور نداشته باشد، مانند 

 شود. منحرف می
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اگر خط اول فاسد و تباه شد، اجرای یک قانون درست عمومی، به بندگی نسبت به 
ھای نفسانی، و  عادت در برابر یکی ازو یا  نظام موجود، و یا بندگی نسبت به بشر دیگر،

اختیار و مالک   یا یکی از آداب و رسوم اجتماعی تبدیل شده، دیگر انسان صاحب
ی خود نیست تا از این قید آزاد شود، و یا موجودیت و شخصیت جدا و متمایز  اراده

 خود را نسبت به معبود درک کند.
یش گرفته نه اگر خط دوم منحرف شود، از ھر قید و تعھدی سر باز زده خودسری پ

ای. از تنھا چیزی که پیروی  شناسد و نه نگھدارنده و کنترل کننده حد و مرزی می
کند ھواھای نفس و شھوات جسمانی است. و با این آزادی ظاھری از قید و بند  می

 آید. ھا فرود می قوانین و مقررات، در واقع به سطح پست بندگی شھوت
شود  ز واژگونی این دو خط ایجاد میبسیاری از چیزھایی که در نفس انسان ا

روح شود خود را مجبور به فرمانبرداری  شخصیت و بی یکسان ھستند. اگر شخصی بی
قید و خودسر و به اصطالح آزاد از ھمه  کند، و چنانچه بی از نظام و دولت و یا فردی می

و در  زند، چیز نیز شود از قید و بندھای اخالقی و شنیدن نداھای وجدان سر باز می
ی منحرف خود غرق در بندگی کامل و حیوانیت  ی این دو جنبه نتیجه، انسان از ناحیه

 شود. مطلق می
ھایی  و آھنگ  دانیم، تمام تارھای ساز جان را ساز کرده نغمه طوری که می اسالم، به

 شود. خواستار میھا  آن متناسب و فراخور ھر یک از
ه بدان اندازه از اوامر و نواھی و تعلیمات و کند. بدین ترتیب ک خط اجبار را ساز می
کند که ضروری است، و بدون آن مقدار جامعه از ھم پاشیده  تشکیالت بر آن بار می

کار برده از بکارگیری این نیروی  شود. البته احتیاط و مراقبت الزم و کامل را به می
ا جامعه و یا برای آداب مھیا شده صرفًا برای اجرای اوامر حکومت، و یا فقط زمامدار، و ی

ر خدا مکند، و تنھا و تنھا ملزم به اجرای ا ھای اجتماعی پیشگیری می و رسوم و سنت
است، فقط برای خدا نه برای فردی از افراد بشر. به این دلیل وجدان بشری از ھر 

 شود جز بندگی خدا. بندگی آزاد می
کردن نیز آھنگی ساز ھای خشک ن بر تار داوطلبی، و یا میل به اجرای برنامه

کند، و در نتیجه: دوست دارد ھر عملی که نفس انسانی از نظر انجام وظیفه و  می
دھد، با کمال خلوص نیت و فقط برای خدا باشد. بدین ترتیب،  تعھدات الزامی انجام می
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جا بیاورد، به یک عمل بھینه و  ی قانونی و تکلیف اجباری که باید به زور به آن وظیفه
 ی حقیقی ایمان ھمین حالت است. شود. ثمر و نتیجه سند تبدیل میمورد پ

پس از اینکه جان انسانی، بر اساس میل و عالقه، این مقدار تکالیف حتمی و 
ضروری خود را که در سطح پایینی است، برای پیشگیری جامعه از فساد و تباھی 

ی  ی حقیقی واال مرتبه انجام داد، در را برای انجام کارھای باالتر از تعھد و وظیفه
آورد. داوطلبی  گذارد که بدون وجوب و الزام و اکراه بجا می خالص و شریفی باز می

ھای  حقیقی که باعث ساخته شدن انسان برای باال رفتن از مراتب ایمان و درجه
 شود، به ھمین نوع عمل است: نزدیکی به خدا می

ْۚ  َولُِ�ّٖ ﴿ ا َعِملُوا  .]۱۳۲األنعام: [ ﴾َدَرَ�ٰٞت ّمِمَّ
 ».ھایی بر اساس عمل او فراھم است برای ھر کس درجه«

کند. این  و حددی ملزم می» فرایض«اسالم، شخص را به انجام تعھد در برابر 
شماری دارد که عبادات و معامالت و  ھای بی فرایض و حدود بسیار است و شاخه

دنی و بازرگانی و دولتی داری و اقتصادی و قوانین گوناگون جنایی و م سیاست مملکت
ھای اسالمی) میان ھر  گیرد. این مقررات و حدود (جز عبادت میر بدر راھا  این و جز

کند، و قدرتی برای ھا  آن نظام حکومتی مشترک است و باید مردم را ملزم به رعایت
ھای فطری  در میان مردم وجود داشته باشد. اسالم بدینوسیله کششھا  آن اجرای

پاسخ مناسب داده  ھا بدانرای میل به تعھد در برابر چیزھایی، درک کرده ب انسان را
 است.

افزاید و  ھای الزامی را نیز بدین سلسله فرایض می عبادت ،اما اسالم در نخستین گام
ھای روی زمین در ھمین امر است،  ی اسالم با دیگر آیین ونظام وت مھم و عمدهاتف

اھر انسان و زندگی آشکار او اکتفا کرده با پاکی قلب ھا به پاکی ظ زیرا تمام این سیستم
ھا و  ودگیو کاری ندارند که درون شخص از آل دھند، و ضمیر انسان اھمیتی نمی

ی حتمی اجتناب ناپذیر و ھمیشگی این نظم؛ پست  ھا پر باشد و یا نباشد! نتیجه پلیدی
است به یک » سانیتان«ھا و اصول انسانی است، واداشتن  کردن و خوار شمردن آرمان

ھای زمین، سرکوب و آشفته  دست آوردن غنایم و بھره کشمکش وحشیانه، برای به
کردن سرشت بشری، تشویش و نگرانی و خرابی اعصاب است. ھمچنانکه امروز در 

 بینیم. جھان می
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خدا  د که بهدھ ھای الزامی را طوری ترتیب می در دومین گام، اسالم عبادت
 بیانجامد:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�تُۡم  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تَأ

فرمان خدا و رسول و زمامداران خود را اطاعت کنید، و اگر در  ،ای اھل ایمان«
خدا و روز آخرت  انید، اگر بهدچیزی کارتان به نزاع کشید به حکم خدا و رسول برگر

 ».تر است فرجام  ای شما بھتر و نیکایمان دارید. این کار از ھر چیزی بر
گردد. دوم، فرمانبرداری از  ی م اینکه ھر امری سرانجام به خدا برنخست 

اطاعت از زمامداران  ،خودی خود ھدف نیست. از سوی دیگر االمر) به زمامداران (اولی
نیست، بلکه اطاعت از اوامر آنان ھا  آن ی آنان، برای وجود خود و فرمان بردن از سلطه

 دا و انتھای ھر کاری خدا است.برای فرمان بردن از اوامر خدا است، ابت

ارُِق ٱوَ ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� ّمَِن  ۡ�َطُعوٓا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ َعزِ�ٌز  �َّ

 .]۳۸المائدة: [ ﴾٣٨َحِكيٞم 
دست دزد، چه زن و چه مرد را ببرید، این کیفر عمل آنان است، این عقوبتی است «

 ».ی آنان مقرر داشته است ا در بارهخدکه 
گذاری نیز بشر دخالتی  کیفر دادن از سوی خدا نه از سوی بشر، و در این قانون

 ندارد. بلکه بشر مأمور اجرای قانون برای خدا است.

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َسّ�ٗ فَ  �َّ َجٖل مُّ

َ
ۚ ٱَءاَمُنٓواْ إِذَا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ َوۡ�َۡكُتب بَّيۡنَُ�ۡم  ۡ�ُتُبوهُ

 ِ ن يَۡ�تَُب َكَما َعلََّمُه  لَۡعۡدِل� ٱَ�تُِبۢ ب
َ
َب َ�تٌِب أ

ۡ
ۚ ٱَوَ� يَأ ُ ِيٱفَۡلَيۡكُتۡب َوۡ�ُۡملِِل  �َّ َعلَيۡهِ  �َّ

َ ٱَوۡ�َتَِّق  ۡ�َقُّ ٱ ۚ فَإِن َ�َن  ٔٗ َوَ� َ�ۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡ�  ۥَر�َّهُ  �َّ ِيٱا ۡو  ۡ�َقُّ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
َ
َسفِيًها أ

ن يُِملَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِ�ُّهُ 
َ
ۡو َ� �َۡسَتِطيُع أ

َ
ِ  ۥَضعِيًفا أ ْ ٱوَ  ۡلَعۡدِل� ٱب َشِهيَديِۡن مِن  ۡستَۡشِهُدوا

تَانِ ٱيَُ�ونَا رَُجلَۡ�ِ فَرَُجٞل وَ  مۡ رَِّجالُِ�ۡمۖ فَإِن لَّ 
َ
ن تَۡرَضۡوَن ِمَن  ۡمَر� َهَدآءِ ٱمِمَّ ن تَِضلَّ  لشُّ

َ
أ

ۡخَرىٰۚ ٱَدٮُٰهَما َ�تَُذّكَِر إِۡحَدٮُٰهَما إِحۡ 
ُ
َب  ۡ�

ۡ
َهَدآءُ ٱَوَ� يَأ ْۚ َوَ� �َۡ�  لشُّ ن  َٔ إَِذا َما ُدُعوا

َ
ْ أ ُمٓوا

ۡو َكبًِ�ا 
َ
َجلِهِ  إَِ�ٰٓ تَۡ�ُتُبوهُ َصغًِ�ا أ

َ
ۡقَسُط ِعنَد  ۦۚ أ

َ
ِ ٱَ�ٰلُِ�ۡم أ َّ�  َّ�

َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
َ�َٰدةِ َوأ قَۡوُم لِلشَّ

َ
َوأ
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 َّ�
َ
ٗة تُِديُروَ�َها بَۡيَنُ�ۡم فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح � ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َحاِ�َ

َ
ٓ أ ْ إِ�َّ تَۡرتَابُٓوا

ْ إِذَا َ�َباَ�ۡعتُ  ۡشهُِدٓوا
َ
ۗ َوأ ْ فَإِنَّهُ  مۚۡ تَۡ�ُتُبوَها فُُسوُقۢ  ۥَوَ� يَُضآرَّ َ�تِٞب َوَ� َشِهيٞدۚ �ن َ�ۡفَعلُوا

ْ �َّقُ ٱبُِ�ۡمۗ وَ  ۖ ٱ وا َ ۗ ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم  �َّ ُ ُ ٱوَ  �َّ ٍء َعلِيٞم  �َّ  .]۲۸۲البقرة: [ ﴾٢٨٢بُِ�ّلِ َ�ۡ
د، آن را یردکگر] معامله یدی مقّرر [با ھمدیی مؤمنان، اگر به وامی تا سررسا«

د از یای نبا سندهیچ نویسد و ھین شما بنویای [آن را] دادگرانه ب سندهید نوید و بایسیبنو
ه وام کسی کسد. و ید بنویه خدا به او آموخته است سرباز زند. او باکسد یچنان بنوه کآن

اھد. کزی نید از خداوند، پروردگارش پروا بدارد و از آن چیند و باکبر عھده اوست امال 
د یند، باکا خود نتواند امال یا ناتوان باشد یم خرد که وام بر عھده اوست، کسی کاگر 

د، و اگر دو مرد یریند. و دو شاھد را از مردانتان گواه گکمال سرپرست او عادالنه ا
د] تا یرید [گواه گیپسند ه میکسانی از گواھان کمرد و دو زن از  یک[حاضر] نباشند، 

ه کند و گواھان ھرگاه کاد آوری یگری یی از آنان به دیکند کسی از آنان فراموش کاگر 
تا  -اریا بسیباشد  کخواه اند -ه آن راکد سرباز زنند و از آنیفراخوانده شوند، نبا

تر و برای گواھی یکن به نزد خداوند به قسط نزدید، ایر مشوید، دلگیسیدش بنویسررس
ه تجارتی کتر است. مگر آنیکاط] نزدید [به احتیفتین که به شکدادن استوارتر و به آن

د، یسیرا ننو ه آنکنید، پس در اینک انتان دست گردان مییه آن را در مکحضوری باشد 
سنده و به گواه ید و به نویرید، گواه گینکد و فروش یست. و چون خریگناھی بر شما ن

ار] برای شما نافرمانی است و از خداوند کد، آن [ینک]  نیان رسد. و اگر [چنید زینبا
ز یدھد و خداوند به ھمه چ ] به شما آموزش می نینچنید. و خداوند [ایپروا بدار
 ».داناست

ی خدا صادر و  خدا مربوط است، از ناحیه گذاری به ھر ارشاد و قانو ،ترتیببدین 
 شود. خدا منتھی می به

ی انجام فرایض و تعھداتی که برای  ی عالی و واالمرتبه، یعنی مرحله از این مرحله
شود، نه برای پیروزی از یک نظام و یا فرد بشری و یا دولت  اطاعت از خدا انجام می

ھای عالی داوطلبی، یعنی  آداب و رسوم مخصوصی، بتدریج به درجهمخصوص و یا 
رسد، نه به دلیل ترس از کیفری که خدا در برابر  انجام تعھدات برای دوستی خدا می

 سرپیچی از فرمان خود واجب کرده است.

ٰلَِ�ِٰت ٱَ�ۡعَمۡل ِمَن  َوَمن﴿  .]۱۱۲طه: [ ﴾١١٢َوُهَو ُمۡؤِمٞن فََ� َ�َاُف ُظۡلٗما َوَ� َهۡضٗما  ل�َّ
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دھد و ایمان دارد نه باید از ظلمی بترسد و نه  کسی که کارھای شایسته انجام می«
 ».پایمال شدنی

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب

َ
ِ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ة َوقَۡد  لَۡمَودَّ

ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ِ  لرَُّسوَل ٱُ�ۡرُِجوَن  ۡ�َقِّ ٱَ�َفُروا  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ ٱ�يَّاُ�ۡم أ َرّ�ُِ�ۡم إِن  �َّ

ِ  بۡتَِغآءَ ٱِجَ�ٰٗدا ِ� َسبِيِ� وَ  رَۡجتُمۡ ُكنُتۡم خَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ِ ٱَمۡرَضاِ� ة ۡعلَُم بَِمآ  لَۡمَودَّ
َ
۠ أ نَا

َ
َو�

خۡ 
َ
ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َ�ۡفَعلُۡه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء أ

َ
بِيلِ ٱَفۡيُتۡم َوَمآ أ  .]۱الممتحنة: [ ﴾١ لسَّ

د! شما یرید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیا مان آوردهیه اکسانی کای «
به آنچه از حّق برای شما آمده ھا  آن هکد، در حالی ینک نسبت به آنان اظھار محّبت می

ه و شما را به خاطر ا افر شدهک ه پروردگار ھمه کمان به خداوندی یاند و رسول اللَّ
رانند اگر شما برای جھاد در راه من و جلب  رون مییارتان بیشماست از شھر و د

ا ھ آن انه باید!) شما مخفیوند دوستی با آنان برقرار نسازید (پیا ردهکم ھجرت یخشنود
د از ھمه یساز ار میکا آشیه من به آنچه پنھان کد در حالی ینک رابطه دوستی برقرار می

 ». ند، از راه راست گمراه شده است!کاری کن یس از شما چنکداناترم! و ھر 
رسد، سطح پایین و  تری از داوطلبی می ی عالی سپس از این حد فراتر رفته به درجه

ی باالتر و بھتر از آن حد را  دھد، و نفس مرتبه میمراتب ضروری وظیفه را انجام 
 دارد: وامیھا  آن گزیند، و شخص را به کارھای فرای وظیفه و تشویق به انجام برمی

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿ ُ  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ � َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ َع َخۡ�ٗ ن  ۥۚ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� َ�َمن َ�َطوَّ
َ
َوأ

 .]۱۸۴البقرة: [ ﴾١٨٤ُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ لَّ 
و کسانی که به زحمت طاقت روزه گرفتن دارند، عوض ھر روز فدیه دھند و «

ای را سیر کنند، و کسی که از روی میل و رغبت این تحمیل را بپذیرد بسی  گرسنه
برای شما بھتر برای او بھتر است. و اگر روزه بگیرید، با وجود سخت بودن آن، باز ھم 

 .»دانستید است اگر می

ْ  إِن﴿ َدَ�ِٰت ٱُ�ۡبُدوا ۖ �ن ُ�ُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها  لصَّ ا ِ�َ َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ  ۡلُفَقَرآءَ ٱفَنِعِمَّ
ُ ٱاتُِ�ۡمۗ وَ  َٔ َوُ�َ�ّفُِر َعنُ�م ّمِن َسّ�ِ   .]۲۷۱البقرة: [ ﴾٢٧١بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
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ھا را آشکار کنید چه نیکو است، اگر پنھانی باشد و آن را به  دناگر صدقه دا«
ی شما چشم ھا بدی فقیران نیز بدھید، بسی شما را نیکوتر است، (بدینوسیله خدا) از

گاه است انچه میپوشد، و خدا بد می  ».کنید آ

ْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  �ن﴿ قُوا ن تََصدَّ
َ
�ٖ� َوأ �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َمۡيَ�َ َ�َن ُذو ُعۡ�َ

 .]۲۸۰البقرة:[ ﴾٢٨٠
اگر (بدھکار) تنگدست باشد، باید تا ھنگام گشایش مھلت دھید، و اگر بدھی او را «

 ».تید برای شما بھتر بوددانس شید اگر میبدو ببخ

ن يَنِكَح لَّ  َوَمن﴿
َ
ا َملََكۡت  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱ لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ فَِمن مَّ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم 
َ
ُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱ� ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض�  �َّ

َ
أ

ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ 
َ
ِ  �ِإِۡذِن أ ُجورَُهنَّ ب

ُ
ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ�  لَۡمۡعُروِف ٱأ

َ�ۡ�َ بَِ�ِٰحَشةٖ َ�َعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َ�َ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن �

ُ
ۡخَداٖن� فَإَِذآ أ

َ
مَِن  لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱُمتَِّخَ�ِٰت أ

ن تَۡصِ�ُ  لَۡعَنَت ٱَ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ  ۡلَعَذاِب� ٱ
َ
ْ ِمنُ�ۡمۚ َوأ ُ ٱَخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ وَ  وا َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

 .]۲۵النساء: [ ﴾٢٥
ند که با زنان آزاد مؤمن ازدواج ک] نداشته باشد  ی [مالییس از شما تواناکو ھر «

مان شما یند و خداوند به اکاند، ازدواج  زان مؤمناتینکه کتان یھا نیمی کد از ملیبا
زان) به اجازه سرپرستشان ازدواج ینکد. با آنان (یگریدیک]  ] از [جنس داناتر است. [ھمه

ار و نه دوست کدیدامن باشند نه پلکه پاکستگی، در حالی ید و مھرشان را به شاینک
ب زنا شوند نصف کد. آن گاه چون شوھردار شدند، اگر مرتیرنده، به آنان بدھینھانی گ

سی ک] برای  زانینکبا م ازدواج کن [حیه زنان آزاد دارند، خواھند داشت. اکعذابی را 
د، برای شما بھتر است و خدا آمرزنده ینکه صبر که از گناه بترسد و آنکاز شماست 
 ».مھربان است

 رود. ی دیگری فرا می آنگاه به درجه
 خواھد! ھیچ چیز حتی فرمانبرداری فراتر از وظیفه را نیز نمی

درخشان نورافکنی  کند ... پرتو ای رسم می تصویرھای زیبای گیرا و افسون کننده
ی توانایی  گذارد. ھر کس بخواھد به اندازه افکند و در برابر دیدگاه می میھا  آن بر روی

ای ذاتی او را  کند که انگیزه کند، و با وجود این کامًال درک می خود، فرمانبرداری می
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این راند، نه اجباری در آن ھست، نه وجوب و نه حتی دعوتی برای  سوی این کار می به
 کار!

ِٰ� ٱ لّنَِسآءِ ٱِمَن  ۡلَقَ�ِٰعدُ ٱوَ ﴿ ن يََضۡعَن  �َّ
َ
َ� يَرُۡجوَن نَِ�اٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ

ۗ وَ  َُّهنَّ ن �َۡسَتۡعفِۡفَن َخۡ�ٞ ل
َ
َِ�ٰتِۢ بِزِ�َنةٖ� َوأ ُ ٱ�َِياَ�ُهنَّ َ�ۡ�َ ُمَتَ�ّ  .]۶۰النور: [ ﴾٦٠َسِميٌع َعلِيٞم  �َّ

ای که امید ازدواج ندارند، گناھی بر آنان نیست که  بازنشستهزنان پیر و «
لباس(روی) خود را برگیرند و زینت نپوشند و ظاھر نکنند، اما اگر عفت پیشه کنند، باز 

 ».بھتر است، خدا شنوا و داناستھا  آن ھم برای

ۡفلََح  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  �َّ  للَّۡغوِ ٱُهۡم َعِن  �َّ
ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضوَن  َكٰوةِ َ�ٰعِلُوَن  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤ُهۡم لِلزَّ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  �َّ َ�َ

ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُومَِ�  يَۡ�ٰنُُهۡم فَإِ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�َتَ�ٰ ٱ َ�َمنِ  ٦أ

ُ
َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

ِينَ ٱوَ  ٧ ۡلَعاُدونَ ٱُهُم  َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  �َّ
َ
ِينَ ٱوَ  ٨ُهۡم ِ� ٰ َصلََ�ٰتِِهۡم  �َّ ُهۡم َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٩ُ�َافُِظوَن 
ُ
ِينَ ٱ ١٠ ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ وَن  لۡفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ  ﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

 .]۱۱-۱المؤمنون: [
اند، آنانکه در نماز خود فروتن و از گفتار  بدون تردید اھل ایمان رستگار شده«
اند. و  ده رویگردان ھستند. و آنان که به پرداخت زکات مال خود اقدام کنندهبیھو

کسانی که اندام جنسی خود را، مگر برای زنان خود و یا کسانی که مالک آنان ھستند 
شوند. کسی که از این فراتر بخواھد تجاوزکار و  نمیکه در این باره سرزنش پوشانند  می

ھای خود را کامًال رعایت  ھا و پیمان ھستند که امانتستمگر است. و مؤمنان کسانی 
کنند و آنان که ھمیشه مراقب نمازھای خود ھستند. ھمین کسان وارث بھشتند،  می

 ».برند و در آنجا جاوید ھستند  کسانی که بھشت را به ارث می
شود که حاکی از اخبار و یا واجب ساختن باشد؟  افت نمیھیچ کلمه در این آیات ی

 آوری را از یک دعوت مستقیم به عمل کردن از مؤمنانی که چنان تصویر شگفتآیا 
شود! تنھا خود این  شود؟ ھرگز دیده نمی رسم کرده است، در این آیات دیده میھا  آن

انگیز  خواند. آن جاذبیتی که در این تصویر شگفت خود می منظره است که دیگران را به
خواند و یا اخبار و آزادی کامل نیز  و واال فردا میجود دارد، مردم را به مراتب عالی و

تر، زیبا و باصفاتر انسانی را  تر، کامل کند، آن آزادی و اختیاری که وجود رفیع دعوت می
 بخشد! تحقق می
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 و ھمچنین آیات زیر:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ُ ٱقَالُواْ َر�َُّنا  �َّ ْ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَۡيِهُم  ۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ  َ�ٰٓ�َِكةُ لۡمَ ٱتَتََ�َّ
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  َ�ۡنُ  ٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱَو�

َ
ِ ٱأ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة  �ِخَرةِ� ٱَوِ�  �ُّ

ُعوَن  نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
 ٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحيٖ�  ٣١َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

ٓ إَِ�  َوَمنۡ  ن َدَ� ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱأ  ﴾٣٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱوََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  �َّ

 .]۳۳-۳۰فصلت:[
ن یه گفتند: پروردگارمان خداست، آن گاه استوار ماندند. فرشتگان [با اکسانی ک«

ه وعده داده کد و به بھشتی ین نباشید و اندوھگیه نترسکند یآ ] بر آنان فرو می امیپ
م. و شما یز] در آخرت دوستانتان ھستیا و [نیما در زندگی دن. دید خوش باشیشد می

. د داشتید. خواھینکه درخواست کد و ھر آنچه یه دلتان بخواھد، دارکدر آنجا آنچه را 
تر است از  سی خوش سخنکی از سوی [خداوند] آمرزگار مھربان. چه یرای] پذ [به عنوان

د: من از یسته انجام دھد و گویار شاکند و ک] خدا دعوت  ه به [سویکسی ک
 ». مسلمانانم

ی درخشان گروندگان صمیمی و بندگان ناب خدا را  آیات زیر به روشنی چھره
 دھد: قت قرار میکند، و مشعل فروزانی فراراه رھروان راه حقی ترسیم می

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿ �ِض ٱَ�ۡمُشوَن َ�َ  �َّ
َ
قَالُواْ  لَۡ�ِٰهلُونَ ٱَهۡوٗنا �ذَا َخاَطَبُهُم  ۡ�

ِينَ ٱوَ  ٦٣َسَ�ٰٗما ٗدا َوقَِ�ٰٗما  �َّ ِينَ ٱوَ  ٦٤يَبِيُتوَن لَِرّ�ِِهۡم ُسجَّ َ�نَّا َعَذاَب  ۡ�ِۡف ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ
� َوُمَقاٗما  ٦٥َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما  َها َسآَءۡت ُمۡستََقّرٗ ِينَ ٱوَ  ٦٦إِ�َّ ْ لَۡم  �َّ نَفُقوا

َ
ٓ أ إَِذا

ْ َوَ�َن َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك قََواٗما  وا ْ َولَۡم َ�ۡقُ�ُ ِينَ ٱوَ  ٦٧�ُۡ�ِفُوا ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ َءاَخَر َوَ� إَِ�ًٰها  �َّ
َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَ�ۡقُتلُوَن  ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب

ثَاٗما  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
َ
 ٦٨َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق �

 َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ�  إِ�َّ  ٦٩ُمَهانًا  ۦَو�َۡخُ�ۡ �ِيهِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  لَۡعَذاُب ٱَ�ُ  يَُ�َٰعۡف 
ُل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ

ُ
ُ ٱَ�ٰلِٗحا فَأ ُ ٱاتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  �َّ تَاَب  َوَمن ٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ

ِ ٱَ�ُتوُب إَِ�  ۥوََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَإِنَّهُ  ِينَ ٱوَ  ٧١َمَتاٗ�ا  �َّ ورَ ٱَ� �َۡشَهُدوَن  �َّ ِ  لزُّ واْ ب  للَّۡغوِ ٱ�َذا َمرُّ
 ْ وا ِينَ ٱوَ  ٧٢كَِراٗما  َمرُّ ا وَُ�ۡمَياٗ�ا إِذَا ذُّكُِرواْ � �َّ واْ َعلَۡيَها ُصّمٗ ِينَ ٱوَ  ٧٣َ�ِٰت َرّ�ِهِۡم لَۡم َ�ِرُّ َّ� 

ۡ�ُ�ٖ وَ 
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما  ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

ُ
 أ
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ۡوَن �ِيَها َ�ِيَّٗة وََسَ�ًٰما  ۡلُغۡرفَةَ ٱُ�َۡزۡوَن  ْ َو�ُلَقَّ وا �  َ�ِٰ�ِينَ  ٧٥بَِما َصَ�ُ �ِيَهاۚ َحُسنَۡت ُمۡستََقّرٗ
 .]۷۶-۶۳الفرقان: [ ﴾٧٦َوُمَقاٗما 

روند و چون  ن فروتنانه راه مییه روی زمکو بندگان [خداوند] رحمان آنانند «
ه کسانی کو  )۶۳ند (یا مخاطب قرار دھند، با [صلح و] سالم پاسخ گونادانان آنان ر

ه کو آنان  )۶۴گذرانند ( نان میک امینان و قک شب را برای پروردگارشان سجده
به  )۶۵دار است (یگمان عذابش پا بی ند: پروردگارا، عذاب جھّنم را از ما بگردان.یگو می

اده روی ینند، زکه چون انفاق کو آنان  )۶۶(راستی آن بد قرارگاھی و [بد] مقامی است 
و آنان ) ۶۷ن [دو حّد] معتدل است (ین ای] ب شان وهیورزند و [ش نند و بخل نمیک نمی

شتنش که خداوند [کخوانند و جانی را  ] نمی شیایگر را [به نیه با خداوند معبودی دک
ند به کن یچن سکنند. و ھر ک شند و زنا نمیک رده است جز به حق نمیکرا] حرام 

ش دو چندان شود و در آنجا یامت عذاب برایروز ق )۶۸خورد ( ] دشوار بر می فریکی[
سته یار شاکمان آورد و یند و اکه توبه کسی کمگر  )۶۹] جاودان ماند ( خوار [و زبون

ند و خداوند ک ل مییتبد ھا یکین شان را بهیھا یبد ه خداوندکنانند یانجام دھد، پس ا
سته انجام دھد پس او چنان یار شاکند و کس توبه کو ھر  )۷۰مھربان است (آمرزنده 

دھند و چون  ه گواھی دروغ نمیکسانی کو  )۷۱د به خداوند روی آورده است (یه باک
ات یه چون به آکسانی کو  )۷۲ھوده بگذرند، بزرگوارانه بگذرند (ی] ب ا سخنیار کبر [

ه کسانی کو  )۷۳فتند (ی] ن ور [به سجدهکر و ک ] آن دنیابند، بر [شنیپروردگارشان پند 
ن و کت یه روشنی چشم به ما عنایند: پروردگارا، از ھمسرانمان و فرزندانمان مایگو می

ردند به مرتبتی بلند که بردباری ک] آن نان به [پاسیا )۷۴زگاران ساز (یشوای پرھیما را پ
در آنجا  )۷۵وردار گردند. (ر و سالم در آنجا برخی] خ ابند و از [دعایی پاداش می

 ».] مقامی است یکقرارگاه و [ن یکدان [خواھند بود] نیجاو
خواھد چنین باشی، اما لفظ  این یکی از وسایل واالی تربیت است. در واقع از تو می

کند. وجود  ی زیبایی بر انسان عرضه می بینی! نمونه خواستن و وادار کردن در آن نمی
ضامن اجرای عملی شدن این اشاره خواھد شد، و کسی که تو پس از این نمایش 

ی زیبا در معرض ابطال گذاشته شود، به زودی بدان جایگاه  بخواھد مانند این نمونه
 خواھد رسید!
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 منفی و مثبت بودن -۸
دو خط دیگر در نزدیکی این دو خط ھست که اگرچه با سازگاری ندارند، اما موجود 

 فی بودن و مثبت بودن است.ھستند و عبارت از دو خط من
در ھر شخصی، یا اختالف نسبت و موقعیت، این دو استعداد متناقض منفی و مثبت 

 و از دیگری بیشتر داشته باشد. تر کم وجود دارد. حال ممکن است ھر کس از یکی
خواستیم انسان را از نظر  اگر ما در اینجا سرگرم بحث تربیتی نبودیم و می

بحث قرار دھیم، به تفصیل از حقیقت شگفتی از اسی مورد شن روانشناسی و زیست
رسد منشأ ھر دو، استعداد نفسانی متناقض باشد! خدا  آفرینش است که به گمان می

گاه است. این منشأ از ھر کجا باشد، با  ، و او باریکتبدانچه آفریده داناتر اس بین و آ
 تمام تناقضات عجیب ھمجوار و متقابل خود، فطری است.

ھای ذاتی آنان به  حال خود گذارند، فطرت و سرشت اگر مردم را بدون راھنمایی به
زند  آزاری سر می ھای دل شود، و از تارھای ساز جان، آھنگ چپ و راست منحرف می

 که گوش از شنیدن آن تنفر دارد.
ی انحراف، این روح منفی فطری  ھمچنانکه در بخش پیش اشاره کردیم. در نتیجه

و یا عادات و  ھا روش آوری، در برابر یک فرد و یا یکی از به یک بندگی ذلتدر انسان 
شود. و با اینکه این نیروی منفی فطری بذاته دارای  آداب و رسوم اجتماعی تبدیل می

ارزشی بوده و احترام آن واجب است، اگر به بندگی تبدیل شد، سرشت و شخصیت 
تنھا ضامن به راه آوردن فساد در زمین  کند. و با وجود این انسان را مسخ و زشت می

گاھانه را تلف می و عادات و آداب و رسم است  ھا ارزش ای بر مردم و کند و آن نظارت آ
گاھ  شود. نه با این روحیه نابود میاکه این نظارت آ

گاھانه درست کردن فساد امکان ندارد و ممکن نیست که از  بدون این نظارت آ
 ید آید!ای این روح نظارت پد بنده

اگر انسان در برابر دولت و یا آیینی خود را خوار شمرد، شخصیت و انسانیت خود را 
شود. در نتیجه قدرت  و قدرت فرمانروایی بر امور از او سلب می از دست داده است

شود، مطیع محض است نه  ده و کامًال منفی می راھنمایی و راه یافتن را نیز از دست می
گذارد و باید اجرا کند و  و است نه پیشرو دستورھایی در برابر او میر فرمانده، و دنباله

اندیشد که دریابد واقعًا به کارھای  ھرگز، حتی برای آزمون نیز، در این دستورھا نمی
 انجامد. نیک و شایسته و یا به فساد می
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ھنگامی که انسان در برابر عادت و شھوتی خود را ذلیل دانست تا آخرین حد به 
بینی که ناگھان  کند. اگر دنبال اعتیاد رفت می آن رفته بندگی آن را اختیار می ھمراه

ای شراب و برگ توتون و یا ماده مخدر دیگری است. یک فنجان چای و یا  ی پیاله بنده
طلب شد:  کند. و یا اگر رفاه ی خود می قھوه و یا نوشیدنی گوارای دیگری او را بنده

و زندگی آسوده را پیشه  ھا نعمتھای گرانبھا و  چهبندگی فرش و بستر نرم و پار
جویی بندگی  ی شھوت شد در برابر امور جنسی و مال و ستیزه کند. و یا اگر بنده می

آورد. نه  کند... و در برابر ھر چیزی که از او خواستند سر بندگی فرود می پیشه می
اصالح مفاسد  یتصاحب اختیار آزادی خود و نه صالحمالک نفس خویش است و نه 

گاھی از امور و قدرت  این کار نیازمند به روحیه یراروزگار را دارد. ب ای مثبت و آ
ین و یا برای ھمیشه، خود حاکمیت بر شھوات است. به این نیاز دارد که برای مدتی مع

 نیاز بیند، زیرا مبارزه در راه بھبود مفاسد موجب محرومیت از ی زندگی بیھا لذت را از
 شود. زندگی و بلکه به محرومیت از خود زندگی منتھی میی ھا لذت

پیشه   ی اجتماعی ذلت پایه دار و یا بی و انسان در برابر یکی از آداب و رسوم ریشه
افتد. ھمیشه با آن ھمراه است و در اعماق جان خود  راه می کند و به دنبال آن به می

به پرتگاه نفاق و دورویی  شود و جامعه را بدان ایمان ندارد. در نتیجه دورو می
 کشاند. می

ی ناساز سر  منفی بودن نامتناسب و بیش از حد است که نغمهھای  ھا از عیب این
 دھد. می

مثبت بودن نیز اگر از مسیر عادی خود خارج و منحرف شد، به خودپسندی و 
شود و آن نیز را در امور بد و  گیری بدل می توزی و سخت دشمنی و اصرار در کینه

 کند. ناپسند صرف می
خواھد موجودیت و شخصیت خود را  خواھد وجود خود را ثابت کند، می انسان می

تر از سازندگی  پردازد: زیرا ویرانی آسان تحقق بخشد و برای این کار به ویرانگری می
ی پست بدین کار بیشتر ھا جان کند، زیرا است! به حقوق دیگران تعدی و تجاوز می

شود تا ابراز وجود کرده  را مرتکب می ھا بدی ه انواع و اقساممایل ھستند! خالص
ھر قید و مقررات اجتماعی را » اصالت وجودی«نما شود و یا مانند ھر شخص  انگشت

کند. و تنھا کار و رفتار و فکری را  ی پیوندھا رھا می زیر پا گذاشته خود را از ھمه
کند. در  اجتماع را پراکنده میداند که به نظر او درست باشد. در نتیجه  درست می
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خود ھیچ احساس ندارد! باالتر از ھمه چیز، حتی به معصیت خدا و انکار وجود 
 است! نازد تا به او بگوید: شجاع، آزاد فکر، پیشرفته و روشنفکر پروردگار خود می

م وجود یزند! فطرت سل یم سر نمیه از فطرت سلکھستند  یگوناگون یھا انحراف
ن راه ثابت یز در ایت خود را نیبخشد و ذات و شخص یر تحقق میه خخود را در را

قرار  ییھا ز قلهیآن ن یه باالکاست  ییع و واالیرف یا ن فطرت در چنان قلهیند. اک یم
 کمثبت بوده، مال یوجود یه داراکابند یتوانند بدان دست  یم یسانکگرفته، تنھا 

ز بشوند، و مردم را به یگران نیشده و رھبر د ییسو راھنما خود باشند، بدان یھا نفس
رستگار و  یسو ه بهک یشروانیھمه پ یاست، و براھا  آن ر دریه خکبخوانند  ییزھایچ

 سعادت باشند.

