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زاده، زيـر    كاكـه احمـد مفتـي   27ي نـوار شـماره    ي پياده شده اين نوشته، ترجمه  
.  بـه زبـان فارسـي، ضـبط شـده بـود      1357است كـه در سـال    » اساسِ توحيد  «عنوانِ

نظر اسـالم در بـاب اسـتعانت و اسـتمداد از غيـر      «: ي پرسشي در موردِ   همطالب، نتيج 
 كاكه احمـد بـه   ».دهند انجام ميرا  كه چنين عملي  استت كسانيخدا و نيز وضعي 

اگرچـه ايـن   . دهـد  شـده پاسـخ مـي    هـاي طـرح   تفصيل و به اقتضاي حال، به پرسـش     
 تبيينات و تمثـيالتِ   فلسفي است، اما كاكه احمد باـهايي كالمي   ها، پرسش پرسش

تـرين   گوناگون، از غموض و صعوبت آن كاسـته و مطلـب را بـه شـيواترين و سـاده      
  :الزم به توضيح است كه. شكلِ ممكن ارائه داده است

 احمـد شـده اسـت، از    ههاي ديگري از كاك ي مطالب، پرسش چون هنگام ارائه ـ  
تكرار كنند، اما سعي ما بـر  اند، برخي مطالب را در چند جا  اين رو ايشان ناچار بوده  

امكان از ذكر مطالب تكراري و غير الزم خودداري شوداين بوده كه در حد .  
هاي شـفاهي اسـت، مطالـب،     ي مرسوم و رايج اين نوع بحث آن گونه كه شيوهـ  

عاري از هر نوع ويرايش و پيرايشي بوده كه در ترجمه و تبديل قالـب از گفتـار بـه        
ي كه به محتـوايِ مطالـب آسـيبي نرسـد، مـتن، ويراسـته و       حدسعي شده تا ،  نوشتار

 .پيراسته گردد

ي ايـن نوشـته،    شود، به دليل محتواي پيچيـده  به خوانندگان ارجمند توصيه مي ـ  
  .براي فهم و دركِ بهترِ آن، دقّت و تأمل الزم را داشته باشند
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  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

استغاثه از غير خدا استمداد و  استغاثه از غير خداـ  استمداد و  استغاثه از غير خداـ  استمداد و  استغاثه از غير خداـ  استمداد و   با  با  با  با آياآياآياآيا، در اسالم چه جايگاهي دارد و ، در اسالم چه جايگاهي دارد و ، در اسالم چه جايگاهي دارد و ، در اسالم چه جايگاهي دارد و ـ 
ت كساني كه اين عمل ت كساني كه اين عمل ت كساني كه اين عمل ت كساني كه اين عمل چنين، وضعيچنين، وضعيچنين، وضعيچنين، وضعي    خواني دارد يا خير؟ همخواني دارد يا خير؟ همخواني دارد يا خير؟ همخواني دارد يا خير؟ هم    روح دين همروح دين همروح دين همروح دين هم
انجام مي ميرا  انجام  ميرا  انجام  ميرا  انجام  است؟    را  ه  است؟دهند، چگون ه  است؟دهند، چگون ه  است؟دهند، چگون ه          دهند، چگون

***  

  : كنيم ساده و كوتاه مسأله را از دو جهت بررسي مي خيلي
دتي ها از نظرِ مباني فكـري و عقيـ   ها و استعانت يكي ارزش استمدادها و استغاثه  ـ  

  اسالمي 
  خواهانِ از غير خدا حكم مددجويان و ياريـ ديگري، 

اصوالً ديانـت اسـالمي، عبـارت    :  خالصه بايد گفتطوردر مورد مطلب اول، به     
در . انـد ، پايـه و زيربنـاي برخـي ديگر   آنهـا كه برخي از   مطالباي  است از مجموعه  

پس از آن، . ندسائل ديگري م ، پايه و زيربناي همه»باورهاي ديني« و »عقايد«اسالم،  
 و »شــناخت روان ناآگــاه« و ســپس شــود مـي  مطــرح »بينــي جهــان« و »طـرز تفّكــر «
»روابط او با مردم«و » اعمال«، »تكليف انسان« و نهايتاً »اتاخالقي« .  

 مقدم است و هر قدر عقايد، كه زيربناي مـسائل ديگـر   ،بنابراين، در دين، عقايد    
عقايد، يـا اصـول   . شانه و داللتي بر استواري دين استاست، محكم و استوار باشد، ن  

علم و آگاهي ، فكر، هايي كه تمام درك هلمسأترين   اساسي:عقايد، عبارت است از    
هـستي  : عبارتند از اينكـه ها  ترين اين پرسش مهم. گردد مي بر لئامسها، به آن    انسان

 و كـاره اسـت  چـه  چيست؟ مبدأ هستي چيست؟ منتها و انجام هستي چيست؟ انـسان   
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ها، نه تنها اصولِ عقايدِ اسـالمي را تـشكيل    ي اين پرسش چه وظايفي دارد؟ مجموعه  
بريم كه اساساً تمام مسائل  دهد، بلكه با تجزيه و تحليل دقيق، به اين نكته پي مي    مي

  .شود هاي مذكور ختم مي علومِ گوناگون به پرسش
تواننـد   ي ايـن مـسائل، مـي    شود، و همه  متعددي تشكيل مي»مسائل«هر علمي از  

ي مسائل گوناگون است ـ جمع   ي اّتحاد همه حول محور يك اصل ـ اصلي كه مايه 
توانند به عنوان يك علم در  اگر اين اصل وجود نداشته باشد، اين مسائل نمي    . شوند

: نظير يمسائل گوناگوني را از علوم مختلف اگراي كه  به گونه. كنار هم قرار بگيرند  
تي ، چون سنخيقرار دهيم فلسفه و منطق، در كنار هم  طبيعي،ي، فيزيك،جبر، شيم 

علـم، ماننـد جبـر را    يـك  اما اگر مسائل گوناگونِ . است اشتباهي با هم ندارند، كار    
صـرف نظـر از   عالوه بر ايـن،  . سنخ هستند، درست است كنار هم بياوريم، چون هم  

ي  ي شـاخه   را كـه زيـر مجموعـه   توان چند علـم   ي علمِ جبر در رياضيات، مي    شاخه
خـود   خـاص  و در جاي يك از آنها به صورت مستقلّتري است، با آنكه هر    بزرگ

كه در تمام رياضيات مطرح ـ علم جداگانه است، نسبت به موضوعي مشترك  يك 
  . زير يك اصل جمع كرددر ،  ـ است

ضـوع واحـد، يـك    توانيم چند علم از علومِ رياضيات را بـه اعتبـار مو   بنابراين مي 
علـوم   آنچـه كـه در  . توان به كار برد اين شيوه را نيز در علوم طبيعي مي  . علم بناميم 

تـوان   پـس مـي  . شود، مربوط به زمين و فعل و انفعـاالت آن اسـت   طبيعي مطرح مي  
به آن ساختار يك طبيعيات را نيز در يك موضوع مشترك در كنار هم ذكر كرد و 

 يِ بـزرگ  توان ادامه داد كه به سه دسـته  دي را تا آنجا مي بن اين دسته . داد علم واحد 
  : برسيم
اتـ  اضي اتري اضي اتري اضي اتري اضي   ري
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اتـ  عي اتطبي عي اتطبي عي اتطبي عي    طبي
اتـ  اتالهي اتالهي اتالهي الهي   

  . كند ها بحث مي ها و مقياس نسبت، ارقام، ي اعداد رياضيات، يعني آنچه درباره
 سـخن بـه ميـان    ،ي زمـين و آنچـه در آن هـست    طبيعيات، يعني آنچه كه درباره 

  . آورد مي
  . كند ها بحث مي ي حقيقت نيز دربارهالهيات 

ي واحـد   توانيم به صورتِ سـه مـسأله، بـراي يـك مـسأله      اين سه شاخه را نيز مي  
كنـيم، بـه ايـن     هاي مختلف علوم را بررسي مي وقتي كه مسائل رشته  . تعريف كنيم 

رسيم كه موضوعي مشترك در تمام اين علوم جريان دارد و اين موضـوع   نتيجه مي 
مـسائلي  . آيد است كه انسان هم جزئي از آن به شمار مي» تيِ هستي چيس« ،مشترك

 ي انسان ي انسان و چگونگي اداره هستي، انسان، مبدأ و منتهاي هستي، وظيفه  : چون
ي علـوم   ترين مسائلي است كه در همه  از مهمـ به عنوان يك موجود چند بعدي ـ ،  

ر علـوم مختلـف وجـود دارد، بـه     ها مسائلي كه امروزه د بنابراين ميليون. مطرح است 
  . گردد همان مسائل مذكور بر مي

مسائل مربوط به هستي و انسان، از مسائلي است كه بيش از همه در ديـن مطـرح    
دهد كه دين، روش تربيتي انسان را به صـورتِ علمـي و    اين نكته نشان مي. شود  مي

 انسان معرّفي نموده دقيق بررسي كرده و مطالب مهم را به عنوان پايه و اساس، براي 
  . است

كـه بـه همـين صـورت آغـاز شـده       شـود   ديده مي علوم، تطور با نگاهي به تاريخ 
. انسان چيست؟ و هستي چيست؟ مطرح بوده است: هايي چون در ابتدا پرسش . است
 چند علم را به وجود آورده و از هر علمي چند علم ديگـر نيز ها  ي اين پرسش   نتيجه
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  مـسائل  موضـوع مقطـع،  چـه از  و كنيم مبدأ علوم آغاز چه از راينبناب. اند پديد آمده 
  . شده، يكي است طرح 

فهماند كه بـراي يـادگيري مـسائل گونـاگونِ يـك علـم، در        اين مطلب به ما مي  
  هرچه تالش شود، كاري سطحي، وگرنه.آغاز بايد، موضوعِ آن علم را ياد گرفت    

آموزي كـه هنـوز اعـداد را يـاد      دانشكه اين است اين امر مانند . و عبث خواهد بود  
 بدون ترديد چنين. ي رياضي را بياموزد هاي پيچيده مسائل و فرمول نگرفته، بخواهد

