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بنده یک ماهِ رمضان در مسجد امام حسنِ مشهد سخنرانی »

ها راجع به در آن سخنرانی ای داشتم...مستمر سی جلسه

توحید، امامت، والیت، نبوّت و سایر مباحث اساسی بحث شده 

های فکری ها پایهکنم. اینها را تأیید میاست که اآلن هم آن

 1«برای ایجاد یک نظام اسالمی بود.

توضیحات فوق از زبان رهبر معظم انقالب، پیرامون مباحث 

ه.  1131ک رمضان سال عمیقی است که معظم له در ماه مبار

ه. قمری( به روشی نو، اصول اساسی و بنیادین  1131ش )

های اند. ویژگیاسالم را مبتنی بر قرآن کریم مطرح فرموده

فرد این مباحث، عامل برتری آن نسبت به موارد منحصربه

 باشد. مشابه می

 1131ای که پیرامون این مطالب در سال معظم له در مقدمه

 فرمایند::اند، سه خصوصیت مهم آن را مطرح میمرقوم داشته

شده و ناظر . معارف اسالمی از تجرد و ذهنیت محض خارج1

 باشد.به تکالیف عملی و زندگی اجتماعی می

عنوان صورت پیوسته و به. ارائه مسائل فکری اسالمی به2

جانبه از اجزای یک واحد که نتیجه آن، طرحی کلی و همه

ابهام را برای بشریت به ای کامل و بیلوژیدین است که ایدئو

 آورد.ارمغان می

ترین و عنوان کامل. محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن به1

گردد تا ترین سند، اصول اسالمی استنباط و فهم میموثق

ی تحقیق، ها و نظرهای شخصی نبوده و نتیجهمتکی بر سلیقه

 باشد.« اسالمی»راستی به

دیگری که بر ارزش این اثر افزوده است عبارتهای ویژگی

اند از: منطقی بودن و دوری از هرگونه تعصب که این مباحث 

کند، نگاه نو و بدیع به مفاهیم استفاده میرا برای جهانیان قابل

، انطباق مباحث با سیره سیاسی مبارزاتی ائمه علیهم2دینی

اصلی جوامع  عنوان درد، توجه ویژه به ضعف ایمان به1السالم

آفرین بودن، آموزش شیوه تدبر و بشری و مسلمانان، وحدت

 تعمق در قرآن کریم، تبیین مبانی نظام اسالمی و... .

                                                           
 .1/1/11۳1بیانات رهبر معظم انقالب در   1
 .11/70/1130ر.ک. به بیانات معظم له در تاریخ   2
 .7۳/71/1101ر. ک. به بیانات معظم له در تاریخ   1

 

محتوای این جلسات، در دفعات متعدد و باکیفیت متفاوت به 

طرح »چاپ رسیده است که آخرین نسخه آن تحت عنوان 

باشد، می که شامل چهار بخش« کلی اندیشه اسالمی در قرآن

 توسط موسسه صهبا به زیور طبع آراسته گشته است.

اندیشه »های نوشتاری که پیش روی شماست، مجموعه کتاب 

 1باشد که محتوای جلسات معظم له را در قالب می« والیت

مجلد، ارائه کرده است. موارد تمایز و تفاوت مجموعه کتاب

گونه تبیین ینتوان ابا اثر مذکور را می« اندیشه والیت»های 

 نمود:

باهدف کاهش حجم و افزایش جذابیت ظاهری، کتاب فوق  

 شده است. تقطیع شده و هر بخش آن در قالب یک مجلد ارائه

هر مبحث، محتوای یکی از جلسات سخنرانی معظم له می

باشد، غیر از جلسه ششم و هفتم که به علت اشتراک موضوع، 

یل مبحث ششم آمده صورت پیوسته و در کنار یکدیگر ذبه

 است. 

صورت دستهدر کنار حفظ ساختار سخنرانی، هر مبحث به

بندی ارائه گردیده است. در متن کتاب برخی بندی و موضوع

مباحث که متناسب با شرایط سخنرانی ایرادشده یا توضیحات 

شده هایی که برای مخاطب ضرورتی ندارد، حذفو زیرنویس

رفته تا موارد حذفی، به است. البته سعی وافری صورت گ

 کلیات و جزئیاتِ مهم مطلب هیچ خللی وارد نکند.

ابتدای هر مبحث باهدف آمادگی ذهنی مخاطب، سؤاالتی 

شده است و موجب توجه و تعمق پیرامون محتوای آن طرح

 گردد.بیشتر مخاطب می

گردد تا مخاطب ای از هر مبحث، در پایان آن ارائه میچکیده

 مبحث همراه کند.را باروح کلی 

برخی از آیات محوری موضوع که توسط سخنران در ابتدای 

شده، به اول هر جلسه اشاره نگردیده، اما در محتوا بدان پرداخته

 شده است.مبحث افزوده

برجسته کردن جمالت مهم و محوری، تمایز دیگر این نوشتار 

است که مخاطب را به سهولت به محتوای اصلی رهنمون می

 کند.
تواند به ترسیم شمای کلی موضوع بهنمودار درختی نیز می

 صورت نظم یافته، به همراه برخی جزئیات کمک نماید.

، تحت عنوان «اندیشه والیت»های جلد اول از مجموعه کتاب

باشد. در این کتاب معظم له شناخت ایمان می« ایمان در قرآن »
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اعتقادیِ را مقدمه ورود به فهم دین و شناخت اصول اساسی 

فرمایند برای اینکه شوق فهم دین در ما دین دانسته و می

برانگیخته گردد، الزم است تا قیمت و کیفیت ایمان را 

 بشناسیم.

. بر این اساس آشنایی با اصول اعتقادیِ اسالم از موضوع ایمان 

های شود. تعریف ایمان، بیان لوازم ایمان و نشانهشروع می

ین کتاب است. سپس سه شرط برای مؤمنین دیگر موضوعات ا

شود که محتوای مباحث سوم، چهارم ایمان راستین مطرح می

دهد. در مبحث ششم مؤلفهو پنجم را به خود اختصاص می

گردد و نقش ایمان در تحقق های سعادت هر انسان احصاء می

 گیرد.ها، موردبررسی قرار میاین مؤلفه

وای جلسات معظم له ها و محتجهت آشنایی بیشتر با ویژگی

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن »توصیه می شود به کتاب 

که به همت موسسه صهبا منتشر شده است، مراجعه « کریم

 شود.

 

 

 سؤاالت:

 رابطه ایمان و اطاعت چیست؟ -1

 ها چیست؟ترین شرط برای ایفای مسئولیتمهم -2

 هایی دارد؟انسان متقی چه ویژگی -1

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

( وَ سَارِعُوا إِلَی 112وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ )

مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عرضها السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ 

(  الَّذِینَ ینْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکَاظِمِینَ 111لِلْمُتَّقِینَ )

 (111الْغَیظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )

 رکه آل عمرانسوره مبا

 پذیری مسلمان و تقوامسئولیت

رهبانیون مسیحیت، برای اینکه دامانشان به گناهان آلوده نشود، 

ها پناهنده ها و بیغولهرهبانیت پیشه کردند؛ به غارها و کوه

 «وَ رَهْبَانِیةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیهِمْ» فرماید:شدند. قرآن می

صورت بدعتی آن را رهبانیتی که آنان از خود درآوردند، به

ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته بودیم؛ اما عالم 

 گیری ندارد، فرار ندارد. رهبانیت ندارد، گوشه اسالمی

کند که بگیرد غریق را. همانی است که سعی می عالم اسالمی

که مسلمان بودن و  نیک فرد آگاه مسلمان، هر انسان مسلما

جور است؛ همین مسئول بودن با یکدیگر الزم و ملزوم هستند

کند غریق را، وبازده را، بیمار را، نجات بدهد؛ اینکه سعی می

کند، دارای تقوا؛ آید. خودش را متقی میبا فرار جور درنمی

یعنی آن تجهیز الزم را، آن زره الزم را، در مقابل آسیب گناه 

شود، برای دستگیری پوشد و وارد منطقه گناه میبر تن می

 گناهکاران؛ تقوا این است.

 

 رستگاری؛ نتیجه تقوا

ای برای که این معنای تقوا شد، آیا تقوا مقدمه و وسیلهوقتی

بینید که خیلی آسان، وسیله پیروزی هست یا نیست؟ می

خواهد بر این بیماری، در این کسی که میپیروزی است. آن

پیروز بشود، اگر همواره بترسد که مبادا این میکروب در  منطقه

ها و تواند میکروب زدهجسم او اثر بگذارد، این چطور می

ها را نجات بدهد؟ باید خودش را خاطرجمع کرده وبازده

باشد؛ باید از خودش خاطرش جمع باشد، بعد وارد منطقه 

ه وقت است که بوبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آن

وقت است که این کار را هم بهپیروزی هم خواهد رسید. آن

 تقوای خدا پیشه کنید، «وَ اتَّقُوا اللَّهَ»راحتی انجام خواهد داد. 

 مگر پیروزمند و رستگار و موفق گردید. «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»

 اطاعت

اطاعت کنید از اهلل و از « وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»... 

پیامبر، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت 

از خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد، به چه مناسبت می

فرماید که اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر؟ هر دو 

تا را باهم، زائد نیست ذکر کردنش؟ نه. اگر چنانچه فقط 

عنوان اطاعت کنید از خدا، پیغمبر را به «عُوا اللَّهَأَطِی» بگوید

ای ذکر نکند و اطاعت از پیغمبر را متذکر مصداق و نمونه

کسانی هم که در نقطه مقابل پیغمبر قرار دارند، نگردد، آن

کنیم. دامنه ممکن است ادعا کنند ما داریم اطاعت از خدا می

دین و ایمان و تواند داعیه کس میادعا که وسیع است، همه
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توانند مدعی بشوند که بنده کس میتقوا را علنی کند. همه

 خدایند و مطیع او.

در زمان پیغمبر، هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود، 

جنگیدند، اخالل کسانی که در جبهه مقابل او، با او میهم آن

کردند، رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و احبار یهود، می

 کردند.ها هم ادعا میینا

ذره هم باالتر از ، یک«وَ قَالَتِ الْیهُودُ وَ النَّصَارَی نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ» 

گفتند ما ها میگفت من بنده خدا هستم، اینپیغمبر، او می

گفت پیامبر را، دشمنان فرزندان و پسران خدا هستیم. اگر نمی

لذا بایستی مشخص بشود گفتند ما مطیع خداییم؛ پیامبر هم می

 که اطاعت خدا یعنی چه. ... .

 رحمت خدا؛ نتیجه اطاعت

رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ 

ای بکنید بین بیان قرآن و پندار عامیانه ما. ما اینجا یک مقایسه

گوییم که اگر گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به می

و تکالیف عمل نکردیم، اگر چنانچه از  واجبات و تعهدات

های ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم؛ فقط یک منطقه

امیدواری داریم، آن چیست؟ آن رحم خداست. خدا با 

رحمتش با ما عمل کند، خدا ما را رحم کند، این داعیه و 

حرف ماست؛ یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما این 

دانیم؟ برای آنجا که عمل ا میاست. رحمت خدا را برای کج

که منطقه که نافرمانی کردیم، درصورتینکردیم، درصورتی

ممنوعه خدا را زیر پا لگدکوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی 

گوییم: ما هایی میرا مالحظه نداشتیم؛ در یک چنین صورت

که عمل نداریم، مگر خدا رحممان کند. ... رحمت پروردگار 

 دانیم.ردن و جایگزین عمل کردن میرا، رقیب عمل ک

گوید عمل کنید، اطاعت کنید، آیه قرآن بالعکس است؛ می 

شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا آن

وقتی وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا آن

کند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را به مردمی رحم می

صد میلیون مسلمان بنشینید به انتظار ابر فتانجام بدهند. ه

ها را باز وقت راهرحمت پروردگاری که بر سرشان ببارد، آن

چیزشان را کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیایند همه

 ببرد؛ به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو بنشینند حاال!

ای به کسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره... مؤمنین آن

کنند، مراجعه میپیوندد، به توای پیامبر رجوع میوقوع می

ثُمَّ الَ یجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ » کنند و چون تو حکمی صادر کردی،

دستوری که تو صادر کردی، کمترین غبار  «حَرَجاً مِمَّا قَضَیتَ

وَ » گذارد،ها بر جای نمیها و دل آنکدورتی هم بر روح آن

جور است. تسلیم فرمان تو اند. مؤمن واقعی این «یسَلِّمُوا تَسْلِیماً

. ... 

 مغفرت الهی

، میدان مسابقه است اینجا، میدان «وَ سَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ» 

الی » پیشی گیری و مسارعه است. پیشی بجویید، سبقت بجویید

 «و جنه»از سوی پروردگارتان  «مْمِنْ رَبِّکُ»سوی مغفرتی به« مغفره

ها و که به پهنای آسمان «عرضهاالسَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ»و بهشتی که 

شده است برای باتقوایان. آماده «أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ» زمین است،

های آنجا یک نشانه تقوا و یک نتیجه تقوا ذکر شد، اینجا نشانه

 درپی ذکر خواهد شد.تقوا پی

نسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و گل ای ا

در فالن منطقه عالم، حاضری سبقت بگیری، حاضری دیگران 

را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار 

بزنی، استخدام کنی تا بتوانی در مزایده فالن زمین، در به دست 

تن آوردن فالن سرمایه، در تصرف کردن فالن مغازه، در گرف

فالن گوشه فالن مملکت، در دائر کردن فالن کمپانی در فالن 

منطقه عالم، در تحصیل امتیازات مادی هر چه بیشتر؛ برای این

ها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را عقب 

ها را هم زیر پا گذاشته ها و فضیلتبگذاری، اگرچه شرافت

مگیر، به تو نمیگویند سرعت باشی، ای انسان! به تو نمی

کسی که گویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار مزن؛ آن

گوید و نمیگوید، دروغ میبه نام دین به تو این سخن را می

گوید گوید نیروهایت را متوقف بگذار، دین میداند. دین نمی

سوی سرعت بگیر هر چه بیشتر، مسابقه بده هر چه زیادتر، اما به

سوی یک وجب ی که شایسته توست، نه بهسوی چیزچه؟ به

سوی زندگی مادی سوی فالن مبلغ ناچیز، نه بهآب و گل، نه به

دنیا که هر چه باشد، برای تو کوچک و کم است. ای انسان 

 سوی چیزی که باعظمت تو، با مقام تو سازگار باشدبزرگ! به

ترین ترین موجودات این جهان است، بزرگکه انسان عالی

های وجود، بعد از پروردگار، در همین کالبد کوچک عظمت
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ای انسان بزرگ، سرعت بگیر، مسابقه بده، اما  و محدود است

سوی . سرعتت به«إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ» سوی چه؟به

سوی آن بهشت برین الهی باشد که مغفرت پروردگار باشد، به

ند، همه زمین در برابر آن اها در مقابل آن کوچکهمه آسمان

چیز باالتر مغفرت است و پس از اندک است. ... از همه

ها و زمین مغفرت آن چیزی که ارزش و عظمتش از آسمان

 باالتر است.

مغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم؛ به فالنی گفتیم آقا معذرت می

خواهم، یک دشنامی به شما دادم، من را ببخشید. او هم با ناز و 

اخالقی و لطفی، به هر صورتی، گفت خیلی با خوش کبری، یا

نظر کردیم. ... خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل خب صرف

هاست. فالن کس ظلم کرده، جنایت کرده، گناه این بخشش

کرده، در زمین فساد آفریده و برانگیخته، مستوجب عذاب 

خداست؛ بعد روز قیامت به خاطر قطره اشکی که او داشته 

یا توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگوید خیلی است 

جور شد ما هم از سر خطایای تو گذشتیم، خب، حاال که این

این  «سَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ»تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این است؟ 

 گوید؟ نه.را می

... غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خأل. بدن شما یک 

این ران، این بازو، یک جراحت عمیقی  دارد؛جراحتی برمی

شود؛ اینجا مرهمی به دارد، این الی گوشت از هم باز میبرمی

زاید تا تراود، میجوشد تا این میدهند ... تا این میشما می

جنس خود را، آن گوشت بدن، آن ماهیچه بدن، باالخره هم

 آورد. ... .سنخ خود را کنار خود به وجود میهم

اگر در مقام تمثیل، مانند جسمی باشد، هر گناهی روح شما 

کند و زخمی به دهید، ضربتی بر روح وارد میکه انجام می

گوییم گناه ضربت بر روح آورد. چرا آقا؟ چرا میوجود می

است؟ برای خاطر اینکه روح باید تعالی پیدا کند و گناه، هر 

امل آن چیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و تک

 دارد. ... این گناه حاال باید مغفرت پیدا کند.موردنظرش بازمی

غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خأل، این کمبود روح، این 

ای که در نفس او به وجود آمده است، زخم روان، این نقیصه

گویند غفران. چه جوری برطرف این برطرف شود، این را می

ای که در روح نقیصهشود آن شود؟ چه جوری برطرف میمی

کسی که تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران کردن. آن

با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل و نقطه 

وقتی قدری منحط کرده و دور انداخته، آنپرواز انسانی یک

اش جبران شده است که یک مقداری برود ماندگیاین عقب

 باال.

روید سر سوار ماشین شدید، دارید مییک مثال دیگر بزنم. 

پنجاه فرسخی. اگر این ماشین درراه توقف کرد، شما چه 

ماندگی به چیست؟ به شدید؟ عقب افتادی. جبران این عقب

 تر بروید. ...وقفهخرده بیخرده تندتر بروید، یکاینکه یک

کار گوید چون تو گناه کردی، حاال هرچه خدای متعال نمی

ا آن گناه را اصالً از بین نخواهیم برد، لج نمینیک بکنی، م

کنیم، ما غافریم، ما خألها را پر می «وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ»کند خدا. ... 

لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ » دهیم، اما برای چه کسی؟ها را التیام میزخم

که توبه کند. ام برای آن، من بخشنده«عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَی

ه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راه تکامل شما ازاینجا بود، توب

رفتید؛ حاضریم شما را ببخشیم، کی؟ وقتی طرفی میشما این

لِمَنْ »طرف تکامل، مجدداً به راه درست برگردید. بروید به

توبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایمان خود را  «تَابَ

ز عمل غافل بود و به سخن قوی کند، عمل صالح کند. نباید ا

 خوش داشتن خود بسنده کرد.گفتن و دل

های روح بنابراین مغفرت یعنی پر کردن آن خألهایی که زخم

رسد. این، ها انسان به کمال میاند، با پر کردن آنانسان

شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، مسابقه بدهد، 

 سرعت بگیرد.

 مغفرت خیلی مهم است ... 

 های تقوانشانه

 انفاق -1

 «الَّذِینَ ینْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ» ... چه کسانی هستند باتقوایان؟

یک  کنند در خوشی و ناخوشی. اینکسانی که انفاق میآن

شرط باتقوا بودن است، انفاق کردن است. انفاق را هم باز چند 

ها را تکرار کنیم. چون بار تا حاال معنا کردم. عیبی ندارد این

تازه به گوش شما میهایی است که غالباً تازهها حرفاین

بهتر. انفاق ماند و چهرسد، هر چه تکرار بشود، بیشتر در دل می

با خرج کردن فرق دارد. خرج کردن یعنی اینکه انسان یک 

پولی را خرج کند. انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج 

گویند که با آن، یک ج کردنی را میکردنی. انفاق آن خر

خالئی پر بشود، یک نیاز راستینی برآورده بشود. کجایند آن
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ظاهر هم برای کارهای کنند، بهها خرج میکسانی که میلیون

ها بگوییم که بدبختکنند تا از زبان قرآن به آننیک خرج می

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ »اند، زیرا کارشان انفاق نیست. ترین مردم

بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَاالً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ 

شود، هایی که خرج میاین پول«. یحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یحْسِنُونَ صُنْعاً

این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته 

ها انفاق نیست، های زیادی و دروغین؛ اینشود، این پیرایهمی

 کند.چرا؟ چون خالئی را پر نمی

... گاهی پر کردن شکم گرسنه هم انفاق نیست، در یک 

جوری است. در آن شرایطی که فقر و گرسنگی شرایطی این

روید، ها میحساب دارد بر روی زمینای، بیمانند گیاه هرزه

چی کردن پیکره باالی آنجا پر کردن شکم یک گرسنه مثل قی

یک دانه علف هرزه است. در صحرا علف هرزه چقدر قیمت 

شود، اما دارد؟ باالخره از جلوی چشم، یک گیاه هرزه کم می

چقدر این کار اساسی است؟ چقدر جالب است این کار؟ 

 خیلی کم و ناچیز.

کند. بنابراین انفاق آن چیزی است که یک خالئی را پر می

کند. ... انفاق کار مردمان باهوش ورده مییک نیازی را برآ

فهمند و حاضر میهایی که خألها و نیازها را میاست. آن

 جا آن خألها و نیازها را پر کنند. ...شوند به

 

 کظم غیظ -2

و فروبرندگان خشم. فروبرندگان خشم یعنی  «وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیظَ»

جا عقل؛ اما همهکنند، چه؟ یعنی بر اساس احساسات کار نمی

بینید در های درست همراه است، نمیگاهی عقل هم با خشم

. اینی که می«أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُمْ» گوید:قرآن می

معنایش این نیست که شما خیال کنید « وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیظَ»گویند 

شم یک خواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خمی

کسانی که باید بر آنان خشم گرفت، نیست و جامعه، علیه آن

ها را فروبخورید، گوید که این خشمنابود باد، نه. قرآن هم نمی

 «وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیظَ» گوید بر اساس خشم، کاری انجام ندهید.می

کظم کنندگان، فروبرندگان. نه فراموش کنندگان؛ فروبرندگان 

تواند باعقل، وقتی خشم فرونشست، انسان میغیظ و خشم؛ که 

 با درک، آنچه را که شایسته است انجام بدهد. 

 پوشی از خطای مردمچشم -1

گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از  «وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ»

خطاهای مردم. از اشتباهات مردم، از خطاهای مردم، از گناهان 

نظر کرد. از گذشت، باید صرف های مردم بایدمردم، از لغزش

نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا هم آن گناهی نباید صرف

نظر بکند. از آن عمل از یک چنین گناهی مشکل صرف

نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام خالفی نباید صرف

ها، قصورها که در کار عامه مردم فراوان گرفته است، اما لغزش

وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ » عفو کردن است.هست، قابل گذشتن و 

دارد مردمان احسان و خدا دوست می «اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

 کننده را.

 یاد خدا و استغفار -1

وَ الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ »های باتقواها چیست؟ دیگر از نشانه

کسانی که چون آن «فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ

أَوْ ظَلَمُوا »گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن ستم کنند، 

فوراً به  «ذَکَرُوا اللَّهَ»های خود ظلم روا بدارند، بر نفس «أَنْفُسَهُمْ

یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت، زیر سرپوش غفلت، دیر نپایند. 

یلی عجیب است در قران، درزمینه تذکر ای است، خیک آیه

إِنَّ »، این هم برای باتقواهاست اتفاقاً، «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا» پیدا کردن؛

وقتی یک گروه  «الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیطَانِ تَذَکَّرُوا

وقتی یک گروهی  با آن معنای وسیعی که شیطان دارد شیطان

کنند تا گمراه کنند تا از صفت او را احاطه مییطان و شیطانش

فوراً به  «ذَکَرُوا اللَّهَ»راه به در ببرند تا او را به فراموشی بیندازند، 

 یاد خدا بیفتد انسان.

ای است در یاد خدا یک چنین چیزی است. یاد خدا حربه 

، ها، یاد خدا ریسمانی است در اختیار مادست ما علیه شیطان

ای که دشمنان هوشیاری ما، در برابر ما به برای نجات از ورطه

 اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است.وجود آورده

چون کار خالفی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند،  «ذَکَرُوا اللَّهَ» 

پس طلب غفران و  «فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» آورند.خدا را به یاد می

آیند که این کنند برای گناهانشان، در جستجو مییمغفرت م

گناه، این خأل التیام پیدا کند، اما همین هم بدون کمک 

و چه کسی « وَ مَنْ یغْفِرُ الذُّنُوبَ إاِلَّ اللَّهُ» پروردگار ممکن نیست.

 جز خدا؟بخشد گناهان را بهغفران و مغفرت می

 عدم اصرار بر گناه -3
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تو و برکت از خدا؛ تالش و کوشش  تالش از تو و حرکت از

از ما و قبول از خدای ما. پس تالش را از پرونده خودمان، حق 

بر  «وَ لَمْ یصِرُّوا عَلَی مَا فَعَلُوا وَ هُمْ یعْلَمُونَ» نداریم حذف کنیم.

أُولئِکَ جَزَاؤُهُمْ » دانند گناه است، اصراری نورزند.آنچه که می

چنین کسانی که از تالش و کوشش بازنمیاین «مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ

ورزند در راه کنند برای گناهان، اصرار نمیایستند، استغفار می

هایی پاداششان مغفرت از سوی چنین آدمخطا و خالف؛ این

و بهشت «وَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» پروردگارشان است.

ها وَ نِعْمَ أَجْرُ خَالِدِینَ فی»ست، هایی که در زیر آن نهرها جاری ا

کنندگان اند و چه نیکو پاداش عملدر آن جاودانه «الْعَامِلِینَ

. «أَجْرُ الْعَامِلِینَ»کنندگان، گوید پاداش عملاست. باز اینجا می

 مسأله عمل یکی از مسائل بسیار مهم است. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث اول

مالزم سلسله تعهدات و مجموعه پذیرش اسالم )ایمان( 

هایی )اطاعت( است که برای انجام آن نیازمند مجهز مسئولیت

هایی شدن به سالح تقوا است. حرکت در این مسیر با لغزش

همراه است که غفران و رحمت الهی التیام دهنده این لغزش

ترین ثمره حرکت در مسیر ایمان و التزام به هاست. مهم

 ی است.تعهدات، سعادت اله
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 سؤاالت:

 معنای ایمان چیست؟ -1

 لوازم ایمان چیست؟ -2

 های مؤمن چیست؟ها و شاخصویژگی -1

 

 اهلل الرَّحمنِ الرَّحیمِبسم

عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اهللَ یَسْئَلُونَکَ 

( 1وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اهللَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ )

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اهللُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ 

( أَلَّذینَ 2هِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ )عَلَیْ

( أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ 1یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ )

 (1حَقّاً لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ )

 انفالسوره مبارکه 

 

 انفال 

، 1پرسند ای پیامبر  در مورد انفالاز تو می «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ»

کنند که انفال برای کیست و حقّ کیست. انفال را سؤال می

توان به این صورت ترجمه کرد؛ انفال یعنی ثروتمختصراً می

هایی که به عموم مسلمانان متعلق است. یک نمونه مثالً 

شود، نه هر درآمدهایی است که در جنگ نصیب مسلمانان می

درآمدی، درآمدهای خاصی. یک نمونه از انفال، معادن است، 

هاست. های زیرزمینی. یک نمونه از انفال این جنگلاین ثروت

های عظیمی ست که در ها و مرتعیک نمونه از انفال این دشت

طور خالصه، فال بهها قرار دارد. انگوشه و کنار و بر سر کوه

گویند که متعلق به یک فرد خاص یا به هایی را میآن ثروت

یک جمع خاص نیست، در اختیار همگان است، از آنِ تمامی 

انفال از آنِ خدا و از آنِ  «قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ»ملت است. ... 

پیامبر است. از آنِ خدا یعنی چه؟ یعنی برای یک عده معینی از 

بندگان خدا نیست. آنچه مالِ خداست، آنچه باید نام مالِ خدا 

                                                           
عنوان مصداقی که در آن اطاعت از خدا و رسول واجب میتوان بهبحث انفال را می  1

 باشد، تلقی نمود.

 

به روی آن گذاشت، این در حقیقت آن چیزی است که باید 

صرف بشود در اهداف الهی. ... باید در راه مصالحی که 

ن کرده است، صرف و خرج بشود. پس مال خدای متعال معی

 اهلل، انفال از آنِ خدا هست، به این معناست.

، یعنی چه؟ از آنِ رسول است، یعنی چه؟ مگر «وَ الرَّسُولِ» 

رسول یک قطبی در مقابلِ خداست؟ نه! مالِ خدا را هرکسی 

ممکن است به خودش حق بدهد که در آن تصرف کند. همه 

الِ خداست، ما هم بنده خداییم و به ممکن است بگویند این م

ظاهر، با این نام عامیانه جاذب، که این این نام ظاهرپسند خوش

مال، مالِ خداست، ما هم بنده خدا هستیم؛ این مالِ عمومی را 

در مصارف شخصی خودشان مصرف نمایند؛ یک چنین 

چیزی ممکن است؛ بنابراین مالِ خدا، اگرچه باید به مصالحِ 

انان و بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم مسلم

عموم رسیدن، به این معنا نیست که بَل بَشو باشد، هر که هر چه 

دلش خواست مصرف بکند. الزم است یک مرکزیتی باشد، 

یک دست قدرتمندی باشد که نماینده خدا و قیّم امور مردم 

محسوب بشود، او کیست؟ ... در زمان وجود پیغمبر، رسول 

، پس از او امام معصوم، اگر امام معصوم نباشد، امامِ عادلِ اهلل

کسی که زمام حکومت اسالمی باید در دست او الهی؛ آن

باشد، او مسلط به امر انفال است. این قسمتِ اول آیه که البته 

 موردبحث ما این قسمت از آیه نبود.

 لوازم ایمان

فَاتَّقُوا » رماید:فکند، میبعد از آنی که مصرف انفال را معین می

. اگر «اهللَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اهللَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ

مؤمن هستید، این سه کار را انجام بدهید: اوالً تقوای خدا پیشه 

پس از خدا پروا بدارید. در ترجمه فارسی « فَاتَّقُوا اهللَ» کنید،

مابین فی «وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ» ا کردیم ...ناگزیرانه ای که م

خود را اصالح کنید. اختالفات را در میان خود از میان 

کسانی که سخنی غیر حقیقت می بردارید. به سود حقیقت، آن

گویند، از سخن خود دست بکشند، اختالفات را از میان خود 

د را اصالح کنید، بر سر میان خو «وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ»بردارید. 

چیزهای جزئی به جان هم نیفتید، بهانه برای به جان یکدیگر 

آید افتادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که جنگشان می

های کوچک با دوستان و با دشمنان، همین است که دنبال بهانه

گردند. برای جنگیدن و دعوا کردن و ایجاد اختالف می
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جای گونه مردم این است که بهننصیحت خدا و رسول به ای

که برای جنگیدن با دوستان بهانه بجویید، برای جنگیدن با آن

ها را پنهان نکنید. اگر اهل جنگی، با دشمن دشمنان بهانه

این  «وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ»بجنگ، با برادر چرا؟ با دوست چرا؟ 

 دو تا توصیه بزرگ، توصیه سوم یک مطلبی است که کلی

است و شامل همه کارهای نیک و اجتناب از همه کارهای بد 

و اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا « وَ أَطیعُوا اهللَ وَ رَسُولَهُ»شود، می

 اگر شما مؤمنید. «اِن کُنتُم مُؤمِنینَ»را و پیامبرش را، 

 تعریف ایمان

مسأله ایمان، این گِرَوِش قلبی، وابستگی فکری و اعتقادی و 

قطب و به یک یک مطلب، به یک شخص، به یک روانی به

شود که مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خالصه نمی

در قلب، انسان این گروش و گرایش و گرویدگی را داشته 

صورت راستین در کسی وجود دارد که وقتی ایمان بهباشد. آن

تواند ادعا کند وقتی کسی میبر طبقِ آن ایمان عمل کند. آن

من واقعی است که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند مؤ

تواند بگوید من به خدا مؤمن و معتقدم وقتی کسی میباشد. آن

کسی که منکر که زندگی او و متنِ واقعیتِ وجود او، با آن

کسی که امروز منکر خداست، تفاوتی داشته باشد. آن

 کسانی که مدعی خدایند چهخداست، عملش با عمل آن

کنند. هر دو در مادیات تا خرخره تفاوتی دارد؟ هر دو ظلم می

غرق شدند. هر دو برای این چند صباح زندگی، چند روز 

ای خوردن و فضا را متعفّن دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه

کردن، برای دو صباح بیشتر راحت زیستن، حاضرند همه 

گوید من ییکی صاف مها را زیر پا بگذارند. منتها اینفضیلت

به خدا معتقد نیستم، آن دیگری مدعی است که به خدا معتقد 

است. این چه جور ایمانی است؟ آیه قرآن در اینجا صریح 

های عقلی نیست که شبهه است. اینجا دیگر حساب استدالل

بردارد؛ باید این کارها را انجام بدهید، اگر مؤمنید؛ و یکی از 

خدا و پیامبر را اطاعت کنید،  «وَ رَسُولَوَ أَطیعُوا اهللَ » این کارها،

 ها راه بیفتید.دنبال فرمان آن

فرمانِ خدا چیست؟ هرچه هست، بدیهی است که خدا در 

موردِ مال آدمی، در موردِ جانِ آدمی، در مورد عمر آدمی، در 

ها، در مورد روابط انسان مورد روابط آدمی با سایر انسان

ا حیوانات و حتی با گیاهان، باخدا، در مورد روابط انسان ب

هایی معین کرده است. ها، وظیفهها، تکلیفتعهدها، مسئولیت

توانید بگویید ما در این هم اگر خدا را اطاعت کردید، می

که قلب انسان و دل انسان به صرف اینمؤمنیم، واِال ایمان به

قطبی وابسته است، اما شعاع این وابستگی در عمل، در یک

زبان، در پا و در اعضا و جوارح دیگر منعکس دست، در 

خورد؛ بلکه اصالً نام ایمان ازنظر اسالم برای نیست، به درد نمی

پس از خدا « فَاتَّقُوا اهللَ»کند، این منطق قرآن است. او صدق نمی

 مابین خود را اصالح کنید،فی« وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ»پروا کنید، 

إِنْ کُنْتُمْ »خدا و رسولش را اطاعت کنید، « رَسُولَ وَ أَطیعُوا اهللَ وَ»

 اگر شما مؤمنید.« مُؤْمِنینَ

 

 خصوصیات مؤمنین

خب، به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیه بعد درباره 

إِنَّمَا »دهد: صفات مؤمنان و شرایط ایمان، باز ادامه سخن می

جِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اهللُ وَ

زادَتْهُمْ إیماناً وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ * أَلَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمّا 

؛ برای مؤمنِ راستین، «رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ * أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً

ده. ممکن است این پنج خصلت شپنج خصلت در اینجا معین

در گوینده و شنونده نباشد، اما اگر کسی درراه ایجاد این پنج 

خصلت در خود، تالشی و فعالیتی بکند، باز در راه ایمان، در 

راه هدفِ ایمان و شایسته نامِ مؤمن هست. مؤمن راستین آن

 کسی ست که این پنج صفت در او باشد.

 بیم به هنگام یاد خدا -1

کسانی هستند آن« الَّذینَ»منحصراً مؤمنان،  «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ» اول؛

به بیم آید  «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ»چون یاد شود خدا،  «اِذا ذُکرَ اهللُ» که

هایشان؛ یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن از خدا به چه دل

کار در مقابل قاضی است، یا معناست؟ آیا ترسیدن یک گنه

تری است؟ ممکن است کسی بگوید من و لطیفنوع دیگر 

کار در ترسم. بله، ترسیدن گنهگناهی نکردم، از خدا هم نمی

کسی که باید آدم را مجازات کند، مقابل قاضی و دادستان، آن

آن نوع ترس با نداشتنِ گناه، البته منتفی است؛ تا چه کسی 

 باشد که بتواند مطمئن باشد که گناهی ندارد.

ع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است. اما یک نو

های انسان در مقابل اشیای بزرگ، ذوات عظیم، حقیقت

کند. خاصیت باشکوه، قهراً احساس دهشت و حیرت می
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وجودیِ انسان این است، ترکیب روحی و جسمی انسان این را 

کند؛ در مقابلِ هر چیزِ باعظمتی، هر انسانی حالت ایجاب می

 کند.ود احساس میدهشتی را در خ

ترسد، این حالت دهشت، نه از باب این است که از او می 

ممکن است او هیچ ترسی نداشته باشد، به این معنا که تعرّضی 

بکند، ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه این دهشت و 

بیمناکی، ناشی از احساس عظمت او و احساس حقارتِ 

ی از خدا جا دارد، چنین ترسخویشتن در مقابل اوست. این

کسی که در مقابل مطلوب است، الزم است، مفید است. آن

بیند و خدا را پروردگار، خود را کوچک و ناقص و حقیر می

به تمام شئون امور خویش مسلط و مهیمن و مسیطر مشاهده می

کند جز از آن خطِ سیر چنین انسانی سعی میکند، این

ن کرده، از راه دیگری مستقیمی که خدای عالم برای او معی

ترین ضامن اجرایی عمل و سیر نکند، حرکت نکند. این بزرگ

حرکت و تالش است در یک انسان مسلمان و در یک جامعه 

 مُسلِم.

های های شب، در شببینید امیرالمؤمنین در نیمهاینی که می

بینید ریزد؛ اینی که میپیچد و اشک میماه رمضان، به خود می

اهلل، با بینید رسولزند؛ اینی که میاهی صیحه میامام سجاد گ

آید، میهمه جاللت و عظمتش، وقتی دهه سوم ماه رمضان می

گوید رختخوابِ مرا جمع کنید، بستری برای خود نمی

ها دیگر وقت خواب نیست، وقت عبادت گستراند؛ یعنی شب

است، وقت تضرّع است، وقت خضوع است در مقابل 

را گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام  هاپروردگار؛ این

کسی که بگوید امام گیرد. چقدر ناقص و ناآگاه است آنمی

خواهد به مردم چیز یاد بدهد و خودش در دعای ابوحمزه می

اطالع از روح دعا و از کیفیت گوید. چقدر ناوارد و بیرا نمی

کند کسی که خیال میمناجات بندگانِ صالح باخداست، آن

السالم برای آموزش دادن گریه و ناله و اشکِ امام علیه آن

کند و گیرد، درک میفهمد، میاست. ... او این عظمت را می

 ریزد.پیچد و اشک میجور میبه همین دلیل است که آن

که یاد خدا به میان بیاید، آن حالت هیبت، آن حالت وقتی

ناشی از خشیت، آن احساس ترس و بیم، آن حالت رعبی که 

احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست، بر دل مؤمن 

. خدا برای انسان از «إِذا ذُکِرَ اهللُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» شود،مسلط می

آید، نام خدا از صورت یک ذکر صورت بازیچه بیرون می

نشیند؛ یا شود. در مجلس یک نفر که میاعتیاد گونه خارج می

کشد، آمیز؛ خمیازه که آدم میاحترام عنوان یک جملهاهلل، به

ها که نشانه بیآخرش الاله اال اهلل، با خستگی؛ از این حالت

اعتنایی و بی ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد 

ها دیگر خدا و نام خدا و عظمت خداست، از این صورت

شود قلب یک انسان خداشناس و عظمت بین، کسی خارج می

 کند عظمت پروردگار را. ...کند و احساس میمی که ادراک

 فزونی ایمان به هنگام تالوت قرآن -2

. نشانه دیگر مؤمن این «وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً» 

شود، یا است که وقتی آیات خدا بر آنان فرو خوانده می

آیات را ها این خوانند یا کس دیگری برای آنخودشان می

. ... «زادَتْهُمْ إیماناً»گردد، خواند، ایمانشان افزون میفرو می

صورت یک آب راکد، در وجود یک مؤمن، معنی ایمان به

اند، ای را در کودکی فراگرفتهکلمهکسانی که یکندارد. آن

یک کلمه از آن صالبت و از آن براثر شک دوران بلوغ، آن

چک شد، ناقص شد، ناچیز ها افتاد، کوعظمت در روح این

نیمه حقیقتی در روحشان باقی ماند، نیمه ایمانی، یکشد، یک

هم براثر پیش آمدن جریانات و حوادث گوناگون، مدام آن

کاسته شد و کاسته شد؛ یک چنین ایمانی یک روزی هم از 

شود. ایمان مستودع، ایمان عاریت، آسانی گرفته میانسان به

ؤمن راستین، آن مؤمنی است که اگر جوری نیست. ممؤمن این

یک کلمه از حقایق و معارف دینی و الهی در دل اوست، آن 

یک کلمه را با تدبر، با دقت نظر، با اندیشیدن، با هر چه نسبت 

به آن یک کلمه مساعد، ایمان خود را زیادتر کردن، این ایمان 

 را از زایل شدن نجات بدهد. مؤمن واقعی این است.

کنیم که با تالوت قرآن، و از این جمله استفاده می از این آیه

ایمان انسان مؤمن باید زیاد بشود؛ و از این جمله اتخاذ سند می

گویند قرآن را ترجمه نکنید، کسانی که میکنیم، ... و به آن

ها میرسد، به آنمعنا نکنید، تفسیر نکنید که عقل ما نمی

بفهمیم، چگونه ایمان ما با توانستیم گوییم اگر ما قرآن را نمی

شود؟ پس پیداست، قرآن کتاب رمز خواندن قرآن زیاد می

قصد فهمیدن نیست. قرآن کتابی است که باید آن را خواند به

 قصد افزون شدن و نیرومندتر شدن ایمان. ...و فهمیدن به

 توکل بر خداوند -1
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یگر مؤمنین این است ، نشانه د«وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ» دنباله آیه

کنند؛ یعنی چه توکل که بر پروردگار خود توکل و اتکا می

گویند خدا گذارند، میکنند؟ یعنی دست را روی دست میمی

کسی کند؟ نه، معنای توکل این نیست. آنخودش درست می

ها و تعهدها و گذارد در مقابل تکلیفکه دست روی دست می

نیروی خود را مسئول بداند، معجزه که جای اینها، بهمسئولیت

چنین آدمی باید بداند که کند؛ اینخدایی را مسئول فرض می

صورت مشت محکمی بر قرآن این عمل را رد کرده است، به

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقَاتاِلَ »اسرائیل که به موسی گفتند: دهان بنی

روید، مشغول جنگ تو و پروردگارت ب« إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم  به تعبیر بنده کنار 

دیوار، زیر سایه وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. 

کند... . پس توکل به این معنا نیست. این این را قرآن نفی می

گویم تا همه بشنوند حرفی که در بین مردم رایج شده دارم می

گویند: آقا، بفهمند اینی که رایج میان مردم است؛ می و همه

آید؛ خدا خودش باید اصالح بکند، از بنده خدا کاری برنمی

آمد، اگر برای از این غلط است. اگر از بنده خدا کاری برنمی

کن کردن فساد، اراده آدمی و نیروی آدمی بین بردن و ریشه

د. مردم را به پیروی کرآمد، خدا انبیا را بسیج نمیبه کار نمی

 کرد. ...از انبیا دعوت نمی

پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکا و امیدت 

بینید با این به خدا باشد. اگر درست موشکافی کنید، می

کنم: در همه حال اتکا و امیدت به تعبیری که بنده عرض می

میچیز مخدر درخدا باشد؛ با این تعبیر، توکل از صورت یک

صورت یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، جلوه آید، به

 کند.گری می

ها، در های زندگی، در بحرانها در دشواریدیدید بعضی

آنجایی که از همه وسایل ظاهری دستشان کوتاه است، چه می

دهند: یا کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند کار را انجام می

قتی یک کاری از من برنمیگوید وشود، میتسلیم دشمن می

شود. ... راه آید چه کنم؟ یا تسلیم مسیر زندگی عادی می

 دیگر این است که به زندگی خودشان خاتمه بدهند. ...

شود که ها باز میبست... اما برای انسان باخدا در دیگری در بن

باز شدن آن در، درهای دیگری را، درهای شرافت کش را به 

 آن در، چه دری است؟ در توکل به خدا. ...بندد. روی او می

کلی بسته، های نجات بهبست از جنگ احد باالتر؟ ... راهبن

ها روی زمین افتاده، دشمن مجهز، مسلط، مسیطر، آنچه اسلحه

ای است که خداپرستان رسد، آن دریچهاینجا به داد انسان می

ست؟ بست کدام ابستی؟ بنفقط دارند؛ اتکای به خدا. چه بن

پیغمبر از دنیا رفته باشد، خدای پیغمبر که از بین نرفته است. 

تکلیف که از بین نرفته است. آدم با توکل در اینجا مثل چه 

طالب، مثل کند؟ مثل امیرالمؤمنین علی بن ابیکسی عمل می

های با توکل ها آدمابودجّانه، مثل دو تا، سه تا سرباز دیگر، این

هایی که از احد تا کسانی بودند؟ آنها چه بودند. بی توکل

مدینه، پشت سرشان را هم نگاه نکردند، دویدند تا خود 

 های شهر. ...دروازه

کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید لذا آن

تالش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود آینده مجهول بی

نای خط کسی که توکل را به معکند؛ آنسلب کردن، معنا می

کند؛ ایننسخی بر روی اراده انسان و قدرت او وانمود می

شود، فهمد، اسالم سرش نمیچنین آدمی یا توکل را نمی

فهمد، شرف سرش نمیکند؛ یا نه؛ میتوکل را درک نمی

خواهد عوضی معنا کند تا مردم بی توکل بار بیایند تا شود، می

وَ عَلی رَبِّهِمْ » ت،مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این اس

. به نظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تالش«یَتَوَکَّلُونَ

های زندگی، یکی صبر است، یکی توکل. هر امتی که این دو 

کلی دور های خاکی بهبال را داشته باشد، از تیررس دشمن

این سه  «یَتَوَکَّلُونَوَ عَلی رَبِّهِمْ »خواهد شد؛ بال صبر و بار توکل، 

 تا عالمت برای مؤمن. ...

 اقامه نماز -2

دارند نماز را. ها که به پا میآن «الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّالَةَ»... چهارم، 

الذین یصلون و  آقایان توجه کنید، یک فرقی است بین تعبیر

ر فقط گزارند. اگ. یصلون، یعنی نماز می«الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّالَةَ»

نماز گزاردن مطرح بود، فقط این دوال و راست شدن مطرح 

بگویند، دو کلمه  «یقِیمُونَ الصَّالَةَ» بود، اینجا الزم نبود که

توانستند بگویند یصلون، بیاورند، طول و تفسیر بدهند، می

یقیمون » خوانند. پیداست کههایی که نماز میالذین یصلون، آن

چیز ماز را، غیر از نمازخواندن یکدارند نبه پا می «الصالة

دیگری است، یک حقیقت برتر و باالتری است. چیست به نظر 

 شما این حقیقت؟ به پا داشتن نماز یعنی چه؟
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شود احتمال داد، ممکن است همه این احتماالت چند جور می

که بگوییم اقامه نماز، به پا داشتن هم درست باشد. یکی این

جانبه، بهصورت همهصورت کامل، بهنماز، یعنی نماز را به

؛ و اقامه در زبان «یقِیمُونَ الصَّالَةَ»جا آوردن، صورت تمام به

عرب، در اصالحات عربی، اتفاقاً به همین معانی هم هست؛ 

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ »صورت کامل انجام دادن، یعنی کار را به

دین برگردان، به سویهمه صورت را، همه وجود را به «حَنِیفاً

صورت کامل. یک احتمال این؛ و واقعش هم همین است که 

صورت کامل اگر کسی نماز را اقامه به این معنا بکند، یعنی به

های ها و الهامانجام بدهد، با ارکان صحیح، با توجه به آموزش

جور نماز بخواند، جداً فالح و رستگاری نماز، ... اگر کسی این

 .در انتظار اوست

خواند، همه مشکالت برایش آسان آدمی که نماز خوب می

است. شنیدید که بعضی از بزرگان دین، در هنگام توجه 

خواندند؟ شنیدید که ها، دو رکعت نماز میشداید و مصیبت

کرد به بالل و ها رو میها و شدترسول خدا در هنگام بحران

و اذان بگو. بالل ما را آسوده کن، بر« ارحنا یا بالل»گفت: می

کن دل ما را ای بالل؛ یعنی اذان بگو. خنک« اَبرِد اَبرِد یا بالل»

... 

الَّذِینَ یقِیمُونَ »یک احتمال، احتمال دیگر این است که این

دارند، دارند، یعنی در جامعه به پا مینماز را به پا می« الصَّالَةَ

ست ها دلشان خوش اکند. بعضیجامعه را جامعه نمازخوان می

روز، جای هفده رکعت در شبانهخوانند، بهکه خودشان نماز می

خوانند، غیر از نمازهای مستحبی دیگر. ویک رکعت میپنجاه

دارند رو برمی گروه از دیناگر بگویند، بابا، مردم گروه

 گردانند، غمشان نیست.

گوید آقا، ما برد ز موج. میگفت: آن گِلیم خویش به در می 

خودمان را درببریم خیلی کار است، خیلی هنر است، به گلیم 

اند. آن عملی که نشانه جوریرسیم، بعضی ایندیگران نمی

ایمان است، این عمل نیست. هرکسی نماز خوب بخواند، اما 

خودش بخواند، دیگران کاری نداشته باشد، این درست نیست. 

 درست نیست، یعنی کامل نیست ... .

اقامه صالة، نماز را در جامعه به پا داشتن،  نشانه ایمان چیست؟

که یک عبادت همگان را نمازخوان کردن، نه به معنای این

که فالنی نمازخوان نیست، جانبه انجام بدهند، ... نه اینهمه

ای که نمازخوانش کنیم؛ یعنی جامعه نمازخوان، یعنی جامعه

 ویدگای که میدائماً به یاد خدا و درراه خداست. جامعه

جز خدا کسی را عبادت و عبودیت « إِیاکَ نَعْبُدُ وَ إِیاکَ نَسْتَعِینُ»

کس دیگر اتکا و از کسی کند و جز به خدا به هیچنمی

ای که جوید. جامعه نمازخوان یعنی آن جامعهاستعانت نمی

و از دنباله  مغضوب علیهم هرروز از سردمداران فساد، یعنی

 هاست.جوید. نماز اینتبّری می« ینَضَّالِّ» روان فساد، یعنی از

های دیگر را نمازخوان کند به این اگر کسی سعی کند انسان

معنا، این در حقیقت تالشی و کوششی در راه عبودیت مطلق 

کن کردن فساد، در راه از بین بردن من و ما، حق، در راه ریشه

در راه ایجاد وحدت اجتماعی و انسانی میان آحاد امت 

آحاد بشریت، تالشی در این راه انجام داده، اقامه  مسلمان و

صالة یعنی این؛ یعنی شما کاری بکنید که همه مردم، در 

إِیاکَ نَعْبُدُ وَ »هرروزی پنج نوبت و هر نوبتی چند بار بگویند 

 . «إِیاکَ نَسْتَعِینُ

خدا! فقط در مقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم می

کنیم، نه در مقابل غیر تو. هرروزی چند نوبت و هر نوبتی چند 

یعنی از سردمداران فساد  «ضَّالِّینَ»و از « مَغْضُوبِ عَلَیهِمْ»مرتبه از 

و از دنباله روان آنان تبری بجوید، بیزاری بجوید، یک چنین 

ای درست کند. امکان دارد اقامه صالة هم به این معنا جامعه

 باشد.