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ َل  �َّ ِ  لُۡفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َ�ۡبِده  .]۱الفرقان: [ ﴾١ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا  ۦَ�َ
دھنده  میرد تا بکاش نازل  ه قرآن را بر بندهکسی کت است کپر برر و یزوال ناپذ«
 .»ان باشدیجھان
گذارد، و جان  یدرست خود م یرا در جا یکافته، ھر یرو دست ین دو نیدسالم با

 یدرست و سرشت یرو، با ساختمانین دو نیختن ایھم آم به ی جهیانسان را در نت
چ و یھا و پ خیت پس از گذاشته شدن مه ساعکدھد، و ھمانگونه  یل میرومند تحوین

ند، جان ک یش مآن گرد یھا افتد و عقربه یار مکبحح خود یص یآن در جا یھا مھره
 پردازد. یخود م ی فهیروھا به وظین نیز با درست شدن ایانسان ن

 دھد. یامًال در برابر خدا قرار مکبودن انسان را  یاسالم حس منف
 عالم وجود. یھا با تمام قدرت ییارویمثبت بودن شخص را در برابر رو یرویو ن
 ند.ک یدار میرا پا یب نفس را اصالح و زندگین ترتیبد
 ی ز و گردانندهیچ ھمه کر و مالدگار و مدبیرا خدا آفری، زیامًال منفکر برابر خدا، د
ت و قانون یبراساس مشدگان است، یآفر ی رانندهیننده و مکارھا است. او زنده ک ی ھمه

بندگان او  ی ند. بر ھمهک ین مییافراد اندازه تع ی ھمه یرا گسترانده برا ینش روزیآفر
 ییه حقًا ھر چه خواست از جاکاست  یسکند. خدا ک یه است و ھرچه خواست مریچ

دانند و او  یرا مردم ھمه جز او نفع و ضرر خود را نمیست، زیدار نیه پدکند ک یاجرا م
ارھا را در راه صالح خلق کداند و  یم یخوب ر و شر تمام بندگان خود را بهیه خکاست 

 اندازد. یار مکب
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ه ھرچه کاست  کیاست! تنھا خدا مال» یعلم«قت یحق یکاست.  یقتین حقیا
 ند.ک یخواست م
امل مطلق محض است، نه حق کم یت انسان در برابر خدا، تسلیجه، موقعیدر نت
از  یک چیرا ھی، زیشنھاد و اعتراضید و پیخدا را دارد و نه پرستش و نه ترد ی مواخذه

تواند  یم یا جهیبا خدا چه نت یده ندارد. اصًال عناد و دوشمنیارھا در عمل فاکن یا
توان! پس بھتر و  یرد؟ ھرگز نمکتوان در برابر خدا عرض اندام  یا میداشته باشد! آ

 حض است!م میباتر و سزاوارتر ھمان تسلیز
ست یان نھمسنگ با انس ییرویم در برابر نیلمانه است، تسیرک یمیم، تسلین تسلیا

ه کست. بلین یا هریم در برابر دشمن چیند. تسلکنفس در  یا نهکیجاد خشم و یه اک
 یکقرآن (جز  یھا تمام سوره یه در ابتداکاست  یمھربانم در برابر پرودگار یتسل

 اهللا الرمحن  بسم«شود:  یجانبه و گسترده وصف م ھمهن رحمت مطلق یسوره) بد

له آن را به ین وسیه بخواھد بدکست ین یم در برابر قدرت شریز تسلیو ن. »الرحيم
 یھا است. بزرگ و بلندمرتبه پروردگار ن سخنیتر و واالتر از ا خدمت خود درآورد! منزه

ه نه از کاست  یدار با فضل منعم موھب ی م در برابر بخشندهیم، تسلیان تسلیاست شا
. یسکطلب و خواست  یبخشد و نه برا یم یسکخود را به  یھا نعمتزور و اجبار 

ز را به انسان موھبت فرموده یو ھمه چ یانسان یھا رامتک ،ھا نعمتوجود انسان، 
ه خود قرار داد یاریو  یبانی، از ھر نظر انسان را مورد پشتیالت فراوانیاست. با تسھ

مصالح  یر عالم برایو، و چه از نظر قدرت او در تسخیکر و منظر نیاست: چه از نظر تصو
 .یشرفت در زندگی، و چه پیو منافع خود، و چه از نظر قدرت بر زندگ

» شیت خویانسان ی ستهیشا«بزرگوارانه و  یا گونه ن صورت بشر خود را بهیدر ا
 وجود ندارد!نه در آن کیاز خشم و  یچ اثریرده، ھکم یتسل

 و اجبار! یم از ناچاریم از محبت است! نه تسلیتسل
دارد. صاحب تمام  یگریه بر تمام بندگان خود چکاست  یرقاھ یقت خدایدر حق

ز در دست قدرت او است، اما خدا ذاتًا بندگان یوت ھمه چکاست. مل یگریل چیوسا
 یبت به خدا و خشنودشود، و آنان را به مح یشان خشنود میخود را دوست دارد و از ا

 ند:ک یاز خودش دعوت م
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َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱آل عمران: [ ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيٞم 

ز شما را ید تا خدا نینک یروید از من پیبگو: اگر خدا را دوست دار ،غمبریپ یا«
 ».دوست بدارد

ُ ٱرَِّ�َ ﴿  .]۱۱۹المائدة: [ ﴾١١٩ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك  �َّ
ه این در واقع کتند ھس یاست و ھم آنان از خدا راض یو ھم خدا از آنان راض«

 ».است یبزرگ یروزیپ
 نان خاطر نسبت به خدا است.یم از اطمین تسلیا

�ِيُب ﴿
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  .]۱۰الشوری: [ ﴾١٠َعلَۡيهِ تََو�َّ

جا  از ھمهه پرودگار من است و کنم ک یار خود را واگذار مک ییبه ھمان خدا«
 ».گردم یاو باز م یسو به

شامدھا یزھا و اشخاص و پیرد تا در برابر چیگ یرو میم خالص نین تسلیانسان از ا
 !دامًال ثابت و پابرجا باشک

ه ظرف کاست  یمانیشود، ھمان ا یجاد میمن اه در جان مؤک یز شگفتیواقع چدر 
ننده، مبارز، با عزت، ک یننده و رھبرکجاد یسازنده، ا یرده، با قدرتکجان را سرشار 

 راند! یره شونده او را به جلو میمجاھد و چ

﴿ ِ ةُ ٱَوِ�َّ  .]۸المنافقون: [ ﴾َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ۡلعِزَّ
 ».خصوص خدا و رسول او و مومنان استم یعزت و ارجمند«

 است. یصاحب عزت و استقالل روح یزیمومن در برابر ھر چ

نُتُم  َوَ� ﴿
َ
ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤمِنَِ�  ۡ� َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرٞح َ�َقۡد  إِن ١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  لَۡقۡومَ ٱَمسَّ 
َ
 .]۱۴۰-۱۳۹آل عمران: [ ﴾�َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

د... ید، اگر مومن باشید، از ھمه برتر ھستید و نه دلتنگ شوینه خود را پست شمر«
ده است. ما یمانند آن رس یز زخمیقت به دشمن شما نیبرسد در حق یاگر شما را زخم
 ».میگردان یدست به دست مان مردم یمب ین ترتیروزگار را به ھم

 شامدھا است.یدر برابر پ یعزت و برگزار

رَ ﴿ ا ِ�  وََسخَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱلَُ�م مَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 .]۱۳الجاثیة: [ ﴾َ�ِيٗعا ّمِۡنهُۚ  ۡ�
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 ».ده است ھمه از او استیشما گردانن مسخر یو زم ھا آسمان ه درکچه را  ھر«
 در تمام جھات است. یا جانبه امل و ھمهکعزت  ز،یاست در برابر ھمه چ یعزت

 یجان آدم شگفت را به یروین نیخدا ا یامل براکم یمان است. تسلیا ی ن معجزهیا
و  یرگیچ یزیله بر ھر چیوس به مبارزه برخاسته، بدان یزیه با ھر چکند ک یعطا م

 خواھد با آن بسازد. یابد و ھرچه را می یبرتر
ا ینه در برابر دولت و  ،یسزا است نه اقتصاد یماد یھا قدرت ینه برا یبندگ
چ ی، ھیرملیو غ یاد و آداب و رسوم ملیروا است، و نه در برابر قدرت اعت یاجتماع

 :یینش خدایست جز سنت آفرین» االتباع الزم«ر و یرناپذیین تغیزم یبر رو یزیچ

ِ ٱفَلَن َ�َِد لُِسنَِّت ﴿ ه جان با امان، قدرت ک. از سنت و روش خدا است ﴾َ�ۡبِديٗ�ۖ  �َّ
گردد و  یم خلقت ھمگام میه با قانون بزرگ و ناموس عظکشود  یم ییتوانا یوجود

 ی را ھمهیرد، زیگ یار مکشد و بک یآن را به بند م یروھایفھمد و قوا و ن یاسرار آن را م
 دستور خدا مسخر انسان شده است. ن قدرت و استعدادھا بهیا

 یمان بودند، چنان نظامیه واقعًا سرشار از اک یا هیه مسلمانان اولکنجا است یااز 
 یو اقتصاد یاسینداشت. چنان نظام س یا نهیشین پیزم یه ھرگز بر روکردند کجاد یا

ل آن کیموجب تش یجھان یھا از ضرورت یه نه ضرورتک یو روان یرکو ف یو اجتماع
، ینیزم یھا تیاز عوامل و موقع یکی یحتم ی جهیخ و نه نتیشده بود، و نه جبر تار

جاد یاراده ا یرومندین ی هیرا بر پا یا ن جامعهیه چنکمان بود یا ی زهیه تنھا انگکبل
 رد.ک

مان به یسرشار از عشق و ا ییھا دل ن بایم مسلمانان نخستینیب یه مکنجا است یاز ا
افتند و با وجود ی یرگیچ یو بشر یو اجتماع یماد یروھایقت بر تمام نیخدا در حق

ردند ک یداریش پایقر یاقتصاد یروھایو ن  ھا و قدرت رنگی، در برابر تمام نکتعداد اند
ردند، آنگاه تنھا با قدرت ک ییارویم عرب رویو با تمام عادات و آداب و رسوم و مفاھ

ھا  آن ثابت قدم مانده بر یبشر یھا یشکرنگ و سریس و نیدسا ی مان، در برابر ھمهیا
 ست دادند.کردند و شکافتند و ھمه را مغلوب ی یو برتر یگریچ

مان به خدا و حق، در برابر یا یروی، فقط با نییتنھا ، بهسرکه ابوبکنجا است یاز ا
دن یو رس وصول به حق یه براک یمانیرد، و با اک یستادگین ایزم یرو یروھایتمام ن

ز یشده بود پابرجا ماند، و خدا نم یداشت، و به حق در برابر خدا تسل یبه مقام قرب الھ
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در  یک چیخ ھیع و تاریشامدھا و وقایه پکرد ک یم» کدر«ه کرد. و از آنجا ک یاریاو را 
 روز شد.یبه مبارزه برخاست تا پھا  آن ی ندارند، با ھمه ییرویبرابر قدرت خدا ن

ار کدرست خود به حق ب یخود را در جا یفطر یب، روح منفین ترتیانسان بد
 شود. ین میزم یمثبت رو یروھاین نیتر بزرگ جه ازیبرد، و در نت یم



 
 
 
 

 :فصل چهارم
 وسایل تربیت

نفس  یتارھا و رشته ھا ی ھمه  ه بهکرا  یگذشته، دقت و توجه فراوان یھا در فصل
 یا تهکچ نیھا مورد نظر قرار گرفته و ھ ه تمام جنبهکم یافتیم و دریدیشده د یبشر

ن، یه قابل لمس است. با وجود اکان شده یروشن ب یا فروگذار نشده است، و به اندازه
 ش دارد.کدر تر یریشه تیافته ھمیان نیاسالم پا یتیابزار و ادوات ترب

 یعمل ی نمونهبرد، از جمله الگو و  یار مکپرورش ب یبرا یچند یھا لهیاسالم وس
 نشان دادن:

 پند و اندرز؛
 فر و پاداش؛کی

 داستان و امثال؛
 ؛یزیعادت دادن به چ

 شامدھا...ین پیب
 ی ، زخمهیکند و ھر ک یوارد جان انسان م یرا از منفذ ھا رنگ نیاز ا یھر رنگ

حال  به یساز جان است. انسان را ھنگام یاز تارھا یکیصدا درآوردن  به یبرا یا ژهیو
چ یرده باشد. ھکت پر یل تربیه در تمام منافذ جان او رسوخ و از وساکگذارد  یوا مخود 

 رد.یھا را در نظر گ جنبه ی ند و ھمهکبر آن ساز  یه آھنگکنیماند، مگر ا ینم یتار
 م:ینک یم یبرد، بررس یار مکه اسالم بکاد شده را یل یر وسایدر ز

 الگو ی وسیله تربیت به  -۱
 زنده است. یو الگو یعمل ی نمونه یکت، پروردن با یترب ی لهیوس نیتر روزمندانهیپ

ز اگرچه ین یالیخ یا م نقشهیدر موضوع پرورش آسان است! و ترس یتابکنوشتن 
 یکه به ک ین روش و نقشه تا ھنگامیجانبه و گسترده باشد، آسانتر. اما ا امل و ھمهک

ھا و  افتیرفتار و در یایه گوک یل نشده، و تا ھنگامین تبدیزم یبر رو یقت واقعیحق
بر  یبکرده است، مرکار بشر نشده است و عمًال اصول و اھداف آن روش را روشن نکاف
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د، و به جنبش یآ یبه اجرا درم یمعلق در فضا است. تنھا روش یا اغذ و نقشهک
 یاجتماع ین و در زندگیزم یه عمًال بر روکند ک یجاد میخ ایدر تار یآورد و تحول یدرم

 ر برده شود.اکب
د یه باکدانست  یرد، مکآسا را وضع  معجزه یا ن روش واالمرتبهیه اک یمنزھ یخدا

قت ین روش را بر دوش گرفته به حقید بار ایه باکار بندد. انسان است کآن را ب یبشر
ت آن اعتراف و سپس از آن یشناخته به حقان یکند تا مردم آن را نکل یتبد یواقع

 نند.ک یرویپ
 نند.یبب یعمل یا د سرمشق و نمونهیناچار بامردم 

 ان باشد:یجھان یبرا یخت تا سرمشقیرا برانگ ج ل محمدین دلیبه ا

ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ َوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ��  �َّ
ه کسی کی است برای یویکامبر خدا الگوی نینًا برای شما در [روش و رفتار] پیقی«

 ».ندک اد مییار ید دارد و خدا را بسیامت امیھمواره به خدا و روز ق
ه در تمام کرا در وجود آن حضرت گذاشت  یت اسالمیاز روش ترب یاملکو صورت 

 دان و زنده است.یجاو یا خ نمونهیان تاریجر
 ق او قرآن بود!لده شد، گفت: ُخ یپرس ج رسول خدا ی، از ُخلق و خولشهیاز عا
 یا برایزنده و گو یامل. ُخلق او قرآن بود! زبانکق، شگفت، مختصر و یدق یپاسخ

 یبود. قدرت ین رو مانند خود قرآن وجود بزرگیقرآن. از ا یھا ییق و راھنمایروح و حقا
روھا در ین ی امل و ھمهکلقت در آن متس و اسرار خیه تمام نوامکنش خدا یاز آفر

ده است و ینش به خود دیه جھان آفرک ین موجودیتر وجود او گرد آمده بود. شگفت
ست یآور ن خته بود. شگفتین به ھم آمیزم یوانیرا با خواص ح یآسمان یوتکصفات مل

 ند.یش نور گویش او را زایه زاک
روزگاران پیش، روح بشری به اخیرًا دانش به حقیقتی معترف شده است که از 

شناخت. علم کشف کرد که ماده عبارت است از انرژی به تشعشع  می آسانی آن را
 .١گردد متحول می

_____________________ 
 ی آقای مھندس بازرگان (برگرداننده). نوشته» انتھا ی بی ذره«ی انرژی و ماده نک به کتاب  ـ درباره١
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سادگی و بداھت دریافته بود که انسان انرژی  روان بشری از روزگاران گذشته به
بدیل شود، سرانجام به نور ت است، و انرژی انسان به تشعشع و پرتوافشانی دگرگون می

ید. درا  ج شود، اما ھنگامی تمام این حقیقت را دریافت که محمدبن عبدالله می
یکپارچه انرژی از نور شفاف و درخشان که خدا او را برانگیخته بود تا راه مردم را بر 

 .روی زمین روشن کند

َها﴿ ُّ�
َ
� � َونَِذيٗر�  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
ٓ أ ا ِ ٱإَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥إِ�َّ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ

نِٗ��  اٗجا مُّ  .]۴۶-۴۵األحزاب: [ ﴾٤٦َوِ�َ
و  ،ھنده و ھشداردھنده فرستادیمد و بشارت نمونه ما تو را گواه ،ای پیغمبر«

چراغی درخشان و روشنگر  خدا به دستور خود او، تو را سوی بهی مردم  فراخواننده
 ».فرستادیم

ه یافته و رھبری اپرتو افکند، راه برای مردم روشن شد، ر ھا جان و ھا دل این نور، در
 شده در این راه روشن گام برداشتند و به حقیقت رسیدند.

ی پیدا کرد، ی منور جھانیان به او دلبستگھا جان ،را روشن کرد ھا جان نور محمدی
مانند بود. ھیچ فردی از افراد  نید که در عالم بیواریشه د ھا جان محبت او آنچنان در

رسید، دست نیافته است. این محبت حتی در  ج ی محبوبیتی که محمد بشر به درجه
دشمنان این راه و دین کردند نیز جا داشت.  دل کسانی که با دین خدا معارضه می

کنده  از محبت او بود! جدید نیز دلشان آ
پا، و حق پیروز شد. ظلمتی که بر نکه طبیعی است جنگ میان حق و باطلھمچنا

، ج بن عبدالله طرف شد، و نور محمدرایی را از مردم در پرده نگھداشته بود بروشن
درخشان و پرتوافکن مانند نورافکنی پیوسته درخشان، باقی ماند، و ھمانگونه که 

را به خدا ھا  آن و روزگاران مردم را ھدایت و قلب ھا سلن خواست خدا بود، در طول
 مربوط کرد.

ھای عالم وجود بود و از نیروھای جھان ھستی و  از شگفتی ج وجود محمد
 ھای قدرت و عظمت خدا بود. ای از نشانی معجزه

 ھای غیرقابل ارزیابی در وجود او جمع بود. بزرگی
ھای بسیاری در این شخص واحد گنجانده شده بود. و ھر یک از این  شخصیت

که گویی فقط در ھمان رشته تخصص داشت و از  تکمیل یافته بودھا آنچنان  شخصیت
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ی  یافته  ھا به صورت تکامل ھای دیگر جدا بود. افزون بر این، تمام این شخصیت رشته
د او تکامل یافته به جریان افتادند و طی بیکران، در وجوخود، در حدی گسترده و محی

را در خود  ھا جان ی نفس واحدی در او ایجاد کرده بود که گویا ھمه ھا، آن ی مجموعه
 با نظم و ھماھنگی شگفتی در وجود او ترکیب شده بود!  داشت، و ھمه

را به  ÷ی روحانیت مسیح در روحانیت برجسته بود. آن حضرت ھمه ج مسیح
 ی در وجود خود داشت.ا ی میانه اندازه

ترین مردم در  از سوی دیگر چنان قدرت حیاتی مادی فیاضی داشت که از متخصص
کند و از  رفت که گویی در سراشیبی حرکت می بود: چنان راه می تر متعادل این زمینه

ی حواس  کرد ھمه داد که شخص فکر می شود. آنگونه کاری را انجام می کنده میزمین 
کار متمرکز شده است. در ھنگام جنگ مانند تندبادی بر سر دشمن و فکر او بر آن 

ترین و  شجاع«گفت:  ستوانست مانع او شود. علی فرود آمده ھیچ چیزی نمی
آن » باشد! تر نزدیک ج جنگاورترین شخص ما کسی بود که در جنگ به پیغمبر

ود که گویی ی زندگی مانند کسی ب ھای پاکیزه حضرت در ازدواج و تمتع بردن از بھره
کرد، اگر  تنھا برای ھمین درست شده است! با کمال قدرت و حرارت به مردم سالم می

دیدند. اگر از  ی او می از چیزی و یا کسی خشنود بود، یاران او اثر شادمانی را در چھره
شد، آثار غضب در رخسار او آشکار شده بر پیشاپیش عرق  چیزی خشمگین می

ھای زندگی دارای قدرت حیاتی مادی  از جنبهای  جنبه در ھرنشست ... خالصه  می
 سرشار و فیاضی بود.

آنچنان مرد سیاستمداری بود که از افرادی پراکنده و متشتت چنان امتی بنا نھاد 
که ھیچ رویداد تاریخی توان از بین بردن آن ساختمان عظیم را نیافت، زیرا از وقت و 

ای صرف آن کرده بود که  خویش به اندازهفکر و روح و کوشش و ادراک و احساسات 
 ھر یک برای به پایان رسانیدن عمری کافی بود، حتی این اندازه فکر و کوشش و مانند

 ھایی را فرا گیرد. ممکن بود زندگیھا  آن
ی دقیق جبھه را ترسیم و سپاه را فرماندھی  و نقشه ھا روش مردی جنگی بود که

شد. گویی فرماندھی جنگی است که فقط تخصص  جنگید و پیروز می کرد، می می
 داند. جنگاوری دارد و جز آن ھیچ نمی

ی بسیار سرپرستی  ی بزرگی را با ھزینه ھم پدر بود و ھم نیک شوھری، خانواده
رسانید و ھم  می ھا بدانو ادراک و احساس ھای نفسانی و فکری  کرد. ھم ھزینه می
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ترین پدری است که چشم روزگار به خود  ی مادی. گویی واالترین و متخصص ھزینه
 ی او سرپرستی از خانواده است. دیده و تنھا کار ویژه

دوستی، خویشاوندی و یاوری با مردم ذھن و فکر او را بخود مشغول کرده و یاد 
کرد، از محبت و دوستی  ده بود. از آنان عیادت و دیدن میآنان تمام جان او را پر کر

گذاشت و عطوفت و مھربانی خود را مانند شخصی با قلب  در اختیار آنان می خود
بخشد، وقف شئون و کارھای مردم کرده  انسان دوستانه که زندگی خود را دیگران می

 بود.
گویی کارش فقط عبادت رساند.  ت پروردگار به روز میرا به عباد ھا شب عابدی که

کر دیگری او را به ای با دنیا ندارد و ھیچ ف رابطه است و مختصص در انجام آن، ھیچ
کند، مثل اینکه ھیچ کششی در نفس او بسیج نشده، در موجودیت او  خود مشغول نمی

 آید. ھیچ میل و رغبتی به حرکت درنمی
جھان شاھد بوده است برپا ین دعوتی را که تاکنون تر بزرگ ھا، این ی با وجود ھمه

ساخت. دعوتی که وجود کامل و واقعی انسان را تحقق بخشید و چنان جوششی در 
ھایی  ھا کشیده شد. بزرگواری شخصیت و سرشت او به وجود آورد که تا بیکران

آمده  ھای پراکنده در وجود او گرد خصیتگیری و ارزیابی. تمام این ش غیرقابل اندازه
ھا  آن ر یک نظم و سازش و میزان ھماھنگ شده بود. از ھر یک ازبھا  آن ی مجموعه

گرفت، زیرا نیروھای بزرگ دیگری  طور کامل بھره می پ و راست، بهبدن تمایل به چ
 کرد. را در جھت خود ھماھنگ میھا  آن بود که ھر یک از

، نور وجودی که جھانیان را درخشان کرده بود. مردم حق ج محمدبن عبدالله
که او را با تمام وجود کامل و واقعی انسان را تحقق بخشید و چنان جوششی  داشتند

ھایی  ھا کشیده شد. بزرگواری در شخصیت و سرشت او به وجود آورد که تا بیکران
ھای پراکنده در وجود او گرده آمده  گیری و ارزیابی. تمام این شخصیت غیرقابل اندازه

ھا  آن از ھر یک ازبر یک نظم و سازش و میزان ھماھنگ شده بود. ھا  آن ی مجموعه
گرفت، زیرا نیروھای بزرگ دیگری  طور کامل بھره می بدون تمایل به چپ و راست، به

 کرد. را در جھت خود ھماھنگ میھا  آن ود که ھر یک ازب
،، نور وجودی که جھانیان را درخشان کرده بود. مردم حق ج محمدبن عبدالله

تند که او را با تمام وجود دوست بدارند، از رفتار و وجود او به شگفت آیند و از او با داش
 ایمان کامل پیروی کنند.
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آسای  ی معجزه ھمه جانبه حکیم در فرستادن قرآن با این روش ھمچنانکه خدای
بزرگ، حکمتی نھاده است، از بعثت آن حضرت نیز با این صورت متکامل از ھمه جھت 

مانند ھستی، ھمشأن  آن وجود بی ج ، حکمت عظیم او آشکار است. محمدرشد یافته
 و خوی او قرآن بود! ققرآن، و خل
الگوی مردم در زندگی عملی و بر روی زمین بود، با اینکه بشری از آنان  ج محمد

ی این مبادی  دیدند و ھمه ھا و استعدادھا را در وجود او نمایان می بود، تمام این صفت
خواندند! این  دیدند نه در کتاب می کردند، زیرا با چشم خود می صدیق میزنده را ت
سوی او پرواز کرده،  ی آنان بهھا جان دیدند، را در بشری می ھا ویژگی صفات و

خواستند پرتوی از مشعل  شد. می سوی او متمایل می احساسات و ادراک آنان به
شد  وانایی خود از آن برخوردار میی ت به اندازه وزان وجود او را کسب کنند. ھر کسفر

ی گنجایش خویش شخصیت و وجود خود را به سمت اوج عظمت  و ھر کس به اندازه
گشتند. و نه این کار را  شدند و نه از آن برمی برد. نه از این کار مأیوس می می او باال

جای  دانستند که شبحی از خاطرات خوش در ذھن به رؤیای شیرین لذیذی می
... واقعیتی را دیده بودند که بر سطح ھمین زمین و در میان خود آنان  گذارد می

 دیدند و نه آرزویی خیالی. کرد. یک حقیقت عملی می حرکت می
ین الگوی بشریت بود. و پیش از ینکه با تر بزرگ از این رو رسول خدا در طول تاریخ

تربیت کننده و  گفتار خود مربی و راھنمای خلق باشد، با رفتار شخصی خود بھترین
ی قرآن و ھم از نظر احادیث خود  ی تعلیمات عالیه رھبر بود. و این کا را ھم بر پایه

داد، پس از آن  ی عملی دستورھای قرآن را نشان می کرد. نخست از خویش نمونه می
 خواند. مردم را بدان دستورھا فرامی

 فرمود:ا ھ آن چنان امتی را ساخت که در مورد أوندی او خدا به وسیله

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
اید تا برای  ھا برای مردم پدید آمده شما بھترین امتی ھستید که از میان خلق«

خدا  وادار کنید و از بدکاری بازدارید و ایمان بهصالح بشر، مردم را به نیکوکاری 
 ».آورید

 ی وجود او بود که خدا بر این امت منت گذاشت:  و به وسیله
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ُ ٱَمنَّ  لََقدۡ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾١٦٤�ن َ�نُوا
 .]۱۶۴عمران: آل[

گمان خدا بر مؤمنان منت گذاشته است که رسولی از خود آنان در میان آنان  بی«
ه و پاک کرده، کتاب و ھای الھی را بر ایشان بخواند، آنان را تزکی برانگیخت تا آیه

 ».بردند در گمراھی آشکاری به سر میحکمت بدانان بیاموزد اگرچه پیش از آن 
 و زمین ھستند این سرمشق نیز باقی و برقرار است. ھا آسمان تا

ای برای یک دوره و یا یک نسل، یک ملت، یک  نمونه ج شخصیت رسول خدا
ی مردم  مذھب و یا مکان معینی نیست. یک نمونه واالی جھانی و ھمیشگی برای ھمه

 است: ھا نسل ی و ھمه

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  َوَما
َ
 .]۱۰۷األنبیاء: [ ﴾١٠٧أ

 ».رحمت برای جھانیانما تو را نفرستادیم جز «

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَما
َ
 .]۲۸سبأ: [ ﴾أ

دھنده و ترساننده  ی مردم جھان بشارت ما تو را نفرستادیم جز اینکه برای ھمه«
 ».باشی

از روز بعثت تا  ھا زمان ی ی مردم است و برای ھمه ی جھانیان و ھمه او برای ھمه
رود،  می در تمام زمین. آیتی جاویدان که نه از بین ھا نسل ی پس از آن. متعلق به ھمه
 پذیرد. نه کاستی و نه نابودی می

ی عربستان زنده  به جزیرهیش از یکھزار و سیصد سال پیش در شھمانگونه که ب
مانند آفتاب و سنت و وجود او  .١بود، امروز نیز بدون ھیچ کمبود و تغییری زنده است

شود و از گذشت روزگار  داده نمیھا  آن قوانین عالم وجود و نیروھا است که تغییری در
 نشیند. نمیھا  آن ی گرد فنا بر چھره

شود، سیرت و رفتار جاویدان او جان را به جنبش  ھا خوانده می اکنون که این واژه
شود که ھیچ چیز دیگری  أثر میھای رفتار او مت درآورده آنچنان از قواعد و میزان

 تواند آن را چنین متأثر کند. و جوش و خروشی در اعماق نفس انسان پدید آورد. نمی

_____________________ 
ی  نوشته» خداپرستی و افکار روز«ـ در این باره نگاه به گفتار برنارد شاو که در پانویس کتاب ١

 مھندس بازرگان گزارش شده است. (برگرداننده)
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طور مستقیم (و  طبیعی است، کسانی که آن حضرت را دیده و زندگی خود را به
ی کاملی برای ساختن  اند، زاد و توشه بدون واسطه) از فیض وجود او کسب کرده

امدھا و رویدادھای تاریخی با وجود اندکی تعداد، در ارواح و قلوب و ترین پیش عجیب
ھمانگونه که اتم با کوچکی اندازه، اند.  افکار و احساسات و اجساد خود اندوخته

آورد، آنان نیز با  بار می ھا به کند و شگفتی ھنگامی رھا شود نیروی بزرگی ایجاد می
وی کسب شده از ذات بزرگوار آن وجود کمی تعداد، به سبب داشتن آن ھمه نیر

 حضرت، در جھان انفجاری سازنده (نه ویران کننده) ایجاد کرده منشأ آن اثرھا شدند.
عظمت و نھفته بود، با وجود  ج اما این قدرت زندگی مادی که در وجود رسول خدا

طراوت و سرزندگی که قلب او را زنده نگھداشته بود، چنان  بزرگی و نیروی پرتوافشانی
باز ھا  آن خورد و ادراک خود را برای فھم روشن و فّیاض بود که ھر کس بدان برمی

 روشنی لمس کند. را بهھا  آن ستتوان می کرد، می
و زندگی ایجاد  ھا جان چیزھایی نیستند که به آسانی در ھا ویژگی این صفات و

 شوند.
مانند، اما این  می، از قھرمانان کوچک محلی خود زنده ھا نسل ھا ھمیشه تا ملت

قھرمانان تنھا پاسخگوی نیاز یک نسل معین در محل معینی از زمین و یک محل 
تر باشد،  ھای انسانی واالتر و بلندمرتبه در مقیاس» قھرمان«محدود ھستند. ھرچه این 

تر است، و با گذشت روزگاران  تر و گسترده زندگی ملت وابسته بدان قھرمان نیز طوالنی
 د آسمان را برای زمینیان به زمین آورد؟ چگونهتوان می ماند. اما چگونه میتر  جاودانه

 ھای زندگی را دربرگیرد؟ ی جنبه چنان آیت وجودی شود که ھمهد توان می
او بھتر  عنوان پیغمبری فرستاد. ی مردم به را برای ھمه ج محمد أوندخدا

گاه، از آفریده جا بگذارد. آن خدای لطیف دقیق ودانست رسالت خود را بک می ی خود  آ
گاھی دارد. آن حضرت را چنان سرمشق جاویدانی برای بشر کرد که تا ھمیشه  بھتر آ

ھدایت او تربیت شوند.  از نور وجود او جان خود را درخشان کنند و بر اساس روش
گرایند، زیرا  بینند و از این رو بدین دین می وار او را زبان گویای قرآن میشخصیت بزرگ

یکی از تدابیر  ج بینند که چیزی تحقق یافته است. وجود محمد مان خود میبا چش
 کند. خدای سبحان است که این تدبیر با تنزیل قرآن حکیم برابری می
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ی عملی ھمیشگی  ھمانگونه که اسالم شخصیت پیغمبر خود را سرمشق و نمونه
ھای  واقعیتقرار داده است، آن شخصیت برای ھر نسلی در ھر زمان نو و بر اساس 

 ای نیز ھست. زندگی مردم ھر دوره
کند که فقط به شگفت آیند و در عالم  اسالم، این سرمشق را به مردم عرضه نمی

 .١ای نبرند ی آن بیندیشند، اما عمًال از آن استفاده خیال و ذھن در باره
ی  آن را عرضه داشته است تا مانند آن را در خود تحقق بخشند و به رنگ آن نمونه

ی فروزان پرتوی  ی ظرفیت و استعداد خود از آن شعله واقعی درآیند، ھر کس به اندازه
ی کمال از کوه حضرتش باال رود.  بگیرد و تا حد توانایی خود برای رسیدن بدان قله

برای این منظور، ھمیشه زندگی مادی ظاھری آن بزرگوار فیض بخش و شاخص و در 
ھا را در بیابان  ن اخالقی تخیلی که محبت او روانمعرض انظار عموم بود، نه یک داستا

ی عالی  بیکران خود سرگردان کند بدون اینکه از واقعیتش تأثیر بپذیرند و از آن نمونه
 سرمشق بگیرند.

 از آنجا که اسالم (آنچنان که در ابتدای این بخش گفتیم) سرمشق دادن را
ی روش تربیتی خود را بیش از ھر چیز بر این  داند، پایه ی تربیت می ین وسیلهتر بزرگ

ی خود سرمشقی داشته باشد تا  کند. کودک ناچار است که در خانواده سنگ استوار می
اب شود: مردم ری آن سی می و روش واالمرتبهخویش از مبادی اسالاز ھنگام طفولیت 

شند تا برای بر دوش کشیدن بار تربیت واقعی ی خود الگویی داشته با باید در جامعه
ی آن درآیند:  رنگ و شکل اسالم و آداب و رسوم پاکیزه ، بهھا نسل سودمند برای

و یا زمامداری داشته باشد که این  ود رھبر و یا فرماندھیجامعه ناچار است در رأس خ
خود را با آن مبادی رفیع اسالمی در وجود او محقق شده باشد تا مردم و پیروان نیز 

 ھماھنگ کنند.
بھترین سرمشق است، زیرا تمام مبادی  ج شخصیت رسول اکرمھا  این ی برای ھمه

 و تعالیم درخشان در وجود او متمثل شده بود. ھا ارزش و
گذارد که آن  از این رو اسالم روش تربیتی خود را بر اساس ھمان راه و رسمی می

 زندگی را به آن سو رھبری کرد. پیغمبر واالمقام، سکان کشتی اجتماع و

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«ی کتاب  نک به مقدمه ـ١
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کند که احیانًا به موفقیت انجامد  اسالم، امر مھم تربیت را به کوشش فردی رھا نمی
و یا در جنین خفه شود و یا بذر آن را بادھا و گردبادھا درو کنند! بلکه آن را یک زنجیر 

ودک شیرخوار دھد که از زمامدار آغاز شده به ک ای قرار می جانبه ی طویل ھمه گسترده
یابد: حکومت اسالمی، مجتمع اسالمی و تربیت اسالمی ھمه ھماھنگ و در  پایان می

ای  یک سلسله ھستند. بدیھی است که ھر سیستم و آیین، روش تربیتی را بر پایه
گذارد که برای اجرای آن قیام کرده است. و اسالم از ھر آیین و نظام، برای اعمال  می

تواند روش خود را عملی  وسیله و ابزار دیگری نمیزیرا به ھیچ این کار سزوارتر است، 
کند. لذا ناچار است از ابزارھا و وسایل مخصوصی سود جوید تا راه و رسم منحصر به 

خواھد  خود را در گردش تاریخ به جریان اندازد و عملی کند. زیرا می مانند فرد بی
که در این جامعه برافراشته از اسالمی تشکیل دھد، کودکان را با سرمشقی   اجتماع

ای از تعلیمات  نیز باید نمونهکند و ھر خانواده و پدر و مادری  اصول اسالمی آبیاری می
 .١اسالمی باشند

 گویند، ممکن نیست راستی بیاموزد. بیند پدر و مادرش دروغ می کودکی که می
خود او خیانت بیند مادرش به پدر و یا پدرش به مادر و یا نسبت به  کودکی که می

 کند، امکان ندارد امانتداری بیاموزد. می
پروا نسبت به ھر ننگ و عاری ببیند فضیلت نخواھد  فرزندی که مادر خود را بی

 آموخت.
تواند مھربانی و  نمی فرزندی که پدر خود را نسبت به خود سنگدل و سختگیر ببیند

 ھمکاری با دیگران را بیاموزد.
کارد  است که نخستین بذرھای تربیت را در جان طفل می ای کننده  خانواده تربیت

 سازد. ی او را می و رفتار و ادراک و اندیشه
باشد، مسلمان باشد تا نسل مسلمانی پرورش  کاز این رو سزاوار است خانواده پا

می دھد که مبادی و آداب اسالمی در جانشان محقق شود. این اصول و تعلیمات اسال
 برگرفته باشد. ج د که او ھم از رسول خداقی فر گیررا مستقیمًا از سرمش

ی نبوی و رفتار رسول خدا در زندگانی او  افزون بر این، شایسته است که سیره
ھمیشه بخشی از راه و رسم تربیت باشد. در خانه و آموزشگاه و کتاب و روزنامه و 

_____________________ 
 در ھمین کتاب.» ی مسلمان جامعه«ـ نک به فصل ١
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ای عملی از  نمونهگفته و عمًال اعمال شود تا پیوسته  ج ی پیغمبر رادیو، پیوسته سیره
 ھا جای گزیند. اسالمی در ادراک و اندیشه ھای زنده و روش آموزش

 تربیت کردن با پند و اندرز -۲
شود. البته این استعداد موقتی  استعدادی در جان آدمی است که از سخن متأثر می

 است، از این رو گفته باید تکرار شود.
و وجدان راه خود را به جان انسان باز  پند و اندرزی که مستقیمًا از راه ضمیر باطن

انگیزد. این کار برای  ھای او را برمی جنبش درآورده نھفتهکند، آن را سخت به  می
ھای آن را درآورند، واقعیت و  ی کوتاھی است. مانند سیلی که اگر ته نشست لحظه

 رسوبی برشود، اما اگر به حال خود گذاشته شود دوباره  نمایان میآن سیلگیر  ماھیت
جان انسان نیز در شود.  ی آن افزوده شده ھیچ حرکتی در عمق آن ایجاد نمیھا رسوب

 ھر لحظه احتیاج به الیروبی دارد.
این نظر اگر الگویی در کنار پند و اندرز نباشد که شخص عمًال اثر پند و اندرز را از 

ه تنھایی بسنده در وجود او عملی و اجرا شده ببیند تا از او پیروی کند، موعظه ب
کند که در منظر عام و  نیست. آن سرمشقی احساسات و افکار را به خود وابسته می

خواھد از او پیروی کند در بیابان  برای ھمه قابل لمس باشد و نگذارد کسی که می
 انتھا سرگردان بماند. بی

 ھای ای انگیزه از سوی دیگر موعظه برای نفس ضرورت دارد. در نفس انسان پاره
فطری ھست که ھمیشه احتیاج به ارشاد و تھذیب دارند، و این کار جز با موعظه و پند 

شود. در این صورت انسان تنھا به الگوی با صالحیت، و یا تنھا به  و اندرز میسر نمی
 موعظه، بسنده نکرد ھر دو را با ھم دریافت داشته است.