ي اول، بايد اعداد را بـه عنـوان    آموزي، در مرحله به چنين دانش. كاري بيهوده است  
ي  پيچيــده هـاي  بـه مـسائل و فرمـول   سـپس  و  موضـوعِ حـساب و رياضـيات يـاد داد    

  .ضي پرداختريا

         و الفباي تمام مسائل و الفباي تمام مسائل و الفباي تمام مسائل و الفباي تمام مسائلهاهاهاها    ي ارزشي ارزشي ارزشي ارزش    زيربناي همهزيربناي همهزيربناي همهزيربناي همهاصول عقايد، اصول عقايد، اصول عقايد، اصول عقايد، 

، در نيزمسائل متعدد آن علم .  است»موضوعِ آن علم «به ارزش هر علمي، وابسته
يـابيم كـه    بـا چنـين مقياسـي، در مـي    . توانند اّتحاد يابند كنار موضوعِ همان علم، مي 

 علوم مختلفي كه در اختيـار   مسائلِمتماي مسائل انسان و در  موضوع اساسي در همه 
فلـسفه و رياضـيات،   : ماننـد هـا   تـرين علـم   ترين و عقالنـي  انسان قرار دارد، از پيچيده  

گردد كه  به اصولي بر مي داروسازي، همه: مانندها،  ترين علم تا آزمايشگاهيگرفته  
ي  همـه اصول عقايد، هماننـد حـروف الفبـاي    . نامد  مي»اصول عقايد«ها را     آن ،دين

  . علوم گوناگوني است كه بشر در پيِ به دست آوردن آن است
ها بدون توجه به موضـوع علـوم، بـه مـسائل      همان گونه كه اشاره شد، اگر انسان 

فانه، دنياي امروزِ ما با چنـين  متأس. است  بسيار سطحييگوناگون آن بپردازند، كار    
بـه صـورت   موضـوعِ علـوم،   ها بدون توجه به  يعني انسان. مشكلي مواجه شده است    
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ايـن اسـت كـه بـشرِ امـروز بـا ايـن همـه         .  در حال يادگيري مسائل آن هستند پيوسته
ترديـد علّـت ايـن امـر      بـي . پيشرفت علمي، درمانده و گرفتار مشكالت فراوان است  

  . است) اصول عقايد (= طرحِ مسائل بدون موضوع
ورد مـ چنـان  هـستي  هـاي اساسـي در مـورد انـسان و      در دنياي امروز طرح سـؤال     

 علـوم را اصـل  . يِ مـسائل ديگـر اسـت    گويي انسان فرع بر همه كه  واقع شده غفلت  
  . ه بايد بر عكس باشددر حالي كه قضي. را فدايي علوم اند و انسان كرده

ــا نتيجــه،كننــد هــاي زيــادي مــي  هــا تــالش عّلــت اينكــه انــسان  ي مطلــوبي از   ام
خـود، و نيـز از   اختيـار   موجـود در  فـراوانِ هـاي   برنـد، و از نعمـت   هايشان نمي   تالش

كننــد، و در  جانبـه نمــي  ي همــه  اسـتفاده  خــويشعلــوم و شـناخت فــراوان ، آگـاهي 
 گفتـه  ، اين است كـه موضـوعِ مـشتركِ مـسائلِ    » خوشبخت نيست ،انسان« ،مجموع

  . فراموش شده است) خودِ انسان(= شده، 
ا بـه      بحـث مـي  ات هستيباب مسائل گوناگون انسان و جزئي   امروزه در  شـود، امـ

ــه  ــاني  .شــود نمــي خــود هــستي و انــسان پرداخت ــت او، كــه انــسان تــا زم  و ،سرنوش
ي تياسـت و وضـع   ها سطحي ي تالش بر آدميان روشن نباشد، همهوي  هاي    مصلحت

بـا وجـود ايـن همـه پيـشرفت      : كه بشر امروز را گرفتار كرده استكند   ايجاد مي را  
اگر انسان را به عنوان يك واحد نگاه كنـيم،  . ستتر از گذشته ا علمي، بشر بدبخت 

تـر از بــشر   ي امـروز، بــدبخت  ن و پيـشرفته ي در مقياســي ديگـر، بـشر متمــد  حّتـ يـا  
ي  مانـده  ي عقـب  هـاي جامعـه   ها و آشفتگي نابساماني. ي همين امروز است    مانده عقب

روزي اسـت  ي امـ  ي پيشرفته هاي جامعه ها و آشفتگي دنياي امروز، كمتر از نابساماني 
. هاي پيشرفته اسـت  ، مخصوص جامعهروانيي روحي و  شندههاي ُك و بيشترِ بيماري  

ند، كمتـر  ا مانده كنند و عقب وحشي زندگي مي قبايلي كه به صورت وحشي يا نيمه  
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هـاي ناشـي از     بيمـاري .شـوند  هـاي روانـي مـي    هاي عصبي و اضطراب   دچار ناراحتي 
رهاي عصبي استهيجانات و فشا درن،ترّقي و زندگي م .  

 ،شوند  طرح مي»موضوع« بدون »مسائل«از آنجايي كه بايد دوباره تأكيد كرد،     
اين است كه در نظـر ديـن،   . ي سعادت بشر نيست  مايه، اين همه پيشرفت  ،در نتيجه 

 ايـن  .گونـاگون اسـت    ي مـسائل  اسـت كـه موضـوعِ همـه      همه چيـز، حقيقتـي    اصلِ
  . نامند مي» عقايد اصول «را موضوع

هـستي، از روي  : از جملـه اينكـه  . پـردازد  مـي دي  متعـد اصول عقايد، بـه مـسائل      
. شـود  ، اداره مـي  تصادف و اتّفاق به وجود نيامده است، با نظم دقيق، آگـاهي و اراده  

ا چـون   . اي دارد و بايد عملكـرد صـحيحي داشـته باشـد     انسان نيز در هستي وظيفه  امـ
توانـد خـودش را كامـل      هرگـز نمـي  انسان موجودي چند بعدي و پيچيـده اسـت و      

 سـاير ريـزي كنـد و همـان گونـه كـه       تواند براي خود برنامـه  بشناسد، هيچ گاه نمي    
حيوانات، توانايي تعيين برنامه بـراي خـود را    و موجودات طبيعي از اعمموجودات،  

ي   نيز نيازمنـد برنامـه  نانسا، كند ريزي مي ها برنامه  توانا براي آن ندارند و آفريدگارِ  
ي او برنامه ساخته، براي وجود و بايد همان كسي كه براي وجود ماده است   آفرينند
  . ريزي كند  برنامهـتر است   كه بسيار مهمـاش  انساني

 تنظـيم  ي خـود مـا،   هـا بـدون اراده   در وجود انسانخدا اين فعل و انفعاالت را در   
زمـاني  خيص دهيم چـه  او است كه غرايز را در ما به وجود آورده تا تش . كرده است 

ي انـساني زنـدگي انـسان ـ مـسائل       جنبـه . كنـيم  ه آب و غذا و خواب نياز پيـدا مـي  ب
.  و طبيعـي آن اسـت  حيـواني ي  تـر از جنبـه    بـسي مهـم  ـي روان   پيچيـده و ناشـناخته  

 عدِ غيرِ مادكه  در حالي .ي خدا بيشتر نيازمند هستيم يِ انسان، به برنامهبنابراين براي ب
عـدِ  توانـد بـراي ب    چگونـه مـي  ،را نـدارد  انايي وضع قوانين براي غرايز خـود انسان تو 
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  ماورايي خود قانون وضع كند؟
بـا اسـتفاده از دانـش    آيـا  : ديگر نيـز طـرح كـرد   اي  شيوهتوان به  اين مسأله را مي    

منفي ؟ يقيناً جواب نمودريزي   برنامهبشري عد مادبتنها  براي توان ميها  ي انسان همه
 با شناختي كه از انسان داريم، احمقانـه اسـت تـصور كنـيم كـه حتّـي           بنابراين .است

  ـ  بخـصوص از بعـد روحـي و روانـي      ـ لحـاظ دانـشمندترين انـسان، انـسان را از هـر    
ي سـاده، مطلـب را بهتـر     معادلـه يـك  . بشناسد و اساساً از نظـر منطقـي امكـان نـدارد        

تـر   شود، وجودش پيچيـده  تر ميانسان هر قدر شناخت و دانشش بيش :كند روشن مي 
  . رسد كه خود را بشناسد جايي نمي به و هرگز گردد مي

هـا انـسان    براي ميليون را بشناسد، تواند خود حال آيا شايسته است كسي كه نمي  
كه براي ابعادِ ديگرِ وجودِ نمايد ريزي  كسي بايد براي انسان برنامه كند؟ ريزي برنامه

ي   است كه خداونـد بـراي انـسان، بـه وسـيله      رو از اين. تريزي كرده اس انسان برنامه 
 ها انسان  به تا فرستد مي ، برنامههستند ـ  E كه پيغمبران ـ  ،خود  جانب از مأموراني

  . ابالغ كنند
كـه داراي يـك بعـد     هاي زيادي با حيوان ـ   تفاوتگوناگون خود، انسان با ابعاد 

 در حالي كـه جهـات زنـدگي    .تاسحالت زندگي حيوان داراي يك  . ـ دارد  است،
با اختيـاري  . نهايت خوب يا بد باشد تواند بي مياي كه  به گونه. انسان نامحدود است 

  .  داشته باشد» انتخابحقّ«تواند  ، مي استدادهبه او كه خداوند 
 تازه يابد و خوبي و بديِ اين موجودِ پايان نميگ  با مر،اعمال خوب يا بدِ آدمي

 اعمـال  ؛ زيـرا عدي نيستعمال او مانند حركات حيواناتِ تك با. داراي ارزش است 
كنند  شير وگربه هر كاري ميو حركات حيوانات تك بعدي از روي غريزه است،   

 و  كـه از روي عقـل   نيـست، بل  غريـزه از روياما حركات آدمي  . ارزيابي نيست   قابل
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 يا و  مراتب خوبي  ندر باالتري توانند مي  اساس است كه آدميان   بر همين . رد است ِخ
؛ به همين دليل ممكن اسـت، در شـجاعت   زندگي كنند درجات بدي   ترين  پايين در

گري و مكر تا آنجا سقوط كند  از شير شيرتر شود، همچنان كه امكان دارد در حيله 
   .تر گردد كه از روباه روباه