 انفاق -4

نشانه دیگر مؤمنان چیست؟ این است  «و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ» 

کنند. انفاق یعنی ایم، انفاق میکه ازآنچه به آنان روزی کرده

چه؟ ... انفاق یعنی پر کردن خألها و نیازها. آن خرج کردنی 

گویند که خالئی را پر کند، نیازی را برآورده کند، این را می

 انفاق. ...

کسانی ، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن«مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَو »

ایم، اسم مال در آن ها روزی کردههستند که ازآنچه ما به آن

کند، از ایم؟ نه؛ فرق نمیها دادههایی که به آننیست؛ از پول

پولی که دادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از 

توان جسمی که دادیم، از زبانی که  آبرویی که دادیم، از

دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم، 

ایم، چه ها روزی دادهاز هر آنچه ما به آن «مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ»فرمود 

 . ...«ینْفِقُونَ»کنند؟ می
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... بعدازاین اگر خواستید وقت صرف کنید، اگر خواستید آبرو 

اگر خواستید پول خرج بکنید، خوب فکر کنید،  مایه بگذارید،

کنید یا خرج ببینید آیا با این مایه گذاشتن، دارید انفاق می

 کنید؟بیهوده می

لَهُمْ دَرَجَاتٌ »اند مؤمنان راستین، اینان «أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً»

 هارتبهها، مهایی درجات، رتبهبرای آنان است رتبه «عِنْدَ رَبِّهِمْ

غفران هم از آن این «وَ مَغْفِرَةٌ»در نزد پروردگارشان،  «عِنْدَ رَبِّهِمْ»

و روزی شرافتمندانه و روزی  «و مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ»هاست. ...، 

چنین روزی کریمانه بی ذلت بی عسرت بی سرافکندگی. این

 دهد.ها میخدا به این

گویم ... یک ک فرد را نمیهر جا جامعه مؤمنی پیدا کردید، ی

وقتی لقمه نانش پاکیزه، توأم با سربلندی و کرامت جامعه آن

گیرد که مؤمن وقتی عزیز و شرافتمندانه روزی میاست، آن

جوری بود همه آن باشد و دارای این صفات. اگر این

شعارهایی که امروز احزاب سیاسی دنیا دارند در گوشه و کنار 

کنند و در میان دروغ مطرح میت یا بهپشت بلندگوها به راس

های عالم، همه آن شعارها در جامعه ایمانی محقق خواهد ملت

 شد. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث دوم

های ایمان بیان میپس از تعریف ایمان، لوازم ایمان و شاخص

شود، منظور از لوازم ایمان، وظایفی است که مؤمن بر عهده 

 ها، ابزارهای سنجش ایمان است.دارد و منظور از شاخص
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 سؤاالت:

 رهبران الهی و غیر الهی چه تفاوتی دارند؟ -1

هایی دارد و چگونه حاصل میایمان آگاهانه چه ویژگی -2

 شود؟

 ایمان ناآگاهانه چگونه ایمانی است؟-1

 

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِب

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ آلیاتٍ 

الَّذِینَ یذْکرُونَ اللّهَ قِیامًا وَقُعُودًا وَعَلَی  <137>أُوْلِی األلْبَابِ لِّ

جُنُوبِهِمْ وَیتَفَکرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ 

 <131>هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَک فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

سوره       

 مبارکه آل عمران

 خصلت برجسته رهبران الهیایمان، 

کنیم ... دو سه ای که امروز ما تالوت میبا توجه به چند آیه

آید. اوالً ایمان یک حقیقت دیگر درباره ایمان به دست می

خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان و دنباله روان آن 

هاست؛ ایمان داشتن، باور داشتن به رسالت خود. فرق میان 

جاست. مدار جهانی در همینبران سیاسترهبران الهی و ره

گوید، به گامی که رهبر الهی مانند راهرو این راه، به آنچه می

پیماید، به همه وجودش صمیمانه دارد، به راهی که میبرمی

مداران عالم، احیاناً سخنان که سیاستمؤمن است. درحالی

ا زیبایی و بیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند، ام

 قدر الزم ندارند.گویند، ایمان، یا ایمان بهبه آنچه می

ترین کشورهای بلوک اند از رهبران یکی از بزرگنقل کرده

های الحادیشان و بافرهنگ و مکتبی که هر فکر شرق با داعیه

اند که ها نقل کردهکند، از اینشدت محکوم میغیرمادی را به

ها توده ه دل میلیونکپس از استقالل هندوستان، برای این

هندی تازه به استقالل رسیده را به دست بیاورند، در سفری که 

ها عموماً به سرزمین هندوستان انجام دادند، هندوها و هندی

باکمال تعجب نگاه کردند، دیدند بر روی پیشانی رهبران این 

کشور کمونیستی نقش تیالک هست. تیالک یا تیلک یکی از 

هندوستان بود که روحانی بود. ... برای خواه رهبران آزادی

شان رسم توجه عامه مردم، نقش تیالک روی پیشانیجلب

کردند؛ یعنی ما هم بله، یعنی ما هم با شما در این زمینه هم

کرد و که ادعاهایشان این سخن را تخطئه میفکریم، درحالی

 کند.مکتبشان تخطئه می

های معنوی مسئولیتمدار دور از شأن یک عده رهبر سیاست

وایمانی و الهی همین است؛ اما پیغمبران خدا نه، به آنچه گفته

اند؛ به آنچه مردم را به آن اند، با تمام وجودشان مؤمن بوده

اند. ... پیغمبر اند، خود پیش از همه، شتابان رسیدهدعوت کرده

های صدر اسالم ترین حادثهترین و خطرناکاکرم در مهم

خورد، درست است که عبداهلل مسعود کتک میخودش بود. 

شد، درست است که عمار شکنجه می 3درست است که خَبّاب

ها کم افتاد، اما شکنجه خود پیغمبر از اینیاسر زیر شکنجه می

نبود و بیشتر بود. وضع پیغمبر را اگر مقایسه کنید با وضع این 

خود  بینید که عمل نسبت بهمسلمانان پاکباز پیرامونش، می

قدم، پیشفرساتر بوده؛ پیشها بیشتر و طاقتاهلل از آنرسول

 گام.

ایمان ازجمله خصوصیاتی است که در پیامبران خدا هست و 

اینجا ایمان یعنی باور، قبول و پذیرش با تمام وجود، باور به 

گوید. نشانه باور داشتن هم همین است که خود، آنچه می

کند؛ لذا بردارد و حرکت می پیشاپیش دیگران در آن راه گام

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا »فرماید: آموزد، میجور میآیه قران به ما این

شده ایمان آورده است پیامبر به آنچه نازل« أُنْزِلَ إِلَیهِ مِنْ رَبِّهِ

مؤمنان و « وَ الْمُؤْمِنُونَ» سوی او از پروردگارش،است به

که پیرامون او را گرفتند و ای گرویدن به او، آن افراد برجسته

همگی  «کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ» اند،بلندگوهای دعوت او شدند نیز چنین

یا هر یک، ایمان آوردند به خدا، خدا را قبول کردند، باورشان 

های اسمانی و کتاب« وَ کُتُبِهِ»و فرشتگان خدا  «وَ ماَلَئِکَتِهِ» آمد،

و همه پیامبران او را. ایمان  «وَ رُسُلِهِ»از آغاز تا انجام یکسره، 

راه است، ـ در پیغمبر و یارانش به همگان است، چون راه یک

 این راه انبیا چون ساربانند دلیل و راهنمای کاروانند.

                                                           
 و آله و هیعل اهللی صل امبریپی ندا به که بودی بردگان از و هینبط اهلی و أرت، بن خَبّاب.   3

 و نیصفی ها جنگ در. ماند شانیا کنار در ار،یبسی ها شکنجه وجود با و گفت کیلب سلم

 .بود السالم هیعل نیرالمومنیام کنار در زین نهروان
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سوی راه، رهبران بهساالر یکهمه ساربان یک قافله، قافله 

سوی یک اند و بهجا، همه همراه بودهیک هدف، با مردم همه

این از زبان  «الَ نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ»اند. تازیدهمی مقصد پیش

یک از گذاریم میان هیچمؤمنین است ما تفاوت نمی

پیغمبرانش. برای ما عیسی محترم است، همچنان که موسی، 

همچنان که ابراهیم، همچنان که ادریس، همچنان که یعقوب، 

چنان که تمام همچنان که جرجیس، همچنان که نوح، هم

پیامبران از آغاز تا انجام؛ همه مأموران خداوند بودند، مأموران 

یک هدف، مبشران یک سعادت و یک بهشت، همه بر روی 

گذاریم میان تفاوت نمی« الَ نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» یک خط.

 یک از پیامبرانش. ...هیچ

ه که برای مطلبی که بعداً دقت کنید به این دو سه جمل« وَ قَالُوا» 

گویم، محل شاهدی است. پس ایمان را پیغمبران دارند، می

پیغمبر ما هم دارد، مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او هم، 

شنیدیم، « سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا» و گویند، «وَ قَالُوا» دارند،همه ایمان

 که به گوشمان خورد. ، نه این«سَمِعْنَا»فهمیدیم، نیوشیدیم، 

شمع، شمع یعنی شنوایی؛ حالت شنوایی، غیر از گوش است، 

گوش به معنای این عضو جارحه خاص، با لفظ اذن در عربی 

بینید، شود. شمع یعنی شنوایی. شما در فارسی هم میتعبیر می

کن است، فالن کس گوشگویند حرففالن کس را می

نه؟ به مخاطبتان میشنود. شنیدی چه گفتم یا حرف را می

گویید، شنیدی چه گفتم؟ خب معلوم است، بین شما نیم متر 

آید، معلوم است بیشتر فاصله نبود، صدایت تا ده متری هم می

خواهی بگویی: فهمیدی چه گفتم؟ به مغزت که شنیده. می

گویند ها میفرورفت؟ به خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ این

فهمیدیم آنچه را که خداوند برای ما ، ما با تمام وجود «سَمِعْنَا»

 معین کرده و فرستاده بود.

و اطاعت کردیم؛ یعنی چه؟ یعنی اطاعت ما  «وَ أَطَعْنَا» 

اطاعت ما از روی آگاهی و روشنی و سمع  کورکورانه نبود،

آمرزشت، مغفرتت پروردگار ما. پاداشی که « غُفْرَانَکَ رَبَّنَا»بود. 

وَ إِلَیکَ »غفرت توست نه چیز دیگ، خواهیم خدایا، ماز تو می

 سوی توست. ... .بازگشت ما به «الْمَصِیرُ

تا اینجا چه فهمیدیم از این آیات؟ این نکته را که ایمان و باور، 

هایی که ایمانی خاصیت وابستگان به دعوت اسالم است. آدم

ها هم ندارند، باوری ندارند، فقط چون دیگران رفتند، این

ها در حوزه قلمروی فکر اسالمی روند، اینند میاحتیاطاً دار

داخل نیستند، رودربایستی هم ندارند، ایمان الزم است. ایمان 

وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی یعنی باور، به

دنبال یک جاذبه حرکت کردن. اگر این جاذبه در مکتب دین 

ر ایمان و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نکرده باشد؛ یعنی اگ

مرده است، زنده به نور اسالم نیست، در این دل نباشد، این دل

شود به آن گفت مُسلِم. پس ایمان الزم است. این مطلب نمی

 اول.

 انواع ایمان

 ایمان ناآگاهانه -1

جور مطلب دوم ... این است که ایمان دو جور است. یک

کرده  تران باورایمان مقلدانه، متعصبانه؛ چون پدران و بزرگ

بودند، ما هم باور کردیم؛ چون در کتاب ما، در حوزه دین ما، 

گوییم ولو تو دلیلی جور میگویند، ما هم اینجور میاین

هم کنیم. این بیاوری، بیخود آوردی، حرف تو را قبول نمی

یک نوع ایمان است، اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از 

ی تقلیداست، مثل عامه روی تعصب، دو جور است. یا از رو

مردم؛ از نوع مردم اگر بپرسی آقا، از کجا گفتی که پیغمبر 

دانند! چون پدرها دانند، هیچ نمیاسلم حق است؟ هیچ نمی

گفتند، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم در کوچه و 

گوید گویند پیغمبر حق است، این هم میبازار معموالً می

دارد ها؛ یعنی واقعاً باورش آمده که پیغمبر حق است ایمان هم 

و آن و از روی تقلید  پیغمبر حق است، اما این باور از زبان این

 آمده است.دستبسته بهو چشم

ها مثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه؛ که بعضی

حاضرند العیاذ باهلل به پیغمبرهای دیگر بی احترامی کنند، برای 

کنند در ملکوت اعلی هم ر ما! خیال میخوشی پیغمبخاطر دل

میان پیغمبران تناقض هست و متأسفانه این مخصوص طبقه 

ناآگاه نیست. گاهی در میان طبقاتی که انسان انتظارات بیشتری 

ها دارد، انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشند، بیشتر درک از آن

ونهخورد که نمگونه اشتباهات به چشم میکرده باشند، ازاین

ایم و لزومی ندارد که بازگو کنار دیدههایش را گاهی گوشه

گویند متعصبانه. چون دین اسالم چنین میکنیم. این را می

گوید، این درست است و چون ادیان دیگر می گویند، غلط 

دهیم، این ها انجام میاست. چون فالن عمل را ما مسلمان

دهند، انجام میدرست است؛ چون دیگران فالن عمل دیگر را 
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این غلط است. یک ایمانی دارد، اما این ایمان متکی به دلیل 

دانید یعنی نیست، فقط از روی تعصب است؛ و تعصب می

جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساسی، نه از روی 

گویند تعصب. این ایمان مقلّدانه و متعصبانه منطق، این را می

 است.

اسالم ارزش دارد، ایمان مقلّدانه و ... آن ایمانی که در 

متعصبانه نیست؛ یعنی ایمان مقلّدانه و متعصبانه قیمتی ندارد. 

یک دلیل این خواهید؟ از ده دلیل یکی را بگویم و آندلیل می

است که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شدنش 

طور آسانی کسب خود ایمان تقلیدی، آسان است. همانهم به

گونه تالشی، که بچه، بدون هیچ زحمتی و شاگرد، بدون هیچ

اش یک ایمانی را مفت گرفت، از پدر و مادر یا اولیای مدرسه

به همین صورت هم دزدان ایمان، این ایمان را از او مفت می

ها ایمان، ایمانکنی، یک نسل بیگیرند و ناگهان وقتی نگاه می

ها همه پوچ شده؛ در مقابل زده، از بین رفته، ایمانهمه غارت

شده و به ها مثل برفی در چله تابستان آبشعله مادیت، ایمان

گویم؟ خیلی عادی و زمین فرورفته. چه کسی را دارم می

معمولی است که بگویم نسل جوان لکن باید عرض کنم که 

نسل جوان است؛ برای خاطر  ایمان،گویم آن نسل بیمن نمی

ای ایمان را ما داریم از گوشه و کنار، هاینکه باز اگر شکوفه

کنیم، در نسل جوان داریم ای مشاهده میصورت جلوهبه

کنیم، باز مرحبا به نسل جوان که دنبال ایمان غیر مشاهده می

تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نخیر، بنده 

خواهم بگویم، این نسل قبل از جوانِ نسل قبل از جوان را می

صورت یک ایمانچیزهایی، بهجتماع ما، اینهایی که به یکا

ها و روشنهایی که از آگاهیهای کوری عقیده دارند ... آن

های خاصّ نسل جوان امروز مسلمان محروم ماندند، از آن بینی

ایمان عمیق راسخ مصون مانده از آسیب زمان دو نسل قبل هم، 

شعور و آگاهی هست متأسفانه محروم ماندند. نه آن درک و 

که بتواند در سایه آن درک، یک ایمان مستقری در خود به 

وجود بیاورد و قید پول و مقام و شهرت و محبوبیت و رفاه و 

آسودگی را بزند و نه یک صندوقچه محکم و حصار قوی 

مستحکمی، مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش 

فظ کند، ولو همان خانه اقالً حهست که ایمانش را در صندوق

 ایمان مقلّدانه را.....

کسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از خوشا به حال آن

کنند. سیل روی درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب می

برد، اما آن گیاهی که اگرچه های تناور را میآید درختمی

اش باریک و نازک و لطیف است، اما دو برابر خود، ریشه

ماند. آنچه از ماند، او میزمین است، او همچنان سالم میزیر

 ها.بنیان است، زائل شدنی نیست با این حرف

 ایمان آگاهانه -2

... این یک حقیقت و یک نکته مسلّم است در اسالم؛ برادران! 

ایمان ارزشمند، ایمان آگاهانه است، ایمان تؤام با درک و 

رت، با چشم باز، شعور است، ایمانی است که از روی بصی

بدون ترس از اشکال، به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فالن 

داشتنش باید بگوییم روزنامه مرد مسلمان دارد، برای نگه

بازار راه نروند، با نخوانند، فالن کتاب را نخوانند، در کوچه

فالن کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب 

ایمان متأسفانه نخواهد ماند. ایمانی الزم نبینند تا بماند؛ این 

ترین شده باشد که در سختچنان آگاهانه انتخاباست که آن

اِلَامَن اُکرِهَ وَ قَلبُهُ مُطمِئن »شرایط هم آن ایمان از او گرفته نشود. 

گوید: اگر در زیر ، درباره عمّار یاسر، آیه قرآن می«بِاالیمانِ

ای منصرف را از خود لحظهشکنجه، برای خاطر آنکه دشمن 

کنی، یک جمله گفتی، بگو، ایمان تو ایمانی نیست که با 

شکنجه از قلبت زائل بشود. آن ایمانی که خَبّاب بن اَرَت دارد، 

چسبانند، شوخی نیست، کنند به گردنش میآهن را داغ می

کردند و به پوست بدنش آهن گداخته را به بدنش نزدیک می

به خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش، دست چسبانیدند، این می

 داشت، ایمان این است.برنمی

ایمان از روی روشنی، از روی درک، از روی فکر، با محاسبه

وقت الزم نیست ما این که انجام گرفت، آنهای صحیح وقتی

خانه ایمان را در پارچه و در کهنه و در صندوقچه و در صندوق

و گردوخاک و غبار به آن بگذاریم که مبادا گرما و سرما 

های ناشعورانه رسد. این ایمانآسیب برساند؛ آسیبی به آن نمی

دل دارد، مبادا، مبادا، مبادا. اگر بخواهیم است که آدم مدام دل

ها زائل نشود، اگر ها استوار باشد، اگر بخواهیم ایمانایمان

یم بخواهیم ایمان، ایمان آگاهانه باشد، باید دائماً آگاهی بده

ها خواهیم مؤمن باشند. از آگاه شدن اینکسانی که میبه آن

ها لذت نبریم. واهمه نکنیم، از چشم و گوش بسته ماندن این
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ها و راهش این است تا خوب مایه آگاهی در مغزها و دل

فکرها به وجود بیاید و با آن آگاهی، یک ایمان صحیح، 

وقت با توپ مستحکم، یک بتن آرمه در دل او بنا بشود، آن

های قدیمی، زائل شدنی نیست. اسالم شرپنل هم به قول جوان

گوید ایمان، آگاهانه باید باشد. این آیاتی که در آخر سوره می

 کند.عمران است، ایمان آگاهانه را به ما معرفی میآل

اِنَّ فی » ها مقدمه است،، این«اِنَّ فی خَلقِ السَّماواتِ وَ االَرضِ» 

وَ » ها و زمینهمانا در آفرینش آسمان «ماواتِ وَ االَرضِخَلقِ السَّ

همانا  «آلیاتِ» آمدورفت شب و روز، «اختاَلفِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ

ها؟ برای آنان که هوشها؟ برای بیهایی است، برای گیجنشانه

برای خردمندان. خردمند، آن« لِاُولِی االَلبابِ» اندیشند؟ ابداً!نمی

اند، خرد و نیروی فهمیدن است و او همه مردمکه دارای 

که فکر و هوششان را به کار بیندازند. واال درصورتی

خردمندها از اول والدت با یک آرم مخصوصی جدا نشدند 

 توانیم بشویم ....ها نبودیم و خرمند نمیکه بگوییم ما جزو آن

کار  یعنی آنها که نیروی فکر و اندیشه و خرد را بهاولی االلباب 

 شوند.زنند تا خردمند میمی

؟ ببینید، اینجا یکی از نکات لطیف اولی االلباب اندچه کسانی

را می خواهد بگوید،  اولی الباب کهقرآن است. وقتی

خواهد معرفی بکند، اگر خواهد بگوید و میخردمندان را می

گویند خردمند آنمردم معمولی بخواهند معرفی کنند، می

اش پیشرو است، در هیچ همه امور زندگی کسی است که در

ها، در ها، در پلتیکرود، در کاسبیکار سرش کاله نمی

جا ها، همههای با حریفها و مقابلهها در معارضهبازیسیاست

یک از این هاست. قرآن چون هیچدست او روی دست حریف

ها را قبول ندارد، چون ارزش واقعی را برای انسان، بازیگری

داند، خردمند را به این صورت اتصال و ارتباط باخدا می

کسی است که این کند؛ خردمند ازنظر قرآن آنمعرفی می

کس موردنظر چیز و همهها را بیش از همهترین ارزشعالی

اند خردمندان که یاد کسانیآن «الَّذینَ یَذکرونَ اهللَ»داشته باشد. 

 در حال نشسته، «وَقُعوداً» یستاده،در حال ا« قِیاماً»کنند خدا را، می

در حال به یک پهلو افتاده؛ یعنی در همه حال،  «وَ عَلی جُنوبِهِم»

در همه حال به یاد خدایند؛ اما این به یاد خدا بودن به معنای 

یک حالت عرفانی خلسه آمیز درویش مآبانه نیست که بعضی 

ییم، دلشان خوش باشد که خیلی خب، ما هم همیشه به یاد خدا

زنیم، نه؛ به یاد خدا بودن فعال، به یاد خدا بودنی همیشه هو می

 شود. چطور مگر؟که عملی محسوب می

اندیشند در و می« وَ یَتَفَکَّرونَ فی خَلقِ السَّماوات وَ االرضِ» 

ها و زمین، در حال تفکرند. ببیند اولی االلباب، آفرینش آسمان

وَ یَتَفکَّرون فی » فکر باشند،اند که در حال تکسانیخردمندان آن

. بعد که این تفکر واندیشمندی را «خَلقِ السَّماواتِ وَ االرضِ

 «رَبَّنا»گویند: دهند، به زبان دل و زبان ظاهر چنین میانجام می

این را به بیهوده « مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطاِلً سُبْحَانَکَ»پروردگار ما! 

که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی  ای، منزهی تو از این کارنیافریده

 ترین نقطه یک ایدئولوژی.ترین و اساسیمهم

اش این است که من هر ایدئولوژی زندگی ساز، نقطه اساسی

گوید مرا اینجا برای کاری هستم. اگر معتقد به خداست، می

گوید من بهبرای کاری آوردند؛ اگر معتقد به خدا نیست، می

ترین نقاط یک فلسفه ینید اساسیهرحال کاری دارم اینجا. بب

بخش یک زندگی فردی و اجتماعی بشود، فکری که الهام

الهی است، معتقد به « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطاِلً»همین است: 

گوید پروردگار ما، تو این آسمان و زمین را، خداست؛ لذا می

تو  «نَکَسُبْحَا» ای،همه غوغا آر، به بیهوده و پوچی نیافریدهاین

ای که کار بیهوده بکنی؛ پس من از این منزه و پیراسته

مسئولیتی دارم، پس من باید راهی را بپیمایم، پس من در مقابل 

ای هستم و برای آور، یک نقطهاین نظم عجیب و شگفت

کاری. در این نظم عجیب، یک جایی هم من دارم که اگر 

صورت آنصورت درست و صحیح، آن عمل را بهآنجا را به

ام. ای انجام ندهم، این نظم را خراب کردهچنانی که تو خواسته

پس ما را زا شکنجه آتش محفوظ و  «سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

مصون بدار؛ آتش قیامت که باوجوداینکه واقعیتی است، سمبل 

 آتش قهر و خشم و انتقام خدا و تکوین عالم نیز هست.

ها همه مقدمه است، برای اینکه ایمان ینباید دقت کنید، ا

آگاهانه را از توی این آیات، درست لمس کنیم، باید تا حاال 

خود دوستان توجه پیداکرده باشید که چگونه آگاهی از این 

رَبَّنَا »شود، برمی خیزد؛ اما حاال دقت کنید. آیات متصاعد می

پروردگار ما، آن کسی را که « إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیتَهُ

و مَا »تو به آتش وارد کنی، رسوا و خار و زبون کردی، 

و ستمگران را که تو داخل آتش کردی، « لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ

هیچ یاور و پشتیبانی نیست، نه از تکوین و نه دستی از غیب، به 

کسانی که در راه ظلم و ستم، در راه هیچ صورت؛ یعنی آن
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کنند، محکوم به زوال و فر و نفاق، درراه باطل حرکت میک

 کند.ها را حمایت نمیچیزی در این عالم آناند، هیچنیستی

، این االالباباولی این خردمندان باهوش، این «ربَّنَا» خب،

اند که در متفکران در آسمان و زمین، این کسانی که فهمیده

جهان به بیهوده آفریده اند و این این جهان به بیهوده نیامده

رسیم اینجا به ایمان میدهند مینشده است، ادامه سخن می

ما شنیدیم و فهمیدیم،  «إِنَّنَا سَمِعْنَا» ای پروردگار ما «ربنا» گویند:

 منادی و غریو دهی را که «مُنَادِیاً» با گوش تن و با گوش دل،

أَنْ » داد،ایمان می کرد، صالیبرای ایمان ندا می «ینَادِی لِلْإِیمَانِ»

آن  «فَآمَنَّا» گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید،می «آمِنُوا بِرَبِّکُمْ

ها؟ یک نفر وقت ما ایمان آوردیم. چه جور ایمانی آوردند این

 اولی االلباب ها همانگفته ایمان بیاورید، ایمان آورند؟ نه؛ این

ظاهر پیغمبری اند، همان متفکرانند. این منادی ممکن است به

باشد، اما در باطن، پیامبر عقل و تفکر و بینش آنهاست که آن

کند. پس خواند و دعوت میسوی ایمان خدا فرامیها را به

ها از روی بینش، از ها گفته ایمان بیاورید، آنمنادی به آن

روی درک، از روی شعور و آگاهی کامل ایمان آوردند. این

مطلوب است: ایمان آگاهانه. خب، این جور ایمانی در اسالم 

 هم مطلب دوم.

 تخطئه ایمان ناآگاهانه

یک مطلب سومی هم هست که آن را خیلی مختصر عرض می

کنم؛ ... مطلب سوم این است که چون ایمان آگاهانه ازنظر 

که خدای متعال ایمان ناآگاهانه ر ا اسالم مطلوب است، چون

ائل نیست؛ لذا چندین قبول ندارد و ارج و ارزشی برایش ق

های کورکورانه مقلّدانه متعصبانه که غالباً هم جای قرآن، ایمان

چنین ایمانکوبند، اینها آدم را بامغز به زمین میجور ایماناین

کند. یک آیه را اینجا نوشتیم که هایی را با شدت توبیخ می

 شود.قدری مشکل میاگر بخواهیم پیدا کنم در قرآن یک

صحبت از « ذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَی الرَّسُولِوَ إِ» 

و چون به آنان گفته شود که بیایید به کافران و مرتجعان است

سوی پیامبر. ... خب سوی آنچه خدا فرستاده است و بیایید به

اینکه جای جای اینکه بیایند، بهبیایید نزدیک بفهمید دیگر، به

جای اینکه سعی کنند تا بفهمند و راهشان را فکر کنند، به

راه و  «حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیهِ آبَاءَنَا» گویند:« قالوا»انتخاب بکنند، 

رسمی که پدران خور را بر آن یافتیم، ما را بس. ما دنبال این 

رویم. کافر، به گفته یکی از محققین، کفار های تازه نمیحرف

جا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرآن، همه در

جا پیغمبر، روشنفکر زمان است، حرف نو ها و عصرها. همهقرن

کند، اما کافران و سوی نو دعوت میدارد، راه نو دارد، به

مخالفان، متعصبان و مقلّدان و متحجّران و مرتجعانی هستند که 

این است که: ره چنان  پسندند. حرفشان همراه نوی او را نمی

جور ندیدیم، رو که رهروان رفتند. ما، پدر، مادرهایمان را این

خواهیم همان جور ما پدرهایمان را جور دیگری دیدیم، می

وقت قرآن در جواب چه بفهمیم، همان جور عمل کنیم. آن

ها ، این«ونَأَ وَ لَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ الَ یعْلَمُونَ شَیئاً وَ الَ یهْتَدُ»گوید؟ می

کار این تقلید از پدران را به آنجا رساندند که: هرچند 

یافتند نیز، ... به هر داشتند و راه نمیپدرانشان چیزی نمی

چیز نمیگوید: ولو پدرهایتان هیچها میصورت، قرآن به این

توانستند درست خیر و شرّ یافتند، نمیفهمیدند، هیچ راهی نمی

کنید؟ ببینید ها تقلید میزهم شما از آنخودشان را بفهمند، با

 کند. ... .تقلید را چطور مالمت و شماتت می

 

 نگاهی گذرا به مبحث سوم

ترین شاخصه و تفاوت رهبران الهی و پیروانشان با رهبران غیر مهم

الهی، ایمان و اعتقاد راسخ به مسیر و هدف است و رهروان این مسیر 

باشند که مسیر دستیابی به این ایمان باید مجهز به ایمانی آگاهانه 

 آگاهانه تفکر است.

 



18 
 

 

 

 :سؤاالت

 داند؟قرآن، ایمان واقعی را چگونه ایمانی می -1

 تعهدات ایمانی یک مسلمان چیست؟ -2

 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ ارْکعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّکمْ وَ افْعَلُواْ 

( وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ 00الْخَیرْلَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ )

وَ مَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ  اجْتَبَاکُمْ

هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذَا لِیکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً 

عَلَیکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّالَةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ 

 (0۳وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْالَکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ )

 سوره مبارکه حج

 

 ایمان و تعهدات عملی

تردید قرآن، مسأله این است که ایمان، بر طبق فرهنگ غیرقابل

صرفاً یک امر قلبی نیست. درست است که ایمان یعنی باور و 

اما قرآن هر باوری را، هر ایمان و  باور مربوط است به دل،

شناسد. ایمان مجرد، ایمان قبول و پذیرشی را به رسمیت نمی

وخالی، ایمانی که در جوارح و اعضای مؤمن قلبی خشک

 شعاعش مشهود نیست؛ این ایمان ازنظر اسالم ارزشمند نیست. 

اول مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس پیش از آنکه بندگان 

ردگار و فرزندان پرناز و افاده آدم به این سرزمین پرمدعای پرو

کرد و دلش خاکی بیایند، سالیانی خدای متعال را عبادت می

کانون معرفت خدا بود، اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمان

آیند؛ یعنی در هنگام تعیین راه نهایی، ها همه آنجا به کار می

ان در همان دل ماند. من این ایمان به کار ابلیس نیامد، این ایم

خشکد؛ پوسد و میگویم ایمانی که فقط در دل بماند، میمی

گیریم، میماند؛ ما هم شبهه را قوی میتو بگو نه، باقی می

ماند؛ اما ایمانی که در دل میگوییم ایمان در اعماق دل می

و پا و چشم و گوش و مغز و اعضا و جوارح و  ماند و به دست

رسد، آن ایمان ازنظر های ما نمیها و انرژیزندگی و نیرو

 فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست. ...

ای فیاض عمل ایمان زاینده، ایمانی [ است]که مثل سرچشمه 

زاید، ایمانی همره با تعهد، ایمانی که باری بر دوش مؤمن می

 گذارد، ایمانی که همراهش عمل است.می

ها را در قرآن « عَمِلُوا الصَّالِحَاتِإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ » بنا کردم

ها مورد، ایمان همراه با عمل شمردن. دیدم با همین تعبیر، ده

صالح آمده است. ایمان تنها، ایمان بی تعهد، ایمانی همراه آن 

خورد، نه به درد احساس مسئولیتی نباشد، نه به درد دنیا می

که فرض کسانی خورد، این منطق قرآن است. ... آنعقبی می

چیزی است برای منطقه قلب آدمی، ولو کردند ایمان یکمی

تواند در حوزه انسان به لوازم و تعهدات ایمان پایبند نباشد، می

کردند با مؤمن بودنِ کسانی که خیال میمؤمنین باشد؛ آن

فقط، یعنی با باور داشتن فقط، بدون عمل، بدون تالش، بدون 

مؤمنین نصیب انسان میمجاهدت، نویدهای خدا در مورد 

کردند بهشت را به یک امر قلبی هایی که گمان میگردد؛ آن

دهند و بدون عمل، حکومت روی زمین را به یک امر قلبی می

طور کنند بهکسانی که تصور میدهند نه به عمل؛ آنمی

خالصه که اگر عمل را حذف کنیم، از ایمان چیزی باقی می

ن آیات و آیات دیگری که در تالوت ها بایستی به ایماند؛ این

ها مورد دیگر در قرآن و سراسر قرآن با دقت بعدی هست و ده

بیندیشند تا ببینند، آن ایمانی ازنظر اسالم ارزش دارد که با 

 عمل، با مسئولیت، با تکلیف، با تعهد همراه است.

اگر تعهدی احساس نکردی، در مؤمن بودن خودت شک کن. 

کند، نام خود را هدات ایمانی عمل نمیای که به تعجامعه

وَ الَ » اند:کسانی که از قرآن شنیدهگذارد. آنجامعه مؤمن نمی

سست نشوید، « تَهِنُوا وَ الَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

کسانی که غمگین نشوید، اگر مؤمن باشید از همه بهترید؛ آن

ها نگاه اند، بعد به واقعیترا از قرآن شنیده این صالی عجیب

بینند مؤمنین به قرآن از همه برتر نیستند، بلکه کنند، میمی

کنند که این وعدة قرآن پس گروکِش همه هستند و تعجب می

کو؟ و اگر زمانی برای انجاز این وعده پیدا نکردند، منتظر 

 مانند.ظهور ولی عصر صلوات اهلل علیه می

عده هم باید خاطر نشان ساخت که بله، وعدة الهی حق  به این 

است، هم در زمان ظهور مهدی موعود صلوات اهلل علیه و هم 
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هر جایی که ایمان صورت ببندد؛ اما ایمانی که قرآن آن را 

داند. داند، ایمانی که آن را از تعهد جدا نمیهمراه با عمل می

 ایمان، نه فقط یک امر قلبی.

و پذیرش در صدق کلمه ایمان کافی بود،  اگر فقط تصدیق

گویم اول مؤمن به پیغمبر ابولهب بود یا ولید بن مغیره من می

فهمیدند که مخزومی بود. آن هوشمندان عرب خیلی خوب می

فهمیدند که راست میگوید، خوب میرسول خدا دروغ نمی

شان پیالهنشستند با همخواهید؟ دلیلش اینکه میگوید. دلیل می

گفتند برویم گرفتند پیغمبر را رسوا کنند. میتصمیم می

هایش را بگیریم، بعد که میگوید، عیببشنویم، ببینیم چه می

گفتند نه، این کالم آمدند، مینشستند، فردا شب میرفتند می

کردند، بشر نیست، این سخن خدای بشر است. پس قبول می

وید؛ اما گکردند که او از سوی خدا سخن میتصدیق می

دانی. جنابعالی بعد از چهارده قرن از آن تاریخ، او را مؤمن نمی

گویم اگر او مؤمن نیست؛ به دلیل اینکه این ایمانش، من می

این قبولش، این تصدیقش با تعهدهای متناسب همره نبوده، آیا 

که تصدیق ما هم با تعهدهای متناسب ما مؤمنیم؟ درحالی

 د شما؟فرماییهمراه نیست. چه می

اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود، عمروعاص 

باید اول شیعه عالم باشد. عمروعاصی که ماجرای غدیر خم را 

اند شنیده، من و یا به چشم دیده، یا از کسانی که به چشم دیده

ها شما بعد از سیزده قرن و خر ده ای این ماجرا را در کتاب

السالم درباره امام علی علیهخوانیم. عمروعاصی که فقط می

گوید، عمروعاصی که در دم احتضار، در آن حساسشعر می

هایی که برای ذهن یک انسان مطرح ها و لحظهترین ساعت

گوید کند، میکند، اظهار پشیمانی میاست، اظهار ندامت می

دانستم حق دینم را به دنیای معاویه فروختم، با علی که می

تر از تر و علمیمروعاص به نظرم عمیقاست، جنگیدم. پس ع

شیعه قرن چهاردهم هجری به والیت بالفصل امیرالمؤمنین پی 

گویید نه. برده و تصدیق کرده بود، اما آیا شیعه است؟ شما می

چرا شیعه نیست؟ برای خاطر اینکه اعتقاد به امامت 

آورد. اول تعهدش بیعت نکردن با امیرالمؤمنین تعهدهایی می

بن ابی سفیان است. عمروعاصی که با معاویه همدست  معاویه

جنگد؛ یعنی به تعهدهای تشیع، به شود و با همین علی میمی

کند، هایی که این باور به انسان متوجه میها و تکلیفمسئولیت

 ماند، شیعه نیست.پایبند نمی

توانیم معتقد باشیم و مطمئن که شیعه ... آیا من و شما می

ا به تعهدهای شیعه بودن عاملیم؟ مگر ما هستیم؟ مگر م

ابهام تردید و بیباره روشن و بیپایبندیم؟ و سخن قرآن دراین

طور کسانی که بهکند ایمان را از آناست. ... صریحاً نفی می

مطلق پایبند به تعهدات ایمانی خود نیستند؛ بنابراین ایمانی که 

اسالم و تشیع  ها از اصول اعتقادیدر اسالم معتبر است این

است. ایمان زاینده و تعهد آفرین است. آن ایمانی که با 

هایش تعهدهای عملی همراه باشد، اگر همراه نبود، منتظر نتیجه

هم نباش، منتظر نصرت در دنیا نباش، منتظر امنیت در دنیا 

مُ الْأَمْنُ وَ هُمْ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُ» مباش.

وَ لَمْ » کسانی که ایمان آوردند،آن «الَّذِینَ آمَنُوا» . ...«مُهْتَدُونَ

با ستم، با ستمگری، ایمان خود را  «یلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

هاست. آن ایمانی امنیت برای آن «أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ» نیامیختند،

دارد. آن ایمانی که ت برنمیکه با ستمگری همراه است، امنی

دهد، پیروزی او تعهد در کنارش نیست، نصرت به مؤمن نمی

کند، یاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین را تضمین نمی

آورد، خوشبختی و رستگاری دنیا و را برای او به ارمغان نمی

 دهد.کالم، بهشت دنیوی و اخروی را به او نمیخالصه یک

طلبی ضد این را به ما تلقین میاشی از راحتهای بیهوده نپند

کند. یک صفتی است در انسان که همیشه دنبال کارهای 

رود، حالت سهولت طلبی، سهل گرایی در انسان تر میراحت

تر است، هست. بین دو کار اگر مخیرش کنید، هرکدام آسان

برد، آن را انسان هر کدام تالش کمتری، مایه کمتری می

تر را گوید راه آسانکند، این ویژگی به ما میانتخاب می

تالش تر را، از طرفی ایمان تر را، راه بیخرجبپذیر، راه کم

گوید بهشتت از دست رفت. برای اینکه هم سهل مذهبی می

جای مانده باشد، هم بهشت از دست نرفته باشد، گرایی به

می هایی که نتیجهمجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم، فرمول

ایستیم، ها میدهد رفتن آدم بیکار تنبل را به بهشت. پای فرمول

فهمیم؛ فقط وقتی به بهشت دهیم تا آخر هم نمیگیر هم می

گویم حاال یک ها غلط بود. من میفهمیم که فرمولنرفتیم، می

 ها درست است؟تجدیدنظری بکنیم، ببینیم آیا واقعاً این فرمول

ماست و صدها روایت درست،  ناپذیرقرآن متن قطعی خلل

السالم در حدیثی به این مضمون ... روایت متقن. امام علیه

وسیله رسد به شفاعت ما، مگر بهرسد یا نمیشفاعت ما نمی

کوشش و جد و جهد. حاال ما با تنبلی، با زانوی غم به بغل 
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غیرتی خوردن، غمگرفتن و غم گذشته و غم آینده را با بی

غیرتی همراه ای که با بیخواریاما غمخواری خوب است، 

نشینیم به امید خاصیت، مینباشد ما با این حالت منفی پست بی

السالم، طبق این روایت میکه خود امام علیهشفاعت، درحالی

رسد که جدوجهد و کسانی میفرماید که شفاعت ما به آن

کوشش داشته باشند، درست نقطه مقابل آنچه در مغزهای 

 ماشاءاهلل.و از این قبیل روایات الیماست؛ 

شب، در مسجد مشغول السالم در آن نیمهامام سجاد علیه

عبادت کردن است، مشغول زار زدن است. آن مردی که طبق 

اش، یکپارچه تالش در راه به برداشت صحیح از زندگی

شب هم یکپارچه حکومت رسانیدن حق و حقیقت است، نیمه

خضوع در مقابل خداست؛ اشک میتالش در راه عبودیت و 

کند؛ مناجات عجیبی که حاال کند، مناجات میریزد، گریه می

مجال نیست که عرض کنم، با یک وضع عجیبی. بعد آن مرد 

گوید: ای پیغمبر! تو چرا؟ تو با آن پدر، دل میباور سادهخوش

با آن مادر، با آن جد که همه بندگان برگزیده خدایند؛ گریه 

ما بگذار. تو که فرزند پیغمبری، فرزند علی، فرزند را برای 

وقت امام کنی؟ آنحسین، فرزند فاطمه زهرا، تو چرا گریه می

کند؛ تز علیه ضمن آنکه از این تز دفاع میاهللسجاد صلوات

خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل پروردگار، 

برای  برای جال دادن روح، برای هرچه بیشتر مصمم شدن،

هرچه بیشتر به خدا متکی شدن و نه برای تخدیر؛ ضمن اینکه 

کند، این اشتباه را هم از ذهن این شیعه این تز را تقویت می

دع عنی »گویی؟ گوید تو چه میآورد، میعامی بیرون می

بینداز دور صحبت پدر و مادر و « حدیث ابی و امی و جدی

ین، بهشت از آن جد را که تو فرزند فالنی، الجنه للمطیع

فرمانبران است. این تز اسالمی و تز شیعی است در زمینه ایمان 

 و عمل.

کنم روی این مسأله؟ برای خاطر اینکه سالیان چرا تأکید می

ها کارشده روی مغز مسلمانان تا درازی کار شده و بسی قرن

ها را قانع کنند به اینکه عمل برای مسلمان بودن الزم نیست آن

ها بفهمانند که برای مؤمن بودن، یک دل پاک الزم تا به آن

های خائن است، به یک عمل پاک. کمک کرده به این دست

های ما، پرمدعاییانگاریهای ما، سهلطلبیو مزدور، راحت

های ما که مایلیم بهشت خدا، به یک کار کوچک به ما داده 

غیر های بشود؛ و کمک کرده است به این دریافت غلط، نادانی

 مغرضان، غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند.

زمان کوتاهی این فکر به وجود آمد از بعد پیغمبر، بعد از مدت

و ترویج شد. معاویه بن ابی سفیان خیلی جالب است. از معاویه 

تر کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر کسی را دیندیگر بی

ی را در آن تاریخ و ها چه کسسراغ داری؟ دیگر بدتر از این

شود سراغ گرفت؟ یک روز دیدند در صدر تاریخ اسالمی می

کند به نزدیکانش که بله، من که مُردم، که معاویه وصیت می

ها را از آنجا بیاورید، یکی دوتا بسته کوچک هست، این

اش ها؟ گفت یک دانهبگذارید توی کفن من. گفتند چیه این

 .. قسمتی از لباس پیغمبر است. .

کرد سروصورتش را، یا یک روز هم پیغمبر خدا اصالح می

گرفت، چند دانه از آن ذرات مو و ناخن دورافتاده ناخن می

ها را بگذارید توی کفن من که خدا پیغمبر را جمع کردم، این

مرا ببخشد. آی زکی! معاویه هم به امید شفاعت پیغمبر حرکت 

راه به دست آوردن  کند، اما در راه چه؟ درکند، کار میمی

 چند دانه موی سبیل و صورت و سر پیغمبر.

مریزاد! تا آنجایی که آسان است تا آنجایی که مایهخب دست 

دهد، به قرآن هم احترام ای ندارد، به قرآن هم گوش فرا می

 گذارد، اما تا آنجایی که برای خودش نافع است.می

مغزها دارند به هر صورت سالیانی است و سالیان دراز، روی 

کنند تا بگویند اسالم منهای عمل، ایمان بدون عمل، کار می

در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل، حرکت و تالش و 

خواهند بباورانند؛ و قرآن هاست به ما این را میاثر، سال

و ما اولئک » همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است که

ارها را ندارند، مؤمن نیستند، کسانی که این ک، آن«بالمومنین

کسانی با شمایند، آناند، آنکسانی مؤمنایمان ندارند. آن

کسانی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستند که در 

راه خدا، طبق ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تالش کنند، کار 

 کنند. این منطق قرآن است.

 های ایمان متعهدانهمؤلفه

 بندگی خدا

ارْکَعُوا وَ »اید، ای کسانی که گرویده «أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوایا » 

 رکوع کنید، سجود کنید، در مقابل خدا خضوع کنید،« اسْجُدُوا

وَ »عبودیت کنید و عبادت پروردگارتان را،  «وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ»
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فق مگر مو« لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» جا آورید،نیکی به «افْعَلُوا الْخَیرَ

گردید، رستگار شوید. اگر این کارها را بکنید، فالح و 

 «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا»رستگاری و موفقیت و نجاح هست؛ اما اگر 

نبود، آیا  «ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیرَ» بود،

 فالح و رستگاری هست؟ جوابش با شما.

 جهاد

حَقَّ » مجاهدت کنید در راه خدا، «وا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِوَ جَاهِدُ» 

که شایسته مجاهدت است. برای یک درآمد چنانآن« جِهَادِهِ

کنید؟ چقدر کنید، چقدر تالش میکار میآفتاب تا آفتاب چه

کنید؟ به همین نسبت ببین برای خدا چقدر تالش مجاهدت می

خدا در حاشیه. وضع زندگی کنی. همه کار در متن است، کار 

عموی ما، نقشه عمومی زندگی ما این است. همه کارها در 

متن است، یاد دادن، یاد گرفتن، پول گرفتن، زحمت کشیدن، 

دانم ورزش کردن، همه کار متن زندگی است، در حاشیهنمی

هم یا هست یا نیست، کار خدا؛ اما اگر درست نگاه ها، آن

خدا و در راه خدا باید انجام بگیرد، کنید، آن تالشی که برای 

اش، بایستی به حجمش، کیفیتش، عمقش، نستوهی و پایداری

تر، ها بزرگنسبت بزرگی و عظمت خود خدا، از همه تالش

 ناپذیرتر باشد.تر، خستگیپایدارتر، نستوه

 زمامداری بشریت

ست که شما را او« وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ»

برگزیده است ای ملت اسالم! یعنی چه برگزیده؟ یعنی شما را 

ها ای گذاشته کنار، گفته اینهای نازپروردهصورت دردانهبه

اند، گناه هم کردند، اشتباه هم کردند، بر خالف تافته جدا بافته

هاست؟ این حرفی فرمان ما هم عمل کردند، بهشت به نام این

ها هم درباره خودشان مدعی بودند. اینها است که یهودی

جور فکر کند، اشتباه کردند، هر مُسلمی هم که ایناشتباه می

کسانی که خیال میها، آنکند. قرآن در مقابل یهودیمی

کردند که احبّا و اولیا و دوستان، بلکه فرزندان خدایند، با لحن 

همه، این کند که اینای اعالم میآمیز و زنندهخیلی مالمت

فرمان خدا عمل دوستی، این والیت، درگرو این است که به

اسرائیل را هم قبالً کنید. ما شمارا برگزیدیم، درست است. بنی

برگزیده بودیم. خدا امت اسالم را انتخاب کرد، اما قبل از 

اسرائیل را هم انتخاب کرده بود، هر دو انتخاب از اسالم بنی

ترین فرد است برای خاب آمادهیک نوع است؛ به معنای انت

 ترین کار.بزرگ

اش مصممیکی قیافهبینید که اینکنید، میبین ده نفر شما نگاه می

تر، اش قویتر، پنجهاش شادابتر، رنگ رخسارهتر، بدنش آماده

گویید آقا، این بارِ سنگین اش ستبرتر و استوارتر، میبازوان و سینه

ا برای این کار انتخاب کردم، این هم را تو باید برداری، من تو ر

شود. اگر برداشت، اگر توانست این کار را بکند؛ یعنی قدم میپیش

اراده کرد توان که در او بود مسلماً تصمیم گرفت و این بار را 

شود یک فرد رود، میوقت از سطح اَقران باالتر میبرداشت، آن

ز دیگران توسریزبده برجسته. اگر برنداشت چه؟ اگر برنداشت، ا

گویند بیچاره! دیگران نمیشود. به او میتر میخورتر و بدبخت

ها هم نگفتیم، اما به تو گفتیم و تو نکردی. گزینش توانستند، به آن

اسرائیل، از این قبیل است. بنیامت اسالم مثل گزینش امت بنی

اسرائیل در زمان خودشان و مسلمانان در زمان خودشان، شایسته

ها و افراد بودند برای تحمل بار امانت اسالم، رهبری و ترین امت

ها این بار امانت داده شد. آیا هدایت بشر؛ لذا بود که به این

برداشتند یا نه؟ اگر برداشتند، این بار امانت را به سرمنزل رساندند، 

اند، اما اگرنه ترین مسلمانترین و شایستهالبته بهترین و گزیده

ر برنداشتند، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند و چطور؟ اگ

وَ ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْکَنَةُ وَ » براثر حمل نکردن بار امانت:

هم ، آن«مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ» ، این برای دنیاشان،«بَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

 برای آخرتشان.

ده است شما را، انتخاب کرده برای او برگزی «هُوَ اجْتَبَاکُمْ»

در دین، بر  «وَ مَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» داشتن این بار،

شما سختی و فشار و صعوبتی هم قرار نداده، فشاری نیست. 