ای  ی کودکانه با انگیزه ی کند و نه مادرش. اما طفلممکن است نه پدر کودک دزد
دزدی بگراید! امکان دارد که والدین طفل دروغ نگویند. اما کودک برای  سوی به

کند، دروغ  مادرش احساس میتکمیل کمبودھایی که در خود و یا خانه و یا در پدر و 
کند و یا دم و  دل است نه مادر. اما بچه پرندگان را گرفته خفه می بگوید! نه پدر سخت

کشد! در اینجا ناچار باید به بچه پند و اندرز داد. البته باید بسیار  ھا را می ربهگوش گ
 آرام و با لطف و مؤثر باشد تا طفل به راه صواب و اخالق و خوی نیکو برگردد.
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انسان کالنسال نیز مانند کودک به پند و اندرز نیاز دارد، چه در حقیقت تنھا 
ھا  د نادرستیتوان می طیف و مالیم ھمراه باشد،ھای ل ای که با موعظه سرمشق شایسته

 را به راه راست برگرداند.
گردد. اگر  شدگان ستم می اگر حاکم از حق و عدالت منحرف شود، بر حکومت

ی ضعف  ھا ھمه در نتیجه کند! این انحراف زمامدار خودکامه باشد، ملت را پست می
 آید. وات، به وجود مینفسانی آمیخته در طبیعت انسان و پیروی کردن از شھ

 در اینجا نیز ناچار باید موعظه را بکار برد!
 قرآن پر از ارشاد و پندر و اندرز است:

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َّ�  ْ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
ۡهلَِها �ذَا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ن  �َّاِس ٱإَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ ٱإِنَّ  ۡلَعۡدِل� ٱَ�ُۡكُمواْ ب ا يَعُِظُ�م بِهِ  �َّ  .]۵۸النساء: [ ﴾ۦٓۗ نِعِمَّ
ھای مردم را به صاحبان آن پس دھید. و  دھد که امانت خداوند به شما دستور می«

پردازید به عدالت داوری کنید. خداوند به  اگر میان مردم به قضاوت و حکمی می
 ».دھد ه در این باره به شما پند میبھترین گون

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ بِهِ  �َّ ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا ۖ َو� يۡنِ ٱا  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱإِۡحَ�ٰٗنا َو�ِِذي  ۡلَ�ِٰ�َ
اِحبِ ٱوَ  ۡ�ُُنبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱذِي  ۡ�َارِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ  لصَّ بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب َوَما  لسَّ

يَۡ�ُٰن�ُ 
َ
َ ٱإِنَّ  ۡمۗ َملََكۡت �  .]۳۶النساء: [ ﴾٣٦ُ�ِبُّ َمن َ�َن ُ�َۡتاٗ� فَُخوًرا َ�  �َّ

د ینکی یکد! و به پدر و مادر، نیز را ھمتای او قرار ندھیچ چید! و ھیو خدا را بپرست«
ه دور، و ی، و ھمسایکه نزدینان، و ھمساکیمان و مسیتیشاوندان و ین به خویھمچن

را خداوند، ید زیھستھا  آن کمال هکن، و واماندگان در سفر، و بردگانی یدوست و ھمنش
زند،) دوست  گران سرباز مییبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دکه متکسی را ک

 ».دارد نمی

ِ  ۥَوُهَو يَعُِظهُ  ۦبۡنِهِ قَاَل لُۡقَ�ُٰن ِ�  �ذۡ ﴿ ِۖ ٱَ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب ۡكَ ٱإِنَّ  �َّ  ١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  لّ�ِ
ۡيَنا �َ�ٰنَ ٱ َوَوصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ

ُ
يۡهِ َ�َلَۡتُه أ ٰ َوۡهٖن َوفَِ�ٰلُهُ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِن  ۥَوۡهًنا َ�َ

َ
ِ�  ۡشُكرۡ ٱِ� َ�َمۡ�ِ أ

يَۡك إَِ�َّ  ن �ُۡ�َِك ِ� َما لَۡيَس لََك بِهِ  �ن ١٤ لَۡمِص�ُ ٱَولَِ�ِٰ�َ
َ
ٰٓ أ ِعۡلٞم فََ�  ۦَ�َٰهَداَك َ�َ

ۖ َوَصاِحۡبُهَما ِ�  ۡ�يَاٱ تُِطۡعُهَما ۖ وَ  �ُّ ۚ ُ�مَّ إَِ�َّ َمرِۡجُعُ�ۡم  تَّبِعۡ ٱَمۡعُروٗفا نَاَب إَِ�َّ
َ
َسبِيَل َمۡن �

نَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن 
ُ
ٓ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٖل َ�تَُ�ن ِ�  َ�ُٰبَ�َّ  ١٥فَ� َها إِ�َّ



 ٢٥٥  فصل چهارم: وسایل تربیت

ۡو ِ� 
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَصۡخَرٍ� أ ۡو ِ�  لسَّ

َ
 ٱأ

َ
ِت بَِها  �ِض ۡ�

ۡ
ۚ ٱيَأ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ قِِم  َ�ٰبَُ�َّ  ١٦لَِطيٌف َخبِ�ٞ  �َّ

َ
أ

لَٰوةَ ٱ ِ  لصَّ ُمۡر ب
ۡ
َصابََكۖ إِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعزِۡم  ۡصِ�ۡ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  نۡهَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ

َ
ٓ أ ٰ َما َ�َ

ُمورِ ٱ
ُ
َك لِلنَّاِس َوَ� َ�مۡ  َوَ�  ١٧ ۡ� �ِض ٱِش ِ� تَُصّعِۡر َخدَّ

َ
ۖ إِنَّ  ۡ� َ ٱَمرًَحا َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ  �َّ

نَ�َر  ۡغُضۡض ٱِ� َمۡشيَِك وَ  ۡقِصدۡ ٱوَ  ١٨ُ�َۡتاٖل فَُخورٖ 
َ
ۡصَ�ٰتِ ٱِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

َ
لََصوُۡت  ۡ�

 .]۱۹-۱۳لقمان: [ ﴾١٩ ۡ�َِم�ِ ٱ
موعظه  ه او راکدر حالی  -ه لقمان به فرزندشکاور) ھنگامی را یبه خاطر ب«

، ظلم بزرگی است که شرکزی را ھمتای خدا قرار مده یپسرم! چ«گفت:  -ردک می
مادرش او را با ناتوانی روی  ،میردکباره پدر و مادرش سفارش  و ما به انسان در )۱۳(

شد)،  ای را متحّمل می رد (به ھنگام بارداری ھر روز رنج و ناراحتی تازهکناتوانی حمل 
ه برای من کردم) که یابد (آری به او توصی ان مییدر دو سال پا رخوارگی اویو دوران ش

و ھر  )۱۴ه بازگشت (ھمه شما) به سوی من است! (کر بجا آور کو برای پدر و مادرت ش
گاھی نداری کزی را ھمتای من قرار دھی، یه تو چکنند کگاه آن دو، تالش  ه از آن آ

ا به طرز یولی با آن دو، در دنن، کشان اطاعت میدانی باطل است)، از ا ه میک(بل
 ،اند نان به سوی من آمدهک ه توبهکن کروی یسانی پکن و از راه کای رفتار  ستهیشا

گاه یردک سپس بازگشت ھمه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می د آ
 ا بد) باشد، و در دلی یکار نکنی دانه خردلی (یپسرم! اگر به اندازه سنگ )۱۵نم. (ک می

امت برای یرد، خداوند آن را (در قین قرار گیو زم ھا آسمان ای از) ا در (گوشهیسنگی 
گاه است! (یآورد خداوند دق حساب) می پسرم! نماز را برپا دار، و امر به  )۱۶ق و آ

ن از یه اکبا باش کیرسد ش ه به تو میکبی ین، و در برابر مصاکر کمعروف و نھی از من
ی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر یاعتنا (پسرم!) با بی )۱۷ارھای مھّم است! (ک

(پسرم!) در  )۱۸ّبر مغروری را دوست ندارد. (کچ متیه خداوند ھکن راه مرو یزم
ن یتر ه زشتکاد مزن) یاه (و ھرگز فرکن از صدای خود بکت یرفتن، اعتدال را رعا راه

 ».صداھا صدای خران است

ِ ٱَ�َۡعۡل َمَع  �َّ ﴿ ُۡذوٗ�  �َّ �َّ َ�ۡعبُُدٓواْ  ٢٢إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتۡقُعَد َمۡذُموٗما �َّ
َ
۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 ِ ٓ إِيَّاهُ َو� يۡنِ ٱإِ�َّ ا َ�ۡبلَُغنَّ ِعنَدَك  ۡلَ�ِٰ�َ ۚ إِمَّ َُّهَمآ  لِۡكَ�َ ٱإِۡحَ�ًٰنا ُهَما فََ� َ�ُقل ل ۡو ِ�َ
َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
أ

ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما وَ 
ُ
َُّهَما قَۡوٗ� َكرِ�ٗما أ ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  ۡخفِۡض ٱوَ  ٢٣قُل ل َوقُل  لرَّۡ�َةِ ٱِمَن  �ُّ
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�ُُّ�مۡ  ٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ��  رَۡ�ُۡهَماٱرَّّبِ  ۡعلَُم بَِما ِ� ُ�ُفوِسُ�ۡمۚ إِن تَُ�ونُواْ َ�ٰلِِحَ�  رَّ
َ
أ

ٰ�َِ� َ�ُفوٗر�  ۥفَإِنَّهُ  هُ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱَذا  َوَءاتِ  ٢٥َ�َن لِۡ�َ�َّ بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لِۡمۡسِك�َ ٱوَ  ۥَحقَّ ۡر  لسَّ َوَ� ُ�َبّذِ
رِ�نَ ٱ إِنَّ  ٢٦َ�ۡبِذيًرا  ْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمبَّذِ َ�ِٰطِ�� ٱَ�نُوٓا ۡيَ�ٰنُ ٱَوَ�َن  لشَّ ا ٢٧َكُفوٗر�  ۦلَِرّ�ِهِ  لشَّ  �مَّ

يُۡسوٗر�  بۡتَِغآءَ ٱُ�ۡعرَِضنَّ َ�ۡنُهُم  َُّهۡم قَۡوٗ� مَّ ّ�َِك تَرُۡجوَها َ�ُقل ل َ�َۡعۡل يََدَك  َوَ�  ٢٨رَۡ�َةٖ ّمِن رَّ
ُۡسوًرا  ۡلبَۡسِط ٱَمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك َوَ� تَبُۡسۡطَها ُ�َّ  َر�ََّك يَبُۡسُط  إِنَّ  ٢٩َ�َتۡقُعَد َملُوٗما �َّ

ِ  ۥهُ لَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُرۚ إِنَّ  لّرِۡزَق ٱ ۡوَ�َٰدُ�ۡم َخۡشيََة  َوَ�  ٣٠َخبَِ�ۢ� بَِصٗ��  ۦَ�َن بِعَِبادِه
َ
َ�ۡقُتلُٓواْ أ

ُۡن نَۡرزُُ�ُهۡم �يَّاُ�ۡمۚ إِنَّ َ�ۡتلَُهۡم َ�َن ِخۡ�  ْ  َوَ�  ٣١ا َكبِٗ��  ٔٗ إِۡمَ�ٰٖق� �َّ ۖ ٱَ�ۡقَرُ�وا َ�َن  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ
ْ  َوَ�  ٣٢َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب

� ٱإِ�َّ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما  ۡ�َّقِ
ْ َماَل  َوَ�  ٣٣َ�َن َمنُصوٗر�  ۥإِنَّهُ  لَۡقۡتِل� ٱُسۡلَ�ٰٗنا فََ� �ُۡ�ِف ّ�ِ  ۦَ�َقۡد َجَعۡلَنا لَِوِ�ِّهِ  َ�ۡقَرُ�وا

ِ  ۡ�َتِيمِ ٱ  ب
ۡحَسنُ  لَِّ� ٱإِ�َّ

َ
هُ  ِ�َ أ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ِ  ۥۚ َح�َّ ْ ب ۡوفُوا

َ
 ٣٤وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ�  ۡلَعۡهدَ ٱإِنَّ  ۡلَعۡهدِ� ٱَوأ

 ْ ۡوفُوا
َ
ِ  لَۡكۡيَل ٱ َوأ  ب

ْ وِ�ٗ�  لُۡمۡسَتقِيِم� ٱ ۡلقِۡسَطاِس ٱإَِذا ِ�ُۡتۡم َوزِنُوا
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 َوَ�  ٣٥َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
 ٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

�ِض ٱَ�ۡمِش ِ�  َوَ� 
َ
�َض ٱَمرًَحاۖ إِنََّك لَن َ�ۡرَِق  ۡ�

َ
َباَل ٱَولَن َ�ۡبلَُغ  ۡ� ُ�ُّ َ�ٰلَِك  ٣٧ُطوٗ�  ۡ�ِ

 .]۳۸-۲۲اإلسراء: [ ﴾٣٨ِعنَد َرّ�َِك َمۡكُروٗها  ۥَ�َن َسّيُِئهُ 
اور خواھی نشست! یار و ی ده و بییوھکه نکگری را با خدا قرار مده، یھرگز معبود د«

د! ھرگاه ینکی یکد! و به پدر و مادر نیو پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست )۲۲(
روا ھا  آن ن اھانتی بهیتر مک ری رسند،ینزد تو به سن پ ھا، آن ا ھر دوییی از آن دو، یک

 و )۲۳بگو! (ھا  آن ده و بزرگوارانه بهیف و سنجیاد مزن! و گفتار لطیفرھا  آن مدار! و بر
ش را از محّبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا! یی تواضع خوھا بال

 )۲۴ردند، مشمول رحمتشان قرار ده! (کت یی تربکوچکمرا در ھا  آن هکگونه  ھمان
گاھتر است (اگر لغزشی در ایھا دل شما از درونپروردگار  د) ینه داشتین زمیتان آ

و حّق  )۲۵بخشد. ( نندگان را میکد) او بازگشت ینکد (و جبران یگاه صالح باشھر
ر ین حق) مستمند و وامانده در راه را! و ھرگز اسراف و تبذیان را بپرداز، و (ھمچنیکنزد

طان در برابر پروردگارش، ینند و شیاطیبرادران شنندگان، کریه تبذکچرا  )۲۶ن، (کم
] روی برتابی، و انتظار رحمت  گاه از آنان [مستمندانو ھر) ۲۷ار ناسپاس بود! (یبس
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نی)، با ک کمکھا  آن د و بهید آیارت پدکشی در یپروردگارت را داشته باشی (تا گشا
ر یرا بر گردنت زنج ھرگز دستت )۲۸سخن بگو! (ھا  آن خته با لطف بایگفتار نرم و آم

ز) دست خود را مگشای، تا مورد یش از حّد (نیانفاق و بخشش منما) و ب کن، (و ترکم
س کن، پروردگارت روزی را برای ھر یقیبه  )۲۹ار فرومانی! (کری و از یسرزنش قرار گ

گاه و ب ا تنگ مییبخواھد، گشاده  و  )۳۰ناست. (یدارد او نسبت به بندگانش، آ
ھا  آن شتنکم مسلمًا یدھ و شما را روزی میھا  آن د! مایشکاز ترس فقر، ن فرزندانتان را

 )۳۲ار زشت، و بد راھی است! (یار بسکه کد، یزنا نشو یکو نزد )۳۱گناه بزرگی است! (
ه مظلوم کس کد، جز بحق! و آن یشکه خداوند خونش را حرام شمرده، نکسی را کو 
ند، چرا کم اما در قتل اسراف نیرار دادش سلطه (و حق قصاص) قیشته شده، برای ولک
د، تا به ینشو یکن راه نزدیم، جز به بھتریتیو به مال  )۳۳ت است! (یه او مورد حماک

و ھنگامی  )۳۴شود! ( ه از عھد سؤال میکد، ینکسر حد بلوغ رسد! و به عھد (خود) وفا 
ن برای ید! اینکد، و با ترازوی درست وزن ییمانه را ادا نماید، حق پینک مانه مییه پک

گاھی نداری، پ )۳۵وتر است. (یکشما بھتر، و عاقبتش ن ن، چرا کروی میاز آنچه به آن آ
بر راه مرو! تو کن، با تیو روی زم )۳۶ه گوش و چشم و دل، ھمه مسئولند. (ک

ھا  این ھمه )۳۷رسد! ( ھا نمی وهکافی، و طول قامتت ھرگز به کن را بشیتوانی زم نمی
 ».گناھش نزد پروردگار تو ناپسند است

 متقی و قرآن برایی  ھایی از پند و اندرزھای قرآن بود، وگرنه ھمه ھا ھمه نمونه این
 پرواپیشه پند و موعظه است!:

 .]۱۳۸آل عمران: [ ﴾١٣٨َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقَِ� ﴿
 ».است متقیانی حقایق برای مردم و ھدایت و موعظه برای  این قرآن بیان کننده«

 تربیت کردن با کیفر -۳
ھای عملی و پند و اندرزھای خیرخواھانه سودی نبخشید، ناچار بایددست  اگر نمونه

ی قاطع در این  به اقدام شدیدتری زد تا کارھا ھر یک بر روند خود قرار گیرد، و چاره
 .١یفر رساندن استمورد به ک

_____________________ 
ـ مقابل و مکمل تربیت با کیفر، تربیت با تشویق و پاداش است و ما در اینجا از ھر دو گفتگو ١

کنیم، اما به دلیل اھمیت تنبیه پس از سرمشق گرفتن و موعظه، در اینجا آن را به تنھایی  می
 کنیم. یان میب
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ھای تربیتی جدید، نه تنھا از تنبیه و کیفر نفرت دارد، بلکه حتی به  ای از شیوه پاره
 نیز برایشان ناخوشایند است!ھا  آن زبان آوردن

بندوبار و  آن نسلی است که بیی  اما نسلی که بدون تنبیه تربیت شود، نمونه
 کند.  شخصیت در آمریکا زندگی می خودنما و بی

ی عملی و یا  لگو قرار دادن نمونهاتنبیه برای ھر کسی ضروری نیست. کسی که با 
ی مردم  تردید ھمه موعظه، غنی شده است، در زندگی به کیفر ھیچ نیازی ندارد. اما بی

بار و یا چند بار به شدت عمل  چنین نیستند، بلکه کسانی ھستند که برای یک
 نیازمندند.
ای نیست که برای تربیت افراد به ذھن مربی  ن وسیلهیتر نزدیک نخستین وتنبیه، 

ی ھا مدت خواند، و دھد و با مھربانی و نرمی او را به عمل خیر می رسد. ابتدا پند می می
ی منحرف به راه بیایند و دعوت به خیر را استجابت ھا جان کند شاید مدیدی صبر می

 گویند.

ن َدَ�ٓ إَِ�  َوَمنۡ ﴿ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱ أ  َوَ�  ٣٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱوََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  �َّ

ۚ ٱَوَ�  ۡ�ََسَنةُ ٱ�َۡسَتوِي  يَِّئُة ِ  ۡدَ�عۡ ٱ لسَّ ۡحَسُن فَإِذَا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ نَّهُ  ۥبَۡيَنَك َو�َۡيَنهُ  �َّ

َ
 ۥَعَ�َٰوةٞ َك�

 .]۳۴-۳۳فصلت: [ ﴾٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيٞم 
ار کند و ک] خدا دعوت  ه به [سویکسی کتر است از  سی خوش سخنکچه «

ای  وهیست. به شیسان نیکی و بدی یکو ن. د: من از مسلمانانمیسته انجام دھد و گویشا
ای  ان تو و او دشمنییه مکسی ک]  نییب ه آن بھتر است، پاسخ گوی. پس ناگاه [میک

 ». شاوند شده استیی دوستی خویاست، گو

ِ  ۡدعُ ٱ﴿  .]۱۲۵النحل: [ ﴾ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
 ».آمیز و پند و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان مردم را با سخنان حکمت«

ٰ َما َ�ُقولُونَ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿  .]۱۰المزمل: [ ﴾َ�َ
 ».پیشه کنگویند) صبر و پایداری  در برابر چیزھایی که (مخالفان می«

ھمان موعظه نیز خود وسایل گوناگون دارد و فقط یک وسیله نیست. قرآن پر است 
حرکت  ھای دقیق لطیف و ندای رسا و مؤثری که وجدان و ضمیر باطن را به از اشاره

 .کند تأثیر میدرآورده به انواع وسایل بر آن 
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تأثیر ندارد. حتی یک از این وسایل در برخی از مردم  اما واقعیت این است که ھیچ
 کند! تر می تر و از راه منحرف گاه موعظه و ارشاد، برخی را گمراه

عقالنی و منطقی نیست که وجود اینگونه افراد را نادیده بگیریم و یا بیش از اندازه 
 بد بدانیم!ھا  آن ی تظاھر به رقت قلب و مھربانی کرده شدت عمل را در باره

د! نقابل بھبود ھست» درمان روانشناسانه«ھا با اینان بیمار و منحرف و تن ،آری
ی  ی دیگری در باره ھای نفسانی روانپزشکی و یا ھر نوع معالجه ھیچکس نیز درمان

ای بکاربریم که به انحراف  کند، اما نباید وسایل تربیتی خود را به گونه آنان را منع نمی
و چنان کرده است،  جویی کنیم که فالن شخص چنین بیشتر نفوس بیانجامد و بھانه

و به افزایش تعداد منحرفان زیرا این کار موجب تحریک و تشویق نفس به انحراف شده 
 .انجامد می

تربیت ھمراه با دقت و مھربانی و لطف بسیار، ممکن است که اطفال را به درستی و 
پاکی و راستی برساند، اما اگر این رقت و لطف و مھربانی و عطوفت از حد گذشت 

 ست.ناپذیر ا آورد که اصالح وجود و شخصیت طفل وارد می ضرری بهچنان 
یاد مدارا کردی و نرمش در این باره جان نیز مانند جسم است! اگر با جسم خود ز

توانی بر او ھموار کنی و  را نمی ھا سختی با ھیچ کوششی توان تحمل نشان دادی
در نتیجه این چنین بدنی وجه تحمل نخواھد کرد،  سختی ترس از کیفر را نیز به ھیچ

گرداند. اگر با  نه ھرگز قوی و نیرومند خواھد شد و نه به استقامت و درستی اول برمی
جان خود نیز بیش از حد مدارا کردی ھیچ ناخوشایند و بدی را تحمل نخواھد کرد و 
در نتیجه، خوشگذران و منحرف شده به ھیچ راه راستی در نخواھد آمد. افزون بر این، 

گذارد که  ب خود را به مشقت و زحمت دچار کرده ھیچ فرصتی برایش باقی نمیصاح
ھا و شھوات عادت دھد. بازندگی عملی و  آن را به ضبط و نگھداری و مھار ادراک

 دھد که بر اساس میل خود عمل کنند! واقعی مردم برخوردار کرده به مردم حق نمی
دوراندیشی در تریت کودکان و از » مقداری«از اینجا است که ناچار از اعمال 

بزرگساالن ھستیم. پیش از اینکه بخواھند دیگران را اصالح کنند، باید نفس خود را با 
 داشتن این دوراندیشی الزم به صالح آرند.

دھد که مربی گاھی کیفر دادن و یا تھدید به کیفر  و احتیاط فرمان می دوراندیشی
ای از جان انسان  برد که ھیچ جنبه را بکار می ی وسایل تربیتی را بکار برد. اسالم ھمه

گیرد، و ھم ند و  خدمت می توجھی قرار نگیرد. ھم سرمشق را به مورد غفلت و بی
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ی  اندرز، و ھم تشویق و پاداش را. در عین حال ترسانیدن و بیم دادن را ھم در ھمه
 د.دھ مراتب، از تھدید به تنبیه تا اعمال تنبیه، مورد استفاده قرار می

کند. گرچه  بار شخص خالفکار را به نارضایتی و ناخشنودی خدا از او تھدید می یک
 ی تھدید است: ترین مرحله کند، اما آسان این تھدید در نفوس مؤمنان سخت اثر می

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ۞� َوَ� يَُ�ونُواْ  ۡ�َقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ

ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
َمدُ ٱمِن َ�ۡبُل َ�َطاَل َعلَۡيِهُم  لِۡكَ�َٰب ٱأ

َ
َ�َقَسۡت قُلُوُ�ُهۡمۖ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم  ۡ�

 .]۱۶الحدید: [ ﴾١٦َ�ِٰسُقوَن 
به یاد خدا خاشع شود و قلبًا به حقایقی  مؤمنانآیا زمان آن نرسیده است که قلب «

است توجه کنند و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی که نازل شده 
ی آنان سخت شده است و ھا دل ی طوالنی بر آنان گذشته برای آنان نازل شد که دوره

 ».اری از آنان فاسق و بدکار ھستند؟بسی
بار دیگر تھدید شدیدتری کرده به روشنی خالفکاران و مجرمان را از غضب خدا 

 آمده است). ١انگونه که در داستان افکترساند (ھم می

ِ ٱفَۡضُل  َولَۡوَ� ﴿ ۡ�َياٱِ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ ِ ٱوَ  �ُّ فَۡضُتۡم �ِيهِ  �ِخَرة
َ
ٓ أ ُ�ۡم ِ� َما لََمسَّ

ۡونَهُ  إِذۡ  ١٤َعَذاٌب َعِظيٌم  ا لَيَۡس لَُ�م بِهِ  ۥتَلَقَّ ۡفَواهُِ�م مَّ
َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن بِأ

َ
ِعلٞۡم  ۦبِ�

ِ ٱَهّيِٗنا َوُهَو ِعنَد  ۥَوَ�َۡسُبونَهُ  ن  َولَۡوَ�ٓ  ١٥َعِظيٞم  �َّ
َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا إِۡذ َسِمۡعتُُموهُ قُۡلُتم مَّ

َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيٞم  ُ ٱيَعُِظُ�ُم  ١٦�َّ ْ لِِمۡثلِهِ  �َّ ن َ�ُعوُدوا
َ
بًَدا إِن  ۦٓ أ

َ
�

ۡؤِمنَِ�   .]۱۷-۱۴النور:[ ﴾١٧ُكنُتم مُّ
گرفت، به مجرد خوض  اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت شما را در بر نمی«

انگیز  ی نفاقھا حرف شد. ھمینکه این گونه سخنان عذاب بزرگی بر شما نازل می در این
گاھی داشته باشید، به ھا  آن کدیگر دریافت کردید، بدون اینکه نسبت بهرا از ی علم و آ

پندارید، در صورتی که نزد خدا موضوع مھم و  آورید و چیز کم و آسانی می زبان می
را به  ھا حرف گونه بزرگی است. زیرا با شنیدن این سخنان، نگفتید روا نیست که این

از ھر عیبی منزھی این تھمت، بھتان بزرگی است؟  ،ازبان آوریم و نگفتید بارپروردگار

_____________________ 
ی نور  بستند و برای رفع اتھام، آیات سوره لـ داستان افک داستان تھمتی است که به عایشه١

 نازل شد (برگرداننده).
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ھایی اھمیت  ز به چنین گفتهدھد که اگر ایمان دارید ھرگ خدا به شما پند و اندرز می
 ».ندھید

تر و شدیدتر کرده آن را اعالم جنگ با خدا و رسول او  بار دیگر تھدید را سخت
 داند. می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱَوذَُرواْ َما بَِ�َ ِمَن  �َّ ا ۡؤِمنَِ�  لّرَِ�وٰٓ لَّۡم  فَإِن ٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ

َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن 
ۡ
ِ ٱَ�ۡفَعلُواْ فَأ  .]۲۷۹-۲۷۸البقرة: [ ﴾ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

از خدا بترسید و پروا گیرید و ھرچه را که از ربا و سود آن باقی  ،ای اھل ایمان«
ده است رھا کنید و از فکر آن دست بردارید اگر واقعًا به خدا ایمان دارید، اگر چنین مان

 ».ی جنگ با خدا و رسول او باشید دهنکنید آما
 کند: بار دیگر به کیفر اخروی تھدید می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

ثَاٗما 
َ
 ۦَوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۡلَعَذاُب ٱَ�ُ  يَُ�َٰعۡف  ٦٨َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق �

 .]۶۹-۶۸الفرقان: [ ﴾٦٩ُمَهانًا 
خدا  کسانی ھستند که دیگری را با خدا به خدایی نخوانده و نفس محترمی را که«

کشند، جز اینکه واقعًا و از روی حق مستحق قتل باشد. و زنا  حرام کرده است نمی
ی گناه خود را دریافت خواھد کرد، و عذاب او در  کنند، ھر کس چنین کند نتیجه نمی

 ».قیامت دو برابر شده، با ذلت و خواری ھمیشه در آن عذاب باقی خواھد ماند
 کند: د میآنگاه به عذاب در ھمین دنیا تھدی

وهُ َشۡ�  إِ�َّ ﴿ ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ِ�ٗما َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ ُ ٱاۗ وَ  ٔٗ تَنفُِرواْ ُ�َعّذِ َّ�  ٰ َ�َ

ءٖ قَِديٌر  ۡ�َ ِ
 .]۳۹التوبة: [ ﴾٣٩ُ�ّ

بدانید که اگر به جھاد بیرون نشوید، خدا شما را به عذاب دردناکی مبتال کرده «
 ».گمارد دیگری را به جای شما برمی قوم

﴿ �ِ
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ ُۡتم ّمِن َ�ۡبُل ُ�َعّذِ  .]۱۶الفتح: [ ﴾١٦ ٗما�ن َ�َتَولَّۡواْ َكَما تََو�َّ

را به عذاب دردناکی معذب  و اگر مثل گذشته نافرمانی و پشت کردید، خدا شما«
 ».کند می

ۡ�ُهُم ﴿ ُ ٱ�ن َ�َتَولَّۡواْ ُ�َعّذِ ِ�ٗما ِ�  �َّ
َ
ۡ�َياٱَعَذابًا أ ِ� ٱوَ  �ُّ  .]۷۴التوبة: [ ﴾�ِخَرة
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به عذاب دردناکی معذب خواھد  اگر روی بگردانند خدا در دنیا و آخرت آنان را«
 ».کرد

 کند! مراتب کیفر را نیز برای ھر کسی حدا تعیین می

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا ةٖ�  ۡجِ�ُ  .]۲النور: [ ﴾ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ
 ».رد زناکار را یکصد تازیانه بزنیدھر یک از زن و م«

ارُِق ٱوَ ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ يِۡدَ�ُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا ۡ�َطُعٓوا
َ
 .]۳۸المائدة: [ ﴾�

 ».ریداند، بب مجازات کاری که کرده دست زن و مرد دزد را به«
ھای کیفر متفاوت قرار داده است! قلب  ھا و مراتب مردم، درجه به نسبت درجه

آید، و به  به حرکت درمیھا  آن و وجدان لرزد ای کوچک می برخی از مردم با اشاره
گردند.  کنند و از راه منحرف به راه راست و درست برمی ھمان یک اشاره بسنده می

دارد، مگر خشم  ھیچ چیز آنان را از راه غلط باز نمیای دیگر از مردم ھستند که  پاره
ی  ای تنھا تھدید به عذابی که در آینده در باره آلود. به پاره آشکار و روشن و فریاد غضب

کند، و به برخی ناچار باید چوب را نزدیک کرد تا با دیدن  شود اکتفا می آنان اجرا می
ای ھستند که حتمًا  عده ھا، این ی ھمه چوب در نزدیکی خود از کار بد بپرھیزند، پس از

 باید سوزش کیفر را با جسم خود احساس کنند تا به راه راست درآیند!

 تربیت با داستانسرایی -۴
 کند! را مسحور می ھا جان در داستان افسونی است که

تواند برای آن  گذارد؟ ھیچکس نمی آن چه افسونی است که چگونه بر جان اثر می
 کند! حد و مرزی رسم

ی رویداد ھا محل ھا و شود و منزلگاه آیا این خیال است که از داستان برانگیخته می
 کند؟ گیری و به واقعیت ملموسی در ذھن تبدیل می یکی پی داستان را یکی

انسان با قھرمانان داستان موجب تأثیر آن بر جان آدمی شده » شرکت وجدان«و یا 
 آید؟ افکار درمیبه صورت روشن و فیاضی در احساسات و 

ھای داستان است ھنگامی که انسان در  و یا بر اثر متأثر شدن جان آدمی از موقعیت
اما  کند و از دور بر جریان نظارت می داند عالم خیال، خویشتن را در رویدادھای آن می

 دھنده و نجات یافته باشد؟ ت خواھد نجا می
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با بشر پیش آمده، ھمیشه ھمراه  این تأثیر سحرانگیز داستان ھر چه باشد از گذشته
 رود! کرده، و نیز ھرگز از بین نمی با زندگانی او بر روی زمین سیر می

تواند یک حالت منفی  ی داستان نمی ھر چه باشد بدون تردید خواننده و شنونده
نسبت به قھرمانان و رویدادھای داستان از خود بروز دھد، و در این میان کامًال خود را 

گاه) خود را در نمایشگاه حوادث جا می کنار نگه گاھانه و یا ناخودآ رند و ب دارد. بلکه (آ
بیند، و میان خود و قھرمانان داستان  در ذھن، خود را ھمراه با بازیگران در ھمه جا می

کند و مانند آنان، با پیشامدھا روی موافق و یا ناسازگاری نشان  ھماھنگی ایجاد می
 شود. آنان شریک میھای  دھد و در شگفتی می

 ن و تأثیر افسونگر داستان را درااز آنجا که اسالم این تمایل فطری افراد را به داست
 گیرد. بکار می ھا جان ای برای تربیت و قوام عنوان وسیله داند، آن را به می ھا دل

گیرد: داستان تاریخی با مقاصد و جاھا و اشخاص و  را نیز بکار می ھا داستان انواع
ھا و خصوصیات بشری را  ھای گوناگونی از حالت رخداد واقعی، داستان واقعی که نمونه

اقعیت داشته، خواه شخصی باشد که ای از بشر و دارد. حال خواه این نمونه عرضه می
ی تمثیلی را نیز که ھا داستان مچنینن نمونه در وجود او نمایش داده شده باشد. ھآ

ای از لحظات زندگی، و یا روزی از  بذاته واقعیتی ندارند، اما ممکن است در لحظه
 دھد. روزگاران پیش آید، مورد استفاده قرار می

و مصائبی که ھا  آن کنندگان رسالت و دشمنان ی پیامبران و تکذیبھا داستان تمام
ی ھا نام اند، از نوع اول است. در این نوع داستان، هاز این ناحیه بر آنان روا داشت

اشخاص و اماکن و پیشامدھا را به صورت کامًال مشخص و معینی بیان کرده است: 
و عاد.  ÷و ثمود، ھود ÷اسرائیل، صالح و بنی ÷و فرعون، عیسی ÷موسی
و قوم او، ابراھیم و  ÷و ھمشھریان او، نوح ÷و مدین، لوط ÷شعیب

 و مانند آنان. ÷اسماعیل
 است: ÷دو پسر آدم ، داستانھا داستان و از

  تُۡل ٱ۞وَ ﴿
َ
ِ  ۡ�َ�ۡ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ َحِدهَِما َولَۡم ُ�َتَقبَّۡل  ۡ�َقِّ ٱَءاَدَم ب

َ
�َا قُۡرَ�اٗ�ا َ�تُُقّبَِل ِمۡن أ إِۡذ قَرَّ

َما َ�َتَقبَُّل  �َخرِ ٱِمَن  ۡ�ُتلَنََّكۖ قَاَل إِ�َّ
َ
ُ ٱقَاَل َ� �ََسطَت إَِ�َّ يََدَك  لَ�ِنۢ  ٢٧ لُۡمتَّقِ�َ ٱِمَن  �َّ

َخاُف 
َ
ٓ أ ۡ�ُتلََكۖ إِّ�ِ

َ
نَا۠ بَِباِسٖط يَِدَي إَِ�َۡك ِ�

َ
َ ٱِ�َۡقُتلَِ� َمآ � ٓ  ٢٨ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربَّ  �َّ ن  إِّ�ِ

َ
رِ�ُد أ

ُ
أ
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ۡصَ�ِٰب 
َ
 �ِإِثِۡ� �ثِۡمَك َ�َتُكوَن مِۡن أ

َ
� ٱَ�ُبٓوأ ِ  �َّارِ ْ َوَ�ٰل ٰلِِم�َ ٱَك َجَ�ُٰٓؤا  ۥَ�ُ  َ�َطوََّعۡت  ٢٩ ل�َّ

ِخيهِ َ�َقَتلَهُ  ۥَ�ۡفُسهُ 
َ
ۡصَبَح ِمَن  ۥَ�ۡتَل أ

َ
 .]۳۰-۲۷المائدة: [ ﴾٣٠ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱفَأ

داستان پسر آدم را برای آنان بخوان که با قربانی دادن نزدیکی یافتند، از یکی «
اولی گفت: من البته تو را خواھم کشت. پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد و به 

پذیرد. اگر تو به کشتن من دست یازی ھرگز من  گفت: خدا قربانی پرواگیران را می
ترسم.   کنم، زیرا من از خدایی که پروردگار جھانیان است می برای کشتن تو اقدام نمی

ی خودت، و در کشم تا ھم گناه قتل من به تو باز گردد و ھم گناه نافرمان من تو را نمی
جزای ستمگران، آتش دوزخ است. پس از این گفتگو،  ،نتیجه از اھل آتش شوی، آری

 ».ی زیانکاران درآمد ... سرانجام نفس او وی را به کشتن برادر ترغیب کرد و در زمره
 داستان کسی است که دو باغ داشت:یا و 

َحدِ  ۡ�ِۡب ٱ۞وَ ﴿
َ
َثٗ� رَُّجلَۡ�ِ َجَعۡلَنا ِ� ۡعَ�ٰٖب وََحَفۡفَ�ُٰهَما بَِنۡخٖل لَُهم مَّ

َ
هَِما َجنَّتَۡ�ِ ِمۡن أ

ُ�لََها َولَۡم َ�ۡظلِم ّمِۡنُه َشۡ�  ۡ�َنَّتَۡ�ِ ٱ ِ�ۡتَا ٣٢وََجَعۡلَنا بَۡيَنُهَما َزرٗۡ� 
ُ
ۡرنَا  ٔٗ َءاتَۡت أ ۚ َوفَجَّ ا

َعزُّ  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۦَ�َمٞر َ�َقاَل لَِ�ِٰحبِهِ  ۥَ�ُ  َوَ�نَ  ٣٣ِخَ�ٰلَُهَما َ�َهٗر� 
َ
ۡ�َ�ُ ِمنَك َماٗ� َوأ

َ
نَا۠ أ

َ
�

َۡفِسهِ  ۥَجنََّتهُ  َوَدَخَل  ٣٤َ�َفٗر�  ِ  ۦَوُهَو َظالِٞم ّ�ِ ن تَبِيَد َ�ِٰذه
َ
ُظنُّ أ

َ
بَٗدا  ۦٓ قَاَل َمآ أ

َ
�٣٥  ٓ ُظنُّ  َوَما

َ
أ

اَعةَ ٱ ِجَدنَّ َخۡ�ٗ  لسَّ
َ
َوُهَو  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل  ٣٦� ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا قَآ�َِمٗة َولَ�ِن رُّدِدتُّ إَِ�ٰ َرّ�ِ َ�

ِ  ۥٓ ُ�َاوُِرهُ  َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ ٮَٰك رَُجٗ�  �َّ ۠  ٣٧َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ مِن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ َسوَّ ِٰكنَّا ُهَو  �َّ

ُ ٱ َحٗدا  �َّ
َ
ٓ أ ۡ�ُِك بَِرّ�ِ

ُ
ُ ٱنََّتَك قُۡلَت َما َشآَء إِۡذ َدَخلَۡت جَ  َولَۡوَ�ٓ  ٣٨َرّ�ِ َوَ�ٓ أ َ� قُوَّةَ إِ�َّ  �َّ

 ِ ِۚ ٱب ا  �َّ قَلَّ ِمنَك َماٗ� َوَوَ�ٗ
َ
نَا۠ أ

َ
� ّمِن َجنَّتَِك َوُ�ۡرِسَل  َ�َعَ�ٰ  ٣٩إِن تََرِن � ن يُۡؤ�َِ�ِ َخۡ�ٗ

َ
ٓ أ َرّ�ِ

َمآءِ ٱَعلَۡيَها ُحۡسَباٗ�ا ّمَِن  وۡ  ٤٠َ�تُۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا  لسَّ
َ
يُۡصبَِح َمآؤَُها َغۡوٗر� فَلَن �َۡسَتِطيَع  أ

ِحيَط  ٤١َطلَٗبا  ۥَ�ُ 
ُ
ِ  َوأ ٰ  ۦبَِثَمرِه نَفَق �ِيَها َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ

َ
ٓ أ ٰ َما ۡيهِ َ�َ ۡصَبَح ُ�َقّلُِب َكفَّ

َ
فَأ

َحٗدا 
َ
ٓ أ ۡ�ِۡك بَِرّ�ِ

ُ
ُ  َولَمۡ  ٤٢ُعُروِشَها َوَ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ ونَهُ  ۥتَُ�ن �َّ ِمن ُدوِن  ۥفَِئةٞ يَنُ�ُ

ِ ٱ ا  �َّ  .]۴۳-۳۲الکهف: [ ﴾٤٣َوَما َ�َن ُمنَتِ�ً
برای آنان داستان آن دو مرد را مثل بزن، که به یکی از آنان دو باغ انگور دادیم و «

پیرامون آن را با نخل خرما پوشانیدیم، و میان آن دو باغ را نیز کشتزاری ترتیب دادیم. 
نھرھای ھا  آن ی خود را داد و در میان ن ھیچ عیب و آفتی میوهوکامًال بدآن دو باغ 
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بود در حالی که با دوستش گفتگو   آبی جاری کردیم. و کسی که دارای باغ میوه
کرد، او را مورد خطاب قرار داده گفت: من از تو به دارایی بیشتر و از حیث خدم و  می

که بر خود ستمکار بود، به باغ خود وارد  تر ھستم، روزی در حالی حشم عزیز و محترم
کنم  کنم ھرگز این باغ و دارایی من از بین برود، ھرگز گمان نمی شده گفت: گمان نمی

پروردگار خود، در آن جھان نیز به جای  سوی بهقیامتی به پا شود، و با فرض بازگشت 
نجام تو را آن باغ بھتری خواھم یافت. نخست از خاک و سپس از نطفه آفرید و سرا

مردی آراسته کرد؟ لکن پروردگار من خدای واحد است و ھیچ کسی را شریک 
ھمه چیز به  :دھم. چرا ھنگامی به باغت داخل شدی، نگفتی نمی پروردگارم قرار

بینی که از حیث مال و  اگر مرا می خواست خدا است و قدرتی جز قدرت خدا نیست؟!
ارم بھتر از باغ تو را به من دھد و، بر باغ تو از تو ھستم چه بسا پروردگ تر کم فرزند

ان شود، و یا جوی کسچنان آتشی از آسمان فرستد که باغ تو یکسره نابود و با خاک ی
ی ثمر آن نابود  دست آری. و ھمه آبش چنان به زمین فرو رود که ھرگز نتوانی آن را به

ھایی که برای باغ  رجی خ شود، و از حزن و اندوه برای ھدر رفتن و بیھوده شدن ھمه
خود کردی دست به دست بمالی و از حسرت خشک شدن درختان آن گویی: ای 

ھیچکسی نیست که در برابر خدا او گرفتم. و  کسی را با پروردگارم شریک نمی ،کاش
 ».انی قرار گیردرا یاری کند و مورد پشتیب

ه آنقدر توجیه و ی انواع تربیت مورد استفاده قرار داد قرآن داستان را برای ھمه
ی تربیتی مورد نظرش را فرا گیرد: تربیت روان، ھا روش و  ی راه کند که ھمه ارشاد می

پرورش خرد و تربیت بدن؛ ھماھنگ کردن خطوط متقابلی که در نفس انسان قرار 
را برای تمام جوانب کار ھا  آن ی دارد، تربیت با سرمشق و تربیت با پند و اندرز. ھمه

ھایی اندک مطالب فراگیر و کامل بسیاری با  کند و با بکارگیری واژه میخود گردآوری 
داستان گویی را در ھای  کند، و ھمه نوع تعبیرھای ھنری و مشخصات و ویژگی بیان می

انداز گرفته تا کلمات مرسل و روان و الفاظ  گیرد: از فریادھای مقطع طنین اختیار می
شخاص داستان و زنده کردن آنان در آھنگ موسیقی، مجسم کردن ا منظم و خوش

ی آنان؛ ھمه برای فراھم کردن آن  نظر خواننده، ترسیم دقیق خطوط و آثارچھره
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ھای  ی حساس و قاطعی است که دل انسان از داستان پند گیرد و آھنگ لحظه
 .١فزایی از آن بیرون آورد جان

است. آن داستان، ی ارشادی قرآن ھا داستان ترین ، بویژه، از مھم÷داستان آدم
 داستان بشریت نخستین و داستان تمام بشریت در مدار تاریخ است:

�ِض ٱقَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ�  �ذۡ ﴿
َ
َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد  ۡ�

َ
َخلِيَفٗةۖ قَالُٓواْ �

ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُموَن َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك وَ  ّ�َِمآءَ ٱ�ِيَها َو�َۡسفُِك 
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّ�ِ  ٣٠ُ�َقّدِ

ۡسَمآءَ ٱَءاَدَم  وََعلَّمَ 
َ
�ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ  ۡ�

َ
ُؤَ�ٓءِ إِن  ُٔ َ�َقاَل أ ۡسَمآءِ َ�ٰٓ

َ
وِ� بِأ

ْ  ٣١ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  نَت ُسۡبَ�ٰنََك َ� ِعۡلَم َ�َآ  قَالُوا
َ
 ٣٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱإِ�َّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

ۡعلَمُ  قَاَل 
َ
ٓ أ قُل لَُّ�ۡم إِّ�ِ

َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآ�ِِهۡم قَاَل �

َ
ُهم بِأ

َ
�َبأ

َ
آ أ ۡسَمآ�ِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
�بِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ َ�يَۡب  َ�ٰٓ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡعلَُم َما ُ�ۡبُدوَن وَ  ۡ�

َ
ْ ٱقُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  �ذۡ  ٣٣َما ُكنُتۡم تَۡ�تُُموَن َوأ  ۡسُجُدوا

َ�ٰ وَ 
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ ـَٔاَدُم  َوقُۡلَنا ٣٤ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�َن ِمَن  ۡسَتۡكَ�َ ٱ�َدَم فََسَجُدٓوا  ۡسُ�نۡ ٱَ�ٰٓ

نَت َوَزوُۡجَك 
َ
َجَرةَ ٱَوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا َ�ِٰذهِ  ۡ�َنَّةَ ٱأ َ�تَُكونَا مَِن  لشَّ
ٰلِِم�َ ٱ َُّهَما ٣٥ ل�َّ َزل

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ فَأ ا َ�نَا �ِيهِ� َوقُۡلَنا  لشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
ْ ٱَ�ۡنَها فَأ َ�ۡعُضُ�ۡم  ۡهبُِطوا

ۖ َولَُ�ۡم ِ�  �ِض ٱِ�َۡعٍض َعُدّوٞ
َ
ٰٓ  ٣٦ُمۡستََقّرٞ َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِحٖ�  ۡ� ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ َ�َِ�ٰٖت  ۦَءاَدُم مِن رَّ

ْ ٱ قُۡلَنا ٣٧ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّاُب ٱُهَو  ۥَ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ  ۡهبُِطوا
ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ ِمۡنَها َ�ِيٗعا

ِينَ ٱوَ  ٣٨ِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن ُهٗدى َ�َمن تَبَِع ُهَداَي فََ� َخۡوٌف َعلَيۡ  بُواْ  �َّ ْ َوَ�ذَّ َ�َفُروا
ۡصَ�ُٰب �

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  �َّارِ� ٱَ�ٰتَِنآ أ  .]۳۹-۳۰البقرة: [ ﴾٣٩ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

ام. گفتند:  و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه گذارنده«
ریزد و  کند و خون می گماری که در زمین فساد می ! آیا کسی را در زمین میاپروردگار

کنیم؟ فرمود: من  گوییم و تقدیس می حال آنکه ما به سپاس و ستایش تو تسبیح می
ی اسماء را به آدم  دانید، ھمه داناتر ھستم که شما نمی ھا بداندانم و  چیزھایی می

گویید اسماء  عرضه کرد و گفت: اگر راست میتعلیم داد و آنگاه ھمه را به فرشتگان 
دانیم،  ای نمی اینان را بیان کنید. گفتند: خدایا منزھی تو، غیر از آنچه را به ما آموخته

_____________________ 
ھای اسالمی بدھیم. در این  ی داستان توان توضیحات کافی و وافی و شایسته در باره ـ در اینجا نمی١

 ی سید قطب، شده است. نوشته »القرآن يف يالتصوير الفن«باره پژوھش مفصل در کتاب 
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گاه  ھا) آن قی(و حقا ھا نام مالئکه را به ،ھرآینه دانای حکیم تو ھستی. گفت: ای آدم آ
گاه کرد، خدا فرمود: به   شما نگفتم که من به غیبکن. ھنگامی که آدم آنان را آ

دانم؟ و ھنگامی که  و زمین دانا ھستم و ھر چه را آشکار و یا پنھان کنید می ھا آسمان
سجده  ، ھمه سجده کردند مگر ابلیس که ازبه فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید

تو با جفت خویش در بھشت  ،سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. و گفتیم: ای آدم
خواھید آنجا استفاده کنید، اما بدین درخت نزدیک  یگزین شو و از ھر نعمتی که میجا

اش را  نشوید که در آن صورت از ستمکاران خواھید بود. پس از آن شیطان، آدم و زوجه
بدان سو لغزانید، و در نتیجه آن دو را از آن موقعیت بیرون آورد و گفتیم (از مقام 

یید که برخی از شما (بر اثر خارج شدن از محیط ملکوتی و بھشت فطرت) فرود آ
فطرت) دشمن برخی دیگر ھستید. زمین برای شما قرارگاه و محل روزی شما تا روز 

ت است. پس آدم سخنانی از پروردگار خود دریافت داشت و به خدا برگشت، زیرا مقیا
آنگاه که از پذیر و مھربان است. گفتیم: ھمه از بھشت فرود آیید تا  خدا بسیار توبه

جانب من برایتان راھنمایی بیاید. ھر کس از رھنمای من پیروی کند ھرگز بیمناک و 
دوزخ  اندوھگین نخواھد شد، و کسانی که آیات ما را نادیده بگیرند و دروغ انگارند، اھل

 ».و در آتش ھمیشه معذب ھستند
ساخته، جانشینی  است که آفریدگار او را ارجمند و بلندمرتبه» انسانی«این داستان 

ریکی ی باشد و بدون ھیچ شه است، تا برای خود سرورخود را در زمین بدو بخشید
ان به سبب یکی از شھوات نفسانی ضعف به خرج داده است، تنھا خدا را بپرستد، اما این

شھوت جنسی، شھوت مال، شھوت مالکیت، شھوت قدرت، شھوت علم، شھوت 
ھایی که در او سرشته است، او را از پا در آورد و  شھوتاز اقسام  ھا، این جاودانگی و جز

ی مھم و سنگین  از این رو نتوانست سرور خود شود و وظیفه. زمام خود را تسلیم کرد
ی  خود را که خالفت در زمین و آبادانی آن بود فراموش کرد. فراموش کرد که وظیفه

ھا  ست. با این فراموشیمھم او آن حقیقت بزرگ، یعنی پیوند دادن زمین به آسمان ا
جاویدان به زمین چسبید، و در این جھان کوچک با مرز و حدود ناچیز و احساسات 
تنگ محصور ماند، با وجود این، خدا او را از رحمت خود طرد نکرد و در رحمت خویش 

آدم از پروردگار خود سخنانی دریافت داشت و به جانب خدا «را به روی او گشود: 
حیم به انسان نزدیک است. او را به پیش خود خوانده به راه خودش خدای ر». برگشت

ی پست حیوانیت گرایش  کند. مادام که از مقام منیع انسانیت به مرتبه ھدایت می
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ی قلب او برای پذیرش نور ھدایت باز و چشم  نکرده است و تا آن ھنگام که دریچه
گیرد. در این ھنگام  ر برمیو ھدایت الھی او را د بینای او به خدا است، این رحمت

است که به خالفت با فھم و رشد کافی عادت کرده با نور رھبری خداوندی موجودیت 
بخشد و خویشتن را در زیر کنف  ی انسانی خود را تحقق می و شخصیت بلندپایه

 .١آورد پشتیبانی او درمی
 برایی توجیه و ارشاد شده است که سوی بهھای قرآن  امری طبیعی است که قصه

قرآن کتاب محقق شود. اصوًال  ھا ھدف ی دینی مورد نظر قرآن بکار رود تا آنھا ھدف
داستان نیست، بلکه کتابی تربیتی و ارشادی است و از این رو با چنان دقت و توجھی 
 بیان شده است و آن اندازه قواعد فنی در آن رعایت شده که از نظر ھنری و فنی و

 ی دینی درآورده است. و جزءھا ھدف در خدمت اغراض و ی تربیتی، داستان راھا روش
را نیز مطلقًا برای پرورش افراد مورد استفاده قرار  ھا داستان ی پرورش اسالمی،ھا روش

 دھد، به شرط اینکه داستان پاک و درست باشد. می
ای بدی به  ھای درخشانی بدون ذره مقصود از پاکی و درستی این نیست که صحنه

 رضه کند!نفوس بشری ع
گزیند که بلندپایه، واالمرتبه،  ای را برمی آن نمونه» قھرمان داستان«قرآن برای 

پاک، پیشرو و باصفا باشد تا شایستگی سرمشق شدن را پیدا کرده دیگران را به 
گزیند که  پیشرفت و واالگرایی تشویق کند. و از میان قھرمانان منحرف کسی را برمی

فر شدن از نتقابل تصویر باشد، تا دیگران با مھای آنان  و بدی کجروی ھا دل سیاھی
 نروند. با ھا راه ھای خود پند گرفته، بدان کردار آنان، خود را اصالح کنند و از کجروی

 ی این یی که قرآن دارد، این کار کامًال منطقی است، افزون بر این که ھمهھا ھدف
ھای  ه حقیقت دارد. در نمونهی قھرمانان داستان ھمھا ویژگی و صفات و ھا داستان

ای، با  ی بلندی که با گستره و دامنهھا داستان ی دیگر، بویژه در چین شده دست
طور کامل  به» ھای بشری ناتوانی«پردارد، نفس بشری را با تمام  واکاوی به نمایش می

یک از توجیھات و کارھای ھنری قرآن  گذارد. ھیچ و فراگیر در معرض دید عمومی می
د کارھای ھنری جدید نیست که از انسان تعبیر و برداشتی حیوانی داشته باشد و مانن

ھای ضعف قھرمان را ننماید تا قھرمان شایان تحسین شود و برای او ھورا سر  جنبه

_____________________ 
نوشته سید قطب (برگردان فارسی آقای » ظالل القرآن= در سایه قرآن یف«ـ نک به جزء اول تفسیر ١

 ).۴۹تا  ۴۵احمد آرام صفحه 
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محسوس  یھا قھرمانان، جنبه یھا ییبایھا و ز یزشت ی مهدھند! قرآن ضمن نمایش ھ
ھمان  یاد رویگذارد، اما ز یبه تماشا مت شخص را ھم یو ظاھر و به اصطالح واقع

ر یگذرد و آن بخش از انسان را ز یش آن میند، بسرعت از نماک یجنبه توقف نم
له انسان بر یاو است، تا بدانوس ی ستهیه شاکدھد  یصحنه قرار م یھا ییروشنا
ت او را با یان مقام انسانیشا یواقع ی ره شود. چھرهیچات ضعف خود کھا و ن یناتوان

ه ک یا اند، آن چھرهینما یم یزندگ ی در پرتو نور درخشان صحنه یخاص یوشنر
ھا  دهیاز آفر یاریداشته بر بس یه خدا ارجمند و گرامک) یقت انسان است. (انسانیحق

ن ین زمیخدا را در ا ینیت، جانشیمان بسته با رشد و درایبرترش گذاشته است و با او پ
 ، به انجام رساند.ین رویبه بھتر
ل در ین دلیاء را به ایگر انبیو د †یوسف، موسیمان، داود، یم، سلکیح یخدا

ود را ھم بنگرند. فتنه ، ضعف خ»یارکدست«ن وه بدکآورد  یش درمیمعرض ابتال و آزما
نفس است. اما با وجود  یفطر یھا زهیھا ھمه، متعلق به انگ یھا و فروتن عفو بالھا، ض

ن یه با اکنیند! و آن جھت ایه گرد آکستند یسته نیجھت، شا یکجز از  ھا، آن  تیواقع
ش را شناخته و در صدد یند و لحظات ضعف و بد خوکل انسان به خود مراجعه یوسا

 د و به خدا پناه برد.ید و از آن مقام پست به باال گرایبرآھا  آن اصالح

تَٮَٰك َ�َبُؤاْ ﴿
َ
ُرواْ  ۡ�َۡصمِ ٱ۞َوَهۡل � ٰ َداوُ  إِذۡ  ٢١ لِۡمۡحَراَب ٱإِۡذ �ََسوَّ َ�َفزَِع ِمۡنُهۡمۖ  دَ ۥَدَخلُواْ َ�َ

ٰ َ�ۡعٖض فَ  ِ  ۡحُ�مٱقَالُواْ َ� َ�َۡفۖ َخۡصَماِن َ�َ�ٰ َ�ۡعُضَنا َ�َ ٓ ٱَوَ� �ُۡشِطۡط وَ  ۡ�َقِّ ٱبَيۡنََنا ب  ۡهِدنَا
َ�ٰطِ ٱإَِ�ٰ َسَوآءِ  ِ� َ�ُ  إِنَّ  ٢٢ لّصِ

َ
ٓ أ ٞ َ�َقاَل �ِۡسٞع َو�ِۡسُعوَن َ�ۡعَجٗة َوِ�َ  ۥَ�َٰذا  َ�ۡعَجةٞ َ�ِٰحَدة

 �ِ �ِ ۡ�فِۡلنِيَها وََعزَّ
َ
�نَّ  ۦۖ لََقۡد َظلََمَك �ُِسَؤاِل َ�ۡعَجتَِك إَِ�ٰ نَِعاِجهِ  قَاَل  ٢٣ ۡ�َِطاِب ٱأ

ٰ َ�ۡعٍض إِ�َّ  ۡ�ُلََطآءِ ٱَكثِٗ�� ّمَِن  ِينَ ٱَ�َۡبِ� َ�ۡعُضُهۡم َ�َ ٰلِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ َوقَلِيٞل  َ�ٰتِ ل�َّ
ا ُهۡمۗ َوَظنَّ َداوُ  ُٰه فَ  دُ ۥمَّ �ََّما َ�َت�َّ

َ
نَاَب۩  ۥَر�َّهُ  ۡسَتۡغَفرَ ٱ�

َ
َ�ٰلَِكۖ  ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤َو� � َو�

 .]۲۵-۲۱ص: [ ﴾٢٥اٖب  َٔ ِعنَدنَا لَُزلَۡ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥ�نَّ َ�ُ 
حراب عبادت بر داود م یه از باالک یا دهیگران را شن زهیت آن دو ستیاکا حیو آ«

بر  یکیه کم یگر زهیت از آنان ھراسان شد. گفتند: مترس! ما دو تن ستوارد شدند، سخ
ر و ما را به یرا مگ یک چین، طرف ھک یان ما به حق داوریرده است، مکظلم  یگرید

دارم. با قھر و  یکیش دارد و من ین برادر من نود و نه مین. اکت یراه راست ھدا
ن. (داوود) گفت: البته کز به من واگذار ین را نید: ایگو یرده مکخطاب  نبه م یرگیچ
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 یھا شیز بر میش را نیم یکخواھد آن  یه مکن تقاضا بر تو ستم روا داشته است یاز ا
مگر  نندک یگر ظلم میدیکو معاشران بر ان یکاز شر یارید. در واقع بسیفزایخود ب

م کار ین دسته بسیدھند، و ا یسته انجام میشا یارھاکمان دارند و یه اک یسانک
شگاه خدا یاز پ ،نیم، بنابرایا ه ما او را آزمودهکشامد داوود دانست ین پیھستند. و با ا

ار کن یا یز برایبه رو درافتد و به خدا برگشت. ما ن ید و با تواضع و فروتنیآمرزش طلب
 ».و منزلت استیکمقرب و نار یما بس او نزد م.یدیاو را بخش

يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ�َ  ۥٓ َ�ۡبَدنَآ � ّ�ِ َمسَّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ�  ۡرُكۡض ٱ ٤١بُِنۡصٖب وََعَذاٍب  لشَّ

اٞب  ۡهلَهُ  ۥٓ َ�ُ  َوَوَهۡبَنا ٤٢بِرِۡجلَِكۖ َ�َٰذا ُمۡغتََسُلۢ بَارِدٞ َوَ�َ
َ
َعُهۡم رَۡ�َٗة ّمِنَّا  ۥأ َوِمۡثلَُهم مَّ

ْوِ� 
ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوذِۡكَرٰى ِ�

َ
َوَ� َ�َۡنۡثۗ إِنَّا وََجۡدَ�ُٰه َصابِٗرۚ�  ۦبِّهِ  ۡ�ِبٱ�ِيَِدَك ِضۡغٗثا فَ  وَُخذۡ  ٤٣ ۡ�

اٞب  ۥٓ إِنَّهُ  ۡلَعۡبدُ ٱّ�ِۡعَم  وَّ
َ
ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعقُ  ۡذُكرۡ ٱوَ  ٤٤أ ْوِ� ِعَ�َٰدنَا

ُ
يِۡديٱوَب أ

َ
�ۡ 

بَۡ�ٰرِ ٱوَ 
َ
ۡخلَۡصَ�ُٰهم ِ�َالَِصةٖ ذِۡكَرى  ٤٥ ۡ�

َ
آ أ ارِ ٱإِ�َّ  .]۴۶-۴۱ص: [ ﴾٤٦ �َّ

ار متوجه خدا بود و یمان بسی! سلیا و بندهیکم، چه نیمان را به داوود دادیو ما سل«
ه کبر او عرضه شد. گفت  ییویکتندرو ن یھا اسب نگاهیرد. پسک یبه درگاه او توبه م

ر خدا در پشت حجاب حب کرد تا ذکاد پرودگارم غافل یو مرا از کن یھا مال نیمحبت ا
شدن بر گردن و کیرد به دست کد! پس آغاز یش من آریرا پھا  آن د.یمال از من رخ پوش

 میش قرار دادیب در برابر فتنه و آزماین ترتیمان را بدیاسبان. ما سل یال و ساق و پای
 :ر شد و به درگاه خدا بازگشت. گفتکم، آنگاه متذیانداختیرا بر تخت او ب یالبدکه ک

س ک چیه پس از من ھکبه من عطا فرما  یو سلطنت کپروردگارا، مرا ببخش و چنان مل
 ».فرمایییار موھبت میه بسک یرا تنھا تو ھستی، زینکن کیرا سزاوار آن چنان مل

ۡت بِهِ  َولََقدۡ ﴿ ن رََّءا بُۡرَ�َٰن َرّ�ِهِ  ۦۖ َهمَّ
َ
وٓءَ ٱَكَ�ٰلَِك ِ�َۡ�َِف َ�ۡنُه  ۦۚ َوَهمَّ بَِها لَۡوَ�ٓ أ  لسُّ

ۚ ٱوَ   .]۲۴یوسف: [ ﴾٢٤ لُۡمۡخلَِص�َ ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ۡلَفۡحَشآَء
ۡجنُ ٱرَّبِ  قَاَل ﴿ ۡصُب  لّسِ

َ
ا يَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�ِۡف َ�ّ�ِ َكۡيَدُهنَّ أ َحبُّ إَِ�َّ ِممَّ

َ
أ

ُ�ن ّمَِن 
َ
ۚ إِنَّهُ  ۥَر�ُّهُ  ۥَ�ُ  ۡسَتَجاَب ٱفَ  ٣٣ لَۡ�ِٰهلِ�َ ٱإَِ�ِۡهنَّ َوأ ُهَو  ۥفََ�ََف َ�ۡنُه َكۡيَدُهنَّ

ِميعُ ٱ   .]۳۴-۳۳یوسف: [ ﴾٣٤ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
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نمود!  قصد وی می -دید اگر برھان پروردگار را نمی -زیرد و او نکد او ن زن قص«
 ه او از بندگان مخلص ما بود!کم چرا یم تا بدی و فحشا را از او دور سازیردکن ینچنیا

 ... 
خوانند. یه زنان مرا بدان مکاست  یگفت: پروردگارا، زندان نزد من بھتر از عمل

ترسم  ی، مینکو دفع ن ینان را از من نگردانیا ی لهیر و حکپروردگارا اگر به لطف خود م
اجابت بدو نشان داده  یرده در آن صورت از جاھالن باشم. پروردگار روکل یبدانان م

گاه یو به حال بندگان بس ار شنوایرا خدا بسیرد، زکرنگ زنان را از او دفع یر و نکم ار آ
 ».است

ۡهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن  لَۡمِديَنةَ ٱ َوَدَخَل ﴿
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ َ�َ

ِ  ۦِشيَعتِهِ  ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ  ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه ِيٱَ�َ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  �َّ َّ�  ِ  ۥفََوَ�َزهُ  ۦِمۡن َعُدّوِه
ۡيَ�ِٰن� ٱِل ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� قَاَل َ�َٰذا ِمۡن َ�مَ  بِٞ�  ۥإِنَّهُ  لشَّ ِضّلٞ مُّ َرّبِ إِّ�ِ  قَاَل  ١٥َعُدّوٞ مُّ

َّ  قَاَل  ١٦ لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ۡغفِرۡ ٱَظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ  ۡ�َعۡمَت َ�َ
َ
رَّبِ بَِمآ �

ُ�وَن َظِهٗ�� ّلِۡلُمۡجرِِمَ� 
َ
ۡصَبحَ  ١٧فَلَۡن أ

َ
ِيٱَخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّب فَإِذَا  لَۡمِدينَةِ ٱ ِ�  فَأ َّ� 

هُ ٱ ِ  ۥۡستَنَ�َ ۡمِس ٱب
َ
بِٞ�  ۥقَاَل َ�ُ  ۥۚ �َۡسَتۡ�ُِخهُ  ۡ� ٓ  ١٨ُموَ�ٰٓ إِنََّك لََغوِّيٞ مُّ ا ن  فَلَمَّ

َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
أ

 ِ ِيٱَ�ۡبِطَش ب ن َ�ۡقُتلَ  �َّ
َ
تُرِ�ُد أ

َ
َُّهَما قَاَل َ�ُٰموَ�ٰٓ � ِ ُهَو َعُدّوٞ ل � ب ۡمِس� ٱِ� َكَما َ�َتۡلَت َ�ۡفَسۢ

َ
�ۡ 

ن تَُ�وَن َجبَّاٗر� ِ� 
َ
ٓ أ �ِض ٱإِن تُرِ�ُد إِ�َّ

َ
ن تَُ�وَن ِمَن  ۡ�

َ
 وََجآءَ  ١٩ لُۡمۡصلِِح�َ ٱَوَما تُرِ�ُد أ

ۡقَصا 
َ
تَِمُروَن بَِك ِ�َقۡ  لَۡمَ�َ ٱ�َۡسَ�ٰ قَاَل َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱرَُجٞل ّمِۡن أ

ۡ
إِّ�ِ  ۡخُرجۡ ٱُتلُوَك فَ يَ�

ِٰصِح�َ ٱلََك ِمَن  ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومِ ٱِمۡنَها َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّبۖ قَاَل رَّبِ َ�ِِّ� ِمَن  فََخَرجَ  ٢٠ ل�َّ  ٢١ ل�َّ
ا ن َ�ۡهِديَِ� َسَوآَء  َولَمَّ

َ
ٓ أ َه تِۡلَقآَء َمۡدَ�َن قَاَل َعَ�ٰ َرّ�ِ بِيلِ ٱتَوَجَّ  .]۲۲-۱۵القصص: [ ﴾٢٢ لسَّ

ه اھل شھر در غفلت بودند وارد شھر شد ناگھان دو کبه ھنگامی  )÷(موسی او«
ل)، و یروان او بود (و از بنی اسرائیی از پیکه به جنگ و نزاع مشغولند کد یمرد را د

 کمکروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای یه از پکگری از دشمنانش، آن ید
ن افتاد و یار او را ساخت (و بر زمکنه او زد و یمی بر سکمشت مح ÷موسی .نمود
ه او دشمن و کطان بود، ین (نزاع شما) از عمل شیا«گفت:  ÷موسی .مرد)

شتن ستم یپروردگارا! من به خو«رد: ک(سپس) عرض . »اری استکننده آشک گمراه
رد: کم است! عرض یه او غفور و رحکد، یخداوند او را بخش» ردم مرا ببخش!ک
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موسی  بان مجرمان نخواھم بود!یھرگز پشته به من دادی، کرانه نعمتی کبش پروردگارا!
د یناگھان د ،ای (و در جستجوی اخبار) در شھر ترسان بود و ھر لحظه در انتظار حادثه

خواھد،  می کمکزند و از او  اد مییده بود فریاری طلبیروز از او یه دکسی کھمان 
ه خواست کو ھنگامی  انسان (ماجراجو و) گمراھی ھستی! اراکموسی به او گفت: تو آش

ادش یو گردد، (فرر شود و با قدرت مانع ایبود درگھا  آن ه دشمن ھر دویکسی کبا 
روز انسانی را یه دکشی ھمان گونه کخواھی! مرا ب می، ای موسیبلند شد،) گفت: 

از مصلحان خواھی  شی، و نمین بایخواھی جّباری در روی زم شتی؟! تو فقط میک
] آمد و  انیز فرعونکرن نقطه شھر [مین ھنگام) مردی با سرعت از دورتری(در ا باشی!

رج اند فورًا از شھر خا شتن تو به مشورت نشستهکت برای ین جمعیای موسی! اگفت: 
ه ترسان بود و ھر کموسی از شھر خارج شد در حالی  رخواھان توام!یه من از خکشو، 

و  ی بخش!ین قوم ظالم رھایرد: پروردگارا! مرا از اکای عرض  لحظه در انتظار حادثه
ت یارم مرا به راه راست ھدادوارم پروردگین شد گفت: امیه متوّجه جانب مدکھنگامی 

 ».ند!ک
ه قرآن بدون مدارا و کاست » یبشر یناتوان«لحظات  ھا، نیا ات و مانندکن نیا

سازد.  یقھرمان نمھا  آن گذارد، اما از یش میھا، به نما دارندگان آن ضعف یا مالحظه
 یاز روش قرآن یروشن ی نمونه ÷ستند! فقط داستان آدمینھا  آن یقت انسانیرا حقیز

ن روش را با یان ایاختالف م یھا متن شود. و یده مین وجه در آن دیه به بھترکاست 
و  یروشن بهسازد)  یانسان قھرمان م یضعف و ناتوان یھا ه از حالتک( ییروش اروپا

 د!ناینما ی، میو درست کیصفا و پا
او است.  یات ضعف آدم مربوط به ھنگام فراموشکن نیم، این گفتیش از ایه پکچنان

خود بسته است؛  یه با خداکرا  یمانیو ھم پند، ک یھم خود و ارزش خود را فراموش م
از  یکی یسو بهند و ک یرا فراموش مھا  این پروردگار دارد. ینیجانش یه براک یمانیپ

گاھیز از ایطان نیدھد. ش یش نشان میال و شھوات گرایام رده او را کاستفاده  ین ناآ
 رد.یگ یدست م لغزاند و زمام او را به یم

 یقت بشرین ھمان حقیدارد. ا یت را عرضه میب داستان انسانین ترتیقرآن بد
ند. ک یرا روشن مھا  آن خ انجام گرفته قرآنیه در روزگاران و قرون و گردش تارکاست 

گذارد، تا  یش میت نشسته است، به نمایه بر دامن بشرکز یرا ن یاھیس یه ھاکل یحت
ھا و  ، با تمام انحرافییات اروپایرند. اما ادبیپند گھا  آن گر ازید یھا نسل ندگان ویآ
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ش یپرافتخار نما یھا یعنوان مفاخر انسان و قھرمان اه را بهیس یه ھاکن لیھا، ھم لغزش
ت انسان به یه موجودکداند  یم یا آدم را لحظه یچیان و سرپیدھد! لحظات عص یم
گاه آدم یخواست به بھشت جا یه مکبود  یا ل شد. لحظهیغالب و فعال تبد ییروین

خواست  یاز سفارش خدا، با آزاد یچیه آدم با سرپکرا  یا ن لحظهیابد، و ایدست 
چ بد یند، ھیش را برگزیر خوید و خودراه بازگشت و مست خود را تحقق بخشیموجود

 دانند! ینم
از صفات او را  یکیا یخ او و یت بحث، و تاریخواھد از انسان یھرگاه م ییات اروپایادب

ت خدا جدا و از راه او منحرف است. یه از ھداکدھد  یش میرا نما یند، انسانکان یب
تواند از  یرده نمک اعماق قلب او رسوخونان در یر یساطھا و ا ر افسانهیشه تأثیھم

آمده  یونانیان یھن خداک یھا ه در افسانهکان بشر و خدا یم یش دائمکشمکداستان 
ھا، و  ان و آدمیان خدایم یشگیجنگ ھم ھا داستان ند، ھدف از آنکاست، خود را رھا 

 ١ش است!کان ستمگر گردنیانسان بر خدا یروزیپ
ن یاست. به مردم چن کناپا یھا ھدف پر از مقاصد و ار،کطور آش به ییات اروپایادب

توانند نسبت به  یت خود تا میتحقق ذات و شخص یه براکآموزد  یاند و مینما یم
از خدا با  یا فرمانبرداریخود غرق شوند! گو یھا ان ورزند و در شھوتیپرودگار عص

ه کنیون بر اه، افزیر و نظرکن فیت برابر است! ایت و زوال موجودینابود شدن شخص
 یه ھنگامکپندارد  یم کودکان است! فقط کودکر کمار و منحرف است، در سطح فیب
ند، و با ک یچیان سرپتر بزرگ ه از فرمانکند کت یتواند وجود خود را تثب یم

رد و بزرگ کرشد  کودکن یه اک یشود، اما ھنگام یت او پست میشخص یفرمانبردار
ت یابراز وجود و تثب یه براکابد ی یشناخت، درمد و یرا فھم یقت زندگیشد و عمق حق

ت و راه ی، راه ھدایو راه فرمانبردار یچیراه: راه سرپ یکذات دو راه وجود دارد نه 
ت خود را ثابت یتواند شخص یز با حق، نمی. انسان با انحراف از راه راست و ستیگمراھ

و سقوط باشد. اما در حال استقامت و  یماریه در حالت ضعف و بکنیند، مگر اک
ه کند یب یم یت خود را در سطح عالیشخص یبلند، ھنگام ی و مرتبه یدرست

ند، ک یرویت را پیانسان ی و باال رفتن به قله یو ردست یت، راستیر، ھدایخ یھا زهیانگ
ند توا یه مکت خدا است یاز نور ھدا یناش ی رخواھانهیخ یھا زهیو با اطاعت از آن انگ

خود را در  یھا د شھوات و خواستیبا یعنیو سرشت خود را تحقق بخشد.  یھست
_____________________ 

 در فصل پرورش خرد.» آتش دزد ی پرومته«به داستان  کن باره نیـ در ا١
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ت را در خود یدن به اوج انسانیو رس یوانیباال رفتن از سطح ح ییرد تا توانایار گیاخت
 ند.کجاد یا

ه ک یقتیند، و ھمان حقک یم ین زندگیزم یه بر روکاست  یقت بشرین حقیا
 از آن است. یداستان آدم در قرآن رمز

 انیش و بیشود، نما یده مید یقرآن یھا داستان ه درک یگریبارز و روشن د ی تهکن
ا یلذت خواننده و  یبرا ھا داستان نیاست. البته ا» د و رسوایزشت و پل« یھا داستان

 ی نندهک  گمراه یھا تبکه مک ست. ھمچنانیاو ن یجنس یھا شنونده بر اثر انحراف
 یھا لذت بردن و نشئه یز برایرا ن» یعیطب«و » یواقع« یھا داستان ید حتیجد

شود، چه  یصحبت م یه از امور جنسک یا سند. لحظهینو یخوانندگان م یانحراف
 یادآوری یکشود و از  یست در آنجا توقفیباشد، سزاوار ن یرانحرافیو چه غ یانحراف

 یرو یدر زندگ یا ست. عارضهین ی، امور جنسیرا زندگیح داد؛ زیشتر توضیع بیسر
د یرا با یزندگ یعال یھا ھدف دان تاخت و تاز آن نوع ازیرود، م ین میدھد و از ب یم

 ی سته است مفصل و روشن در بارهیشدن ھستند و با یعمل ی ستهیه شاکرد کپھناور 
و  یو زندگ یمان بزرگ شخص نسبت به عالم ھستیسته است ایرد. شاکبحث ھا  آن

مان و یانسان از ا که ادراکرد کآن بحث  ی وتا آنجا در باره ل گفت،یانسان را به تفص
فه دارد در یه وظک ییھا ییبایمال و زکتحقق  یبرا یز شود، و جان انسانیر لبرکطرز تف

ل و برپا کیف او عبارت است از: تشید. وظایت درآکرھا شود و به حر یدان زندگیم
ردن حق و عدل در کتوار، برپا با استقامت و اس ییھا جان تی، تربکپا یردن مجتمعک

ه ک یا به درجه یردن زندگکبا یردن مردم از حقوق خودشان، زکن، برخوردار یزم
 نیا انحراف او. و امثال ایو  یشخص به زندگفته شدن یشود، بدون فر یسزاوار زندگ

را به خود مشغول داشته و  یار بشرکه احساسات و افک یبزرگ و با عظمت یھا ھدف
ن ین است. از ایزم یردن روکه سزاوار آباد کرده کرا سرگرم  ییواال ی هیانسان بلندپا

آن بحث  ی ش از اندازه در بارهیاد توقف شده بیستگاه جنس زیرو ارزش ندارد در ا
 یگزند ین صورت، از مقدار الزم برایرا در ایم، زیار برکم، و انواع و اقسام تفنن بینک

 یزندگ یعال یھا ھدف دن بهیرس ید برایه باکرا  یزیم و چیا ردهکتجاوز  یانسان
ه با کم یا ردهک یارکم، سرانجام یا م با ھدف اشتباه گرفتهیار ببرکله بیعنوان وس به

ه کاست  یدر صورتھا  این م. تمامیرده باشکن ید چنیتفاوت داشته و نبا یت زندگیواقع
ه کنیآن باشد، چه رسد به ا یو در حد مشروع و قانون کپا یجنس ی صحبت از مسأله
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ن یه در اکز باشد ین یو قانون یقت و خارج از حد شرعیمنحرف از حق یجنس ی مسأله
 ان تنفر از آن صحبت شود.یست جز با بیصورت سزاوار ن

» ار زشت و رسواک« یدر باره  یقرآن یھا داستان ه در تمامکاست  یا ن قاعدهیا
اسالم نه ھنر  ت شود.یرعا» یاسالم« یھا داستان ی سته است در ھمهیشات شده، یرعا

ف ی) و نه توصکباشد چه ناپا ک(چه پا یجنس کنه وصف ادرا رده است،کم یرا تحر
د و بدان اندازه ید و شایه باکزھا را آنگونه ین چیلحظات سقوط و ضعف انسان را. اما ا

انسان را  یات ضعف و ناتوانکد نیباه کسته است. آنجا یه باکگذارد  یش میبه نما
د و بگذرد، ید با اشاره بگویه باکرا  یا آورد، لحظه یدرنم ید، او را به صورت قھرمانیبنما

برساند، با طول و  یت واقعیان شخصیبلند شا ی له خود را به مرتبهیتا انسان بدانوس
 یباق یط زندگانیدر مح یشه با واژگونگیه ھمکند ک یل برگزار و در آنجا درنگ نمیتفص

، مطالب یا ش و فتنهکشمکجاد یچ تعارض و نزاع و این ھوب، بدین ترتیبماند. به ھ
دار خود خارج  شهیه از اھداف رکنیند. اسالم بدون اک یم یزیرا طرح ر یو ذوق یھنر

 یرھایتأث یه داراک یپند و اندرز یھا ا ھنر را به خطابهیو  یریگ نارهکا از حق یشود و 
از داستان و  یانیشا ی خود استفاده یتیند؛ در روش تربکل یاست تبد یحسط

 .١ندک یم ییسرا داستان

 تربیت کردن با عادت -۵
را در زندگی بشری ایفا پیش از این نیز اشاره کردیم که عادت؛ نقش بزرگ و مھمی 

آسانی ادت، برای اینکه کوشش انسان را در زندگی روزمره به یک امر عادی کند. ع می
ھای  گیرد تا آن را در میدان تبدیل کند، بخش بزرگی از تالش و مجاھدت انسان را می

ی کار و تولید و نوآوری و ابتکار بکار برد. اگر این موھبت خدادادی عادت، در  تازه
ی عمر را برای یاد گرفتن، راه رفتن و سخت  فطرت بشر گذاشته نشده بود، انسان ھمه

 کرد. ساب صرف میگفتن، و یا آموختن ح
گاھی«اما ھمین عادت، با تمام اھمیت و عظمتی که برای انسان دارد، اگر بدون  » آ

دھد و به صورت یک  ی نارسایی تغییر شکل می الزم و کامل باشد، به عنصر بیھوده
شود و نه قلب  آید که نه جان آدمی متوجه اعمال خود می خودی در می عمل خودبه

 گردد. انسان از آن متأثر می

_____________________ 
 م.ینکم خوانندگان یتقد» یمنھج الفن اإلسالم«با عنوان  یتابک یم به زودیدوار ھستیـ ام١
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ای از وسایل تربیتی، مورد استفاده قرار داده ھر چیز  عنوان وسیله اسالم عادت را به
ی عادت  کند، جان بدون ھیچ رنجی به وسیله خوب و خیری را به عادت تبدیل می

 ماند. گیرد و بدون ھیچ زحمت و مقاومتی استوار می قوام می
آن ھدف و مقصودی را نیز که ، گیرد عادی انجام میطور  در ھمان ھنگام که کار به

آورد و از  باعث ایجاد آن عادت برای رسیدن بدان شده است پیوسته به یاد او می
کند. ھمیشه به انسان  طور خودکار، بیروح و خشک پیشگیری می ی عمل به ادامه

کند چرا و برای چه مقصود و منظوری بدین کار عادت کرده است، پیوند  یادآوری می
ای ترتیب  ی متصل کننده کند و چنان رابطه ن قلب بشری و خدا ایجاد میای میا زنده
رساند و چنان پرتوافکنی و  دھد که مانند سیم برق، نور درخشانی به قلب می می

 کند که ھرگز ظلمتی در آن راه نخواھد یافت. ای می نورافشانی
محیط عربی در ھای بدی پرداخت که از زمان جاھلیت  اسالم به از بین بردن عادت

کرد. بدین منظور دو وسیله اختیار کرد: یا عادت  ایجاد شده بود و بر آنجا حکومت می
ی  را با تیشهھا  آن ی را فوری و بدون درنگ به دور انداخت، یا بتدریج و به کندی ریشه

در ھا  آن ھا، به نسبت نوع و میزان ریشه دوانیدن خویش برید. برای ھر یک از عادت
 این دو وسیله را برگزید. جان، یکی از

ی پندارھا و باور بستگی داشت و مستقیمًا به خدا  ھر عادتی که به اساس و ریشه
دور انداخته شد. این عادت مانند  درنگ قطع و به شد، از ھمان ابتدای کار بی مربوط می

شه را از ریھا  آن شود و باید ھای ناپاکی بود که در بدن پیدا می ھای عفونی و ورم زخم
 شود. دور انداخت وگرنه زندگی کردن ناممکن می درآورد و به

ھای آن، از عبادت و پرستش بتھا تا گرد آمدن  ھا و وابستگی شرک با تمام عادت
در نخستین لحظه و با ضربتی برنده  ھا، آن و انجام مراسم معینی برایھا  آن پیرامون

د، عبادت و بندگی خدا یا پرستش رون قطع شد، زیرا شرک و ایمان با ھم به یک راه نمی
پذیر نیست. از این رو مسلمان یک بازگشت کامل  موجوداتی غیر از خدا با ھم امکان

برد، به محیط جدید ایمانی  آشکار و سریعی، از محیط فکری قدیمی که در آن بسر می
ی وحدانیت خالص خدا بنا  کرد، به محیطی رو گذاشت که ھرچیزی در آن حدود برپایه

ی کارھا در قدرت تصرف او  ه بود، فقط یک نیروی توانا بر عالم ھستی چیره و ھمهشد
 است.
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نده به گور کردن دختران امکان نداشت، چ متارکه و سازشی با عادت ننگین زھی
ای غیرایمانی و غیرانسانی استوار بود. عادتی مانند ترس از فقر نیز که  زیرا بر پایه

کردن دختران بود روا نبود که با جان روشن از نور  ی زنده به گور نخستین انگیزه
ایمان مطمئن به خدا بتواند بیامیزد. این کار، یعنی زنده به گور کردن دختران، ظلمی 

و زمین بود سازش  ھا آسمان ی خلقت که شالوده» حقی«توانست با  بود که ھرگز نمی
 کند:

ّيِ َذ�ٖب  ٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ �َذا﴿
َ
 .]۹-۸التکویر: [ ﴾٩قُتِلَۡت بِأ

 ».آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسیده شود: به چه گناھی کشته شدند؟«
جویی  چینی و طعنه زدن و بدگویی و عیب ھایی مانند دروغ و غیبت و سخن عادت

ھای نفسانی بد، به رویارویی قاطعی نیاز داشت  و کبرفروشی و تفاخر و امثال این عادت
ای بود برای قلب به  کن کند؛ ارشاد زنده کننده را ریشهھا  این ه تیزی که بتواندو اسلح
 گرفتن و دادن با خدا.الھی و اتصال بدان، در آشکار و محبتجانب 

آفرین و با روح، ممکن بود نفس  ھایی بود که با تحریکی جان عادتھا  این تمام
ی چپ بدون  از دورترین نقطه ھا، منتقل و انسانی را در یک لحظه از محیط آن عادت

 ھیچ ُکندی و تدریجی، به آخرین حد راست برد!
به تنھایی سایه » فرد«ھای اجتماعی را که بر افکار و ادراک و مشاعر  اما عادت

توان چاره  در آمیخته است، نمی ال و اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیزنینداخته با احو
پند و وعظ مستمر و ارشاد دائم و ج و به پیروی ُکند متوسل شده با کرد جز اینکه بتدری

 ، با آن رویارویی و مبارزه کرد. ھا دل زنده کردن
شرابخواری، زناکاری، ربا، بردگی، بدان اندازه که در اجتماع ساری و جاری بود و 

ھایی  عادتھا  این ھای فردی و باطن شخصی ارتباط داشت. به عادت تر کم شد، اجرا می
ھا  آن دست کشیده ھرگز مشتاقانه به جانبھا  آن نیستند که نفس بتواند یکباره از

 دوباره روی نیاورد و بدان عادت برنگردد!
بتدریج و اقدام گام به گام و درجات متفاوت پناه  ھا، آن اسالم برای قطع ،از این رو

 را به تأخیر انداخت.ھا  آن یمی اسالمی، تحر برد، و یا تا ھنگام رشد و نمو کامل جامعه
 اشاره برای تحریم شراب این آیه بود:نخستین 

ۡعَ�ٰبِ ٱوَ  �َِّخيلِ ٱَ�َمَ�ِٰت  َوِمن﴿
َ
�ۡ  ۚ  .]۶۷النحل: [ ﴾َ�تَِّخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗر� َورِۡزقًا َحَسًنا
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ھای شیرین و رزق نیکو از آن به دست آرید  ھای خرما و انگور که نوشابه و از میوه«
.«... 