را بـا  ي مـاج   بي نتيجـه نيـست و همـه    تازه،اين موجودِ خوبي و بديِ  ،به هر حال  
هـا در نظـر    ها و بـدي  كند، بلكه منزلي براي ارزيابي خوبي مرگ او خاتمه پيدا نمي    

دريافـت  مجـازات  پاداش يا است، آنچه كه انجام داده با گرفته شده است و متناسب   
اصوالً اگر به اعمالِ آدمي رسيدگي نشود و هيچ مقياس و حسابي در انتظار . كند مي

 دادن كارهـاي نيـك و اجتنـاب از كارهـاي بـد وجـود       او نباشد، دليلـي بـراي انجـام    
  .ندارد

 در هـستي و سرشـت مـا    »قانون« را همراه »مباني«حقيقت اين است كه خداوند،     
 آدميـان   اعمـالِ اسـت كـه بـه تـك تـكِ      دهنمـو را تعيـين   و سرنوشـتي  ،  وضع كرده 

 ديگري از اصول عقايد بخش ها نيز اعمال انسان رسيدگي به  اين. شود  رسيدگي مي 
  .دهد ما را تشكيل مي

صول عقايدي مسائل علمي،  شود كه الفباي همه توضيحات، روشن مي اين  با   صول عقايدا صول عقايدا صول عقايدا  ا
ر يعني پس از طرز . رسد و پس از اصول عقايد، نوبت به مسائل ديگر مي   است ر تفّك ر تفّك ر تفّك تفّك

ي    و جهانو جهانو جهانو جهان ين يب ين يب ين يب ين رداررسد و سپس   مياخالقاخالقاخالقاخالقبه  نوبت ،ب ك تار و  رداررف ك تار و  رداررف ك تار و  رداررف ك تار و  . شود آدمي مطرح مي رف
ريزي دقيـق بـراي پـرورش انـسان را       صحيح و برنامهاين مجموعه است كه شناخت    

  . كند فراهم مي
 آغاز كند، نه اينكه در ) اصول عقايد= (ه انسان بايد از موضوع يا موضوعات اولي

مـسائلي كـه هـر قـدر تـالش      . ميان صدها و هزاران مسأله خود را سـرگردان نمايـد      
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ا همـين   .نمايـد  ميقوط بيشتري در آنها بكند، بيشتر به چاه بدبختي و بيچارگي س  امـ 
 تواند بدون واهمـه وارد مـسائل گونـاگون     ت خود را فهميد، ميانسان، وقتي مسؤولي

 و ؛علوم بشود، و هر قدر در اين مسير تالش بكند، زحمت او خدمت اسـت و مفيـد    
 رولـي اگـر بـ   . رساند نميت  بشريههرگز ضرري بچون پرورش وي صحيح است،   

  . ت را فراهم خواهد كرد بشريي بدبختي عكس باشد، مايه
ي  شـود كـه اصـول عقايـد زيربنـاي همـه       بنابراين از اين ديـدگاه نيـز روشـن مـي     

در ميـان اصـول عقايـد نيـز برخـي از آنهـا زيربنـاي برخـي           .هاي ديگر اسـت    ارزش
  .خداشناسي يا توحيد در ذات و صفات پايه و زيربناي اصول ديگر است. ديگراند

         صحيحِ توحيد  صحيحِ توحيد  صحيحِ توحيد  صحيحِ توحيد مطالبي براي درك و فهمِمطالبي براي درك و فهمِمطالبي براي درك و فهمِمطالبي براي درك و فهمِ

بـراي درك و فهـمِ صـحيحِ توحيـد، مطــالبي الزم اسـت كـه بـه اختـصار اشــاره         
  : شود مي

  : عالَم دو بخش است
م شهادتـ ـ ـ ـ  م شهادتعاَل م شهادتعاَل م شهادتعاَل         عاَل
غيبـ ـ ـ ـ  م  م غيبعاَل م غيبعاَل م غيبعاَل         عاَل

و اسـباب و وسـائل عـادي    هـاي عـادي    عالم شهادت يعني عاَلمي كه انـسان از راه  
 ما بـه گونـه عـادي    ،البراي مث. دنماي يا در آن تصرّف وتواند آن را درك كند    مي
ا ايـن امكـان بـه        موجود در اتاق خـود  توانيم اشياء   مي را بـشناسيم و درك كنـيم، امـ

آنچه كه طبق قوانين عادي، درك . گونه عادي براي پشت ديوارِ اتاق مقدور نيست    
و آنچـه كـه درك و انجـام    براي آدمي مقدور باشد، عالم شهادت است و انجام آن     

مقدور نيست، اگر چه در سطح ماده هم باشد، عـالَم غيـب   نين دادن آن طبق اين قوا    
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ي يـك   كـسي از فاصـله  صـداي  براي مثال، به گونه عادي، براي بشر شنيدن     . است
ا اگـر   . ي دور جزو عالم غيب است  از فاصلهنشنيدناين . كيلومتري ممكن نيست   امـ

 جزو يلومتر شنيد،ي هزاران ك هاي ديگر را از فاصله  سخن انسان،بتوان با يك راديو  
هــاي  حتّـي شــنيدن و فهميــدن صـدايي از مــاوراي كهكــشان   . عـالم شــهادت اســت 

نظـام و  ، ولي هر چيزي كه طبق روابط. مربوط به عالم شهادت استشده هم   شناخته
بات نباشـد، خـواه در سـطح مـاده يـا بـاالتر از       ّلي و معلولي و اسباب و مـسب   قوانين ِع 

  . ماده، عالَم غيب است
آب را از شخص ديگري اگر كسي يك ليوان : كند تر مي مطلب را روشن يلمثا

 بـه عـالَم    مربـوط كـاري بـسيار سـاده و معمـوليِ     كه در جمع حضور دارد، بخواهد،  
ا همـين شـخص اگـر از شـخص يـا       . شـود  نجـام مـي  اشهادت است و بـه سـهولت      امـ

ليـوان آب  ك ي ،ديگري كه در جمع حضور ندارند و يا اساساً زنده نيستند  اشخاص  
طلب كند، مربوط به عـالَم غيـب اسـت و چـون خـارج از نظـام اسـباب و علّـت و         را  

  .معلول است، كاري بيهوده و عبث خواهد بود
ا ر نفـر    بيـست  و يـا  نفـر   نفـر، ده     پـنج دناتو ميلي ا خدست با كسي   ي ديگر، مثال

،  دكار باش جنايت اگر ماا.  از بين ببردثانيه   يك درا ر نفر  هزاردناتو  نمي   وليبكشد،  
ن يانومشمول قامر نيز ن يا . ده بكشنيثا   يك درا ر  انسان هزار   دهدناتو بمب مي  يك با

 ،دنباشـ   اختيـار ر د انجـام دادن   ف واي بـراي تـصرّ   وسيله اگر  اام.   استتعالم شهاد 
  !!. بكشدهمي يك متري  ي يك مگس را در فاصلهتواند حّت نمي

ي انسان با هستي، اعم از اينكـه از قبيـل درك كـردن يـا      ه رابطهمهم اين است ك 
 بـراي  ، اسـت تم شـهاد  نظام عاَلانجام دادن باشد، آن بخش از ارتباط او كه مشمول  

 خـارج از  آنچـه   و . ـ  وسايل پيچيدهخواه   ،ساده  وسايل  خواه با ـ   استانسان مقدور
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  .  استمقدور غير نسان، براي ا« عادي به طور«اشد،  بتشهاد   نظام عالم
 ،چشم كيلومتري با  يكي  فاصله ر كه دبه شكل عادي براي انسان مقدور نيست  

،  ا ببينـد ر    كـه مورچـه   استاين چشم كه كار حالي در.  ا ببيندر    مورچه كحركت ي 
  .  استني معي ردبديد چشم دارايِ ولي 
يـك حجـاب و    كـه در صـورت وجـود     براي انسان ممكن نيست  ، عادي طور  به
 شهر چيزي كه درك و انجام دادنـ عادي  طور  به ! حجاب را ببيند  طرف نآ پرده،

  هـر ود؛شـ  غيـب مـي   مربوط به عـالم   است وتعالم شهاد ، خارج از باشد مقدور غير
 اگر شخصي بـدون در اختيـار   . دكن پيدا   جريانهسطح ماد در ود باش   يهم ماد چند   

كه چه چيزي در پشت سـر او قـرار دارد، ايـن امـر     داشتن وسايل، بتواند درك كند  
كـه   ست درحـالي يـ بفهمـم االن پـشت سـرم چ      اينكـه مـن  .مربوط به عالم غيب است  

  .  است  به عالم غيب   مربوط،ندارم اختيار  در الزم راوسايل
 شـهادت كـاري در مـاوراي عـالم    هر طبق موازين اسالمي، شناخت و انجام دادن  

و جز خدا هيچ انساني قادر بر شناخت يا انجـام دادن كـاري   در اختيار خداوند است     
توحيـد در  توحيـد در  توحيـد در  توحيـد در  «««« مربـوط بـه   ،اين اصـل از اصـول عقايـد اسـالمي    . در عالم غيب نيست 

  .  است»»»»صفاتصفاتصفاتصفات
، بـراي انـسان مقـدور اسـت ولـي در      شـهادت جانبه در عالم  درك و تصرّف همه 

اينكـه  . گونـه اسـت    يـز ايـن  ن ـ  E ـ حّتي براي پيغمبـران . عالم غيب مقدور نيست
دهنـد، غيـر    نجـام مـي   اا  ر ديگر، اعمالي مربوط بـه عـالم غيـب   اشخاصپيغمبران يا  

توحيد در اصـول عقايـد، يعنـي     .گيرد عادي است و به خواست خداوند صورت مي 
  .باور داشتن به همين مطالبي كه اشاره شد

***  
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            دو ركن توحيد در صفاتدو ركن توحيد در صفاتدو ركن توحيد در صفاتدو ركن توحيد در صفات

گـردد،   ها بـر مـي   ي مطالب به آن هتوحيد كه بقيترين مطالب  دو مطلب از اساسي 
���� «:ي فاتحه آمده است در سوره �� �	
�� ���� �	
�� � �� � � �� �� �� � �«1111  