قدرها برداشتنش عذاب و قدرها سنگین نیست این بار، ایناین

جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ وَ مَا »تحمل است. شکنجه ندارد، قابل

 بر شما در کار دین حرجی، صعوبتی، فشاری قرار نداده، «حَرَجٍ

هُوَ » این همان آیین پدرتان ابراهیم است، «مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ»

او شما را در گذشته و در  «سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذَا

و من » ن و مسلم و تسلیم خدا نامیده استاین نوبت، مسلما

، این در دعای ابراهیم است در سوره بقره، «ذریتنا امّة مسلمة لک

، این «هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذَا» اشاره به آنجاست

بار را به شما دادیم، این گزینش را نسبت به شما به عمل 

شود؟ تا شما چه کنید و به کجا آوردیم، برای چه؟ تا چه ب

؛ «لِیکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ»برسید؟ 
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مسئول مستقیم شما پیغمبر است و مسئول همه بشریت شمایید. 

تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت 

. شما زمامداران بشرید، شما گواه و مراقب و دیدبان باشید

اید. ای قافلهکنندگان بشریتید، شما دیدبانان این قافلهاداره

تا پیامبر بر شما  «لِیکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً» ساالران به خواب نمانید.

و  «و تَکونوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ»گواه و مراقب و دیدبان باشد، 

ها مراقب و ق ها و تودهشما بر مردمان و بر بشریت و برخل

 نگهبان و دیدبان.

 

 اقامه نماز، پرداخت زکات، اعتصام به خدا

جور است، حال که مسئولیت شما سنگین است، حال که این

حال که شما از طرف پروردگار به مأموریتی دشوار دارید 

پس به پادارید نماز را. باز هم  «فَاَقیمُوا الصَّالةَ» شوید،گسیل می

پس « فَاَقیمُوا الصَّالةَ»وخالی؟ از هم تعهد، ایمان خشکتکلیف، ب

اَقیموا »و بدهید زکات را.  «و آتُوا الزَّکاةَ»به پادارید نماز را، 

وَ اعتَصِموا » را در یکی از روزهای گذشته معنا کردم «الصَّالةَ

و متوسل شوید به خدا و آیین خدایی، پناهنده باشید به « بِاهللِ

کس دیگر، از هیچ قدرت باشید به خدا، از هیچخدا، متکی 

 دیگر نهراسید. 

ها بر شما فروبسته ماند، از لطف و مدد و یاوری وقتی که راهآن

خدا سرپرست و نگهبان و  «هُوَ مَوالکم» خدا مأیوس نگردید.

 هم جبهه شماست. 

یعنی چه؟ علی  «هُوَ مَوالکم» یعنی چه؟ «اهللُ وَلِی الَّذینَ آمَنوا»... 

مولی مؤمنین است، یعنی چه؟ مؤمنین باید والیت علی را 

داشته باشند، یعنی چه؟ این والیت، این کلمه، خیلی کلمه 

شاءاهلل این را با پرمعنای پرمغز عجیبی است. یک روز ان

 «فَنِعمَ المَولی وَ نِعمَ النَّصیر»کنم استفاده از تعبیرات قرآنی معنا می

 یی است، چه نیکو یاوری است پروردگار.چه نیکو موال

 هجرت

... تعهدات ایمانی از نوع زکات، از نوع نماز، از نوع اعتصام به 

یک نوعش که در آن آیات، آیات آخر سوره حج خدا، آن

تکرار شد. یک نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری، از یک

گوشه دیگری، نوع دیگری از تعهدات در این آیات مطرح 

وَ » کسانی که ایمان آوردند،همانا آن «اِنَّ الّذینَ آمَنوا» شود.می

و هجرت کردند. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از  «هاجَروا

مشهد رفتند تهران مثل ماندند؟ از شهری به شهری مهاجرت 

باره از همهکردند و بس؟ نه. اول، هجرت کردن به معنای یک

پیوستن به جامعه چیز دست شستن به خاطر هدف، به خاطر 

اسالمی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه تشکیالت جامعه 

شدی شما بیرون شود. از مکه که بلند میاسالمی محسوب می

ها سرقفلیآمدی، مغازه پر متاع و پرکاالی به قول امروزیمی

دار حساسِ مشتری جمع کنِ آبرو آفرینت، دیگر در مکه برای 

خوار متجاوز مکه، ل گران خونتو وجود نداشت. به سود چپاو

شد و اموالتان به تاراج میمغازه دو، سه دربندی شما ضبط می

رفت. اگر از مکه تنها آمده بودی و خانمت مسلمان نشده بود، 

دیگر خاطرات زناشویی گذشته را، باید همه را بر باد حساب 

آمدید کندی. اگر از مکه میکردی، تمام شد، باید دل میمی

پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود، عزیزترین  مدینه،

صورت دشمن خونین شما درآمده بود؛ هجرت عزیزانتان به

کردند، همه این محرومیت کسانی که هجرت مییعنی این. آن

پذیرفتند. از سوی دیگری، هجرت ها را به جان میها و ناکامی

یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسالمی یک خشت بردن. 

اآلن مالحظه کنید، اینجا بناست ساخته بشود. فرض کنید 

قراراست که صد قطعه چوب دیگر، یا هزاران قطعه آجر، اینجا 

دانه بردارد ای هم یکروی همدیگر گذاشته بشود، هر بچه

دانه سنگ شود. هر انسانی یکبیاید اینجا، اینجا ساخته می

اسالمی  آید. جامعهبگذارد، یک کاخ باعظمت به وجود می

که در مدینه به وجود آمده بود، محتاج بود به عناصر مؤمن، 

دار، اسالم فهم، محب و معتقد به فعال، پرتالش، پرتوان، سابقه

کرد از کسی که هجرت میاین راه، با دلی سرشار از ایمان. آن

مکه، ازانس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش می

ه به مدینه، این آدم در حقیقت آمد به مدینه. از مکگذشت، می

ای، به چنان جامعهیک گام بزرگی برداشته بود درراه بنای آن

کننده قدر خودش؛ لذا قیمت داشت، تعیینسهم خودش، به

 گوید؟بود. لذا ببینید این آیات چه می

و  «وَ هاجَروا»کسانی که ایمان آوردند، همانا آن «اِنَّ الَّذینَ آمَنوا»

با  «وَجاهَدوا بِاَموالِهِم وَ اَنفُسِهِم فی سَبیلِ اهلل» هجرت هم کردند،

وَ » جان و مال، به جان و مال، درراه خدا مجاهدت نمودند،

کسانی که پناه دادند به این درماندگان بیو آن «الَّذینَ آوَوا

ها را یاری و آن «وَ نَصَروا»وطن و آوارگان از خانه به درمانده، 
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ها بعضی این «اُولئِک بَعضُهُم اَولیاءُ بَعضٍ» هاند، همه اینکرد

ها پیوستگان و به هم پیوستگان و هم جبهگان یکدیگرند. این

ها خشت و آجر یک دیوار و یک همه یک عنصرند، این

. این آجرها «مَثَلُ المُؤمنین کَمَثَل البُنیانِ یشُدُّ بَعضُهُ بَعضاً» اند؛سقف

های سقف؛ هر رهمدیگر رفته، در این ضربیرا دیدید چطور د

آجری یک مؤمن است، هر مؤمنی یک آجراست درهم

داشته است. در یک سقف ها آجر دیگر را نگهفرورفته و ده

ضربی، یک دانه آجر را با زحمت بکش پایین، دهتا آجر از 

داشته بود آن دهتا را، همچنانی یکی نگهریزد، ایناطرافش می

بَعضُهُم »  داشته بودیکی را نگهبه سهم خود، اینکه آن دهتاهم 

وَ الَّذینَ » بعضی به هم پیوستگان بعض دیگرند. «اَولیاءُ بَعضٍ

کسانی که ایمان آوردند، ، اینجا را دقت کنید، اما آن«آمنوا

از خانه ملکی مشجر  «وَ لَم یهاجِروا» باور قلبی هم هست، اما

هجرت  «وَ لَم یهاجِروا».. راحت، دل نکندند و هجرت ننمودند .

نکردند، ایمان آوردند، اما به این تعهد ایمانی عمل نکردند، 

ما لَکم مِن واَلیتِهِم »فرماید که ها را میها چطورند؟ ایناین

ها به شما پیوسته نیستند، جزو شما این «منشی حتّی یهاجِروا

تا پیوستگی نیست، ها والیت و به همنیستند، میان شما و آن

که به تعهد ایمانی عمل کنند. ایمان تا وقتی «حتَّی یهاجِروا» کی؟

دهد برادر، در جامعه اسالمی وخالی در دنیا هم اثر نمیخشک

ما »گیرد، در آخرت که جای خود دارد. هم منشأ اثر قرار نمی

 «لَکم مِن واِلیتهِم مِن شَیء حتَّی یهاجٍروا.

آن جمله به درد ما خیلی  ای هست کهجمله... باز در آنجا یک

وَ » خورد ... یکی، دو، سه آیه بعد می فرماید کهتر میبیش

کسانی که آن «وَ جاهَدوا فی سَبیلِ اهلل»، ... «الَّذینَ آمَنوا وَ هاجَروا

ایمان آوردند، هجرت کردند، مجاهدت کردند درراه خدا، 

 یاری کردند،هایی که پناه دادند و آن «وَالَّذینّ آوَوا وَ نَصروا»

ها ها هستند، غیر اینمؤمن راستین این« اُولئِک هُم المؤمِنونَ حقّا»

 چه کسانی اند؟ مؤمن دروغین. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث چهارم

های ایمان تعهدات عملی و انجام ترین شاخصهیکی از مهم

ایمان تلقی وظایف مؤمنانه است و قرآن افراد بدون تعهد را بی

تلقینِ ایمان بدون تعهد و عمل، از مخدرات فرد و کند. می

 جامعه است.

 ازجمله تعهدات ایمانی جهاد، اقامه نماز و هجرت و... است.
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 سؤاالت:

آیا ایمان و تعهدات ایمانی، تحت تأثیر منافع و شرایط  -1

 شوند؟ضعیف وکمرنگ می

 موانع پایداری در ایمان چیست؟ -2

 

 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

لَّقَدْ أَنزَلْنَا ءَایاتٍ مُّبَینَاتٍ وَ اللَّهُ یهَدِی مَن یشَاءُ إِلی صِرَاطٍ 

مَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ یتَوَلی ( وَ یقُولُونَ ءَا13مُّسْتَقِیمٍ )

( وَ إِذَا 10فَرِیقٌ مِّنهْم مِّن بَعْدِ ذَالِک وَ مَا أُوْلَئک بِالْمُؤْمِنِینَ )

دُعُواْ إِلی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیحْکمَ بَینهَمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنهْم مُّعْرِضُونَ 

( أَ فی قُلُوبهِم 13قُّ یأْتُواْ إِلَیهِ مُذْعِنِینَ )( وَ إِن یکن لهَّمُ الح1۳ْ)

مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُواْ أَمْ یخَافُونَ أَن یحَیفَ اللَّهُ عَلَیهْمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ 

( إِنَّمَا کاَنَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُواْ إِلی 37أُوْلَئک هُمُ الظَّالِمُونَ )

َ بَینَهُمْ أَن یقُولُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُوْلَئک هُمُ کمُاللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیحْ

( وَ مَن یطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یخَشَ اللَّهَ وَ یتَّقْهِ 31الْمُفْلِحُونَ )

 (32فَأُوْلَئک هُمُ الْفَائزُونَ )

... 

حَتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فی ْ وَ عَمِلُواْ الصَّلِوَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنکمُ

الْأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیمَکنَنَّ لهَمْ دِینهَمُ 

الَّذِی ارْتَضی لهَمْ وَ لَیبَدِّلَنهَّم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعْبُدُونَنی لَا 

ک هُمُ الْفَاسِقُونَ یشْرِکونَ بی شَیئاً وَ مَن کفَرَ بَعْدَ ذَالِک فَأُوْلَئ

(33) 

 سوره مبارکه نور

 پایداری در تعهدات ایمانی

ای است مهم که تعهدات درزمینه بحث درباره ایمان، مسأله

جور نیست گاهی و دل بخواهی نیست. اینیک فرد مؤمن، گاه

خواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که کسی که میآن

انه خودش ایجاب کرد، نفع و سود و بهره شخصی تجاوزکار

مؤمن باشد؛ هر جا به نام ایمان و به تظاهر به عمل، توانست بر 

خَرِ مراد سوار شود، اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما درآن 

مواردی که ایمان و عمل برای او سود شخصی، سود متجاوزانه 

کند، از نام اسالم و نام ایمان و از عمل به و متعدیانه تولید نمی

های ایمانی روگردان باشد. اینجا ما این صفت را که در تعهد

های گوناگونی مورد تعرض قرارگرفته است قرآن به صورت

جورند. همه به نفع طلبان نسبت دادیم، گفتیم نفع طلبان این

مردم دنیا نفع طلبند، چه کسی است که طالب زیان خود باشد؟ 

ی نفع شخص کسانی هستند که برامنظور ما از نفع طلبان، آن

 خود، حاضرند منافع دنیایی را فدا کنند؛ نفع طلبان متجاوز.

ها این است که ایمان و عمل را تا آنجایی خواهند و سیره آن

هاست و با نام ایمان و دارند که به سود شخص آندوست می

گونه افراد ای، کامی ببرند. اینتوانند بهرهتظاهر به عمل می

کند که نیستند، آیه قرآن صریحاً اعالم میازنظر اسالم مؤمن 

ها ایمان ندارند؛ بنابراین ما در بحث درزمینه ایمان که یکی این

ترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسالم از اولی

شد و شد به این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان باید مطرح می

احساس همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعهد، بدون 

مسئولیت، بدون انجام دادن تعهدها و به تعبیر قرآن، بدون عمل 

صالح، ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشک و 

گردد؛ عالوه بر این، این حقیقت دیگر هم ذهنی مترتب نمی

 باید موردنظر باشد که تعهد، همیشگی و همگانی است.

ند و از ثمرات مؤمن خواهد مؤمن بماکسی که مؤمن است و میآن

بودن بهره ببرد، در مقابل همه احکام خدا باید احساس تعهد کند و 

کسی که معتقد است ایمان جا باید احساس تعهد کند. آندر همه

آورد، آن تعهد این است که به خدا و ایمان به رسالت تعهدی می

ید توانم همه را باهمگان، باید بنده خدا بشوند و من تا آنجا که می

که من مقر به بنده خدا بسازم. ایمان به پیغمبر و شهادت به این

رسالت پیامبرم، این تعهد را می آورد که دنبال پیامبر و درراه او 

حرکت بکنم. اگر من به این معنا مقر و معترفم، اگر این تعهد را 

شوم با یک وقتی که مواجه میقبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن 

که برخالف مشی پیامبری است، برخالف راه  پدیده کوچک

چنان پرکنم، های گردنم را آنپیامبر خداست، در مقابل آن رگ

چنان گره کنم، واقعاً نمایش یک مسلمان، اما هایم را آنمشت

تر، ولی پر دردسرتر که باز در خلف وقتی با یک پدیده بزرگ

تم را رو شدم، مسئولیمسیر و جهت نبوت و رسالت است، روبه

 فراموش کنم. ...

گاهی نیست تعهد. نسبت به زمانی، نه موسمی نیست تعهد، گاه

زمان دیگر نیست؛ نسبت به شخصی و به شخص دیگر نیست؛ 

جایی و همیشگی است. قرآن کریم از تعهد همگانی و همه
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گفتند باید برادران ما کسانی که یکجا میآورد، آنیهود نام می

 هاست ـ ـ منظورشان یهودی

همچون عزیزانی محفوظ بمانند؛ اما آنجایی که پای منافع 

ها میشان به کارمی آمد، همین برادران را در جنگشخصی

فروختند و پولش را می گرفتند و میکشتند و اسیر می

اَفَتؤمِنونَ » فرماید:اسرائیل میخوردند. قرآن در مقام توبیخ بنی

دارید، به  به بعضی از دین ایمان« عضٍبِبَعضِ الکتابِ وَ تَکفُرونَ ببِ

دردسر راحتش مؤمنید و متعهد، به بعضی دیگر از آنجاهای بی

جور چیزی؟ شود ایناید؟ مگر میعقیدهایمانید؟ بیدین بی

توان تفکیک قائل شد میان دو فرمان که هردو از یک مگر می

 مبدأ و یک نقطه سرچشمه گرفته است.

مام باقر صلوات اهلل و سالمه علیه در آن الشأن ما، اامام عظیم

معروف و نهی از حدیث معروفی که اولین حدیث باب امر به 

منکر است در کتاب شریف وافی البته این حدیث در کافی 

هست، در کتب معتبره شیعه هست، اما وافی که جامع کتاب

که های چهارگانه اصلی ماست، از مرحوم فیض کاشانی وقتی

کنید، به نظرم معروف و نهی از منکر را باز می کتاب امر به

 آید، حدیث اولش این است.چنین می

کند به ام، تازه مراجعه نکردم؛ اشاره میچند سال پیش دیده 

ها کسانی هستند که به نماز و روزه که جور مردمی، اینهمین

معروف و آورند، به امر به مایه هست رو میدردسر و کمبی

منکر که پردردسر و به ظاهر پرضرر است اقبالی ندارند، نهی از 

 کنند.اعتنایی نمی

اند یا مؤمن ها مؤمنگوید اینالسالم دیگر نمیاینجا امام علیه 

گوید فاسقند یا منافقند، اما آیه قرآن اینجا صریح مینیستند، نمی

کسانی که آنجا که پای منافعشان در میان است، دین را گوید، آن

 ها مؤمن نیستند.خواهند، ایننمی

شود، حتی قرآن ... معاویـه بن ابی سفیان آنجایی که الزم می

کند که همه شنیدید و ها میصورت ورقی بر روی نیزهرا به

کند، دم از دانید. آنجایی که صرفه ایجاب میداستانش را می

زند. آنجایی که باید دل یک نفر قرآن و نماز و دیانت هم می

سوی خود جلب کند، دم از فضائل علی را به دوست

گویند، که از فضائل علی میزند، وقتیامیرالمؤمنین هم می

ریزد. چقدر شنیدید شما که معاویه نشسته اشک تمساح هم می

بود عبداهلل بن عباس هم نشسته بود، دیگران هم نشسته بودند، 

بلدی؟ بعد گفت که مثل ای فالن بن فالن از فضیلت علی چه 

گفت درامانم؟ گفت بله، درامانی بعد بنا کرد گفتن، او هم 

بناکرده های های گریه کردن. آنجا که الزم است دم از 

زند، آنجا که الزم است خود را بنده خاص محبت علی هم می

کند، آنجا که مجبور است به خاطر خدا هم معرفی می

بکند، ها را حفظ حکومت کردن بر مشتی مسلمان، عواطف آن

دار نکند، دم از محبوب مردم، یعنی ها را جریحهاحساسات آن

 قرآن و اسالم می زند.

آید، مراعات عدالت اجتماعی، ... آن جا که حساب عدل می

مراعات طبقات مظلوم و محروم، برابرقراردادن نزدیکان و 

ها باال آوردن ها برای دین است، ازاسالم است ایندوران، این

ها و ها و نبوتاندیشه مردم که هدف رسالتسطح فکر و 

آید، معاویه ازدین ها به میان میهاست؛ وقتی پای اینبعثت

کند. من اطالعی ندارد، درمقابل دین تعهدی احساس نمی

زنم تا امکانی باشد که من و شما خودمان را معاویه را مثال می

کسی مطرح کنیم در این میدان، با این محک بیازماییم. بگذار

 را مثال بزنم که ازنظر همه روشن ومسلم است بد بودن او.

خواهم بگویم اگر قراراست ما یک مقدار از دین را می

متعهدانه بپذیریم، یک مقدار دیگرش را نپذیریم وخودمان را 

مؤمن بدانیم، اگریک چنین بنایی ست، بگذارید اول معاویه را 

. نسبت به یک مؤمن بدانیم؛ چون معاویه هم همین جور بود

کرد. مگر نگفتم مقداری از دین به شدت اظهار پایبندی می

مکرر دربحث ها که معاویه نماز می خواند، به جماعت می

شد؛ که خواند، امام جماعت هم میخواند، اول وقت هم می

فضیلت نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا برای 

ام جماعت دارد، مأمومین. آن مقدار اجری که پیش خدا ام

بیشتراست ازآن مقدار اجری که مأمومین دارند، به حسب 

 شدند.روایاتی که در این باب هست. ایشان امام جماعت می

خب، اینجا دین بسیارخوبی است، دینی ست لذت بخش،  

دینی ست خوب، دینی ست بی ضرر، دینی ست محبت جلب 

خوب  ها کهکن، عاطفه جذب کن، مردم را متوجه کن، این

گوید پیغمبرش برای تعلیم و تربیت است؛ اما این دینی که می

لَقَد مِنَّ اهلل عَلَی المُؤمنینَ اِذ بَعَثَ فیهم رَسوالً »مردم مبعوث شده، 

 «مِن اَنفُسِهِم یتلوا عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یزَکیهِم وَ یعَلِّمُهُمُ اللکِتابَ وَ الحِکمـة

ها بیاموزد تا بشریت تا به آن پیغمبر را خدا برای بشریت فرستاد

را ترقی بدهد تا بینش و خرد را درانسان ها قوی و نیرومند 
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کند، دین با او کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می

 کند. ...مبارزه می

گوید: پیغمبران را ... امیرالمؤمنین ما، رهبر بزرگ اسالمی، می

دردرون مردمان های عقل وخرد را خدا فرستاد تا گنجینه

؛ «وَ یثیروا لَهُم دَفائِنَ العقُولِ»وانسان ها برشورند و برانگیزند، 

پس هرچیزی که این دفینه هارا دفن ترکند، نیروی خرد و فکر 

انسان ها را زیر خروارها خاک یا زیرخروارها عصبیت یا پندار 

باطل یا اختناق یا خفقان یا هرچیز دیگر، مخفی وپنهان بکند، 

لی که این جورباشد، درست نقطه مقابل فلسفه بعثت هرعام

خواهد باشد و در هر زمانی انبیاست؛ فرقی نمی کند هرچه می

 خواهد باشد. ... .می

گوید: ابن عباس، معاویه این جوری بود. ... به ابن عباس می

قرآن نخوان. گفت چطورقرآن نخوانم؟ گفت: خب بخوان، 

بخوانم، تفسیرنکنم تفسیرنکن. گفت چطورمی شود قرآن 

زنی؟ دید مثل این که بدحرفی ها چیست میمعاویه؟ این حرف

ها بد می نمود به نظرمردم که قرآن زده ـ آن روزها این حرف

 بخوانند، تفسیر نکنند ـ 

گفت خیلی خب تفسیر بکن، اما تفسیری که ازطریق خانواده 

گو. خودت، ازطریق امیرالمؤمنین رسیده، آن تفسیررابه مردم ن

خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی خواهد اساساً مردم نمی

تر می فهمیدند به نفع معاویه بفهمند هیچ چیزرا. هرچه مردم کم

 بود.

کنیم، غیر از ظلم ها، لذا وقتی که به کارنامه معاویه مراجعه می

غیر از آدم کشی ها، دقت کنید! غیر از زنده به گورکردن ها، 

ها ها، غیر از نابود کردن حُجربن عدیوساندنغیر از در زندان پ

به امثال  3های چارواداریو رُشید هجری ها، غیر از این جنایت

فهمد، هرعوامی هم درک میمیثم تمارها که همه کس می

کند؛ یک جنایت معاویه داردکه جزچشم های دقیق، آن 

جنایت را نمیفهمند. آن جنایت این است که معاویه باید ... این 

برد جلو، بیست سال جلو نبرد، جامعه اسالمی را بیست سال می

به همان حالت که بود نگه نداشت، دویست سال هم عقب برد. 

ازچه لحاظی عقب برد؟ پولشان کم شد؟ نه؛ ای کاش پولشان 

ایشد. قلمروشان کم شد؟ کشورشان تجزیه شد؟ عدهکم می
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زلحاظ شد؛ اشان بی خودی مردند؟ ای کاش این کارها می

فکر، ازلحاظ بینش، ازلحاظ اخالق، مردم را عقب برد. این 

جنایتی بود که به هیچ صورت بخشودنی نبود و نیست. این 

گناهی بود که عالجش با ده سال، بیست سال حکومت درست 

دیگری انجام پذیرنبود. ... وضع را جوری درست کرده که 

نادان، بی  شود. مردمروید، جزفساد پذیرفته نمیجزفساد نمی

ها باز، ببینند هوش، بدون تأمل ودقت درمسائل؛ چشم

 بلندگوهای معاویه چه می گویند، همان راباورکنند. ...

... پس ایمانی که درطرز فکراسالمی معتبر است، ایمان 

اینجورآدم ها که نظیرشان درروزگار ما الی ماشاءاهلل زیاد است 

است که همه جا، با باشد، بلکه ایمان استوارآن مردانی نمی

همه کس، درهمه زمان، به هرصورت محفوظ است، با 

 تا آخر. «اِنَّ الّذَینَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِحات»تعهدش، با عملش، 

هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن وعده

ایمان است، نه برای این ایمان. اگرگفتند مؤمنین پیروزند، آن 

اند و پیروزند قطعاً! اگر گفتند دست خدا را گفته چنان مؤمنینی

همراه مؤمنان است؛ یعنی همراه آن چنان مؤمنانی است. اگر 

کند، به آن اند طبیعت با مؤمن همکاری و همراهی میگفته

ترین فایدهاند، نه با مثل من و شما، پس ما کمجورمؤمنی گفته

دیم ایمان ما بریم، این است که اگردیای که از این بحث می

هایی دارای آثار و خواص و بشارت های ایمانی نیست، بشارت

کنیم؛ چون میکه قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب نمی

فهمیم که آن ایمانی که آن همه نویدها برایش داده شده، این

 ها نیست.

لَقَد اَنزَلنا آیاتٍ »... حاال این آیات را ترجمه کنم، گوش کنید 

های های روشنگررا. این آیههمانا فروفرستادیم آیه« اتٍمُبَین

کسانی که به خودشان اجازه قرآن، این ها روشنگراست. آن

 ها از این روشنگری محرومنددهند قرآن را بفهمند، بیچارهنمی

خدا رهنمون می شود « و اهللُ یهدی مَن یشاءُ الِی صراطٍ مُستقیم» 

 . هرکه را خدا بخواهد.سوی راه راستهرکه را بخواهد به

خواستن خدا یعنی چه؟ یعنی یک نفر را خد امی خواهد، یک 

ها را ها یک نظرخاصی دارد، آنخواهد؟ با بعضینفر را نمی

برد، بعضی هارا پس می زند؟ اینجورنیست می کشاند می

قضیه. اراده خدا و مشیت خدا ـ درموارد معمولی البته ـ 

کند. شما ادی جلوه گری نمیهای طبیعی و عجزدرقالب علت

اگرچنان چه خواستید، تصمیم گرفتید، پای یک سخن هدایت 
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گر و روشنگر نشستید و هدایت شدید، خدا خواسته بود که 

هدایت بشوید. همین شما اگرتنبلی کردید، اگرسستی کردید، 

اگرراه فهمیدن راروی خودتان بستید، خدا اراده کرده بود که 

ردن خدا به این معناست که وسایل و شما نفهمید. اراده ک

اسباب عادی پیش آمده یا نیامده؛ اگروسایل و علل عادی پیش 

آمده برای انجام گرفتن این معلول، با اراده شما، باخواست 

شما، این جا خداخواسته، اگرچنان چه شما نخواستید، پیداست 

که خدا نخواسته؛ نه این که نخواستن خدا موجب بشود 

کنید، نه، شما در اراده کردن آزادید. خدا نخواسته شمااراده ن

 یعنی علت الزم مترتب نشده، این معنی خدا نخواسته.

گوییم علت الزم مترتب نشده، می گوییم خدا خب، چرا نمی

ها وخاصیت نخواسته؟ برای خاطراینکه به وجودآورنده علت

ها درهمه جای قرآن  «مَن یشاء» بخش علت ها خدا بود ..... این

از این قبیل است و مفصل توضیح دادم درموارد دیگری به 

 ای کردم.های دیگری، حال هم یک اشارهمناسبت

 جلوه عملی ایمان غیر متعهدانه

ایم به خدا می گویند ایمان آورده «وَیقٌولُونَ آمَّنا بِاهلل وَ بِالرسُولِ»

یم. این ادعاها را می کنند او فرمان برده «وَ اَطَعنا»و به پیامبر، 

ثُمَّ یتَوَلی فَریقٌ مِنهُم مِن بعدِ »که ادعا کردنش آسان است، اما 

پس از این ادعا، گروهی ازآنان رو برمی گردانند، وقتی  «ذلِک

که روبرگرداندند، صحبت ازکفار نیست، صحبت از مرتدین 

شوند، نیست که یکهو قهرمی کنند، از عالم اسالم خارج می

وند؛ نه، صحبت ازهمین مؤمنین معمولی داخل جامعهرمی

و ما »فرماید: ها میهای اسالمی بعددرباره اینهاست، جامعه

نیستند اینان مؤمنان، مؤمن نیستند. حال روشن  «اُولِئک بِالمُؤمنین

چون  «وَ اِذا دَعوا ِالی اهلل وَرَسُولَهُ لِیحکمَ بَینَهُم»تر از این، 

وی خدا و رسولش تا پیامبرحکم کند و سفراخوانده شوند به

بینی ناگهان می« اِذا فَریقٌ مِنهُم مُعرِضُون»قضاوت کند میان آنان، 

که گروهی ازآنان روی گردانند. حاضرنیستند بروند از 

پیغمبرحکم را بشنوند. آیه به حسب ظاهردرباره قضاوت است، 

 گویم همیشه، به معنایتعبیرحکومت در قرآن، غالباً، نمی

قضاوت کردن است، همان چیزی که ما داوری و قضاوت به 

آن می گوییم، اما مضمون مفادآیه عام است، چنین نیست که 

این درباره کسانی است که تن به قضاوت پیغمبرفقط نمی

کسانی که تن به فرمان پیغمبردرغیرموارد قضاوت دهند، نه، آن

ذا دَعُوا اِلی اهللِ وِاِ» اند واین روشن استدهند، مشمول آیههم نمی

، گروهی ازآنان «وَ رَسُولهِ لِیحکمَ بَینَهُم اِذا فَریقٌ مِنهُم مُعرِضُون

« و اِن یکن لَهُم الحَقُّ یأتوا اِلیهِ مُذعِنین» روی گردانند، معرضند

سوی پیامبراطاعت ها باشد، بیایند بهاگرحق به جانب آن

ها نفع آن کنندگان، با اذعان. آن جایی که بناست حکم به

باشد، درمقابل دین تسلیمند؛ آن جایی که احتماالً حکم به 

ها رابه هاست، دین را قبول ندارند. این جا قرآن اینزیان آن

 استیضاح می کشددرحقیقت.

 موانع پایداری در ایمان 

چرا آن جایی که به سود شخصیتان نیست، دین را قبول نمی

آیا دردل آنان  «وبِهِم مَرَضٌاَ فی قُلُ»کنید؟ یکی ازسه چیز است، 

بیماریست؟ بیماری نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ بیماری جهل 

پذیرند حکم هاست که نمیوغرور؟ این بیماری ها دردل آن

یااصال دردین شک کردند  «اَمِ ارتابوا»را؟ یا باالتر از این است؟ 

ها؟ اگرشک دردین نداری، اگر مردد نیستی، در ریب این

ت به دین، چرا آن جایی که به سودت نیست، آن نیستی نسب

جایی که برایت زحمت دارد، آن جا حاضری زیرش بزنی، 

اصل دین را منکر بشوی، یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از 

شاید  «اَم یخافُونَ اِنَ یحیفَ اهللُ عَلیهمٍ وَ رَسولُهُ» این هم باالتراست:

که این ازآن شک  ترسند خدا وپیامبربه آنان ظلم کنند؛می

کردن باالتر است، این عین کفراست. این قدرآدم نداند و 

کنند! معتقد نباشد که خدا و پیامبردرحکم ها به انسان ظلم نمی

آن کسی که چنین ترسی داشته باشد، بترسد که خدا ظلم کند 

به او یا پیامبر ظلم بکند، این آدم پیداست که خدا و پیامبر را 

 «بَل اُولئِک هُمُ الظّالمِون»  قبول نداردشناسد و اصل نمی

ها هستند کند، اینخودشان ظالمند. خدا که به کسی ظلم نمی

کنند به حقیقت. اگر مقام کنند به خود و ستم میکه ستم می

کنند به خود و به حقیقت و به مردم؛ باالتری دارند، ستم می

لم و اگررتبه باالتر است بربشریت به طورمطلق، این ها ظا

 ستمگرند.

 جلوه عملی ایمان راستین

، اما مؤمنین چه جورند؟ مؤمنین این «اِنَّما کانَ قَولَ المُؤمِنین»

جورنیستند. ببینید فرهنگ قرآنی این است. قرآن لغت معنی 

دارد، فرهنگ اختصاصی دارد. مؤمن دراصطالح قرآن به این 

 «قَولَ المُؤمنیناِنَّما کانَ » کند:معناست که دارد این جا بیان می
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چون  «اِذا دَعُوا اِلی اهللِ وَ رَسولِهِ» همانا بود سخن مؤمنان،

تا خدا  «لِیحکمَ بَینَهُم»سوی خدا و پیامبرش، فراخوانده شدند به

 «اَن یقولوا»و پیامبر میان آنان قضاوت بکند، سخنشان این بود، 

که عرض شنیدیم و فرمان بردیم؛ « سَمِعنا وَ اَطَعنا»که گفتند، 

کردم، شنیدیم یعنی فهمیدیم، نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم 

، سمع «اَو اَلَقی السَّمعَ وَ هُوَ شَهید»یعنی نیوشیدیم، اصطالح سمع، 

و شنوایی درقرآن، درموارد بسیارش که دیشب اتفاقاً درحین 

مطالعه قرآن، بنده به مورد دیگری برخورد کردم و البته 

است به معنای فهمیدن است، نه به  یادداشت نکردم، چون زیاد

معنای شنیدن با گوش، با این جارحه و عضو خاص، بلکه به 

ها می گویند ما فهمیدیم؛ یعنی معنای فهمیدن است. این

آگاهانه مؤمن شدیم. همان بحثی که در دوره قبل کردیم که 

 ایمان باید آگاهانه باشد.

م آگاهانه، آن وقت پس ازآن که ایمان آوردی «سَمِعنا َو اَطَعنا»

هایند به این «وَ اُولئِک هُمُ المُفلِحونَ» اطاعت هم ورزیدیم.

مطلوب دست یافتگان. فالح یعنی موفقیت، پیروزشدن و به 

هدف و مقصودست یافتن، البته به معنای رستگاری یعنی رستن 

هم دربعضی از لغات آمده، اماغالبا فالح که برای مؤمنین می

معنایی که ما عرض کردیم که معنای معمولی آید، با همین 

آنانند آن «و اُولِئَک هُمُ المُفلِحونَ»تر است. لغت است، متناسب

وَ مَن یطِعِ اهللَ وَ » کسانی که به هدف و مقصود دست یافتند

وَ » آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را، «رَسولَهُ

فَاوُلئِک »و از او پروا کند،  «وَ یتَّقهِ»و از خدا بیم برد،  «یخشَ اهللَ

هم  «فوز» هایند به منظور و مقصود دستیافتگان.آن «هُمُ الفائِزونَ

 به همین معناست.

 های خداوند به مؤمنین متعهدوعده

خواهم دوآیه بعدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد، می

، این هم وعده «وَعَدَ اهللُ الَّذینَ آمَنوا» برسیم به آیه بعدش.

خداست، بازبرای مؤمن و مؤمن متعهد. دقت کنید، وعده الهی 

گوید: ما به مؤمنین وعده کردیم که در این آیه به صراحت می

حکومت روی زمین برای شماست، ایده وآیین و فکر و مکتب 

شما برجهان خیمه خواهد زد، ترس و بیمناکی شما بدل به امن 

، جور بردید، وامان خواهد شد، اگردرطول تاریخ زجرکشیدید

بعد از این به راحتی، بی دغدغه، بی تشویش خواهید زیست و 

خدا را عبادت خواهید کرد و رقبای خدا را از زمین برخواهید 

انداخت. این وعده خدایی است در این آیه. اگر چنین وعده

ای خدا به مسلمانان داده است، این وعده مربوط به مؤمنین 

 است و مؤمنین متعهد.

کنند، می گویند شوند، جمود میخیلی وسواسی میبعضی 

عصرصلوات اهلل وسالمه علیه است. شکی مخصوص زمان ولی

نداریم ما در اینان ظهور که امام زمان صلوات اهلل وسالمه علیه 

مصداق کامل این آیه است، در این تردیدی نیست؛ اما کجای 

! این آیه نوشته که مخصوص آن زمان است؟ بگویید ببینیم

کدام روایت دارد که مخصوص آن زمان است؟ چرا آیه را 

کنید؟ مگرخدا با مومنین صدراسالم این وعده محدود می

کردند هایی که ازترس کفارقریش جرأت نمیآوردند. بالل

الاله االاهلل را به زبان هم حتی بگویند، بر روی مأذنه ها به 

هایی که آنصدای بلند تکبیر گفتند و الاله االهلل سرودند. 

مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیرانسانی و چندین بت 

های خود و تمایالت انسانی و بتی ازنفس خود و شهوت

نفسانی خود، هرروز وهر شب سجده کنند وعبودیت و اطاعت 

ها آمدند مطلق؛ این همه شریک برای خدا قرارداده بودند، این

مشغول زندگی  درآن سرزمین امن و امان جامعه برین اسالمی

ای داشته باشند. شریکی ترین دغدغهشدند، بدون این که کم

برای خدا قرارندادند، ازکوچک وبزرگ، از بی جان وباجان، 

ازخود وازدیگران. این آیه ما یک بارآن جا عمل شده، هزار 

باردیگرهم قابل عمل شدن است، اما شرطش چیست؟ شرطش 

 فرماید،بشود که میاین است که این جمالت اول آیه محقق 

الّذین آمَنوا »وعده کرده است خدا، به چه کسانی؟  «وَعَدَ اهلل»

کسانی از شماها که ایمان به آن« منِکم وَ عَمِلوا الصّالحِات

بیاورند و عمل شایسته و صالح کنند؛ یعنی طبق تعهدات این 

لَیستَخلِفَنَّهُم فِی »ها وعده داده که ایمان عمل کنند. به این

 که آنان را درزمین جانشین سازد. «الرضِا

که جانشینشان سازد بر  «لَیستَخلِفَنَّهُم فِی االَرضِ»... به هرصورت، 

هم چنانی که مؤمنان  «کمَا استَخَلَف الَّذینَ مِن قَبلِهِمِ»روی زمین، 

کنیم مؤمنین هرجا پیشین راجانشین ساخته است. ما خیال می

اند، اصل تاریخ دانی توسری خوردهبودند از اول عالم، همیشه 

ها این است که ایمان یعنی مالزمت و جهان بینی عامه مسلمان

با کتک خوری؛ مسلم بودن، مؤمن بودن، درراه خدا بودن، 

ملزم با زجرکشیدن است و شکنجه شدن و شکست خوردن. 

خواهد بگوید. ما یک درست نقطه مقابل آنی که قرآن می
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را ... که چطوردین از اولی که به  وقتی تشریح کردیم این

اش پیشرفت داشته، یک قدم عقب وجود آمده تا امروز، همه

نشینی نداشته. یک قدم، به عقیدة ما، دین تا حال عقب نشینی 

کنند عقب نشینی است، آن پیشرفت نداشته. آنی که خیال می

 است در واقع.

به هرصورت، روی زمین ازآن شماست و حکومت آن  

شما، هم چنانی که دردست پیشینیان شما بود؛ یعنی دردست 

، مستقر خواهد «وَ لَیمَکنَنَّ لَهُم دینَهُمُ» های قبلمؤمنان دوران

ساخت دین وآیین ومسلک و مرامشان را، آن دین وآیینی که 

برای آنان پسندیده است، آن دینی که « الَّذی ارتَضی لَهُم»

م که دنیا و آخرت را ها بوده؛ یعنی همین دین اسالشایستة آن

شامل است وحال وآینده را وجسم و روح را و خالصه همه 

و لیبدلنهم من بعد خوفهم » جانبه است، برای همه نیازها کافیست

تبدیل خواهیم ساخت پس از خوف و ترس و بیم آنان،  «امنا

امنیت و امان را. تا چه بشود؟ درسایه این امنیت چه کار کنند؟ 

درسایه امنیت بنشینند، چایی عصر تابستان را کنار باغچه، با 

قوری چینی و سماور ورشو بخورند؟ مسأله امنیت برای این

م بدهند و لشی هاست؟ امنیت داشته باشند تا بتوانند راحت ل

کنند و بی عاری کنند؟ نه. آن امنیت برای این است که بتوانند 

سوی سرمنزل نهایی انسان، در سایه آن، یک گام و ده گام به

یعنی تکامل، نزدیک بشوند. بتوانند بنده خدا باشند، بندگی 

بندگان ازسرآن ها برداشته بشود، مطیع و خاضع خدا باشند واز 

اش ها هر کلمهتعالی و متکامل بشوند. ایناین راه بتوانند م

مراعبودیت کنند و به  «یعْبُدُونَنِی الَ یشْرِکُونَ بِی شَیئاً» بحثی دارد

دهد که من شرک نورزند. البته درآخر آیه این را هم تذکر می

اگر بعد ازآنی که ایمان آوردند، شرک ورزیدند؛ این جا 

 رآمده، خارج شده. ...فاسق خواهند بود. فاسق یعنی ازدین به د

 

 نگاهی گذرا به مبحث پنجم

های ایمان واقعی این است که آن یکی از مهمترین ویژگی

شود. حاکمان جور ایمان تحت تأثیر زمان و شرایط سست نمی

 اند.پیوسته درصدد سست کردن ایمان مردم بوده

بیماری دل، شک در دین و ترس از ظلم خدا و رسول، از 

 ستین است.موانع ایمان را
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 سؤاالت:

 های خداوند به مومنان چیست؟ها و بشارتوعده       1

 های سعادت هر انسان چیست؟مؤلفه -2

 شود؟سعادت انسان چگونه حاصل می -1

 

 الرّحمنِ الرّحیمبِسم اهللِ 

إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یهَدِیهِمْ رَبهُّم بِإِیمَانهِمْ 

 (3تَجْرِی مِن تحَتهِمُ الْأَنْهَرُ فی جَنَّاتِ النَّعِیمِ )

 سوره مبارکه یونس 

 

نُوراًمُبیناً یآاَیُّهَاالنَّاسُ قَدجَآءَکُمْ بُرهَانٌ مِن رَبّکُم وَاَنزَلنَااِلَیکُم 

( فَاَمَّاالَّذینَ آمَنوُابِاهللِ وَاعتَصَمُوابِه فَسَیُدخِلُهُم فی رَحمَةٍ مِنهُ 101)

 (103وَفَضلٍ وَیَهدیهِک اِلَیهِ صِرَاطاًمُستَقیمًا )

 سوره مبارکه نساء 

الْمُحْسِنینَ وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ 

(33) 

 سوره مبارکه عنکبوت 

ُّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلی النُّورِ وَ الَّذِینَ اللَّهُ وَلی

کفَرُواْ أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلی الظُّلُمَاتِ 

 (230الِدُونَ )أُوْلَئک أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَ

 سوره مبارکه بقره 

( وَ سَبِّحُوهُ بُکرَةً وَ 11یأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اذْکرُواْ اللَّهَ ذِکرًا کثِیرًا )

( هُوَ الَّذِی یصَلَّی عَلَیکمْ وَ مَلَائکتُهُ لِیخْرِجَکمُ مِّنَ 12أَصِیالً )

 (11رَحِیمًا )الظُّلُمَتِ إِلی النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ 

 سوره مبارکه نساء 

ُّ ُّ قُلُوبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئنِالَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ

( الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبی لَهُمْ وَ 2۳الْقُلُوبُ )

 (23حُسْنُ مَابٍ )

 سوره مبارکه رعد 

جَعَلْنَاکمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکونُواْ شهُدَاءَ عَلی النَّاسِ وَ  وَ کذَالِک

یکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتی کنتَ عَلَیهْا إِلَّا 

لِنَعْلَمَ مَن یتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ینقَلِبُ عَلی عَقِبَیهِ وَ إِن کاَنَتْ لَکبِیرَةً 

ا عَلی الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ وَ مَا کاَنَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِیمَانَکمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَّ

 (111بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِیمٌ )

 سوره مبارکه بقره 

 

بحث درباره ایمان در حقیقت یک بحث مقدماتی ست. ما 

که فهمیدن دین و شناخت اصول اساسی اعتقادی برای این

صورت جدی دنبال که بهطوریی برانگیزد، بهدین، در ما شوق

فهم دین و شناخت دین حرکت کنیم، برای این کار محتاج 

که قیمت ایمان و کیفیت ایمان را بدانیم. بحث ما هستیم به این

 جهت و بدین خاطر بود. ...درباره ایمان، ازاین

، که ما ارزش ایمان را و نتیجه ایمان را بدانیم... حاال برای این

ها و نویدهایی که خدا به مؤمنین داده است، الزم است از مژده

آگاهی پیدا کنیم، ببینیم خدای متعال برای مؤمن، در مقابل 

اش و انجام تعهداتش، متقابالً ایمانش و در مقابل عمل شایسته

کند. انسانی که عادت به داد و ستد کرده چه چیزی را تعهد می

رانیده است دوست دارد ببیند است، با مبادله زندگی را گذ

آورد و براثر مبادله او باخدا، به چه صورت است. او ایمان می

شود، متقابالً دوست دارد بداند خدا چه آن ایمان متعهد می

ای و چه نویدی گیرد، چه مژدهتعهدی در مقابل او بر عهده می

ای است که ازنظر مؤمن و ازنظر یک مسألهدهد. اینبه او می

قدم و راسخ و استوار خواهد در وادی ایمان، ثابتکه می کسی

داشتنی ست، باشد، موضوع جالب، شیرین، خواستنی و دوست

 امیدبخش به مؤمن است.

... به نظر من، شاید در حدود سی، چهل مطلب هست که 

خدای متعال در قرآن، بر ایمان مترتب کرده. مؤمن از این سی، 

شود. یکی از این سی، چهل  چهل امتیاز بزرگ برخوردارمی

اش آن است. یکی از این موضوع، بهشت اخروی است، یکی

 است. ... «جَنّاتُ عَدنٍ تَجری مِن تَحتِهِمُ االَنهارُ» نویدها

 های سعادتمؤلفه

جانبه و کامل، آدمی به مند شدن از سعادت همه... برای بهره

باشد  چه چیزهایی محتاج است؟ انسان برای اینکه سعادتمند

چه چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد 

جانبه باشد، تماماً به مؤمن و بر طور کامل و همهتا سعادتمند به

گیریم که ایمان، باور توأم با شده. ... نتیجه میایمان نوید داده
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کند، مساوی ست که فرهنگ قرآنی معین میچنانعمل، آن

تی و سعادت، ازنظر احتیاجات و با تمام شرایط خوشبخ

 نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند.

داری نیست، ... مسأله، مسأله تعصب از برای مذهب و دین

ها شرایط سعادتمند شدن است. گرا هم همینبرای یک مادی

خوانیم، ببینیم که آیا یک مادی، اگر چنانچه دانه میحاال دانه

کند یا نه؟ و بعد احساس خوشبختی میها را داشته باشد، این

وقت ها شرایط سعادتمند شدن است، آنکه معلوم شد که این

نواز قرآن گوش فرا میگردیم به قرآن، به سخن دلبرمی

ها را به مؤمن وعده داده، به مؤمن نوید بینیم تمام ایندهیم، می

وغ نمیوعده در «وَصَدَقَ اهللُ» داده، برای مؤمن به ارمغان آورده

دهد خدا؛ که البته این قسمتش مربوط به طرز تفکر خاص 

 مذهبی ماست که معتقد به خدا هستیم.

 شناخت هدف )هدایت( -1

به چه چیزهایی محتاج است انسان؟ یک، محتاج است به  

اینکه هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد. بداند به کجا خواهد 

بکند، نقطه اتمام خواهد تالش برسد، بداند برای چه هدفی می

و پایان راه را از آغاز ببیند و راه آن را بداند. عالوه بر اینکه 

سوی این فهمد، بداند که بهشناسد و میداند و میهدف را می

هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقاً 

رسید. آیا شناخت هدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و 

شود، عنصر اولی و به سرمنزل منتهی می شناخت راهی که

اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی 

کند، احساس میپذیرد، قبول مینیست، مادی هم این را می

 کند. ... .

 خروج از ظلمت )نور( -2

های جهل و غرور و پندار و هرآن چیزی که دو و اینکه پرده

پیچد و نیروی حجابی ظلمانی میگوهر بینش و خرد او را در 

گیرد، زائل گردد. خیلی چیزها دیدن و فهمیدن را از او می

گذارد انسان گذارد که انسان بفهمد. غرور انسان نمینمی

گذارند انسان ببیند و بفهمد، پندارها و بفهمد، جهالت نمی

گذارند یک انسان یا یک ملت، حقیقت را درک خرافات نمی

ها بفهمند گذارند که انسانهای جائرانه نمیظامکند و بفهمد، ن

 و بدانند. 