ای دقیق  شادی لطیف و اشارهزی نیکو تفاوت گذاشت. این آیه ارمیان مستی و رو
ھای ھوشیار مسلمانان احساس کردند که سرانجام دیر و یا زود خدا شراب را  بود و قلب

 تحریم خواھد کرد.
 سپس دومین اشاره این بود:

ٓ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَمآ قُۡل �ِيِهمَ  لَۡميِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱلُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ ا
 ۗ ۡفعِِهَما ۡ�َ�ُ ِمن �َّ

َ
 .]۲۱۹البقرة: [ ﴾أ

دارای گناه بزرگی ھستند و نوعی  :پرسند، بگو شراب و قمار از تو می ی در باره«
 ».استھا  آن از نفع تر بزرگھا  آن برای مردم ھست، اما گناهھا  آن منفعت نیز در

شوند و نفس از الفت و انسی که گرفته است  مرحله عقل و وجدان قانع میدر این 
 شود. ی خارج شدن می آید و از عادتی که داشته است آماده به تکان و جنبش درمی

 سومین اشاره به شراب این بود:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَٰوةَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَر�ُواْ  �َّ نُتۡم ُسَ�َٰرىٰ  لصَّ

َ
 .]۴۳اء: النس[ ﴾َوأ

 ».، در حال مستی نزدیک نماز نشویداید ای کسانی که ایمان آورده«
مسلمانان را از مستی در حال نماز منع کرد. این کار در واقع نھی از دست به دست 
کردن شراب در میان مسلمانان بود، زیرا زمان نماز طوری بود که مسلمان عمًال 

 رسیدن ھنگام نماز به ھوش آید.ت شراب بخورد و پیش از فرا سنوات نمی
 آخرین گام قاطع و دستور صریح، تحریم در این آیه بود:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  �َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡميِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ۡ�

ۡيَ�ٰنِ ٱ  .]۹۰لمائدة: ا[ ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ
پرستی و تیرھای گروبندی (رسم جاھلیت)  بدون ھیچ تردیدی شراب و قمار و بت«

دوری کنید تا رستگار ھا  آن زھمه پلید و ناپاک و از عمل شیطان است البته باید ا
 ».شوید

کار تحریم زنا نیز بتدریج انجام شد، و از نصیحت آغاز شد تا تھدید به عقوبت و کیفر 
سبک تا تھدید به عقاب سنگین معین. و ھمچنین وادار کردن اجباری اجمالی و 

 دختران و کنیزان به فحشاء که نخست فرمود: اگر خود به عفت مایل ھستند نباید



 ٢٧٩  فصل چهارم: وسایل تربیت

پس ، و به جای آن عقد موقت را جایز دانست و مباح کرد. را بدین کار وادار کردھا  آن
دختران به فحشا و ازدواج موقت ھمه را از این گام نیز گامی فراتر نھاده، زنا و اکراه 

ی درھا را به روی این کارھا بست، جز ازدواج دائمی که به نام خدا  تحریم کرد و ھمه
 ی عقد را جاری کنند. صیغهبه قصد ھمیشگی و دائم بودن آن 

ی مسلمانان  تحریم ربا نیز تا سال دھم ھجرت، آن ھنگام که نمو و رشد جامعه
 می در کالبد ھمه دمیده شد، به تأخیر افتاد.تکمیل شد و جان اسال

داری نیز از وسایل ُکند تدریجی استفاده شد. وسایل به  و اما برای لغو کامل برده
بردگان منتھی شود؛ زیرا الغای ای ترتیب داده شد که در آخر به آزاد کردن  گونه

انون از خارج، بردگی به نھی تدریجی و ُکند نیاز داشت، و الزم بود پیش از اینکه ق
ی آنان بجوشد. ھمچنین ھا جان این فکر از درونآزادی بردگان را اعالم کند، 

ای بود که بتدریج احساس بردگان را نسبت به انسان بودن آنان تحریک کند. با  وسیله
ھا  آن داران به خوشرفتاری با بردگان خود، احساس شخصیت را در وادار کردن برده

کم در کام آنان گذاشت  ردن بردگان به خدا، طعم آزادی را کمبیدار کرد. با مربوط ک
رو شدن با مشکالت  ی آن تنفر پیدا نکنند، و ھنگام روبه که اگر آزاد شدند از مزه

 .١زندگی، به خود به قدرت خدای آفریدگار خود اتکاء داشته باشند
 و مراحل گوناگونی دارد. ھا راه ھای خوب و شایسته نیز کاشتن بذر عادت

کند که وجدان را به  ای استخدام می برای جانشین کردن ایمان به جای کفر، وسیله
ای که یک باره جان را از تصوراتی به تصورات  جنبش درآورد، زنده و ملھم کند، وسیله

 گذارد با انتقال به این گام، ھمان البته نمیدیگر و از درکی به درک دیگر منتقل کند. 
کند! عادتی که با زمان و مکان و اشخاص  جا بماند! بسرعت آن را به عادت تبدیل می

درآمیخته است. سپس شخص مسلمان را از محیط کفری که داشته است بیرون 
ارتباط پیدا کند، با آنان مھربان شود، و میان او و مؤمنان آورد تا با مؤمنان دیگر  می

 تر نزدیک نی ایجاد شود و حتی از آن ھمھمانند ھمخو» خویشی«پیوند دوستی و 
دھد که از ایمان سخن بگویند و کارھای آنان بر  باشد! پس از آن مؤمنان را عادت می

کند. ھمراه با  خواند و نماز را برای آنان عادی می اساس ایمان باشد. با آنان نماز می
ی شود. با آنان دھد تا گوش کردن به قرآن برای آنان عاد آنان به قرآن گوش فرا می

_____________________ 
(این کتاب به نام ». اإلسالم والرق«فصل مشروح » اإلسالم شبھات حول «ـ در این باره نک به کتاب ١

 به فارسی برگردانده شده است).» ۱ھای روشنفکران، ج  اسالم و نابسامانی«



 روش تربیتی اسالم    ٢٨٠

صورت عادت درآید، و بار بالھای خود را با ھم به جوشد تا جوشش و دوستی به  می
برای آنان عادت شود!  کم تحمل مشکالت در راه عقیده و ایمان تا کمدوش کشند 

کم جنگ با کفار  منان به جنگ کفار رود تا کمکند ھمراه با مؤ انان را وادار میمسلم
 برای آنان عادت شود!

دھد که فقط افکار و پندارھا و فضایل اسالمی در آن حکمفرما  ای تشکیل می جامعه
ھای فردی و اجتماعی به یکدیگر مربوط گردد،  باشد و بر آن، در یک زمان، عمًال عادت

شود و بدون ُکندی و جمود جریان پیدا  ھا تضمین می تا دوام و استمرار آن عادت
ی عادات فردی و اجتماعی، نظام اجتماعی  ھمهکند، با برخورد و ضمیمه شدن  می

 شود که ساختمانی بس محکم و استوار دارد. جاد مییتوانایی ا
ھای نفسی دیگر مانند: راستی، وفا، محبت، مھربانی، بخشش، ایثار و  ی عادت ھمه

 نیز دارای ھمین آثار اجتماعی است.ھا  آن مانند
ختن و تحریک وجدان و ضمیر باطن و ھای نیکو، به برانگی اسالم برای ایجاد عادت

برد. پس از آن میل را به کار واقعی مشخصی تبدیل  ایجاد میل و رغبت در کار پناه می
ی روشن است، ظاھر و باطن را با ھم آمیخته ھر دو ھا ویژگی کند که دارای حدود و می

از صورت فردی کند: میل و رفتار، آنگاه میل و رفتار را  را ھمشأن و موافق با یکدیگر می
 کند. ی محکم اجتماع می ھای رابط سلسله بیرون آورده آن را حلقه

میل و رغبتی است که در باطن انسان برای پیوند یافتن با خدا و خواستن از او  نماز
غبت باطنی به عملی با مراسم و شود. این ر از درگاه او، ایجاد میو طلب روزی 

ل مشخص و معین فردی به یک کار شود. این عم مشخصات مخصوصی تبدیل می
 یابد. جمعی مورد عالقه و محبت ھمه تحول می دسته

شود برای آزاد کردن جان  زکات میلی است که در اندرون نفس انسان پیدا می
جتماع. این میل اانسانی از بخل و ایجاد مھربانی و ھمدردی با نیازمندان و ھمکاری با 

دھد که ھم نسبت  حدود خاص تغییر شکل می درونی به کار ظاھر مشخص و معینی با
و ھم ھنگام پرداخت آن، این کار فردی به نظامی  و حدود آن در دارایی معین است

 ی حکومت اسالمی و جامعه بر آن استوار است. شود که پایه بدل می
ھای اسالمی از زنده کردن رغبت و خواست آغاز شده،  ھمین شیوه تمام عادت به

شود. در این تغییر  آنگاه این رغبت باطنی به عملی زنده و مجسم و مشخص تبدیل می
آید، و  فرسا و غیرقابل تحمیل نیز برای انسان پیش نمی و دگرگونی اندک کوشش طاقت
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گاھانه و بر  ت عادت درمیکم به صور با وجود اینکه این رغبت کم آید، این عادت، آ
گاھانه و بیروح. اساس شعور و توجه انجام می  گیرد نه خود کار و ناآ

 ی نیرو تخلیه -۶
ی بارھایی است که گاه در  از وسایل و ابزار اسالم برای تربیت و درمان انسان، تخلیه

مگر بخواھد برای رھا جا گرد آید  گذارد این بارھا یک شود. نمی جان و جسم انبوه می
 گردآوری کند.ھا  آن ی کردن یکباره

شود. جدا کردن این دو طبیعی و فطری  جان و بدن از بارھای گوناگونی پر می
است، و تا ھنگامی که فطرت سالم وجود دارد، بدون ھیچ ھالکت و رنجی ھمیشه این 

ثبت خالقه بکار یابد، اسالم نیروھای گردآمده را برای کارھای م بارگیری ادامه می
 گیرد تا در راه سازندگی و آبادانی و خیر بکار رود. می

نیرویی را که موجودیت و سرشت انسانی، از برخوردھای خود با امور دیگر، از 
طرف که ھم  کند، نیرویی است بی را گردآوری میھا  آن کند، و اسالم خویش جدا می

شر، ھم سازندگی و ھم  شایستگی بکارگیری در کارھای خیر و ھم در کارھای
 خرابکاری دارد. ممکن ھم ھست بدون ھدف و جھت معینی نابود شود و از بین برود.

 کند. ی خیر، آن نیروھا را به جھت درستی متوجه می اسالم برای استفاده
موضوع مھم و خطرناک این است که این بارھا بیش از حد معینی در یک جا انبار 

دون ھدف عملی در یک جا بماند، به وجود انسان ضرر شود، زیرا اگر مدت زیادی ب
ھای روانی که مورد بحث روانشناسان و روانپزشکان  زنند. بسیاری از انواع بیماری می

دلیل نیروھایی است که بدون استفاده در یک جا انبار شده در راه طبیعی  است، به
 یابند. شوند و راه درست خود را نمی خود بکار برده نمی

کند، و در نتیجه جان را از  اسالم این نیروھا را در یک جا انبار نمی ،ن دلیلبه ای
دارد. با  اند، سالم نگاه می ھایی که در روانشناسی شناخته شده بسیاری از انواع انحراف

ھایی که موجب از بین بردن نیروی  و ناراحتی  ھای کشنده و اضطراب اینکار آن عقده
آید، و اگر به سببی انحرافی در نفس به وجود آید آن  یانسان است، در نفس پدید نم

ای برای نفس بھتر از بکار بردن  کند. ھیچ معالجه انحراف را از راه خود آن درمان می
این نیروھا برای کارھای مثبت نیست، زیرا موجودیت انسان و احساس انسان را نسبت 
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ھا  آن ا نیز که انبار شدنبخشد. ھمچنین آن بارھایی ر به ذات و شخصیت او تحقق می
 کند. انجامد، تخلیه و در راه درست خود رھا می به بیماری و آشفتگی می

شود، نیروی طبیعی و  ی نیرویی که اسالم بدان متوسل می ھای تخلیه از جمله مثال
است. خوش نیامدن از شیطان و پیروان شیطان و شری که » ناخوشایندی«فطری 

آورند. بدین ترتیب این نیروی  وجود می زمین به شیطان و پیروان او به روی
شود که فعالیت انسان را در ھم ریزد و  ناخوشایندی، به یک نیروی کشنده تبدیل نمی

. در ھمان ھنگام که فرد برای رویارویی با شر به روی زمین موجودیت او را فاسد کند
ی با شر و  ای مبارزهشود، و بر کند، موجودیت کارآی مثبت او نیز محقق می فعالیت می

ھدف  ھا، این ی شود. افزون بر ھمه می کند و در این کار اھل او نمو میبدی شخصیت 
  ھای شر و فساد است، به نتیجه عالی انسانی نیز که پاک شدن جامعه از آلودگی

رسد و در نتیجه، ھدف آفرینش انسان و ارجمند کردن و برتری یافتن و جانشین  می
 اعمال شده است.شدن او در زمین 

ھمچنین نیروی محبت را نیز برای محبت نسبت به خدا و جھان ھستی و مردم و 
ی ھا ھدف دھد. نیروی محبت نیز زندگان و خیر و به طور عموم، مورد استفاده قرار می

کند. نیروی محبت (آن صفت خاص انسانی) اگر از بکارگیری  گفته شده را عملی می
و یا در راه صحیح خود مورد استفاده قرار نگیرد، حق  گاھی آن پیشگیری کنند گاه

کند تبدیل شود! اگر این  دارد فاسد و به نیرویی کشنده که موجودیت انسان را نابود می
نیروی محبت راھی پیدا نکرد که از درون شخص خارج شود، به خود دوستی، عشق به 

ارزش و  ھای کم شود! و یا به محبوب و معشوق خویشتن و خودپرستی تبدیل می
شود، زیرا از  ی حیوانی متمایل میھا لذت ناچیزی مانند خوردنی و آشامیدنی و جنس و

نفس خارج شده، اما در راه صحیح بکار گرفته نشده است. و یا از این حدود که بسیار 
 باالتر رود، به طور اشتباه برخی از مردم و افکار و اشیا را دوست خواھد داشت.

برد تا در درون  م، آن را تخلیه کرده در راه درست خود بکار میدر حالی که اسال
ی خود را بدھد، در راه خیر مصرف شود، به  نفس و در زندگی خارجی، ثمر رسیده

انسان نیز موجودیتی فعال و مثبت بخشیده ھدف خدا را از آفریدن انسان محقق 
 کند. می

ان را در راه تالش با ھمین سبک و روش، اسالم نیروی بدنی و حیاتی انس
ای که موجب ساختن و ایجاد و  کند. تخلیه ید و سازندگی تخلیه میلکشاورزی، تو
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کند و ھر مانعی بر سر راه خود ببیند در ھم  شود. ھر باطلی را منھدم می آفرینش می
کند، و  کوبد و بر جای آن ویرانه، ساختمان با شکوه حق و عدالت را برپا می می

 کند. فس را از ھر انحرافی حفظ و از تشویق آن پیشگیری میبدینوسیله بنای ن

 پر کردن خالء -۷
داند و تخلیه  ھمانگونه که اسالم انبار شدن نیروھای جسم و جان را درست نمی

 پسندد! گذارد جز برای ضرورت جمع شود، خالی ماندن آن را نیز نمی کند و نمی می
، برای پر کردن ظرف ی انسان ضررخالی ماندن نفس از نیروھا، ھمان اندازه برا

 شود. ھا و امور مضر معتاد می خالی نفس، شخص به عادت
ت اصرار دارد که انسان از ھنگام بیداری تا خواب آنچنان به کار سرگرم خاسالم س

از بیکاری برای او باقی نماند، و یا برای پاک کردن باشد که ھیچ فرصتی برای شکایت 
ه از بین بردن نیروھای خود از راه انحرافی نداشته باشد اوقات فراغت خود احتیاج ب

 که از روش اصیل بیرون رود.
این کار بدین معنی نیست که بخواھد مخلوق بشری نابود شود. ھرگز ھدف اسالم 

ھای زمین دعوت  این نیست. اسالمی که انسان را به لذت بردن از طیبات و پاکیزه
خود را از زندگی دنیا فراموش نکند، چگونه ھالک ی  شود که بھره کند و یادآور می می

 خواھد. خود انسان را می
سرگرمی، تحمیل بیش از حد بر نیرو و نابود کردن آن، و فقط کار کردن نیست. 
بجز کار، عبادت کردن با عشق و عالقه، یادآوری قلبی خدا، خواب نیمروز در گرما، 

، ھا دید و بازدیدی پاک و ناآلوده، ھا انداست ھا و دوستان و گفتن نشینی با خانواده شب
بخش نیز جزء  ھای معقول و مالیم، و انواع و اقسام تفریحات شادی ھا و خوشمزگی مراح

 سرگرمی است.
ی  موضوع مھم این است که در زندگی انسان فراغتی دیده نشود که به وسیله

مراسم خاص و وم و عیدھا و سھا و ر چیزی پر نشده باشد. ھنگامی که اسالم عادت
گذارد  حال خود نمی کند، مسلمانان را به ی زندگی جاھلیت را ملغی میھا روش شعائر و

آوری پر  که در پر کردن این جاھای خالی سرگردان بمانند و یا نفھمیده با چیزھای زیان
ھای  ی زندگی ھا و شیوه ھا و اعیاد و مراسم بزرگ و جشن کنند. بلکه فوری عادت

ی جاھلیت اعراب برای  گذارد تا این خالء را پرکند. در دوره میھا  آن جای دیگری به
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ھا، گوش کردن شعرھای  کارھای زشتی مانند شرب خمر، قماربازی، پرستش بت
آمدند.  ی انسانی را در نظر نداشت، گرد ھم میھا ھدف ای که ھیچیک از کننده گمراه

ی واحد، ادای نماز جماعت، اسالم به جای این چیزھا مسلمانان را برای پرستش خدا
قرآن خواندن با ھمدیگر و شنیدن رھنمودھا و ارشادھای رسول خدا و دید و 

 ھای خود راه و گرد آورد و فراخواند. آنان در اعیاد و جشن ھا، این بازدیدھایی مانند
ھا  آن جای کردند. اسالم آن عیدھا را از میان برداشت و به ی مفسدی پیشه میھا روش
 ارجمند و پاکی گذاشت که پر از معانی پاکیزه و اھداف بلندمرتبه است. ھای جشن

از آنجا که در ابتدای کار پیوند خویشاوندی نو مسلمانان را با بستگان خود، یعنی 
مشرکانی که پس از آن ھرگز اسالم نیاوردند، قطع کرد، این جای خالی خویشاوندان را 

جایخویشان گذشته گذاشت. جای  ؤمنان را بهبا ایجاد دوستی میان مؤمنان پر کرد و م
ای که این دوستی را در میان خود مانند  گونه را در حقیقت پر کرد، بهھا  آن خالی

ھمخونی احساس کردند، آن برادری را که رسول خدا میان مھاجران و انصار قرار داد 
روار قسمت جایی رسید که انصار ھمه چیز خود را با ھجرت کنندگان به مدینه براد به

 کردند:

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِهِۡم ﴿
َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 ۚ  .]۹الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ
یابند (که بخل ورزند) و ھر  ھای خویش نمی ی خود ھیچ نیازی به دادهھا دل در«

 ».دھند یھم (مھاجران را) بر خویش ترجیح مچند به چیزی نیازمند باشند باز 
 و از این باالتر این برادری تا بدانجا کشید که در میراث نیز شریک شدند.

 ی مؤمنان جای خالی باقی نماند.ھا جان بدینوسیله در
این کار از گواراترین وسایل تربیت جان است، بویژه ھنگامی که برای استوار 

ی درست پر  ھای آن را از او باز گرفته باشند، وسیله ای از خواسته ساختن جان پاره
کردن جای خالی این خواسته و میل، ایجاد چیز جدیدی است که این گرایش و یا دیگر 

ھای خالی شده را به خود مشغول دارد تا پیوندھای جان از درون،  امیال و گرایش
 دارند.ھای محکمی از درون جان را نگه  یکدیگر را استوار کنند و سلسله
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 تربیت با پیشامدها -۸
زندگی دنیا رنج و زحمت و درد است و رویارویی پیوسته با پیشامدھا. تا ھنگامی که 

ی آنان در امور و یا به دلیلی بیرون از حساب و اراده،  اند، به سبب رفتار ویژه مردم زنده
ت، در معرض ھمیشگی رویدادھا ھستند. مربی ماھری که در کار خویش استاد اس

ھا  آن طور خام و بیھوده بگذرند و پند و ارشادی از گذارد که این پیشامدھا به نمی
گیرد  بکار می ھا جان نیاموزد، بلکه آن رویدادھا را برای تربیت و جال دادن و پاک کردن

گذارد که به زودی از بین نرود بلکه  در نفس انسان میھا  آن ی و چنان اثری به وسیله
 فس نقش بندد.برای ھمیشه در ن

ای تربیتی، بر دیگر وسایل این است که حالت  عنوان وسیله برتری پیشامدھا، به
کنند. رویداد، جان را به  گدازند و ذوب می گذارند، گویی آن را می ای در جان می ویژه

 ھا در درون آن ھا و واکنش دھد و حرارتی از کنش تمام و کمال از جای خودتکان می
کند.  اختن و یا رسیدن به نزدیکی گداز، کفایت میی گد فرستد که گاھی به اندازه می

دھد و نه نفس در حال آسایش و امن و آرامش  ان روی میھاین حالت نه ھمه روز در ج
 طلبی و ماندن در یک حال رخوت، برایش آسان است بدان حالت برسد. و یا راحت

ھای روانی که در حال عبادت  جد، و بازتابھای و ای از حالت درست است که پاره
آید، بر اثر گرمایی است که این گداز در جان پیش آورده است، اما  برای انسان پیش می

ند بدان دست یابند. این توان می ھای نادری است که تنھا تعداد اندکی این از حالت
را بدون اراده و کند، گداختن  پیشامد است که با قدرتی که از خارج بر نفس تحمیل می

گاھی و میل ذاتی، برای رسیدن بدین درجه از احساس عالی، ایجاد می کند. از این رو  آ
 رسند، ھمین است! ی گداختن نمی مؤثرترین وسیله برای مردمی که خود به درجه

گویند: تا آھن گرم است بکوب! زیرا در ھنگام گرمی آھن، پتک  مثلی است می
آن را به ھر شکلی درآورد. اما اگر سرد شد با  توان می کوبیدن بر آن آسان است و

 توان شکلی از آن ساخت. بیشترین تالش و کوشش نیز ھرگز نمی
یکی از مطالب مھم تربیت است، زیرا » آھن گرم«به این دلیل بکار گرفتن پیشامد و 

د ھر رنگی از ارشاد و پاکسازی توان می در حالت ذوب و گداختگی نفس است که مربی
ای در آن جایگزین کند که ھرگز اثر آن از بین نرود و یا دست کم به زودی  گونه ا بهر

 زایل نشود.
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کند، برای به خدمت در آوردن  قرآن، کتابی که ملت مسلمان را از آغاز تربیت می
ای از آن کرد که اثری عجیب و  پیشامدھا برای تربیت نفوس اھتمام و چنان استفاده

انگیزی بود که در سراسر تاریخ مانند  ت. از نتایج آن ملت شگفتگذاش ھا جان عمیق در
شما بھترین امتی «آن نیامده است. ملتی که آفریدگار برای آنان گواھی داد و فرمود: 

اید تا دیگران را به کارھای پسندیده وادار  ھستید که از میان مردم عالم خارج شده
را در حالی بکنید که به خدا ایمان داشته  کنید و از کارھای زشت باز دارید و این کارھا

 ».باشید
ی رویدادھا در مکه و  ای میان تربیت مردم به وسیله در نگاه نخست، تفاوت عمده

ی  خورد. در روزگاران مکه ھمه ین وسیله در مدینه، به چشم میمتربیت مردم با ھ
و اذیت مخالفان، مقاومت در برابر رنج گردید:  ھا می ین موضوعارشادھا در پیرامون ا

 . ھا سختی ، چیره کردن نفس بر اینھا سختی تحمل
ھا و رویکردھای روزگاران مدینه پیرامون موضوع دیگری بود: رویارویی  اما راھنمایی

با دشمنان، جبھه گرفتن با قدرت در برابر تجاوزکاران، دور کردن ذلت از خود و نرفتن 
 زیر بار تجاوز و ستم.

بینیم که ھر دو به  از یکدیگر جدا است. اما می که تربیتی  هجھت سیر این دو شیو
روند! ھر دو برای رو آوردن و توجه کردن به خدا، از روی صفا و  جانب یک ھدف می

آورد. انسان  خلوص و ایجاد توازن و تعادلی که این توجه به خدا در نفس به وجود می
. توجه خالص شود بر اثر فشارھای خارجی گاھی به راست و گاھی به چپ متمایل می

 کند! به خدا، این ھماھنگی بھینه و تعادل را در جان آدمی ایجاد می
 بینی شدیدی ذاتًا میان مفاخره و خودپسندی بیش از اندازه و تکبر و خود بزرگ

در برابر حق اعمال شود و یا باطل، برای آنان یکسان بود. وجود داشت. حال  ھا عرب
ی عالی انسانی نبود. ذاتًا دارای چنین صفاتی ھا زشار ی واال و یا یکی از برای اندیشه
را، اگرچه در راه رسیدن به حق نیز بود،  ھا سختی یک از آنان تاب تحمل بودند. ھیچ
شتافتند.  ین آزار و اذیتی شمشیر از نیام بیرون آورده به جنگ میتر کوچک نداشتند. با

رر او، بدین جھت پیوسته و یا به ضکاری نداشت حق به جانب کیست، به نفع او است 
ھای  العرب آشوب و فتنه برپا بود و ظلم و ستم ھای جزیره ی گوشه و کناره در ھمه
ن اشناختند و نه حقی در میان آن ای ادامه داشت. قبایل عرب نه صلح می پیوسته

ی بنای انسانیت بلندپایه  حکمفرما بود، در ھمان زمان ھیچ ھدف بزرگی که شالوده
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ی  در باره» انسان«ی  هواژ کرد که سزاوار بکارگیری جلب نمی ه خوداست عرب را ب
نوازی، و گاه وفای به عھد و زیر بار ظلم  مانند: کرم و مھمان» فضایلی«حتی  آنان باشد

» سواران در ھنگام سواری«برای این بود که نرفتن، نیز که در میان آنان رواج داشت، 
خوانند و به رخ دیگران بکشند، و در برابر بدین کارھای خود افتخار کنند و رجز ب

ی رایج در ھا ارزش ھای دشمن از خود دفع ننگ کنند، و در واقع ایمانی بدین سرزنش
ین دلیل این ادعا اینکه: در ھمان ھنگام که برای مھمانان تر بزرگ میان خود نداشتند!

یف کنند، حاضر کشتند تا مردم کرم و بخشش آنان را برای یکدیگر تعر خود شترانی می
ی  زدگان و بیچارگانی را که ھیچکس در فکر آنان نبود و ناله نبودند ناتوانان و حرمان
رسید، اندک طعامی دھند! از این رو قرآن سخت اصرار و تأکید  آنان به گوش کسی نمی

ای ضمیر و وجدان را  ی حقیقی انسانی دعوت و به گونهھا ارزش دارد که مردم را به
ھای انسانی نصیب آنان شده به جانب خیر رانده شوند، و در  ا این توفیقتحریک کند ت

گاھی  ھای انسانی و خیرخواھانه کاری نداشته باشند که مردم از این اقدام این اقدام ھا آ
 بیابند و یا نیابند!

ھای نادر و تصادفی ضمیر و وجدان  ـ که یکی از بیداری ١»الفضول لفح«بجز 
و قراردادی که به مفھوم انسانی باشد میان عرب نبود. » پیمان«بشری بود ـ ھیچ 

ھای آنان فقط سوگندی بود که در دشمنی و یا جلوگیری از دشمنی به یکسان  عھدنامه
رای آنان یا باطل ب ھا بر مبنای حق باشد و شد، حال این دشمنی میان آنان بسته می

در میان نبود که بدان وفادار  ھا ھوس تفاوتی نداشت، ھیچ معیاری ھم جز ھوا و
ای ، در چند ماه جنگ حرام و  ھای شگفت اینکه بر اساس عھدنامه بمانند. از مثال

دادند.اگر  را تغییر می ھا ماه اما بر اساس میل و خواست خودشان اینممنوع بود، 
_____________________ 

دادند  ای از جوانمردان تشکیل می ازان آن را عدهالفضول عبارت از سپاه کوچکی بود که سرب ـ حلف١
 ج تا نگذارند حق مظلومی از بین برود. این سپاه در جاھلیت تشکیل شده بود و حضرت محمد

نیز از اعضای وفادار آن بود از آنجا که ھیچ قانون و مقررات و مسؤولیتی برای حقوق افراد در 
ھم به ندای وجدان شده بودند، این سپاه را ای که مل شد. عده میان اعراب جاھلی دیده نمی

با تشکیل  ج ای پیشگیری کنند. محمد تشکیل دادند تا از تجاوزھای قبایل بر فردی و یا قبیله
الفضول نشان داد که باید حق یک مظلوم را از ستمگر گرفت و به او داد و  سپاه داوطلب حلف

ان جوانمرد کارھای قابل تقدیسی انجام ی نیرومندی نداشته باشد. این داوطلب حتی اگر قبیله
ی جاھلیت را فوری و یا  ھای دوره ھا و آیین تمام عادت ج دادند. پس از پدید آمدن اسالم، محمد

 بتدریج از بین برد جز این سپاه جوانمردان را. (برگرداننده)
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گفتند ماه حرام چند ماه دیگر باشد. و یا  نی در ماه حرام بود میھنگام جنگ با دشم
خواستند میدان جنگ را ترک  آمد و نمی اگر در حال جنگ بودند و ماه حرام پیش می

ی حرام ھا ماه دادند و به کنند، ماه حرام را پس از آن جنگ و یا به سال دیگر تغییر می
بعد نیز شھوت دیگری برای جنگ بدانان  گذاشتند! سال قراردادی خود نیز احترام نمی

 کردند: میداد و بار دیگر ماه حرام را فراموش  دست می

َما﴿ ءُ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱيَُضلُّ بِهِ  لُۡ�ۡفرِ� ٱزَِ�اَدةٞ ِ�  لنَِّ�ٓ ْ ُ�ِلُّونَهُ  �َّ  ۥَ�ٗما َوُ�َحّرُِمونَهُ  ۥَ�َفُروا
 .]۳۷التوبة: [ ﴾َ�ٗما
ھای زیادی کفر است، کافران به  حرام) از نشانه یھا ماه (پس و پیش کردن نسیء«

را ھا  آن شمرند و سالی ل میی حرام را حالھا ماه شوند که سالی ی آن گمراه می وسیله
 ».حرام

آنان از » جدا کردن«ی پیشامدھا در روزگاران مکه،  از این نظر تربیت قرآن به وسیله
را بزرگ ھا  آن فقط ھوا و ھوسذات خود بود. جدا کردن اعراب از تمام چیزھایی که 

عزیز داشتن فقط  ی دروغین زمینی برای ارجمندھا ارزش داشته بود، و گسستن از
 آمیخته است، اما کامًال از خودھا  آن حقی جدا از خود آنان، حقی که با ذات». حق«

کند، نه از ھواھا و  طوری که ذاتشان از حق پیروی می شود، به تمیز داده میھا  آن
کردند. تجردی خالص و پاک برای  ک شخصی. آنان را از خود برای خدا جدا میادرا

وسیله خود را جز از خدا از ھر چه احساسات و ادراک آنان را تحریک نخدا. تا بدی
کند بگسالنند و  کند وارھانند، ھر پیوندی که آنان را با چیزھای فرومایه مربوط می می

دھد، از ریشه  ء را در نظر آنان بزرگ جلوه میی دروغین و اشیاھا ارزش ھر محرکی که
 برکنند.

ی بود؛ تر بزرگ از این رو تحمل رنج در راه خدا از دوران مکه برای مسلمانان آزمون
خواست نضج بگیرد و منشأ  کم می زیرا این متحمل رنج شدن در راه دعوتی بود که کم

ھای ناپاک  آداب و عادتی مخالفان را مقھور کند و تمام  آثاری جاویدان شود، ھمه
مخالف باورھای او را طرد کند. در آن دوران، دستور و تحمل صبر در برابر اذیت و 

شد، نه دفاع در برابر دشمنان و یا خونبھا خواستن از تجاوزکاران، در  آزارھا داده می
ھای ابتدایی چند نفری و یا شخصی برپا  واقع مسلمانان اولیه توانایی داشتند که جنگ

نند، و ھر کس با ریختن خون خود کار را به پایان رساند، اگرچه به بھای کشته شدن ک
گرفتن ی جاھلیت که برای  ی مؤمنان و فنای آنان، تمام شود. مانند دوره ھمه
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ھم خود و ھم خونبھای کسی در قید این نبودند که کسی باقی بماند و یا نماند، 
 شد و نه دین تازه! نه دعوت جدید پیروز می رکابردند! اما با این  دیگران را از بین می

ای مستمر اعراب جنگیدن بر سر ھیچ و خونبھای یک تن را از ھمه گرفتن، از کارھ
ی شخصی و دروغین زمینِی بریده ھا ارزش برای بزرگداشتھا  این ی جاھلی بود! ھمه
ی  پرت شدن در دره بود. این کارھای اعراب جاھلی برای» انسانیت«از خدا و حق و 

ی انسانیت برساند. اگر  سقوط و بدنامی بود، نه برای آن که آنان را به اوج قله
کردند، راه این گروه نادان را  مسلمانان در آن دوران اقدام به جنگ و خونخواھی می

 ادامه داده بودند.
ی ھمان تربیتی که آنان را از خونخواھی بازداشت و به بردباری و تحمل آزارھا

بایستند و دفاع کنند، ھمان تربیتی دشمنان تشویق کرد، و اجازه نداد در برابر دشمن 
خواند، با این  که ظاھرًا آنان را به چیزی مانند رضایت دادن به خواری و ظلم فرا می

تند، ھای خدای واحد خود را ارجمند داش یی تربیت کرد که از پرتو آموزشھا جان تدابیر
یی که عزیزترین ھا ارزش  دانستند که از جانب خدا تعیین شده بود.یی را واالھا ارزش و

یی ھا جان یی را که پرورش داد که تاکنون بشر شناخته است.ھا جان ترین و گرامی
مادی و زمینی   ھا و شھوات و ھواھا و ھرگونه ارزش سرشار از ایمان که بر خودخواھی

 کرد، چیره شد. که در راه خدا سیر نمی
 آن مدت چنین بود: تربیت در

ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ �ِ�َ ٱوَ  َوذَۡرِ�  ١٠َهۡجٗر� َ�ِيٗ�  ۡهُجۡرُهمۡ ٱَ�َ ْوِ�  لُۡمَكّذِ
ُ
 �َّۡعَمةِ ٱأ

 .]۱۱-۱۰المزمل: [ ﴾١١َوَمّهِۡلُهۡم قَلِيً� 
زیباترین شکلی از آنان دوری گویان صبر پیشه کن و به  ھای بیھوده در برابر گفته«
 ».گزین

 گوید: در ھمین سوره می

َۡل ٱقُِم ﴿ وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ  ٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ
َ
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل  ٣ِمۡنُه قَلِيً�  نُقۡص ٱأ

َ
 ۡلُقۡرَءانَ ٱأ

 .]۵-۲المزمل: [ ﴾٥َسنُلِۡ� َعلَۡيَك قَۡوٗ� ثَقِيً�  إِنَّا ٤تَۡر�ِيً� 
از نصف و  تر کم شب و یا کمی مدت نصفھان در شب برخیز مگر کمی از آن، آن «

گینی به زودی به تو بخوان. ما به وحی خود گفتار سن ترتیلیا کمی بیشتر. قرآن را با 
 ».کنیم القا می
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داری برای از خود گسستن  زنده تربیت آن روزگاران برای صبر در برابر آزارھا، و شب
 س از بیداری: و به خدا پیوستن، و عبادت فقط خدا در بخشی از شب و پ

ۡلِ ٱإِنَّ نَاِشَئَة ﴿ َشدُّ َوۡ�  �َّ
َ
ۡقوَُم �ِيً�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
 .]۶المزمل: [ ﴾٦ا َوأ

اخالص قلب و دعوی صدق ایمان  داری بھترین شاھد البته نماز شب و شب زنده«
 ».است

، با مؤمنان شب از خواب بیدار شده و به ج از آن به بعد تا یک سال رسول خدا
پرداختند و از خود گسستن کامل برای پیوستن به خدا  داری می زنده شبعبادت و 

ای که پاھا ورم کرد و به سختی دچار شدند. خداوند آیات زیر را  آموختند، به گونه می
 نازل کرد:

ۡدَ�ٰ ِمن ثُلَُ�ِ ﴿
َ
نََّك َ�ُقوُم أ

َ
ۡلِ ٱ۞إِنَّ َر�ََّك َ�ۡعلَُم � ِ  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَونِۡصَفهُ  �َّ ِينَ ٱَفةٞ ّمَِن َوَطآ� َّ� 

ُ ٱَمَعَكۚ وَ  ُر  �َّ َۡل ٱُ�َقّدِ ۚ ٱوَ  �َّ ن لَّن ُ�ُۡصوهُ َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  �ََّهاَر
َ
ْ ٱَعلَِم أ َ مَِن  ۡقَرُءوا َما تَيَ�َّ

ۡرَ�ٰ َوَءاَخُروَن يَۡ�ِ�ُوَن ِ� لۡ ٱ ن َسَيُكوُن مِنُ�م مَّ
َ
�ِض ٱُقۡرَءاِن� َعلَِم أ

َ
يَۡبَتُغوَن مِن  ۡ�

ِ ٱفَۡضِل  ِۖ ٱَوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ْ ٱفَ  �َّ �ِيُمواْ  قَۡرُءوا
َ
َ ِمۡنُهۚ َوأ لَٰوةَ ٱَما تَيَ�َّ َوَءاتُواْ  لصَّ

َكٰوةَ ٱ قۡرُِضواْ  لزَّ
َ
َ ٱَوأ نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ  �َّ

َ
ُمواْ ِ� ِ ٱِعنَد قَۡرًضا َحَسٗناۚ َوَما ُ�َقّدِ ُهَو  �َّ

ۡجٗرۚ� وَ 
َ
ۡ�َظَم أ

َ
� َوأ ْ ٱَخۡ�ٗ ۖ ٱ ۡسَتۡغفُِروا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]۲۰المزمل: [ ﴾٢٠َ�ُفورٞ رَِّحيُمۢ  �َّ

گاه است که با جمعی از ھمراھان خود، نزدیک دو سوم، نصف و « خدا به حال تو آ
ای شب و روز را  پردازید. خدا است که اندازه یا یک سوم شب را برخاسته به عبادت می

ھای شب و روز را ضبط نخواھید کرد. پس خدا  کند. شما ھرگز تمام ساعت تعیین می
ند که دا ید از آیات قرآن را بخوانید، خدا میتوان می ی شما را پذیرفت. حال ھر چه توبه
د و دیگران برای کسب روزی و طلب فضل خدا مسافرت شو ای از شما بیمار می عده
ید از آیات قرآن توان می جنگید. در ھرحال آنچه ھی در راه خدا میکنند، و گرو می

خدا نیکو قرض دھید که در  پای دارید، زکات مال خود را بدھید و به بخوانید. نماز به
یابید و  خیر و نیکوکاری را که برای خودتان از پیش فرستید بھتر از آن را نزد خدا می

خدا بسیار آمرزگار  از خدا آمرزش بخواھید که کنید، ی دریافت میتر بزرگ اجر و پاداش
 ».و مھربان است

ی مؤمن و بردبار، از خود گسسته و بدو ھا جان ھنگامی که مربی مھربان دریافت که
اند، به ھدایت او راه یافته، به فرمانبرداری او پرورش یافته، وجودی موافق با  پیوسته
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اند که وجود واالی بلندپایه فقط از  خواست خدا مھیا شده است، و اطمینان پیدا کرده
بخشد، در این ھنگام به  تحقق میآن اوست که سرشت و شخصیت واالی انسان 

ی تقوا  منان دستور ھجرت داد، دستور داد در مدینه دولتی بنا نھند که بر پایهمؤ
تأسیس شده از قوانین الھی یاری گرفته باشد و با تمام قوایی که تا آن ھنگام فراھم 

 اند، از موجودیت خود دفاع کنند. ردهآو
خورد، ناتوانی مسلمانان در مکه و  اساس کار، برخالف آنچه ظاھرًا به چشم می

ھای  ف در مکه، توانستند اعراب جاھل دورهآنان در مدینه نبود، با وجود ضع قدرت
ن را جاھلی و نگرش آنان را تغییر دھند. مربی، در مدینه ممکن بود به دلیل توانایی آنا

به خود واگذارد و بدون ھیچ ارشادی از سوی خود، به دلیل وجود ھمین توان ھر چه 
 خواستند بکنند.