   .، دو ركنِ توحيد در صفات است»استعانت« و »عبادت«توحيد در 
(توحيـد در عبـادت   ـ  ����� �	�
�� � � � �  مطيـع و  ،فقـط بنـده  هـا   مـا انـسان  : يعنـي اينكـه  ) �
هر كس كه باشـد و هـر   ،  راغير خداي   و هر نوع خواسته باشيم خداوند   بردار  فرمان

  . مخالفت كنيم با آن  نپذيريم وبود،مخالف اوامر الهي چيزي كه بخواهد اگر 

�	� �������(ـ توحيد در استعانت   �� �� � ��  عـالم  نيـز يعنـي اينكـه بپـذيريم در مـاوراي     ) �

و هـر چـه     بـدانيم  امـور    در  متصرّف  مالك را وا  فقط و  تكيه كنيم  او به شهادت فقط  
  .اعتبار است ، از نظر ما بي غير او است 

 ،ي مـشكالت  عمده. شوند تر دچار مشكل مي ها اساساً در توحيدِ ذات، كم     انسان
ــه توحيــد صــفات مربــوط اســت  ــادان، ذات خــدا را متعــدد  امــشرك. ب نِ جاهــل و ن

در يونـان و چـه در همـه جـاي دنيـاي آن      هـا در گذشـته، چـه     و انـسان   دانـستند   نمي
  .  دنياي امروز، به خداي بزرگ باور داشته و دارندپرستانِ روزگار، و حّتي بت

دانند كـه آفريننـده و    در حقيقت آنان در ذات خداوند دچار شرك نشدند و مي    
آنان در صفات دچـار  . يِ نظامِ هستي، كسي غير از خداي بزرگ نيست  اداره كننده 

هـاي   ي انحراف همه.  يعني صفات خدا را براي غير خدا به كار بردند .شرك شدند 
هـا در دو مطلـبِ    ي شرك اساس همه.  نه در ذات خدا،بشر در اين نوع شرك است  

ــر غيــر خــدا  « اسـتعانت و اســتغاثه در غيــر روابــط عــالَم   « و »اطاعـت و انقيــاد در براب

                                                 

 .٥ي  فاحته،آيهي  ـ سوره  ١
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  . شود ، خالصه مي»شهادت، از غير خدا
بـه   روابـط خـود را   آمـوزيم كـه   ي فاتحـه مـي    كـه از سـوره  به همين دليـل اسـت   

 كه فقط او را پرستش كنيم و حالت اطاعـت  نماييممحكم يش اي با خداي خو  گونه
و انقياد را فقط نسبت به او داشته باشيم و فقط از او كمك بطلبيم و در مـاوراي عـالم    

   .نجوييم خدا ياري شهادت، از غير
عانت    دردردردر    توحيدتوحيدتوحيدتوحيد««««و     »»»»توحيد در عبادتتوحيد در عبادتتوحيد در عبادتتوحيد در عبادت««««بنابراين  عانتاست عانتاست عانتاست  است  مسائلي ترين اساسي از  »»»»است
اگـر نـسبت بـه يكـي از      .يابد شود و ارزش مي مي  ها بنا آن  ديگر بر روي   كه مطالب 

  ه بـه جايگـاهي كـه آن مـسأله در ديـن      مسائل دين، خطا يا اشتباهي رخ دهد، با توج
ي ديـن رخ   ن مـسأله تـري  اما وقتي خطا و اشتباه در اساسـي . كند دارد، اهميت پيدا مي 

چـون توحيـد اسـاس    . ي مسائل دين د، مساوي است با خطا و اشتباه نسبت به همه  هد
ي  بنابراين خيانت و خطا در آن، مساوي با خيانـت و خطـا در همـه   ، مسائل دين است 
ي  زيربنـاي همـه  ، از آنجـايي كـه   شـود  وقتي كه به توحيد خيانت. مسائل دين است  

ــوم ديگــر اســت، گــويي بــه همــ      حتّــي بــه   ؛ ي علــوم خيانــت شــده اســت     هعل
كنـد از    اگر شخصي كه در آزمايـشگاهي كـار مـي   زيرا ، !ترين علوم    آزمايشگاهي

نظر خداشناسي و توحيد مشكل داشته باشد، ممكـن اسـت بـه جـاي درسـت كـردن         
دارو براي بيماران، به درست كردن سخيانت به خيانت به خيانت به خيانت به پس . ها بپردازد  براي نابودي انسانم

ي،،،،توحيدتوحيدتوحيدتوحيد عن ي ي  عن ي ي  عن ي ي  عن ي يت  ن سا ن به ا يت خيانت  ن سا ن به ا يت خيانت  ن سا ن به ا يت خيانت  ن سا ن به ا از نظر دين، فرمانروايي : شود كه بنابراين تأكيد مي .... خيانت 
  . ترين اركان دين هستند اساسي و فريادرسي از

، اخالق و اعمال، درجات گوناگوني طرز تفّكراصول عقايد، : هر كدام از مواردِ
دهـيم    ار مـي ي اول قر كنيم، عقايد را در مرتبه بندي مي ها را دسته اما وقتي آن . دارند

بـه همـين دليـلِ زيربنـا     . پـردازيم   اعمال ميو و اخالق طرز تفّكرو به دنبال عقايد به     
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. ي زندگي آدمي بودنِ توحيد است كه آشفتگي در آن، برابر است با آشفتگيِ همه  
همان گونه كه به خاطر آشفتگيِ توحيد در دنياي امـروز، مـسلمان و غيـر مـسلمان،      

شود، به  وقتي به جاي توحيد، شرك به مردم معرّفي مي. اند همه دچار پريشاني شده
د و چون سـالمتِ مـسائل ديگـر، بـه سـالمتِ توحيـد وابـسته        گرد ت خيانت مي بشري

   .آيد از آب در ميناسالم هم ي مسائل ديگر  همه است،
، استعانت از غير خدا، بزرگپس،  توحيد صل  ر ا ، استعانت از غير خدا، بزرگاز نظ توحيد صل  ر ا ، استعانت از غير خدا، بزرگاز نظ توحيد صل  ر ا ، استعانت از غير خدا، بزرگاز نظ توحيد صل  ر ا ترين خيانت و صدمه ترين خيانت و صدمه ترين خيانت و صدمه ترين خيانت و صدمه     از نظ

  ....استاستاستاست

        شوندشوندشوندشوند     مي مي مي ميانحرافانحرافانحرافانحراف    دچاردچاردچاردچار    در توحيد در توحيد در توحيد در توحيد         كهكهكهكه    كسانيكسانيكسانيكساني    حكمِحكمِحكمِحكمِ

پردازيم و آن حكمِ كساني است كه دچار چنين  اكنون به بخش ديگر سؤال مي    
  .كنند شوند و از غير خدا طلبِ ياري مي انحرافي مي

مبنـاي ايـن    بـر . ي فاتحه، حكم اين اشخاص كامالً روشن است با نگاهي به سوره 
  : اند  دستهشوند دو هايي كه دچار خطا مي سوره، انسان

  .كنند اي كه آگاهانه اقدام به خطا و اشتباه مي دستهـ 
  . شوند اي كه از روي نا آگاهي مرتكب خطا مي دستهـ 

   .»ضَالِّين«ي دوم  هستند و دسته»  عَليهِممغُْضوب «ي اول دسته
خوانند، كساني هستند كه با  بيشترِ كساني كه غيرِ خدا را فرمانروا و فريادرس مي

  . شوند نهايت صفا و صميميت و اخالص، دچار چنين خطايي مي
 .كند داستان موسي و شبان در مثنوي مولوي كمك زيادي به فهم اين مطلب مي 

نمونـه،    براي. اند داشته  اشاراتي، مولوي  اسالمي نيز، شبيه مطلب    دانشمندان از  برخي
پرسـتي ـ     و بـت شـرك  اهرمظـ ي   همـه بـا  د و مبـارزِ آن موحـ  ـ حنبـل   بـن  احمد  امام
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 تـرِ  بـيش   ولـي  اسـت،   خـدا شـرك   غيـرِ  استعانت واستغاثه از موارد  ي  همه :گويد  مي
سـي  خداشنا و توحيـد  از  درسـتي   درك  چون شوند،  مي خطاها اين دچار  كه  سانيك

 گونـه بـه او تفهـيم    ايـن  و يـا  ، فهميـده  گونه اينچنين آدمي . نديست ن مشرك ندارند، 
 «: بي هستندهاي مقرّ ناانس» مستغاثها» كهد نا هكرد �� 	 �� ��	��� �� ����� � �� �� �����«1   

  : اند دسته پس آنان دو
هـا دروغ و باطـل اسـت و     داننـد ايـن    و ميورزند كساني كه آگاهانه شرك مي  ـ  

  )�)�'�&�%� �$#"�! ���= (. كنند سوء استفاده مي
  ). ��+	*(�= ( شوند آگاهانه دچار شرك مينادانند و  كساني كه نميـ 

بـا  رونـد و    معذورند و مـسلمان بـه شـمار مـي    »عدم آگاهي«ي دوم به دليل     دسته
مطلـب را   مثـال يـك  . آينـد   ولي مشرك به حساب نمي،عملشان شرك است  آنكه  

 تـصرّف و يـا   اطالعـي  از روي بـي مـالي دزدي   در كـاال يـا   اگر شما: كند  روشن مي 
. ي اگر بدانيد و خبر داشته باشيد، گناهكار هـستيد  ول.استفاده كنيد، گناهكار نيستيد  

 :ن عبارت امام احمد بن حنبل است كهيترين عبارت، هم ترين و روشن  بنابراين قاطع 
آميزي است، اما نادانان به دليل درك نادرستشان از ديـن، مـشرك    كار، كار شرك  

 توانايي او در حدچون تكليف انسان . اند شرك را به نام دين به آنها فهمانده . نيستند
كننـد كـه ديـانتي كـه از طـرف       ر مـي  تـصو زيـرا . است، اين افراد گناهكـار نيـستند    

ـ دحضرت محم d آمده همين است ـ .  
ي  زر همه وِ،در نتيجه. توانند بفهمند كه عمل آنها خالف دين است نمي» ضاّلين«

 حقـايق  است كه  خائني  مشايخ و مالهاي ي عهده بر مردم،  هاي ها و بدبختي  انحراف

                                                 

 ١٨ي  ي يونس آيه سورهـ  ١
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 كه بـا  ؛ نه آن مردم سادهدهند كنند و وارونه به مردم تحويل مي دين را تحريف مي    
   .كنند گويند و خودشان را بدبخت و غارت مي اخالص اين را مي

فكار و عقايد برخي از مشايخ، مانند: : : : پرسشپرسشپرسشپرسش ا لعه در  مطا اساس  فكار و عقايد برخي از مشايخ، مانندبر  ا لعه در  مطا اساس  فكار و عقايد برخي از مشايخ، مانندبر  ا لعه در  مطا اساس  فكار و عقايد برخي از مشايخ، مانندبر  ا لعه در  مطا اساس  : : : : بر 
مي لهم، ديده  ا مث ا لي و  لهم، ديده ميحضرت غزا ا مث ا لي و  لهم، ديده ميحضرت غزا ا مث ا لي و  لهم، ديده ميحضرت غزا ا مث ا لي و  د    شود كه چنين نبودهشود كه چنين نبودهشود كه چنين نبودهشود كه چنين نبوده    حضرت غزا دان دان دان ....ان . .. . .. . .        