های گوناگون، از درون و از برون، مانع میها و مانعحجاب

که انسان، گوهر عقل و خرد خداداد را به کار شوند از این

دارند، انسان را بیندازد و بداند و بفهمد؛ او را در ظلمت نگه می

انند، او را از نور، از فروغ درک نشها میدر زندانی از تاریکی

دارند. یکی از ارکان خوشبختی و فهم صحیح دورنگه می

انسان و ازعناصرسعادت انسان، این است که انسان از این 

آفریند، نجات پیدا ها، از هرآن چه برای او ظلمت میظلمت

کند و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کند و شعاعی از نور 

تابد. ... پس اول هدایت الزم است به آن حقیقت بردل او ب

شده، دوم نور الزم است به این معنایی معنایی که توضیح داده

 ها دو چیزند.شده؛ و اینکه باز توضیح داده

 ها )اطمینان و امن(رهایی از وسوسه -1

سوی سعادت، در این راهی که اش بهسه و اینکه درراه طوالنی

ها سرمنزل و پایان راه، از دغدغهطرف آن کند بهدارد طی می

های بازدارنده فرساتر از عاملهای درونی ... که توانو وسوسه

گیرند، میوقت جلوی راه شمارا میبرونی است، برهد. یک

گذاریم ازاینجا عبور کنید. تجربه نشان داده، گویند آقا، ما نمی

را  تاریخ صریحاً به ما گفته که وقتی جلوی راه کسی، راهروی

ترمی شود، شوقش بیشبگیرند، در پیمودن این راه حریص

 ورترمی شود.ترمی گردد، آتش اشتیاقش شعله

گذارم بروی، بیش ترانسان فشارمی آورد تا اگر بگویند نمی 

برود تا عبور کند. این عامل بازدارنده برونی است. خارج از 

 وقت هست که ازوجود انسان است این عامل بازدارنده. یک

کنند، جلوی درون انسان رامی پوسانند. در او تردید ایجاد می

بندند، راه بازاست، اما توان رفتن، اراده رفتن، راه را نمی

گیرند، این بدتر تصمیم حرکت. امکان تالش را ازانسان می

ای دارد؟ شاید نرسیدی، شاید روی؟ چه فایدهاست. چرا می

روی؟ چه مجوزی میدرراه دزدی رسید، شاید گرگی آمد، به 

نمی خواهد بروی. خیلی خونسرد و دلسوزانه و پیرمردانه و 

استادانه، راه هم بازاست. این مانع، این وسوسه، این دغدغه، به

مراتب توان فرساتراست از آن چوبی که وسط راه بگذارند، 

 گذاریم بروی.بگویند نمی

عادت های ساین دغدغه برای غالب راهروها، غالب رهروان راه

کردند که میدر طول تاریخ بوده. چقدر به موسی التماس می

شده باشد. ترسیم خالف گفته باشی، خالف به تو وعده داده
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قدر زیاد وجود داشت گوید که فشار و فقر، آندر قرآن می

پس کی؟  «مَتی نَصُراهلل»شدند که که حتی خواص متزلزل می

لغزاند این پس کو؟ چه شد؟ ببینید، حتی خواص را می

های درونی. انسان اگر بخواهد ها و دغدغهتردیدها و تزلزل

سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان راه سعادت برسد، یک 

شرطش هم این است که از این دغدغه، از این اضطراب، از 

این ناایمنی روحی، از این عدم آرامش و نداشتن اطمینان 

و وسوسه درونی غالب برهد، بتواند براین دغدغه و اضطراب 

 بیاید. 

این هم یکی از چیزهایی است که انسان را به سعادت می

ها، سوی سعادت، از دغدغهاش بهکه در راه طوالنیرساند؛ این

های فرساتر از عاملهای درونی که توانها و وسوسهوسوسه

جای توانید بهبازدارنده برونی ست برهد: ... اطمینان و امن. می

کند. امن را ما انتخاب کردیم بگذارید ایمنی، فرق نمیامن، 

چون عین تعبیر قرآنی بود. بد نیست این جمله را اینجا تذکر 

بدهیم. شاید چند بار دیگر هم گفته باشم؛ در دعای کمیل می

قَوِّعَلی خِدمَتِکَ »؛ پروردگار من! «یاربِّ، یاربِّ، یاربِّ»خوانیم 

ا در خدمتت نیرومند کن، جوارح و اعضای مر« جَوارِحِی

دل مرا بر تصمیم قادر کن. « وَاشُددعَلی العَزیمَةِ جَوانِحِی»

ها، ها، تردیدها، شکبتوانم تصمیم بگیرم، بتوانم بر ضعف

ها، دغدغه هاغالب و فائق آیم، این انسان را زیاد درراه وسوسه

 دارد.نشاند و از پیمودن راه بازمیمی

 

 ثمربخش دانستن تالش -2

چهار و اینکه تالش خود را ثمربخش بداند، امیدوار باشدکه 

کسانی که امیدوار نیستند که رسد. آنجایی میتالش به

ای منتهی خواهد شد، مسلّم به تالششان و حرکتشان به نتیجه

رسند. مطمئن باشدکه سرمنزل خوشبختی و رستگاری نمی

کند، یک تالشش ثمربخش است، بداند هر کاری که می

 دارد.رمثبتی به جامی گذارد، بداند هر گامی که برمیاث

شود. دریک بیابانی، اگر شما قدم به مقصد نزدیک مییک 

روید؛ دانید کجا دارید میطرف است. میبدانیدکه منزل از این

اگرچه دیر شده، اگرچه تنها ماندید، از قافله عقب ماندید؛ 

د، قدم میکنیاستوار، محکم، با تالش، باشور، حرکت می

دانید از زنید، به جلومی روید؛ اما اگر راه را گم کردید، نمی

طرف باید رفت؛ به هر طرف که طرف باید رفت یا از آناین

 بینید سُستید، چرا؟ دارید، میافتید، قدم برمیراه می

دانید که این تالش ثمربخش خواهد بود. احتمال میچون نمی

شمار را از منزل دورمی  قدمقدم، یکدهید که همین یک

طرف، روید از آنطرف، باز میگردید از اینکند؛ لذا باز برمی

که انسان به طرف. پس یکی از شرایط اینبازمی روید از آن

گر، آن آدم سعادت بتواند برسد، آن آدم راهرو، آن آدم تالش

کوشش گر، شرطش این است که تالش و کوشش خود را 

 ثمربخش بداند.

 هاان لغزشجبر -4

ها و خطاهایش قابل جبران و مورد که لغزشپنج؛ و این

بخشایش باشد، این هم خیلی مهم است. انسان در طول زندگی 

و حرکتش اشتباهاتی دارد، خطاهایی دارد، اگر هر خطایی که 

صورت یک جراحت غیرقابل الیتامی بماند. بهانجام داد، به

انسان همیشه در صورت یک عمل غیرقابل جبرانی بماند. 

دغدغه است که نکند باز یک خطای دیگر بکنم و این خطای 

 کنار بیندازد.تر مرا دور بیندازد از هدف؛ و از راه دیگر. بیش

همیشه مأیوس است از گذشته و همیشه بدبین است نسبت به  

که خودش صد شرط آنآینده؛ اما اگر بداند که خطاهای او به

جبران است؛ اشتباهات او مشروط بر درصد جبران باشد، قابل 

نظر که خود او از آن اشتباهات پشیمان باشد، قابل صرفاین

ها را بداند، شوق او، امید او، نشاط او و شدن است؛ اگر این

 شور او چند برابر خواهد شد. ... [ همان]مغفرت و رحمت.

 گاه مطمئنبرخورداری از تکیه -0

گاهی تاویز تکیهکه در همه حال، از دسشش و این

جا و در تمام شرایط، مورداطمینان برخوردار باشد. بداند همه

تواند از او استفاده کند. عیناً کاری هست که مییک کمک

مثل آدمی که نقشه جامع راه را در جیبش گذاشته، وارد راه 

کند البته، اما رود، اشتباه هم نمیها دارد میشده، در این جاده

وقتی، یکجایی. داند که اگر احیاناً یک. میدغدغه هم ندارد

راه را اشتباهی گم کرد و رفت، این نقشه در بغلش است، 

جا کند. همهکند، از این نقشه استفاده میآورد نگاه میدرمی

تواند به او یک مستمسک و مستعصمی وجود داردکه می

 دست بزند، چنگ بزند، از او استفاده کند.
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 نصرت الهیبرخورداری از  -7

ها از نصرت و ها و دشمنیکه در مواجهه با دشمنهفت و این

مدد خدا برخوردار گردد؛ این هم یک شرط دیگر سعادت 

خوشبختی و کامیابی ست. البته مادی به خدا معتقد نیست، اما 

گوییم آقا شما در این آوریم، میما با مادی اسم خدا نمی

تان، در این جهادتان یتان، در این تالش اجتماعتالش مادی

دهید، اگر بدانید یک نیرویی فرضاً ماورای که دارید انجام می

نیروی ماده و طبیعت هست و آن نیرو با شما همراه است، این 

چطور است؟ یک چنین چیزی داشته باشید شما، یک چنان 

کمک و یاور و مددکاری برای خود فرض کنید، این چطور 

گوید بسیار خوب پرد، میش میبینید برق از چشماست؟ می

 است.

چقدر جالب است که انسان نیرویی ماورای نیروی ماده و  

ها و مادیات، پشتیبان خود داشته باشد که وقتی با دشمن

هایشان هایشان، جالدیهایشان، دسیسههایشان، توطئهدشمنی

شود، معتقد باشد و بداندکه آن نیروی ماورای ماده رو میروبه

و حامی اوست. منتها مادی اسم خدا را بلد نیست،  کارکمک

اعتقادی به خدا ندارد، اگرچه یقین هم به نبودن خدا ندارد؛ اما 

چنان قدرت مسلط و مسیطری، الهی که یقین دارد به وجود آن

ها و متکی به اوست، ببینید چقدر درراه ماورای تمام این پدیده

 کند.تر حرکت میسعادت تندروتر و جالب

 

 برتری بر جبهه مخالفان -8

های مخالف برتری و رجحان ها و صفکه بر جبهههشتم و این

داشته باشد، بداندکه باالخره برتری و رجحان و ارجحیت برای 

که بتواند اوست. این هم خودش تأثیر عجیبی دارد در این

 تری طی کند.انسان این راه با سهولت بیش

 پیروزی بر دشمنان -9

کننده که بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنثینهم و این

ها را بکند، بعد تالش اویند، پیروز گردد. آدم همه این تالش

رسد. پس یکی از که به سعادت نمیهم شکست بخورد؟! این

ترین عناصر سعادتمندی یک انسان این است که آخرش مهم

ای های دنیا برپیروز بشود، غیر از این است مگر؟ مگر مکتب

کوبند؟ پس یکی از عناصر و عوامل سعادت پیروزی نمی

انسانی، فردی، اجتماعی و گروهی، این است که در مواجهه با 

 ها پیروز بشود.ها. باالخره بر آندشمن

 رسیدن به هدف -13

ها و فشارها و بندها و که عاقبت، از همه سختیدهم و این

گردد. برسد به حصارها، رسته و به مقصود و منظور خود نائل 

 آن سرمنزل: ... فوز و فالح، همین تعبیرات قرآنی.

 

 مندی از نعمات الهیبهره -11

که در همه حال، درراه و در منزل، هم درراه یازدهم و این

هایی که برای هدف، هم در خود سرمنزل هدف، از ذخیره

مند و برخوردار گردد. آدمی در این جهان مهیا گشته، بهره

بر او ببارد، گندم زمین و قطره باران ان و زمین برکات آسم

ها و های کوهها و معدنآسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جنگل

همه مواد حیاتی و غیر حیاتی الزم برای انسان و باالتر از همه، 

منبع و معدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی، 

فاده کند. این هم ها استبر روی او گشوده بشود، از همه این

یکی از چیزهایی ست که در سعادت انسان دخیل است؛ و از 

این قبیل چیزهایی که ممکن است انسان برای سعادتمند شدن 

 خودش دخیل بداند.

 پاداش اخروی -12

ها در دوران زندگی و تالش و و باالخره بعد از تمام این

عد هم که پیوندد، بعد هم که مُرد، ببیداری انسان به وقوع می

ظاهر، با جمادی برابر شد؛ این چراغ خاموش شد، بعد هم که به

اش خاتمه نپذیرد، اول استراحتش باشد، اول تازه رشته استفاده

پاداش گیری و اجر بردنش باشد، اول نقطه و اول قدم راحتی و 

عیشش محسوب بشود. یک مادی بعد از آنی که مُرد، برای 

جه دنیایی قائل است، بعد از دنیا های خود، فقط نتیتمام تالش

جایی ندارد. به همان هم بگویند آقا، بعدازآنی که شما امید به

مُردید، رفتید، فرض محال که محال نیست؛ تازه اول مُردن 

بینید که این تان بشود، این چطور است؟ میشما، اول راحتی

که پس از سپری ترین رکن سعادت است؛ و باالخره اینبزرگ

ها، خود را با دوران زندگی و پایان یافتن همه تالششدن 

رو ببیند و در بهشت نعمت و رضوان پاداشی شایسته روبه

 بیارَمَد.
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ها شرایط سعادت است. برای سعادتمند بودن یک انسان. این

ها الزم برای خوشبخت شدن یک انسان یا یک جامعه، این

همه را به ناست. اکنون به گفتار قرآن گوش فرا دهید که ای

دهد. دارنده ایمان، ایمانی تعهد آمیز و توأم با عمل، نوید می

چطور است؟ قرآن تمام آن چیزهایی که عناصر و عوامل 

ها ها و دهشوند، اینسازنده سعادت و خوشبختی محسوب می

گوید های باایمان نویدمی دهد. میها را به آدمچیز غیراز این

دهد، نور را نوید میرا نوید میها برای شماست. هدایت این

دهد، ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نویدمی 

دهد؛ و ها را نوید میدهد. ثمربخش بودن و ضایع نبودن تالش

همه را ما اگر بادیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم، این

های تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنت در واقعیت

 همیشه یکسان است.خدا هم 

 نقش ایمان در سعادت

 هدایت -1

آیات امروز را حاال موردتوجه و دقت قرار بدهید. ... اولین آیه 

مربوط به سوره یونس است. آیات امروز متفرق است، از یکجا 

اِنَّ الَّذینَ آمَنواوَعَمِلُواالصّالِحاتِ »نیست، از چندین جاست. 

کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح آن« یهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ

کردند، ... عمل صالح یعنی تعهد متناسب با آن ایمان. ایمان 

گذارد، انجام آن تعهد، بر انسان بر دوش انسان تعهدی می

کسانی که ایمان است. آندوش گرفتن آن تعهد، عمل صالح 

بیاورند، آن باور را پیدا کنند، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل 

پروردگارشان، به سبب ایمانشان  «یهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ» نمایند،

شود که آنها را هدایت خواهد کرد. خودِایمان موجب میآن

ها ف، هم به راهها راه پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هد

توانیم به آن گویند آقا، ما چگونه میها. بعضی میبه وسیله

بینی کاوی این حرف را، میسرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی می

ایمان به قدم اول در دلش نیست؛ اگر ایمان باشد، عمل 

همراهش نیست. اگر عمل بکند، روشنی و هدایت نصیبش 

د کرد. خود راه خواهد شد، قدم دوم را هم پیدا خواه

بگویدت که چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه 

خود، خود را نشان آورد و دنبال ایمان حرکت کرد، راه خودبه

ها وسیله ایمان، پروردگار آنبه« یهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ» دهد.می

 کند.ها باز میها را در مقابل اینهدایت خواهد کرد، راه

یک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله در قدم اول هیچ

زنم، دانستند قدم دهم چیست؟ بنده گاهی مثال میروان، نمی

ها کیلومتر یا بیشتر، گویم در یک بیابانی که فرض کنید دهمی

شب تاریک و مُظلَم، نه طول و عرض این بیابان است، در یک

روید، یک دانه د تنها راه میای، جنابعالی داریماهی، نه ستاره

قوه کوچک، یک المپ نمره پنج کوچک، یک شمع چراغ

کوچک هم در دستت است. به شما بگویند آقا، با این شمع 

کنی، میگویی باید تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می

کند، تر روشن نمیآقا این شمع من تا شعاع یک متر را بیش

را با همین یک شمع بروم؟ این شمع من همه این ده کیلومتر 

کند، من ده کیلومتر بروم؟ این من فقط یک متر را روشن می

تجربه، ناوارد. ممکن اطالع، بییک منطقی است که آدم بی

است داشته باشد، جوابش چیست؟ جواب این منطق کور 

چیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف، این نیست که آقای 

قدم بگذار ت روشن هست یا نه؟ یکمحترم، یک متر اطراف

جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. همین 

توانی قدمی که مییک متری که روشن هست برو، همین یک

قدم دیگر در گذاری بردار، اگر یکبرداری و میدانی کجا می

مقابلت روشن نشد، نرو، اگر شد، بازهم برو. خواهی دید که 

دریجاً روشن خواهد شد و تو این راه را خواهی تا آخر بیابان، ت

پیمود و به منزل خواهی رسید؛ غیرازاین است؟ آیا غیرازاین 

خدا با ایمانشان آنان را هدایت « یهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ» است؟

ها را خواهد کرد، خود ایمان موجب آن است که انسان راه

 پیدا کند.

هم به این مطلب اشاره هست. یکجا در چندین آیه دیگر قرآن 

ای نازل ای، آیهفرماید که وقتی سورهای ...میدر یک آیه

ها میها و مریض دلبشود، کفار و مخالفان و منافقان و بددل

چه کسی از این آیه، ایمانش « ایکم زادته هذه ایمانا»گویند: 

گوید که بگو آنشود؟ بعد قرآن در جواب میزیادتر می

راستی، با اند بهکسانی که گرویدهکه مؤمن هستند، آنکسانی 

شود. خود همان ایمان قلبی این آیه و نشانه، ایمانشان بیشتر می

شود از این مایه هدایت، هدایت هاست که موجب میاین

 بگیرند. ... .

ا إِلَیکُمْ یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنَ»آیه بعدی 

هان ای مردمان، از سوی پروردگارتان برای شما « نُوراً مُبِیناً

برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثابت و ثابت کننده، 
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سوی شما نوری آشکارا. و فرستادیم به «وَ أَنْزَلْنَا إِلَیکُمْ نُوراً مُبِیناً»

شاهد منظور از این برهان و نور، قرآن است و حقایق قرآنی. 

فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ » اش است،سخن ما در این آیه بعدی

اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یهْدِیهِمْ إِلَیهِ صِرَاطاً 

کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او پس آن «مُسْتَقِیماً

مان قلبی هم کافی نیست، مستمسک و متکی گردند، فقط ای

باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن آئین خدا و راه خدایی 

فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا »چنگ بزنید، مستمسک بشوید. 

فَسَیدْخِلُهُمْ »جور شد، چنگ زدند، مستمسک شدند؛ اگر این «بِهِ

آنان را در رحمت و فضل خویش  خدا «فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْل

ها آن «وَ یهْدِیهِمْ إِلَیهِ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً» داخل خواهد کرد. دنبالش

کند؛ از راه راست شود، هدایت میسوی خود رهنمون میرا به

کند، این هدایت مخصوص مؤمنین و نزدیکی هم هدایت می

د، اعتصام است. اگر ایمان نداشته باشید؛ اگر ایمان داشته باشی

نداشته باشید، تعهدات خودتان را در مقابل خدا عمل نکنید؛ 

یابید، آن روشنایی هدایت در دل شما سوی خدا راه نمیبه

افکند، این مخصوص مؤمنین است. سوره نساء آیه فروغ نمی

103. 

، این آیه معروفی است که بر «وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا» آیه دیگر،

وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ » اد است،ها زیسر زبان

گوید، راه خدا کسانی که در راه ما خدا می، آن«لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

های الهی، اهداف الهی، هر هدفی چیست؟ و به خاطر هدف

های خدایی که خدا دارد در این عالم، مجاهدت کنند، هدف

؟ عدالت است، امنیت است بندگی بندگان در مقابل چیست

اوست، به رشد رسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن 

هاست، معمور شدن دنیا روی زمین است، آباد شدن دل انسان

و آخرت آدمیان است، به خط و ریل تکامل افتادن تمام 

های خداست. نبودن ظن است، ها خواستهموجودات است؛ این

رک است، نبودن کفر است، نبودن ناامنی است، نبودن نبودن ش

ها ددخویی و ددمنشی است، نبودن سرکشی و طغیان است؛ این

کسانی که آن «وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا»های خداست. خواسته

های های ما، خواستهها و خواستهمجاهدت کنند در راه هدف

هایمان را به تردید، راهگمان و بیبی «لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا» خدایی،

گذاریم، گمراهشان نمیدهیم، گیجشان نمیها نشان میآن

 گذاریم، آن شعری که خواندم مناسب اینجاست،

تو پای به راه درنه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید 

 رفت

جـور  هـا ایـن  رشـته . در همـه  «وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُـبُلَنَا » 

است. در رشته فهم دین، در رشته درک دیـن، در رشـته تحقیـق    

مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در مسائل جهانی، در همه رشته

های الهی شد، قدم گذاشت، هـر قـدمی   ها، هرکسی وارد هدف

کسانی که در راه که پیش رفت، قدم بعد برایش روشن است. آن

های خود که الهی مجاهدت کنند، به راههای ما و به خاطر هدف

وَ إِنَّ »کنیم. شان میهای سعادت و تکامل انسان است، رهبریراه

گمـان خـدا بـا نیکوکـاران اسـت. سـوره       و بی «اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

 33عنکبوت آیه 

این آیاتی بود که در زمینه هدایت، آن موضوع اول، در قرآن 

خواستم همه گر هست که اگر میهست؛ و فراوان آیات دی

آیات را جمع کنم، اینجا بنویسم و بخوانم، اقالً سه، چهار روز 

 کردم.درباره هدایت فقط باید صحبت می

 

 نور-2

گفتیم نور یکی از چیزهایی است که برای سعادتمند شدن 

انسان الزم است، با آن توضیحی که درباره نور در آن صفحه 

اللَّهُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُوا » شده.نور وعده دادهقبلی دادیم. به مؤمنین 

خدا سرپرست و هم جبهه « یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ

سطح معنا میمؤمنان است. ولی را من، هم جبهه، پیوسته، هم

کنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که معمول 

به معنای پیوستگی است، دهم. چون والیت است، ترجیح می

گویند شوند، به این میدو چیز که به همدیگر پیوسته بسته می

والیت. خدا ولی مؤمنین است، یعنی پیوسته با مؤمنین است، 

یعنی چه پیوسته با مؤمنین است؟ یعنی خدا و مؤمنین در یک 

صفند. دشمنان خدا در صف دیگر، در مقابل مؤمنین و در 

یا  «و اهلل ولی المومنین» ا که هست،مقابل خدا. ولی هر ج

و تعبیراتی که در قرآن هست، به این معناست؛  «اولیاءاهلل»

 نظرتان باشد این.

 خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است، «اللَّهُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُوا»

رهاند و ها میها را از ظلمتآن «یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»

رساند. اینجا را یک توضیحی دادیم که این وی نور میسبه

توضیح هم بد نیست برای فهمیدن معنای ظلمات. آنان را از 
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آمیز های تحکمهای جهل، خرافه، غرور، نظامها، ظلمتظلمت

و ضد انسانی، همه آن چیزهایی که برای بشر و برای گوهر 

را از این شود، آنان چالی محسوب میبینش بشر، زندان و سیاه

رهاند و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش و ها میظلمت

کند. رساند. خدا با مؤمن این کار را میهای انسانی میارزش

ایمان را، شک و تردید گرا را، کافر هرگز غیر مؤمن را، بی

رساند؛ لذا مشرک همیشه مضطرب ناسپاس را به نور نمی

اش ک همیشه زندگیاست، مشرک همیشه دغدغه دارد، مشر

زندگی توأم با اضطراب است، برایش نورانیت نیست، معرفت 

الَّذِینَ » واقعی نیست، شناخت درست نیست، به جا برسد.

کسانی که عقیده دینی ، اما کفار چطور؟ کفار یعنی آن«کَفَرُوا

و مکتب دین را ناسپاسی کردند، این ارمغان هدیه الهی را با 

کافر نعمتان. دقت کنید در این تعبیرات ناسپاسی رد کردند، 

دهد که ریشه لغت ها نشان میکنم، اینفارسی که عرض می

کاررفته. کجاست و چگونه شده که این کلمه به این معنا به

کسی نیست که دین را قبول نکرده، کافر یعنی کافر آن

گویند کافر؟ پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت، چرا به این می

ن را قبول نکرده، کافر چرا؟ به خاطر اینکه این خب، این دی

ای بود از سوی خدا برای دین ارمغان خدا بود، این هدیه

ها؛ این را رد کرد، این ناسپاس نمکسعادت او و همه انسان

و الَّذِینَ » گویند کافر.نشناس، این کافر نعمت؛ لذا به او می

 «لِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتأَوْ»ها که کفر و انکار ورزیدند، آن «کَفَرُوا

ها و متجاوزانند؛ و آنان سرپرستان و هم جبهگانشان طاغوت

ها و که کفر و انکار ورزیدند، سرپرستان و اربابانشان، طاغوت

« یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ» سرکشان و تجاوز کارانند.

ها و تاریکیآنان را از نور معرفت دور ساخته، به زندان ظلمت

ها آن «ونَخَالِدُ فِیهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ ئِکَٰ  أُول»کشانند. ها می

اند. سوره بقره آیه همگی مصاحبان آتش و در آن جاودانه

230. 

اذْکُرُوا » اید،ای کسانی که ایمان آورده «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا»... 

و  «وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیالً»خدا را بسیار یاد کنید،  «اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً

در هر بامداد و شامگاه، او را به پیراستگی و پاکی بستایید. مگر 

اوست که بر شما  «هُوَ الَّذِی یصَلِّی عَلَیکُمْ وَ ماَلَئِکَتُهُ» چه شده؟

لُمَاتِ لِیخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّ»فرستد و فرشتگانش نیز. چرا؟ درود می

ها برهاند و به نور و روشنی تا شمارا از ظلمت «إِلَی النُّورِ

 رهنمون گردد. این قرآن است و این نوید قرآن است. ... .

... مثالً یکی از آن موضوعات، پاداش اخروی است؛ یکی از 

آن نویدها. خود شما در قرآن نظرتان باشد، ببینید که در چند 

اداش اخروی را به مؤمنین و جا در کجاها، قرآن نوید پ

ها مثالً دهد. یا یکی از آندارندگان ایمان و عمل صالح می

 برتری و غلبه بر دشمن است. ... .

، بله، این «وَ الَ تَهِنُوا وَ الَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» ...

؛ برترید، دست یک آیه است؛ که اگر چنانچه شما مؤمن باشید

باالتر، دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنانتان. 

دهد دهد و مژده میهای متعدد دیگری هست که وعده میآیه

به مؤمنین که بر دشمنان و صفوف مخالف خودشان اساساً غلبه 

جُنْدَنَا لَهُمُ  وَ إِنَّ»، «کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی»کنند. قاطع پیدا می

ها را در نظر داشته . از این قبیل آیات فراوان است. این«الْغَالِبُونَ

کنید، به جای کنید، مطالعه میباشید، قرآن را که نگاه می

تان این باشد که جزء را تمام کنید یا سوره را تمام اینکه سعی

تان این باشد که قرآن را بفهمید. همچنانی که در کنید، سعی

السالم است یا از پیغمبر خدا )ص( که همت روایت از امام علیه

شما در حین تالوت قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا 

خواهد نشود، یک خواهد تمام بشود، میجزء را تمام کنید. می

 آیه بخوانید؛ با تدبر، با دقت. ... .

دان که عربیهایی ... خودتان باید با قرآن انس داشته باشید. آن

هستند، سعی کنند این انس خودشان و رفاقت خودشان را با 

دانند، ضمن اینکه هایی که عربی نمیقرآن مستحکم کنند. آن

کنند عربی یاد بگیرند، با زبان قرآن آشنا بشوند، قرآن سعی می

خواندن و فهمیدن قرآن را هم نگذارند برای بعد از آنی که 

های قرآن را بخوانند؛ منتها ترجمه عربی یاد گرفتند، اآلن هم

خوانید توجه به آن خوبی از قرآن پیدا کنید ... قرآن که می

 ها داشته باشید و دقت و تدبر در معانی آیات بکنید....ترجمه

 اطمینان و امن -1

... اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل. حالت آرامش روح و قلب؛ 

اینجا موردنظر ماست؟ یعنی چه آرامش؟ به چه معنا آرامش در 

گونه تحرکی و تالشی نداشته آیا به این معنا که روح ما هیچ

خواب و نیمه باشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه

بیهوشی باشد دل ما؟ نه، بلکه آرامش در مقابل دغدغه و 

 اضطراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش.
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وارد میدان جنگ می... دو نفر سرباز را در نظر بگیرید که 

اش، بهشوند، دارای دو نوع روحیه، یکی به سازوبرگ جنگی

اش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبرانش، به خوبی فرماندهی

ضعف نیروی دشمن، به کارآمدی خودش و دوستان و هم

داند نیروهای امدادی در آنعالوه میصفانش معتقد است. به

در فرصت الزم، با یک  طرف، در پشت جبهه، منتظرند که

جور وارد میدان اشاره به میدان بیایند و کمک کنند، یک

شود. آن انسانی که به تجهیزات جنگی خودش، به جنگ می

گونه اعتمادی اش، هیچکارایی دوستانش، به کاربرد اسلحه

بیند، خود بیند، دشمن را بزرگ میندارد، خود را کوچک می

تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره بیند، دشمن را را عریان می

یک جور دیگر وارد میدان جنگ میبیند، این و سالح می

 شود.

خواهم اطمینان ای است برای اطمینان. میها یک نمونهاین

نفس، درست برای شما روشن بشود که یعنی چه؛ مطمئن بودن 

نفس یعنی چه؛ دل دارای آرامش باشد، به چه معنا. آن سرباز 

ارای اطمینان است، دلش آرام است. دل آرام بودن به اولی د

گذارد هایش را میاین معنا نیست که در میدان جنگ کفش

خوابد و خروپفش به آسمان کشد و میزیر سرش و دراز می

رود، نه؛ اطمینان به این معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست می

یم، گوید حاال یک سیگاری بکشکه وسط میدان جنگ می

ها را بکنیم، خاطرجمع باشد، ای مثالً تماشای منظرهیک خرده

نه، نه خیر. به این معنا نیست که کمترین حرکت دشمن 

ازنظرش پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب 

داند که او نیست، مشوش نیست، آینده برایش روشن است، می

ن روح، آرام هراسد. این دل و ایپیش خواهد برد، لذا نمی

ای که با وزن زیاد، با تجهیزات زیاد، است؛ مثل یک کشتی

گوید اطمینان؛ روی دریای آرامی در حرکت است، این را می

ای پارهو غیرمطمئن مثل آن قایق کوچکی است، مثل آن تخته

است که روی یک اقیانوس متالطمی، روی رودخانه متالطمی 

ائماً از این راه، از آن کند. دائماً مضطرب، ددارد حرکت می

 رود. این دو جور روحیه است.رود، پیش میراه، پس می

یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. ... انسانی که سر به راهی 

سوی مقصود و کند، دارد بهگذاشته و دارد حرکت می

ها انگیزه ممکن است او را از پیمودن این رود، دهمقصدی می

ز بدارند. ترس، یکی از این انگیزهراه و تعقیب این هدف با

هاست؛ رعب، بیم، هراس. از ترس ممکن است این راه را 

ادامه ندهد. ترس از چه؟ ترس از گرسنگی بین راه، ترس از 

ای که در راه کمین کرده، دزد میان راه، ترس از گرگ درنده

های این راه و باالخره ترس از خوابیها و بیترس از زحمت

شود از اینکه یک مقوله از چیزهایی که مانع می نرسیدن. این

 این راه رو، راه خود را تعقیب کند و پیش برود.

طمع یکی دیگرش است. طمع به چه؟ طمع به زندگی راحت؛ 

که اگر من این راه را نپیمایم، دنبال این مقصود حرکت نکنم و 

ونرم خانه خودم بخوابم، پهلوی نروم، در رختخواب گرم

یک چیزی است که  زن محبوبم به سر ببرم؛ این فرزندان و

برای یک انسان معمولی، برای یک انسان کوچک، برای یک 

روح ضعیف، ایده آل است، محبوب است، مطلوب است، 

کند، پیداست که حاضر نیست آن را بهبرایش خودکُشان می

آسانی از دست بدهد. طمع به زندگی راحت، طمع به پول آن

اگر این راه را نرفتی، این کیسه پول برای  گویدکسی که می

دری را قبول هایی که اگر این دربهتو، طمع رسیدن به مقام

هایی ها انگیزهها در انتظار توست. طمع! ایننکردی، آن مقام

ها و طمعدارد، ترساست که انسان را از پیمودن این راه بازمی

ها را شوند؛ طمعمیها مقوله پیدا ها را که بشکافیم، دهها؛ ترس

ها، طلبیشوند، راحتها مقوله دیگر پیدا میکه بشکافیم، ده

 ها و از این قبیل.ها، نفع طلبیطلبیها، فرصتطلبیعافیت

خب، حاال یک راه روی را در نظر بگیرید که باالخره ریسک 

ها، پا در این راه گذاشته، دارد حرکت کرده به قول امروزی

ها تمام شدند. آیا اینی که اما آیا این انگیزه رود،کند و میمی

هایی که نمیکند، آن مزاحمدر این راه دارد حرکت می

گذاشتند وارد این راه بشود، از میان رفتند؟ نه، از میان نرفتند. 

گذاشتند وارد ها اول هم نمیدرست توجه کنید! این مزاحم

راه شده است، این راه دورودراز بشود؛ حاال هم که وارد این 

قدم که گذارند آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یکنمی

رود، مثل یک خاری، مثل یک قالبی، مثل یک زنجیری می

کشند و گیرند و میپای او را، دامن لباس او را، دست او را می

طرف، هی افتد ایندارند. این هی میاز پیمودن راه، او را بازمی

گیرد، هی آن این خار دامنش را می طرف، هیافتد آنمی

سوی خود کشد، هی عشق به فرزند او را بهزنجیر پایش را می

سوی خود میکند، هی یاد زندگی راحت او را بهجذب می

های گوناگون این طرف، انگیزهطرف از آنکشاند. ازیک
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شود برند، این آدم میهای مختلف میانسان را به جانب

طرف، زورق، مثل همان قایق، گاهی به اینمتزلزل؛ مثل همان 

 گاهی به آن طرف، این انسان نامطمئن است.

که وارد شد، وقتی به این راه رسید، یک انسان هم هست، وقتی

آورد ای، یک عامل توجهی به وجود میبرای خود یک انگیزه

کند. یک های کوچک غافل میکه او را از تمام این انگیزه

های کشاند که این جاذبهو را میجاذبه و کششی دل ا

کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبه زندگی، جاذبه پول، 

تر پوچند، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل آن جاذبه بزرگ

ربا یک جسم کوچک ها آهنهیچند، نابودند، مؤثر نیستند. ده

ربای کنند، اما یک آهنطرف جذب میطرف و آنرا به این

اش این آهن کوچک را، چنان جاذبهوقتی پیدا شد، آنتر قوی

رباهای دیگر اصالً طرف خود که آهنکشد بهاین براده را می

 اثرشان خنثی است.

که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد این آدم وقتی

راهی شد و مشغول پیمودن آن راه شد، دیگر جاذبه زن و 

ها و ها و خوشیها و راحتیفرزند و چیزهای دیگر و زیبایی

گذارند. این آدم ها در او اثری نمیها و عیش و نوشلذت

یا أَیتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ »کیست؟ آدم مطمئن، 

تواند راه خدا را تا آخر بپیماید، به کسی می. آن«رَاضِیةً مَرْضِیةً

ائل آید که مطمئن باشد سرمنزل و هدف منظور و مقصود ن

حالت اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان به این معناست؛ 

ای او را بکشاند. جاذبه ایمان، جاذبه عالقه به خدا، یعنی جاذبه

سوی چنان او را مجذوب کند و بهجاذبه عالقه به هدف، آن

های دیگر برای او هیچ و پوچ و خود بکشاند که همه جاذبه

 ، هیچ و پوچ و مسخره. ... .مسخره بیایند

ای قوی وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان، همچون جاذبه

کشاند سوی مقصدهای ایمانی میچنان او را بهعمل کرد، آن

ایمان هایی که برای افراد بیهای کوچک، این جاذبهکه جاذبه

ها آیند، ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبهبزرگ می

کند دل آدم که گذارد. هی وسوسه میاثری نمی دیگر در او

از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسالم هست، مطرح 

گذرد شواهد هم بگردید بینم وقت میکنیم اینجا، اما می

های عجیبی که افرادی را خودتان پیدا کنید. آن جاذبه

 کشاندند.

پس  خواهم این دو، سه لغت را معنا کنم. اطمینان؛من فقط می

اطمینان یعنی چه؟ خالصه کالم این شد که اطمینان یعنی 

طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان، دل آرام باشد؛ یعنی چه 

تحرک باشد، نه اینکه پیش نرود و آرام باشد؟ نه اینکه بی

سو های گوناگون او را به اینپیشرفت نداشته باشد؛ یعنی جاذبه

ها و مهرها و شود. عشقسو نکشاند، اسباب زحمت او نو آن

ها، هرکدامی بر او حکومت نکند، بلکه براثر هواها و هوس

تر بهتمامسنگینی بار ایمان آرام و مطمئن، اما با سرعت هرچه

سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کند، این است 

 معنای اطمینان.

اللَّهُ ثُمَّ أَنْزَلَ » بعد، ... سکون است. سکون هم به همین معناست.

خدا سکینه بر پیغمبر نازل کرد، در پنج،  «سَکِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ

اش جزو همین آیاتی شش جای قرآن این تعبیر هست که یکی

 کنم حاال خواهیم خواند. ... .است که گمان می

باری؛ پنج، شش آیه در قرآن وجود دارد که در زمینه سکینه 

جنگ حنین. در جنگ است در مواقع حساس؛ مثالً یکی در 

حنین، بعد از آنی که لشکریان پیغمبر، به خاطر یک غرور بی

جا، به خاطر مغرور شدن به نیروی خود و اینکه فکر کردند 

امروز کسی بر آنان غلبه نخواهد یافت؛ و طبق سنت خدا که 

آدم مغرور باید با مغز بخورد به زمین و هر گروه مغرور بایستی 

دائماً هوشیاری و حساسیت برای هر  وردغافل بشود و ضربه بخ

انسانی و هر امتی و هر ملتی الزم است که امیرالمؤمنین فرمود: 

من مثل آن حیوان گیج گنگ نیستم که بخوابم با الالیی و 

و اهلل ال اکون کالضبع تنام علی »البالغه است، خوابم ببرد، نهج

د دم آغلش رونها، مثل کفتار؛ می، با الالیی گفتن«طول الدم

گیرندش. میبرد، بعد میگویند، این خوابش میالالیی می

جوری نیستم که با الالیی خوابم ببرد، غافل گوید من آن

بشوم، دائماً حساسم و سنت خداست که آدمی که دائماً 

ها غافل حساس نباشد، بایستی ضربت را ببیند و بخورد. این

، «إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ» شدند در میدان جنگ، حق هم داشتند،

ها را به اعجاب آورد، آنزیاد بودند و این زیاد بودن عده، آن

فَلَمْ تُغْنِ » همه جمعیتیم ما؟ها را به شگفتی آورد. عجب! این

. همین غرور شما موجب شد که در جنگ غافل «عَنْکُمْ شَیئاً

دند از ماندید و شکست خوردید. بعد از آنی که شکست خور

دشمن، منتها نه شکست قاطع و نهایی، یک شکستگی خوردند 

ای از سربازان خوب، عدهو خب فوراً به خود آمدند. یک عده
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ای از سرداران پایدار جدی مؤمن، امیرالمؤمنین و چند نفر 

دیگر، با هر تالش و کوششی بود، باالخره لشکریان را که 

وقت آنجا پروردگار شدند، برگرداندند، آنداشتند منهدم می

خدا آرامش و سکینه  «ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ»گوید: می

 روح را به شما برگردانید؛ آرامش، سکینه.

... پس سکینه، آرامش، سکون نفس، باز به معنای عدم تحرک 

 و خواب رفتن و غافل شدن نیست.

است که اینجا مراد، امن و جمله آخر و کلمه آخر؛ امن. البته پید

روحی است، نه امن اجتماعی. امنیت اجتماعی البته به معنای آن است 

که همه افراد از یک آرامشی در اجتماع برخوردار باشند تا هرکسی 

های اجباری غیر از بتواند حق خودش را ببرد؛ و سکوت، سکوت

ایمنی امنیت است، امنیت عبارت است از اینکه همه مردم بتوانند با 

های مشروع خودشان نائل بیایند. این امنی کامل به حقوق و خواسته

گوییم، غیر از آن امنیتی است که در زمینه مسائل که در اینجا می

اجتماعی و امن اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امن روحی، 

نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیم، هراسمند و هراسناک 

جمله است. حاال در آیات قرآن ببینید که راجع به نبودن، این سه 

 2۳کند. ... سوره رعد آیه مؤمنین در زمینه این سه صفت چه بیان می

آن«. ... الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ»، دو آیه کوتاه؛ 23و 

« بِذِکْرِ اللَّهِ»های آنان کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دل

به یاد خدا. ببینید، این یاد خدا همان جاذبه قوی است. همان جاذبه 

کند، اثرشان را خنثی های کوچک را محو میقوی که گفتم جاذبه

 کند، همین ذکر اهلل است. می

قدر اهتمام کردند؟ چرا گفتند اگر نماز قبول چرا به نماز این

اند عمری چرا مکه را گفتهشود؟ نشد، کارهای دیگر قبول نمی

اند برای بار، زکات را گفتهاند سالی یکبار، روزه را گفتهیک

طور، طور، بقیه عبادات را همینموردی خاص، خمس را همین

هم روزی پنج بار و اگر زیادتر اند هرروز، آناما نماز را گفته

اند؟ برای خاطر اینکه ... نماز کپسول کردی بهتر؛ چرا گفته

ر خداست. سرتاپای نماز ذکر اهلل است. لذاست که خود ذک

إِنَّ الصَّالَةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ » فرماید:قرآن هم بعد از آنی که می

 ، یاد خدا باالتر است.«وَ الْمُنْکَرِ

تر است که یاد خداست، این باالتر این جنبه و این بعد از نماز مهم 

است؛ و ذکر اهلل خاصیتش این  ترین خاصیت نماز ایناست، بزرگ

است؛ یاد خدا، توجه به خدا، همواره خدا را دیدن، شناختن، با خود 

دانستن، یکی از خواص مهمش این است که این دل را از اضطراب

های گوناگون، در همه ها، از جاذبهها، از دغدغهها، از وسوسه

کند. مثل دارد. این دل آرامش پیدا میکاری، در همه راهی بازمی

چنانی قرار داده بشود و این آن را ای که بر روی یک قایق آنوزنه

قدری از تحرک و اضطراب آن کند، یکقدری سنگین مییک

 کند. ذکر اهلل این است.کم می

هایشان کسانی که ... آنان که ایمان آوردند و دل، آن«الَّذِینَ آمَنُوا» 

شوند. این سوی خدا هدایت میبهبا یاد خدا ثبات و اطمینان یافت ... 

آیه به آیه قبل ارتباط دارد و در « ... شوندسوی خدا هدایت میبه»

یهْدِی إِلَیهِ مَنْ »سوی خدا، شوند بهشده که هدایت میآیه قبل گفته

 آخر آیه. ... .الی« أَنَابَ * الَّذِینَ آمَنُوا

ها وسیله یاد خدا، دلهمانا به «أاَلَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» 

گیرد. یاد خدا این خاصیت عجیب را دارد و طمأنینه و ثبات می

بینید که طمأنینه و سکون و ثبات برای موفقیت یک شما می

انسان چقدر مؤثر است؛ مؤمن این امتیاز را دارد، از این امکان 

عَمِلُوا الَّذِینَ آمَنُوا وَ »اش عجیب روحی برخوردار است. دنباله

کسانی که ایمان آوردند آن «الصَّالِحَاتِ طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ

. ... آنان که «طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»و کارهای نیکو کردند، 

عمل شایسته، یعنی آن  ایمان آوردند و عمل شایسته کردند

فرخنده باد  تعهدات الزم متناسب با ایمان را انجام دادند

 شان.وزشان و نیکو باد آیندهامر

بنده  «طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»این یک محصلی است که از  

طور خالصه و اش ... به، ترجمه«طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»گرفتم. 

گیری این است: حاالیشان خوب، فردایشان هم خوب. محصل

. دنیایشان نیکو، آخرتشان هم نیکو. واقعش هم همین است

هم مؤمنی که به تعهدات ایمانمی عمل میجامعه مؤمن، آن

کند، دنیایش هم آباد است، آخرتش هم آباد، دنیایش هم 

 بهشت است، آخرتش هم بهشت است. این یک آیه.

... ابراهیم خلیل الرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم و 

آنکرد. باستان، با مردم خود و قوم خود مجادله و محاجه می

کرد و پاسخ به ها بحث میکردند و او با آنها با او بحث می

 «أَ تُحَاجُّونِّی فِی اللَّهِ»گفت،      «قَالَ»داد ... ها میهای آنحرف

آنکه و حال «وَ قَدْ هَدَانِ» کنید؟آیا با من درباره خدا مجادله می

گوید چطور، من بترسم؟! خدا مرا هدایت کرده است. ... می

دلیل، شریک خدا کسانی که شما بیباید بترسید. من از آنشما 

و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلق و امر 

که خدا مرا هدایت کرده، برایم قراردادید، بترسم، درحالی
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دلیل، بیمطلب روشن است؛ و شما از اینکه کسانی را بی

ته جهت، بدون اینکه هیچ موجب عقالیی وجود داشمنطق، بی

اید، باشد، شریک و رقیب و همگام پروردگار عالم قرار داده

فَأَی الْفَرِیقَینِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ » نترسید؟ شما باید بترسید، نه من. ...

یک از ما دو گروه، من ابراهیم یا شمای ، کدام«کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

که  گفت ...: منپرست به ایمنی سزاوارتریم؟ ابراهیم میبت

ام، یا شما که یافتهخدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدو راه

دانستید! ... و در بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. اگر می

الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ » فرماید کهآخر می

اند و ایمان خود ه ایمان آوردهها ک. آن«لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ

هایند ها را است ایمنی و آناند، فقط آنرا به ظلم و ستم نیالوده

 هدایت یافتگان. این درباره امن.

 ثمربخش دانستن ایمان -2

یعنی چه؟ یعنی یکی از چیزهایی که راه رو « ثمربخش بودن»

تواند حرکت راه هدف و مقصود، اگر داشته باشد، بهتر می

و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگر نداشته باشد، کندتر کند 

کند و احتمال نرسیدنش هم زیاد است، این است حرکت می

که کار خود را ثمربخش بداند یا نداند. اگر ثمربخش دانست 

این راه را؛ حرکت خود و کار خود و گام خود را، احساس 

ن شود، بر ایرود، عملش ضایع نمیکرد که این از بین نمی

شود، هر حرکت او حرکت، بر این گام، یک اثری مترتب می

رساند؛ کند که او را بیشتر به منزل مییک موجی را ایجاد می

کند، رود، بهتر کار میتر پیش میاگر این را معتقد بود، سریع

کند. اگر این را تر حرکت میاش کمتر است، راحتخستگی

، مؤمن کار خودش را جور استمعتقد نبود، واویال! مؤمن این

داند و قرآن به او این را آموخته است. آیه قرآن، ثمربخش می

أَجْرَ »، «فَإِنَّ اللَّهَ الَ یضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»البته موارد فراوانی دارد؛ 

، از اول تا آخر قران الی ماشاءاهلل. من یک «مَنْ أَحْسَنَ عَماَلً

که دم دستم بوده از سوره ام از اول قرآن موردش را آورده

 بقره، ده مورد، پانزده مورد دیگرش را هم شما پیدا کنید. ... .

آیه درباره قبله است. قبالً تاریخچه قبله را در چند کلمه عرض 

ها در مکه بودند، رو به خانه کعبه نماز میکه مسلمانکنم. وقتی

انه خواندند. قبل از هجرت، برای نماز، برای عبادت، رو به خ

کعبه. وقتی آمدند به مدینه، اول ورود به مدینه، رو به بیت

خواندند؛ به دستور پروردگار البته. همان کاری المقدس نماز می

کردند. همان وقت یهود مدینه هم رو به بیتها هم میکه یهودی

جور. چندی کردند، مسلمین هم همینالمقدس عبادت می

« شطر المسجد الحرامفول وجهک »گذشت، آیه نازل شد: 

ها برگرد طرف خانه خدا، طرف کعبه، مسجدالحرام و باز مسلمان

طرف نمازخواندن. ماجرای قبله در اوایل سوره بنا کردند به آن

تفصیل آمده، آیات متعددی، شاید هفت، هشت، ده آیه بقره به

درباره قبله، در اوایل سوره بقره هست که بعدهای مختلف این 

دهد، خودش مفصل است و فعالً لزومی ندارد ح میماجرا را شر

 که بیان کنیم.

گوید، به پیغمبر یکی از این آیات، این است؛ که به مؤمنین می

گوید؛ که علت اینکه ما، وقتی شما از مکه آمده بودید، در می

المقدس مسلمان طرف بیتاول ورود به مدینه، قبله شمارا به

از مسلمان شدن حتی، برای خانه بشوید، در مکه که بودید، پیش 

کعبه احترام قائل بودید، قداستی قائل بودید، بعد هم که مسلمان 

اید طرف خانه کعبه بود در مکه، حاال که آمدهشدید، نماز شما به

مدینه، ما خواستیم یکهو یک سنت آبا و اجدادی را موقتاً از شما 

ا را زیر پا هبگیریم؛ ببینیم چقدر حاضرید برای خاطر خدا سنت

 بگذارید.

ای است. ارتباط به بحث ما خیلی مهم است، این خودش نکته 

ندارد، اما نکته بسیار مهمی است. شما که مؤمن هستید، آیا 

برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت آبا و اجدادی را، 

مند شدید، احترام برایش چیزی را که به آن دل بستید، عالقه

گذارید یا نه؟ نه اینکه خیال کنید قائلید، یکهو زیر پا ب

نمازهایی که در مدتی که در مدینه بودید، اوایل رو به بیت

گیریم، قبولشان المقدس خواندید، این نمازها را ما به هیچ می

 المقدس قبله باطلی بود؛ نه، نه خیر.نداریم، قبله بیت

اش در همه مراتب موردقبول است. کارهایی که کردید، همه 

های شما مؤمنان، هم در مورد قبله و هم های شما و سعیتالش

طورکلی، مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس به

ای که انجام گرفت برای این بود که ما خداست؛ اما این فاصله

امتحان کنیم. آیه در این مقوله است. حاال ببینید ما از کجای 

 خواهیم استفاده کنیم.آیه می

قرار ندادیم ما ای پیغمبر، آن  «وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیهَا» 

المقدس، پس آیه کی نازل ای را که بر آن بودی یعنی بیتقبله

المقدس به کعبه برگشته بودند، بهوقتی که از بیتشده؟ آن

ای که قبالً گوید آن قبلهخواندند. خدا میسوی کعبه نماز می
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المقدس را برای چه ما کردی، یعنی بیتسوی آن رو میهب

قرار ندادیم ما، مقرر  «وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیهَا» قراردادیم؟

مگر برای  «إاِلَّ لِنَعْلَمَ» ای را که بر آن بودی سابقاًنکردیم قبله

آنان که  «ینْقَلِبُ عَلَی عَقِبَیهِمَنْ یتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ » اینکه معلوم شود

سوی گذشتگانشان گرایش کنند از آنان که بهپیروی پیغمبر می

گردند به گذشته، از هم مشخص و مجزا و تمایل دارند و برمی

 شوند، معلوم بشوند.