ی پیشامدھا در مکه  اما آنچه رخ داد جز این بود! ھمانگونه که تربیت به وسیله
ای داشت، در مدینه نیز به ھمین ترتیب به قوت خود  شد و تأثیر برنده سخت اعمال می

 ارت بود از: پاک و خالص کردنبکرد که ع ھمان ھدف پیش را دنبال میباقی بود، و 
از خود برای پیوستن به ھا  آن و گسستن ھا، آن ھای ھا و آلودگی از وابستگی ھا جان
 خدا:

تُُ�ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم َشۡ� ﴿ ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ
َ
ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ َوَ�ۡوَم ُحنَۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض ٱ
َ
ۡدبِرِ�َن  ۡ� ُۡتم مُّ  .]۲۵التوبة: [ ﴾٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

و روز جنگ ُحنین که فراوانی لشکر شما را به شگفتی انداخت، و حال آنکه «
نیاز نکرد، و زمین با این گستردگی به طوری بر شما تنگ شد  فراوانی سپاه شما را بی

 ».فرار نھاده از جنگ پشت کردیدکه رو به 
س عزت کردند، و قدرت آنان را به گرانبھا بود، مسلمانان از فراوانی خود احسادرس 

ی اندک شکست  وجه امروز از این عده جب و خودپسندی واداشته گفتند: ما به ھیچع
خوریم! این درس، مثل دوران مکه، برای آن بود که آنان را از خود منصرف کرده  نمی

احساس عزت و بزرگی کنند و فقط از قدرت او  به خدا متوجه کند، تا فقط از وجود او
یاری بخواھند، ھیچ قدرت زمینی را عامل اصلی پیروزی نشناسند، چه آن قدرت به نفع 

ند توان می آنان باشد چه علیه آنان، ھیچ نپندارند که این نیروھای غیرخدایی مطلقاً 
ه آنان بود، ھای زمینی مادی در دوران مکه ھمه علی کارھا را انجام دھند. قدرت

توانند کاری کند، و  مؤمنان را چنان تربیت کرد که بدانند ھیچیک از این نیروھا نمی
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کند؛ آن چیزی که  این نیروھا نیستند که سرنوشت دعوت جدید را تعیین می
فقط قدرت خدا است؛ از این رو مسلمانان را ی سرانجام اسالم است،  کننده تعیین

ی خدا و قدرت خدا  به خدا پناه برند و به وسیلهی امور فقط  دعوت کرد در ھمه
احساس عزت و استقالل کنند. در مدینه برعکس روزگاران مکه، نیروھای مادی ھمه 
به نفع آنان بود، بدانان یاد داد که در این ھنگام نیز این چیزھا نباید موردعنایت آنان 

کند، خدا است  یباشد، و قدرت ظاھری مسلمانان نیست که سرنوشت دین را معین م
فرماید، در این جا نیز مانند مکه آنان را دعوت کرد به خدا  که سرانجام کار را تعیین می

 ی خدا و قدرت خدا احساس عزت و استقالل کنند: پناه ببرند، به وسیله

نَزَل  ُ�مَّ ﴿
َ
ُ ٱأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ نَزَل ُجُنودٗ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

َ
َب َوأ ا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ

ِينَ ٱ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ ُ ٱَ�تُوُب  ُ�مَّ  ٢٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا ٰ َمن �ََشآُءۗ  �َّ مِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َ�َ
ُ ٱوَ   .]۲۷-۲۶التوبة: [ ﴾٢٧َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

ی یرھاکلشرد و کامبرش و بر مؤمنان نازل یخود را بر پ» نهکیس«پس خداوند «
افران! سپس کن است جزای یرد و اکافران را مجازات کد و یدید ه شما نمیکفرستاد 
رد و خداوند یپذ سته بداند)، مییس را بخواھد (و شاکتوبه ھر  -بعد از آن -خداوند

 ».آمرزنده و مھربان است
ی  خدا نیز آنان را به وسیله ھمچنین به دلیل گسستن از خود و پیوستن به

ا تربیت کرد و به کسانی که ھدف اصیل خود را فراموش کرده و در جنگ ُاُحد پیشامدھ
 کند: میان جنگ و پایگاه خود را رھا کردند، چنین گوشزد و تربیت می

ُ ٱَصَدقَُ�ُم  َولََقدۡ ﴿ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ َح�َّ
ۡمرِ ٱ

َ
ن يُرِ�ُد  ۡ� ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ

َ
ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َمآ أ ن يُرِ�ُد  �ُّ َوِمنُ�م مَّ

ۚ ٱ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ  �ِخَرةَ ُ ٱُ�مَّ َ�َ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱذُو فَۡضٍل َ�َ  �َّ
 .]۱۵۲:عمران آل[ ﴾١٥٢

ی خدا را آنگاه دریافتید که شما را بر دشمنان چیره کرد تا  و به راستی وعده«
ھنگامی که (در جنگ ُاُحد) سستی کرده اختالف برانگیختید و ھنگامی که چیزھای 

ی خود را دیدید از فرمان پیغمبر سرپیچی کردید. از میان شما کسانی  مورد عالقه
خواھند. آنگاه شما را از  ای نیز آخرت را می دهخواھند و ع ھستند که دنیا را می
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پیشرفت و غنایم بازداشت تا شما را بیازماید. و در واقع از تقصیرھای شما درگذشت که 
 ».خدا نسبت به مؤمنان صاحب فضل است

دھد و تربیت  ی بدر، چنین درسی می ی انفال نیز ضمن یادآوری واقعه در سوره
 کند: می

ُ ٱيَعُِدُ�ُم  �ذۡ ﴿ آ�َِفتَۡ�ِ ٱإِۡحَدى  �َّ نَّ َ�ۡ�َ َذاِت  لطَّ
َ
َها لَُ�ۡم َوتََودُّوَن أ َّ�

َ
ۡوَكةِ ٱ�  لشَّ

ُ ٱتَُ�وُن لَُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  ن ُ�ِقَّ  �َّ
َ
 ِ�ُِحقَّ  ٧ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�ۡقَطَع َدابَِر  ۦبَِ�لَِ�ٰتِهِ  ۡ�َقَّ ٱأ

ّ�ِ  ۡستََجاَب ٱ�َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ  إِذۡ  ٨ ۡجرُِمونَ لۡمُ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۡلَ�ِٰطَل ٱَوُ�ۡبِطَل  ۡ�َقَّ ٱ
َ
لَُ�ۡم �

ۡلٖف ّمَِن 
َ
ُ�م بِ� ُ ٱَجَعلَُه  َوَما ٩ُمۡردِ�َِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱُمِمدُّ ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِ  �َّ  ۦإِ�َّ �ُۡ�َ

ِۚ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱقُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَما  َ ٱإِنَّ  �َّ  .]۱۰-۷األنفال: [ ﴾١٠َعزِ�ٌز َحِكيٌم  �َّ
ی از دو گروه یکه که خداوند به شما وعده داد کد) ھنگامی را یاد آریو (به «

ب شما خواھد بود و شما دوست ینص ھا] آن ر مسلحکا لشیش، یاروان تجاری قرک[
د) ولی خداوند یروز شویر مسلح) برای شما باشد (و بر آن پیاروان (غکه کد یداشت می
ن رو شما را بر یند (از اکافران را قطع کشه یت، و ریلمات خود تقوکخواھد حق را با  می

تا حق را  .بتان شد)یروزی بزرگ نصیر ساخت، و آن پیش درگیر قرکلتان با لشیخالف م
راھت داشته باشند. (به خاطر کان بردارد، ھر چند مجرمان یند، و باطل را از مکت یتثب

 کمکدان بدر،) از پروردگارتان یه از شدت ناراحتی در مکد) زمانی را (یاوریب
ھزار از فرشتگان، یکرفت (و گفت): من شما را با ید و او خواسته شما را پذیخواست می

ن را تنھا برای شادی و ینم. ولی خداوند، اک اری مییند، یآ ه پشت سر ھم فرود میک
ست خداوند توانا و یخدا نروزی جز از طرف ینان قلب شما قرار داد و گر نه، پیاطم

 ».تم اسکیح
با بیان این سخنان، کسانی را که از  ۱۲۱تا  ۸۱ی توبه نیز ضمن آیات  در سوره

بوک مخالفت کردند و شرکت نکردند، تنبیه و تربیت کرده است ی ت عهجنگیدن در واق
 ی پیشامدھا است:  و این بھترین روش تربیت به وسیله

ِ ٱبَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل  لُۡمَخلَُّفونَ ٱ فَرِحَ ﴿ ۡمَ�ٰلِهِۡم  �َّ
َ
ْ بِأ ن يَُ�ٰهُِدوا

َ
ْ أ َوَ�رُِهوٓا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱَوأ َّ�  �ِ ْ ْ َ� تَنفُِروا ۗ ٱَوقَالُوا ۚ� لَّۡو َ�نُواْ  ۡ�َّرِ َشدُّ َحّرٗ

َ
قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ

ْ  ٨١َ�ۡفَقُهوَن  رََّجَعَك  فَإِن ٨٢ۡبُكواْ َكثِٗ�� َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن قَلِيٗ� َوۡ�َ  فَۡلَيۡضَحُكوا
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ُ ٱ ْ َمِ�َ  َذنُوكَ  ٔۡ ۡسَ� ٱإَِ�ٰ َطآ�َِفةٖ ّمِۡنُهۡم فَ  �َّ بَٗدا َولَن تَُ�ٰتِلُوا
َ
ْ َمِ�َ � لِۡلُخُروِج َ�ُقل لَّن َ�ۡرُُجوا

 ِ �ۖ إِنَُّ�ۡم رَِضيُتم ب َل مَ  لُۡقُعودِ ٱَعُدوًّ وَّ
َ
�ٖ فَ أ ْ ٱرَّ َحٖد  َوَ�  ٨٣ ۡلَ�ٰلِفِ�َ ٱَمَع  ۡ�ُعُدوا

َ
ٰٓ أ تَُصّلِ َ�َ

 ِ ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ
َ
اَت � ِ  ۦٓۖ ّمِۡنُهم مَّ ِ ٱإِ�َُّهۡم َ�َفُرواْ ب  ٨٤َوَماتُواْ َوُهۡم َ�ِٰسُقوَن  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�َّمَ  َوَ� 
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوأ

َ
ُ ٱا يُرِ�ُد ُ�ۡعِجۡبَك أ َ�ُهم بَِها ِ�  �َّ ن ُ�َعّذِ

َ
ۡ�َياٱأ نُفُسُهۡم  �ُّ

َ
َوتَزَۡهَق أ

ٓ  ٨٥َوُهۡم َ�ٰفُِروَن  ِ  �ذَا ۡن َءاِمُنواْ ب
َ
نزِلَۡت ُسوَرةٌ أ

ُ
ِ ٱأ ْولُواْ  َذنََك  ٔۡ ۡسَ� ٱَوَ�ِٰهُدواْ َمَع رَُسوِ�ِ  �َّ

ُ
أ

ۡولِ ٱ عَ  لطَّ ْ  ٨٦ ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱ ِمۡنُهۡم َوقَالُواْ َذۡرنَا نَُ�ن مَّ ن يَُ�ونُواْ َمَع  رَُضوا
َ
َوُطبَِع  ۡ�ََوالِِف ٱبِأ

ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ� َ�ۡفَقُهوَن  ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ِٰ�نِ  ٨٧َ�َ ْ َمَعهُ  �َّ ۡمَ�ٰلِهِۡم  ۥَءاَمُنوا
َ
ْ بِأ َ�َٰهُدوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم 
ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َۡيَ�ُٰتۖ ٱَوأ

ُ
َعدَّ  ٨٨ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

َ
ُ ٱ أ ٰٖت َ�ۡرِي  �َّ لَُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱِمن َ�ۡتَِها 
َ
ۚ َ�ٰلَِك  ۡ� ُرونَ ٱ وََجآءَ  ٨٩ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها ۡعَرابِ ٱمَِن  لُۡمَعّذِ

َ
�ۡ 

ِينَ ٱِ�ُۡؤَذَن لَُهۡم َوَ�َعَد  َ ٱَكَذبُواْ  �َّ ِينَ ٱَسُيِصيُب  ۥۚ رَُسوَ�ُ وَ  �َّ ِ�ٞم  �َّ
َ
ْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ َ�َفُروا

َعَفآءِ ٱَ�َ  لَّۡيَس  ٩٠ ِينَ ٱَوَ� َ�َ  لَۡمۡرَ�ٰ ٱَوَ� َ�َ  لضُّ َ� َ�ُِدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إِذَا  �َّ
ِ َورَُسوِ�ِ  ُ ٱوَ  ِمن َسبِيٖل�  لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَما َ�َ  ۦۚ نََصُحواْ ِ�َّ ِينَ ٱَ�َ  َوَ�  ٩١َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ َّ� 

ۡ�ُيُنُهۡم تَفِيُض مَِن 
َ
أ ۡ�ِلُُ�ۡم َعلَۡيهِ تََولَّواْ وَّ

َ
ِجُد َمآ أ

َ
تَۡوَك ِ�َۡحِملَُهۡم قُۡلَت َ�ٓ أ

َ
ۡمعِ ٱإَِذا َمآ � َّ� 

�َّ َ�ُِدواْ َما يُنفُِقوَن 
َ
بِيُل ٱ۞إِ�ََّما  ٩٢َحَزنًا � ِ ٱَ�َ  لسَّ ۡغنَِيآُءۚ رَُضواْ  ٔۡ �َۡسَ�  ينَ �َّ

َ
ِذنُونََك َوُهۡم أ

ن يَُ�ونُواْ َمَع 
َ
ُ ٱَوَطَبَع  ۡ�ََوالِِف ٱبِأ ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ إَِ�ُۡ�ۡم  َ�ۡعَتِذُرونَ  ٩٣َ�َ

نَا 
َ
ُ ٱإَِذا رََجۡعُتۡم إَِ�ِۡهۡمۚ قُل �َّ َ�ۡعَتِذُرواْ لَن نُّۡؤِمَن لَُ�ۡم قَۡد َ�بَّ� ۡخَبارُِ�ۡمۚ وََسَ�َى  �َّ

َ
ُ ٱِمۡن أ َّ� 

ِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱُ�مَّ تَُردُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  َ�َٰدة َ�ۡعَملُوَن  َ�يُنَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتمۡ  لشَّ
ِ  َسَيۡحلُِفونَ  ٩٤ ِ ٱب ُهۡم رِۡجٞسۖ  نَقلَۡبُتمۡ ٱلَُ�ۡم إِذَا  �َّ ۡعرُِضواْ َ�ۡنُهۡمۖ إِ�َّ

َ
إَِ�ِۡهۡم ِ�ُۡعرُِضواْ َ�ۡنُهۡمۖ فَأ

ْ يَۡ�ِسُبوَن  ۢ بَِما َ�نُوا َوٮُٰهۡم َجَهنَُّم َجَزآَء
ۡ
ْ َ�ۡنُهۡمۖ فَإِن  َ�ۡلُِفونَ  ٩٥َوَمأ تَۡرَضۡواْ لَُ�ۡم لَِ�َۡضۡوا

َ ٱَ�ۡنُهۡم فَإِنَّ  ۡعَراُب ٱ ٩٦ لَۡ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ� يَۡرَ�ٰ َعِن  �َّ
َ
ۡجَدُر  ۡ�

َ
َشدُّ ُ�ۡفٗر� َونَِفاٗ�ا َوأ

َ
أ

نَزَل 
َ
ٓ أ ْ ُحُدوَد َما �َّ َ�ۡعلَُموا

َ
ُ ٱ� ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ُ ٱوَ  ۦۗ َ�َ ۡعَرابِ ٱ َومِنَ  ٩٧َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ

َ
َمن  ۡ�

�َُّص بُِ�ُم َ�تَّ  ۚ ٱِخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َو�ََ�َ َوآ�َِر وۡءِ� ٱَعلَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ  �َّ ُ ٱوَ  لسَّ  ٩٨َسِميٌع َعلِيٞم  �َّ
ۡعَرابِ ٱ َوِمنَ 

َ
�ۡ  ِ ِ ٱَمن يُۡؤِمُن ب ِ ٱَوَ�تَِّخُذ َما يُنفُِق قُُرَ�ٍٰت ِعنَد  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َوَصلََ�ِٰت  �َّ
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َُّهۡمۚ َسيُۡدِخلُُهُم  ُسوِل� لرَّ ٱ َها قُۡر�َةٞ ل َ�ٓ إِ�َّ
َ
ُ ٱ� َ ٱإِنَّ  ۦٓۚ ِ� رَۡ�َتِهِ  �َّ ٰبُِقونَ ٱوَ  ٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ  ل�َّ

لُونَ ٱ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  �َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  ١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

نۡ  ۡعَرابِ ٱَحۡولَُ�م ّمَِن  َوِممَّ
َ
ۡهِل  ۡ�

َ
َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�  �َِّفاقِ ٱَمَرُدواْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظيٖ�  رَّ ُ�ُهم مَّ ْ ٱ َوَءاَخُرونَ  ١٠١َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ  ۡ�َ�َفُوا
ُ ٱبُِذنُو�ِِهۡم َخلَُطواْ َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَءاَخَر َسّيًِئا َعَ�  ن َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱأ َ�ُفورٞ  �َّ

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك  ُخذۡ  ١٠٢ِحيٌم رَّ 
َ
مِۡن أ

َُّهۡمۗ وَ  ُ ٱَسَ�ٞن ل لَمۡ  ١٠٣َسِميٌع َعلِيٌم  �َّ
َ
نَّ  �

َ
ْ أ َ ٱَ�ۡعلَُمٓوا ِ  �َّۡوَ�ةَ ٱُهَو َ�ۡقَبُل  �َّ  ۦَ�ۡن ِعَبادِه

ُخُذ 
ۡ
ٰ ٱَوَ�أ َدَ� نَّ  تِ لصَّ

َ
َ ٱَوأ اُب ٱُهَو  �َّ ْ ٱ َوقُلِ  ١٠٤ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا َ�َملَُ�ۡم  �َّ

َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱوََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  لُۡمۡؤِمُنوَنۖ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َ�يُنَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  لشَّ
ۡمرِ  َوَءاَخُرونَ  ١٠٥

َ
ِ ٱُمرَۡجۡوَن ِ� ا َ�ُتوُب َعلَۡيِهۡمۗ وَ  �َّ ُ�ُهۡم �مَّ ا ُ�َعّذِ ُ ٱإِمَّ  ١٠٦َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ

ِينَ ٱوَ  ْ ٱ �َّ َُذوا اٗر� َوُ�ۡفٗر� َوَ�ۡفرِ�َقۢ� َ�ۡ�َ  �َّ َ ٱ�رَۡصاٗدا لَِّمۡن َحاَرَب  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَمۡسِجٗدا ِ�َ َّ� 
َرۡدنَآ إِ�َّ ِمن َ�بۡ  ۥَورَُسوَ�ُ 

َ
� ٱُلۚ َوَ�َۡحلُِفنَّ إِۡن أ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ُهۡم لََ�ِٰذبُوَن  �َّ َ�ُقۡم  َ�  ١٠٧�َۡشَهُد إِ�َّ

َس َ�َ  ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل

َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن  �َّۡقَوىٰ ٱ�ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

 ْۚ ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱوَ  أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ َ�َمنۡ  ١٠٨ لُۡمطَّ

َ
َس ُ�ۡنَ�َٰنهُ  أ سَّ

َ
ٰ َ�ۡقَوٰى ِمَن  ۥأ ِ ٱَ�َ َورِۡضَ�ٍٰن  �َّ

َس ُ�ۡنَ�َٰنهُ  سَّ
َ
ۡن أ م مَّ

َ
ٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ فَ  ۥَخۡ�ٌ أ ُ ٱِ� نَارِ َجَهنََّمۗ وَ  ۦبِهِ  ۡ�َهارَ ٱَ�َ َ� َ�ۡهِدي  �َّ

ٰلِمِ ٱ ۡلَقۡومَ ٱ ِيٱيََزاُل ُ�ۡنَ�ُٰنُهُم  َ�  ١٠٩ �َ ل�َّ َع قُلُوُ�ُهۡمۗ  �َّ ن َ�َقطَّ
َ
ٓ أ ْ رِ�َبٗة ِ� قُلُو�ِِهۡم إِ�َّ َ�َنۡوا

ُ ٱوَ  َ ٱ۞إِنَّ  ١١٠َعلِيٌم َحِكيٌم  �َّ نَّ لَُهُم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡشَ�َىٰ ٱ �َّ
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚ ٱأ  ۡ�َنََّة

ِ ٱيَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ا ِ�  �َّ ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَ�يَۡقُتلُوَن َو�ُۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ  ۡلُقۡرَءاِن� ٱوَ  ۡ�ِ
ۡوَ�ٰ بَِعهۡ 

َ
ِ َوَمۡن أ ِۚ ٱِمَن  ۦِده ْ ٱفَ  �َّ وا ِيٱبِبَۡيعُِ�ُم  ۡسَتۡبِ�ُ  ۡلَفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك ُهَو  ۦۚ بَاَ�ۡعُتم بِهِ  �َّ

�ُِبونَ ٱ ١١١ ۡلَعِظيمُ ٱ ٰٓ �ُِحونَ ٱ لَۡ�ِٰمُدونَ ٱ ۡلَ�ٰبُِدونَ ٱ ل�َّ ٰٓ ٰكُِعونَ ٱ ل�َّ ِٰجُدونَ ٱ ل�َّ  �ِمُرونَ ٱ ل�َّ
 ِ ِۗ ٱِ�ُُدودِ  ۡلَ�ٰفُِظونَ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  �َّاُهونَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱب َّ�  ِ َ�َن  َما ١١٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�َّ�ِ

ِ وَ  ِيٱلِلنَِّ�ّ َ لَُهۡم  نَ �َّ ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡستَۡغفُِروا

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا
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ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
ٓ إِيَّاهُ  ۡستِۡغَفارُ ٱَ�َن  َوَما ١١٣ ۡ�َِحيمِ ٱ� وِۡعَدةٖ وََعَدَها �ِيهِ إِ�َّ َعن مَّ

َ
إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

 ُ�َ َ ا تَبَ�َّ نَّهُ  ۥٓ فَلَمَّ
َ
ٰهٌ َحلِيٞم  ۥ� َّ�

َ
 ِمۡنُهۚ إِنَّ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ ُ ٱَ�َن  َوَما ١١٤َعُدّوٞ ّ�ِ ِ�ُِضلَّ  �َّ

 َ ٰ يُبَّ�ِ ا َ�تَُّقوَنۚ إِنَّ قَۡوَمۢ� َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮُٰهۡم َح�َّ َ ٱ لَُهم مَّ ٍء َعلِيٌم  �َّ َ ٱ إِنَّ  ١١٥بُِ�ّلِ َ�ۡ  ۥَ�ُ  �َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ِ ٱَوُ�ِميُتۚ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ۦيُۡ�ِ  ۡ� ٖ َوَ� نَِص�ٖ  �َّ  ١١٦ِمن َوِ�ّ

ُ ٱتَّاَب  لََّقد نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ ِ ٱِ� َساَعةِ  �َّ ة ِمۢن َ�ۡعِد  ۡلُعۡ�َ

 �ََّ�ٰثَةِ ٱ َوَ�َ  ١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيٞم  ۥَما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
ِينَ ٱ ٰٓ إِذَا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ �ُض ٱُخّلُِفواْ َح�َّ

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّوٓاْ  ۡ�

َ
بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

 ِمَن 
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ِ ٱأ ْۚ إِنَّ  �َّ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا َ ٱإِ�َّ اُب ٱُهَو  �َّ  ١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

َها ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ َمَع  �َّ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُوا ۡهِل  َما ١١٩ ل�َّ

َ
َوَمۡن  لَۡمِديَنةِ ٱَ�َن ِ�

ۡعَرابِ ٱَحۡولَُهم ّمَِن 
َ
ن َ�َتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل  ۡ�

َ
ِ ٱأ نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ  �َّ

َ
َ�ٰلَِك  ۦۚ َوَ� يَرَۡ�بُواْ بِأ

 َوَ� نََصٞب َوَ� َ�ۡ 
ٞ
ُهۡم َ� يُِصيُبُهۡم َظَمأ َّ�

َ
ِ ٱَمَصةٞ ِ� َسبِيِل بِ� َمۡوِطٗئا يَغِيُظ  ونَ  ُٔ يََ� َوَ�  �َّ
ارَ ٱ َ ٱَ�َمٞل َ�ٰلٌِحۚ إِنَّ  ۦَوَ� َ�َنالُوَن ِمۡن َعُدّوٖ �َّۡيً� إِ�َّ ُكتَِب لَُهم بِهِ  ۡلُكفَّ ۡجَر  �َّ

َ
َ� يُِضيُع أ

ٗة َوَ� َ�ۡقَطُعوَن َوادِيًا إِ�َّ ُكتَِب لَُهۡم يُنفُِقوَن َ�َفَقٗة َصغَِ�ٗة َوَ� َكبِ�َ  َوَ�  ١٢٠ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ
ُ ٱِ�َۡجزَِ�ُهُم  ۡحَسَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  �َّ

َ
 .]۱۲۱-۸۱التوبة: [ ﴾١٢١أ

راھت ک،) از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کان (از جنگ تبویجو تخّلف«
گر و به مؤمنان) یدیک(به نند و کی خود، در راه خدا جھاد ھا جان ه با اموال وکداشتند 
ن ھم یآتش دوزخ از اد! (به آنان) بگو: ینکت نکدان) حریگرما، (بسوی م نیدر اگفتند: 

ند! یار بگریبخندند و بس تر مک دیباھا  آن ن رویاز ا )۸۱دانستند! ( اگر می» گرمتر است!
دادند!  م میه انجاکی است یارھاکن، جزای یه آتش جھنم در انتظارشان است) اک(چرا 

گاه خداوند تو را بسوی گروھی از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج (بسوی ھر )۸۲(
د شد! و ھرگز ھمراه من، با یچ گاه با من خارج نخواھیھبگو: دان جھاد) بخواھند، یم

ز با ینون نک، ادیری راضی شدیگ نارهکن بار به ید! شما نخستید جنگیدشمنی نخواھ
نار قبرش، کاز آنان، نماز نخوان! و بر  یکچ یھرگز بر مرده ھ )۸۳( د!یمتخّلفان بمان

افر شدند و در کبه خدا و رسولش ھا  آن هکست! چرا ی(برای دعا و طلب آمرزش،) نا
ه شگفتی تو یمبادا اموال و فرزندانشان، ما )۸۴ا رفتند! (یه فاسق بودند از دنکحالی 
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ا یله در دنین وسیرا به اھا  آن خواھد خدا میه) کست بلینعمت نھا  آن ن براییگردد! (ا
شود  ای نازل ه سورهکو ھنگامی  )۸۵افرند! (که کد در حالی یند، و جانشان برآکعذاب 

، د!ینکامبرش جھاد ید! و ھمراه پیراویمان بیبه خدا اه: ک(و به آنان دستور دھد) 
ند: یگو خواھند و می اجازه میتو ی دارند، از یه تواناک]  [گروه منافقانھا  آن افرادی از

 )۸۶( م!یه از جھاد معافند] باشکھا  [آنن یبگذار ما با قاعد
شان مھر نھاده شده از یھا دل ه با متخّلفان باشند و برکراضی شدند ھا  آن (آری،)

 مان آوردند، با اموال ویه با او اکسانی کامبر و یولی پ )۸۷فھمند! ( زی) نمیین رو (چیا
ھمان رستگارانند! ھا  آن و ھاست آنبرای  ھا یکین ردند و ھمهکھاد شان جیھا جان

ر درختانش یه نھرھا از زکی از بھشت فراھم ساخته یھا باغھا  آن خداوند برای )۸۸(
 )۸۹روزی) بزرگ! (ین است رستگاری (و پیجاری است جاودانه در آن خواھند بود و ا

ت در جھاد) داده کاجازه (عدم شرھا  آن ه بهکو عذرآورندگان از اعراب، (نزد تو) آمدند 
چ عذری در خانه خود) یامبرش دروغ گفتند، (بدون ھیه به خدا و پکھا  آن شود و

ردند (و معذور نبودند)، عذاب که مخالفت کھا  آن سانی ازکنشستند بزودی به 
در ای برای انفاق ( لهیه وسکھا  آن ماران ویفان و بیبر ضع )۹۰د! (یی خواھد رسکدردنا

ند،) ھرگاه برای خدا یت نجوکدان جنگ شریه در مکست (یرادی نیراه جھاد) ندارند، ا
اران کویکند). بر نیقه ننماینند (و از آنچه در توان دارند، مضاکرخواھی یو رسولش خ
 ست بریرادی نیز) ایو (ن )۹۱ست و خداوند آمرزنده و مھربان است! (یراه مؤاخذه ن

بی کنی، گفتی: مرکبی (برای جھاد) سوار که آنان را بر مرکه وقتی نزد تو آمدند کھا  آن
ه چشمانشان از ک(از نزد تو) بازگشتند در حالی  نم، ندارم!که شما را بر آن سوار ک

دان ینند (و با آن به مکه در راه خدا انفاق کزی نداشتند یرا چیبار بود زکاندوه اش
خواھند در  ه از تو اجازه میکسانی باز است کبه روی  راه مؤاخذه تنھا )۹۲بروند) (

ه با متخّلفان کراضی شدند ھا  آن افی برای جھاد دارند)کانات که توانگرند (و امکحالی 
ن جھت یشان مھر نھاده به ھمیھا دل ] بمانند و خداوند بر مارانیان و بکودک[زنان و 

، دیردند) باز گردکه از جھاد تخّلف ک(ھا  آن ه بسویکھنگامی ) ۹۳دانند! ( زی نمییچ
] شما را باور  ھرگز [سخند، ینکعذرخواھی ننند بگو: ک از شما عذرخواھی می

گاه ساخته و خدا و رسولش، اعمال شما را کچرا  ، میدار نمی ه خدا ما را از اخبارتان آ
د و یشو ار است بازگشت داده میکه دانای پنھان و آشکسی کنند سپس به سوی یب می

گاه مییداد او شما را به آنچه انجام می ه کھنگامی  )۹۴» (دھد!) ند (و جزا میک د، آ
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اعراض (و صرف ھا  آن نند، تا ازک اد میید، برای شما به خدا سوگند یبسوی آنان بازگرد
گاھشان دوزخ یدند! و جایه پلکد) چرا ید (و روی بگردانینکاعراض ھا  آن د ازینکنظر) 

ھا  آن نند تا ازک اد مییبرای شما قسم  )۹۵دادند. ( ه انجام میکفر اعمالی کیاست، ب
ت فاسقان راضی ید، خداوند (ھرگز) از جمعیراضی شوھا  آن د اگر شما ازیراضی شو

گاھی از یفر و نفاقشان شدکنان عرب، ینش هیباد )۹۶نخواھد شد! ( دتر است و به ناآ
م کیسزاوارترند و خداوند دانا و حرده، کامبرش نازل یه خدا بر پکامی کحدود و اح

ه (در راه خدا) انفاق کزی را ین، چینش هین) اعراب بادیگروھی از (ا )۹۷است! (
شند ک ی برای شما میکدارند و انتظار حوادث دردنا نند، غرامت محسوب میک می

 گر) ازیگروھی (د )۹۸و خداوند شنوا و داناست! ( ھاست آنبرای خود  کحوادث دردنا
ه ینند، ماک مان دارند و آنچه را انفاق مییز این، به خدا و روز رستاخینش هیی بادھا عرب

گاه باش امبر مییتقّرب به خدا، و دعای پ ! خداوند ھاست آنه تقّرب یماھا  این دیدانند آ
ن، خداوند آمرزنده و مھربان یقیبزودی آنان را در رحمت خود وارد خواھد ساخت به 

ھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجرینخستشگامان یپ) ۹۹است! (
 ز) از او خشنود شدند وی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازکروی یپ

ر درختانش جاری است یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یھا باغ
ان) اعراب یو از (م )۱۰۰روزی بزرگ! (ین است پیجاودانه در آن خواھند ماند و ا

ز)، گروھی ینه (نیه اطراف شما ھستند، جمعی منافقند و از اھل مدکن ینش هیباد
 م. بزودییرا می شناسھا  آن شناسی، ولی ما را نمیھا  آن سخت به نفاق پای بندند. تو

ا، و مجازاتی به ھنگام یی در دنیم (: مجازاتی با رسواینک را دو بار مجازات میھا  آن
و گروھی  )۱۰۱شوند. ( امت) فرستاده مییسپس بسوی مجازات بزرگی (در قمرگ) 

ه کرود  د مییختند امیار خوب و بد را به ھم آمکردند و کگر، به گناھان خود اعتراف ید
 از اموال )۱۰۲ن، خداوند آمرزنده و مھربان است! (یقیرد به یرا بپذھا  آن خداوند توبه

سازی و پرورش دھی! و  کرا پاھا  آن له آن،یر، تا بوسیات) بگکای (بعنوان ز صدقهھا  آن
و خداوند  ھاست آنه آرامش یه دعای تو، ماکن کدعا ھا  آن ات،) بهک(به ھنگام گرفتن ز

رد، و یپذ ه فقط خداوند توبه را از بندگانش میکدانستند  ا نمییآ )۱۰۳شنوا و داناست! (
د! ینکعمل بگو:  )۱۰۴است؟! ( ر و مھربانیپذ رد، و خداوند توبهیگ صدقات را می

نند! و بزودی، بسوی دانای نھان و یب خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می
و  )۱۰۵( دھد! د، خبر مییردک آنچه عمل می د و شما را بهیشو ار، بازگردانده میکآش
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مجازات  راھا  آن ایارشان با خداست) کاند (و  گر، به فرمان خدا واگذار شدهیگروھی د
م کیند دانا و حسته باشند) و خداویه شاکھر طور رد (یپذ ا توبه آنان را میی، و ندک می

ان یه مسجدی ساختند برای زکسانی ھستند ک ھا) آن گر ازی(گروھی د )۱۰۶است! (
ه کسی کنگاه برای یمکان مؤمنان، و ینی مکاف فر، و تفرقهکت) ی(به مسلمانان)، و (تقو

ی (و یکنجز ه: کنند ک اد مییسوگند ھا  آن بودرده کامبرش مبارزه یش با خدا و پیاز پ
 )۱۰۷دروغگو ھستند! (ھا  آن هکدھد  اّما خداوند گواھی می م!یا خدمت)، نظری نداشته

ه تقوا بنا یه از روز نخست بر پاکست! آن مسجدی یھرگز در آن (مسجد به عبادت) نا
ه دوست کستی در آن، مردانی ھستند یه در آن (به عبادت) باکتر است  ستهیشده، شا

ه شالوده کسی کا یآ )۱۰۸زگان را دوست دارد! (کیزه باشند و خداوند پاکیدارند پا می
نار که اساس آن را بر کسی کا یرده بھتر است، کآن را بر تقوای الھی و خشنودی او بنا 

گروه زد؟ و خداوند یر ه ناگھان در آتش دوزخ فرومیکپرتگاه سستی بنا نموده 
ساختند، ھمواره ھا  آن هکی را ین بنای(اّما) ا )۱۰۹ند! (ک ت نمییستمگران را ھدا

شان پاره یھا دل هکنیماند مگر ا شان باقی مییھا دل د، دریو ترد کله شیوس یکبصورت 
م کیرود) و خداوند دانا و ح رون نمییبھا  آن رند و گر نه، ھرگز از دلیپاره شود (و بم

ه (در برابرش) کرده، کداری یو اموالشان را خر ھا جان خداوند از مؤمنان، )۱۱۰است! (
شته کشند و ک نند، میک ار مییکه:) در راه خدا پکن گونه یبھشت برای آنان باشد (به ا

ر فرموده و چه کل و قرآن ذیه در تورات و انجکن وعده حّقی است بر او، یشوند ا می
ه با کنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی کا سی از خدا به عھدش وفادارتر است؟!ک

اران، کنندگان، عبادت ک توبه) ۱۱۱روزی بزرگ! (ین است آن پید و ایا ردهکخدا 
آوران، آمران به معروف، نھی  نندگان، سجدهکوع کنندگان، رکاحت یان، سیسپاسگو

و بشارت ده اند)  قییر، و حافظان حدود (و مرزھای) الھی، (مؤمنان حقکنندگان از منک
ان (از که برای مشرکسته نبود یامبر و مؤمنان، شایبرای پ )۱۱۲ن) مؤمنان! (ینچنیبه (ا

 ه برکانشان باشند (آن ھم) پس از آنیکنند، ھر چند از نزدکخداوند) طلب آمرزش 
، م برای پدرشیو استغفار ابراھ )۱۱۳ن گروه، اھل دوزخند! (یه اکروشن شد ھا  آن

ند) اّما کمان جذب یه به او داده بود (تا وی را بسوی اکبود ای  فقط بخاطر وعده
ن، یقیزاری جست به یه وی دشمن خداست، از او بکه برای او روشن شد کھنگامی 

ھا  آن هکه خداوند قومی را، پس از آن کچنان نبود  )۱۱۴م مھربان و بردبار بود! (یابراھ
د از یه باکه اموری را کند مگر آنکمان آوردند) گمراه (و مجازات) یرد (و اکت یرا ھدا
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زی یرا خداوند به ھر چینند) زکمخالفت ھا  آن د (ویان نمایزند، برای آنان بیآن بپرھ
راند یم ند و میک ن تنھا از آن خداست زنده مییو زم ھا آسمان ومتکح )۱۱۵داناست! (

امبر یشامل حال پمسّلمًا خداوند رحمت خود را  )۱۱۶د! (یاوری نداریو جز خدا، ولّی و 
ردند، کروی ی) از او پکه در زمان عسرت و شّدت (در جنگ تبوکو مھاجران و انصار، 

دان یاز حّق منحرف شود (و از م ھا، آن ی گروھی ازھا دل بود یکه نزدکنمود بعد از آن
م یه او نسبت به آنان مھربان و رحکرفت، یرا پذھا  آن جنگ بازگردند) سپس خدا توبه

) تخّلف جستند، (و کت در جنگ تبوکه (از شرکن) آن سه نفر ی(ھمچن )۱۱۷است! (
تنگ ھا  آن ن با ھمه وسعتش بریه زمکمسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند،) تا آن حّد 

افتند (در آن ھنگام) دانستند ی ی برای خود نمییش، جایشد (حّتی) در وجود خو
نمود، (و ھا  آن رحمتش را شامل حالست سپس خدا یپناھگاھی از خدا جز بسوی او ن

ای  )۱۱۸ر و مھربان است! (یپذ ار توبهینند خداوند بسکق داد) تا توبه یبه آنان توف
د! ید، و با صادقان باشیزید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرھیا مان آوردهیه اکسانی ک
، از رسول ھستندھا  آن ه اطرافکنانی ینش هینه، و بادیه اھل مدکست یسزاوار ن )۱۱۹(

ن بخاطر آن یش، از جان او چشم بپوشند! ایند و برای حفظ جان خویخدا تخّلف جو
چ گامی یرسد و ھ نمیھا  آن چ تشنگی و خستگی، و گرسنگی در راه خدا بهیه ھکاست 

خورند، مگر  ای از دشمن نمی دارند، و ضربه شود برنمی افران میکه موجب خشم ک
را خداوند پاداش یشود ز نوشته میھا  آن برایه به خاطر آن، عمل صالحی کنیا
ن راه) انفاق یا بزرگی را (در ای کوچکچ مال یو ھ )۱۲۰ند! (ک اران را تباه نمیکویکن

ند، مگر یمایپ ا در بازگشت) نمییدان جھاد و ینی را (بسوی میچ سرزمینند، و ھک نمی
ن اعمالشان، پاداش دھد. یشود تا خداوند آن را بعنوان بھتر نوشته میھا  آن ه برایکنیا
)۱۲۱(«. 

 ھا جان برای این است که اثر بھینه در» آھن گرم«ھای سخت و  ی این پتک ھمه
یک  حوادث، ھیچ نبگذارد. مردم از جھاد و مبارزه در راه خدا برنتابد. در واقع پس از ای

بود ھای عبرتی  ی این حوادث درس از مؤمنان و اعراب بیابانگرد تخلف نکردند، و ھمه
 که به بھترین وجھی آنان را تربیت کرد!

ی پیشامدھا در مکه و مدینه، اگرچه دارای  بدین ترتیب دیدیم که تربیت به وسیله
ھای چندی بود، اما در واقع ھمه دارای یک ھدف بودند: گسستن از  ھا و چھره شیوه
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ی ھر ھا به غیر از خدا، آزمندی برا ی دروغین زمینی، رد دلبستگیھا ارزش تمام
 مصلحت و نفع شخصی برای اینکه ھمه چیز در راه خدا انجام شود:

ۡمَ�ٌٰل  قُۡل ﴿
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�نَآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمَِن  ۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاٱ
َ
ٓ أ ٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َها ِ ٱَوتَِ�َٰرة َّ� 

ْ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱوَ  ۦۗ بِأ  ۡلَقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ

 .]۲۴التوبة: [ ﴾٢٤ ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ
ندان و مالی را که دان و برادران و ھمسران و خویشاوگر پدران و فرزنبگو: ا«

ھایی که شما را به  ترسید و مسکن اید و تجارتی را که از کسادی آن می گردآوری کرده
و جنگ در راه خدا  او سولرتر از خدا و  خود خشنود کرده است، نزد شما محبوب

ه بدکار و فاسق گروبه شما برسد. خدا است، پس چشم به راه باشید تا امر (عذاب) خدا 
 ».کند را ھدایت نمی

ای  ھا در جان وارد شود، جان را استوار و برقرار و ثابت و بر چنان پایه اگر این تربیت
شود و نه از  ای به لرزه درنیامده، نه مختل و ناتوان می کند که از ھیچ حادثه متمرکز می

شود که نه ضعفی آن  تعادلی در نفس ایجاد میخورد. چنان توان و  جای خود تکان می
ماند، و جایی که  کند و نه قدرتی. آنجا که باید پیشروی کند از رفتن باز نمی را فاسد می

باید بماند ھیچ قدرتی به پیش راندن آن را ندارد. برای فرمان بردن از خدا تربیت شده 
پرتوافشانی آن جھان پرتو شود که از نور و  است. آنچنان شفاف و رقیق و درخشان می

ی مسلمانان در کتاب کریم، صدق  گردد. در این ھنگام است که وصف خدا در باره می
اید، تا  شما بھترین امتی ھستید که برای مردم از میان جھانیان خارج شده«کند:  می

رید، و به خدا ایمان داشته به معروف و کارھای نیک امر کرده از کارھای بد بازدا
 .»باشید

طور  توان تأثیرھای حوادث را آن در حال عملی ساختن روش تربیت اسالمی، نمی
زیرا باید تمام ارشادھا و  اشته است باز گفت،که نخستین بار در قلب مسلمانان اثر گذ

ی حوادث، یکی پس از دیگری  ھای آن به وسیله ی تربیت ھای قرآن را در باره راھنمایی
 ار داد!ی قرسبه ترتیب نزول مورد برر

 مقصود ما به ھر حال این نیست.
 ی پیشامدھا است. مقصود حکمت تربیت به وسیله
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مقصود پتک و آھن گرم است تا حوادث بدون استفاده و آموزش گرفتن از میان 
 نرود، و بدون اینکه اثرش در نفس نقش ببندد ضایع نشود.