اسخ اسخپ اسخپ اسخپ الـي  نيستند؛ چرا كه اساساً غزّمشمول اين بحث الي  كساني مانند امام غزّ  ::::پ
شـيخ در زبـان عربـي بـه معنـي      . اي دارد شيخ در كردستان معنـي ويـژه  .  شيخ نيست 

ال بـه كـار مـي       .  است ردمپير ـ . گيرنـد  در زبان فارسي گاه شيخ را در معنـي مـا در ام
عالوه بر . شود كه داراي دم و دستگاه طريقت باشد ُكردستان شيخ به كسي گفته مي

در گذشـته بـسيار بودنـد كـه     . اين، بحث فعلي ما ارتباطي بـه تـاريخ گذشـته نـدارد      
اكنـون قـصد   . استقبال كردند و پذيرفتنـد ف وارداتي باورانه از تصو مؤمنانه و خوش  

م سخن ما مربوط به مشايخي است كه د. ف را ندارمي تصو بازخواني تاريخ گذشته 
  . كنند  و طريقت دارند و از اين طريق مردم را استثمار مي مشيختو دستگاه

 اي جـز خيانـت    ي او است؛ امـا گـويي شـيخ وظيفـه     ال، بر خالف وظيفه  خيانت م
م و دسـتگاه مـشايخ بـا دروغ و اسـتثمار     د. اش خيانـت بـه مـردم اسـت     فهندارد و وظي  

شود كه اهل كار و زحمـت و   اما مال در اصل به كسي گفته مي. شود  مردم اداره مي  
آنـان در واقـع جانـشينان    . تالش است و هدفي جز نجـات و رسـتگاري مـردم نـدارد      

تـرين   ترين و قـانع  كش زحمتترين،  كَش ستم ـ  عليهم السالم ـ  پيغمبران. پيغمبرانند
مال هم اگر بخواهد جانشين . اند كه هدفي جز رستگاري مردم نداشتند  ها بوده   انسان

فانه غالبـاً مالهـاي     . ها را داشـته باشـد   باشد، بايد اين ويژگي ـ  d  ـ  پيغمبر امـا متأسـ



19  داساس توحي

دي    بيبيبيبي و ديگري،ايماني ايماني ايماني ايماني     بيبيبيبي يكي،:امروزي داراي دو ايراد اساسي هستند ا ديسو ا ديسو ا ديسو ا به . سو
تـر   كننـده  ها پليدتر و مـسموم  شوند، از شيخ ال ميهايي م مين دليل وقتي چنين آدم    ه

  . هستند  و براي جامعه بدبختي آورترگردند، مي
 و ايـن  گـردد  برمي  و گرفتار شدن به شركتوحيداز   انحراف   به  جامعه   بدبختي

 ـ    فانه در جامعـه  انحراف متأسورت ط مـشايخ و مالهـاي خـائن صـ    ي كنـوني مـا توس
   .ترين گناهي متوجه مردم عادي ما نيست گرفته و كوچك

 رمتـرين جـ   بـزرگ ،  تمـاوراي عـالم شـهاد    در خـدا  غير از  استمداد ، دين نظر از
مردم عادي، وقتي ايـن  .   استلهأترين مس اساسي يعني ، به توحيد خيانت   چون.  است

ون آگاهي كافي در شوند، چ ها را ـ از نظر ذات خود ـ مرتكب مي ترين جرم بزرگ
   .ي آن ندارند، گناهي متوجه آنها نيست و مسؤوليتي هم در قبال آن ندارند باره

اشارهــــ اثناي بحث  اشاره در  اثناي بحث  اشاره در  اثناي بحث  اشاره در  اثناي بحث  توانند با عالم ماوراءالطبيعه توانند با عالم ماوراءالطبيعه توانند با عالم ماوراءالطبيعه توانند با عالم ماوراءالطبيعه     كه برخي ميكه برخي ميكه برخي ميكه برخي مي شد  شد  شد  شد  در 
مطلب توضيح  توضيح  توضيح  توضيح ارتباط برقرار كنند،ارتباط برقرار كنند،ارتباط برقرار كنند،ارتباط برقرار كنند، مطلباين  مطلباين  مطلباين  است؟اين  ه  است؟ چگون ه  است؟ چگون ه  است؟ چگون ه           چگون

***  

تـر اشـاره    پـيش . يح دهـم براي پاسخ به اين پرسش ناچارم مطالبي را دوباره توضـ  
  : م دو بخش داردكردم كه عاَل

  م شهادتعاَلـ 
  م غيبعاَلـ 

  : گيرد ارتباط انسان هم با عالم به دو شكل صورت مي
  يكي به صورت درك و شناخت و فهم ـ 



20  داساس توحي

  ديگري تصرّف و انجام دادن كار ـ 
. سـت طريـق، مقـدور ا   به هر دو گوناگون، شهادت با وسايل انسان با عالم  ارتباط

 عادي براي انـسان مقـدور   گونه به،  عالم غيبهيچ يك از اين دو نوع ارتباط با  ولي  
ي را بخواند ُترك آشنايي ندارد، كتابي ُتركي  كه با زبان اگر كسيبراي مثال،  . نيست

 هـم  »غيـرممكن « است، ولي آيـا ايـن امـرِ غيـر عـادي،      »غير عادي«و بفهمد، امري     
پس غير .  را ياد گرفت و بعد آن را خواند و فهميديُتركزبان  توان هست؟ چون مي

اي، شخـصي را در حـال    ، بـدون هـيچ وسـيله    دوريا  فاصـله از يا اگـر   .ممكن نيست 
. حركت ببينيم، غير عادي است، ولي اگر از دوربين استفاده شود، غير عادي نيـست   

ي قابـل   به راحت،چيزي كه مربوط به عالم شهادت است البته اين گونه نيست كه هر    
بـراي نمونـه، اكنـون مـا بـا چـشم عـادي        . ف كردتصرّآن را درك باشد و يا بتوان   

ها را ببينيم، ولي بـا ميكروسـكوپ ايـن توانـايي ممكـن       توانيم حركت ميكروب  نمي
هـا را ببينـيم،    حال اگر با چشم عادي و بدون ميكروسكوپ، بتوانيم ميكـروب   . است

بـدون دوربـين، حركـت كـسي را از     و يـا اگـر   . تصرّف و دركِ عـالم غيـب اسـت     
  . ربوط به عالم غيب استهم م ي زيادي ببينيم، باز فاصله

 عـادي،  طـور بنابراين اگر بدون وسايل و اسباب الزم، برخي امور غير مقدور، به  
. يِ مسائل مربوط بـه عـالم غيـب اسـت      غير عادي است و از جملهيدرك شود، امر  

ت يـك سـاعت،    در مـد توانـد   و مـي ،  اسـت رماز ِكـ  بيشتربسيار   ،عت انسان رس مثالً
ي   فاصـله ،ممكن  ي اگر بدون استفاده از هر وسيله   ولي  طي كند،  را  مسافت معقولي 

 غير اما همين.  كامالً غير عادي است،را در يك ساعت طي كند  تهرانـ بين سنندج  
  .، عادي بشوند...هواپيما و: ، مثلِتواند با استفاده از امكانات امروزي ها مي عادي

كاري كه طبق نظام عادي و متعارف بـراي انـسان مقـدور نباشـد،      انجام دادن هر  
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بـشر    مقـدورِ ،غيرعـادي   امراما گاهي .غيب است ه، مربوط به عالم ماد و در سطح  وَل
بـدون  ـ هـستي     را از هـستي و جريـان    حقيقتي،  است انسان  كه ممكنينا  يعني .است

اسباب   قوانين متعارف و  وسايل كه طبق دهد انجام و ندك درك ـ   باتاسباب و مسب
  . نباشدمعلول و ت عّلباتِمسب و

 كار كند و يا جانب خداوند دريافت مي را از هايي حقايق و برنامهي  پيغمبراينكه  
توانـد    مـي معمـولي  يانـسان اينكـه  و يـا  ، دهـد   انجام مي   را )معجزه (= اي العاده خارق

 ببيند كه بـه هـيچ وجـه بـا     ـ مربوط به گذشته و چه آينده   چهـحقايقي را در خواب 
دانـشمندان  . ، اموري غير عادي هـستند  متناسب نيستي خواب، بيننده زمان و مكانِ   

ي كليسا و اعمال غير منطقي آنان، به شدت عليه دين و  كه در گذشته به دليل سابقه    
ين حركت اشتباه خـود  كردند، اكنون ا و اقداماتي ميحرف هايي مي زدند   الهيات  

 جاهالنـه  هـاي دينـي كـامالً    اند كه مخالفت آنان بـا ارزش  را رها كرده و متوجه شده  
  . بوده است
 كه بعضي از مندهف مياكنون دانشمندان  . ست جداگانه اصورت اين بحثي به هر

 بـراي نمونـه،  .  ويـل نيـست  أت قابـل به هـيچ وجـه    ي علميِ آنانها مقياس  ، با   ها خواب
خـواب   در ،د نـدار ي ارتبـاط تـرين  ، كوچـك مـن دنياي كه به را مطلبي  است   ممكن