وَ إِنْ کَانَتْ »آورده. .... پس این یک آزمایشی از شما به عمل 

هرچند که بسی بزرگ و مهم « الَّذِینَ هَدَی اللَّهُلَکَبِیرَةً إاِلَّ عَلَی 

هایی نمود مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است. آنمی

شده این کار برایشان عادی بوده، معمولی بوده، که دلشان هدایت

 توانستند هضمش کنند، هدایت نشدگان، نه.می

؛ این جمله مورد «مَانَکُمْوَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِی»بعد، جمله بعدی: 

کرد. استدالل و استناد ماست؛ و خدا هرگز ایمان شمارا ضایع نمی

چنین نبود که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایع و باطل و بی

اثر بماند. برای یک مدتی از زمان در جا بزنید یا پیش نروید. نه! هر 

قدم م، یکگام شما، هر حرکت شما، هر قدم شما، شمارا یک گا

سوی مقصود نزدیک کرده. همان نسبت هم که ما در راه تکامل به

إِنَّ »دیدیم و به هدف نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. 

همانا خدا بر مردمان مهربان و دارای « اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ

 رحمت است.

آیه دیگر خب، توجه بکنید، هم این آیه، هم چند آیه یا چندین 

دهد که شما کارهایتان، در قرآن به مؤمنین نوید این مطلب را می

اثر نیست، خنثی گردد، بیتان، عملتان ضایع نمیایمانتان، عقیده

نیست؛ یعنی چیست؟ ثمربخش است؛ و این حالت اگر چنانچه 

در مؤمنین پیدا بکند، خیلی روشن و قهری است که پیمودن راه 

 شود. ... .تر میو آسان ترکمال برای او سهل

 

 نگاهی گذرا به مبحث ششم

هایی است های الهی، وعدهسیماترین نعمتزیباترین و خوش

شده که به مؤمنان واقعی )مؤمنان متعهد و استوار در مسیر( داده

 ها سعادت است.و با ارزشمندترین آن

 

 

 

 سؤاالت

جوئیِ برخی افراد، در بینش توحیدی افتخارطلبی و برتری -1

گروه ها و کشورهای مستکبر نسبت به سایرین چگونه تجزیه و 

 شود؟ تحلیل می

های هر شخص مانند فکر، هوش، قدرت توجه به توانایی -2

تصمیم،امکانات مادی و... در بینش توحیدی چگونه قابل تحلیل 

  است؟

جهان، انسان و سایر موجودات و نیز  نگاه انسان موحّد به -1

 ها چگونه باید باشد؟آفرینندة آن

 الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 فی مَا لَّهُ نَوْمٌ لَا وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَا الْقَیومُ الْحَی هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا اللَّهُ»

 یعْلَمُ بِإِذْنِهِ إِلَّا عِندَهُ یشْفَعُ الَّذِی ذَا مَن الْأَرْضِ فی مَا وَ السَّمَاوَاتِ

 بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِّنْ ْءٍبِشی یحِیطُونَ لَا وَ خَلْفَهُمْ مَا وَ أَیدِیهِمْ َبَینْ مَا

 هُوَ وَ حِفْظُهُمَا یَؤودُهُ لَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ کرْسِیهُ وَسِعَ شَاءَ

 (233) «الْعَظِیمُ ُّالْعَلی

 مبارکه بقرهسوره 

 تَکادُ( ۳3) إِدًّا شَیْئًا جِئْتُمْ لَّقَدْ( ۳۳) وَلَدًا الرَّحْمَانُ اتخَّذَ قَالُواْ وَ»

( 37) هَدًّا الجْبَالُ تخَرُّ وَ الْأَرْضُ تَنشَقُّ وَ مِنْهُ یتَفَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ

 وَلَدًا یتَّخِذَ أَن لِلرَّحْمَانِ ینبَغِی مَا وَ( 31) وَلَدًا لِلرَّحْمَانِ دَعَوْاْ أَن

 «عَبْدًا الرَّحْمَانِ ءَاتی إِلَّا الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فی مَن کلُّ إِن( 32)

(31) 

 سوره مبارکه مریم

 

 خالصه مباحث بخش ایمان

... گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و 

فهم و شعور و آگاهی  اصول دینی، اوالً آگاهانه باشد، از روی

باشد، نه کورکورانه؛ ثانیاً ایمان همراه باشد با تعهّد. آنچه که ما 

باید به آن ایمان پیدا بکنیم، حتماًً آن چیزی است که در 

زندگی ما، در عمل ما، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی، 

چه مربوط به شخص خود، چه مربوط به جامعه خود، چه 

ه مربوط به آینده تاریخ، حتماًً یک مربوط به بشریّت و چ

 گذارد. تعهّدی را بر دوش ما می
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 توحید

شویم، قهراً این با این مقدمه، وقتی ما وارد بحث توحید می

بحث برای ما یک بحث تعهّدآور است، و توحید را ما آن

کنیم که اوالً  آگاهانه به توحید برسیم، ثانیاً چنان بررسی می

ها چیست. گذارد، آنه توحید بر دوش ما میببینیم تعهّداتی ک

تعهّد است؟ آیا مسئولیت و بیآیا توحید فقط یک فهمیدن بی

دانستن یک حقیقتی است، بدون آنکه این دانستن بر دوش ما 

یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی است 

ا به هها، مسئولیتها، وظیفهکه به دنبال این دانستن، تکلیف

 شوند. ... .انسان متوجه می

... بنابراین آیات مورد نظر ما امروز درباره توحید است. ... 

توحید را ما از دو دیدگاه مورد نظر قرار دادیم ... : اوالً توحید 

بینی اسالم مورد نظر قرار دادیم. مسلّم، توحید در را در جهان

م چیست و بینی اسالبینی اسالم هست. توحید در جهانجهان

به چه معناست، و آیه قرآن و زبانِ رسا و گویای قرآن، 

بینی اسالم مطرح است، چگونه توحیدی را که در جهان

جور گفتیم: توحید در کند؟ بحث دوم را اینتشریح می

 ایدئولوژی اسالم. ... .

ها، توحید در هر یک از مقررات فرعی اسالم، عالوه بر این

دهد. و هر جایی شما یک شان مینمایاند و نخودش را می

حکمی و یک قانونی و یک دستوری را به نام دین مشاهده 

زند، ضد توحید در آن کردید که در آن توحید لنگ می

وجود دارد و توحید در آن نیست، بدانید که این از اسالم 

توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات  نیست؛ چون

مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این  اسالمی هست.

ای که نامش اسالم است، هست. مثل خون ساختمان و پیکره

ای در سراسر این کالبد و پیکری پاک و پاکیزه و صاف و تازه

ها حتی که نامش اسالم و دین است، هست؛ در همه مویرگ

توانید پیدا کنید هست، یک دانه حکم را در اسالم شما نمی

 نگی و نشانی از توحید در آن نباشد. ... .که ر

 بینیتعریف جهان

... شما وقتی که به عنوان یک انسان، به فکر خودتان، به درک 

کنید، یک خودتان از عالم، از انسان، از جهان مراجعه می

کنید. ممکن است شما به این فکر نبودید، اما تصوّراتی پیدا می

اندیشد، دربارة جهان میآن کسی که به این فکر است، وقتی 

اندیشد، اندیشد، دربارة رابطة جهان و انسان میدربارة انسان می

دربارة چیزی ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان می

کند، این را اندیشد، یک سلسله تصوّراتی و افکاری پیدا می

 بینی. ... .گویند جهانمی

تعریف کرد؛  شودبینی را این جوری میبه طور خالصه جهان

بینی یعنی برداشت یک انسان از جهان، تلقّی جهان

یک انسان از جهان، دریافت یک انسان از جهان یا 

توانید شما به از انسان. گفتیم برداشت یک انسان؛ می

، جای یک انسان، بگذارید یک مکتب، یک مسلک

یک آیین، یک رویه اجتماعی برداشتی از جهان دارد، این 

 بینی است.جهانبرداشت اسمش 

 بینی اسالمتوحید در جهان

ای دارد، اسالم یک برداشتی از جهان بینیاسالم یک جهان 

ای که نامش دارد. ... اسالم معتقد است که همه این مجموعه

جهان است، از باال تا پایین، از موجودات ناچیز و حقیر، تا 

ن، جاترین جاندار یا بیگیر؛ از پستموجودات بزرگ و چشم

ترین موجودات جاندار و دارای ترین و پر قدرتتا شریف

خِرَد، یعنی انسان، همه و همه، همه جای این عالم، بنده، بَرده، 

آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار عظیم است. ماورای این 

بینیم، ماورای آنچه که عینکِ تیزبینِ ظاهری که من و شما می

های قابل ، ماورای همه پدیدهتواند به او برسددانش تجربی می

ها برتر، حس و قابل لمس، یک حقیقتی هست از همه حقیقت

های عالم، ساخته و تر، عزیزتر و همه این پدیدهواالتر، شریف

پرداخته و درست شده دست قدرت اوست. به آن قدرت باالتر 

دهیم، اسمش خداست، اسمش }اهلل{ است. پس نامی می

به خودی خود استقالل ندارد؛  جهان یک حقیقتی است که

 خودش خودش را به وجود نیاورده. ... .

... آن خدایی که باالتر از جهان و جهانیان است، آن دست 

گرداند، او ساخته و او قدرتی که همه موجودات عالم را او می

که نامش  -ها را پاینده داشته؛ این دست قدرتمنددم آنبهدم

به تمام صفات نیک و نیکی  -}اهلل{ است، نامش خداست

آفرین به طور اصیل، به طور ذاتی، متّصف است؛ یعنی دارای 

دانش است، دارای قدرت است، دارای حیات است، دارای 

اراده و تصمیم است و هر آنچه که از این صفات سرچشمه و 

گیرد. زندگی او از کسی گرفته نشده است، دانش او مایه می



43 
 

ست و از این قبیل. او صاحب از جایی اخذ و کسب نشده ا

اند؟ ذرّات عالم در مقابل اختیار عالم است. عالمیان چه کسانی

او چه هستند؟ آیا ذرّات عالم وقتی که ساخته و پرداخته او 

شود، دیگر جدا شدند؟ شدند، مثل فرزندی که از مادر جدا می

ای، برای ها در هر لحظهجوری نیست. ایناصالً قضیّه این نه

دن و بودن، محتاج او هستند، محتاج قدرت او و ارادة او؛ و مان

همه بندگان اویند. همه موجودات بندگان و بردگان و 

تواند تصرّف کند، مصنوعات و مخلوقان اویند. در همه می

های ها و قانونهمه را با نظم خاصی آفریده، همه را با سنّت

امروز علم دارد ها را منظم و دقیقی به وجود آورده. این قانون

کند، که البته بحث من در این زمینة کار، دیگر کشف می

نیست؛ یعنی استدالل بر وجود خدا و اثبات صانع در بحث من 

 نیست، در این زمینه کتاب فراوان است، بروید بخوانید.

... توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده، و به 

جهان  ست.تعبیری دارای یک روح پاک و لطیف ا

ای دارد و همه اجزای این عالم، پدیدآورنده

بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار آن خدا 

شوند. توحید در و آن پدیدآورنده محسوب می

یعنی وقتی که یک مسلمان،  بینی اسالم این است؛جهان

کند، این عالم را یک از دیدگاه اسالم به این عالم نگاه می

بیند وابستة به بیند، بلکه یک موجودی میموجود مستقلی نمی

ای دارد؟ عجیب یک قدرت باالتر. چه اثری دارد؟ چه فایده

کنیم، های بعدی که دربارة توحید میتأثیری دارد؛ در بحث

بینی شود که این بینش، این جهانآن وقت معلوم می

مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقّی از جهان 

 جهانیان، چه تأثیری دارد در سازندگیِ زندگی.و 

 بینی اسالمتبیین قرآنی توحید در جهان

بینیم عیناً همین مطلب را در کنیم، میبه آیات قرآن مراجعه می

آیات قرآنی، پرودگار عالم ذکر کرده. عرض کردم از دو 

جای قرآن آیاتی را ما در نظر گرفتیم که امروز تالوت بشود و 

 د.ترجمه بشو

 

 «اهلل»الوهیت تنها شایسته 

ای که معروف است به آیةاول از سورة بقره است، آیه 

الکرسی. قسمت اول آیةالکرسی در این زمینه است، که حاال 

 233کنیم در آن، آیه کنیم و تدبر میتالوت و ترجمه می

این نامی که معادلی به صورت  اهلل،«  هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا اللَّهُ»  است.

شود پیدا کرد؛ چیست }اهلل{؟ تبیین و تشریح برایش نمی

 « هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا»  خداست. خدا کیست؟ آن موجودی است که

هیچ معبودی به جز او نیست. اله را معبود معنا کنید. اله یعنی 

هر آن موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به 

کند، اختیار خودش را تعظیم و تکریم، خضوع می صورت

سپرد، او را اش را به او میدهد، سررشتة زندگیدست او می

دهد، این را العنان، در زندگی خود قرار میدست باز و مطلق

گویند اله. آن کسانی که هوای نفس را در اصطالح قرآنی می

ن است. کنند، الهشان هوای نفسشادار زندگی خود میسررشته

آن کسانی که یک انسان سرکشِ متجاوز را در امور زندگی 

گذارند، الهشان همان شیطان است. آن خود، دستش را باز می

قید و شرط طور بیهای پوچ، بهها و عقیدهکسانی که به سنّت

هر  شوند، الهشان همان سنّت و عقیدة پوچ است.تسلیم می

بی قید و چه در وجود انسان و در زندگی انسان، 

شرط دستش باز باشد و حکومت و تحکّم بکند، او اله 

 است.

هیچ الهی، هیچ معبودی به جز او  « هُوَ إِلَّا إلهَ لَا» گوید که جا میاین

نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در 

دنیا. سیصدوشصت تا در خودِ خانة کعبه آویزان و قرار داده شده 

های بود، سیصدوشصت تا عروسک. همین قدر هم عروسک

کردند،؛ چطور الهی نیست! جاندار در دنیا، داشتند فرمانروایی می

جز او الهی نیست؛ یعنی اله «  هُوَ إِلَّا إلهَ لَا» گوید پس اینی که می

واقعی نیست، اله قانونی نیست، اله حقیقی نیست؛ یعنی هر کس 

به  -به آن معنایی که گفتم -دیگر را غیر از }اهلل{ به الوهیت

معبودیت پذیرفتید، گناه کردید، برخالف حق، عملی انجام دادید؛ 

هیچ کس شایستۀ معبود بودن و الوهیت  جز }اهلل{ چون

 نیست.

 «اهلل»خصوصیات 

خصوصیّت این }اهلل{، این اله یکتا و یگانه «  هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا اللَّهُ» 

زنده « الْحَی»شمرد: چیست؟ خصوصیّاتش را مقداری می

اند، دیگران موجودات مرده و مُردارند، او است؛ همه مرده

اند. با ها هم مُردهکه پیداست، با جانها جانزنده است، بی

جانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود، جانداری 
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ای که زندگیکه جانش دائماً در تهدید است، موجود زنده

اش با حرکت یک مو، با جنبش یک مغز گاهی تهدید به فنا و 

ست؟ زنده جاودان، ایشود، این چه جور زندگینابودی می

ست که حیات برای یل، زنده حقیقی، آن کسی ازنده اص

اوست و هدیه و عطیّه و موهبت اوست به همه جانداران، و او 

 خداست.

آن پایدار و پاینده. آن کسی  «ومُیالْقَ»آن زنده،  «یالْحَ» 

آن  که زندگی او دائمی و جاودانه و همیشگی است.

اگر او  اند و اگر او نباشد،کسی که زندگان به زندگی او زنده

نخواهد، اگر او اراده نکند، یک زنده و یک جلوة زندگی در 

 «.ومُیالْقَ»  جهان باقی نخواهد بود،

رباید؛ خواب چُرت و خواب او را نمی « نَوْمٌ لَا وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَا» 

گیرد، سبک، چه برسد به خواب سنگین. او را از خود نمی

توجّهی، در ای بیلحظهای غفلت، یعنی چه؟ یعنی لحظه

موجودات دیگر،  وجود او و در حیات او راه ندارد.

کنند از خودشان، از مردم خداوندگاران دروغین غفلت می

ها هست، سراپا تحت اختیارشان، از جهانی که در قبضة آن

جایی که ادعای آگاهی و اند، آناند، دائماً در غفلتغفلت

دروغین است. آنچه بر کنند، آگاهی و اطّالعشان اطالع می

 آنان غلبه دارد، غفلت است و نادانی است. ... .

گیرد، حاکم واقعی این جهان است؛ آن که او را غفلت نمی

 سِنَة، به نظرتان نیاید که « نَوْمٌ لَا وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَا» یعنی }اهلل{. 

یعنی چُرت، خواب سبک و نَوم، یعنی خواب معمولی یا 

خدا برداشتن و نفی کردن، چه لزومی داشت حاال سنگین را از 

های بعدی خواهیم دید. چون هر اشارهجا؟ چرا؛ در بحثاین

ای در توحید، اشاره به نفی الوهیت غیر ای در توحید، هر نکته

خداست و اشاره به نقایص غیر خدا. هر چه درباره خدا اثبات 

ت نفی میشود، آن چیزهایی است که درباره مدّعیان الوهیمی

شود، آن چیزهایی است که در شود. آنچه در توحید گفته می

زندگی عملی موحّدان و خداپرستان باید منعکس بشود. تمام 

خصوصیّات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحّد نمونه

 هایش وجود داشته باشد. ... .

از آن  «الْأَرْضِی ف مَا وَ السَّمَاوَاتِی ف مَا لَّهُ نَوْمٌ لَا وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَا» 

هاست و هر آنچه در زمین هر آنچه در آسمان اوست

 عِندَهُ یشْفَعُی الَّذِ ذَا مَن» است؛ مِلک اوست، بندۀ اوست.  

کیست که در مقابل او شفاعت کند، وساطت کند،  « بِإِذْنِهِ إِلَّا

حتی به  جز به اذن او. هیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که

اندازة قدرت یک شفیع، بتواند در مقابل خدا عرض اندام 

کند، باز به اذن اگر کسی شفاعت از دیگران میبکند. 

کنند، اولیا و ائمه و پیغمبران که شفاعت می کند.خدا می

کنند پیش خدا، جز به صلحا و مؤمنین و شهدا که شفاعت می

 کنند؛اذن خدا نمی

هایی در مقابل قدرت خدا، یک قدرتها هم یک بنابراین آن

ها هم یک هایی در مقابل خدا نیستند. چنین نیست که آندکان

ای در مقابل دم و دستگاه خدا باشند، نه؛ دم و دستگاه جداگانه

بندگان خدا هستند، منتها بندگان مورد لطف و محبّت خدا. ... 

. 

ها هر چه هست و پیش روی آن«  خَلْفَهُمْ مَا وَ هِمْیدِیأََ نْیبَ مَا عْلَمُی» 

محیطِ به تمام زندگی  داند؛ یعنیها، میپشت سر آن

 إِلَّا عِلْمِهِ مِّنْ ْءٍیبِش طُونَیحِی لَا وَ» هاست و موجودات، انسان

گسترده نیست دانششان به چیزی احاطه ندارند،  « شَاءَ بِمَا

 از دانش پروردگار، مگر آنچه خود او بخواهد.

کند. یک چطور تمام عالم را به دو صف تقسیم میببینید 

صف، صفِ خدا؛ یک صف، صفِ موجودات دیگر. در این 

صفِ دیگر، همه ذرّاتِ عالم، بندگانِ خدایند در حدّ واحد. 

خواهم بگویم از لحاظ بندگیِ خدا، بین دو موجود عالم می

هیچ امتیازی نیست. از این جهت که بندة خدا هستند، از این 

اند، که تحت قدرت و در قبضة خدایند، همه یکسانجهت 

ترین موجودِ عالم، عزیزترین و ارزشمندترین همه! حتی بزرگ

انسان تاریخ؛ یعنی وجود مقدس نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله 

وسلّم(، از لحاظ بندة خدا بودن، تحت اختیار خدا بودن، عبد 

ای اندازه خدا بودن، مثل همة ذرّات دیگر وجود است. همان

ها تحت اختیار خدایند، همان اندازه هم پیغمبر تحت که آن

 مُحَمَّدًا اَنَّ اَشْهَدُ»  خوانیداختیار خداست. ... در تشهّد نماز می

آورید، شهادت می، بندة خدا بودن را جلوتر می«رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ

دن را دهم که محمّد عبد او، بندة او و پیامبر اوست. اول بنده بو

 کنید.ذکر می

گسترده است تخت قدرت  «الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ هُیکرْسِ وَسِعَ» 

نگاهداری  « حِفْظُهُمَا یودُهُ لَا وَ»  ها را و زمین رااو آسمان

 ُّیالْعَل هُوَ وَ»  ها و زمین بر او گران و دشوار نیست،آسمان

 اوست برتر و بلندقدر، اوست بزرگ و پرشکوه. ... « مُیالْعَظِ
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از مجموع، بینش اسالم را در مورد خدا، خوب به دست می

آورید و آن چیست؟ و آن این است که در همة منطقة وجود، 

یک قدرت به نام خداست، یک مرکزِ قدرت، یک کانونِ 

دانش و حیات و نیرو، به نام خدا. و در طرف مقابل، تمام 

ا رو به آن قدرت عظیم و جلیل، با حال مسکنت، با هپدیده

حال عبودیّت، با حال بندگی، همه و همه؛ فرقی هم بین پدیده

های عالم، از جهت عبودیّت در مقابل آن مرکز قدرت نیست. 

یک ذرة کوچک تا یک کهکشان عظیم، یک انسان مؤمن یا 

ارزش یا یک انسان باارزش، یک انسان کافر، یک موجود بی

بسته، تسلیم، عبد، بنده، مگان در مقابل آن موجود، دسته

 خواهید بکنید.اند؛ هر تعبیری که میبرده

البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است در شناخت 

های عملی اسالم برای ایدئولوژی اسالم، در شناخت طرح

توانم این را حاال اشاره کنم که جامعه. به طور نمونه، مثالً می

خواهیم بافی نمینتان یک برقی بزند، بدانید که فلسفهدر ذه

الجمله در مقابل این ها فیبکنیم. وقتی دانستیم که همه انسان

قدرت و این مرکز نیرو علی السوائند، دیگر معنی ندارد که 

اش را امپراتور روم، والِریَن مثالً، در حال غرور و تکبّر مجسمه

غالمی روی پایش افتاده.  ای، یکجا بسازند که یک بردهآن

. ... 

بینی، این بینش، این برداشت از اگر این جهان ببینید

جهان نباشد، امپراتورهای عالم، قلدرهای تاریخ، 

مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشراف عظیمی که در 

ها بنده و طول تاریخ بودند، که هزاران و میلیون

ند؛ اینبرده و اسیرِ قدرت و مطیع امر و فرمان داشت

ای توانستند بگویند آقا، من تافتۀ جدابافتهها می

من غیر از آن هستم، او باید بیفتد روی پای من، من هستم. 

باید پایم را بگذارم روی سر او؛ من برای فرمان دادن آفریده 

شدم، او برای فرمان بردن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن 

ه شده؛ من بنده آفریده شدم، او برای بدبخت بودن ساخت

خدایی هستم که آن خدا قدرتش بیشتر است، او بنده یک 

 اش کمتر است. ... .خدایی است که آن خدا عرضه

تر چه کسی به او نزدیک«  بِإِذْنِهِ إِلَّا عِندَهُ شْفَعُی الَّذِی ذَا مَن» 

است؟ چه کسی در مقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسی می

کسانی  « بِإِذْنِهِ إِلَّا»  منیّتی داشته باشد؟ بلهتواند در مقابل من او، 

توانند شفاعت کنند، اما به اذن خود او. او هرگز به جباران می

دهد. او هرگز دهد، به امامان اذن شفاعت میاذن شفاعت نمی

دهد. به انبیا، به به مفسدان اذن نزدیکی و رخصت شفاعت نمی

مقام، آن بندگانی نِ عالیاولیا، به صلحا، به شهدا، به خاکسارا

ها تلخ و زهرآگین گذشت، اما روحشان که زندگی دنیا بر آن

نیرومند شد؛ در راه وظیفه حرکت کردند، بر خودشان دشوار 

تر شده و سخت گرفتند تا به سوی وظیفه یک قدم نزدیک

توانند نزد خدا شفاعت کنند. ها میتوانند، آنها میباشند؛ آن

توانند شفاعت کنند، این است که لّت اینکه میها هم عتازه آن

بیشتر بندگیِ خدا کردند؛ چون تحت قدرت خدا بیشتر 

که آیه-خودشان را قرار دادند. ... از وضع کلی این آیه 

آید که پروردگار عالم، آن این معنا بر می-است  الکرسی

قدرت مطلق؛ در مقابلش تمام موجودات، تمام تکوینات، همة 

خواهد به او بسته و تسلیم؛ هر که میبد و مطیع و دستعالم، ع

 تر بشود باید بیشتر عبد او باشد. این یک آیه.نزدیک

عبودیت غیر خدا، رهاورد اعتقاد به فرزند داشتن 

 خدا

آیه دیگر، در سوره مریم است، از سوره مریم انتخاب کردیم. 

گفتند که خدای  « وَلَدًا الرَّحْمَانُ اتخَّذَ قَالُواْ وَ»  به بعد ۳۳آیه 

های گوناگون رحمان فرزندی گزیده است. کفّار به صورت

ها یک ها یک جور، یهودیاند؛ مسیحیاین حرف را زده

جور، مشرکین قریش و مشرکین عربستان یک جور، مشرکان 

گفتند خدا دختر دارد، جاهای دیگر یک جور. بعضی می

د دختر و پسر دارد، گفتنگفتند پسر دارد، بعضی میبعضی می

نهایت دارد، گفتند بیگفتند یکی دارد، بعضی میبعضی می

خدا  «وَلَدًا الرَّحْمَانُ اتخَّذَ» مند است! به هر صورت گفتند: عائله

گفتند؟ این نکته را فرزند دارد. فرزند دارد را، از چه باب می

دقت کنید که فرزند داشتن خدا، که مورد ادعای یک عده 

یا مسیحی یا یهودی بود، به این معنا بود که در میان مشرک 

مخلوقات عالم، در میان موجودات، یک نفری هست که 

نسبت -دقّت کنید -نسبتش با خدا، نسبت بنده بودن نیست 

 فرزند بودن است. آقازاده است، نه غالم؛ اگرچه آقا نیست.

ر فرزند اهلل، یعنی عُزَیرِ پیغمبگفتند عُزَیرٌبنها که مییهودی

خواستند بگویند که اگر همه موجودات عالم بنده خداست، می

و بردة خدا هستند، عُزَیر از این مقوله خارج است، او دیگر 

بندة خدا نیست، او آقازادة خداست، نور چشمی خداست. 
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زدند، کفّار هم ها هم که درباره مسیح این حرف را میمسیحی

ها دختران خدا گفتند اینکه درباره الت و مَنات و عُزّی می

ها هم برای خدا، خدازاده هستند، مشرکان یونان و روم که آن

های فراوانی قائل بودند، همه نظرشان این بود. یعنی و آقازاده

در حقیقت این دو صفی که ما در نظر گرفتیم، یکی صفِ خدا 

و یکی صفِ همة بندگان و موجودات که همه در مقابل خدا 

گفتند بله، کردند. میدو صف را، سه صفش می اند، اینخاضع

ای، ای، خدازادهخدا، بندگان، زبدگان؛ فرزندی، آقا زاده

کند. تا آخر چیزی. آیات سوره مریم این مطلب را نفی می

 آیات درست دقّت کنید.

گفتند که خدای رحمان فرزندی  « وَلَدًا الرَّحْمَانُ اتخَّذَ قَالُواْ وَ» 

هر آینه آورده «إِدًّا ئًایْشَ جِئْتُمْ لَّقَدْ»  انتخاب کرده و گرفته است؛

اید سخنی سهمگین و سنگین. ببینید تعبیر خدا چیست؛ حرف 

 گرانی، حرف سهمگینی، عقیدة بسیار خطرناکی را ارائه دادید.

ان و سهمگین ارائه دادید. حقاً سخنی گر«  إِدًّا اًیشَ جِئْتُمْ لَّقَدْ» 

کم « هَدًّا الْجِبالُ وَتَخِرُّ الْأَرْضُ تَنشَقُّ وَ مِنْهُ تَفَطَّرْنَی السَّمَاوَاتُ تَکادُ»

ها از یکدیگر بپاشد، بشکافد، و زمین از مانده بود که آسمان

که  « وَلَدًا لِلرَّحْمَانِ دَعَوْاْ أَن»  ها در هم فرو ریزد.هم بِدَرد و کوه

 برای خدایِ رحمان فرزندی خواندند و معتقد شدند.

جور نیست که یک پیداست مسئله خیلی مهم است. خدا آن

فُحشی، یک حرف بدی، به او بَر بخورد؛ احساساتی که نیست 

دهد، آن پروردگار عالم. آنچه که به عنوان عقیده به مردم می

نچه های الهی دخالت دارد. آچیزی است که در تأمین هدف

کند، آن چیزی است که هم که به عنوان عقیدة فاسد نفی می

اعتقاد به آن، در تأمین فساد جامعه دخالت دارد. نفی عقیدة 

 فاسد به معنای نفی یک رگة فساد است در جامعة بشری. و

اعتقاد به اینکه خدا ولد دارد، خدازاده و آقازاده 

و دارد، فرزند دارد، اعتقاد به حد واسط بین خدا 

بشر، حد فاصل، این اعتقاد، مفاسدی دارد در 

ای است برای اینکه جامعه... . این در حقیقت بهانه

شوند، بندۀ یکی بندگان، غیر اینکه بندۀ خدا می

 دیگر هم بشوند.

شایسته نیست رحمان را که  «وَلَدًا تَّخِذَی أَن لِلرَّحْمَانِی نبَغِی مَا وَ» 

ی ءَات إِلَّا الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِی ف مَن کلُّ إِن»  فرزندی بگیرد،

اند، نیستند مگر همة آنچه که در آسمان و زمین «عَبْدًا الرَّحْمَانِ

فراهم آمدگان در مقابل خدا، به عنوان عبودیت و بندگی، همه 

 عَدَّهُمْ وَ أَحْصَاهُمْ لَّقَدْ»عبدِ خدا هستند، همه بندگان خدایند. 

کرده است، قبضه کرده است و شمرده  ها را احصاآن« عَدًّا

 است شمردنی. این هم این آیه دیگر که در سورة مریم بود.

خُب، پس به طور خالصه، بحثی که امروز داشتیم، حاصل به 

بینی اسالم یعنی چه و این صورت بود که توحید در جهان

بینی. چیست؟ بررسی توحید به عنوان یکی از مواد اصول جهان

انشاءاهلل به بررسی توحید، به عنوان یکی از مواد  رسیمفردا می

ها فرق دارند، اصول ایدئولوژی اسالم. ببینید با همدیگر این

این مقدمة اوست، این زمینة اوست. بینش اسالمی این است؛ 

بیند. خُب، حاال دنیا را، جهان را، عالم وجود را، این جور می

سیری، چه طرحی، دهد به ما؟ چه خطِ این بینش چه الهام می

دهد؟ آن چیست؟ توحید آنای برای زندگی ارائه میچه نقشه

 جا چه کاره هست؟ توحید در ایدئولوژی اسالمی.

 

 هفتم مبحث به گذرا نگاهی

بینش توحیدی، افزون بر این که ماهیّتی  

های عملی در نظری دارد، دارای ابعاد و جلوه

توحیدی، زندگی فردی و اجتماعی است. با نگاه 

انسان و تمامی اجزای هستی، مخلوقِ خالقی توانا 

ها عبد و بندۀ او هستند و در این بوده و همه آن

 بندگی نیز هیچ استثنایی وجود ندارد.
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 سؤاالت

عمل ما در انجام تکالیف اسالمی در گرایش دیگران به  -1

 گرایی چه تأثیری دارد؟ مادی

چگونه می توان پیامبران راستین را از مدعیان دروغین  -2

 بازشناخت؟ 

در چه صورت موحّد بودن برای یک فرد یا جامعه مفید و موثر  -1

 خواهد بود؟  

تفاوت نگاه توحیدی متعهّدانه و غیرمتعهّدانه در زندگی  -1

 فردی و اجتماعی چیست؟

 الرَّحیمِ رَّحْمنِال اللَّهِ بِسْمِ

 وَ اللَّهِِ کحُبّ یحُبُّونهَمْ أَندَادًا اللَّهِ دُونِ مِن یتَّخِذُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ»

 أَنَّ الْعَذَابَ یرَوْنَ إِذْ ظَلَمُواْ الَّذِینَ یرَی لَوْ وَ لِّلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ ءَامَنُواْ الَّذِینَ

 اتُّبِعُواْ الَّذِینَ تَبَرَّأَ إِذْ( 133) الْعَذَابِ شَدِیدُ اللَّهَ أَنَّ وَ جَمِیعًا لِلَّهِ الْقُوَّةَ

 قَالَ وَ( 133) الْأَسْبَابُ بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذَابَ رَأَوُاْ وَ اتَّبَعُواْ الَّذِینَ مِنَ

 یرِیهِمُ کَذَلِکَ مِنَّا تَبَرَّءُواْ کمَا مِنهْمْ فَنَتَبَرَّأَ کرَّةً لَنَا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُواْ الَّذِینَ

 (130) «النَّارِ مِنَ بِخَارِجِینَ هُم مَا وَ عَلَیهْمْ حَسَرَاتٍ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ

 سوره مبارکه بقره

 

 

 درباره هستی« مادی»و « الهی»عقیده 

بینیم، حقیقتی گوید ماورای آنچه ما میمی« الهی»

و اگر  کنیمتر از آنچه مشاهده میاست برتر و عظیم

مادی گرفت. ها صورت نمیبود، این پدیدهآن حقیقت نمی

بینیم، به چیزی گوید نه؛ ما غیر از آنچه که میمی

در البراتورها و آزمایشگاه توانیم شد.معتقد و پایبند نمی

گویید ها هم هر چه که گشتیم، از این موجودی که شما می

ها د برای کتاباثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و الهی بمان

 هایی که مخصوص این جهت هستند.و بحث

گوید مان این است که مادّیون روزگار ما ... اگر میما عقیده

خدا نیست، اگر معتقد است که ماورای این عالم، حقیقت 

دیگری وجود ندارد، در حقیقت چون از مکتب الهی 

سرخوردگی فکری و سرخوردگی روحی دارد، این حرف را 

او چون معتقد است که بنای امروزی جهان و اداره  زند.می

ها و استقرار عدل و برداشتن تبعیض، جز در سایة یک انسان

طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان ندارد، از این نظر از مکتب 

گرداند. اگر چنانچه در وضع فکری آن کسانی الهیّون رو برمی

شصت سال پیش  های زمان ما، از پنجاه،که به بعضی از ایسم

ای اند، درست دقّت بکنیم، یک مطالعهبه این طرف، گرویده

یابیم که مطلب همینی است که ما عرض کردیم. نه بکنیم، می

از باب این است که با خدا یک لجی دارند، یا چون استدالل 

اند یا قانع کننده فکری بر وجود خدا ندارند، خدا را رد کرده

استدالل فکری بر آن طرف قضیه هم اند. غالباً قبول نکرده

نیست، بر نفی خدا اصالً استداللی وجود ندارد، نه حاال و نه در 

گویم کنید که بگوید من میگذشته. یک نفر را شما پیدا نمی

خدا نیست به این دلیل، یک نفر! در میان تمام مادّیون عالم، از 

نم کروز اول تا حاال، یک نفر نیست که بگوید من ثابت می

خدا نیست به این دلیل. کسی که در این زمینه سخنی دارد، می

گوید من برایم ثابت نشده که هست، نفهمیدم، قبول نکردم 

 کند:استدالل بودنش را. و قرآن هم به همین حقیقت اشاره می

اند، و اِلّا نفی ها فقط دنبال پندار و گماناین « ظُنّونَیَ إِلّا هُم إِن» 

 ند خدا را با دلیل.توانند بکننمی

پس بر اثر نداشتن یک فلسفه خِرَدپسند نیست، بر اثر داشتن 

گری هم نیست، آنچه که یک فلسفه خردپسند در طرف مادی

ای هست، این است در مورد مادی روزگار ما، و این نکته

علّت گرایشش به چیزی که به آن مکتب مادی  است.

امروز این کند، گوید، این است که خیال میمی

گوید می تواند دنیا را اداره کند.مکتب مادی، بهتر می

تواند تبعیض و تواند ظلم را از بین ببرد، بهتر میبهتر می

تواند ظلم و خودکامگی را ریشهنابرابری را نابود کند، بهتر می

تواند گوید دین این کارها را نمیکن و زایل و فانی کند. می

تواند این کارها را نمی گوید دینچرا میبکند. 

بکند؟ برای خاطر اینکه از دین، از مفهوم شایع و 

داند، جز آنچه که در دست رایج دین، چیزی نمی

مردم کوچه و بازار، به صورت سنّتی و تقلیدی 

؛ خالصه از دین خبری ندارد، اطالعی ندارد. مشاهده کرده

می اگر از او بپرسند دین چیست؛ یک سلسله مظاهری را اسم

ها مخدر است، ها دین است؛ و چون اینگوید اینآورد، می
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ها نمیها برادر و برابر با ظلم و ظالم است، چون اینچون این

 ای از کار فروبسته مردم بگشاید، پس رها کن.تواند گره

شود، رو میپیداست که وقتی با یک چنین منطقی انسان روبه

ست که بله؛ اگر دینی ترین پاسخ این ابهترین پاسخ و درست

را پیدا کردید که با ظالم ساخت، با مستبد همکاری کرد، با 

مظلوم یک لحظه کنار نیامد، یک گره از کار فرو بسته مردم 

نگشود، برای امروز و فردای مردم، خشخاشی، ذرة مثقالی، 

سود نداشت؛ تو هم از طرف ما وکیل، اگر چنین دینی را پیدا 

، رَدّش کن، یک لحظه این دین را کردی، هرجا پیدا کردی

نپذیر. برای خاطر اینکه دین اگر از سوی خداست، این جوری 

فرستد اَلَکی که نیست، نشانه دارد، نیست. دینی که خدا می

خصوصیّت دارد، مُهر استاندارد دارد، اگر این مُهر استاندارد با 

کنیم، اگر تطبیق یک دینی تطبیق کرد، آن را ما قبول می

 کنیم. ... .نکرد، قبول نمی

فرستادیم پیامبران  « ناتِیِّبِالبَ رُسُلَنا أَرسَلنا لَقَد» گوید قرآن می

با  « زانَیوَالم الکِتابَ مَعَهُمُ وَأَنزَلنا»  های روشن،خود را با برهان

ها مجموعة فکری و وسایل عملی را، وسایلی که بتواند آن

ند و قضاوت کند، به طرف میان مردم، در اختالفاتشان حکم ک

نه فقط یک « رُسُلَنا»مردم فرستادیم. چرا این کارها را کردیم؟ 

»پیغمبر، نه فقط موسی، نه فقط پیغمبر خاتم، نه فقط عیسی، 

همة پیمغمبرها با این منظور و با این ایده و با این « أَرسَلنا رُسُلَنا

 «بِالقِسطِ النّاسُ قومَیَلِ» هدف فرستاده شدند. چیست آن هدف؟

ها براساس قسط و عدل و داد زندگی بکنند. دین این تا انسان

است. اگر دینی دیدی که در جهت عکس فلسفة ادیان 

کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند. اگر حرکت می

دیدید برخالف فلسفه و جهت مشی پیغمبران الهی و رسوالن 

م زاییدة وحیِ کند، بدان که مسلالهی دارد مشی می

 پروردگاری و پیغمبران نیست. این خیلی روشن است.

گویی من دین را دیدم که از ... ای مادی! ای کسی که می

پرسیم کدام دین را؟ ادارة اجتماعات بشری ناتوان است؛ می

دین اسالم را؟ اسالم راستین را؟ وحی محمدی را؟ شیوة 

ها ادارة امور انسان ها را دیدی بازندگی حاکمانة علوی را؟ این

مغایرت دارد؟ بیا ثابت کن، کجایش مغایرت دارد؟ اسالمی 

دارد، اختالف طبقاتی را در بحبوحة آید تبعیض را برمیکه می

های تقسیم شدة به کند، ثروتاختالف طبقاتی جهان نفی می

ها و کند، فرصتریزد و سرانه تقسیم میناحق را روی هم می

دهد، حکومت را از دست طواغیت شر میامکانات برابر به ب

سپارد، انسان گیرد و به دست قانون عادالنة خدا میبشری می

شو را، گیر و بردهخور را، انسان بردهپَست را، انسان توسری

انسانی را که برای خاطر یک کلمه حرف، برای خاطر یک 

ها ترین جنایتآفرین، برای خاطر یک فلز پول، دست به پست

کند، باال زد، این انسان پست و ذلیل و خوار را تکریم میمی

کند، او را با فضائل اخالقی و انسانی میآورد، عزیز میمی

آراید. و این همه را، در سایة یک نظام عادالنه و متقن تأمین 

 کند.می

تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر؛ دست یکی یکی را بگیر 

، به گوششان ورد بخوان تا خانه بنشانو ببر گوشة صندوق

درست بشوند، تا آدم بشوند، این جوری هم نیست؛ موعظه

گری هم نیست که پیغمبر بنشیند به مردم موعظه کند؛ مردم 

این جوری بد است، آن جوری کنید؛ نظام اجتماعی است. 

شالودة اجتماع اسالمی را مثل پوالدی مستحکم، با شکل و 

فضای جاهلی آن روز. بعد انسان قالبی معیّن ریخت پیغمبر، در

ها را آورد در این مسیر و در ها را آورد در این قالب، انسان

این مجرا. و در این مسیر آوردن همان بود و آدم شدن و انسان 

گویی دین اسالمی که دین واقعی شدن همان. پس اگر می

گویی که با جور میاسالم است، با این خصوصیّات است، این

سان و با عدالت و با استقرار امنیّت و با تأمین نیازهای ترقّی ان

تراز نیستند، نه؛ این را قبول نداریم، این بشری، با همدیگر هم

 انصافی است. ... .انصافی است، این بیبی

 توحید در ایدئولوژی اسالم

کنید، به خب، نکتة بسیار مهم، ... توحید را که مطرح می

ه یک سؤال علمی و مغزی صورت یک پاسخ خشکِ ساده ب

ای که دانستنش و مطرح نکنید؛ بلکه به صورت یک مسئله

جور مطرح کنید. کننده است، آنندانستنش حیاتی است، تعیین

 دهم.حاال توضیح می

روید؛ با یک رفیقی، با یک وقت شما در این راهی دارید می

کنید یک همسفر و همگامی، در یک راهی دارید حرکت می

گویید که آقا، افتد. شما میروید، با همدیگر بحثتان میو می

زار است، اصالً های دو طرف این جاده به نظر من شورهزمین

گوید نه آقا، زمینآید. او میجا محصولی به دست نمیدر این

های دو طرف این جاده اتفاقاً آمادگی کاملی دارد برای کشت 
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آورید، او شما دلیل میگوید؛ گویید، او میفالن چیز. شما می

آورد؛ خب، این بحث چقدر اهمیّت دارد؟ دارید میدلیل می

روید دیگر. اتومبیل آقایان با سرعت صدوبیست دارد از این 

جا خاکش را شود. نه اآلن بناست بنشینید آنجاده رد می

ها را بخرید تا آزمایش کنید، نه بناست یک تکه از این زمین

غندرکاری کنید، نه بناست استشهاد و جا چبعد بیایید این

شود جواب بدهید، هیچ ها میاستعالمی را که دربارة این زمین

 اثری برای شما ندارد این سؤال و جواب. همین اندازه پاسخی

است در مقابل یک مطلبی که  است به یک سؤال، جوابی

مطرح شده است و بس، هیچ چیز دیگری نیست. ... اگر شما 

و ثابت کنید حرفتان را، او غالب بشود و ثابت  غالب بشوید

کند حرفش را، هیچ گونه تأثیری در حرکت شما، در این 

روید، در آینده شما، در رفاقت شما، در سفری که دارید می

هیچی ندارد. این یک جور بحث، یک جور سؤال، یک جور 

 پاسخ به یک سؤال.

مین یک وقت هست که شما دو نفر، در ماشین نشستید، ه

کند، ماشین با همین سرعت در همین جاده دارد حرکت می

ای که ما داریم گوید که به نظر من این جادهیکهو رفیقتان می

رسد به شمال، در حالی که هدف شما جنوب رویم، میمی

ای که ما داریم میگویید نخیر آقا، این جادهاست. شما می

گویید نه؛ این می گوید نه، شمارسد به جنوب. او میرویم، می

گیرد. اگر او ثابت کند حرفش را، بحث بین شما دو نفر در می

سر ماشین را باید برگرداند، از این طرف باید رفت، این طرف 

کاری نداشتی. اگر شما ثابت کنید حرفتان را، با همین رویه، با 

همین روش، بلکه یک خرده هم تندتر، بایستی راهتان را 

د. اآلن همین دودلی میان شما و دو زبانی بگیرید و پیش بروی

که به وجود آمد، اولین اثرش این است که راننده پایش می

کند، ببینیم حاال کجا میرود روی ترمز، یک خرده شلش می

گویند رسیم. این را میرسیم یا نمیرویم، باالخره به مقصد می

سؤال و جوابی و بحثی که پاسخ آن بحث و نتیجه آن بحث، 

 کننده است. بحث توحید این جوری است.تعیین

کاران اجتماعی و آن جوری که مردم عادی و معمولی، یا بی

کنند، فرق افراد غیرمسئول و غیرمتعهّد، توحید را مطرح می

دارد با آن جوری که یک آدم متعهّد باید مسئله توحید برایش 

 مطرح بشود. یک آدم غیرمتعهّد و غیرمسئول توحید را این

کند؛ آیا خدایی هست یا نیست؟ خب، حاال جوری مطرح می

هست، چه کار کنیم؟ نیست، چه کار کنیم؟ در وضع زندگی 

کند؟ چه تأثیری، در نظام اجتماعی چه تغییر و تبدیلی ایجاد می

داری فالن قدرت بزرگ یا اگر خدا بود، وضع سیستم سرمایه

سر کار  جمهوری کهشود؟ رییسفالن ابرقدرت چه جوری می

آمد در فالن کشور، اگر معتقد بود خدا هست، چه جوری 

کند؟ اگر معتقد بود خدا نیست، چه جوری عمل میعمل می

 کند؟کند؟ آیا هیچ فرقی می

ای که قبول کردن یک طرف در او، خداشناسی و خداپرستی

ها و تبعیضداریها و سرمایهها و تراستدر سرنوشت کارتل

نگذارد؛ آن خداپرستی، آن اعتقاد به  ها، تفاوتی و اثری

توحید، مثل اعتقاد به حاصلخیز بودن این زمینی است که از 

ای ندارد، اثری ندارد. گذریم، برای ما فایدهکنارش داریم می

چه فایده دارد که فالن رهبر سیاسیِ فالن کشور، معتقد به 

خداست، در حالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به 

ؤال خشکِ مغزی است و نه چیزی باالتر؟ آن وقتی یک س

خداپرست بودن، موحّد بودن، برای یک رهبر سیاسی، برای 

یک آدم معمولی، برای یک جامعه، برای یک ملّت، برای 

یک جمعیّت و یک گروه مهم است، مؤثر است، مفید است، 

ست، که توحید را برای خاطر آثارش، الزم است، حیاتی ا

شود، برای نظامی که چه بر توحید مترتّب میبرای خاطر آن

کند، برای شکلی از زندگی که توحید ارائه توحید پیشنهاد می

دهد، برای این چیزهایش مطرح کنند و بفهمند و درک می

 کنند، این خیلی مسئلة مهمّی است به نظر ما.

آید که یک چیزی است که فقط ما توحید را به خیالمان می

ی روشن کنیم، مسلّم کنیم؛ به زندگی که در مغزمان بایست

رسیدیم، این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری ندارد؛ اگر هم 

اثر داشته باشد، در زندگی شخصی است، در زندگی اجتماعی 

نیست. بنده موحّد هم که باشم، همان سرمایه و همان اتومبیل و 

همان شرکت و همان کارخانه و همان وضع رابطة با کارگر و 

داشت که اگر موحّد نمیمان وضع رابطة با زمین را خواهمه

داریِ عالَم ... دو نفر آدم بودم. شما ببینید در کشورهای سرمایه

دار را، ... در نظر بگیرید، یکی را فرض کنید معتقد سرمایه

ها چه تفاوتی هست؟ است به خدا، یکی را مادّی؛ در رفتار این

تقد به خداست، روز یکشنبه حاال اگر چنانچه آن کسی که مع

رفت به کلیسا و چند شاهی پول هم به آن راهب بدبختِ نگون

جا داد، که یک مقدار از گناهانش را برایش ببخشد، بخت آن
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جادة بهشت را چند کیلومتری برایش هموار و صاف کند، اما 

تأثیرش در زندگی او چیست؟ در وضع کارخانة او؟ در روابط 

اندوزی، روابط او با مردم؟ در کیفیت ثروتاو با کارگر؟ در 

گذارد؟ این در خرج ثروت، در جمع ثروت چه تأثیری می

 توحید با شرک تفاوت چندانی ندارد.

کند، توحیدی است آن توحیدی که اسالم به آن دعوت می

باالتر از حدِّ یک پاسخ به یک سؤال، به یک استفهام، پس 

زمینۀ  توحید اسالمی الهامی است در چیست؟

حکومت، در زمینۀ روابط اجتماعی، در زمینۀ سیر 

های جامعه، در زمینۀ تکالیف جامعه، در زمینۀ هدف

ها در مقابل هایی که انسانمردم، در زمینۀ مسئولیت

خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل 

توحید این است.  های دیگر عالم دارا هستند،پدیده

آید و پ میمان اَلِفی است که بعدش ب میتوحید اسالمی ه

آید. این جور نیست که بگویی خدا آید، تا ی میآید و چ می

یک است و دو نیست و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو 

نیست، معنایش این است که در تمام منطقة وجود خودت 

ات عموماً، جز خدا کسی حق فرمانروایی شخصاً و جامعه

 ندارد.