با خدا در ھر حادثه و فکری است. ھر کس که بخواھد در  ھا دل ھدف، ارتباط دائم
د ببیند، گشاده است، توان می این مکتب تربیت شود میدان در برابر او باز، و تا چشم او
گاه و بیدار است و درکی روشن دارد. ھر لحظه و ی مناسبی که برای ارشاد  دلش آ

ذیرش ھر نوع ارشادی جان ای که حرارت پ د درک کند، لحظهتوان می راھنمایی بخواھد
د آن را در توان می را به حد گذار و تفتیدن رسانیده است. به ھر شکلی که بخواھد
شود که ھرگز باز  بیاورد، در این ھنگام چنان پیوند محکم و استواری ایجاد می

شود که ھرگز از بین  ھا زده می شود، و چنان مھر ثابتی از تربیت اسالمی برجان نمی
 رود. نمی



 
 
 
 

 :فصل پنجم
 ی مسلمانان جامعه

ی  از بدیھیات روش تربیت اسالمی این است که برای اعمال و اجرای آن باید جامعه
مسلمانانی وجود داشته باشد، زیرا اگر چنان اجتماعی نباشد، و یا باشد و با این فکر و 

ی تربیت مخالفت، و برای از بین بردن آن کوشش شود ھیچ تالشی که در این راه  شیوه
مختصر اثری نیز بگذارد، پیوسته در رود، و اگر  و از بین میکند  شود اثر نمی انجام می

 معرض فنا است.
ی  ی تربیت اسالمی، تشکیل و ایجاد جامعهھا ھدف درست است که یکی از

 ای است برای رسانیدن و به مسلمانی است، اما در عین حال ھمان اجتماع، وسیله
افرادی از ابتدای عمر بر جریان انداختن و جایگزین کردن مفاھیم اسالمی و ساختن 

ی  د تا آمادهنبه آن شکل درآیند، باید تشنگانی وجود داشته باشاساس این تربیت، تا 
 ی زالل تربیت اسالمی شوند.  پذیرش و سیراب شدن از سرچشمه

 خود، تداخل میان فرد و جامعه و میان یک نسل و خودی تداخل ھدف و وسیله، به
ای که فرد در  توان میان دو نسل، و یا فرد و جامعه نمی ای است. در ھیچ لحظه ھا نسل

توان جدایی  کند، خطی رسم کرد، میان ھیچ وسیله و ھدفی نیز نمی آن زندگی می
 قائل شد.

و طبیعی است که برای تشکیل اجتماع اسالمی، باید از فرد و یا گروھی از افراد، 
پیغمبری را دریافت، جانش از نیز ھمین کار را کرد: وحی و  ج آغاز کنیم. رسول خدا

نور وحی و رسالت لبریز شد، آنگاه برای عمل و اجرای رسالت بر سطح زمین به حرکت 
ی  ی بزرگ است. در رأس آن، این باور زندهھا رسالتی تمام ھا ویژگی درآمد. این از

ی بزرگ ھا رسالتی دین را در آن گذشته است، در تمام  متحرکی است که خدا خالصه
ی توان، در  ھای خود را، به اندازه س حیات و حرکت را گذاشته است تا ریشهاین ح

رویید، سپس  خاک سست خشکی پایین برند و بنشانند که ھیچ گیاه سالمی در آن نمی
ی تاریخ مانندی نداشته  در سرتاسر زمین با چنان سرعتی امتداد پیدا کرد که در ھمه

ھایی که به  ھمه نوع نیرنگ مخالفان و تخریب است، و تا آنجا که قدرت داشت، در برابر
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داخلی انجام شد، خرابکاران نیز از سوی ھا، و بارھا  ھا و صلیبی ی تاتارھا و مغول وسیله
ایستادگی کرد، و تا حد توانایی با ھر نوع واژگونگی که بدین باور برخورد، رویارویی 

 ادامه داد: کرد. و با روح و جسمی زنده، شتابان و باالن به راه خود
، و قلب ھر کس که جان خود را در ج این نیروی حیات و تحرکی که قلب محمد

 پر ساخته بود، او را برانگیخت تا دعوت خود را درمدار تاریخ تقدیم این باور کرد، 
ی دیگران نیز وارد کند و آن را به ھمه جای زمین برساند، تا آنان نیز مانند او ھا جان

اک شده، مانند آن حضرت به روی زمین تحرک و جنبش داشته لبریز از فکر و ادر
مسلمانی بنا نھد که فکر   و یا در واقع باید گفت، او را برانگیخت تا چنان جامعه باشند.

 ی اسالمی در زندگی محقق شود و به صورت عمل درآید. در آن زندگی کند و اندیشه
مسلمانی ساخت که افراد آن  عوت نقش خود را آغاز کرد، اجتماعآنگاه این د

ی تفکرش نشو و نما کرده  رفتار و شیوهی ھا روش ی اخالق و آداب و رسوم و برپایه
یرد خواست در آن آرامش گ ای که می ازهای شد برای ھر نسل ت جامعه آشیانهبودند، آن 

ای شد برای ِاعمال و به ثمر  و نونھاالن خود را پرورش دھد. ھدف نخستین، وسیله
نیدن خود آن، ھمانگونه که ھر نسلی در نسل پیش از خود و پس از خود آمیخته و رسا

 وارد شد.
ی حقیقی و واقعی اسالمی تشکیل و عمًال به یک  لحظات تاریخی، جامعهدر آن 

 حقیقت واقعی تبدیل شد، و جریان خود را در تاریخ آغاز کرد.
ده است و بر این راه پایدار اما با وجود این، ھمیشه بر یک روش مستقیم استوار نبو

در دو قرن اخیر، به دست نشینی این دعوت،  کرده است. آخرین عقب سیر نمی
جنگندگان صلیبی بود. اینان به دلیل شکست سختی که از مسلمانان خورده بودند، 

خواستند ھر طور شده از مسلمانان انتقام بگیرند، پیوسته از ھر راھی شده برای  می
ند، تا اینکه در دو قرن اخیر موفق دکر حی مسلمانان اقدام میشکست جسمی و رو

شدند با نفوذ در زمامداران ممالک اسالمی، و رسوخ در افکار و اخالق و آداب 
ی خود علیه فکر پیروز شدند. مسلمانان نیز  مسلمانان، به مراد خود برسند و در مبارزه

ھای  د، به آسانی دژھا و پایگاهان از آنجا که احساس کردند از درون جان شکست خورده
خود را یکی پس از دیگری تسلیم کردند و در مقدسات فکری و روحی خود راه 

 ھای درونی خود را از دست دادند. انگاری پوییده، مقاومت سھل
 ی اسالمی از ھم پاشیده شد و به تجدید بنا نیاز پیدا کرد! در این ھنگام جامعه
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َل خَ ﴿ وَّ
َ
نَآ أ

ۡ
 .]۱۰۴األنبیاء: [ ﴾ۥۚ ۡلٖق نُّعِيُدهُ َكَما بََد�

 ».گردانیم آن را به حالت اول برمی ایم، ھمانگونه که ابتدا آفریده«
ھیچ اصول اولیه،  بی گیر پر مشقت معاند ھمانگونه که در جاھلیت نادان سخت

ھای جاھلی مستمر در مدار تاریخ نیز  مجتمع اسالمی تشکیل شد، و نیز در تمام دوران
ھای نوی تشکیل داد، در جاھلیت قرن بیستمی نیز  سرپا نگاه داشت، و جامعهخود را 

ن کرده به حیات خود ادامه کند، تجدید ساختما که بشر کنونی در آن زندگی می
 خواھد داد.

، بسیار ی مسلمان یت اسالمی، وجود جامعهدرآوردن ترب اردر ھر حال برای به اج
 الزم و ضروری است.

ی  ی مسلمانی پیدا نشود، و یا جامعه از این نیز گفتیم، تا جامعهھمانگونه که پیش 
مسلمانی باشد، اما در آن جامعه با افکار و اعمال اسالمی مخالفت و برای زیرپا گذاشتن 

ھای گفته شده برای ایجاد افراد مسلمان،  ی کوشش ی اسالمی تالش شود، ھمه اندیشه
 رود. شود و از بین می گرد و غبار ھوا می

شما پسر و یا دختر خود را بر اساس اخالقی که از کتاب و سنت رسول الھام 
اید و در  ی اسالمی که در آن کتاب خوانده اید، و بر اساس آداب و رسوم جامعه گرفته

ای  کنید، و از مفاھیم تربیت اسالمی به اندازه ذھن شما نقش بسته است، تربیت می
 کنید؟ آیا از آن مفاھیم شود. حال چه میکنید که سرشار  وارد ذھن و جان او می

ی دور از اجتماع حبس کنید؟ این از محاالت ھا گوش ید پسر و دختر خود را درتوان می
تربیت شدند،  گیر است. زیرا یکی از آداب مسلمانی، اجتماعی بودن است و اگر گوشه

گیری را  د زندگی گوشهتوان می ن نیستند. اسالم چنان ساختمانی دارد که نهمسلما
برگزیند و نه برای او ممکن است، زیرا یک حرکت زنده بر روی زمین و رفتار روشنی 

 است که باید آشکارا به اجرا درآید.
کنید. چه پیش  ی بیمار و فاسد رھا می ناچار فرزندان خود را در ھمین جامعه

 خواھد آمد؟
دھند عرق  و دشنام میھای پلید به ا کودکی که دیگر کودکان را ببیند با بدترین واژه

 آید. نشیند و روح او به درد می شرم بر روی او می
بیند،  کودکی که تقلب و خیانت و نیرنگ و دورویی را از کارھای رایج اجتماعی می

کند، تا بازرس و مراقبِی در نزدیکی خود نبیند به  آموزگار او در درس به او خیانت می
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 ۀھای درھم و برھم و لقلق ی او جز سخنھا ی وجدانی خود عمل نکرده درس وظیفه
انی بیش نیست؛ ھنگامی که شیرینی فروش و بازرگان و کاسب را ببیند در کاال و یا زب

فریبد، در  بیند ھر کس، دیگری را می سرانجام میبرند؛  بھا تقلب و نیرنگ بکار می
او  ھا را پشت سرش نثار کنند و بدترین فحش حضور او تملق و چاپلوسی پیشه می

 کنند؛ می
بیند بندگی و بردگی به انواع و اقسام خود از ھر رنگی در پیرامون او  کودکی که می

خواھند در برابر آنان  قدرتان می ھا، قدرتمندان از بیتر کوچک ھا ازتر بزرگ جریان دارد،
 کنند؛ بردگی پیشه کنند، و با ذلت و خواری ھمه بندگی دیگران را می

بینند ھمه به  ی پر از زشتکاری می ی آلوده در این جامعهدختر و پسر جوانی که 
 دھند؛ کنند و فریب می یکدیگر خیانت می

ی عشقبازی و تفریحات ھا داستان بیند دوستان او در مدرسه دختر جوانی که می
گویند که  یی میھا داستان کنند و روزی خود را برای یکدیگر تعریف می ی شبانه آلوده

بیند زنان اجتماع او  خیالت بیمار آنان است؛ دختر جوانی که میموردتوجه و تمایل ت
ھای فریبای بدن خود را نمایان کنند، و  کنند تا برجستگی به بدترین شکلی آرایش می

 عالمت حیوانی خود را نمایش دھند؛
بیند و در ھر  ھای سینما را می ترین فیلم ترین و افتضاح دختر جوانی که مھیج

ی را مطالعه و ھا حرف ی شرح حال ستارگان سینما و خودفروشانا روزنامه و مجله
کند، و  بیند؛ جوانی که در این محیط آلوده و فاسد زندگی می را میھا  آن عکس

شود،  راه کارھای بیھوده و احمقانه صرف میبیند فقط در  کوشش برادران خود را می
به عالم حیوان و حتی در رفتارشان بازگشت  ،یشان پوچھا ھدف بیھودگی،ھا  آن زندگی

کنند که حیوان نیز از آن بیزار است؛ دختر و پسر جوانی که  ھایی زندگی می آلودگی
ی فضایل را بر خاک؛ فقط کسانی  بینند و ھمه ی اجتماعی را واژگونه میھا ارزش تمام

شوند که  رسند که دورویی پیشه کنند، و کسانی بر خر مراد سوار می به مقصود می
ھای انسانی و دین و اخالق را حفظ کرده  اند: کسی که بزرگواری ا برگزیدهبردگی ر

قرار گرفته است، و او را واپسگرا  ترین موقعیت نباشد، در پایین وضعیتاست، اگر در بد
نامند؛ زنی که دین و اخالق و شخصیت خود را نگھداری کرده است از  و نامتمدن می

ای  ھمگان مطرود و مانند کودک سرراھی مورد تنفر دیگران است؛ دختر پاک و ناآلوده
نسانی خود بیند تا با او ازدواج کند و به پاکی، رسالت ا که جوان پاکی را مانند خود نمی
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و  ھا ھدف را در زندگی به انجام رساند؛ پسر جوانی که در کارخود سرگردان مانده به
خواھد در عالم پاک خود زندگی کند از ھمه  رسد. ھنگامی که می خواست خود نمی

ھای  ھای فاسد، بالھای کشنده، عکس چیز محروم است؛ این نیرنگ و فریب
عفت  و نکات و مطالب بی ھا داستان رسوا،کننده، زنان برھنه، رفتارھای  تحریک

ی  ھای آلوده و ناپاک و محیط آلوده انگیز، آمیزش ای مخدر و شھوت آور، موسیقی شرم
 چیست؟ھا  این فاسد؛ تکلیف کودکان و نوجوانان و جوانان در برابر

 شوند؟ می ود این ھمه فساد و تباھی مسلمانچگونه با وج
نیز امکان ندارد در ذھن و تخیالت خود چنین  ھرگز نخواھند شد. در عالم رؤیا

 ھایی را ترسیم کنیم و آنان را وادار و مجبوریم کنیم مسلمان شوند. نظریه
ی ھر فکری که  ی و جاری در زمین در بارهبر اساس سنت و آیین خدایی سار

دھنده و مفید و باقی و جاودان در جھان باشد، فقط تعداد اندک و  خواھد نجات می
اند، زمام را به دست گرفته، از  ابت و محقق کردهشماری از مردم قھرمانی را ث نگشتا

ی آلوده و نفس خود باالتر رفته، نه در عالم سرگردانی و گیجی فرو  سطح این جامعه
ای از  اند که عده شوند. پرچمی را به دست گرفته ھا غرق می روند و نه در گل و لجن می

ھای پاک و  ی مسلمان را با دست جمع شده جامعهزنان و مردان پاک به گرد آن 
 سازند: ی خویش می ناآلوده

َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ ﴿ وَّ
َ
نَآ أ
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ِ ٱ ُسنَّةَ ﴿ ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱَخلَۡواْ مِن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  �َّ  .]۶۲األحزاب: [ ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  �َّ
سنت و آیین ھمیشگی خدایی است که بر ھمین منوال بر پیشینیان گذشته است، «

 ».دا نخواھی یافتھیچ تغییر و تبدیلی در سنت و روش خ
 اسالمی ضروری است. پس یک مجتمع اسالمی برای تربیت

 ھای اجتماعی به پاکی زندگی کنند، مردم قھرمان نیستند که در گندابی  ھمه
العاده نیستند که در میان مردم پست، با روحی بلند و جانی ارجمند بسر  ھمه فوق

گاه او  ای دارد که تکیه برند. فرد عادی (در ھنگام تربیت فردی) احتیاج به جامعه
قلبش پابرجا کند. نیازمند به وجود باشد، و ایمان به فضایل مورد باور خود را در 

ای است تا او را از محیط انفرادی خود به رفتار عملی  سرمشق با صالحیت و شایسته
 در زندگانی خویش آشنا کرده بدان سوی ھدایت کند.
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ی  ی اسالمی این است که جامعه ھای نخستین جامعه و صفات و نشانه ھا ویژگی از
 آزاد و پاک است. 

 فرھنگ اسالمی دارای معنایی ژرف و گسترده است.آزادی در 
آزادی از ھر چیزی که زندگی و فعالیت فرد و یا جماعت را مقید کند. آزادی از 

دروغین و تقلبی و سدھا و موانعی که بشریت را از رفعت و پیشرفت و ی ھا ارزش تمام
 رشد باز دارد.

انسانی، آزادی و حریتی آزادی تا سطح انسانیت، بدون از دست دادن قیود شایان 
 ھای حیوانی. پاک نه آلوده به افسار گسیختگی

شود،  ھنگامی که انسان از ھر بندگی، جز بندگی حقیقی برای خدا، آزاد می
کند دارای نیرویی سھمگین، فعال، منشأ اثر و پیشرو است، به ھیچ چیزی  احساس می
آورد، جز امری که از  د نمیبند نیست، و در برابر ھیچ چیزی سربندگی فرو جز حق پای

جانب آفریدگار خود صادر شده که آن نیز ھمیشه حق است. اگر از ھر قیدی آزاد باشد، 
کند که با اطاعت از امر خدا سراسر آزادی  بر روی زمین چنان آیین و نظامی ایجاد می

 بخشد. است و راه و روش خدا سراسر آزادی است و راه و روش خدا را در آن تحقق می
ی اسالمی که تمام پیوندھای اجتماعی آن الھی است. مردم به نیکی  در آن جامعه

کنند نه به گناه و تجاوزکاری. یکدیگر را به کارھای نیک و  میو تقوا و پرھیزکاری کمک 
دارند و به خدا ایمان  ھا باز می کنند، از کارھای بد و تباھی شایسته سفارش می

ی روبه رشد، در ھا نسل کنند که د محیطی ھمکاری میآورند، با یکدیگر برای ایجا می
 ھا و آزاد از ھر قیدی، تربیت شوند. پرتو باور و ایمان پاک از تمام آلودگی

کنند، تا روش خدایی استوار  مامدار و ملت با یکدیگر ھمکاری میزدر این جامعه، 
ای که ھم  نبهجا  ی بشریت به اجرا درآید، روش و آیین ھمه سازنده و پایداری کننده

فرد، اجتماع و ھم اقتصاد و جامعه و جنگ و صلح و مقررات و قوانین را دربرگیرد. ھر 
کند. زن و مرد  ی شایان انسانی، با برادر خود ھمکاری می فردی برای تشکیل جامعه

 تحویل جامعه دھند. صالحیتیی پاک و با ھا نسل کنند تا به ھم کمک می
، اجتماع، خانواده، مدرسه و فرھنگ، روزنامه و در این جامعه حکومت، اقتصاد

 مجله، رادیو و ھنر ھمگی اسالمی است.
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 .١طور طبیعی زن و مرد مسلمان خواھند بود ای به در چنین جامعه
 فقط مفاھیم اسالمی بر ھمه حکمفرما است.

ای، برای ھمکاری و سرپرستی اقتصادی و اجتماعی  ی مردم در چنین جامعه ھمه
 .٢کنند و اقدام می خیزند ی میان افراد خود، به پا میو فکری و رو

از ای که ھم  ی پاکی و درستی استوار است. پاکی و درستی دوجانبه جامعه بر پایه
شود و ھم از جانب ملت. ھم بین پسر جوان و ھم دختر  جانب زمامداران اعمال می

دین و فرزند، میان کارگر و کارفرما، رئیس و مرئوس. لجوان، میان زن و شوھر و وا
پاکی و درستی که ھم در رفتار ظاھر وجود دارد و ھم در نیات باطنی و سرانجام پاکی 

 کار و فکر و درک. 
ھا و تولیدھای  ی انسانی نھاده شده است که واقعیتھا ارزش جامعه بر آن چنان
دھد؛ و در مقابل،  توجه نشان می ھا بدان گذارد و نه بیش از حق مادی را نه بیھوده می

ی حقیقی  ھای روحی که وسیله گیرد، واقعیت واقعیات روحی بشر را نیز نادیده نمی
ی انسانی ھا ارزش ترقی و تمدن و کامل کردن انسان است ولی از نظر تمدن مادی

 مھمی نیستند.
و آبادانی و خیر ی مردم را در راه سازندگی  ھای سازنده ی قدرت ای که ھمه جامعه

 آورد نه برای فعالیت در راه شر و فساد. به حرکت در می
گذارد در زمین جریان یابد. در برابر  در برابر شر ایستادگی کرده نمی  جامعهاین 
 کند. پیشگیری میھا  آن ھا مقاومت کرده از رواج کاری ھا و زشت ھا، تباھی نابکاری

ای برای کوشش و پاداش مردم تعیین  ھای عادالنه این جامعه موازین و سنجش
کند، نه اینکه به حرف آنان را از ایمان آوردن به فضایل و باور به کار کردن در راه  می

ی اعمال و ایمان خود به دست  خیر بفریبد، و ھیچ مالک و سنجشی برای دیدن نتیجه
 مردم ندھد.

به خدا است و فقط از  ی این اجتماع ایمان این مزایا ھمه به این دلیل است که پایه
 .٣ی دیگرھا روش روش او برای ساختن آن یاری ُجسته است نه از

 شود. اخته میس» انسان صالح«ای است که  ن جامعهدر چنی
_____________________ 

 .»معركة التقاليد«در کتاب » حین نکون مسلمین«ـ نک به فصل ١
 که به تفصیل بحث شده است.» عدالت اجتماعی در اسالم«به کتاب ـ در این باره نک ٢
 مراجعه شود.» واقعیت و آرمان«ـ به آخر کتاب فصل ٣
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 شود. ترین فرد در این جامعه تربیت می ین کوشش صالحتر کم با
بر  ای پسران و دختران خود را البته این سخن بدان معنا نیست که در چنین جامعه

ی خود رھا کنیم، آنان را بدین فکر متکی سازیم که جامعه ھمه ھا ھوس اساس ھوا و
خودی افراد با یکدیگر، بر  چیز را برای آنان خواھد ساخت و با برخورد طبیعی و خودبه

 شوند. ی فضیلت تربیت می پایه
محیط  ای نیاز دارد تا در ھرگز چنین ھدفی نداریم! ھر گیاھی جداگانه به توجه ویژه

ی صالح و  رشد خود به جنبش درآید و به کمال رسد. آنچه که جامعه را جامعه
کند، نه  کند، جو و آب و ھوایی است که باین رشد و نمو کمک می ای می شایسته

گردباد سوزانی که گیاه را بسوزاند، درخت را از ریشه بکند و یا آن را کج کند، و یا 
 را از بین ببرد.ھای درخت و گیاه  ھا و خوشه شاخه

 اند. ای پاک گرد آمده چمنزار طبیعی نونھاالن، خانواده است. پدر و مادر در آشیانه
ی اسالم نسبت به خانواده و به پدر و مادر، به عنوان دو فرد  ی توجه ویژه در باره

 مسلمان، پیش از این بحث شد.
فضیلت است، با توجه ی با  ی اجتماع اسالمی خانواده افزاییم که پایه در این جا می

و وسایل در یکدیگر، خانواده خود، کودک شیرخوار اجتماع  ھا ھدف به وارد کردن
 ی فرزندان خود است. ی درست و ھم تربیت کننده گذار جامعه است. ھم پایه

روش تربیت اسالمی را با تمام اصول و جوانب تحقق بخشیم که فرد  توان می آنگاه
 و اجتماع اسالمی یافت شود. در آن ھنگام است کهی مسلمان  مسلمان، خانواده

 ایم انتظار داشته باشیم. ھای گوارای از این بذری که کاشته یم میوهتوان می

 ی تربیت میوه
ھا کردیم کیست؟ کدام انسانی  تربیت او به روش اسالمی کوششآن فرد که برای 

متقابل جان او را  است که روح و عقل و جسم او را به این روش پرورش دادیم، خطوط
سرایی و  ھماھنگ کرده او را به وسایل تربیتی، مانند سرمشق و پند و اندرز و داستان

 عادت و پیشامدھا ...، تربیت کردیم؟
ای  ای دارد؟ چگونه چھره است. آن انسان چگونه چھره» انسان صالح«ی  آن، چھره

ر و نھان آن را ھای آن را به دست گرفته خطوط آشکا است که ممکن باشد رشته
 ای عالی در معرض انظار قرار دھیم؟ پیروی کرده برای سرمشق به عنوان نمونه
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ھای  ای که در فصل گوییم او انسان عابدی است. عبادت (بدان گونه بدیھی است می
ای است که در تمام  گیرد. چھره ھای حیات را در برمی گذشته شرح دادیم) تمام جنبه

گرد. به سخن دیگر، این شخص، در  مطالعه و بررسی قرار میلحظات زندگی خود مورد 
گذرد؛ به خدا متصل  کند، در ھر فکری که از ذھن او می ھر کاری و رفتاری که می

ی آن انسان را به  بوده، او را در نظر دارد و متوجه او است. این تصویر، خطوط چھره
اگیری از او رسم کرد. ھای فر دھد، باید صفات و نشانی نمی روشنی و کمال ارائه

سرانجام به توضیح بیشتری در این باره نیاز است. خطوط روشن تقوا، فروتنی و آزرم 
 ی او نمایان است: بر چھره

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾�

 ».کسی است که از ھمه باتقواتر باشدترین فرد شما نزد خدا  گمان گرامی بی«

ثَرِ ﴿
َ
� ٱِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ  .]۲۹الفتح: [ ﴾لسُّ

 ».ھایی از سجده نمایان است ن نشانهھای آنا در چھره«

ِٰد�ِ�َ ٱوَ  ۡلَ�ٰنَِ�ِٰت ٱوَ  ۡلَ�ٰنِتِ�َ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱوَ  لُۡمۡسلَِ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمۡسلِِم�َ ٱ إِنَّ ﴿  ل�َّ
ِٰدَ�ِٰت ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  ل�َّ ٰبَِ�ٰتِ ٱوَ  ل�َّ �ِ�َ ٱوَ  ۡلَ�ِٰشَ�ِٰت ٱوَ  ۡلَ�ِٰشعِ�َ ٱوَ  ل�َّ َ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمَتَصّدِ  لُۡمتََصّدِ
�ِِم�َ ٱوَ  ٰٓ �َِ�ٰتِ ٱوَ  ل�َّ ٰٓ ٰكِرِ�نَ ٱوَ  لَۡ�ٰفَِ�ِٰت ٱفُُروَجُهۡم وَ  لَۡ�ٰفِِظ�َ ٱوَ  ل�َّ َ ٱ ل�َّ َكثِٗ��  �َّ
ٰكَِ�ٰتِ ٱوَ  َعدَّ  ل�َّ

َ
ُ ٱأ ۡجًرا َعِظيٗما  �َّ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  .]۳۵األحزاب: [ ﴾٣٥لَُهم مَّ

مان، مردان یمان و زنان با این، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایقیبه «
ع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر یع فرمان خدا و زنان مطیمط

ننده و کنان با خشوع، مردان انفاق با، مردان با خشوع و زکیبا و زنان صابر و شکیو ش
دامن و کدامن و زنان پاکدار، مردان پا دار و زنان روزه ننده، مردان روزهکزنان انفاق 

نند، خداوند برای ک اد خدا مییار یه بسکاد خدا ھستند و زنانی یار به یه بسکمردانی 
 ». می فراھم ساخته استیھمه آنان مغفرت و پاداش عظ

ۡزَ�ٰ لَُهۡمۚ إِنَّ  قُل﴿
َ
بَۡ�ٰرِهِۡم َو�َۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
واْ ِمۡن � َ ٱّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ َخبُِ�ۢ  �َّ

بَۡ�ٰرِهِنَّ َو�َۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ  َوقُل ٣٠بَِما يَۡصَنُعوَن 
َ
النور: [ ﴾ّلِۡلُمۡؤمَِ�ِٰت َ�ۡغُضۡضَن مِۡن �

۳۰-۳۱[. 
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دن زنان نامحرم یبگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دبه مردان مؤمن «
تر است،  زهکین برای آنان پاینند، اک] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ  گرانیو عورت د

گاه است. و به زنان باا ه انجام میکی یارھاکقطعًا خدا به  مان بگو: چشمان یدھند، آ
 »....نندکخود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ 

 .١»حیا از ایمان است«
و  خسار او نور تقوا پرتو افشان است،ایم که از ر ما در برابر شخصی قرار گرفته ،آری

از جمال او خشوع آشکار است، و در حرکت و گفتار او آرامش و وقار و آزرم نمایان 
 شود. یم

 از ضعف او است!ھا  این اما آرامش و رقت و آزرمش تو را نفریبد که گمان کنی
گذار و خوار  ی ما، در برابر ھیچ کس ناتوان و خاشع و سر بر آستان این انسان نمونه

و واله و شیدا نیست جز خدا. فقط خدایی که شریک ندارد. اما در برابر غیرخدا، ھمان 
 یار نیرومند و استوار است.شخص، توانا، سختگیر، بس

آرامش و رقت در کنار سختگیری و خشم در برابر کسی است که به یکی از این 
شود  مقدسات او تجاوز و تعدی کند! در این زمان ویژگی و صفت دیگری از او پدیدار می

 ی صفت نخست است: که تکمیل کننده

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  .]۲۹الفتح: [ ﴾رَُ�َآُء بَيۡنَُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

ان خود یر و در میگ افران سختکند بر یه با اوکسانی کرسول خداست و  ج محّمد«
 ».مھربانند

آری، نه شدت عمل مانع مھربانی است و نه مھربانی مانع سختگیری. ھریک در 
 است.شود. ھر دو نیز درست  جای خود اعمال می

طور مطلق اعمال  در ھر جا و ھر منظور، و در برابر ھر کسی، رقت و مھربانی به
 شود. نمی

سختگیری و شدت عمل نیز آن چنان بیخود و پوچ و بیھوده  به ھمین ترتیب،
 ی طبع انسان را مسموم کند. نیست که بیجا اعمال شود و در نتیجه، ھمه

که در ھر موقعیتی به تناسب ھمان بلکه آنچنان خوی نرم و قابل انعطافی است 
د در درون خود توان می رود، کسی که ھم حس رحمت و مھربانی را موقعیت بکار می

_____________________ 
 ـ حدیث نبوی به روایت بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسایی.١
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داشته باشد، ھم نیروی سختگیری را ھرگاه و ھرجا که بخواھد، به اختیار از آن دو 
نه کند که در برابر کفار و منافقان چگو گیرد. خدا پیامبر خود را راھنمایی می یاری می

 رفتاری پیشه کند:

َها﴿ ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ  .]۷۳التوبة: [ ﴾َعلَۡيِهمۚۡ  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  لُۡكفَّ

 ».جھاد کن و بر آنان سخت گیر ، با کفار و منافقانای پیغمبر«
را در ھمان زمان در رفتار خود نسبت به مؤمنان نیز راھنمایی  ج آن حضرت

 کند: می

ِ ٱرَۡ�َةٖ ّمَِن  فَبَِما﴿ ا َغلِيَظ  �َّ ْ َ�  ۡلَقلۡبِ ٱِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا  ﴾ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
 .]۱۵۹عمران:  آل[

دل بودی مردم از  رحمت خدا تو را نرمخوی و مھربان گردانید، اگر تندخو و سخت«
 ».شدند ِگرد تو پراکنده می

خدا این دو این خشونت نسبت به کفار، خشونت طبیعی و سنگدلی ذاتی نیست. 
کند. آن را نیرویی قرار داده است برای  از پیغمبر خود نفی می جویانه را صفت کینه

 رسد. رویارویی با شّر؛ زیرا سرانجام به خیر می
را  دھد تا موقعیت و تناسب بکار بردن آن من میدر این صفت، کلیدی به دست مؤ

رسد. این سخن  ی ممکن بدین ھدف میھا راه بداند. آخرین ھدف او خیر است. به تمام
 پاکیزه برای دفع شر مؤمن بسنده است:

ۚ ٱَوَ�  ۡ�ََسَنةُ ٱ�َۡسَتوِي  َوَ� ﴿ ّيِئَُة ِ  ۡدَ�عۡ ٱ لسَّ ۡحَسُن فَإَِذا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ  ۥبَۡيَنَك َو�َۡيَنهُ  �َّ

نَّهُ 
َ
 .]۳۴فصلت: [ ﴾٣٤ َ�ِيٞم َوِ�ٌّ  ۥَعَ�َٰوةٞ َك�

د) ین، ناگاه (خواھی دکی دفع یکست بدی را با نیسان نیکی و بدی یکھرگز ن«
 ».می است!یی دوستی گرم و صمیان تو و او دشمنی است، گویه مکس کھمان 

ِ  ۡدَ�عۡ ٱ﴿ ۡحَسُن  لَِّ� ٱب
َ
ۚ ٱِ�َ أ يَِّئَة  .]۹۶المؤمنون: [ ﴾لسَّ

 ».ی ده)!یکن (و پاسخ بدی را به نکن راه و روش دفع یبدی را به بھتر«
 رسد: در واقع پند و اندرز دادن به نیکی به نتیجه می

ِ  ۡدعُ ٱ﴿  .]۱۲۵النحل: [ ﴾ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
 ».با پندھای حکیمانه و اندرزھای نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت کن«
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بخشد، در  اگر ھیچ یک از این وسایل مؤثر نشد، جز سختگیری چیزی فایده نمی
 این زمان شدت عمل درست است.

 ھا چیرگی دارد: ی حالت ھای خود قوی است، و بر ھمه مؤمن در تمام حالت

نُتُم  َوَ� ﴿
َ
ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤِمنَِ�  ۡ�  .]۱۳۹عمران: آل [ ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

نه احساس خواری و کوچکی کنید و نه اندوھی به خود راه دھید، شما از ھمه «
 ».برتر ھستید اگر مؤمن باشید

 ی او است.ھا ویژگی این یکی از
یابد و در حالت فزونی نعمت احساس  مؤمن در حالت خوشی، متکبرانه چیرگی نمی

 کند. مستی و سبکسری نمی
ای است که اسالم آن را  بلکه کبر و غرور احمقانه گی نیست،زیرا این کار چیر

 دوست ندارد:

َك لِلنَّاِس َوَ� َ�ۡمِش ِ�  َوَ� ﴿ �ِض ٱتَُصّعِۡر َخدَّ
َ
ۖ إِنَّ  ۡ� َ ٱَمرًَحا َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ۡتَاٖل  �َّ

نَ�َر  ۡغُضۡض ٱِ� َمۡشيَِك وَ  قِۡصدۡ ٱوَ  ١٨فَُخورٖ 
َ
ۡصَ�ٰتِ ٱِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

َ
 ۡ�َِم�ِ ٱلََصۡوُت  ۡ�

 .]۱۹-۱۸لقمان:[ ﴾١٩
چ یه خداوند ھکن راه مرو یی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمیاعتنا با بی«

اه کن از صدای خود بکت یرفتن، اعتدال را رعا ّبر مغروری را دوست ندارد. در راهکمت
 ».ن صداھا صدای خران استیتر ه زشتکاد مزن) ی(و ھرگز فر

�ِض ٱۡمِش ِ� �َ  َوَ� ﴿
َ
ۖ إِنََّك لَن َ�ۡرَِق  ۡ� �َض ٱَمرًَحا

َ
َباَل ٱَولَن َ�ۡبلَُغ  ۡ�  ﴾٣٧ُطوٗ�  ۡ�ِ

 .]۳۷اإلسراء: [
افی، و طول قامتت ھرگز کن را بشیتوانی زم بر راه مرو! تو نمیکن، با تیو روی زم«

 ».رسد! ھا نمی وهکبه 
 روی و اعتدال. دعوتی است به تواضع و میانه

احساس برتری کرد که شخص از خدا عزت بخواھد، خود را  توان می واقعاً ھنگامی 
از ھر مذلتی حفظ کند و آن را برتر از ھر چه غیرخدا است بداند، ھر آلودگی را که 
بدان رسیده بزداید، و آن را از ھر خضوع و خشوعی که موجب آزار و اذیتی به شخص 

 شود، بازدارد.
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ھای پیروزی و چیرگی خوشی او  به ساعت ھای شخص مؤمن، منحصر این حالت
کند که شما از ھمه برتر ھستید که در جنگ  ھنگامی به مؤمنان یادآوری می نیست.

 اند: اید و کفار چیره شده شکست خورده

نُتُم  َوَ� ﴿
َ
ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤمِنَِ�  ۡ� َ�َقۡد َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرٞح  إِن ١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  لَۡقۡومَ ٱَمسَّ 
َ
 .]۱۴۰-۱۳۹آل عمران: [ ﴾�َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

نه احساس خواری و کوچکی کنید و نه اندوھی به خود راه دھید، شما از ھمه «
گ برتر ھستید اگر مؤمن باشید. اگر به شما آسیبی رسید به دشمنان شما نیز (در جن

  .»گردانیم دیگر) آسیب رسید. این روزگار را دست به دست میان مردم می
اگرچه در جنگ شکست خورده باشند. از  کنند، منان برتری خود را حفظ میؤم

شوند، جھت فعالیت آنان در  ای که ایمان وارد قلب آنان شد برتر می نخستین لحظه
 ی جذابی چیره ھستند. زمین روشن است و بر ھر بھره

ی مراحل  ھای انسان مؤمن است. این ویژگی در ھمه این برتری، از بارزترین نشانی
ھا ھمراه انسان صالح است، ھرجا شایسته باشد بدان روش رفتار کند،  حیات و موقعیت

 به اختیار او است.
ایستد، اگرچه در حال ھزیمت و شکست  مؤمن در برابر ستم و ستمگر، با قدرت می

ی پیروزی به دست نیاورده است که  تری و چیرگی خود را در لحظهباشد؛ زیرا این بر
ی شکست از دست بدھد. آن را از نیروی ایمان به خدا و ارتباط با حضرت او،  در لحظه

برد، و نه پیروزی آن را باز  به دست آورده است. از این رو نه شکست آن را از بین می
 در ھمه حال با او است.گرداند، نیرویی است در درون جان مؤمن که  می

ان و اشیای گدھند شخص مؤمن اگرچه در زندگی نیازمند باشد، اما در برابر فریب
ایستد، زیرا سزاوار نیست مؤمِن به خدا واصل شده، انحراف از راه خدا و  فریبا می

در  ی عظمتش ند، زیرا ھر چیزی با ھمهھای او پیشه ک و فرمان مخالفت از دستورھا
ی فراوانی، در برابر بقای خدا فانی است. فقط  دا پست و ناچیز و با ھمهبرابر عظمت خ

 خدا باقی است و حساب خدا:

نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ  َوَ� ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ  ۦٓ َ�ُمدَّ
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ�  �ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]۱۳۱طه: [ ﴾١٣١ َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�
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م، یا ی از آنان دادهیھا ه به گروهکی ماّدی، ھا نعمتھرگز چشمان خود را به  و«
م و روزی پروردگارت ییازمایاست تا آنان را در آن بیھای زندگی دن وفهکشھا  این ن!کفیم

 ».دارتر است!یبھتر و پا
اگر چه مؤمن سوزش شھوت را در اعصاب خود احساس کند، باز در برابر آن چیره 

تر و ارجمندتر از آن است که در  ا این مؤمن به حق نائل شده، نزد خدا گرامیرزیاست، 
کند  نیاز نمی ھای آلوده خوار شود، برای اندک لذت ناپایداری که او را بی برابر شھوت

شود و  مند می پاکیزه و بھتر از آن را از راه حالل بھرهدر گل فروماند، در صورتی که 
 پیوسته بھتر از آن را نزد خدا خواھد دید:

ِينَ ٱ َوۡليَۡسَتۡعفِِف ﴿ ٰ ُ�ۡغنَِيُهُم  �َّ ُ ٱَ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ  .]۳۳النور: [ ﴾ۦۗ مِن فَۡضلِهِ  �َّ
ه خداوند آنان کنند تا آنکشه یدامنی پکد پایابند بای ] ازدواج نمی ه [اسبابکسانی ک«

 ».ندکش توانگر یرا از فضل خو
ی حقیقی ھا ارزش ایستد، زیرا از ی دروغین فریبا میھا ارزش انسان صالح در برابر

کند.  ساخته او را متزلزل نمیی بشر ھا ارزش خداداده و از راه خدا یاری گرفته است.
و نه پست. ممکن نیست بر  ی بشری، جز در ظاھر، نه واالمرتبه استھا ارزش این

 مؤمن؛ ۀبینان ی خدادادی او چیره شوند، ھرگز در سنجش واقعھا ارزش ادراک جان و
کند، و در حقایق اشیاء  ی حقیقی الھی برابری نمیھا ارزش ی دروغین باھا ارزش

 دھند: تغییری نمی

ِينَ ٱَ�ۡفَسَك َمَع  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب َوَ� َ�ۡعُد  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  لَۡعِ�ِّ ٱوَ  لَۡغَدٰوة
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة  ۡ�َيا ۡ�َفۡلَنا قَۡلَبهُ  �ُّ

َ
َهَوٮُٰه  �ََّبعَ ٱَعن ذِۡكرِنَا وَ  ۥَوَ� تُِطۡع َمۡن أ

ۡمُرهُ 
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَ  ۡ�َقُّ ٱ َوقُلِ  ٢٨فُُرٗطا  ۥَوَ�َن أ ۚ ِمن رَّ  ﴾ۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡر

 .]۲۹-۲۸الکهف:[
و ھمیشه با شکیبایی خود را با کسانی برابر و ھمراه کن که صبح و شام خدا را «

ھای  خواھند، یک لحظه از آنان چشم مپوش که به زینت خوانند و رضای او را می می
ایم و  یاد خود غافل کردهدنیا مایل شوی. ھرگز پیروی از کسی مکن که ما دل او را از 

حق ھمان است  :کند و کار او تبھکاری است. بگو او نیز از ھوای نفس خود پیروی می
ن بیاورد و ھر که خواھد خواھد ایما که از جانب پروردگارتان رسیده است، ھر که می

 ».کافر شود
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و تکبر  ناز . نه بایابد، بدین دلیل است دھد و چیرگی می اگر برتری از خود نشان می
 بسیارھا  این دارد، تابد، و نه با تبختر بر روی زمین قدم برمی روی از مردم نمی

خواھی مؤمن شود! زیرا مردم به دلیل ایمان او را  از آن است که موجب برتری تر کوچک
محکمی در درون » حقیقت«کنند  دانند، مردم احساس می محترم شمرده با ارزش می

 نیست که با اندک برخورداری در برود. او است، توخالی و از باد
و  ھا ویژگی کند. از جویی خود مردم را تحقیر نمی مؤمن در این برتری ،آری
ھای انسان مؤمن صالح این نیست که دیگران را کوچک شمرده جز اینکه در پی  نشانی

آزار و اذیت او باشند که در این صورت، با خردک نگریستن در آنان، از خود دفاع 
ای باشد. و در  کند. خدا سر و صدا و فریاد را دوست ندارد، مگر اینکه از ستمدیده می

 کند که باید با داد و بیداد از خود دفاع کند: این صورت تصریح می

ُ ٱ۞�َّ ُ�ِبُّ ﴿ ِ  ۡ�َۡهرَ ٱ �َّ وٓءِ ٱب  .]۱۴۸النساء: [ ﴾إِ�َّ َمن ُظلِمَۚ  لَۡقۡولِ ٱِمَن  لسُّ
برای کسی که بدو ظلمی خدای دوست ندارد کسی با فریاد بدگویی کند مگر «

 ».رسیده باشد
شخص مؤمن نیز با تحقیر ستمکاران و اظھار نیروی برتری خود بر آنان، از تجاوز 

 کند: آنان بر زیردستان و ستمدیدگان پیشگیری می

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿ �ِض ٱَ�ۡمُشوَن َ�َ  �َّ
َ
قَالُواْ َسَ�ٰٗما  لَۡ�ِٰهلُونَ ٱَهۡوٗنا �ذَا َخاَطَبُهُم  ۡ�

 .]۶۳الفرقان: [ ﴾٦٣
بندگان واقعی خدا به سبکی بر زمین قدم برداشته اگر در مورد خطاب نادانان «

 ».)شوند کنند (باصفا و صلح از آنان رد می سالم می ھا بدانقرار گیرند 
ش ھای انسانی است. قلب کششانسان صالح، بجز موارد یادشده، شخصی با 

ھای  ت نسبت به بنی نوع انسان است، با تمام تواناییی لبریزی از عطوف سرچشمه
 بشری و حرص و آز و ستیزگی و غروری که در نھاد آنان نھفته است.