نـه   م وا ه خوابيـد در آن كه  استن نقطه مربوطآ  نه بهخوابي كه حوادث آن،    .ببينم
 بـه زمـان و مكـان    مربـوط ، بلكـه   بـرم  به سر مـي  در آنكه   است  ن زمان مربوط  آ به

ام مقـدورِ اسـباب و مـسببات    خوابي كه در ماوراي عالم شهادت و نظـ  . ديگري است 
 در ييـا درويـش  . نمايد از اعمـال غيـر عـادي اسـت     حقايقي را بر آدمي مكشوف مي  

گـذارد و هـيچ    گيرد و يا در دهـان مـي   ، آتش به دست مي)جذبه (= حالت استثنايي 
انجـام دادن  . است غير عادي  اين هم كاري،آيد چشم نمياثري از سوختگي هم به     
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هاي بد  ي انسانبراي غير پيغمبران و حّت ـ E  ـالوه بر پيغمبرانالعاده ع  امور خارق
توانند مسائلي را از عالم غيب درك كنند و تصرّفي در   ميآنان نيز ؛استنيز ممكن 

بـه   انجـام دادن امـور خـارق عـادت     »مقدور نبودن«ا اصلِ ام. غير عالم شهادت بكنند 
  .ستم ابراي بشر، اصلي مسّلگونه عادي 

        آنآنآنآن    شهادت و تصرّف درشهادت و تصرّف درشهادت و تصرّف درشهادت و تصرّف در    ماوراي عالمماوراي عالمماوراي عالمماوراي عالم    دردردردر    دركدركدركدرك

ــراي       اگـر خداونـد نخواهـد وحـي     اي بـراي پيغمبـران بفرسـتد، دريافـت وحـي ب
ذن خداونـد بـر انجـام دادن معجـزه نباشـد،      اِو يـا اگـر     اسـت »غير ممكن «پيغمبران  

 و »مقـدور بـودن  «در اينجـا مهـم   . شـود  اي بر دست هيچ پيغمبري انجام نمـي   معجزه
اين دو مـسأله را بايـد از هـم    . »نشدنانجام « يا »انجام شدن«است، نه » نبودنمقدور  «

  .تفكيك كرد
يعني  .براي انسان، درك در ماوراي عالم شهادت و تصرّف در آن مقدور نيست 

انجـام دادن امـور مربـوط بـه عـالم شـهادت در       . عالم غيب مثل عالم شـهادت نيـست   
 در اختيـار او  ، امور مربـوط بـه عـالم غيـب     در حالي كه انجام دادن.اختيار بشر است  

به فرض اگر كسي بخواهد هم اكنون بخوابد و جرياني را در خواب ببينـد،    . نيست
 به اين معنا است كه انسان طبق ضوابطِ عـالمِ  ،مقدور. مقدور او و در اختيار او نيست  

 رپيغمبـ  يـك آيـا  بـراي نمونـه،   . را انجـام بدهـد  مربوط به عالم غيب شهادت كاري   
منفـي  قطعـاً  جواب اين سـؤال  دريافت كند؟  تواند هر وقت دلش خواست، وحي  مي

يـك  و آيـا  . تواند زباني را ياد بگيرد و هر وقت خواست به كـار گيـرد     اما مي . است
هـا انجـام    تواند زمان گذشته يا آينده را درك كند و كـاري در آن زمـان   پيغمبر مي 

ي خدا، حقـايق   ذن و ارادهاِ ممكن است به اما. دهد؟ جواب اين سؤال نيز منفي است 
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  . زمان گذشته و آينده به او گفته شود
تـرين   مهـم . هايي براي غير پيغمبران نيز به همين شكل اسـت  اين مسأله با تفاوت    

 ولـي بـراي   »آگاهانـه « ،آيـد  تفاوت اين اسـت كـه آنچـه بـراي پيغمبـران پـيش مـي        
 را تواند تفسير صحيحي اين معنا كه نميناآگاهانه به .  است »ناآگاهانه«غيرپيغمبران  

از ) هم كـار پيغمبـران و هـم كـار غيـر پيغمبـران      (ا هر دو كار  ام.از ماجرا ارائه دهد 
د در عـالَمِ  نـ توان مـي ان  نه پيغمبراي كه به گونه. اند ، يكسان»غير مقدور بودن«لحاظ  

 در اختيـار  ايـن مـسأله انحـصاراً   . اند و نـه غيـر پيغمبـر   نـ غيب، حقيقتـي را درك كن   
برخـي، اسـامي   . دهد او هر گاه بخواهد، جرياني را به كسي نشان مي. خداوند است 

ا اسـم   .  و غيره»تدراجاس« ،»كرامت»: مثل. اند ذكر كرده اين امر  گوناگوني براي  امـ
  . و غير عادي استهادالع كار، خارق  اينمهم اين است كه؛ مهم نيست

        شهادت شهادت شهادت شهادت     ممممماوراي عالماوراي عالماوراي عالماوراي عال    دردردردر    دركدركدركدركي ي ي ي     استثناء دربارهاستثناء دربارهاستثناء دربارهاستثناء درباره

 اوليـاء (از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه براي هر انساني، چه خوب و چه بد،   
هـاي بـارز آن    يكـي از نمونـه  .  اسـتثناهاي غيـر عـادي، ممكـن اسـت      )اهللا اعداءاهللا يا   

 است كه در آن حـوادث چهـارده سـال آينـده را     ماجرايِ خواب ديدن فرعون مصر 
ي كرامـات    كه اين خواب براي فرعون از جملهفتگتوان  آيا مي. به او نشان دادند  

  ف و درك غير عادي است؟ است؟ و آيا كرامت به معني تصرّ
ي  ها به هيج وجه گره فرو بسته به كارگيري كرامت، در پاسخ به اين نوع پرسش

چراكه اعمال غير عـادي از هـر كـسي    . شود گشايد و چيزي هم ثابت نمي ما را نمي 
 بينـيم كـه   همگـي مـي  .  خـدا چـه دشـمنِ   و  خـدا ه دوسـتِ چـ ممكن است سر بزند،     

نـه تنهـا   . آينـد  شوند و به سالمت بيـرون مـي   وارد آتش ميها   مرتاض  يا ها پرست بت
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  .رسد سوزد، بلكه به لباسشان نيز آسيبي نمي بدنشان نمي

مي: : : : پرسشپرسشپرسشپرسش اينجا پرسشي كه پيش  ميدر  اينجا پرسشي كه پيش  ميدر  اينجا پرسشي كه پيش  ميدر  اينجا پرسشي كه پيش  است كه چگونه     در  اين  است كه چگونه آيد  اين  است كه چگونه آيد  اين  است كه چگونه آيد  اين  آيد 
اعمال غير عادي را از همدي    ميميميمي ن  اعمال غير عادي را از همديتوا ن  اعمال غير عادي را از همديتوا ن  اعمال غير عادي را از همديتوا ن  كدام كدام كدام كدام ها ها ها ها     اقعيتاقعيتاقعيتاقعيتوووو كرد؟  كرد؟  كرد؟  كرد؟ گر منفكگر منفكگر منفكگر منفكتوا

موهومات چيست؟  موهومات چيست؟ است و  موهومات چيست؟ است و  موهومات چيست؟ است و   است و 

اسخ  اسخپ اسخپ اسخپ  طـور بـه  . حقيقت اين است كه پاسخ اين پرسـش بـسيار طـوالني اسـت       ::::    پ
   .كه واقعيت آشكار شود، به درك و شناخت عميقي نياز هستاينخالصه، براي 

شويد كه از غير خدا استمداد  يي دچار ميها گرفتاري ، بهنكنيد درك آن را     اگر
كنيد كه انجام دادن اعمال غير عادي براي بشر، مقدور آنان است؛  كنيد و تصور مي

ــي . ي خــدا ممكـن اســت  ي ايـن اعمــال بـا اراده   در حـالي كــه انجـام دادن همــه   حّت
ي خـدا   ذن و ارادهاِ نيز براي انجام دادن معجزات خود به هيچ وجه بـدون   1111پيغمبران

شد و   ـ وحي مي d  ـ پيغمبر اسالممي كه به براي مثال، هنگا. قادر بر كاري نبودند
گشت، اگر در همان هنگام عقربي پشت سرش را  اي از آينده بر او آشكار مي  مسأله

توانـست ببينـد و ايـن خـود نـشان از آن دارد كـه انجـام دادن كـار          زد، نمي نيش مي 
 در عوض حوادث مربوط به عالم شـهادت  اام. خارق عادت، براي بشر مقدور نيست 

   .راي ما مقدور استب
*** 

                                                 

 – صرف نظر از تعصب ديين –ها هستند  ترين انسان هر پيغمربي، معلوم است که اين ها بزرگـ   ١

 .که اين استثناها بر ايشان ممکن است پيش بيايد



25  داساس توحي

ما هم بر اين باور هستيم كه پيغمبران يا اولياي الهي هر وقت ما هم بر اين باور هستيم كه پيغمبران يا اولياي الهي هر وقت ما هم بر اين باور هستيم كه پيغمبران يا اولياي الهي هر وقت ما هم بر اين باور هستيم كه پيغمبران يا اولياي الهي هر وقت : : : : پرسشپرسشپرسشپرسش
انجام دادن كار خارق عادت نيستند قادر بر  انجام دادن كار خارق عادت نيستندكه بخواهند  قادر بر  انجام دادن كار خارق عادت نيستندكه بخواهند  قادر بر  انجام دادن كار خارق عادت نيستندكه بخواهند  قادر بر  ا در برخي ا در برخي ا در برخي ا در برخي امامامام. . . . كه بخواهند 

انسان انسانموارد،  انسانموارد،  انسانموارد،  ميهاي هاي هاي هاي     موارد،  ميوارسته  ميوارسته  ميوارسته  انجام دهند    وارسته  انجام دهندتوانند كار خارق عادت  انجام دهندتوانند كار خارق عادت  انجام دهندتوانند كار خارق عادت          . . . . توانند كار خارق عادت 

اسـخ  اسـخ پ اسـخ پ اسـخ پ ه داشـته باشـيد كـه ايـن مطلـب نيـز شـر        ::::    پ غيـر  . ك آشـكاري اسـت   توجـ
 صـدها  در هـزاران و  يعنـي در  . مقدورات در زندگي آنان يك در هـزار هـم نيـست    