است و دو نیست، معنایش این است که تمام آنچه  خدا یک

های دیگر، برای در اختیار داری از ثروت، تو و همة انسان

دارانی بیش نیستند. چه داران و ودیعهخداست، شما عاریت

کسی حاضر است موحّد بشود حاال؟ شما ودیعة پول را دارید 

قتان دارید. جناب عالی اگر پولی از طرف رفیو بس، شما عاریه

کنید؟ ... آیا برای خودتان امانت دستتان باشد، چه کار می

 المَالُ»  حقّی، مالکیتی در این پول امانت و ودیعه قائل هستید؟

مال را خدا به ودیعه و امانت « النَّاسِ عِندَ وَدائِعَ جَعَلَهُ اللّهِ، مَالُ

 ها سپرده است. این الزمة توحید است.دست انسان

قائل به توحید باشی، در جامعه اختالف طبقاتی و اگر چنانچه 

ای که تبعیض معنی ندارد دیگر، اصالً معنی ندارد. آن جامعه

سَری و تَهی دارد، باالیی و پایینی دارد، آن جامعه، جامعة 

 مِنْ آدَمُ وَ آدَمَ مِن کُلُّکُمْ» گوید کهتوحیدی نیست. توحید می

از خاک است. نزدیکی شما اند و آدم همه فرزندان آدم« تُرابٍ

به خدا و رجحان شما به تقواست و بس؛ هر کسی بیشتر مراقب 

ای که بندگان فرمان خدا باشد، او باالتر است. ... در جامعه

خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بندة بعضی دیگر 

هستند؛ در این جامعه توحید نیست. وقتی توحید به یک جامعه 

گیرند؛ یعنی چه؟ یعنی در یک تراز قرار می آمد، همه بندگان

شوند بندة خدا. ... موجودات جهان، انسان و دیگرها، همه می

بندگان مقهور اویند و در عبودیّت او همگان شریک و هم

ترازند. این را دیروز مشروحاً بیان کردیم که هیچ کس و هیچ 

ت چیز زیر عنوان فرزندی، همسری و همشأنی از دایرة عبودیّ

خدا بیرون نیست. دیگر معنی ندارد در حوزه عبودّیت یک 

عده بنده، یک عدة دیگر را باز یک زنجیر دیگر به گردنشان 

بندگیِ خدا به معنای آزادی از  ببندند، اصالً معنی ندارد.

سازد این دو تا. ، اصالً با همدیگر نمیبندگیِ غیر خداست

بندگیِ خدا یعنی معنی ندارد که کسی بندة خدا هم باشد. 

آزادی از عبودیّت و بندگیِ هر چه غیر خدا و هر کس غیر 

 خداست.

فرستادة سپاهیان اسالم آمد وارد کاخِ پر قدرت ساسانی شد. 

پوش ... وارد بارگاه آن چنان قدرت عظیم یک عربِ ژنده

کنید کنید که ترسید؟ فکر میای شد. شما فکر میسیاسی

اندیشه مجادله آمد؟ ابداً. آخر  کنید درمرعوب شد؟ فکر می

الشأنی، وقتی یک آدم ناچیز در مقابل یک قدرتمند عظیم

کوچکی حاضر بشود، همة همتش این است، که بلکه بتواند 

خودش را یک ذرّه متصل کند به آن قدرت عظیم، یک خُرده 

زبانی، با تملّق، با خودش را به او نزدیک کند؛ اگرچه با چرب

کنید این ظهار عبودیّت و بندگی. فکر میاظهار ترس، با ا

جوری شد؟ ابداً. وقتی که رفت جلو تا در مقابل تخت رسید، 

گویا پایش را روی تخت یزدگرد هم گذاشت، برای اینکه 

آید بگیرد از او. کاغذ آورده بود، دید کاغذ را یزدگرد نمی

پیغام آورده بود، دیگران آمدند بگیرند، گفت به شماها نمی

شد به خودش باید بدهم. آن هم که از جایش بلند نمی دهم،

بیاید از این عرب کاغذ بگیرد، مجبور شد این برود جلو. رفت، 

تا روی تختش رفت، کاغذ را به او داد مثالً. گفت شما برای 

چه آمدید؟ سه جمله گفته، سه جمله که این جمالت بایستی با 

سردر کاخ ای در لوحی نوشته بشود و بر خطوط درخشنده

عظیم انسانیّت کوبیده بشود تا همه بدانند شعار اسالم و ایدة 

 لِنُخرِجَ» اسالم چیست. گفت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیم

»  اش مورد نظر ماست.البته در طی بیاناتی؛ این سه جمله «النّاسَ

ها را انسان، ما آمدیم تا «اهلل ةِعِبادَی اِلَ العِبادِ عِبادَةِ مِن النّاسَ لِنُخرِجَ

از بردگی بندگان خالص کنیم و به عبودیّت خدای متعال 
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! دیگران را بکشانیم. ... یعنی مردم را از عبادت تو، ای یزدگرد

از عبادت استاندارانت، دهبانانت، سردارانت، در گوشه و کنار 

؛ بعد کجا ببریمشان؟ بندة تو «مِن عِبادَةِ العِبادِ»خالص کنیم، 

بندوبار باشند؟ نه؛ بندة خدا ه جوری باشند؟ بیکه نبودند؟ چ

باشند. بندة خدا بودن یعنی آزاد بودن، یعنی آقا بودن، یعنی به 

سوی کمال رفتن، یعنی از وسایل کمال، هر اندازه بخواهی 

جور که در جامعة مند شدن؛ همیناستفاده کردن و بهره

خدا اسالمی این جوری بود. در جامعة اسالمی مردم بندگان 

ها. حتی در آن وقتی که مسیر جامعة بودند، نه بندگان قدرت

اسالمی انحراف پیدا کرده بود و صددرصد اسالم نبود هم، 

جور بود. حتی در همان سالهایی که فتح ایران انجام میاین

های نبوی و قرآنی در مردم بود. ... آزادی به گرفت، اثر تربیت

معنای تبعیّت از یک قانون  العنانی نه، آزادی بهمعنای مطلق

صحیح انسانی، که در روح انسان، در آن نظم و در آن 

کس را بر دوش نبرد، حتی بار حاکم را. اجتماع، انسان بار هیچ

اگر حاکم از طرف خدا حرف زد، به الهام خدا حرف زد، 

گیرد. اگر به حاکم اسالمی است، حرفش مورد قبول قرار می

 شود.رف او هم مردود میالهام الهی سخن نگفت، ح

ی اِل ایالدُّن قِیض مِن وَ اللّهِ ةِعِبادَی اِلَ العِبادِ ةِعِبادَ مِن النّاسَ لِنُخرِجَ» 

. جملة دوم؛ گفت آمدیم تا مردمان را، «ةاالخِرَ وَ ایالدُّن ةِسَعَ

بندگان خدا را، از حصار محدود و تنگ دنیا ببریم در فراخنای 

ای که محدود و تنگ دنیا! در یک جامعهدنیا و آخرت؛ حصار 

کنند، از هر طرف نگاه میمردم با بینش درست زندگی نمی

های دنیوی نیست، از کنند، نزد نگاهشان چیزی جز دنیا و بهره

های بابِ کنند مردم، جز لذایذ دنیوی و منیّتهر طرفی نگاه می

کند، تالشدنیا چیزی برایشان مطرح نیست، هر چه نگاه می

بیند و منافع های کوچک و ناچیز حیوانی خودش را می

ای که اش را. در جامعهکوچک و پست و حقیر و دفعی و آنی

کرد، مردم چنین نبود که همه از یزد گرد بر مردم حکومت می

ها یزدگرد راضی باشند، ناراضی هم زیاد بود؛ اما این ناراضی

تنگ و بین بود، چون افق دیدشان چون چشمشان نزدیک

کوچک بود، ... حاضر نبود که برای آزادی، برای شرافت و 

اصالت و فضیلت انسانی اقدامی به عمل بیاورد. علّتش چه بود؟ 

 افق دیدش کوچک و تنگ و محدود بود، ضیق دنیا.

اما وقتی که انسان مسلمان شد، همه چیز برای او مقدمه است، 

به جهانی وسیله است. برای چه؟ وسیلة چه؟ وسیلة رسیدن 

جهان فکر و بینش و  -گویم جهان بعد از مرگنمی -پهناور

دیدِ خود انسان که به وسعت خدا وسیع و گسترده است. همه 

چیز برای انسان وسیله هستند، برای اینکه انسان بتواند رضای 

خدا را به دست بیاورد. زندگی دنیا، پول دنیا، آسایش دنیا، 

اصالت ندارد. آن وقتی برایش های دنیا، برایش ارزش و محبّت

. اما اگر «اهللِ لِیسَبی ف» کند که در راه خدا باشد،ارزش پیدا می

چنانچه این محبّت، این مال، این مقام، این زندگی، این فرزند، 

این آبرو، این حیثیت، در راه خدا و در راه وظیفه نبود و قرار 

رت به نگرفت، برایش هیچ قیمتی و ارزشی ندارد. دنیا و آخ

هم دوخته است در طرز فکر اسالمی؛ و برای یک مسلمان، 

دنیا آخری ندارد. در نظر آن شخصی که بندة بندگان و بردة 

موجودات ناقص است، دنیا محدود است؛ اما برای این، دنیا 

ای است که از این دریچه وقتی وسیع است. مرگ یک دریچه

ها و نیاها و گیتیها و دها و بوستانکنی، آن طرف باغنگاه می

بیند که فوقش این است که به این دریچه هاست؛ لذا میجهان

ای برسد، از این دریچه بگذرد، مهم نیست، مرگ برایش مسئله

 هایی از توحید است. ... هایی و گوشهها جلوهنیست. این

 تبیین قرآنی اثرات عبودیت غیر خدا

آیةالکرسی به عنوان اما آیاتی که در نظر گرفتیم. ... تکرار 

دهم علّت یک شعار توحید خیلی جالب است که احتماًل می

الکرسی تکراراً خوانده بشود اینکه این همه تأکید شده که آیه

در مواردی، برای این است که این شعار توحید دائماً در ذهن 

انسان زنده و پایدار باشد، حیّ و قیّوم باشد این خاطره در ذهن 

 انسان.

ست در قیامت، که البته به ای ایات ... شرح یک منظرهاین آ

کند؛ در ضمن تالوت مسئلة توحید ارتباط تام و تمامی پیدا می

 .133و  133شود. سوره بقره آیه آیه کامالً روشن می

از جملة مردم کسانی  « أَندَادًا اللّهِ دُونِ مِن تَّخِذُیَ مَن النَّاسِ وَمِنَ»

کنند؛ هستند که به غیر خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب می

یعنی برای خدا شریک از جنس بشر یا غیر از جنس بشر 

ها را مانند مهر و آن «اللّهِ کَحُبِّ حِبُّونَهُمْیُ» کنند.انتخاب می

جا یک دارند. همینمحبتی که باید به خدا داشت، دوست می

کرد، کند آیه، چون درباره محبت صحبت نمیباز میپرانتزی 

ها نسبت به خدا شد، یک پرانتزی اما چون صحبت محبت این

 آمَنُواْ نَیوَالَّذِ» فرماید:ای، میکند، مثل جمله معترضهکَاَنَّه باز می
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اما آن کسانی که ایمان آوردند، مؤمنان راستین و  «لِّلّهِ حُبًّا أَشَدُّ

مهر و محبتشان به خدا بسی شدیدتر است از همة ها واقعی، این

هایی که دل انسان را مثل های ظاهری، از همة قطباین جلوه

کنند، از همة خدایان دروغین، کهربا به سوی خود جذب می

از خدای نفس و شهوت؛ که خودت بگیر برو تا آن خداهایی 

 گیرند واند و جا میکه در صدر و باالی اجتماعات جا گرفته

تر ها خدا برای مؤمن محبوبشوند، از همة اینجای داده می

 است.

 أَنَّ الْعَذَابَ رَوْنَیَ إِذْ ظَلَمُواْ نَیالَّذِ رَىیَ وَلَوْ لِّلّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُواْ نَیوَالَّذِ»

ای از کند بیان را به صحنه، ناگهان منتقل می«عاًیجَمِ لِلّهِ الْقُوَّةَ

اند، کند که خالیق جمع شدهای را بیان میقیامت. آن لحظه

اند در قیامت، کفار و بدکاران و بندگان غیر خدا محشور شده

های موجودِ قیامت، آنچه که برای و بندگان خدا و همه پدیده

ما بیان شده یا بیان نشده، همه جمع است. وسایل عذاب خدا و 

 وسایل رحمت و لطف خدا هم هست، البته در کیفیّت این

توانیم درست درک و تصوّر وسایل، بنده و شما هنوز نمی

جا چه خبر شود فهمید که آنکنیم، در این دنیا درست نمی

دانیم، امکاناتی که برای است. به طور کلی همین قدر می

جا قرار است پیششکنجه، برای عذاب، برای بدبختی، در آن

ا و بینی بشود، همه حاضر و آماده شده، بندگان خوب خد

بینند بندگان بد خدا هستند، بعد ستمگران و ظالمان ناگهان می

که تمام قدرت در قیامت از آنِ خداست. خیلی چیز عجیبی 

است. آخر در این دنیا اآلن نگاه کنید، هر کسی یک قدرتی 

ها قدرتشان بیشتر کند. باآلنشیندارد، هر کسی یک کاری می

درت دارند. هر کسی به ها هم باالخره قنشیناست، اما پایین

ای از توان نازد، هر کسی یک اندازه و مایهقدرت خودش می

آید آخر، مخصوصاً آن و نیرو در او هست، کاری از او بر می

ستمگر، آن ظالم، که کارش باالتر است، قدرتش هم بیشتر 

که این هم ظالم  -است. آن ظالمی هم که عبادت ظالم را کرد

این هم از یک قدرتی به خیال  -هست، این هم ستمگر است

مند است؛ چون ارتباط پیدا کرده با یک قدرت خود بهره

باالتر، مثل روباهی که دُم خودش را به دُم شتر بسته، در دنیا 

کنند، هر این جوری است. اما در قیامت وقتی که اجتماع می

کند، کنند، هر کسی که به خود که مراجعه میچه که نگاه می

ای در او نیست، یچ قدرتی، هیچ توانی، هیچ عُرضهبیند همی

 الْواحِدِ لِلَّهِ وْمَیَالْ الْمُلْکُ لِمَنِ» قدرت یکسره دست خداست،

گوید، گیرد، ستمگر ظالم میاین منظره را در نظر می«. الْقَهَّارِ

کرد به دیگران، چه ستمگری که به چه ستمگری که ستم می

بنده آن ستمگر اولی قرار کرد و خودش را خودش ستم می

جا همة آن حرفداده بود، وقتی نگاه کنند، ببینند عجب! این

ها، همه هیچ و ها و زندگیها و کاخها و ادعاها و باد و بُروت

 آید.پوچ است، هیچ کاری از دست کسی برنمی

جا منظره، منظرة عجیبی است، دو گروه را در نظر آن وقت آن

دیگر را عبادت کردند؛ یعنی  بگیرید، یک گروه، گروهِ

اطاعت، اطاعت بی قید و شرط، این دو گروه، روز قیامت روبه

گیرند، با هم جنگ و منازعه و مخاصمه رویِ هم قرار می

دیدند آنان اگر می «الْعَذَابَ رَوْنَیَ إِذْ ظَلَمُواْ نَیالَّذِ رَىیَ وَلَوْ» دارند.

که با سرسپردگی به غیر  دیدند آناناند ... اگر میکه ستم کرده

کنند عذاب را، چه گاه که مشاهده میاند، آنخدا ستم کرده

اینکه نیرو و قدرت یکسره از آن  «عاًیجَمِ لِلّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ» دیدند؟می

و اینکه عِقاب خدا سخت و  «الْعَذَابِ دُیشَدِ اللّهَ وَأَنَّ» خداست.

گمان از رفتار ... بیشد؟ دیدند، چه میسهمگین است. اگر می

رفتند شدند که در دنیا ... میشدند. پشیمان میخود پشیمان می

شدند که حاال این قدر در قیامت بیبنده و برده ستمگرانی می

آید. اگر با چشم اند، این قدر از دستشان کار برنمیعرضه

دیدند در دنیا هم به همان اندازه بینگریستند، میعبرت می

آن  «الْعَذَابَ وَرَأَوُاْ اتَّبَعُواْ نَیالَّذِ مِنَ اتُّبِعُواْ نَیالَّذِ تَبَرَّأَ إِذْ» اند.عرضه

»  زمان که پیشوایان و سران، بیزاری جویند از پیروان و تابعان،

و عذاب خدا را بنگرند؛ آن وقت دیگر یزدگرد  «الْعَذَابَ وَرَأَوُاْ

دیدی در هایی که می! پرودگارا! اینگوید، بارالهامثالً می

ها هستم، کردند، من بیزار از اینزمان من، من را عبودیّت می

ها من را ها دارم که اینای به آننه خیال کنی که من عالقه

کردند شریک تو قرار میدادند، غلط میشریک تو قرار می

ها بیزارم. حاال ببینید چقدر رعیّت موجود دادند، من از این

سوزد، که ما دنیا و آخرتمان را به این نامرد مییزدگرد دلشان 

جوید. حاال این آیه دادیم، این حاال در قیامت از ما بیزاری می

 گوید؟قرآن چه می

آنگاه که  «الْعَذَابَ وَرَأَوُاْ اتَّبَعُواْ نَیالَّذِ مِنَ اتُّبِعُواْ نَیالَّذِ تَبَرَّأَ إِذْ» 

پیشوایان و سران، بیزاری جویند از پیروان و تابعان و عذاب 

ها و پیوندها میان و رابطه «األَسْبَابُ بِهِمُ وَتَقَطَّعَتْ»خدا را بنگرند، 

روان گویند و تابعان و دنباله« اتَّبَعُواْ نَیالَّذِ وَقَالَ»آنان قطع شود، 

ای کاش ما را بازگشتی  «مِنَّا تَبَرَّؤُواْ کَمَا مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ کَرَّةً لَنَا أَنَّ لَوْ»
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جستیم، چنانچه آنان از ما بود به دنیا تا از آنان بیزاری می

 اللّهُ هِمُیرِیُ کَذَلِکَ»بیزاری جستند، یعنی امروز، روز قیامت. 

گونه خداوند کارهای آنان را به بدین «هِمْیْعَلَ حَسَرَاتٍ أَعْمَالَهُمْ

 مِنَ نَیبِخَارِجِ هُم وَمَا» نمایاند،مایة حسرتی به آنان میصورت 

 آیندگان نیستند.و آنان هرگز از آتش برون« النَّارِ

جا مطلبی که در این آیه مورد نظر بود، این بود که آن این

خورند، چوب عبودیّت غیر جا دارند چوب میکسانی که آن

بنده و بردة غیر خورند که خورند، چوب این را میخدا را می

خدا شدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضدّ توحید، درحالی که 

 روان، پیروان.است، دنباله «اتَّبَعُواْ»  قرآن تعبیرش

 

 

 هشتم مبحث به گذرا نگاهی

ترین اصل و مبنا در نظام فکری )ایدئولوژی( مهم

اسالمی، توحید و بینش توحیدی است. با توحید، 

خدا خارج شده وخود را تنها  انسان از عبودیّت غیر

ای متعهّد نسبت به خود و داند؛ بندهبندۀ خداوند می

جامعۀ خود. ویژگی بارزِ بینشِ توحیدی، نمایان 

بودن و بروز آن در فرد و نظام اجتماعی است. 

توحید است که انسان را از محدودۀ تنگِ دنیا خارج 

 نماید.و دید او را به وسعت جهان ابدی باز می
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 سؤاالت

توحید چه آثاری در افراد و چه اثراتی بر نظام  -1

 اجتماعی دارد؟

باالتری مردم پرهیزگار در نظام جائر از جایگاه  -2

 برخوردارند یا مردم گناهکار در نظامی عادل؟ چرا؟

های جاندار چه کسانی هستند؟ چه خدانماها و بت -1

 مصادیقی برای آن ها می توان برشمرد؟

استدالالت قرآن بر انحصاری بودن اطاعت و عبادت خداوند  -1

 چیست؟   

 الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وَ أَنتُمْ مَکاَنَکمْ أَشْرَکواْ لِلَّذِینَ نَقُولُ َّثمُ جَمِیعًا نحَشُرُهُمْ یوْمَ وَ»

 تَعْبُدُون إِیانَا کنتُمْ مَّا شُرَکاَؤُهُم قَالَ وَ بَینهَمْ فَزَیلْنَا ْشُرَکاَؤُکمُ

 لَغَفِلِینَ عِبَادَتِکمْ عَنْ کنَّا إِن بَینَکمْ وَ بَینَنَا شهَیدَا بِاللَّهِ فَکفَی( 2۳)

 مَوْلَئهُمُ اللَّهِ إِلی رُدُّواْ وَ أَسْلَفَتْ مَّا نَفْسٍ ُّکلُ تَبْلُواْ هُنَالِک( 23)

 مِّنَ یرْزُقُکم مَن قُلْ( 17) یفْتَرُونَ کاَنُواْ مَّا عَنهْم ضَلَّ وَ ِالْحَقّ

 الْحَی یخُرِجُ مَن وَ الْأَبْصَارَ وَ السَّمْعَ یمْلِک أَمَّن الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ

 فَسَیقُولُونَ الْأَمْرَ یدَبِّرُ مَن وَِ الْحَی مِنَ الْمَیتَ یخُرِجُ وَ الْمَیتِ مِنَ

 (11) «تَتَّقُونَ فَلَا أَ فَقُلْ اللَّهُ

 سوره مبارکه یونس

 

 بینش توحیدی و تعهدات اجتماعی

ترین بحثی که در سراسر ترین و مفصّل... طوالنی

یعنی حتی بحث قرآن انجام گرفته، بحث توحید است؛ 

ها و قضایای اش، با همة داستاننبوت با همة دور و درازی

آموزی نقل شده در مواردی، باز پیامبران که به عنوان عبرت

ای که روی توحید و مسئلة وجود خدا و مخصوصاً مسئلة تکیه

گون انجام گرفته، در قرآن به های گونانفی شرک، به صورت

مانند است؛ هم از لحاظ لحن سخن، هم از مِثل و بیکلی بی

لحاظ تعداد آیات. البته به فراخور گسترش بحث، مسائل هم 

ای شود. فقط چند مسئلهتر و متعددتر میدر زمینة توحید فراوان

توانیم با استشهاد به آیات مطرح کنیم، نه جا میرا ما در این

توان همة مسائلی را که درباره توحید یا در پیرامون توحید می

 مطرح و بحث کرد.

پذیریم و قبول میرسد که اگر میجور میما به نظرمان این

عالوه بر اینکه یک بینش است، یک کنیم که توحید، 

برداشت از واقعیت است؛ عالوه بر این، یک شناخت 

است که در  این تعبیراتی-ساز است زا و زندگیعمل

اگر قبول می-روزهای گذشته تا حدودی روشن و اثبات شد 

ای است که متضمّن تعهّدی و مسئولیّتی کنیم که توحید، عقیده

هایی که است، باید جستجو کنیم، این تعهّد را، این مسئولیّت

ها را پیدا کنیم و به در دل توحید مُنطَوی و مندرج است، این

جمله و فصل فصل، هر کدامی را صورت ماده ماده و جمله 

تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعة منابع اسالمی، یعنی 

 قرآن و حدیث، آن را تتبّع و پیگیری کنیم. ... .

ای باشد سخن در این است که توحید اگر قرار شد که یک عقیده

که به دنبال خود تعهّدی را و مسئولیتی را و تکلیفی را، برای معتقدِ 

آورد، پس باید فهمید، دانست، که این این عقیده به ارمغان می به

ها چیست باالخره. آیا این تعهّد مسئولیت و این تعهّد و این تکلیف

شود که ما به زبان یا به دل و به فکر، این در همین خالصه می

عقیده را بپذیریم؟ یعنی خودِ اعتقاد، یک مسئولیتی است؟ یا از 

آید حد و قلمرویِ این مسئولیت، اما تر میرونمنطقة فکر و دل بی

در اعمال شخصی، مثالً موحّد، یک سلسله تکالیفی را به مقتضای 

توحید بر دوش خود دارد، از جمله اینکه نماز بخواند، از جمله 

اینکه نام خدا را در آغاز و انجام هر کاری بیاورد، از جمله اینکه 

ا جز  به نام خدا نکُشد و از این مثالً فرض کنید گوسفند را، ذبیحه ر

تعهّدی که توحید  شود؟ یا نه،قبیل، در همین حد خالصه می

دهد، از حدّ فرمانبه فرد موحّد یا به جامعه موحّد می

تعهّدی که  های شخصی و تکالیف فردی باالتر است.

ترین، ترین، کلیدهد، شامل مهمتوحید به یک جامعه موحّد می

ترین مسائل یک جامعه است، مثل ترین و اساسیترین، اولیبزرگ

الملل، مثل روابط چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین

ترین حقوق اساسی است برای اداره ها مهمافراد با یکدیگر، که این

تعهّدِ توحید و مسئولیتی  و زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که

در حدّ  شود، مسئولیتی استکه بارِ دوش موحّد می

 تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه.



55 
 

... در یک کلمه، قیافه و اندام جامعة توحیدی، با قیافه و اندام 

جور نیست که اگر در جامعة غیرتوحیدی متفاوت است. این

شود، آن قانون یا ده یک جامعة توحیدی، یک قانونی اجرا می

شد، آن هم تا مثل آن قانون در یک جامعة غیرتوحیدی اجرا 

توحیدی است، نه. قوارة جامعة توحیدی، شکل قرار گرفتن 

اجزای این جامعه، اندامِ عمومیِ اجتماعی که براساس توحید و 

ای به چنین جامعهیکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر این

کلی متفاوت است. در یک کلمه، آنچه که امروز به آن می

 گویند نظام اجتماعی.

و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی نظم اجتماعی 

جامعۀ توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین 

؛ در یک و احیاناً متعارض و متضاد با جامعۀ غیرتوحیدی

جمله، مطلب این است. شما این کلمه را بشکافید، در دل نظم 

ها و بحثهای اجتماعی، حرفاجتماعی و قوارة اجتماعی و اندام

های جدید و نوینِ رایج ن با استمداد از فرهنگتواها هست که می

دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیث، این مسائل را فهمید 

 و درک کرد. این کلیِ مطلب.

 اصول توحید

تر عرض کنم، ما تر و مشخصتر و خصوصیاما به طور جزئی

ای که دارای موادی هست، توحید را به صورت یک قطعنامه

کنیم. یکی بیان میکنیم و مواد این قطعنامه را یکیعرض می

طوری که بعد از قطعنامة توحیدی چه موادی دارد؟ همان

مذاکرات گوناگون بین دو گروه، دو جبهه، دو آدم، 

شود؛ ای صادر میاالجرا به صورت قطعنامهقراردادهای الزم

موحّدین عالم هم از طرف پروردگارشان، از طرف خدای 

 اند که این قطعنامه را مورد عمل و اجرا قرار بدهند.زمتوحید مل

 : انحصار اطاعت و عبودیت برای خدا7اصل اول

اولین مادة این قطعنامه، در این تالوت امروز بایستی روشن  

ها حق ندارند هیچ کس و انسانبشود؛ بنابر اصل توحید، 

، این هیچ چیزی جز خدا را عبودیّت و اطاعت کنند

قطعنامه توحیدی. البته هیچ کس و هیچ چیز که  اصل اول از

                                                           
 گردد.اصل دوم در جلسه یازدهم بیان می  0

 

اش خیلی وسیع است. ببینید عبودیّت و اطاعت گفتیم، دامنه

 کند.کجاها صدق می

آیا من پیمان  «طَانَیْالشَّ تَعْبُدُوا لَّا أَن آدَمَی بَنِ ایَ کُمْیْإِلَ أَعْهَدْ أَلَمْ»

که شیطان  نگرفتم از شما و قرار نبستیم با شما، ای فرزندان آدم

را عبودیّت نکنید؟ عبودیّتِ شیطان، که دربارة شیطان گاهی 

های گوناگون توضیح دادیم. شیطان عبارت از در ضمن بحث

جناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی

شود، در همه جای زندگی آدم هم آید، به دست لمس نمی

شیطان یک چیز ممکن است پیدا باشد، فقط این نیست. 

وسیعی است، یک مفهوم عامی است. شیطان یعنی 

 نیروهای شرانگیز و شرآفرینِ خارج از وجود انسان.

نیروهای شرآفرین، اما این نیروها خارج از محدوده وجود 

که قرین  -شود شیطان. همچنانی که نفس راخود آدم، این می

شیطان است، نوکر شیطان است، آلت دست و آلت فعل 

توانیم این جوری اگر بخواهیم تعریف کنیم، می -ن استشیطا

تعریف کنیم: نیروهای شرانگیز و شرآفرین درونی انسان. نفس 

و شیطان، نفس امّاره، شیطان؛ این از داخل، آن از خارج. این 

دو تا نیروهای فساد آفرینند، نیروهای شرآفرینند، نیروهای 

آن چیزی که انحراف و انحطاط آفرینند. شیطان یعنی هر 

کند، ]و[ شر میخارج از وجود توست و در راه تو اخالل می

 آفریند، ... شیطان این مفهوم عام است.

یعنی چه؟ عبودیّت نکنید، سرسپرده و  «طَانَیْالشَّ تَعْبُدُوا لَّا أَن» 

مطیع نگردید آن نیروهای شرآفرین را. و توحید یعنی این. 

ه اینکه همه توحید این است، گویم توحید یعنی این، ناینکه می

های دیگر ها و بدنهنه؛ رقائق و دقایق توحید به جای خود، رویه

توحید که شاید بعضی را خود ما هم بحث کنیم در آینده، آن 

هم به جای خود، این هم یک بدنه و یک رویه و یک نما از 

استوانة توحید است؛ اطاعت نکردن، عبودیّت نکردن، متحمّل 

 شدن.تحمیالت ن

یک حدیثی است شاید مکرّر در مواردی خوانده باشم، اآلن هم 

السالم جای خواندن همین حدیث است که از قول امام باقر علیه

نقل شده در کتب معتبرة ما، از جمله در کافیِ شریف، اصول 

کند به عنوان حدیث قدسی، در السالم نقل میکافی، که امام علیه

آنچه که به نظر من مانده و نزدیک چند جمله، در چند عبارت، و

لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ   » ترین عبارت است این است که ترین و مفصل

فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ  کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ 
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لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّةٍ    فِی الْإِسْلَامِ  الرَّعِیَّةُ فِی أَعْمَالِهَا  بَرَّةً  تَقِیَّةً    وَ

دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی انفُسَها 

، ترجمه حدیث یا بهتر این است که مضمون «ظَالِمَةً    مُسِیئَةً 

از سوی خدا و اجمالی حدیث را بگویم: اطاعت آن قدرتی که 

نماینده خدا نباشد، اطاعت از آن مرکزی که آن مرکز، از مرکز 

قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد، این در حدّ شرک است یا 

خود شرک است؛ برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کار را 

دهند و مبتالی به این درد، به این بال، به این نابسامانی انجام می

های ستند، در کارهای شخصی خودشان آدمبزرگ اجتماعی ه

با پروا، پرهیزگار، مراقب، اما این « هًیَّتَقِ بَرَّهً» مرتب و منظمی باشند،

شود که خدای متعال نظر لطف و رحمت بالیِ بزرگ موجب می

را از این امت برگیرد، آنان را معذب، معاقب، مبتالی به نقمت 

 خود قرار دهد. این حدیث است.

اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر  خاطر این است کهچرا؟ به 

خدا، منافی است با آن هدفی که خدا انسان را برای 

آن هدف آفریده است؛ منافی است با تکامل و تعالی 

انسان، منافی است با آزادی و وارستگی انسان. آن 

گیری انسان ای که مقدمۀ اوجآزادی و وارستگی

ها به جای آزادی، اسارتها نباشد، که اگر آن آزادی است

تواند به آن پرواز مورد گیر انسان باشد، انسان نمیپاگیر و دامن

تواند آن اوجی را که خدا برایش معیّن کرده نظر نائل بیاید، نمی

تواند به تکامل برسد. مثل تواند رشد کند، نمیاست بگیرد، نمی

گیاهی که رویش سرپوشی گذاشته باشند. مثل گیاهی که به 

ها اش یک سیم محکمی بسته باشند، مثل گیاهی که دهپایین ساقه

وسایل منع از رویش را در اطرافش به وجود آورده باشند. این 

دهد، وقتی تواند رشد کند، وقتی رشد نکرد، میوه نمیگیاه نمی

 که میوه نداد، بودنش چه فایده دارد؟ ... .

 تبیین قرآنی انحصار اطاعت و عبودیّت برای خدا

 نفی اطاعت و عبودیّت غیرخدا

، سخن از قیامت است؛ آن روزی که «عاًیجَمِ نَحْشُرُهُمْ وْمَیَوَ»

پس  « أَشْرَکُواْ نَیلِلَّذِ نَقُولُ ثُمَّ»  گرد آوریم خالیق را همگان،

بگوییم به آنان که شرک آوردند، برای خدا شریک قائل 

در جایِ خود، شما و  « وَشُرَکَآؤُکُمْ أَنتُمْ مَکَانَکُمْ»  شدند،

آمیز، بمانید در آمیز، با لحنی عتابشریکانتان، با حالتی تحکّم

هایی که رقیب و تان، آنجای خودتان، شما و شریکان پنداری

 لْنَایَّفَزَ وَشُرَکَآؤُکُمْ أَنتُمْ مَکَانَکُمْ»  هماورد و همباز خدا دانستید،

میان آنان و شریکان پنداری که برای خدا فرض کرده  « نَهُمْیْبَ

فهمید، با یک نظر جا شما میاندازیم. اینبودند، جدایی می

ها، آن کسانی که به خیلی عادی و سطحی که این شریک

شراکت خدا انتخاب شده بودند، در قیامت، غیر از آن هُبَلِ 

خل آدم جان است، او که دیگر حشر ندارد. او که داعقیقیِ بی

نیست به قول معروف و معمول، که بیاورند و بگویند به جای 

خود، بایست! یا منات یا الت، که منات بُت مخصوصی است، 

ای است مثالً، مجسمة مثالً یک دختری است یا یک فرشته

الت فرشته دیگری است، هُبَل همین جور، عُزّی همین جور؛ 

فالن بتخانه روم ها نیست. صحبتِ فالن مجسمه در صحبتِ این

و یونان نیست، صحبت گوساله در سرزمین هندوئیزم نیست، 

صحبت آن انسانی است که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب 

شود که در جای خود متوقف بشوید، ها گفته میشده. به آن

 ایست!

آمیزی که نفی قدرت معبودان غیر خدا را اولین سخن عتاب

است، در جای خود! ببینید،  کند در قیامت، همینواضح می

این در قیامت چه اثری خواهد داشت؟ به من و شما دارد این 

گوید آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده گوید؛ میجوری می

اش، چه بود آن عربِ مشرک یا آن عجمِ مشرک، چه ایرانی

اش، آن اش، چه مصریاش، چه هندیاش، چه حبشیرومی

کرده بود و او را به رقابت و شرکت  رقیبی که برای خدا تصوّر

با خدا انتخاب کرده بود، در قیامت وضعش این است؛ او و 

آمیز و پیروانش در یک کناری، با ایستِ الهی، با خطابِ عتاب

 ایستند.قهرآمیز الهی، یک کناری می

 مَّا شُرَکَآؤُهُم وَقَالَ» افکنیم و میان آنان جدایی می«  نَهُمْیْبَ لْنَایَّفَزَ» 

تر شریکان، رقیبانِ پنداری، با ناسپاسیِ هرچه تمام « تَعْبُدُونَ انَایَّإِ کُنتُمْ

کردید گویند که شما ما را عبادت نمیکنند به پیروانشان، میرو می

در دنیا. مثل متهمی که از ناچاری، برای اینکه گناه را از گردن 

ث ]چنگ ای، به هر سخنی متشبّخودش برطرف کند، به هر وسیله

هایشان متقابل بوده، در هایی که گمراهیشود. ... آن گروهمیزند[ می

کنند. آن آرایی میافتند، در مقابل هم صفقیامت به جان هم می

خواهد کسی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته، می

گریبانِ آن شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد؛ بگوید من تو را به 

قبول کرده بودم و حاال به این بال دچار شدم. آن کسی هم جای خدا 

که در دنیا مورد عبودیّت و پرستش بوده، او هم برای تبرئه خودش 
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مندان و تابعان و متابعان تر، عالقهحاضر است با ناسپاسی هرچه تمام

 کُنتُمْ مَّا» ها بیزاری و تبرّی بجوید. دنیای خودش را رد کند، از آن

 نَنَایْبَ دًایشَهِ بِاللّهِ فَکَفَى» کردید. شما ما را عبودیت نمی « تَعْبُدُونَّ انَایَّإِ

، از زبان شریکان است: میان ما و شما، خدا به گواهی بس، « نَکُمْیْوَبَ

که ما از پرستش شما غافل بودیم،  « نَیلَغَافِلِ عِبَادَتِکُمْ عَنْ کُنَّا إِن»

اصالً ملتفت نبودیم که شما نظر عبودیّت و بندگی در مقابل ما برای 

 خودتان دارید. این حرفِ آن شریکان.

آزماید هر جاست که میاین « أَسْلَفَتْ مَّا نَفْسٍ کُلُّ تَبْلُو هُنَالِکَ» 

است. نفسی، هر انسانی، آنچه را که از پیش به انجام رسانده 

جا مورد آزمایش و کارهایی که در دنیا انجام گرفته، آن

 الْحَقِّ مَواْلَهُمُ اللّهِ إِلَى وَرُدُّواْ»  گیرد. ...آزمون خودِ انسان قرار می

شوند همگان به سوی خدا که موال و باز گردانیده می« 

 هاست.سرپرست و آقای حقیقی آن

گفتند و آنچه را که به افترا و بهتان می «رُونَفْتَیَ کَانُواْ مَّا عَنْهُم وَضَلَّ» 

بستند، از آنان گُم و ناپدید خواهد شد. همة آن چیزهایی که به می

ای برای اطاعت غیر خدا در دل انسان بود، فراموش عنوان یک انگیزه

شود. همة آن چیزهایی که به صورت بهانه و عذری برای عبودیّت می

کرد که در قیامت حربة آدم فکر میغیر خدا در دل انسان بود و 

دست او خواهد شد، از دست انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی 

ای بتراشد و عذری بیندیشد، اوقات برای اینکه برای شرک خود بهانه

کند. ها پیدا میکند و پیش خودش بهانهفکرها و پندارها و خیالها می

امت که روز دادگاه کند. روز قیعذرهایی موجّه و شرعی درست می

آید این عذرها را از اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم است، تا انسان می

اش پوچ، همهاش نیست، همهبیند که همهردیف کرده، بشمرد، می

، و احتماًل «فْتَرُونَیَ کَانُواْ مَّا عَنْهُم وَضَلَّ» اش باطل. اش خراب، همه

ها، متّکاها برای خود باندیگری در معنای آیه؛ انسان در دنیا پشتی

هایی که کند، همانهایی که عبادتشان میکند، همانفرض می

ها گرم است؛ اما روز قیامت کند، دلش به آناطاعت و عبودیّتشان می

توانند گرمی، این همه حامی و پشتیبان، نمیاین همه دلگرمی و پشت

. توجه «فْتَرُونَیَ کَانُواْ مَّا عَنْهُم وَضَلَّ» باری از دوش او بردارند، بیچاره!

کنید، استدالالت قرآن این جوری است. از یک کنار، از یک گوشة 

کند. گاهی خیلی رویاروی استدالل نمیقضیّه، مطلب را اثبات می

کند، زمینه استداللِ مغزیِ خودِ آدم را، قرآن گاهی برای انسان فراهم 

 کند.می

 ی خدااثبات انحصار اطاعت و عبودیّت برا

خواهد ثابت کند که فقط در جا خدای متعال در این آیات میاین

» شود. مقابل خدا باید اطاعت و عبودیّت کرد؛ از این راه وارد می

دهد بگو چه کسی روزی می «وَاألَرْضِ السَّمَاءِ مِّنَ رْزُقُکُمیَ مَن قُلْ

بخش و زندگیشما را از آسمان و زمین؟ از آسمان، باران حیات

یا « واألَبْصَارَ السَّمْعَ مْلِکُیَ أَمَّن»بخش؛ از زمین، مواد حیاتی، 

ها را؟ ... آن کیست آن کسی که مالک است شنوایی و بینایی

کیست که به شما این درک و فهم و نیرو را داده؟ کیست که می

کند به تواند آن را از شما بگیرد؟ در حقیقت این آیه دارد اشاره می

به داشتن نیروی فهم و خرد، که ای انسان که  داشتن بصیرت،

بناست حاال فکر کنی و جواب این سؤال را به ما بدهی، تو دارای 

 سمعی و دارای بصری.

آورد زنده و کیست آن که برون می «تِیِّالْمَ مِنَ یَّالْحَ خْرِجُیُ وَمَن»

بخش را از مرده. ... از زمینی که اگرچه گنجینة هزاران مادة حیات

افزاست، اما خودش مرده است، از دل او بیرون آوردیم زندگی و

ها مایه ها را. انسانآوریم انسانشما را و اآلن هم داریم بیرون می

شان چیست؟ جز همین مواد حیاتی و غذایی اصلی و ریشه اوّلی

 ... «تِیِّالْمَ مِنَ یَّالْحَ خْرِجُیُ»  که از ارض و از زمین است؟! پس

آورد، برون میو کیست که به در می «یِّالْحَ مِنَ تَیَّالْمَ خْرِجُیُوَ»

کشد، مرده را از زنده؟ یعنی بچه مرده را از شکم مادر زنده، یعنی 

انسان بد و روح مرده را از انسان زنده و دارای روح زنده و از این 

رسد. به هر حال قبیل تعبیراتی و احتمااًلتی که به ذهن انسان می

کمال قدرت پروردگار است؛ یک چیز زنده را از از یک نشانة 

ای ای بیرون آوردن، یک چیز مرده را از یک چیز زندهچیز مرده

خارج کردن، این نشانة کمالِ قدرتمندی و قبضة نیرومند قدرت 

 خداست.

کند؟ کیست که امرِ تکوینیِ عالم را تدبیر می «األَمْرَ دَبِّرُیُ وَمَن»

ه را در یک حدّ معیّنی از زمین قرار می... کیست که آن ما

داد ،... آب دریا سراسر سطح دهد، که اگر بیش از آن قرار می

گرفت. و اگر دورتر بود، ... آب در سطح زمین زمین را می

 رفت. ... .ماند و در اعماق زمین فرو میباقی نمی

... این سؤال در ضمن اینکه از مشرکانِ زمان نزول وحی بود، 

کیست  « األَمْرَ دَبِّرُیُ مَن» از من و شما هم در قرن بیستم هست. 

کند؟ از دلِ ذرّات تا اعماق که دارد همة عالم را تدبیر می

 مَن»  گرداند با دستِ قدرت.دنیاهای دوردست را او دارد می

غرض، آگاهانه فکر کن تا تعصب، بییستّ؟ بی، ک« األَمْرَ دَبِّرُیُ

. «اللّه» خواهند گفت «اللّهُ قُولُونَیَفَسَ»جواب واقعی را پیدا کنی. 



58 
 

شان این بوده، در ، که عقیده«اللّه»گویند بعضی فکر نکرده می

کنم، دقت میهمان زمان هم بوده؛ بنده یک خُرده فکر می

گویم خداست. این انتظام عجیب عالم ، می«اللّهُ قُولُونَیَفَسَ»کنم، 

تکوین از سوی خداست و بس. این دست قدرت اوست که 

بینیم و مشاهده میگرداند. آنچه که میدارد این گردونه را می

بینیم، کنیم با چشم طبیعی و چشم غیرطبیعی و آنچه امروز نمی

ها سال دیگر براثر پیشرفت دانش خواهیم دید، جز لکن ده

» های قدرت خدا، چیز دیگری نیستند و پدیدآمده هازاییده

 .«اللّهُ قُولُونَیَفَسَ

جا گریبانشان را بگیر پیغمبر ، همین«فَقُلْ» خب، حاال که خداست،

 أَفاَلَ»بگو:  «فَقُلْ»  ما، ای مُبشّر دعوت ما، ای مسئولِ کمالِ انسان،

کنید از پروا نمیکنید؟ یعنی چه؟ یعنی ؟ آیا تقوا و پروا نمی«تَتَّقُونَ

آفرین، که غیر او را در این خدای عظیم، از این خدای عظمت

دهید؟ ببینید، اگر تدبیر اطاعت، در عبودیّت شریک او قرار می

تکوینی عالم به دست اوست، چرا تدبیر تشریعی عالم به دست او 

نباشد؟ ... چرا جعل و تشریع قوانین مدنی و جزایی و غیره و غیره را 

های محدود و های ناقص و دانشت افراد ضعیف و عقلبه دس

های ضعیفی، امثال بشر و بشر معمولی بدهد، چرا؟ چرا اراده

خودش جامعه را اداره نکند؟ چرا خودش قانون نگذارد؟ چرا 

خودش قدرت نگاهبان و پاسدار قانون را معیّن نکند و از او 

رار ندهد؟ چرا حمایت نکند؟ امامت، والیت، چرا نکند؟ چرا امام ق

وَلیِّ مِن قِبَلِ اهلل قرار ندهد؟ بگذارد به عهدة عقول ناقص مردم، 

 فَأَنَّى الضَّالَلُ إاِلَّ الْحَقِّ بَعْدَ فَمَاذَا الْحَقُّ رَبُّکُمُ اللّهُ فَذَلِکُمُ» چرا؟

جا نیاوردیم که مورد نظر ما . که گفتم دو، سه آیه را این«تُصْرَفُونَ

 نبود.

ها رسد به آیه چهارمِ بعد از این. ... پیغمبر ما! باز با اینبعد می

 هَلْ» به عنوان ارشاد، به عنوان تعلیم و آموزش، سخن بگو، بگو

آیا در میان این شریکان  «الْحَقِّ إِلَى هْدِییَ مَّن شُرَکَآئِکُم مِن

پنداری که برای خدا معیّن کردید و تصوّر کردید، کسی را 

ها را هدایت بکند؟ دارید سوی حق، انسان سراغ دارید که به

کنم یعنی به مسّلم که عرض می -کسی را؟ مسلّم است که

ها و آن جا باز بتمنظور در این -اطمینان، به احتماًل قوی

ها ها نیستند. کسی در مورد آنسنگ و چوب و این حرف

کنند. ها مردم را هدایت میداد که ایناحتماًل هدایت نمی

جا کنند؟ پیداست که منظور در اینوری هدایت میخب چه ج

های جاندار است، آن کسانی که اقتداری از اقتدارات و بت

ها بوده، یا مذهبی یا دنیایی ... ها در قبضة آنقدرتی از قدرت

یعنی مثالً فرعون مثالً، یعنی مثل فرض کنید شریح قاضی در 

 ین مایه.زمان خودش، یا هر کس دیگری در آن زمینه، در ا

هایی که ما ها در جواب بگویند بله؛ اصالً این... ممکن است این

اند خودشان؛ هدایت که انتخاب کردیم، حق، اصالً حقّ مجسم

ها نقل کنند. لذاست که جواب آنهیچ، باالتر از هدایت هم می

کنند که برای شریکان ها غلط میکنند، آنشود. غلط مینمی

 اللّهُ قُلِ»اند. تو خودت در جوابشان بگو: خدا هدایتگری قائل

ها کند انسانبگو خداست که هدایت و راهبری می «لِلْحَقِّی هْدِیَ

و خِرَدها را به سوی حق. چرا؟ برای خاطر اینکه حق را خدا 

داند و خدا مردم را به حق دعوت آفریده. دقایقِ حق را خدا می

در مقابل حق، به چیزی  کند. کسی که در مقابل خدا بود، قهراًمی

کند؛ پس خداست فقط آن کسی که به حق فرا میدعوت می

 خواند.

کند و رقیبانِ خب، حاال که معلوم شد خدا به سوی حق دعوت می

، این استنتاجی « الْحَقِّ إِلَىی هْدِیَ أَفَمَن» کنند،پنداری چنین نمی

است که با عقل و خِرَد و هوش خداداد انسانی باید کرد و استفاده 

آیا آن که به سوی حق  « تَّبَعَیُ  أَن أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَىی هْدِیَ أَفَمَن»کرد، 

 إاِلَّی هِدِّیَ الَّ أَمَّن» تر است که متابعت شود،کند، شایستهراهبردی می

یابد، مگر آنکه کسی دست ه خود راه نمییا آن کسی ک «یُهْدَى أَن

او را بگیرد ببرد. آخر از چه کسی باید پیروی کرد؟ دنبال چه کسی 

باید رفت؟ دنبالِ خدا که خود آفرینندة حق و راهبر به سوی حق و 

راهنمای حق است؟ یا دنبال آن کسی که اگر بخواهد به حق برسد، 

دگر عصاکش  دست خودش را هم باید بگیرند و ببرند؟ کوری

خواهد ما را هدایت بکند؟ خودش مجبور کور دگر شود. او می

جا به نظر است هدایت بشود، کسی باید او را هدایت بکند. حاال این

تواند مردم را هدایت شما صحبت از کیست؟ این شریکی که می

تواند، اگر بخواهد هدایت بشود، باید دستش را بگیرند بکند یا نمی

تواند باشد؟ چه جور موجودی شریک چه جور آدمی میببرند، این 

هاست؟ یا مراد تواند باشد؟ آیا مراد آن گاوِ هندوها و گاوپرستمی

پرستید؟ یا ای است که مشرک قرَشی و غیرقرشی میآن مجسمه

مراد آتش مقدس مزدائیان است؟ زرتشتیان است؟ یا مراد مجسمه

وم و یونان است؟ مسلماً های رهای داخل کنائس یهود یا در بتکده

کند یا توان گفت رهبری میها هیچ کدام نیست. آنی که میاین

کند، اگر بخواهد راه بیابد، باید دستش را بگیرند و ببرند، او نمی

انسانی است که مدّعی رهبری است؛ مدّعی آن است که جامعه را 
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ادت خواهد بگوید خدا انسان را به سعرساند. قرآن میبه سعادت می

کند، انسان را رساند، خدا انسان را به سرچشمه حقیقت نائل میمی

رساند. آن کسانی که خودشان از خودشان چیزی ندارند، به حق می

چیست شما را؟  «لَکُمْ فَمَا هْدَىیُ أَن إاِلَّی هِدِّیَ الَّ أَمَّن»توانند. نمی

 فَیْکَ» کنید اندیشید و درک نمییعنی ای مردمی که نمی

کنید؟ چطور کنید؟ چگونه حکم میچگونه حکم می «تَحْکُمُونَ

شوید؟ این یک کلمه درباره برای غیر خدا میدان و مجال قائل می

 توحید.