 اند: از نفس واحدی منشأ گرفتهھا  انسان ی به یاد دارد ھمه

ِيٱ۞ُهَو ﴿  .]۱۸۹األعراف: [ ﴾َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ  �َّ
 ».ی شما را از یک نفس آفرید که ھمهاو کسی است «
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به یاد دارد که با این بشر برادر است. به یاد دارد با نفس خود مبارزه کرده، گاه آن 
دھد که ھنگامی مرتکب لغزشی شدند  را مغلوب و خاضع نسبت به مردم را بدان یاد می

 آنان را بپذیرد:عذر 

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َ�َٰ�ُٰت ٱ۞وََسارُِعٓوا �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ١٣٣لِۡلُمتَّقَِ�  آءِ ٱيُنفُِقوَن ِ�  �َّ َّ آءِ ٱوَ  ل�َّ َّ  ﴾�َّاِس� ٱَعِن  ۡلَعا�ِ�َ ٱوَ  لَۡغۡيَظ ٱ ۡلَ�ِٰظِم�َ ٱوَ  ل�َّ
 .]۱۳۴-۱۳۳عمران: آل[

آماده  ،و زمین ھا آسمان بشتابید برای آمرزش پروردگارتان و بھشتی که به پھنای«
شده است برای اھل تقوا، یعنی کسانی که در خوشی و سختی مال خود را انفاق کرده، 

 ».پوشند ھای) مردم چشم می از (لغزشخورند و  خشم خود را فرو می
خواھد، و با وجود  خود، خیر و خوبی را برای مردم میھای انسانی  با کشش و انگیزه

ایی با آنان نداشته باشد، اما نیشی و آشواینکه ممکن است آنان را نشناسد و ارتباط خ
کند. با کشش انسانی خود نیروھای خویش را در  احساس مھربانی نسبت به آنان می

بیشتری از مردم سود  کند که به تعداد می اندازد، و کاری راه نفع دیگران بکار می
 فرمود: ج برساند. رسول خدا

ھیچ فرزند آدمی نیست مگر اینکه بر او واجب است ھر روزی که آفتاب در آن «
از کجا بیاوریم صدقه بدھیم؟ فرمود:  ،ای بدھد. گفته شد: ای رسول خدا تابد صدقه می

سبحان الله  صدقه تنھا پول و مال دادن نیست. درھای خیر و نیکوکاری فراوان است،
ال إله إال  (تسبیح)، الحمد لله (شکر نعمت گزاردن)، الله اکبر (خدا را بزرگ داشتن)،

ی خیر است و صدقه به ھا راه امر به معروف و نھی از منکر کردن ھمه ازو  گفتن، ،الله
رود. اگر رنج و اذیتی را از سر راه برداری، مطلبی را به کری بفھمانی، کوری  شمار می

ی  ھنمایی کنی، نیاز نیازمندی را برآوری، با تمام توان پاھای تو، برای درماندهرا را
 ی ی ضعیفی را برداری؛ ھمه فریادخواھی قدم بردارد، با توان دو بازوی خود بار افتاده

 .١»است  صدقهھا  این
کند، بلکه  ی انسانی عمل می ھا و انگیزه نه تنھا در این چنین کارھا با صفت

خداوند « ای خدمت به انسانیت باشد:رگ و کشتار نیز در راه خدا و بکوشد جن می
 جنگید به بھترین نیکوکاری و اقدام نیک را در ھر چیزی واجب کرده است: اگر می

_____________________ 
 ـ به روایت ابن حّبان و بیھقی.١
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کنید به نیکوترین روش باشد؛  یوانی را ذبح میای بکشید و جنگ کنید، اگر ح گونه
 .١»وان به آسانی کشته شودخود را آنچنان تیز کنید که حی دبدین ترتیب که کار

بارز انسان صالح مؤمن است. ھای  دوست داشتن و قدرت بر محبت کردن، از نشانی
ھیچکس از «مؤمن بدان اندازه انسان است که قدرت محبت نسبت به دیگران را دارد: 

وست داشته باشد که شما ایمان نیاورده است، مگر اینکه ھمان را برای برادر خود د
 .٢»ردبرای خود دا

محبت خالصی که نه چشم انتظار پاداشی دارد و نه سپاسی، و نه ھدف او از آن، 
 کسب چیزی است. محبت برای خدا و در راه خدا.

عظمت نفسانی از درون، و غنای نفسی لبریز از محبت مردم و عطابخش. زیرا از 
ی سرشار و  گیرد که تمام شدنی نیست. سرچشمه چنان منبع بزرگی سرچشمه می

فیاض محبت الھی. عالمت محبت او به مردم این است که برای مردم خیر و خوبی 
ھای  و نشانی ھا ویژگی کند. برای این، با خواھد و آنان را به خیر و نیکی دعوت می می

کند که دوست دارد آنان را به راه  ھمیشگی خود امر به معروف و نھی از منکر می
و خیر و نیکی را برای آنان خواستار است، نه برای این که بر آنان  ،راست ھدایت کند

 چیرگی یابد و یا به راھی بکشاند که از او اطاعت کنند.
این شخص مؤمن صالح صاحب مروت و جوانمردی است که از دردھای مردم متأثر 

را  د مال و کوشش خودتوان می دھد و تا شتابد، روزی به آنان می شده به کمک آنان می
 کند: در راه مردم مصرف می

ٰ ُحّبِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاَ� ﴿ بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱَذوِي  ۦَ�َ آ�ِلِ�َ ٱوَ  لسَّ  لسَّ
 .]۱۷۷البقرة: [ ﴾لّرِقَابِ ٱَوِ� 
مان و یتیشاوندان و یه به آن دارد، به خوکای  و مال (خود) را، با ھمه عالقه«

 ».ندک نان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق میکیمس
شخصی است متعادل و ھماھنگ. در رفتار و فکر و درک او این اعتدال دیده 

بکار  ی متناسب خود ی نیروھا و استعدادھای خود را به اندازه شود. از آنجا که ھمه می

_____________________ 
 ماجه. نـ حدیث نبوی به روایت مسلم و ابوداود و ترمذی و نسایی و اب١
 ـ حدیث نبوی به روایت بخاری.٢
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ی کافی از  ھای خود را به اندازه هی بھر اندازد، تعادلی در زندگی او ایجاد شده ھمه می
 برد. زندگی می

کند، چنان  نمی رود و اقدام به کاری با یک جھش و تحریک ناگھانی به جلو نمی
 راند. متوازن و متعادل است که عقل او را به جلو می

ی معین رسیده است که در  ھای زندگی به تناسب و اندازه ی جنبه چنان به ھمه
ایجاد کرده و در برجی عاجی و نفوذناپذیر و دژ محصور افکار و ی امور ھماھنگی  ھمه

ھا را نداند و مورد توجه قرار ندھد، زیرا  احالمش خود را گرفتار نکرده است که واقعیت
 ھای زندگی ھوشیار است. نیروی حیاتی او بیدار شده و نسبت به واقعیت

گیری از  ی بھرهی شئون زندگی او برقرار است که برا چنان ھماھنگی در ھمه
کند؛ زیرا روان روشنبین آزاد،  ھای زمینی و عالم ماده خود را غرق نمی زندگی، در بھره

د از سنگینی خاک توان می برد و با ایجاد توازنی در او او را از این سطح پست فراتر می
التر بکشد، و بدون اینکه مانند حیوانات فقط به کاالھا بچسبد، از ازمین خود را ب

ھمیشه توان سبکبار کردن خود را شود و  ور می ھای پاک زمین بھره ھا و بھره یزهپاک
 زش به جھاد در راه خدا در او وجود دارد.یگنھنگام ا

شود تا اینکه  از ھمه جھت دارای توازن است، فورًا از خبری که شنیده متأثر نمی
 برای او ثابت و روشن شود:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ  �َّ ن تُِصيُبوا

َ
ْ أ ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا َءاَمُنوٓا

ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدمَِ�   .]۶الحجرات: [ ﴾٦َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ
ه از روی کد [تا مبادا] آنینکاورد، بررسی یتان بیای مؤمنان، اگر فاسقی خبری برا«

 ».دیمان شوید، پشیا ب شدهکد، آن گاه بر آنچه مرتیان رسانینادانی به گروھی ز
شود تا اینکه با  ی جدیدی که به گوش او رسید فوری متأثر نمی ھر نظریه

زیرا دوست ندارد مانند ھای خود آن را بسنجد و حق نھفته در آن ثابت شود،  میزان
 کسانی باشد که:

ۖ ٱِمۡن ِعۡلٍ�� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ۦلَُهم بِهِ  َوَما﴿ نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ  ﴾٢٨ا  ٔٗ َشۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� ِمَن  لظَّ
 .]۲۸النجم: [

وجه از حق  ه ھیچکنند و گمان شخص را ب جز گمان خود از چیزی پیروی نمی«
 ».کند نیاز نمی بی
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ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  ۡمعَ لسَّ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶اإلسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 
دل ھمه مورد پرسش  از چیزی که علم نداری پیروی نکن، زیرا گوش و چشم و«

 ».گیرند قرار می
ماند، زیرا  آمیز نمی صبعطور خشک و ت در باورھای پیشین خود به ،با وجود این

ت خدا این است که شخص فکر متعصب از ایمان نیست، شناختن قدر نعجمود و 
ی آن بیندیشد و معرفت پیدا کند. از  خدادادی خود را بکار اندازد و به وسیله

ی حق بررسی کند، ھمینکه حق برای او  ھای واجب است که انسان در باره وظیفه
 .»ی مؤمن است حکمت، گمشده«وی کند. ثابت و روشن شد از آن پیر

د در تمام اعمال توان می ای است، برنده از آنجا که دارای توان کنترل کننده و پیش
خود توازن و ھماھنگی ایجاد کند، با این قدرت به راه و روش و دستور خدا ھدایت 

 دھد. ی کارھای خود را به ھمان شیوه انجام می شود و ھمه می
فعال مثبتی دارد که این شخص بر روی زمین قدرتی است فعال. چنان قدرت 

تواند در زندگی منفی باشد.  انگیز است. با ایمانی که دارد، بطور طبیعی، نمی شگفت
ی زنده و متحرک ایمان او را برمی انگیزد تا آن را در جھان واقع آشکار و  انگیزه

داند، زیرا به  واجب میمحسوس عملی کند. اجرای قانون و راه روشن خدا را بر خود 
داند راه و قوانین خدا را از  برتری و وجوب آن ایمان دارد، بر خود حتم میحقانیت و 

 ی عمل درآورد. ی درک واقعی به مرحله مرحله
نگرش و دریافت او به حقیقت قدرت آفریننده، به حقیقت ایمان، به حقیقت جھان 

ی در طور طبیع ای دیگر، به ای از آنان به پاره ھستی، به حقیقت انسان و ارتباط پاره
کند که  ی ھر چیزی که بدو عرضه شود، و یا جلوی آن قرار بگیرد، نظری ایجاد می باره

 سرچشمه گرفته است.از ارشادھای این روش 
بینی اسالمی  چیز، ھمان جھان بینی این شخص نسبت به ھمه به سخن دیگر، جھان

 ی این نگرش و روش اسالمی سیراب شده است. از این رو است، و از سرچشمه
ی ھر  تواند در برابر پیشامدھا و فکر و نظریه و عملی، منفی باشد زیرا خود در باره نمی

 نگرش خاصی دارد.ھا  این یک از
نیروی حیاتی او را اسالم برای این پرورش داده است که بکار گرفته شود، نه 

ا ی خد شود تا براساس اراده ھمیشه بدون فایده در یکجا انبار شود. بکار گرفته می
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تواند ھمیشه پژمرده و تنبل و  نمی زمین را بسازد و به پیش برد. چنین شخصی
سرباری باشد چشم انتظار تا پیشامدھا او را به جلو برانند، این انسان مؤمن صالح نه 

 ھا. آن کند و نه پیش از ھمراه با رویدادھا حرکت می
 د.ایست ی مثبت فعال او این است که در برابر شر میھا ویژگی از

جایی ببیند، و با وجود توان  جھت باشد و سرایت آن به تواند ناظر شری از یک او نمی
انگاری واکنشی از خود نشان ندھد. این  متوقف کردن و یا تغییر جھت آن با سھل

 انگاری، با آن طبیعت مثبت و با اصول ایمان او مخالف است. سھل
اھرًا مغلوب شود، اما قلب او اگرچه ظ کند، با این شر مبارزه میتا قدرت مبارزه دارد 

شود، و در این صورت قلبًا خواستار تغییر مفاسد است که این  تسلیم شر نمی
 ی ایمان است. ترین درجه ضعیف

من تربیت شده، براساس طبیعت مثبت و کارآی خود، شخصی است با ؤاین م
ارزش خود در این وجود و اھمیت و  ی انسانی مستقل. مستقل بدین معنا که به انگیزه

گاھی عمل می گاه است، و براساس این درک و آ  کند. زندگی آ
الن پسر فالن است، و یا از نظر فالن نژاد و داند که ف ھمیت خود را در این نمیا

داند که شخصی  یمنسبت و قدرت و دارایی صاحب عزت است؛ اھمیت خود را در این 
شده است که در حقیقت در این جھان  سوی قدرتی ھدایت است با ایمان و باور، و به

 مؤثر است و از این ایمان صاحب عزت است.
صورت قدرتی فعال و ھستی بخش قرار داده است، از این رو  این ھدایت، او را به

کند دارای قدرتی حقیقی است، ارزش فردی خود را به میزان این ایمان  احساس می
کند شخصیت و  ارد زیرا احساس میر اینجا است که شخصیتی مستقل ددسنجد. و  می

ی او است و نه از شخصیت میراثی و نه برای شغل و یا  وجود او نه برای خانواده
ی خودش است و  اجتماع او، بلکه تنھا از وجود خود او و از وجود به خدا ھدایت شده

 بس.
مانند خود، شخصی است تا  این انسان صالح با ایمان، با شخصیت مستقل و بی

کشد! پیوند  ای نمی استقالل او میان او و مردم پردهن خود اجتماعی، میزاباالترین 
 کند. ای پیوسته میان او و دیگر موجودات ارتباط برقرار می ھمیشه زنده

ی زندگان بدان  که ھمهی زنده، پیوند او با خدا است، پیوندی  این رشته
 اند. درآویخته
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ای است که ھر پرده و سدی  دوستی، آن نیروی بزرگ ایمان، چنان نیروی رساننده
 کند. دارد و نابود می را که میان او و دیگران است، برمی

آن احساس ھمکاری به نیکی و تقوایی که در طبیعت مؤمن ترکیب شده است، 
 گی کردن با مردم را دارد.طور طبیعی اقتضای اجتماعی زند به

مؤمن کسی است «فرمود:  ج گیری شدیدًا تنفر و اکراه دارد، پیغمبر اسالم از گوشه
ی زندگی اجتماعی  ھایی که الزمه که با مردم بیامیزد، بر اذیت و آزار آنان (ناراحتی

از شخصی است که نه  تر بزرگ است) شکیبایی به خرج دھد. پاداش چنین کسی بسیار
 .»ای آنان شکیبایی از خود نشان دھدھ آمیزد و نه در برابر آزاد و اذیت دم میبا مر

 جه این شخص، اجتماعی، دوست و بسیار مرتبط با مردم، و صمیمی است.ینتدر 
برداشته شدن «میان او و مردم فاصله و مانعی وجود ندارد، اما این نبودن فاصله و 

 »اراحت کند!شود که مردم را ن موجب نمی» تکلف و تعارف
تکلفی بدین معنا نیست که مردم را برای این دوست داشته باشد  یکرنگی و بی نای

و با آنان آمیزش و رفت و آمد کند که ھرگاه خواست مزاحم آنان شود و جریان زندگانی 
 آنان را به ھم زند، و یا بدون اجازه وقت آنان را گرفته آسایش آنان را سلب کند!

بارآورده، رفتار او را شایسته بھرگز چنین نیست! ایمان او را مھذب و با تربیت  ،رخی
 کرده است.

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ٰٓ َ�َ ْ ْ َو�َُسّلُِموا �ُِسوا

ۡ
ٰ �َۡسَتأ ْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�يُوتُِ�ۡم َح�َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا َءاَمُنوا

ۡهلَِهاۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم لََعلَّ�ُ 
َ
ُروَن أ  .]۲۷النور: [ ﴾٢٧ۡم تََذكَّ

د و یریه اجازه گکد مگر آنیھای خود مشو ر از خانهیی غیھا ی مؤمنان، وارد خانها«
 ».دیریه پند پذکتان بھتر است، باشد ین براید. ایی] سالم گو بر اھل آن [خانه

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن  ۡ�ُُجَ�ٰتِ ٱُ�َناُدونََك ِمن َوَرآءِ  �َّ
َ
واْ  َولَوۡ  ٤أ ُهۡم َصَ�ُ َّ�

َ
�

َُّهۡمۚ وَ  � ل ٰ َ�ُۡرَج إَِ�ِۡهۡم لََ�َن َخۡ�ٗ ُ ٱَح�َّ  .]۵-۴الحجرات: [ ﴾٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ
زنند تعقل  را) صدا می ھا تو را (پیغمبر بدون تردید بیشتر کسانی که از پشت اتاق«
بروی بسیار برای آنان ھا  آن کنند تا تو از خانه خارج شوی و نزد رکنند، اگر صب نمی

 ».، و خدا بخشنده و مھربان استبھتر است

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ لِيَۡسَ�  �َّ ِينَ ٱِذنُ�ُم  ٔۡ َءاَمُنوا يَۡ�ُٰنُ�ۡم وَ  �َّ

َ
ِينَ ٱَملََكۡت � لَۡم َ�ۡبلُُغواْ  �َّ

ٰٖت� ّمِن ۡ�ُلُمَ ٱ ِ ٱوَِحَ� تََضُعوَن �َِيابَُ�م ّمَِن  لَۡفۡجرِ ٱَ�ۡبِل َصلَٰوةِ  ِمنُ�ۡم ثََ�َٰث َم�َّ هِ�َة  لظَّ
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ۚ لۡ ٱَوِمۢن َ�ۡعِد َصلَٰوةِ  � ثََ�ُٰث َعۡوَ�ٰٖت لَُّ�ۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم َوَ� َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َ�ۡعَدُهنَّ عَِشآءِ
ٰ َ�ۡعٖض� َكَ�ٰلَِك يُبَ  ٰفُوَن َعلَۡيُ�م َ�ۡعُضُ�ۡم َ�َ ُ َط�َّ ُ ٱّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱلَُ�ُم  �َّ َعلِيٌم  �َّ

 .]۵۸النور: [ ﴾٥٨َحِكيٞم 
ه به حّد بلوغ کانتان کودکن ید! بردگان شما، و ھمچنیا مان آوردهیه اکسانی کی ا«
مروز ھنگامی یش از نماز صبح، و نیرند: پید از شما اجازه بگیاند، در سه وقت با دهینرس

ن سه وقت ید، و بعد از نماز عشا ایآور رون مییخود را بی (معمولی) ھا لباس هک
ه کست (ین سه وقت، گناھی بر شما و بر آنان نیخصوصی برای شماست اّما بعد از ا

گر خدمت یدیکت به یمید (و با صفا و صمیگر بگردیدیکبدون اذن وارد شوند) و بر گرد 
م کیو خداوند دانا و ح ند،ک ان مییات را برای شما بین گونه خداوند آید). ایینما

 ».است!

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ُ�ُيوَت  �َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا ن يُۡؤذََن لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ  �َِّ�ِّ ٱَءاَمُنوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ ٱَ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ ٱفَإِذَا َطعِۡمُتۡم فَ  ۡدُخلُوا وا نِِسَ� ِ�َِديٍث�  ٔۡ َوَ� ُمۡسَ�  نتَِ�ُ
ُ ٱمِنُ�ۡمۖ وَ  ۦفَيَۡسَتۡ�ِ  �َِّ�َّ ٱَ�َن يُۡؤذِي  ُ�مۡ إِنَّ َ�ٰلِ  � ٱِمَن  ۦَ� �َۡسَتۡ�ِ  �َّ األحزاب: [ ﴾ۡ�َّقِ

۵۳[. 
د مگر به شما برای یامبر داخل نشویھای پ د! در خانهیا مان آوردهیه اکسانی کی ا«

د و) در انتظار وقت غذا ییایه (قبل از موعد نکصرف غذا اجازه داده شود، در حالی 
د، و ینده شوکد پراید و وقتی غذا خوردید داخل شویه دعوت شدکد اّما ھنگامی ینیننش

د، ینما امبر را ناراحت میین عمل، پید اینی(بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننش
 ».ان) حق شرم ندارد!ید) اّما خداوند از (بیگو زی نمییند (و چک شرم می ولی از شما

ی  ذوق و فھم، محبت او وسیله حباین تھذیب و تربیت، شخصی ساخته است صا
شود، زیرا در این صورت آنگونه که  ن نمیاناراحتی مردم و مزاحمت و تشویش آن

ترجیح نداده،  دایش خومقتضای محبت است ایثار نکرده و آسایش دیگران را بر آس
بلکه به مقتضای خودخواھی خود از آن دوستی استفاده کرده است. و به جای اینکه 

ور کرده است، به  خود را از مصاحبت آنان بھره ور کند دوستی خود بھره دیگران را از
گمان اینکه صمیمیت او موجب خوشی و آسایش آنان شده است. بدون اینکه منتظر 

ی دید و بازدید گرفتن، تکلف و  خواستار و توجه به وقت داشتن و اجازه بماند تا از او
ای برای مودت  ایجاد سد و مانع و از بین رفتن صمیمیت نیست، بلکه این کارھا، وسیله
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ر است و تشای برای مودت و صمیمیت بی وسیله و صمیمت نیست، بلکه این کارھا،
منطق محبت جز ایثار (دیگران را بر خود آسایش دیگران را بر آسایش خود برگزیدن. و 

 ترجیح دادن) چیز دیگری نیست.
ھم لباس و بدن او پاکیزه است و ھم  و ی تربیت، شخصی است پاکیزه این نمونه

 رفتار او و ھم در سلوک و معامالت با مردم پاک است.

 .]۴المدثر: [ ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر ﴿
 ».تمیز کن و بشوی را پاک و تو لباس«

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۲۲۲البقرة: [ ﴾٢٢٢ لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
 ».دارد شوندگان را دوست می کنندگان و پاکبه راستی خداوند توبه «

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ ن تَُؤدُّواْ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
ۡهلَِها ۡ�

َ
 .]۵۸النساء: [ ﴾إَِ�ٰٓ أ

 ».دیھا را به اھلش بسپار ه امانتکدھد  خداوند به شما فرمان می«

ۡفلََح  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  �َّ  للَّۡغوِ ٱُهۡم َعِن  �َّ
ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضوَن  َكٰوةِ َ�ٰعِلُوَن  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤ُهۡم لِلزَّ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  �َّ َ�َ

ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُومَِ�  يَۡ�ٰنُُهۡم فَإِ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�َتَ�ٰ ٱ َ�َمنِ  ٦أ

ُ
َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

ِينَ ٱوَ  ٧ ۡلَعاُدونَ ٱُهُم  َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  �َّ
َ
ِ ٱوَ  ٨ُهۡم ِ� ٰ َصلََ�ٰتِِهۡم  ينَ �َّ ُهۡم َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٩ُ�َافُِظوَن 
ُ
ِينَ ٱ ١٠ ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ وَن  لۡفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ  ﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

 .]۱۱-۱المؤمنون: [
ی بیھوده کناره ھا حرف اند، کسانی که در نماز خاشعند، از مؤمنان رستگار شده«

کنند، مگر  زکات مال خود ھستند، اندام جنسی خود را حفظ میی  گیرند، دھنده می
نسبت به زنان و کنیزان خود که در این باره قابل سرزنش نیستند، اما اگر کسی از این 
حد گذشت، در واقع تجاوزکار است. مؤمنانی رستگار شدند که امانتدار ھستند و عھد و 

اقب وقت و کیفیت نماز خویش کنند، و کسانی که مر ھای خود را رعایت می پیمان
ی او ھا نعمتودان، از ھستند. این دسته از مؤمنان وارث فردوس ھستند، و در آنجا جا

 ».برخوردارند
 در ھر باب پاکیزگی وجود دارد.
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خشوع در نماز و مراقبت آن، پاکیزگی در رفتار با خدا و پاک بودن در باطن و 
 خلوت است.

فکر و ضمیر و زبان است و نگه داشتن آن از گویی، پاکیزگی  اعراض از بیھوده
 انحراف و آلودگی است.

 زکات دادن، پاک کردن نفس از بخل در مال است.
ای که  آلودگی و پلیدیشھوت است. ھای  نگھداری اندام، پاک ساختن از آلودگی

 کند. آالید و ھم آلودگی را در جامعه رواج داده، او را ناپاک و پلید می ھم فرد را می
مانتداری و پیمان نگھداری ھم خوشرفتاری و پاکی در رفتار با مردم است و ھم ا

 پایداری در طبع و راستی و اخالص.
ی انسان صالح مؤمنی است که بر اساس ھا ویژگی از صفات وھا  این ی ھمه
 ھای اسالمی تربیت شده است. آموزش

اکی و اعتدال. این شخص در برابر جمال و زیبایی نیز حساسیت دارد، اما به پ
ی زیاد قرآن و پیوسته در محیط و جو قرآنی زندگی کردن، بصیرت او را نسبت  مطالعه

ھای جمال جھان ھستی باز کرده برای ھر چیز زنده و زیبا حساسیت لطیفی  به میدان
 در جان او گذاشته است:

ی گل و گیاه تازه از زمین سر  ی باز شده روز و شب، آسمان و ستارگان، غنچه
 ی ھایی از زیبایی نھفته در جھان ھستند، ھمه برآورده، پرنده و حیوان، ھمه نشانه

ی  کنند. در جان او احساس زنده احساس را لمس و وجدان را تحریک میھا  این
کند. اما این حس  ادراکی نھفته است که زیبایی ھر یک از این موجودات را احساس می

ھای زیبا و فتان به زانو  و چھره ھا بدنمقابل  اندازد. در او را به فتنه و فریب نمی
شود، مگر بدان اندازه که خدا معین کرده است. در اینجا نیز به  آید و گرفتار نمی درنمی

 وجدان خود آن را احساس کرده خشنود و قانع است. پاکی مقید است، در اعماق
ارتبط با خدا پس از تمام این مشخصات، وی مسلمانی است حقیقی که کار او در 

خود را به  ھا آسمان دھد و روح او در ود را انجام میاست در زمین وظایف انسانی خ
 خدا سپرده است.

ھای دروغین چیره، بر ھرچه باطل است غالب، و  ه، بر قدرتچیرھا  بر پستی
کوشد،  ورزی می برای تحصیل سرنوشت خود را به خدا واگذار کرده است. با تمام نیرو
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بخشد، و  در نتیجه به خدا برگردد. عطاھای پروردگار خود را به نیازمندان می نکهبرای آ
 کند. حساب فردای خود را به امید خدا رھا می

و ایمان دارد که جز سرنوشتی  کند، اسیده ھمگام با قدرھا سیر میاز قضا و قدر نھر
ررھا را شود. سختی و شدت و زیان و ض که خدا برای او نوشته است، دچار چیزی نمی

 ر ندارد.ند، و جز از خدا از دیگری امید خیک در راه خدا تحمل می
ی اسالم کسی است که با منتھای قدرت در جھان  ی تربیت شده نمونه ،کوتاه سخن

ھا را تحقق بخشد و به صورت  کند، و با وجود این کوشش دارد آرمان واقع زندگی می
ان واقعیت و آرمان فرقی قائل است و در ذھن و اندرون خویش می واقعیت درآورد. نه

 نه در دنیای خارج خود!

 واقعیت و آرمان
ھای تربیتی، بویژه مکتب تربیتی اسالم، متھم به طرح آنچنان  ی مکتب ھمه

اند، زیرا  ھای تخیلی آرمانی است که در عالم واقع و دنیای خارج تحقق نیافته نمونه
 قابل اجرا نیستند.

رسد این گفته حق است، اما اگر خوب بررسی گردد،  میدر نگاه نخست بنظر 
 شود. نادرستی آن روشن می
ی تربیتی این است که صورتی درست و سزاوار شدن ھا روش از وظایف مھم تمام

رسم کنند. چنان صورتی که پیوسته برای بھتر کردن اوضاع و سنجش امور میزانی 
ی درست کاملی ممکن نیست  نقشهقابل مراجعه باشد. وگرنه بدون داشتن صورت و 

ی دیگر از راه باقی  راه را بررسی کرده بدانیم چه اندازه از آن را پیموده و چه اندازه
توانیم میزان کوششی را که باید بذل کنیم و نیرویی را که باید  ن آن نمیواست. بد

 صرف این کوشش خواسته شده کنیم، بسنجیم و اندازه بگیریم.
ی طرح شده، خارج از  ز یک نظام تربیتی این است که برنامهی خواست ما ا ھمه

ی خشک  ی طاقت و اجرا نشدنی نباشد، و موضوع تربیت در چارچوب برنامه اندازه
االجرای محدودی نباشد که اگر انسان نتوانست مواد آن برنامه را  ناپذیر الزم انعطاف

 اجرا کند، از بین برود و نابود شود.
ناپذیری، در روش اسالمی  وضوع: خارج از توان بودن، و انعطافھیچیک از این دو م

 شود. دیده نمی
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ی آن اجراناشدنی و ناھمھوان برخواست و فطرت انسانی است، و  نه برنامه و نقشه
 نه در قالب خشک و معینی کشیده شده است که از آن چارچوب نتوان خارج شد!

ی ھمین زمین دیده شد، و در وجود ی تکامل یافته، در عمل بر رو اجرای این برنامه
 نمایان گردید. ج رسول خدا
 ی طبایع بشری بود. رسول خدا بشر و دارای ھمه ج محمد

تھذیبی قرآن، محمدبن ھای  هور شدن از برنام مقصود این نیست که کسی با بھره
شود. منظور این است که در حدود بشریت خود، سرمشق کاملی است.  می ج عبدالله

ی شامخی که ھیچکس از پیغمبران و جز  رسیدن بدان قافلهوجود محال بودن یعنی با 
است بدان برسد، این توان را دارند که از برخی   آنان، در تاریخ بشریت، تاکنون نتوانسته

ی  حضرت، بدین قلهشامخ آن ھا با نیروی خدادادی خود، و با پیروی از شخصیت  جنبه
و به فراخور کوشش و کیفیت و کمیت سرمشق  نزدیک شوند،  سر به فلک برافراشته

و  تابعین و ای از این نزدیکی دست یابد، البته صحابه گرفتن آنان، ھر کس به درجه
ای در جریان تاریخ، عمًال با وضع نامحدودی، بدین سطح عالی نزدیک  اشخاص متفرقه

ه اند. نزدیک شدن بدین سطح و اوج گرفتن از سطح پست حیوانی، برای ھم شده
 پذیر است. امکان

ای از این اوج رفیع که انسان بتواند نزدیک شود، در میزان خدا و خلق  به ھر درجه
ماند و نه از چشم  به یکسان، خود عظمت و رفعتی است که نه از نظر خدا پوشیده می

 بندگان خدا.
رتی که در راه حق بکار رود، ھر فداکاری و گذشتی که در راه خدا شود، ھر دھر ق

راستی و امانتداری و اخالص و پابرجایی و صفایی، ھر مھربانی و شفقت شفافی، ھر 
دوستی و محبتی، ھر کار خیری، ھر احساس پاک و لطیف و رفتار مھذبی، ھر نیروی 

مادام که پاک و خالص و بر اساس  ھا، این ی حیاتی پیشروی، و سرانجام ھر چیز و ھمه
افزاید و بقاء و جاودانگی  مید، بر عظمت شخص صفا و در حقیقت برای خدا انجام گیر

ھای  ی تربیت اسالمی بر روی زمین ھمین است. مثال پیدا خواھد کرد. نتیجه
اند، در تاریخ  ھای نفسانی که با روش اسالمی تربیت یافته شماری از این عظمت بی

سالمی وجود دارد. بارزترین نمونه و مثال این ادعا، ھمان مدت زمانی است که ملت ا
زیر نظر خدا و مراقبت پیغمبر خدا ساخته شد، در ھر میدانی به عمل پرداختند و 
صفحات درخشانی از عظمت در کتاب پربرگ زندگی باقی گذاشتند. گرچه پس از آن 
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بار از  گاھی یک ی وجود قطع نشد. ھرچند کم شد، اما ھیچگاه از صفحهھا  این نمونه
است و در زیر فشار تندباد حوادث قد برافراشته و کرده  غفلت به ھوش آمده حرکتی می

 خودنمایی کرده است. این گروه ھستند که آرمان را عملی کردند.
توان خدادادی آن را محقق کردند و در راه تحقق آن از ھیچ کوششی ی  به اندازه

ی خود را به صورت  فروگذاری نکردند. این ارزش نظام و روشی است که نقشه و برنامه
این برنامه نه خیالی است نه آرمانی و گذارد.  می ی رسم کرده در معرض دید عمومکامل

ھای واقعی و حقیقی است. بدین  نه جدا از واقعیات زندگی. بلکه برعکس از برنامه
ھای گوارا و شیرینی از آن را بشریت  ھای واقعی عملی است که میوه دلیل از برنامه

دار بوده است. به این دلیل عملی است که مردم را چشیده در جریان تاریخ از آن برخور
ی قدرت نھفته در وجود آنان مورد خطاب قرار داده است، در عمل نیز  به اندازه

ھایی که از بشر  ھای بارزی به وجود آورده است، زیرا قدرت انجام تمام تکلیف نمونه
ندا داد صعود  که ندادھنده خواسته است، در آنان است. و آن قدرت صعود است، ھمین

 کنند. می
این توانایی، ھمان نیروی حقیقی است که خدا در بشر به ودیعه گذارده است و آن 

ی باال رفتن و پیشرفت به جلو قرار داده است.  را ضامن ترقی زندگی انسانی و وسیله
اسالم سخت اصرار دارد ھمین نیروی خدادادی را بکار گیرد و سخت ھم بدین کار 

 ت، زیرا عملی و واقعی است!مند اس عالقه
ی انسانیت خواند، نتایج عملی  سوی قله داند ھمینکه بشر را به صعود به اسالم می

خواھد ھمه به قله  آید. اسالم انتظار ندارد و از بشریت نمی دست می معینی از آن به
کند (و عمًال نیز ثابت کرده است) که مردم در  برسند. اما انتظار دارد و دعوت می

 ھایی از ارتفاع نائل شوند. جموع از این قله باال روند، تا ھر یک به درجهم
ای درجاتی از باال رفتن را  شوند، و پاره بلندمرتبه نزدیک می ای بدان ستیج پاره

نشینند تا تمدید قوا و استراحت کرده  ای در میان راه خسته شده می پیمایند. عده می
افتند؛ اما در ھر حال افراد  قوط کرده به زمین میدوباره به راه افتند. گروھی نیز س

 روند. اجتماع در مجموع، از آن باال می
کنندگان کاھش یابد و به حداقل رسد، و در  روند تا تعداد سقوط ھمه باال می

 یابند! ئمی برای باال رفتن میپیشاپیش خود میدان گسترده و فرصت دا
 ی آرمانی روئیده باشد؟! ی عملی است که از نظریه کدام واقعیت زنده
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ھرگز اسالم از واقعیت و حقیقت طبیعت بشری، و ترکیبات و نیروھای متنوعی که 
 ھا و وجوه گوناگون آن، غافل نیست. در آن است، و از سطح

ای آرمانی و معین و در قالب ریخته،  کند از نمونه به این دلیل، مردم را ملزم نمی
ی استعدادھا و  خواھد به اندازه نھند، از ھر انسانی میپیروی کنند و قدمی از آن فراتر ن

گذارد،  اش می نیروھا و قدرت، خود را به حدود کمال ممکن برساند. و ھرچه را به عھده
ھمه برای این است که در حدود چارچوب آرمانی عمومی، پیوسته بکوشد خود را بدان 

کامل، عملی است. اما این طور  کمال خاص مورد نظر برساند. این روش و برنامه، به
دیگری که بویژه در عصر » عملی«ھای  روش با تمام واقعیت و عملی بودن، با نظام

 جدید برای بشریت شناخته شده است، اختالف دارد.
گیرد، نه  برمیھای فطری بشری را در  ی از خواستتر بزرگ این روش ما واقعیت

 حساب قدرت واالگرایی انسان رای که ھم تر بزرگ واقعیت محدود کوچکی. واقعیت
 کند، و ھم با استعداد سقوط او آشنا است. می

اسالم مانند برخی از مکاتب مادی که بر اساس باور داروین و مارکس به حیوانیت و 
انسان ایمان دارند، نیست که بگوید: تا ھنگامی که انسان دارای استعداد و  ١مادیت

بینی  بردن او ممکن نیست، پس باید با روشنآمادگی ھمیشگی برای سقوط است، باال 
خیر  ای سقوط کند تا در جایی آرام بگیرد! او را به حال خود گذاشته، بگذاریم به اندازه

پیوسته در حال سقوط سیر ماند.  چنین نیست! چنین انسانی ھرگز به یک قرار نمی
ی حیوانی  رتبهرسد که از م ی پستی می کند و به چنان درجه می کند! آنقدر سقوط می

ی مادی که مارکس در عالم اقتصاد از  داند، و آن روحیه که داروین انسان را از آن می
تر  کند، و حیوانی که فروید در جھان ادراک نفسانی قائل است، نیز پست آن پیروی می

ای در گردن او افکنده به پرتگاه  کند که تو رشته شود. به این دلیل سقوط می می
زنی که گامی از حیوانیت فرتر نھد. این مکاتب  ی و ھرگز او را صدا نمیکشان سقوط می

برد، واقعیت  تر می عملی واقعی که در جھان جدید انسان را از سطح حیوان نیز پایین
 حیوان را در نظر دارد، نه حقیقت انسان را.

شمار آوردن انسان است در  اما واقعیتی که پیوسته مورد نظر اسالم است؛ به
ا تمام نیروھا و تجھیزات، پیوسته انسان را به باال رفتن و اوج گرفتن از ر مجموع خود

_____________________ 
 بخوانید. »التقاليد ةمعرك«را از کتاب » حقایق و اباطیل«ی این موضوع فصل  ـ در باره١



 ٣٣١  ی مسلمانان فصل پنجم: جامعه

کند. زیرا انسان نیاز ندارد کسی او را به سقوط بخواند!  سطح حیوانی، دعوت می
کند بکوشد  مانند را از دیگر حیوانات جدا کرده، ھمیشه بدو تکلیف می حساب انسان بی

طور فطری از  الی که در قدرت او است، زیرا انسان بهی کم برای رسیدن به آستانه
 آید و اگر ھدف او دستیابی به کمال شد، ھرچه بخواھد ی چیزھای بسیار برمی عھده

 د انجام دھد.توان می
بین، انسان نه از مالئکه است نه شیطان، اما اگر از  از نظر این مکتب تربیتی واقع

نیز باالتر رفته و چیزی بشود که در وھم نیز سطح حیوان فراتر رفت قادر است از ملک 
ی خود را با خدا گسست، و به سراشیبی  نگنجد. اما ھمین انسان واالمرتبه اگر رابطه

 شود. تر می سقوط سیر کرد، از شیطان نیز در پلیدی نیز در پلیدی و آلودگی پست
ای کامل و  ھای انسان، به طرح نقشه ی اساسی آلودگی ی واقعی تربیت و چاره شیوه

ن نقشه را در جلو انسان بگذارند، نبه و قابل انعطاف نیاز دارد که آجا ای ھمه برنامه
ھایی برای کسب مھارت در رفتار مھذب خود برای او تعیین کنند. موارد باال  تمرین

را به روشنی بدو گوشزد کنند، و سرانجام پیش ھا  رفتن از فرازھا و فرود آمدن از نشیب
ی ممکن ھا روش باید امکانات و قدرت انسان را در نظر گرفت تا با تماماز ھر چیز، 
ھا را با در نظر داشتن ھدف آرمانی و واالی خود، با امکانات کسی که  بتوان برنامه

 تربیت شده است، سنجید و بکار بست.
 پایان جلد نخست
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