تـوان انتظـار    چگونـه مـي  بنـابراين  .  آنها ممكن اسـت يكـي اسـتثنايي باشـد      كارر  هزا
 باشـم،   اينكه ِسمت خدايي را بـه كـسي داده  و شرك، خاطرداشت كه فرياد من به     

ن حالـت   آدر  و!ا آن حالت استثنايي شيخ برخورد كنـد؟ يعني استثنائاً ب! اجابت شود 
؟ دمن برس كه به فريادود  داده شاو  طرف خدا به استثنائي از    دوباره قدرت  ، استثنائي

آميز بـودن، بـه ايـن معنـا اسـت كـه        در حالي كه اين انتظار و استعانت عالوه بر وهن  
   .د و برايشان مقدور استف در عالم غيب را دارنآنان هر گاه بخواهند، توان تصرّ

شنود، گاهي  شنود و گاهي نمي  را بپذيريم كه غير خدا، گاهي مياين اصل اگر
توانـد كـاري را انجـام دهـد، در ايـن صـورت        تواند كاري را بكند و گاهي نمي    مي

شنود و  خدايي كه هميشه مي. كند است كه هيچ كس از غير خدا طلب كمك نمي
  . نت استي استعا  شايسته،هميشه هست

        به عنوان وسيله و واسطهبه عنوان وسيله و واسطهبه عنوان وسيله و واسطهبه عنوان وسيله و واسطهاستمداد و استعانت از غير خدااستمداد و استعانت از غير خدااستمداد و استعانت از غير خدااستمداد و استعانت از غير خدا

كـه مـا آنـان را    : شود آميز گفته مي غالباً براي توجيه اين عمل غير ديني و شرك 
ولي آيا انسان خردمنـد، فـرد جاهـل و    . ايم ساخته» وسيله«در نزد خداوند براي خود   

   !ند؟ك نادان و ضعيف را پيش دانا و آگاه و قوي وسيله مي
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به صـورت غيـر عـادي، صـرفاً بـه      ، )زنده(از يك فردِ در حال حيات كسي اگر  
 او را بـه خـدا   تر است، طلب كمك كند، تا شـايد فريـادِ   خاطر اينكه به خدا نزديك 

فريــاد «، خبـري از احـوال   »بـه فريـاد خواسـته شـده    «برسـاند، اصـوالً چـون شـخصِ     
  . ه از اساس باطل استندارد، قضي» خواهنده

 مؤمن و خـوب  يشخص، )به فرياد خواسته شدهيعني ( مستغاث ل فرض كنيم حا
اما سؤال اين است كه مگر براي انـسانِ خـوب و مـؤمن، مقـدور اسـت كـه بـا         . باشد

و يا براي من مقدور اسـت فريـاد خـود را    ! فرياد مرا بشنود؟ خود   و آرزوي  خواست
  ـ !ست كه به فرياد من برسد؟به گوش او برسانم؟ و سرانجام آيا براي او نيز مقدور ا

  .جواب همه منفي است ـ در ماوراي عالم شهادت
كننـد، معمـوالً بارگـاه الهـي را بـه دربـار        هـا را مـي   كساني كه ايـن نـوع اسـتغاثه    

واسطه شود ) وزيري، مديركلي(بدين صورت كه شخصي . كنند پادشاهان تشبيه مي
را نـزد پادشـاه، بـر خـالفِ     ) ندهفرياد خواه(  پادشاه را فريب دهد و مستغيث   حّتي و

دانند كه بارگاه الهـي از    در حالي كه نمي.بيندازدواقع، معرّفي كند و او را به اشتباه     
  . ا است كامالً پاك و مبرّ»ها واسطه« و »ها وسيله«اين 

تـر اسـت؟ و چـه كـسي از      صرف نظر از اين مطالب، چه كسي از خداوند آگـاه   
 يـك  ا فرياد مرا پيش خـدا ببـرد؟ آيـا سـزاوار اسـت،     تر است ت خداوند به ما نزديك  

خود و ميان  را »ناتوان« موجود كنم؟ و يا   وسيله» عالِمخداي«بين خود و    را» جاهل«
، »حاضـر  خـداي «خـود و   را بـين » غايـب « موجـود   و يـا وسيله سازم؟  ،»توانا«خداي  

   ؟كنم  وسيله
لحـاظ، شـرك    ز هـر شـود كـه ا   ، ديـده مـي  ي اين موارد دقّت شـود  اگر در همه  

 كـه  :فرمايـد  كـرده و مـي   نوع تـأويالت نـاروا اشـاره    خداوند در قرآن به اين   .هستند
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، هـا  پرستان در گذشته نيز همين باورهـا را داشـتند و معتقـد بودنـد كـه مـستغاث           بت
ـ كنـد كـه از رگِ گـردن      وقتي خداوند اشاره مـي . ستندي ميان آنها با خدا ه واسطه
ي بدن را به هم وصـل   در وجود انسان است، مغز، قلب و همه جريان حيات   رِّكه ِس 

ي آگـاهي و علـم مطلـق او بـر      تر اسـت، نـشان دهنـده    ها نزديك به انسان 1111كند ـ   مي
 ـ  علـيهم الـسالم   ـ  حّتي پيغمبران،ي ديگري يچ آفريدهدر حالي كه ه. ها است انسان

  .از چنين اِشرافي بر احوال آدميان برخوردار نيستند
. كـرد  و پيغمبر براي آنـان اسـتغفار مـي    دادند را فريب ميـ d  ـ  پيغمبر،نمنافقا

دانـي،   مطلب را نمـي حقيقت  اگر هفتاد بار استغفار بكني، چون: خداوند به او فرمود  
. تواند تصرّفي داشته باشد پيغمبر نيز در برابر خداوند نمي. استغفارت پذيرفتني نيست

و  و غايـب  خداونـد، نـادان و نـاتوان    مقايـسه بـا  ي پيغمبـران، در هـا، حّتـ    تمامي انسان 
 »كمـال مطلـق  «او . ي اين صـفاتِ انـساني، مبـرّا اسـت     اما خداوند از همه . اند ضعيف

 .مطلق كنيم خود و كمال ي ميان  را وسيله»نقص مطلق« بنابراين درست نيست .است
   .اين عمل از مظاهر بدبختي و سرگرداني آدمي است

پرسـتاني   بـت   سال قبلِان سال قبل و هزار 1400 تأويالت اين نوع تأويالت همان 
اين مطالب را بايد از قـرآن  . ما و خدا هستند ميان ي اينان واسطه: گفتند  است كه مي  

پرست و  مالهاي شيخها و تأويالت نارواي برخي از  فهميد و ياد گرفت نه در كتاب    
   !؟.دنيا پرست
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  خدا   طرف شياطين از  اين فريب   رسوا كردن كردن و   روشن  رايب  ليَثاي مردم م

خوانيد، خـوب    به فرياد ميخدا زج  كه را يهاي آن ي  همه: كنيد دقت  . ودش  مي زده
كند كه اگر  فراتر از خلق، در تمثيل اشاره مي. يا بد، قادر بر آفرينش مگسي نيستند

هم قادر به باز پس گرفتن ـ E  ـاني پيغمبر مگسي چيزي را از انسان بردارد، همه
  .آن نخواهند بود

 پـس  . دكنـ  مـي  روشـن  مـا    بـراي ا هـا ر  نـاتواني ايـن   و  ، ضعف ثل با اين م  وندخدا
چگونـه جـايز اسـت انـسان غيـر خـدا را شـريك خـدا كنـد و از او يـاري و كمــك           

كسي كه قـرار  ( وهم مطلوب ) فرياد كننده( چقدر ضعيف اند، هم طالب   بخواهد؟
تـوان صـفات و خـصال خـدايي را  بـه انـسان        چگونه ميپس، ) ت فريادرس باشد اس

بيچاره انساني كه سخن قـرآن را رهـا   . داد؟ تمثيل قرآن بسيار واضح و آشكار است    
   !افتد كرده دنبال تأويالت شياطين مي

 ل، ضعف و نـاتواني پرسـتيده  َثخداوند با اين م    كنـد  ال مـي هـاي دروغـين را بـرم .
پس نبايـد فريـب ايـن    .  انسان شود»مطلوب«تواند  گاه هيچ انساني نمي  يچبنابراين ه 

  .گونه تزويرها را خورد
   :كند مي معرّفي را بشريت دشمنان دسته از سه قرآن

        زرزرزرزر    اهلاهلاهلاهلـ ـ ـ ـ 
        زورزورزورزور    اهلاهلاهلاهلـ ـ ـ ـ 
ر    اهلاهلاهلاهلـ ـ ـ ـ  زوي رت زوي رت زوي رت زوي   ت

تزوير، .  تزوير است،نيست، دشمنِ خطرناك، مؤثر در بسياري اوقات، زر و زور
                                                 

  .٧٣ي ي حج آيه سورهـ  ١
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آرايـش، بـراي فريـب و     ها بـا عبـارات خـوش     و زيباسازي آنها يعني آراستن پليدي  
تاستحمار بشري .  

 يبراي مـدت  خود رااستثماري ومأليت توانند قدرت  نميهيچ گاه اهل زر و زور   
در قــرآن . نـد نماي مگــر اينكـه از تزويـر اســتفاده   ؛طـوالني بـر مــردم تحميـل كننـد    

هر وقت دعوت خـود   ـ  هم السالمعلي  ـ پيغمبران. بينيم هايي از اين دست مي گزارش
ا بـه     اهـل زر و زور، از در مخالفـت در آمـده   مألهـا،  انـد، غالبـاً    را آغاز كرده   انـد، امـ

ل شـده      تزويـر بـه معنـي حيلـه و دام و     .انـد  محض ناتواني، بالفاصله به تزويـر متوسـ 
. خورند هاي ساده آن را باور كرده و فريب مي آرايش است كه انسان   عبارات خوش 

وير در حقيقت، نجاستي در قالب عباراتي زيبـا و شـركي در عبـارات توحيـدي و       تز
تزويـر را    مهـم ايـن اسـت كـه انـسان، فريـب      .نهايتاً كفري در سخنان ايمـاني اسـت    

  . نخوردن، آسان است را وگرنه فريبِ زر و زور.نخورد
 و بـه  هـستند  » نامسلمان «امروزه طبق موازين قرآني، مردم بيچاره به نام مسلمان،    

بايـد اطاعـت كـرد و     اسـت،  خداوند فرمـوده  را كه هر آنچه .اند  مشرك نام موحد،  
 و موجــب  ســرگردانيي ويـل هميــشه مايـه  أت .الت نينــداختيتـأو  چــاه را در خـود 
هـر چـه را كـه  خداونـد بـه      .   اسـت   عبـارات  خم  و پيچ در اصلي   مطلب  كردن پنهان

كرد و خود را در چاه تأويالت ناروا صورت واضح بيان  فرموده است، بايد اطاعت     
  . نينداخت

اك نـستعين  «. شـود  در هيچ جايي از قرآن استمداد از غير خدا تأويـل نمـي       ايـ« ،
روي خـدا ايـن عبـارت     كسي كـه روبـه  . كند آشكارا استعانت از غير خدا را نفي مي  

رو خـود را    است كه در حضور روبهشخصيكند، همچون  قرآني را بارها تكرار مي  
هـاي زشـتي را در    هاي ركيك و دشـنام  ا در غياب وي، فحش ام، بنامد كسيي    ندهب
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در برابر خـدا و بـه كـارگيري    » ستعين َنياكإ«بر زبان آوردنِ .بر زبان بياورداش   باره
بـه  ! و يـا پيغمبـر فـالن   ! و يا شيخ فالن! و يا امام فالن! يا امامزاده فالن: عباراتي چون 

ك نادرست از توحيد و گفتن دروغي آشكار در برابر خدا ردفريادم برس، نشان از     
و در برابر اهـل زر و زور و تزويـر دسـت بـه سـينه      » عبد َنياكإ«: ي   گفتن آيه  .است

  . ايستادن، نيز همين گونه است
ها ماالمال از شرك شـده و از بـسياري جوامـع     علت اينكه دنياي امروز ما مسلمان 

ها را در قرآن رها كرده و دنبال  است كه صراحت اين ،تر است آلود، منحرف شرك
 . ايم تأويالت ناروا افتاده

گويـد، بـدون    را كه مـي  آنچه و او استراهنماي  و  زندگي انساني قرآن برنامه 
 غيـر  اگر از ، گذشته  قوانين اصول و از نظر صرف  حال. تأويالت ناروا بايد پذيرفت  

 ي انـسان بـرا  د نـ اتو مي خدا غير  ن آيا  آ،»دهنخوا «خداا ه شود، ام طلبيد  كمك خدا
گـر از خـدا طلـب    اا بـر عكـس،   ام.  بي ترديد جواب، منفي است؟ د انجام ده كاري

بـاز هـم   پاسخ هاي غير الهي توان ايجاد مانع را دارند؟  كمكي بشود، آيا تمام قدرت 
 انسان دچار چنين توهماتي بشود و صـفات خـدايي را بـه بـشر     پس چرا . منفي است 

  عاجز و ناتوان بدهد؟
اگر انسان از خدا استمداد كند، هرگز اين مظنّه پيش نمي آيد،كه چرا غير خدا  
را به فرياد نخواندي؛ اما اگر از غير خدا استمداد كند، اين سؤال پيش مي آيـد كـه    

اك نَـستعينُ  « چرا غير خدا را به فرياد خواندي؟ خطا كردي، تو كه گوينده ي   إيـ «
  .  ؟!روغ گفتيهستي، چرا د

فـرد مـسلمان   .  اي جز گمراهي خود و ديگران نخواهد داشـت  اين امر نيز نتيجه    
 اگـر  .نخـوردن آسـان اسـت   را وگرنه فريـب زر و زور  . نبايد فريب تزوير را بخورد  
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مردم زماني فريب خوردند كه از قرآن بيگانه . دخور فريب نمي ، دانسان با قرآن باش 
ه شياطين نيز بيكار ننشـستند و در طـول   البّت. آور رفتند شدند و دنبال تأويالت شگفت 

. رها كردندقرآن دون  ب رامردم و خود گرفتند انحصار درا ر  قرآنبه تدريجقرون، 
مـثالً  . ه قرآن در اختيار مردم هست، اما كاربردي را نـدارد كـه بايـد داشـته باشـد      البّت

  :چنين القا مي كنند كه
اگر بر باالي طاقچه باشد، !  كتاب تبرّك استيك! ي است يقرآن كتابي جادو   

   ...و !بد نيست! خوب است
معلوم نيست خوبي قرآن چيست؟ خوبي قرآن اين است كـه آن را بـاز كنيـد و        

سـين در كنـار سـير و     ي هفـت  ها و سر سفره قرآن روي طاقچه. گويد بفهميد چه مي  
روس و غيـره، همـان   ي جديد و يا همراه عـ  رديف آينه در خانه سركه و سمنو و هم  

 چـار اين گونه بود كه مردم بـه راحتـي  د  . برداشتن قرآن از متن زندگي مردم است    
فروش  ي دينالجناب م زماني كه فرد قرآن را در اختيار نداشته باشد، .شرك شدند 

و نـد  كنا وارونـه  حقـايق توحيـدي ر  ، ويالتأتـ  باند، ناتو  مييراحتبه شيخ    جنابو  
 و فايـده اش بـراي او ايـن اسـت كـه بـا ايـن        . هندد   تحويلدتوحيجاي    به را   شرك

از همه ي زحمت كـشها راحـت   زندگيش مسائل، انساني كه هيچ كاري نمي كند،  
نشيند و مردم دست  با نهايت غرور ميها است،  ترينِ انسان انساني كه پست  ! استتر  

  .ايستند به سينه در برابر او مي
اسـالم بـه عهـده داشـت، برداشـتن امتيـازات       يكي از مهم ترين رسالت هايي كـه   

  .گوناگون بود
ي او بـا مـردم را     ديـد و رابطـه  را ـ  d ـ پيغمبراسـالم زندگي عملي  قرآن وبايد 

  . نگاه كرد تا تفاوت سبك زندگي او در قياس با شياطين امروز بيشتر آشكار شود
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***  
مظـاهر امتيـازات   هاي من اين بوده كه به صورت  دائم با  ترين تالش يكي از مهم 

ي بوسـيدن دسـتم    بارها اتفاق افتاده، براي اينكه به مردم اجـازه . گوناگون مقابله كنم 
آنـان را از  ، به منظور جلوگيري از ايـن عمـل  ام تا  را ندهم، دچار زجر و سختي شده 

ايـن روش بوسـيدن دسـت را مالهـاي خـائن و مـشايخ وارد دنيـاي        .  دور كـنم   دستم
فرمـود كـه ايـن روش، روش     به صراحت مـي   ـ  dـ  ولحضرت رس. اسالم كردند

. برنخيزيدفرمود كه به احترام من  همچنين مي. درست نيستمن  شاهان است و براي
گونه كه عجم براي پادشاهان  ناهم ؛احترام من قيام نكنيد  به، موش مي وقتي من وارد  

اما مشايخ و . كرد  را باطلآداب شاهانه اين ي  همه  ـ  dـ   پيغمبر!كنند ميقيام خود 
ي  فروش، همه الهاي دينمكردند  اسالمي را زنده اين آداب ضد.   

در قـرآن   .اسـت  ــ  dـ   بازگشت به قرآن و زندگي پيغمبرملت  تنها راه رهايي 
تعاليم توحيدي براي زندگي بهتر، به دور از هر نـوع مظـاهر شـرك قابـل دريافـت          

نگـاه  ،   توحيدي تعاليمِر بم، عالوه هزندگيصحيح روش آگاه شدن از   براي. است
تواند به ما روش زندگيِ بهتر را   و دقّت در برخورد او با مردم، مي زندگي پيغمبر به

   .بفهماند
شد هر   ـ اين بود كه وقتي وارد مجلسي ميd ـ اخالق پيغمبرترين  از ساده  يكي

 بـه ايـن رفتـار    مردم هم. نشست مي) كَن كفش(و در صف نعال جا كه خالي بود، وَل 
؛ اوائل چون آنان هم به زندگي اشرافي خو گرفتـه  نده بودكرد عادت  ـ dـ  پيغمبر

 ـ آنان d بودند، رعايت اين موارد برايشان مشكل بود، ولي به تدريج خود پيغمبر ـ
را چنان پرورش كرد كه به زندگي انساني عادت كـرده و هـيچ گـاه بـه او تعـارف       

روي ... دهنـده اسـت و   شيند؛ ـ چـون اسـتاد و نجـات     كردند كه صدر مجلس بن نمي
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  ... .تشك و يا باالتر از مردم بنشيند و يا پيشاپيش مردم راه برود و
اما متأسفانه اكنون بسياري از به اصطالح زعماي دين، راضي به رعايت اين نـوع      

ز راه ايمـان، وقتـي ا   الهاي بـي گاهي ديده شده كه چند نفر شيخ و يا م. رفتار نيستند 
كند از ديگـري سـبقت    كنند، شانه به شانه كرده و هر يك تالش مي تنگي عبور مي 

 ديـن را بـه   نمايـانِ  اين مقياسِ بسيار ساده، سقوط اخـالق دينـي در ميـان عـالم      . گيرد
  .دهد خوبي نشان مي

  .زنده كردندا امتيازات ر راه اشرافيت و ،ا رها نموده ر  ـdـ   راه پيغمبراناين
تنهـا راه  : اگر مـردم را دوسـت داريـد بـه آنـان بگوييـد       ،  هستيد مردم دلسوز اگر

ـبـه قـرآن و زنـدگيِ عملـيِ پيغمبـر      ت، قرآن اسـت، بايـد  نجات بشري  d  ، كـه   ـ
  .اين است سعادت و نجاتِ بشر و الغير. شتگبر، بود  نيآقر  عيني اخالق ي نمونه

آنهـا، كـار بـسيار    برداشتن خرافات از ذهن مـردم و فهمانـدن حقيقـت قـرآن بـه          
و إال اكنون هم قرآن را مطالعـه مـي كنـيم، مـي بينـيم كـه مفـسري         . دشواري است 

ي اين مطلـب را درجاهـا   پس بايد !نماز خواندن ! يعني دعا  » إياك َنستعينُ  « :نوشته
  .و بارها قرآن را بخوانيم تا متوجه شويمو بررسي كنيم مطالعه قرآن ديگر 

  والسالم