... نفی عبودیّت خدانماها؛ خدانما، آن کسانی که خدانمایی می

های دهند، موجوداتی که بتکنند، خداگونگی به خودشان می

تاریخ. نفی عبودیّت خدانماها، چه در  جاندار بشر بودند در طول

های مذهبی، در پرانتز: اَحبار و رُهبان، و چه در لباس لباس قدرت

 های دنیایی، در پرانتز طاغوت، مَلَأ، مُترِف.قدرت

در پیشنهاد اسالم به اهل کتاب که اسالم یک وقتی یک 

که در قرآن آن پیشنهاد هست،  -پیشنهادی به اهل کتاب کرده

های غیرالهی در آن آیه به این صورت طاعت قدرتنفیِ ا

 أَلّا نَکُمیوَبَ نَنایبَ سَواءٍ کَلِمَةٍ إِلى تَعالَوا الکِتابِ أَهلَ ای قُل» آمده که 

 اللَّهِ دونِ مِن أَربابًا بَعضًا بَعضُنا تَّخِذَیَ واَل ئًایشَ بِهِ نُشرِکَ واَل اللَّهَ إِلَّا نَعبُدَ

 کنید.که خودتان نگاه می «

 

 

 نهم مبحث به گذرا نگاهی

زا است و انسان موحّد بینش توحیدی، تعهدآور و مسئولیت

کسی است که تعهّدات عملی آن را پیوست عقیدة خویش 

اش، پیش از اثرگذاری بر دهد. توحید در آثار عملیقرار می

افراد، نظام و ساختار جامعه را تغییر داده و آن را توحیدی می

ترین اصل در اندیشة توحیدی، عبودیّت واطاعت کند. مهم

برای خداوند و نفی هرگونه معبود دیگر است وعلّت تاکید بر 

این اصل از آن جهت است که عبودیّت برای غیر خداوند 

همچون سدّی است در مقابل آزادگی و وارستگی انسان در 

 راه نیل به تکامل و تعالیِ او.
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 سؤاالت:

و مفهوم توحید طبق آن معانی « عبادت»معانی و مصادیق  -1

 چیست   ؟

بینش توحیدی در پیروی از برخی آداب و رسوم چگونه با  -2

 تضاد قرار می گیرد؟

 چگونه می توان به کارها رنگ و بوی توحیدی داد؟ -1

 الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وَ مُفَصَّلًا الْکتَابَ إِلَیکمُ أَنزَلَ الَّذِی هُوَ وَ حَکمًا أَبْتَغِی اللَّهِ أَفَغَیرَ »

 فَلَا ِبِالحْقِّ رَّبِّک مِّن مُنزَّلٌ أَنَّهُ یعْلَمُونَ الْکتَابَ ءَاتَینَاهُمُ الَّذِینَ

 عَدْلًا وَ صِدْقًا رَبِّک کلِمَتُ تَمَّتْ وَ( 111) الْمُمْترَینَ مِنَ تَکونَنَّ

 مَن أَکثرَ تُطِعْ إِن وَ( 113) الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ وَ لِکلَمَاتِهِ مُبَدِّلَ لَّا

 هُمْ إِنْ وَ الظَّنَّ إِلَّا یتَّبِعُونَ إِن اللَّهِ سَبِیلِ عَن یضِلُّوک الْأَرْضِ فی

 هُوَ وَ سَبِیلِهِ عَن یضِلُّ مَن أَعْلَمُ هُوَ رَبَّک إِنَّ( 113) یخَرُصُونَ إِلَّا

 کنتُم إِن عَلَیهِ اللَّهِ اسْمُ ذُکرَ مِمَّا فَکلُواْ( 110) بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ

 وَ عَلَیهِ اللَّهِ اسْمُ ذُکرَ مِمَّا تَأْکلُواْ أَلَّا لَکمْ مَا وَ( 11۳) مُؤْمِنِینَ بِایاتِهِ

 کثِیرًا إِنَّ وَ إِلَیهِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلَّا عَلَیکمْ حَرَّمَ مَّا لَکم فَصَّلَ قَدْ

( 113) بِالْمُعْتَدِینَ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّک إِنَّ عِلْمٍ بِغَیرْ بِأَهْوَائهِم لَّیضِلُّونَ

 بِمَا سَیجْزَوْنَ الْاثْمَ یکسِبُونَ الَّذِینَ إِنَّ بَاطِنَهُ وَ الْاثْمِ ظَهِرَ اذَرُو وَ

 وَ عَلَیهِ اللَّهِ اسْمُ یذْکرِ لَمْ مِمَّا تَأْکلُواْ لَا وَ( 127) یقْترَفُونَ کاَنُواْ

 إِنْ وَ لِیجَادِلُوکمْ أَوْلِیائهِمْ إِلی لَیوحُونَ الشَّیاطِینَ إِنَّ وَ لَفِسْقٌ إِنَّهُ

 «( 121) لمَشرِکونَ إِنَّکمْ أَطَعْتُمُوهُمْ

 سوره مبارکه انعام 

 قِیلَ وَ( 31) لِلْغَاوِینَ الجْحِیمُ بُرِّزَتِ وَ( 37) لِلْمُتَّقِینَ الجْنَّةُ أُزْلِفَتِ وَ »

 أَوْ ینصُرُونَکمْ هَلْ اللَّهِ دُونِ مِن( 32) تَعْبُدُونَ کنتُمْ مَا أَینَ لَهُمْ

 إِبْلِیسَ جُنُودُ وَ( 31) الْغَاوُنَ وَ هُمْ هافی فَکبْکبُواْ( 31) ینتَصِرُونَ

 لَفِی کنَّا إِن تَاللَّهِ( 33) یخَتَصِمُونَ هافی هُمْ وَ قَالُواْ( 33) أَجْمَعُونَ

 إِلَّا أَضَلَّنَا مَا وَ( 3۳) الْعَالَمِینَِ بِرَبّ نُسَوِّیکم إِذْ( 30) مُّبِینٍ ضَلَالٍ

( 171) حَمِیمٍ صَدِیقٍ لَا وَ( 177) شَافِعِینَ مِن لَنَا فَمَا( 33) لْمُجْرِمُونَا

 مَا وَ الَیةً ذَالِک فی إِنَّ( 172) الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَنَکونَ کرَّةً لَنَا أَنَّ فَلَوْ

 «( 171) مُّؤْمِنِینَ أَکثَرُهُم کاَنَ

 سوره مبارکه شعراء

 

شود از توحید به این آسانی نمی کنیم،هر چه فکر می

رد شد. اوالً، پایۀ اعتقادی است، ثانیاً اصل مهمِ عملیِ 

فردی و اجتماعی است. ثالثاً، ملّت مسلمان موحّد، از 

شود گفت دانند، بلکه میآن خیلی کم چیزی می

ها میها هم به بچهخانهاگر چه در مکتب دانند.چیزی نمی

دو نیست، ولیکن غالباً موحّدین آموزند که خدا یکی است و 

های گوناگون توحید تا سنین نزدیک به از شناخت وجهه

دانند. بنابراین رحلت از این جهان هم، چیزی درست نمی

ای با این اهمیّت و با این اطالع کمی که مردم ما از آن مسئله

 اش بیشتر صحبت کند.دارند، جا دارد اگر انسان درباره

ن هم به فراخور همین اهمیّت، در موارد اتفاقاً آیات قرآ

های گوناگونی درباره توحید سخن گفته. ... زیادی، با لحن

ای از خوانیم، باز توجه به یک نقطة تازهحاال اینی که امروز می

ای رفت، امروز مشروحتوحید دارد که دیروز هم به آن اشاره

 گیرد.تر مورد سخن قرار می

 «عبادت»معانی 

 و پرستشتقدیس  -1

 أَنزَلَ الَّذِی هُوَ وَ حَکمًای أَبْتَغِ اللَّهِ رَیفَغَ أَ. مِیالرَّح الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» 

 مِّن مُنزَّلٌ أَنَّهُ عْلَمُونَی الْکتَابَ نَاهُمُیءَاتَ نَیالَّذِ وَ مُفَصَّلًا الْکتَابَ کمُیإِلَ

 وَ صِدْقًا رَبِّک کلِمَتُ تَمَّتْ وَ* نَیالْمُمْترَ مِنَ تَکونَنَّ فَلَا ِبِالحْقِّ رَّبِّک

ی ف مَن أَکثرَ تُطِعْ إِن وَ*مُیالْعَلِ عُیالسَّمِ هُوَ وَ لِکلَمَاتِهِ مُبَدِّلَ لَّا عَدْلًا

 إِلَّا هُمْ إِنْ وَ الظَّنَّ إِلَّا تَّبِعُونَی إِن اللَّهِ سَبِیلِ عَن ضِلُّوکی الْأَرْضِ

مطلب در زمینة نقطه نظر امروز ما، این است . خالصة «خَرُصُونَی

کنند، به این صورت یک وقت کسی را عبادت می که

که او را مقدّس و دارای نیروهای مافوق عالم 

هایی را یا قدّیسینی را در ؛ مثل اینکه بتدانندطبیعت می

اند. از عبادت، آنچه که کردهطول تاریخ، مردمی عبادت می

سد، همین است. عبادت خدا را هم که میرابتدائاً به نظر می

گوییم واجب است، به نظر ما همین تقدیس و همین حالت 

آید مثل اینکه مثالً بزرگداشتِ روحی و قلبی به نظر می

السالم یا برای مادر پاک و پاکیزهها برای مسیح علیهمسیحی

السالم یک نوع قداستی قائل هستند، در مقابل اش مریم علیه

کنند، او زنند، گریه مینداری مسیح یا مریم زانو میمجسمة پ

 کنند، این یک مفهوم رایجِ همگانی از عبادت.را عبادت می

 اطاعت و پیروی -2

غیر از این مفهوم، یک معنای دیگر، یا بگویید یک گوشة 

شود دیگر از همین مفهوم وجود دارد که آن را هم عبادت می
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معنا استعمال شده است. اگر گفت، و در قرآن عبادت به این 

کسی به این صورت دوّم هم که حاال شرحش را خواهیم داد، 

مورد عبادت قرار بگیرد و اگر کسانی یک موجودی را، 

انسانی را، به همین صورت که حاال خواهیم گفت، عبادت 

بکنند، این هم نوعی عبادت غیر خداست. حاصل کالم اینکه، 

در مقابلِ یک موجودی، به  عبادت فقط این نیست که انسان

صورت تقدیس، به صورت احترام قلبی، به صورت باالتر 

دانستن، خم و راست بشود، سجده بکند، به رکوع برود، او را 

ها را به طرف او با خضوع نیایش بکند، ستایش بکند، دست

دراز بکند؛ فقط این نیست عبادت. کارهای دیگری هم وجود 

گفت عبادت، ... بنابراین برای  تواندارد که آن را هم می

تری در فرهنگ قرآن وجود دارد که عبادت یک مفهوم وسیع

تر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت ما باید آن مفهوم وسیع

خدا بکنیم و عبادت غیر خدا نکنیم؛ یعنی اگر خواستیم موحّد 

و پیرو اصل توحید باشیم، مراقب باشیم که ندانسته عبادت نوع 

را در مقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان  دوّم

چیزی که بیشتر موحّدین عالم با اینکه به گمان خود و در ظاهر 

دادند، سجده نمیامر، در مقابل غیر خدا تقدیسی انجام نمی

کردند در مقابل کسانی یا اشیایی غیر خدا؛ با وجود این، در 

اند کردهغیرِ خدا را می عمل، در فکر، در دل، در روح، عبادتِ

 به معنای دوّم.

معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده 

ها است. در فارسی لغت دارد. این لغت رایج است. بر سر زبان

اطاعتِ هر کسی به صورت و او عبارت است از اطاعت. 

اگر کسی را،  قید و شرط، عبادت اوست.مستقل و بی

امعه انسانی، بی قید و شرط اطاعت یک انسانی، یا یک ج

بکند، فرمان او را در زندگی خود، در جسم و جان خود، در 

عمل خود، متّبع بشمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف 

گوییم. این زنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن را میرا می

یِّکند. عَدِقرآن است که برای ما عبادت را به اطاعت معنا می

بن حاتم طایی ... وقتی که وارد مدینه شد ... رسول اکرم این 

آیه را بنا کرد خواندن، به مناسبت اینکه زُنّاری را بر گردن او 

 اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُواْ»  آویخته دید،

معنای آیه این  « وَاحِدًا إِلَـهًا عْبُدُواْیَلِ إاِلَّ أُمِرُواْ وَمَا مَیَمَرْ ابْنَ حَیوَالْمَسِ

است که مسیحیان و یهودیان، اَحبار و رُهبان خود را، عالمان و 

مریم را پروردگاران و خدایان خود بنزاهدان خود را، و مسیح

گرفتند، در حالی که، خدای متعال فرمان داده بود به آنان که 

نند. این آیه وقتی به گوش جز خدای واحد کسی را عبادت نک

حاتم رسید، رو کرد گفت: ای پیامبر خدا، این حرف بنعدیّ

درست نیست، ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و ربّ 

محسوب شدند؟ ... چون در ذهنش از عبادت همان معنایی بود 

 که در ذهن شما اآلن هست. ... .

، پاسخ داد که حاتمبنپیغمبر اکرم در جواب این تصوّر عدیّ

ها گفتند، ها سجده نکردید ... لکن آنچه آنبله، در مقابل آن

 «حاَلالً حَرَّموا وَ حَراماً اَحَلّوا لکِنَّهُم وَ» بی قید و شرط پذیرفتید.

ها حالل وانمود کردند در نظرِ شما و های خدا را آنحرام

حاللهای خدا را حرام وانمود کردند، و شما بی آنکه در صدد 

ها گفتند، بی قید و شرط باشید واقعِ مطلب را بفهمید، آنچه آن

 اطاعتشان کردید؛ عبادت این است. ... .

بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می

خواهد یک خواهد این موجود یک قدرت سیاسی باشد؛ می

خواهد یک عامل درونی باشد، مثل قدرت مذهبی باشد؛ می

خواهد یک تمایالت نفسانی و شهوانی او؛ مینفس انسان، 

موجودی باشد خارج از وجود انسان، اما نه یک قدرتِ 

متمرکزِ سیاسی یا دینی، در مقابل یک زن، در مقابل یک نفر 

جایی قائل است، در آدمی که برای او انسان یک احترام بی

ها یعنی اطاعت مقابل یک دوست؛ عبادت کردن در مقابل این

ها. هر کسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، نکردن ای

 عبادتِ او را کرده است.

جا بخوانم تا معلوم بشود که این فرهنگ یک روایت در این

قرآنی در همه جای منابع اسالمی و مخصوصاً منابع شیعی 

گسترده است، اعم از قرآن و حدیث. روایت از امام جواد علیه

. « عَبَدَه فَقَد ناطِقٍی اِلَ اَصغَی مَن»  فرماید:السالم است، که می

تر است دایره عبادت، نه فقط اطاعت خیلی وسیع

دانگ حواس را هم به یکی کردن، بلکه حتی شش

خب، شما خواهید گفت: پس ما  دادن عبادت اوست.

های درست را هم گوش نکنیم؟ لذا دنبال حدیث میحرف

اگر آن « اللّهَ عَبَدَ فَقَد جَلَّ وَ عَزَّ اهللِ عَنِ النّاطِقُ کانَ فَإن» فرماید:

دانگ حواس و مشاعر تو را گوید و ششکسی که سخن می

گوید، به طرف خود جذب کرده است، از زبان خدا سخن می

تو در حالی که دل به او دادی، ذهن به او دادی، فکر و روحت 

 النّاطِقُ کانَ اِن وَ»  کنی.را به او سپردی، داری عبادت خدا می
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اما اگر چنانچه آن گوینده  « سَیإِبلِ عَبَدَ فَقَد سَیاِبل لِسانِ عَن نطِقُیَ

گوید، از زبان ابلیس دارد حرف دارد از زبان شیطان سخن می

کند و زند، برخالف منطق و فلسفة فکر الهی دارد بحث میمی

کنی، در زند، و تو مذعنانه و معترفانه داری گوش میحرف می

حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی؛ یعنی خود او  همان

زند شیطان است اصالً. خودِ همانی که آن جور دارد حرف می

خواهد بگوییم نمایندة شیطان یا بلندگوی شیطان است، نمی

شیطان، نه؛ خود شیطان، به آن معنایی که شیطان را گفتیم، که 

 معنای قرآنی شیطان هم همان است.

جور باشد، حتی یک موجودی که این اطاعت کردن از یک

قدرت سیاسی نیست، حتی یک قدرت مذهبی نیست، اطاعت 

بی قیدوشرط از او، عبارت است از عبادت او؛ و اگر کسی 

بخواهد عبادت کند فقط خدا را و عبادت غیر خدا نکرده 

باشد؛ یعنی موحّد باشد، یکتاپرست، یکتاگرا باشد، بایستی که 

م مخصوص کند به پروردگار جهانیان، اطاعت مطلق خود را ه

اش کردی به خدای بزرگ. از جمله چیزهایی که اگر پیروی

از جمله چیزهایی که  عبادت آن را کردی، قانون است.

اش کردی، عبادت کردی، نظم اجتماعی اگر پیروی

است. از جمله چیزهایی که اگر اطاعتش کردی، 

پس به کدام  ها و آداب است.عبادت کردی، سنّت

ها و آداب قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ به سنّت

عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؛ لکن سعی 

همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیّت، کن این

 بندة خدا و مشغول عبادت خدا باشی.

نید چطور قضایای شود. ببیببینید چقدر اُفق دید انسان وسیع می

شود. انبیاء که آمدند، همه با تاریخ برای انسان قابل تفسیر می

ایدة توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیاء و مخصوص به 

همۀ انبیای  نبوّت، این را از روی قرآن بیان خواهیم کرد.

موحّد کنند عظام الهی آمدند تا مردم را موحّد کنند. 

ت غیر خدا را از دست و گردن آنیعنی چه؟ یعنی زنجیر اطاع

کند یک جا؛ ها باز کنند. و خود قرآن، به این معنا تصریح می

تا بار سنگین را  « هِمْیْعَلَ کانَتْی اَلَّتِ اَلْأَغاْللَ وَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ ضَعُیَ وَ»

هایی که بر آنان بسته است، از آنان از دوش آنان بر گیرد و غُل

 هدف انبیاء.باز کند. این هم 

شود، وقتی با این نظر، و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه می

بینید یک فکری است، یک کنید، میشما توحید را نگاه می

اصلی است اصالً برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، 

ها در همه حال، مربوط به کیفیّت گیری انسانمربوط به جهت

ست. ببین چقدر این توحید های بشری ازندگی کردن جامعه

مغزِ تفاوت دارد با توحیدِ خدا یک است و دو نیستِ خشکِ بی

 بی روح و ندانسته؛ توحید یعنی این.

 عبادت به معنای اطاعت با استناد به آیات قرآن

حاال بنده در آیات قرآن موارد فراوانی را پیدا کردم، ... بنده 

جاهایی که خوب به دست دو جایش را آوردم. دو نمونه از آن

آید که اطاعت غیرِ خدا، عبادتِ اوست و توحیدِ خالص، می

روح دین، پایة دین، عبارت است از آنکه انسان، اطاعت را هم 

منحصراً از خدا بکند و از برنامة خدایی و از نظام خدایی و از 

 تشکیالتِ الهی. ... .

 

 اطاعت غیرالهی ، مصداق بارز شرک ورزی 

آیا  « حَکَمًای أَبْتَغِ اللّهِ رَیْأَفَغَ»  از سورة انعام است. ... قسمت اول

جز خدا کسی را به عنوان حَکَم بپذیرم و طلب کنم؟ حَکَم را 

اند هم به معنای داور است، هم به معنای حاکم در تفاسیر گفته

خواهد، یعنی فرمان است. آن کسی که انسان حُکم را از او می

خواهد؛ به هر دو مییا داوری را از او می خواهد،را از او می

گویند حَکَم. و خدای متعال هم بهترین داور است، هم بهترین 

 « وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَلَا»  حاکم است. فرمان را هم خدا باید بدهد،

بدانید که از آن خداست آفرینش و فرمان. خودش آفریده، 

آیا جز  « حَکَمًای أَبْتَغِ اللّهِ رَیْأَفَغَ» دهد.  خودش هم فرمان می

 أَنَزَلَی الَّذِ وَهُوَ»  خدا، حاکمی، فرماندهی یا داوری طلب کنم؟

در حالی که خداست که این مجموعه  « مُفَصَّالً الْکِتَابَ کُمُیْإِلَ

را، قرآن را، با تفصیل، با تبیین، بدون اختالط و امتزاج، برای 

یعنی بدون اینکه خَلطی در مباحثش  شما فرستاده است. مُفَصَّالً

باشد، بدون اینکه مطالبش قروقاطی باشد، بدون اینکه سخنِ 

یعنی مُبَیَّناً، با تبیین  « مُفَصَّالً» غیر خدا در او مخلوط شده باشد. 

 تمام و کامل.

»  ایم،ها دادهها که کتاب را به آنآن « الْکِتَابَ نَاهُمُیْآتَ وَالَّذِینَ» 

دانند که این قرآن نازل می « بِالْحَقِّ رَّبِّکَ مِّن مُنَزَّلٌ أَنَّهُ عْلَمُونَیَ

شده است از پروردگار تو به حق. حقاً از خدا نازل شده، از 

پس تو از مردّدان و  « نَیالْمُمْتَرِ مِنَ تَکُونَنَّ فاَلَ»  سوی خدا آمده،
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باشی! مبادا  مبادا مردّد-خطاب به پیغمبر است -دودِالن مباش 

دانی این کتاب از سوی متزلزل و دو دل باشی! تو که می

پروردگار تو آمده، که خدا کتاب را به تو داده و تو آگاهی، 

 واقفی؛ مردّد نشو، قاطع باش.

تمام شد، بسته شد، تخلف « وَعَداْلً صِدْقًا رَبِّکَ کَلِمَتُ وَتَمَّتْ» 

راستی و از روی ناپذیر شد فرمان پروردگار تو، از روی 

ها بیایند، استواری. فرمان پروردگار این بود که سلسله نبوت

مردم را تدریجاً و تدریجاً به حدّ نهایی برسانند، بعد نبوّت 

ها را در مقابل یک اُفق وسیعی، در مقابل آخرین بیاید، انسان

نهایتی قرار بدهد. وسیلة سِیر را، وسیلة دویدن یک میدانِ بی

ها ها اعطا بکند، تا انسانتکامل هر چه بیشتر را به آنرا، وسیلة 

تا  «رَاجعُون هِیإل وإنّا»نهایت بروند؛ بتوانند در این میدان تا بی

خدا. این فرمان پروردگار، این قَدَرِ پروردگار، این کلمة 

 مُبَدِّلِ الَّ»ناپذیر شد. پرورگار بود و تمام شد، بسته شد، تخلف

کس نیست که تبدیل و دگرگون کند کلمات و  هیچ «لِکَلِمَاتِهِ

و اوست شنوا و دانا،  « الْعَلِیمُ عُیالسَّمِ وَهُوَ»  های او را،فرمان

شنوایِ آهنگ نیازهای باطنی شما و دانای به راه و رسم و شیوة 

 تواند برنامه برای شما طرح کند و بریزد.الزم برای شما. او می

ببینید چطور ذهن شنونده را آماده  «األَرْضِی فِ مَن أَکْثَرَ تُطِعْ وَإِن»

کند. در جملة اول، در آیة اول، مسئلة حکومت و داوری می

تر است به حکومت و داوری. در آیة خداست که از همه اولی

ناپذیری دین و فرمان خداست که دوم، مسئله، مسئلة تخلف

خواهد بکند، دشمن و کافر و معاند و معارض، هر غلطی می

بکند؛ فرمان خدا مُمضی است و تمام شده است. در آیه سوم، 

ها نباید ها و هواها و هوساین است که اطاعت از خواست

 األَرْضِی فِ مَن أَکْثَرَ تُطِعْ وَإِن» کرد، از خدا باید اطاعت کرد.

و اگر پیروی و اطاعت کنی از بیشترِ  «اللّهِ لِیسَبِ عَن ضِلُّوکَیُ

از راهِ  «اللّهِ لِیسَبِ عَن ضِلُّوکَیُ»ز اکثریت، مردمِ روی زمین، ا

کنند پیروی نمی «الظَّنَّ إاِلَّ تَّبِعُونَیَ إِن» کنند،خدا تو را گمراه می

و نیستند مگر آنکه  « خْرُصُونَیَ إاِلَّ هُمْ وَإِنْ» مگر گمان را،

زنند. با پندار، با تخمین، با گمان، مردم عمل میتخمین می

ها را برای زندگی ها و روشها و شیوهکسانی که راهکنند. آن 

کنند، آیا یقین دارند به کنند و پیشنهاد میمردم جعل می

دلی یقین کنند، باید آرزو کرد ها؟ اگر از سادهصحت این راه

که یک چهل، پنجاه سال در دنیا بمانند تا ببینند چگونه نقشه

ها چگونه بینیهای محکم، خراب از آب درآمد. ببینند پیش

با  « خْرُصُونَیَ إاِلَّ هُمْ إِنْ»غلط از آب درآمد. یقین هم ندارند؛ 

های تخمین، با گمان، با فرضیه و تئوری، مردمِ دنیا را، جامعه

خواهند اداره کنند، با تئوری. اما خدا با تئوری بشری را می

ی کند؛ با متن واقعیت، با علم و دانش به معناکسی را اداره نمی

 هُوَ رَبَّکَ إِنَّ»کند. ها را به راه راست هدایت میواقعی، انسان

یقیناً پروردگار توست داناتر به حال آن  «لِهِیسَبِ عَن ضِلُّیَ مَن أَعْلَمُ

و او  «نَیبِالْمُهْتَدِ أَعْلَمُ وَهُوَ»شوند از راه او، کسانی که گمراه می

 شدگان.یافتان و هدایتداناتر است به راه

جا انسان با . این«نَیمُؤْمِنِ اتِهِیَبِآ کُنتُمْ إِن هِیْعَلَ اللّهِ اسْمُ ذُکِرَ مِمَّا فَکُلُواْ»

بیند بعد از این مطلب کلی؛ اکثریت کمال تعجّب، ابتدائاً می

مردم را اطاعت نباید کرد، دنبال ظنّ و گمان و تئوری و فرضیه 

آخرین و در مورد نباید رفت، فرمان پروردگار در مورد نبوّت 

های دین، تمام و غیرقابل تغییر شده است؛ بعد از این حرف

گوید که از آنچه که نام خدا بر آن برده کلی، یک دفعه می

شده است بخورید، گوسفندی را که با نام خدا کشتند، ذبح 

کردند، از این حق دارید بخورید، مسئله فرعی! در نظر انسان 

ها با هم دارند. چه ارتباطی این آید کهآمیز میخیلی تعجب

البته آنچه که به عنوان ارتباط، بنده هم بگویم، چیزهایی است 

گویم، شاهد قطعی بر این نیست. که از روی تصوّر خودم می

ها باز است؛ مطالعه کنند، ها و فکرها و درکمیدان برای فهم

 رسد.تناسبش را پیدا کنند، اما به نظر ما هم چیزهایی می

الً در نظر پروردگار که باالتر از این عالم و در سطح و اُفق او

مافوق تصوّر انسان قرار دارد، همان طور که گفتیم، همه مسائل 

اند. برای خدا مسائل کلی مربوط به بشر با مسائل در یک سطح

اش یکی است. برای خدا همه چیز جزئی تفاوتی ندارند، همه

چه مایة سعادت انسان یکی است. برای پروردگار عالم، آن

کند این است، به عنوان یک فرمان مطرح است، فرقی نمی

فرمان جزئی باشد، فرعی باشد، مربوط به یک نفر باشد یا کلی 

 باشد، عمومی باشد، مربوط به همه باشد؛ اوالً.

ثانیاً، مسئلة ذبح و تذکیه را درست بشکافیم. یعنی چه که نام 

خواهد انسان او را که می خدا در هنگام ذبح کردن حیوانی

بخورد، باید آورده بشود. ... هر کاری که به نام غیر خدا شروع 

شد، دارای جهت غیر خدایی است قهراً. وقتی شما کاری را 

برای خاطر پول، برای خاطر هوای نفس، برای خاطر مسائلی از 

این قبیل شروع کردید، با آن نام، با آن یاد؛ این قهراً جهتش 

همان چیزی است که نام و یادِ او را در حین شروع  هم، جهتِ



64 
 

گویند که این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید. ... به ما می

کُشید، با نام خدا بکشید. یعنی حتی ذبیحه را وقتی که می

ترین نیاز شما که خوراک شماست، بایستی ترین، اوّلیضروری

کنی، هم که پر می با نام خدا باشد، برای خدا باشد. شکمت را

شود که شکم پر کردن برای خدا باید پر کنی. نتیجه این می

اصل نیست، خدا اصل است. اگر یک وقتی احساس کردی 

که بخواهی شکمت را پر کنی، از خدا دور خواهی افتاد، این 

را رها کن، پُرش نکن، بگذار گرسنه بماند، بگذار از گرسنگی 

ی حرکتی از تو سر نزند. گیری خدایبمیری و برخالف جهت

برای چه؟ برای خاطر اینکه شکم، اگرچه نیاز اصیلی است، اما 

در زندگی تو، اصل نیست، در زندگی تو اصل خداست و 

، هنگام کشتن گوسفند به ما «اللّه بسم» گیری خدا. این راجهت

هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما یاد  «اللّه بسم»دهد، یاد می

 دهد.می

شروع  «اللّه بسم»شروع کن، حتی غذا خوردن را. با  «اللّه بسم»با 

شروع کن، حتی   «اللّه بسم»گیری را. با کن، حتی عمل جفت

وارد شدن، رفتن، بیرون آمدن، توی خانه، دَرِ دکان، همه کار 

ات برای های زندگیگیریرا. یعنی چه؟ یعنی تمام جهت

باید بر طبق فرمان خدا و در تأمین هر نیازی، وَلو نیازهای اوّلی، 

 اهلل باشد. ... .جهت سبیل

این ذبیحه را سَمبل بگیرید، نام خدا در هنگام کشتن گوسفند 

را یک سَمبل بدان. اگرچه خودش یک حکمی است، حکم 

فقهی است؛ البته باید نام خدا آورده بشود قطعاً، اما شما این را 

 اصیل انسان، فرض کنید یک سمبلی، سمبل نیازهای اساسی و

کشتنِ گوسفند؛ این باید با نام خدا باشد؛ یعنی چه؟ 

ترین، ترین، اوّلیترین، بنیانییعنی حتی اساسی

ترین نیازهایتان را برای خاطر خدا بدانید، اصیل

خوری تا لقمة نانی هم که می برای خاطر خدا بخواهید.

ات برطرف بشود، برای خاطر خدا بخور، برای خاطر گرسنگی

ات را برطرف کن و نیرو در بدنت بِدَم. خب، خدا گرسنگی

پیداست نیرویی که برای خاطر خدا آمده به بدن انسان، برای 

خاطر خدا هم باید مصرف بشود. این نتیجه منطقی و دو دو تا 

 چهارتاست. ببین چقدر دقیق است.

ام خدا بر آن یاد بخورید از آنچه ن «هِیْعَلَ اللَّهِ اسْمُ ذُکِرَ مِمَّا فَکُلُوا»

 اگر به آیات خدا مؤمنید. «نَیمُؤْمِنِ اتِهِیَبِآ کُنتُمْ إِن»شده است، 

چه شده است شما را،  «عَلَیْهِ اللّهِ اسْمُ ذُکِرَ مِمَّا تَأْکُلُواْ أاَلَّ لَکُمْ وَمَا»

 اللّهِ اسْمُ ذُکِرَ مِمَّا»  نم«  تَأْکُلُواْ أاَلَّ»  یعنی به چه دلیل، برای چه

 مَّا لَکُم فَصَّلَ وَقَدْ» از آنچه نام خدا بر آن برده شده است، «هِیْعَلَ

در حالی که خدا تفصیالً، تبییناً،  « هِیْإِلَ اضْطُرِرْتُمْ مَا إاِلَّ کُمْیْعَلَ حَرَّمَ

بیان کرده است برای شما، آنچه که بر شما حرام است، مگر 

 وَإِنَّ»در حال اضطرار؛ غیر از آن، همه چیز برایتان حالل است. 

کنند با هوسبسیاری گمراه می «عِلْمٍ رِیْبِغَ بِأَهْوَائِهِم ضِلُّونَیُلَّ رًایکَثِ

نشی، بدون بینشی. با صِرفِ اهوا و های خود، مردم را، بدون دا

 إِنَّ» کشند.های خود، مردم را به بیراهه و گمراهی میهوس

پروردگار تو همانا به متجاوزان و  «نَیبِالْمُعْتَدِ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّکَ

هایی که مردم را بدون داشتن علم تجاوزگران، داناتر است. این

بق اشاره این آیه، کشند، طو دانش، به بیراهه و گمراهی می

 کنندگان.معتدینند، تجاوزگران، اعتداء و دشمنی

به کناری نَهید آنچه را که گناهش  «وَبَاطِنَهُ اإلِثْمِ ظَاهِرَ وَذَرُواْ»

ظاهر است و آنچه گناهش نهان و باطن است. یک کارهایی 

هست که اشکاالتش، عواقب سوئش ظاهر است؛ قتل نفس 

جان کردن یک جاندار، معلوم است که کار بدی است، بی

بدون استحقاق، معلوم است که کار خالفی است؛ این گناه 

هم گناه بودنش درست، بودنش ظاهر است. یک کارهایی 

فهمد بارز و ظاهر و نمایان نیست، خیلی از چیزها را انسان نمی

روی که این چقدر بزرگ است؛ سخن بدون علم گفتن، دنباله

از غیر علم کردن، نام خدا و یاد خدا را سبک و کوچک 

شردن، اطاعت از غیر خدا کردن، فرمان از غیر خدا شنیدن و 

کند این هایی است که آدم خیال نمیها یک چیزنیوشیدن، این

قدر مضرّات و عواقب سوء داشته باشد، نهان است، پوشیده 

است گناه بودنش، لکن در عین حال، هر دو را بایستی کنار 

 گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است، چه آشکار و چه پنهان.

هایی که بگذارید و واگذارید آن چیز «وَبَاطِنَهُ اإلِثْمِ ظَاهِرَ وَذَرُواْ»

االثمند، گناه ظاهرُاالثمند، گناه بودنشان ظاهر است و باطن

 جْزَوْنَیُسَ اإلِثْمَ کْسِبُونَیَ نَیالَّذِ إِنَّ» بودنشان باطن و پوشیده است.

آن کسانی که گناه را برای خود دستاورد  «قْتَرِفُونَیَ کَانُواْ بِمَا

به اعمالی  کنند، سزا داده خواهند شددهند و کسب میقرار می

 «هِیْعَلَ اللّهِ اسْمُ ذْکَرِیُ لَمْ مِمَّا تَأْکُلُواْ واَلَ» اند.دادهکه انجام می

این  «لَفِسْقٌ وَإِنَّهُ» مخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد نشده است،

نام خدا  فسق است، از دین برون رفتن است. اهمیّت یاد خدا و

 کند.جا رویش تکیه میاین را،
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بیشتر تکیة ما روی این تکه است. البته از اول  «نَیاطِیَالشَّ إِنَّوَ»

جا، همین طور قدم به قدم این آیاتی که خواندیم تا این

جا اشاراتی بود که برای ما مفید بود، برای این مطلبی که این

شود. اما تر میبیان کردیم. البته هر چه بیشتر تدبّر کنید، روشن

استناد ما همین تکه آخر این آیه  قسمت عمدة استدالل و

ها و شیطان «جَادِلُوکُمْیُلِ آئِهِمْیَأَوْلِ إِلَى وحُونَیُلَ نَیاطِیَالشَّ وَإِنَّ» است؛

بستگان خود جبهگان و همهای شرارت به دوستان و همقطب

های فساد ها و قطبدهند تا با شما مجادله کنند. شیطانالهام می

جبهگان و پیوستگان اولیای خود، همو تباهی، اَیادی خود، 

سر بگذارند کنند تا بیایند با شما بحث کنند، سربهخود را پر می

و مجادله کنند. شما تکلیفتان چیست در مقابل این اولیای 

 شما، اما« جَادِلُوکُمْیُلِ آئِهِمْیَأَوْلِ إِلَى لَیُوحُونَ نَیاطِیَالشَّ وَإِنَّ»شیطان؟ 

ها اطاعت اگر شما از آن «لَمُشْرِکُونَ إِنَّکُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ»

کردید، پیروی کردید، مشرکید. ببینید؛ مشرک، خیل صاف، 

پس اطاعت شیطان، یعنی قطب شرارت در مقابل رحمان، 

شیطان در مقابل رحمان است دیگر، شیطان در مقابل خداست 

ت اولیای دیگر، اطاعت شیطان، یعنی قطب شرارت، یا اطاع

هایش، دوستانش، همشیطان، یعنی مزدورانش، آلت فعل

شود که شما ها موجب میجبهگانش، نوکرانش؛ اطاعت این

« إِنَّکُمْ»و اگر اطاعت کنیدشان،  «أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ» مشرک بشوید.

 حتماًً مشرکانید.« لَمُشْرِکُونَ» شما همانا

 اطاعت غیرالهی و نتایج اخروی آن

یک فصل، قسمت دوم از سوره شُعراست که آن را دیگر این 

خیلی وقت نداریم ترجمة مفصّل بکنم، یک ترجمة خیلی 

ترین و نافذترین بیانات کنم که تمام کنیم. جالبکوتاهی می

در زمینة خیلی از معارف، چه در قرآن، چه در حدیث، به 

هایی از قیامت برای مردم بیان سازیصورت تصویرها و صحنه

خواهند درست برای مستمع شده. یک مطلبی را وقتی می

روشن کنند تا  -در احادیث هم همین جور است -مجسّم کنند

ای از قیامت را برایش در اعمال جانش نفوذ بکند، صحنه

جا جا منعکس شده و اینکنند که این ماجرا در آنتصویر می

نزدیک و فرا دست « نَیقِلِلْمُتَّ الْجَنَّةُ أُزْلِفَتِ وَ» از آن قبیل است.

گوید، منتها آمد بهشت برای با تقوایان. روز قیامت را دارد می

گوید. مضارع محقق الوقوع را در زبان با لحن گذشته می

 وَانشَقَّ السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ» شود بیان کرد.عربی، با تعبیر ماضی می

 یعنی خواهد شد. «الْقَمَرُ

و نزدیک و فرا دست آمد بهشت، در  «نَیلِلْمُتَّقِ الْجَنَّةُ أُزْلِفَتِ وَ»

و نمودار و  «نَیلِلْغاو مُیالْجَح بُرِّزَتِ وَ»دسترس از برای متقیّان، 

پدیدار شد دوزخ از برای گمراهان و فریب خوردگان. غِوایَت 

یعنی فریبشان دادیم. غاوین یعنی  «ناهُمیاَغوَ» یعنی گمراهی،

گویند خوردگان، این را میخوردگان، گولگمراهان، فریب

شود گفته می «اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ کُنْتُمْ ما نَیْأَ لَهُمْ لَیق وَ»  غاوین.

 مِنْ تَعْبُدُونَ کُنْتُمْ ما نَیْأَ» خوردگانِ گمراه، به آنان، به این فریب

ن را کجایند آن چیزها و کسانی که به جای خدا آنا «اللَّهِ دُونِ

ها هایی که در زندگی به آنکردید؟ کو؟ آن قطبعبادت می

ها کجایند؟ کردید، اینها را میدل بسته بودید و عبادت آن

ها را عبادت میآن« تَعْبُدُونَ»جا توجه کنید به کلمه عبادت، این

ها عبادتشان میها، که اینکردید. اما ببینیم چه هستند آن

 معلوم بشود.کردند تا معنای عبادت 

آیا آن معبودان شما، شما را یاری  «نْتَصِرُونَیَ أَوْ نْصُرُونَکُمْیَ هَلْ»

یعنی  « نْتَصِرُونَیَ»  شوند؟کنند؟ یا خود از سویی یاری میمی

شود این معبودها شوند خودشان. معلوم مییاری می

کسانی هستند که محتاج یاری شدند، لذاست انسان

بودند این معبودها، نه از نوع اند. از نوع انسان 

 وَ هُمْ هایف فَکُبْکِبُوا»  جان.های بیسنگ و چوب و بت

پس به رو افکنده شوند در  « أَجْمَعُونَ سَیإِبْل جُنُودُ وَ*  الْغاوُونَ

و گمراهان و فریب  «غاوُونَ» ها، آن معبودان ودوزخ، آن

و  « أَجْمَعُونَ سَیإِبْل جُنُودُ وَ»  روان فساد،خوردگان، دنباله

سپاهیان ابلیس همگی، هر کسی که به نوعی برای ابلیس کاری 

کرده، از برای ابلیس خدماتی انجام داده، در راه گمراهی خلق

شان اهلل قدمی برداشته، به هر صورت، در قیامت باشگاه همه

آن « خْتَصِمُونَیَ هایف هُمْ وَ قالُوا» جاست. جهنم است، میعاد آن

ها افتند؛ اینهنگام خصومت با یکدیگر به جان هم میگاه در 

ها گناه را به گردن آن پیشوایان ها؛ اینها به اینها، آنبه آن

ها اندازند؛ اینها میاندازند؛ پیشوایان گناه را به گردن اینمی

گویند شما نامردها بودید که ریسمان به گردن ما انداختید و می

گویند شما ها مید، به زور، به جبر؛ آنما را دنبال خودتان بردی

ای، یک حربهبودید که دنبال ما راه افتادید؛ هر کدامی ضربه

 قالُوا» آورند. دهند و بیرون میای علیه آن گروه دیگر ارائه می

در حالی که در دوزخ  « خْتَصِمُونَیَ هایف هُمْ وَ» گویند یا گفتند  «

سوگند به خدا  « تَاللَّهِ»  مشغول خصومت و جنگ و ستیز بودند؛

ای آشکار. در بودیم ما در گمراهی « نٍیمُب ضاَللٍ یلَف کُنَّا إِنْ» 
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گمراهی عظیمی بودیم، در گمراهی آشکاری بودیم. با 

فهمیدیم گمراه بودیم، با اینکه اگر یک ذرّه اش، نمیآشکاری

فهمیدیم که چه راه غلطی، چه راه بدی، آمدیم، میبه خود می

چه مسیر خطرناک و چه عاقبت کُشنده و مُهلکی است. مایی 

شد، در ها معلوم میکردیم، اینکه اگر یک مقدار فکر می

 عین حال در این گمراهی ماندیم.

سوگند به خدا که ما را در  «نٍیمُب ضاَللٍ یلَف کُنَّا إِنْ تَاللَّهِ»

 گمراهی آشکار بودیم. چه کار ما گمراهی بود؟ این کارمان؛

کردیم با که شما را برابر می «نَیالْعالَم بِرَبِّ کُمْینُسَوِّ إِذْ»

ترسیدیم، از شما ترسیدیم؛ پروردگار جهانیان. باید از خدا می

ودیم؛ بودیم، گوش به فرمان شما بباید گوش به فرمان خدا می

کردیم، برای باید به سوی خدا و برای تقرّب به خدا تالش می

خواستیم، تقرّب به شما تالش کردیم؛ باید روزی را از خدا می

که شما را برابر قرار  «نَیالْعالَم بِرَبِّ کُمْینُسَوِّ إِذْ»از شما خواستیم؛ 

 «الْمُجْرِمُونَ إاِلَّ أَضَلَّنا ما وَ» دادیم و مساوی با پروردگار جهانیان.

« فَما لَنا مِنْ شافِعینَ»کاران. گمراهمان نکرد مگر مجرمان و گنه

و دوست  «مٍیحَم قٍیصَد ال وَ» دیگر امروز شفیعی نداریم،

کاش  «نَیالْمُؤْمِن مِنَ فَنَکُونَ کَرَّةً لَنا أَنَّ فَلَوْ»دلسوزی نداریم. 

 «ةًیَلَآ ذلِکَ یف إِنَّ» شدیم.برگشتی بود ما را به دنیا تا مؤمن می

 ذلِکَ یف إِنَّ» ای است، پند بگیرید،در این ماجرا و صحنه، نشانه

شان مؤمن و بیشترین 7در این سخن نشانه و آیتی است، «ةًیَلَآ

 دارای ایمان نیستند.

ها جا، در این آیات، سخن از کسانی بود که مردم آنببینید این

در کوک هر کسی میرا عبادت کرده بودند، بعد که درست 

ها راه بینیم که عبادتشان به این معنا بوده که دنبال آنرویم، می

ها را برابر با خدا دانسته بودند، آنچه را از خدا افتاده بودند، آن

خواستند، آنچه را که برای خاطر ها میباید طلب داشت، از آن

 کردند.ها را میخدا نباید کرد، مراعات نظر آن

 

 

 دهم مبحث به گذرا نگاهی

عبادت منحصر در پرستش وتقدیس نیست بلکه اطاعت 

اگر واسطه دستور الهی -از هر کسی و هر چیزی نیز 

باشد. در نگاه قرآن به معنای عبادت او می -نباشد

ورزی است. ازطرفی اطاعت غیر خدا مصداق شرک

ها در عمل توحیدی، رنگ و ترین گزارهیکی از مهم

به اعمال است و این که هدف بوی خدایی دادن 

 وغرض اصلی از عمل خداوند باشد.
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 سؤاالت

 اسالمی با چه مالکی قابل ها در جامعهوجود برخی برتری-1

 قبول است؟   

تواند افراد را عوض کند آیا تغییرات در جامعه است که می-2

 کند؟ یا تغییر در افراد است که جامعه را دگرگون می

چرا در برخی جوامع با وجود اختالف طبقاتی، اعتراضی از -1

 شود؟ راه مقابله با این عامل چیست؟سوی محرومان دیده نمی

 های اسالم برای نفی طبقات اجتماعی چیست؟آموزه-1

 الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 لِلَّهِ سَیقُولُونَ( ۳1) تَعْلَمُونَ کنتُمْ إِن هافی مَن وَ الْأَرْضُ لِّمَنِ قُل» 

 رَبُّ وَ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ رَّبُّ مَن قُلْ( ۳3) تَذَکرُونَ فَلَا أَ قُلْ

 بِیدِهِ مَن قُلْ)۳0) تَتَّقُونَ فَلَا أَ قُلْ لِلَّهِ سَیقُولُونَ( ۳3) الْعَظِیمِ الْعَرْشِ

 تَعْلَمُونَ کنتُمْ إِن عَلَیهِ یجُارُ لَا وَ یجُیرُ هُوَ وَ ْءٍشی ِکلّ مَلَکوتُ

 وَ ِبِالْحَقّ أَتَینَاهُمْ بَلْ( ۳3) تُسْحَرُونَ فَأَنی قُلْ لِلَّهِ سَیقُولُونَ( ۳۳)

 إِلَاهٍ مِنْ مَعَهُ کانَ مَا وَ وَلَدٍ مِن اللَّهُ اتخَّذَ مَا( 37) لَکاذِبُونَ إِنَّهُمْ

 اللَّهِ سُبْحَنَ بَعْضٍ عَلی بَعْضُهُمْ لَعَلَا وَ خَلَقَ بِمَا إِلَاهِ ُّکلُ لَّذَهَبَ إِذًا

 (31)  «یصِفُونَ عَمَّا

 سوره مبارکه مؤمنون

 قَبْلِکمْ مِن الَّذِینَ وَ خَلَقَکمْ الَّذِی رَبَّکمُ اعْبُدُواْ النَّاسُ یأَیهُّا»

 وَ بِنَاءً السَّمَاءَ وَ فِرَاشًا الْأَرْضَ لَکمُ جَعَلَ الَّذِی( 21) تَتَّقُونَ لَعَلَّکمْ

 تجَعَلُواْ فَلَا لَّکمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلَ

 (22) « تَعْلَمُونَ أَنتُمْ وَ أَندَادًا لِلَّهِ

 سوره مبارکه بقره

 وَ شُعُوبًا ْجَعَلْنَاکمُ وَ أُنثی وَ ذَکرٍ مِّن خَلَقْنَاکمُ إِنَّا النَّاسُ یأَیهُّا»

 «خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَئکمْ اللَّهِ عِندَ ْأَکرَمَکمُ إِنَّ لِتَعَارَفُواْ قَبَائلَ

(11) 

 مبارکه حجراتسوره 

 

 خالصه مباحث گذشته

... عرض کردیم که توحید را در صورتی که ما به عنوان یک 

ها عقیدة عمل خیز و تعهّدانگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام

نهد، و گفتیم که باید و تعهّدها را از این عقیده بر دوش ما می

ها مخصوص ها و تعهّدها را بفهمیم، و البته این تعهّداین الزام

ها هم نیست؛ بلکه تکیه ببیشتر این تعهّدات زندگی فردی انسان

روی زندگیِ اجتماعی است. روی نظام اجتماعی و شکل 

ای وارد شد، اول جامعه است؛ یعنی توحید وقتی در جامعه

کند، بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با کاری که می

اینکه این کار انجام دهد. بعد از این عقیده است، انجام می

رسد به اینکه یک انسان موحّد چه گرفت، آن وقت نوبت می

 تکالیفی دارد به عنوان یک فرد.

به هر صورت، این تعهّدات را باید شناخت و دانست. ما تعبیر 

های توحید. گفتیم کردیم از مجموعه این تعهّدات به قطعنامه

ه قرارداد و دهد، یک مجموعای به ما میتوحید یک قطعنامه

گذارد. ما برای اینکه بتوانیم انشاءاهلل الزام را روی دست ما می

موحّد زندگی کنیم، الزم است که این تعهّدات را فعالً بدانیم. 

اوّلیِ از این تعهّدات، عبارت بود از اینکه عبودیّت و اطاعت، 

 منحصراً از آنِ خداست؛ این اول تعهّد توحید است. ... .

 ی طبقات اجتماعی در بینش توحیدیاصل دوم: نف

گذارد، امروز دومین تعهّدی که توحید بر دوش موحّد می 

توان جامعه موحّد، فرد موحّد، دنیای موحّد، با این عنوان می

 مشخص کرد ...: توحید و نفی طبقات اجتماعی. ... .

نفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیالتش را 

جامعۀ توحیدی ... یک جامعۀ بی نیم،کبعداً عرض می

های انسانای است که گروهطبقه است، یک جامعه

ها در آن جامعه از یکدیگر بر حَسَب حقوق و مزایا 

ها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی میهمة انسان جدا نشدند.

کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع 

ای است کنند. این جامعهیکنند و حرکت محقوق زندگی می

بندی اجتماعی، در مقابل دیدِ ذهن ما که توحید از لحاظ طبقه

 گذارد.و تصوّر ما می

بینیم اختالف طبقاتی از جمله گردیم، میبه تاریخ که برمی

دردهای مزمن تاریخ است در همه اجتماعات. نه فقط 

های مانده قبایلی، نه فقط اجتماعات سرزمیناجتماعات عقب

هایی که مادر دور از تمدن، بلکه در آن کشورها و سرزمین

جاها اتفاقاً تمدن بشری و گاهوارة تمدن بشری هستند، در همان

ترین صورتی ای و کریهترین چهرهاختالفات طبقاتی با زشت

دهد. واقعاً الی اوراق تاریخ نشان میخودش را به ما از البه
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تاریخ بشر از جمله همین  ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ

است: اختالف طبقاتی. یعنی چه اختالف طبقاتی؟ یعنی اینکه 

ها همه مثل کنند، اینهایی که در این جامعه زندگی میانسان

اند به اینکه محرومیت بکشند، هم نیستند. یک عده محکوم

های دیگر را بکنند و باید از این رنج ببرند، خدمت گروه

ای هم نداشته باشند. یک عده هم لهمحرومیت و رنج، گ

مند باشند، لذّت و عیش زندگی بایستی برخوردار باشند، بهره

ها بتوانند استفاده بکنند و ها باشد، از همة مزایا آنبرای آن

 اشکالی هم نداشته باشد. 

.... مهدِ تمدن بشری یا یکی از مهدهای تمدن بشری هندوستان 

ها قائل چهار طبقه اصلی این است و اختالف طبقاتی غوغاست.

ها بودند. ... طبقة اول برهمنان، رجال دینی و روحانی، که این

باالترین طبقات اجتماعی بودند. طبقة دوم سپاهیان و 

گذشتیم، طبقة زارعان و شاهزادگان، ... . از طبقة دوم که می

کارگران بود، صنعتگران، این دو طبقه باال که برای اجتماع 

کرد؟ جز اینکه چند تا کردند، برهمن چه کار میکاری نمی

هایش را تکان بدهد. آن خان و ورد و ذکر بخواند و دست

کرد؟ جز اینکه یک قدری بیشتر امالک و شاهزاده چه کار می

تر قلمرو یک قدری بیشتر ثروت و یک قدری بیشتر و وسیع

آقایی برای خودش درست بکند. اما صنعتگران و کشاورزان 

دادند، طبقه سوم بودند کارِ این سرزمین عظیم را انجام میهمه 

ها. طبقه چهارم مردم عامی بودند. عامه مردم، یعنی مردم این

معمولی. البُد کاسب، کسانی که در جامعه به کارهای دستی و 

کوچک مشغول هستند. زیر این چهار طبقه، یک طبقه دیگر 

آریایی اصالً نیستند، ... گفتند از نژاد ها میوجود داشت که آن

ها. ... آن وقت، دو نفر آدم از دو اند؛ طبقه نجسپس نجس

طبقه حق ندارند با هم ازدواج کنند، با هم حرف بزنند، با هم 

دست بدهند، پهلوی هم بنشینند، با هم راه بروند، با هم رفاقت 

در کنند وَ قِس عَلَیهِ فَعلَلَ و تَفعلَل. ... چرا جدا بشوند؟ ... 

گفتند ... برای خاطر اینکه برهما، گفتند؟ میجواب چه می

خواست موجودات را پدید بیاورد، خدای بزرگ، وقتی که می

ها را از سر خود آفرید، خواست انسان بسازد، برهمنوقتی می

های خود، ها و سپاهیان و شاهزادگان را از دستخان

را از پاهای کشاورزان را از بازوهای خود و مردم طبقه عام 

خود و طبقات نجس اصالً برهما نیستند، از آن ریشه پاک 

 نیستند، از این نژاد نیستند. ... .

کنید که در یک چنین اجتماعی، آیا امکان دارد شما فکر می

که اختالف طبقاتی روزی برافتد؟! چنین چیزی ممکن است؟ 

کنید چه کسی چرا ممکن باشد؟ اختالف طبقاتی را فکر می

ن است بر بیندازد در یک جامعه مختلف الطبقات؟ آیا ممک

گوید برای خاطر آید میمند؟ آیا طبقه برخوردار میطبقه بهره

خدا من از حقوقم گذشتم؟ اینکه خیال خامی است. البد اگر 

اختالف طبقاتی بخواهد برافتد در اجتماعی، طبقة محروم باید 

نین طبقۀ پایین در یک چ حق خودش را بخواهد. ...

اجتماعی ... محال است اعتراض کند. چرا؟ برای 

خاطر اینکه او معتقد است وضع طبیعی این جوری 

اند، قابل تغییر جور آفریده شدهاست، اصالً ذاتاً این

جور ساخته شود کاری کرد، این، نمیو دگرگونی نیست

 جور آفریده شده. ... .شده؛ این

کردند، دقت را عوض میشدند، افکار البته مُصلحینی پیدا می

کنم این کنم، تصریح نمیکنید به این نکته ای که عرض می

معنا را، اما این نشانه یک فلسفة اختصاصی مخصوص ادیان 

آمدند، اول فکر را عوض میمصلحینی می است.

، اول میکردندکردند، اول فرهنگ را دگرگون می

آن فلسفه، گفتند که این فلسفه غلط است، براساس غلط بودن 

کردند به اینکه این وضع ظالمانه است. مردم را قانع می

برداشت صحیح از تحوالت تاریخی این است. این درست 

شد، اول شکل نیست که ما بگوییم اول وضع عوض می

ها و افکار دگرگون میشد، بعد فلسفهاجتماعی دگرگون می

هم  جا هندوستان بود، ایرانگشت. ... مالحظه کردید، این

همین جور بود، مصر هم همین جور بود، چین هم همین جور 

 بود. ... .

 راهبرد اسالم در نفی طبقات اجتماعی

اسالم آمد اعالن کرد که خدایانی نیست، خدایان 

کردند که دو هایی که تصوّر می. آنغلط است؛ خداست

اند، با دو گونه تمایزات و خدا، دو گروه انسان را آفریده

اند. یک خداست، همه عالم را هم او شتباه کردهمشخصات، ا

آفریده، تدبیر جهان و جهانیان یکسره در قبضة قدرت اوست و 

هم همه را برابر آفریده. او همه را از یک اصل، از یک طینت، 

از یک فطرت، از یک ریشه و منشأ مادی درست کرده. آیات 
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ی الَّذ رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ هَایُّأَ ای» قرآن در این زمینه فراوان است؛

 . ... .«قَبْلِکُمْ مِنْ نَیالَّذ وَ خَلَقَکُمْ

اند. ها از یک اصل و یک منشأ و یک ریشهگفت همة انسان

ها ها با یک نوع تجهیزات به دنیا آمدند. همة انسانهمة انسان

ها میاند. همة انساننهایتالیق اوج و پرواز به سوی تکامل بی

تر بشوند. این استعداد در توانند بزرگ و بزرگ و بزرگ

 همگان هست. ... .

ها این یک آموزش اسالمی است. در سایة توحید به انسان

تعلیم شد، اثبات شد، مسجّل شد، که در متن جامعه اختالف 

آورد، ای که اسالم به وجود میطبقاتی وجود ندارد. آن جامعه

طبقه طبقه نیست، ممکن نیست آن جامعة گروه گروه نیست، 

مردمی از حقوقی برخوردار باشند که دیگران از آن حقوق 

شود که مردم از دو برخوردار نباشند. در آن جامعه گفته نمی

اند. در آن جامعه اصل، دو منشأ، دو ریشه یا بیشتر آفریده شده

شود که یک نفر از خاک آفریده شده، آن دیگری گفته نمی

که از نور آفریده شده. از لحاظ مادی، منشأ فرض بفرمایید 

مادی همه یک چیز است. بنابراین توحید به معنای یک خدا 

قائل بودن، تدبیر و خلق و آفرینش و ادارة جهان را از یک 

 خدا دانستن، ضامن نفی طبقات اجتماعی است.

ای به آن صورت جا یک فلسفهجور نیست که همه... این

ها و ملّتدر اجتماعاتی، در میان جمعیتداشته باشد؛ ای بسا 

کنند هایی که مطرح میهایی، از لحاظ فلسفه و ادعا و بینش

میان مردم، همه در سطح واحدی قرار داشته باشند، اما در عمل 

اختالف طبقاتی وجود داشته باشد، همچنانی که در دنیای 

 خواهم بگویم این اختالف طبقاتی،امروز ما هست. ... حتی می

تر است از آن اختالف طبقاتی آن رذالت آمیزتر و موذیانه

گفتند که بله، ما با همدیگر تفاوت داریم؛ ها صاف میروز. آن

گویند که ما برادریم با هم، همه در یک طرازیم، ما ها میاین

بینیم که این اصالً حامی حقوق شما هستیم، اما در عمل می

 جور نیست. ... .

ها ای از این آموزشرا نفی کرده. ... گوشه هااسالم همه این

 که در آیات زیر، نشان آن نمایان است، بدین قرار است:

این یک  خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست.

حرفی اسالمی است. خالق همه یک نفر است، خداست. می

کند. اگر چنانچه ما کند؟ خیلی فرق میگویید چه فرق می

آن اجتماعی و آن  دوتاست ... قائل شدیم که خالق

فلسفۀ دوخدایی، دوخدایی بودنش، اولین تأثیری 

بخشد این است که دو گروه در اجتماع به که می

وقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این آیند. وجود می

اند، یک اند، یک گروهاست که مردم جامعه همه یک صف

الزمة این جمله دارم، اند. کار به اند، برادر و در کنار همطبقه

خواهم توجه کار به لوازم آن فلسفه منسوخ باستانی ندارم. می

کنید که وقتی ما معتقدیم خدا یک است، یعنی چه. خدا یک 

است و دو نیست، یعنی بندگان خدا در یک ترازند، در دو تراز 

نیستند. از جمله معانی خدا یک است و دو نیست، این است؛ نه 

یش این است. این بندگان خدا در دو طبقه اینکه همة معنا

اند، چرا؟ چون خدایشان یکی است، نیستند، در یک طبقه

 آفریدگارشان یکی است.

ها محبت بیشتری داشت هنگامی که آیا خدا به یک عده از این

 أَحِبَّاؤُهُ وَ اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ یالنَّصار وَ هُودُیَالْ قالَتِ وَ» ها را آفرید؟ این

یهود گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، خدای متعال  «

کشد. ها را به رخ میهای ایندر جای دیگر، یکی از جنایت

. « اءَیأَنْبِ تَقْتُلُونَ فَلِمَ قُلْ» کند. دهد، هم شماتت میهم جواب می

اگر شما این قدر با خدا رفیق و نزدیک و قوم و خویشید، چرا 

اش را کشتید؟ غمبرهایش را کشتید؟ چرا بندگان برگزیدهپی

های خدا و نزدیکان خدا گفتند که ما بچهها میچرا؟ یهودی

گوید این حرف هستیم، یک امتیازی داریم. نخیر؛ اسالم می

 هادُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ای قُلْ»فرماید: غلط است. یک جای دیگری می

 کُنْتُمْ إِنْ الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا النَّاسِ دُونِ مِنْ لِلَّهِ اءُیأَوْلِ أَنَّکُمْ زَعَمْتُمْ إِنْ

 « نَیبِالظَّالِمِ مٌیعَلِ وَاللَّهُ هِمْیأَیْدِ قَدَّمَتْ بِمَا أَبَدًا تَمَنَّوْنَهُیَ وَلَا*  نَیصادِقِ

گویید با خدا خیلی رفیق و نزدیکید، اگر راست اگر شماها می

رگ کنید. خب، از این زندگی پوشالی گویید، تمنّای ممی

برهید، به خدای محبوبِ عزیزِ هم جبهة قوم و خویشتان نائل 

»  فرماید:جا، بعد میبشوید دیگر، شما که از خودتان است آن

ها تمنّای مرگ کنند. محال است که این « أَبَدًا تَمَنَّوْنَهُیَ وَلَا

 ها و تمنّای مرگ؟!یهودی

مدبّر امور همگان خداست. این مسئلة پس خالق و معبود و 

چنانچه خالق و معبود یکی  خیلی مهمی است که اگر

همه  ها در یک طبقه و یک ترازند.شد، ناگزیر انسان

از اصل و ریشة مادی واحدی آفریده شدند. روی این کلمه 

مادی دقت داریم، تکیه مخصوص داریم؛ از جنبة مادی، از 

ها از یک اصل و یک ریشه نجنبة ساختمان بدنی، همة انسا
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اند. هیچ کس در آفرینش از مزیتی که منشأ آفریده شده

مند نیست. این را هم دقت های حقوقی باشد، بهرهبرخورداری

کنید؛ نه اینکه از مزیّتی برخوردار نیست؛ چرا، ممکن است 

هایی بر اثر شرایطی، یک استعداد خاصی پیدا کنند؛ انسان

ک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خب، یک مزیّتی شد. ی

خلقتی جوری به وجود آمده باشد که نابغه باشد. ممکن است 

کسی از پدر و مادری تولید شده که با استعداد است. یکی کم 

تر و استعدادتر است، یکی نیرومندتر است، یکی ضعیف

تر است، پس این الغرتر است، یکی زیباتر است، یکی زشت

ن اختالفات منشأ اختالف حقوقی اختالفات هست، اما ای

نیست. چنین نیست که آن کسی که از قوایِ جسمیِ بیشتری 

برخوردار است، از حقوقِ اجتماعیِ بیشتری برخوردار باشد، 

ابداً! چنین نیست آن که در یک خانه اشرافی و متنفذی به دنیا 

آمده، از امکانات بیشتری برخوردار باشد. هرگز! اسالم اگر 

کند؛ اگر تعلیم و ها باز میکند، برای همة بچهمی مدرسه باز

ها امکان دهد؛ اگر به انسانها میدهد، برای همة بچهتربیت می

دهد، به همه میکسب و کار و تالش و سعی در زندگی می

 دهد.دهد، به همه میدهد؛ کار اگر می

در جامعة اسالمی با حکومت اسالمی، ذیلِ ظلِّ مقررات 

جور نیست که کسی برای درس خواندن، برای اسالمی، این

کار کردن، برای چیز فهمیدن، برای پول در آوردن، برای کار 

گرفتن، برای شاغل شدن، حتی تا باالترین مقامات، محتاج 

جور است؛ میدانی است پارتی باشد. در جامعة اسالمی این

،؛ ها انسان؛ بروندها راه در مقابل میلیونوسیع و دارای میلیون

ها و همه استفاده کنند، همه در این میدان به سوی هدف

مقصودهای مادی و معنوی بدوند، هیچ اشکالی ندارد، راه 

های غیرتوحیدی، برخالف جلوی همه باز است؛ برخالف نظام

کنند و های جاهلی که جاده را برای بعضی آسفالته مینظام

به قول سعدی ها را پر از خار و سنگ و مانع. برای بعضی، راه

گشایند، در جامعة اسالمی اینبندند و سگ را میسنگ را می

 جور نیست.

ترین مقامات برسند. ... توانند در جامعة اسالمی به عالیهمه می

. 

بنابراین هیچکس در آفرینش از مزیّتی که منشأ 

مند نیست، ولو های حقوقی باشد، بهرهبرخورداری

ها مند است. همۀ مزیّتها بهرهاینکه از بعضی مزیّت

های مداوم و در اختیار همگان و وابسته به تالش

؛ همه چیز های خود آدمی استها و مجاهدتکوشش

های خاصی که برای عرض کردم جز آن مقام -هاهمة مقام

هدایت و رهبری بشر، به صورت الهی معین شده و مهیا شده، 

ست؛ یعنی از آنِ همة جهان از آنِ او -گویم فعالًها را نمیآن

خدا و آدمیان همه فقیران درگاه اویند. همه از او باید بخواهند، 

همه از او باید بگیرند، همه باید دست نیاز به سوی او باز کنند، 

 اند.جا یکسانو همه در این

السالم هم که فرزند پیغمبر و فرزند امیرالمؤمنین امام سجاد علیه

السالم ین بن علی، علیهمو فرزند فاطمة زهرا و فرزند حس

کند این است، او هم باید بنالد، زار بزند، اشک بریزد؛ و می

کار را. یک آدم غیر وابسته به این خاندان پاک هم در مقابل 

جور باید زار بزند. برای کسب و کار دنیا، امام باقر خدا همین

زند. رود بیل میالسالم هم میالسالم و امام صادق علیهعلیه

زند. امام صادق را مثال نزم، آدم معمولی هم بیل می یک

کند، کار در دوران قدرت، السالم هم کار میامیرالمؤمنین علیه

ترین فرماندهدر دوران آقایی، در زمان پیغمبر، یکی از بزرگ

ها ها و همه جنگهای سپاه پیغمبر، در غالب جنگ

باغداری میرود زند، میرود بیل میامیرالمؤمنین است. می

کند و از این قبیل. ببینید، پول اگر رود آبیاری میکند، می

بخواهید به دست بیاید، باید کار کنید، دانش اگر بخواهی، 

باید درس بخوانی، مقام سیاسی اگر بخواهی باید تالش الزم را 

بکنی. و راه تالش در مقابل همگان باز است، همه، هر کسی 

 رسد.تالش کرد، می

سالم این است و البته این منطق را در سراسر قرآن، در منطق ا

توان به وضوح پیدا کرد. باز اینهای گوناگون، فراوان، میآیه

دهم به قرآن و به متن قرآن. بروید جا هم من شما را ارجاع می

قرآن را باز کنید، با تدبّر در قرآن نگاه کنید که مشمول این 

قفل بر دل  « أَقْفَالُهَا قُلُوبٍی عَلَ أَمْ الْقُرْآنَ رُونَتَدَبَّیَ أَفاَلَ»  آیه نباشیم،

 نباشیم، تدبّر کنیم قرآن را.

 نفی طبقات اجتماعی با استناد به آیات قرآن

 خالق واحد، نافی طبقات اجتماعی -1

 ۳1حاال به این آیات قسمت اول، مربوط به سورة مؤمنون آیه 

 توجه کنید. 31تا 
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ای پیامبر، بگو زمین  « تَعْلَمُونَ کُنتُمْ إِن هَایفِ وَمَن الْأَرْضُ لِّمَنِ قُل» 

دانید. به مشرکین و هر آنچه در اوست از آن کیست؟ اگر می

های نفوذ خدایان خودشان را بگو، به مشرکینی که منطقه

کردند، بگو زمین و هر چه در کردند و مشخص میتقسیم می

خواهند گفت از آن « لِلَّهِ سَیَقُولُونَ» آن است متعلق به کیست؟

ها را خداست. خب، مشرکین مکه معتقد به }اهلل{ بودند و بت

ها را شفاعت خواهند کرد، میشفیعانی که پیشِ }اهلل{ آن

 آیید؟بگو پس چرا به خود نمی« تَذَکَّرُونَ أَفَلَا قُلْ» دانستند، 

بگو کیست «  مِیالْعَظِ الْعَرْشِ رَبُّوَ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ رَّبُّ مَن قُلْ» 

  «لِلَّهِ قُولُونَیَسَ» مدبّر هفت آسمان و مدبّر عرش بزرگ. ...

ها هم از آنِ خداست. قدرت و مُلک خواهند گفت آن

بگو  «تَتَّقُونَ أَفَلَا قُلْ» پروردگار بر آسمان و زمین گسترده است.

و فکرتان را بر  کنید از این خدا؟ عملتان راپس چرا پروا نمی

 دهید؟طبق گفتة او و فرمان او قرار نمی

بگو  «هِیْعَلَ یُجَارُ وَلَا رُیجِیُ وَهُوَ ءٍیْشَ کُلِّ مَلَکُوتُ دِهِیَبِ مَن قُلْ»

کیست آن که ملکوت و حکومت و سلطنت مطلقة همه چیز 

ها در اختیارشان است، در دست اوست. آن کسانی که قدرت

ظاهر یک جسمی مسلّط باشند. شما که فوقش این است که بر 

مالک خانة خودتان هستید، یک آجر را از جایی به جایی می

جا گذاری، تسلّطت همین اندازه است. یک آهن را از این

گذاری، دو قطعه را با همدیگر جوش جا میداری به آنبرمی

کنی، تسلّط تو بر یک قطعه آهن دهی یا از هم جدا میمی

است. اما آن کسی که بر تمام ذرّات اجزای این همین اندازه 

هایش در اختیار او و به فرمان موجود مسلّط است، حرکت اتم

ها تمام اوست، در گیاهان رشد و نمو، در حیوانات و انسان

ها و همه چیزشان خالصه در قبضة حرکات داخلی وجود آن

بگو  «ءٍیْشَ کُلِّ مَلَکُوتُ دِهِیَبِ مَن قُلْ»قدرت اوست، او خداست. 

 وَهُوَ» به دست کیست ملکوت و سلطنت و قدرتِ همه چیز،

رغم او کسی پناه علی« هِیْعَلَ جَارُیُ وَلَا» دهد،و او پناه می «رُییُجِ

شود؛ یعنی از خدا بگریزی و به کس دیگری پناه داده نمی

یعنی این. فرض کنید مسیحی « هِیْعَلَ جَارُیُ»  ببری در مقابل خدا،

معصیت خدا بکنند، به آغوش عیسی بگریزند و عیسی پناه  ها

ها حمایت کند، چنین ها، و در مقابل خدا از آنبدهد به آن

دهد هر موجودی را، او پناه می «رُیجِیُ وَهُوَ» چیزی ممکن نیست.

رغم او، بر ضد او، کسی پناه علی «هِیْعَلَ جَارُیُ وَلَا» هر انسانی را

دانید. کیست که این اگر می «تَعْلَمُونَ کُنتُمْ إِن» شود،داده نمی

خواهند گفت ملکوت همه چیز در  «لِلَّهِ سَیَقُولُونَ»جور است؟ 

رغم او دهد و علیدست خداست و آن خداست که پناه می

بگو پس  «تُسْحَرُونَ فَأَنَّى قُلْ»شود هیچ کس، پناه داده نمی

 خورید؟چگونه فریب می

کند؛ خوردگی تکیه میروی فریب و لطیف است که قرآن

خواهد مردم غافل نمانند، فریب خوردن، غافل ماندن. دائماً می

فریب نخورند، چشمشان را باز کنند. قرآن مطمئن است که 

شود و درست هم اگر مردم چشم را باز کنند، نظر او تأمین می

گوییم اگر دنیا هست. ما هم امروز حرفمان این است. ما هم می

گذارد ها و غرورها نمیز چشمش را باز بکند؛ منتها جهلامرو

 ها باز بشود.گذارد که چشمهای خائنانه نمیو از طرفی دست

ایم، بلکه حقیقت را در اختیار آنان نهاده «بِالْحَقِّ نَاهُمیْأَتَ بَلْ»

و حقاً آنان دروغگویند. مطلب را برایشان  «لَکَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ»

ها با این حق را در اختیارشان گذاشتیم، آن روشن کردیم،

وضعی که از لحاظ فکری و عملی پیش گرفتند، بهانه می

نگرفته است « وَلَدٍ مِن اللَّهُ اتَّخَذَ مَا»تراشند. تراشند، بهانه دروغ می

هیچ معبودی در کنارِ او  «إِلَهٍ مِنْ مَعَهُ کَانَ وَمَا» خدا هیچ فرزندی،

 و با او وجود نداشته است.

ایضاً دقت کنید که محل اتکاء و استناد، بیشتر در این قسمت 

است، البته آیات قبلی هم داللتی داشت بر آنچه که مورد نظر 

اگر بنا بود که خدایانی  «خَلَقَ بِمَا إِلَهٍ کُلُّ لَّذَهَبَ إِذًا»بود. 

ق و آفریده خود را به بودند، هر خدایی مخلومی

برد. یعنی اختالف، یعنی اختالف طبقاتی سویی می

، یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در هامیان انسان

آفرینش، آفرینش جهان و انسان. آنی که خدای نوری و 

خدای ظلمتی و خدای انسانی و خدای طبقه باالیی و طبقه 

تکه جدا جدا پایینی قائل است، این آفرینش را یک تکه چهل 

داند. اما بر طبق نظر توحید، آفرینش، یک قطعة متّصل و می

منسجم واحد است. انسان و حیوان و کوه و فلک و زمین و 

موجودات، همه و همه با همدیگر اتصال و ارتباط دارند، همه 

اگر چندین  «خَلَقَ بِمَا إِلَهٍ کُلُّ لَّذَهَبَ إِذًا» با هم وحدت دارند.

بودند، هر الهی، هر معبودی، مخلوق و آفریدة خدا و معبود می

و بعضی از  «بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ وَلَعَلَا»برد، خود را به سویی می

« صِفُونَیَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ» گرفت.آنان بر بعضی دیگر برتری می

 د. ... .کننپاک و منزّه و مبرّاست خدا از آنچه که توصیف می

 خطاب همگانی، نافی طبقات اجتماعی -2
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هان  «النَّاسُ هَایُّأَ ایَ». 22و  21قسمت بعدی از سورة بقره است، آیه  

ها، خطاب به کیست؟ خطاب به ای مردمان، ای انسان

های سیاه یا سفید طبقه باال و پایین نیست خطاب به انسان

خطاب نیست. خطاب به یک گروهی از انسانیّت نیست، 

 هَایُّأَ ایَ»تکیة ما روی این کلمه است؛  به همه انسانیّت است.

عبادت و عبودیّت کنید  «رَبَّکُمُ اعْبُدُواْ»ها، هان ای انسان «النَّاسُ

آن که آفرید شما  «خَلَقَکُمْی الَّذِ» پروردگارتان را که یکی است،

مگر  «تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ»و همة گذشتگانتان را  « قَبْلِکُمْ مِن وَالَّذِینَ»را، 

که تقوا پیشه کنید؛ یعنی این عبادت، این عبودّیت، موجب 

 -تقواست. یکی از چیزهایی که تقوا را، آن حالت نیک جالب را

آن حالت مصونیت از گناه  -تشریح کردم برایتان که تقوا یعنی چه

لذا  آورد، عبودیّت خداست.را، در روح، در انسان، به وجود می

ای که همۀ مردم بندۀ خدا هستند و جامعه جامعه در

شکل بندگیِ خدا دارد، در آن جامعه، تقوا هر چه 

هر چه تقوا بخواهی فراوان، قحط تقوا  بخواهی فراوان است.

 نیست مثل روزگارِ ما!

، ببینید همه چیز برای همه است. «فِرَاشًا األَرْضَ لَکُمُ جَعَلَی الَّذِ»

» ها، همه. شما، شما یعنی کی؟ انسانآن که قرارداد برای 

و آسمان را بنایی  «بِنَاء وَالسَّمَاء» زمین را گسترد « فِرَاشًا األَرْضَ

 بِهِ فَأَخْرَجَ» از آسمان آبِ باران  «مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنزَلَ»  استوار،

ها یوهبرون آورد به وسیلة این باران از م « لَّکُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنَ

برای روزی شما، نه روزی طبقة خاصی و شما صدقه سری آن

 تَجْعَلُواْ فاَلَ» ها بخورید، نه؛ برای همه. حاال که این جور است، 

پس دو خدایی نشوید، با دو تا خدا قرار دادن، با  «أَندَادًا لِلّهِ

ها را به دو گروه رقیب و هماورد برای خدا فرض کردن، انسان

 فاَلَ» اند ده گروه تقسیم نکنید، همه یک گروهو سه گروه و 

دانید، برای خدا شما که می«  تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ أَندَادًا لِلّهِ تَجْعَلُواْ

 شریکان و رقیبان فرض مکنید.

 در برتری، نافی طبقات اجتماعی« تقوا»شاخص  -1

ها خیلی رایج بعد سورة حجرات، این آیة معروفی که در زبان

 «وَأُنثَى ذَکَرٍ مِّن خَلَقْنَاکُم إِنَّا النَّاسُ هَایُّأَ ایَ»  .11است، آیه  و دایر

ها، باز خطاب به همه است، ما آفریدیم شما را از ای انسان

مردی و زنی. همه شما را از یک مرد و یک زن، همانی که در 

جور بیان شده، السالم ایندیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیه

 ن آیه است:مضمون همی

 «حَوَّاءُ وَالْأُمُّ آدَمُ أَبُوهُمُ*  أَکْفَاءُ التِّمْثَالِ جِهَةِ مِنْ النَّاسُ» 

 وَجَعَلْنَاکُمْ»همه یکسان و برابرند از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش. 

ها برای ها و قبیله قبیله شدنشعبه شعبه شدن «لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا

این  « أَتقاکُم اللَّهِ عِندَ أَکرَمَکُم إِنَّ»  است. ...تعارف و شناخت 

گرامی حکم قاطع اسالمی است در زمینة نفیِ طبقاتِ اجتماعی؛

ترین شما در نزد خدا، با تقواترین است. یعنی از یک 

ای بودن، وابسته به ای بودن، وابسته به خانوادهطبقه

 تر بودنای بودن، موجب گرامییک سلسله و تیره

هایی که با جاست آنتر اینتر و باریک. و تازه نکته جالبنیست

تقوا هستند، که باالتر از دیگرانند، باز از امتیازات حقوقی بیشتری 

های با تقوا یک پول جور نیست که آدمبرخوردار نیستند. این

بیشتری بگیرند، یک حقوق بیشتری داشته باشند یا از حقوق 

برخوردار باشند، نه، نخیر؛ این جور  اجتماعی بیشتری و بهتری

پیش خدا عزیزترند. البته تقوا  « اللَّهِ عِندَ أَکرَمَکُم إِنَّ» نیست. بلکه 

منشأ یک آثار اجتماعی هست تا یک حدودی، اما نه چندان؛ 

ها هست که شرطش با تقوا بودن است، بعضی از مشاغل و پست

همانا خدا دانا و مطلّع است.  « رٌیخَبِ مٌیعَلِ اللَّهَ إِنَّ» فقط همین اندازه. 

 وَلَقَدْ» 07باز قسمت دیگر، یک آیه است مربوط به سورة اسرا، آیة 

 وَحَمَلْنَاهُمْ» آدم را گرامی داشتیم، به یقین که بنی «آدَمَی بَنِ کَرَّمْنَا

آنان را که در خشکی و دریا برداشتیم، حمل  «وَالْبَحْرِ الْبَرِّی فِ

 - «بَاتِیِّالطَّ مِّنَ وَرَزَقْنَاهُم»ة سیرشان را فراهم کردیم، کردیم، وسیل

ضمناً شاید اشاره باشد به وجود  «وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی وَحَمَلْنَاهُمْ» که این

ای به نقطة توانستند از نقطهها نمیها؛ که اگر انسانروابط میان انسان

نبود، میان یک  هادیگر بروند، این امکان، این خصوصیّت در آن

 -آمدجامعة انسانی، ای بسا بنا بر فرضی تفرّق به وجود می

ها برخوردار کردیم. و آنان را از نیکویی« بَاتِیِّالطَّ مِّنَ وَرَزَقْنَاهُم»

و آنان را بر بسیاری از  «لًایتَفْضِ خَلَقْنَا مِّمَّنْ کَثِیرٍ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ»

آفریدگان خود برتری دادیم. چه کسانی را؟ صحبت چه کسانی 

است؟ چه کسانی را تکریم کردیم؟ به چه کسی از طیّبات روزی 

دادیم؟ و چه کسانی را بر بسیاری از آفریدگان تفضیل دادیم؟ 

 ها را، نه طبقه و تیرة خاصی را. ... .انسان

حمد قرآن را دستگیر ما در دنیا و پرودرگارا! به محمد و آل م

 آخرت قرار بده

به محمد و آل محمد، پروردگارا! خیرت را از طریق آموزش قرآن از 

 ما دریغ مدار.
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 یازدهم مبحث به گذرا نگاهی

های اصل دوّم توحید، نفی طبقات اجتماعی )در انواع و قالب

ای که در آن متنوع آن( و تشکیل جامعة توحیدی است؛ جامعه

ها مساوی و برابرند و برای رشد وشکوفایی، هیچ تمام انسان

مانعی وجود ندارد. اسالم برای نفی طبقات اجتماعی، راهبردی 

 فرهنگی دارد.

 

 

 سؤاالت

آیا می توان گفت تعهّدات توحید نسبت به سایر مبانی  -1

 تر است؟ چرا؟تر و جامعاعتقادی سنگین

وسعت دید و زایل شدن ترس به عنوان اثرات توحید، چه  -2

 نتایجی در زندگی انسان موحّد دارد؟

دشمنان راه حق را از وجود خود  چگونه می توان ترس از -1

 زایل نمود؟

 مِیالرَّح الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 لِلَّذِینَ الْقَرْحُ أَصَابهَمُ مَا بَعْدِ مِن الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجَابُواْ الَّذِینَ»

 إِنَّ النَّاسُ لَهُمُ قَالَ الَّذِینَ( 102) عَظِیمٌ أَجْرٌ اتَّقَوْاْ وَ مِنهْمْ أَحْسَنُواْ

 اللَّهُ حَسْبُنَا قَالُواْ وَ إِیمَانًا فَزَادَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ لَکمْ جَمَعُواْ قَدْ النَّاسَ

 یمْسَسْهُمْ لَّمْ فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِّنَ بِنِعْمَةٍ فَانقَلَبُواْ( 101) الْوَکیلُ نِعْمَ وَ

 إِنَّمَا( 101) عَظِیمٍ فَضْلٍ ذُو اللَّهُ وَ اللَّهِ رِضْوَانَ اتَّبَعُواْ وَ سُوءٌ

 کنتُم إِن خَافُونِ وَ تخَافُوهُمْ فَلَا أَوْلِیاءَهُ یخُوِّفُ الشَّیطَانُ ذَالِکمُ

 لَن إِنَّهُمْ الْکفْرِ فی یسَرِعُونَ الَّذِینَ یحَزُنک لَا وَ( 103) مُّؤْمِنِینَ

 لَهُمْ وَ االَخِرَةِ فی حَظًّا لَهُمْ یجَعَلَ أَلَّا اللَّهُ یرِیدُ شَیا اللَّهَ یضرُّواْ

 (103) «عَظِیمٌ عَذَابٌ

 سوره مبارکه آل عمران

 

 اصل سوم: امور مالی جامعه توحیدی

گذارد و شکلی در زمینة تأثیراتی که توحید در متن جامعه می

هایی بخشد، بحثکه به اجتماع بشری و به اجتماع توحیدی می

در این زمینه هست های دیگری هم انجام گرفت و البته بحث

ها صرف نظر شد و که به جهات گوناگونی از ادامة آن بحث

ترین این جهات این است؛ مثالً تأثیر توحید و بینش مهم

توحیدی در امور مالی جامعه توحیدی، که یکی از مواد مهم 

قطعنامة توحیدی است. در این زمینه البته بحث خیلی فراوان 

مطلب از آیات قرآن، کاری است باید بشود، اما استنتاج این 

ها و جلسات عمومی یک قدری دقیق و ظریف، و باب بحث

ی الَّذِ اللّهِ مالِ مِنْ آتُوهُمْ وَ»نیست. اگرچه که در قرآن با تعبیر 

از مالِ خدا، مالی که خدا به شما داده و مالِ خداست  «آتاکُمْ

بدهید؛ یعنی به مستمندان و به موارد نیاز و حاجت. که بینش 

ها هست، اما اینکه دهد. اینتوحید را در زمینة مال دنیا نشان می

از مجموع آیاتی که در زمینة مال هست، با توجه به بینش 

کنیم، کاری است باب توحیدی، بخواهیم استنتاج و استفاده ب

 تر؛ ظریف است، دقیق است. ... .های علمیمحیط

تری داریم که در های الزمجهت دیگرش این بود که بحث

زمینة اصول اعتقاد و ایدئولوژیکی اسالم. ... پیداست که اگر 

بخواهیم با این ترتیب پیش برویم و همه فصول و مسائل را 

مورد نظر است. این هم جایی که رسیم به آنبحث کنیم، نمی

ها بود جهات اینکه از ادامه آن تأثیرات دو جهت، مجموعاً این

 اجتماعی توحید، ادامة بحث در آن زمینه صرف نظر شد.

 ترین ایمانتوحید، متعهدانه

امروز اگرچه بحث ما دربارة توحید است، اما بحثی است که 

تأثیرات ایمان و تناسبی دارد با مباحث اول ما که در زمینة ایمان و 

جا بحث کردیم. نویدهایی که به مؤمنین داده شده است، آن

زا، باور جا گفتیم، یعنی همان حالت باور عملایمان که در آن

زا و تعهدآور و البته گفتیم که باید از روی آگاهی باشد، عمل

کورکورانه نباشد، مجرد و لخت و دور از عمل صالح نباشد. این

د که قبالً کردیم. عقیده به توحید، یک ایمان هایی بوها بحث

است. ایمانی است آگاهانه برای یک موحّدِ آگاه، ایمانی است 

زا و تعهّدآفرین. تعهّدی که توحید بر روی دوش موحّد میعمل

ترین تعهّدها، موثرترین ترین تعهّدها، سنگینگذارد، بزرگ

شود. تعهّد تعهّدها در میان عقاید اسالمی و دینی محسوب می

شود در تعهّد توحید از طرف یک موحّد، در حقیقت خالصه می

تعهّد توحید از نظر موحّد و سازندگی یک دنیای توحیدی؛ 

برای موحّد، عبارت است از تعهّد زدودن تمام آثار 

 ها تعهّدات توحید است.شرک؛ این

جا تذکر بدهم به دوستان و برادرانی که ای را اینمن یک نکته

مختصری با زبان عربی آشنا هستند. کلمة توحید از باب تفعیل 
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ای شما بپرسید که یعنی چه. معنای لغویاست. توحید را از هر طلبه

اش چیست؛ خواهد گفت یکی کردن. توحید از وحدت است 

دیگر، از مادة وحدت، از ریشة وحدت؛ یعنی یکی بودن. توحید 

توحید  شود یکی کردن.میها، صیغة باب تفعیلش، به قول ما طلبه

یعنی یکی کردن، واحد کردن، واحد ساختن، یعنی 

چه؟ یعنی خدایان متعدد را به صورت خدای واحد در 

آوردن، جامعۀ غیر توحیدی را توحیدی کردن، مغز 

مشرک و دل مشرک را مغز موحّد و دل موحّد قرار 

انجام  اش تعهّد است.دادن. توحید، یکی کردن، همه

در آن، کار است در آن، اصالً کلمة توحید این اقتضاء و دادن است 

ای است که توجه به این نکته ایجاب را دارد. و این یک نکته

شود که در باب توحید، یک روشن بینی مخصوصی در موجب می

 انسان به وجود بیاید.

خب؛ پس اعتقاد به توحید، ایمانی است با این بزرگی و عظمت و 

کنندگی؛ به طوری که هر نی و قاطعیّت و تعیینتعهّدی با این سنگی

یک از عقاید دیگر اسالمی را یا مذهبی را یا هر یک از عقاید 

غیراسالمی اجتماعی را در نظر بگیرید، تعهّدش به این سنگینی و به 

این عظمت نیست. برداشتن فقر از جامعه، مثالً یک تعهّدی است یا 

دی است که ممکن است ای، یک تعهّتعدیل ثروت در هر جامعه

یک مکتبی این تعهّد را کرده باشد. برداشتن جنگ یک تعهّدی 

است که ممکن است یک مکتبی این تعهّد را بر دوش خود 

گذاشته باشد و یک مردمی با گِرَوِش به آن مکتب، گرویدن به آن 

ها درست، مکتب، این تعهّد را به خودشان منتقل کرده باشند. این

اش، نه به معنای عنای صحیحش، با معنای اسالمیاما توحید با م

اش، با معنای درست و صحیحش اگر توحید را مآبانهخرافی و تنبل

ما در نظر بگیریم خدا را یکی کردن، حکومت الهی، جامعة الهی، 

قانون الهی، نظام الهی به وجود آوردن، مشتمل بر تمام این تعهّداتی 

فالن مکتب و فالن  است که من ذکر کردم، که ممکن است

ها تعهّدات دیگر. ببینید که خیلی مکتب داشته باشند و عالوه بر آن

 تعهّد توحید سنگین است.

این یک ایمانی است، آگاهانه است، همراه  خب، پس

با تعهّد است، تعهّدش از تعهّد همۀ مبانی اعتقادی 

تر و تر است و قاطعمذهبی و غیرمذهبی، سنگین

 ر؛ این توحید است.تتر و شاملجامع

 تأثیرات روانی توحید

اگر ایمان توحیدی به این معناست و یک ایمان صحیح واقعی  

است، جا دارد که ما بررسی کنیم، ببینیم تأثیر این ایمان، تأثیر 

زا، در روانِ معتقد چه خواهد بود و چه باید این عقیدة عمل

معتقد  باشد. این یک مسئله مستقلی است. ببینیم که کسی که

به توحید شد، آن کسی که معتقد شد خدا یک است در همه 

زوایای عالم تکوین؛ کسی که این اعتقاد را پیدا کرد، چگونه 

 آید.تأثیراتی در روح او به وجود می

 فوائد بحث از تأثیرات روانی توحید

؛ یکی این است که ما با فایده این بحث دو چیز است

فهمیم که شویم. میتوحید یک قدری بیشتر آشنا می

اگر  توحید به معنای چه آموزش روحی و روانی است.

از توحید یک استنتاج تخدیرآمیزی یک وقتی کسی کرد، می

گویی گوییم آقا این غلط است، تأثیر توحید آنی که تو می

شناسیم، گویم، آن است. پس توحید را مینیست، آنی که من می

که خودمان را می فایده دوم این است این فایده اول.

شناسیم که موحّدیم یا موحّد نیستیم. محکی است 

از کجا  برای شناختن مایۀ توحید در دل خویشتن.

بفهمم من که من موحّدم؟ از کجا بدانم من که این ایمان، در 

روح من، در اعماق وجود من، تأثیر و نفوذ کرده است؟ وقتی 

ت، وقتی فهمیدم دانستم که تأثیر روانی توحید چگونه چیزی اس

گذارد؛ آن وقت میاین دارو چه تأثیرات قطعی در وجود می

فهمم که وقتی نگاه کردم، ببینم این تأثیرات هست یا نیست، می

 فهمم که این دارو را درست خوردم یا عوضی خوردم. ... .

 وسیع شدن دید موحّد -1

بَل ... انسان موحّد از جمله تأثیراتی که روح او از ناحیه و قِ

شود. برد، یکی این است؛ دارای وسعت افق دید میتوحید می

ها آسوده بینیها، از نزدیکبینیها، از کوتهنظریموحّد از تنگ

گوید من در این میدان شکست و راحت است. آدم موحّد نمی

خوردم یا جبهة ما در این زمینه عقب نشست و کار به زیان ما 

داند که فکر بین نیست. او میقدر نزدیکتمام شد. او این

توحیدی به درازای عمر بشر دارای قلمرو است، عمر بشریّت؛ 

با مقیاس عمر بشریّت، ده سال و بیست سال و پنجاه سال و صد 

سال، یک لحظه و یک دقیقه بیش نیست. به بیان دیگر و از 

آدم موحّد اُفق دیدش در مسائل مادی  دیدگاه دیگر،

شود، متوقف ر خالصه نمیو نیازهای پست و حقی
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کند، در آدم موحّد در مقابل خود وقتی نگاه می گردد.نمی

ترین و ها نیاز، صدها نیاز از عظیمکنار نیازهای مادی، ده

بیند. تمام ذهنش و فکرش و عزیزترین نیازهای انسان را می

حواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر و 

های در باطن مادی، اگرچه در سانگونه که انکوچک، آن

ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، خودشان را در آن محبوس و 

کند، آینده را در اند. آدم موحّد وقتی که نگاه میزندانی کرده

بیند. همان طوری که در یکی از نهایت وسیع میمقابل خود بی

روزهای گذشته عرض کردم، موحّد برای دنیا آخری قائل 

بیند. خاطر اینکه آخر دنیا را متصل به آخرت می نیست. برای

داند. مرگ را دیوار آخرت را با دنیا سر و ته یک طومار می

ای و کند، بلکه دریچهداند، پایان راه فرض نمیزندگی نمی

ها خواص تر. اینداند، به سوی دنیایی وسیعمَمَرّی و معبری می

 توحید است.

های فداکار، هر چه مجذوب ایدهیک آدم غیرموحّد، هر چه 

شریف و انسانی، همه چیز برایش دم مرگ پایان یافته است. در 

تر و حالی که موحّد، دم مرگ برای او آغاز یک زندگی وسیع

تر و دلپذیرتر است. یک مادی اگر چنانچه خیلی یک محیط جالب

جایی، در آن فداکار بود، حاضر است خودش را بیندازد در آن

ای، که به نظر او، عدم و نیستی است. اما یک آدم موحّد اگر منطقه

ای، مثل شمعی، جز خودسوزی، خیلی فداکار بود، اصالً مثل پروانه

جز نیندیشیدن به مصالح شخص خود، از او انتظاری نیست، اما اگر 

به آن فداکاری هم نبود و نشد، آن قدر هم نخواست فداکاری 

ای که مادی او را نیستی مین منطقهبکند، باز برایش افتادن در آ

بیند؛ آنجا را نیستی نمیتر است، برای خاطر اینکه آندید، آسان

جا را هم محیط دیگری، جایگاه دیگری، منطقه دیگری از این 

 داند.شناسد و میمنطقه وسیع زندگی انسانی می

 زائل شدن ترس از موحّد -2

موحّد این است که ریشة از جمله تأثیرات توحید در روان یک 

خشکاند، و این خیلی مهم است. در قرآن در ترس را در او می

 تَخَافُوهُمْ فاَلَ» شود کهچندین مورد ... به مؤمنین خطاب می

ریشة ترس از دیگران را در دل خود بخشکانید، از من  «وَخَافُونِ

بترسید؛ و کسی که از خدا ترسید، از هیچ کس دیگر نمی

که موحّد بود، کسی که اعتقاد به قدرت  ترسد. کسی

رود، و بنده وقتی نگاه پروردگار داشت، ترس در او از بین می

بینم ترس است، بیم کنم، میکنم، محاسبه میکنم، تأمل میمی

و هراس است که دنیا را و آخرت را از دارندگانش سلب می

شود انسان انفاق نکند، ترس از کند. ترس از فقر موجب می

شود که ها، موجب میمبتال شدن و دچار شدن به ناراحتی

ها بدهد. ها و خواریها و ذلتها و فاجعهانسان تن به جنایت

ترس از اینکه نتواند انسان دو روز دیگر، بیشتر در این عالم 

ای! ترس از ای! چگونه زندگیزندگی کند و چه زندگی

روز بشود، دست دادن همین زندگی پست که معلوم نیست دو 

سه روز بشود، سند رسمی که ندادند تا فالن سال، تا فالن 

تاریخ، شما زنده خواهید بود؛ ترس از دست دادن یک چنین 

ها شود که انسان به زندگیاعتباری، موجب میزندگی بی

خاتمه بدهد، زندگی اجتماعی را تلخ کند یا از بین ببرد. طمع

ها در زندگی ه بدبختیها ریشگردد به ترس، و ترسها برمی

هاست. شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه انسان

چیزهایی موجب شد که طرفداران حق در اقلیت قرار بگیرند، 

جا که در اقلیّت قرار گرفتند. چه چیزهایی موجب شد که آن

جا که مردمی که حق را شناخته بودند، دنبال حق نروند، آن

حق نرفتند. چه چیزهایی موجب شد که  شناسی دنبالمردم حق

بینید جایی که میمردمی دست به جنایات بزرگی بیاالیند، آن

مردمی دست به جنایاتی آلودند. غالباً وقتی که پیگیری و 

بیند که منشأ این همه ترس کند آدم، میتحقیق و مطالعه می

 است، ترس!

دانید همه، بعد از آنی که مسیر جامعه اسالمی، آن چنان که می

به انحراف و انحطاط دچار شد، چه چیزی موجب شد که 

ها نتوانند به اسالم واقعی، به سوغات و ارمغانی که خدا مسلمان

نسل دوم رایگان  -ها به رایگان داده بود و رسانده بودبرای آن

این سوغاتی که  -ها برای نسل اول بودگرفته بودند، فداکاری

قرار گرفته بود، چه چیز موجب شد که ها رایگان در اختیار آن

ها نتوانند آن را برای خودشان نگه بدارند؟ جز ترس؟ چه این

شناخت، از مردمانی که اطراف کسی معاویه را نمی

ها و سخنان امیرالمؤمنین بودند و در تیررس تعلیمات و آموزش

شناخت آن بزرگوار چه کسی؟ در حجاز چه کسی نمی

معاویه شناخت یزیدبنرا؟ چه کسی نمی سفیانبن ابیمعاویه 

شناخت عبدالملک مروان را؟ دودمان بنی را؟ چه کسی نمی

امیه را چه کسانی بودند که ندانند، نشناسند، نیازموده باشند، 

تجربه نکرده باشند، سخن قرآن را و سخن پیامبر را و واقعیت 
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 ها را نفهمیده باشند، لمستاریخی محکوم کنندة نسبت به آن

 دانستند. نکرده باشند؟ همه می

شدند، علت اینکه رفتند تسلیم میجز ترس؟ علت اینکه می

شدند، علت اینکه کردند، علت اینکه مزدور میهمکاری می

کردند، خوش رقصی هم در مقام مزدوری، خودشیرینی هم می

کردند، این نبود جز ترس. و این ترس، از طبقات پایینی می

هایی که های معروف، تا آنطبقات عالیه، تا چهرهمردم بگیر تا 

 ها امیدها داشتند، همه را فرا گرفته بود.مردم نسبت به آن

ترین تأثیر روانی توحید در روح یک انسان این ... لذا مهم

است که در راه خدا، در راه تکلیف، در راه آنچه که هدف 

. نمیدهد، از دشمنان این راه نهراسدوجود خود تشخیص می

گویم ضعف اعصاب نداشته باشد، گاهی دلش هم اضطرابی 

ترس فعال نداشته باشد، بیم فعال نداشته پیدا نکند، نه؛ 

باشد. ترس و بیمی که او را از پیمودن راه خدا باز 

ها، این ها، این بیماین ترس بدارد، در وجود او نباشد.

رشد هاست، زمینة بسیار خوب هایی که جلوگیر فضیلتهراس

ها و هاست، این ترسها و فاجعههاست، رشد جنایتنامردمی

 ها را به یک کناری بیندازد.بیم

 آثار روانی توحید با استناد به آیات قرآن

حاال به هر صورت، این فصلی که ما امروز از قرآن کریم 

انتخاب کردیم، برای اینکه بخوانیم برای شما، این دو قسمت 

طور که عرض مران است، هماناست: یکی از سوره آل ع

ای از کنیم، بعد هم چند آیهکردیم که اول آن را تالوت می

 سوره رعد است. ... .

 مِن وَالرَّسُولِ لِلّهِ اسْتَجَابُواْ نیالَّذ»  ،102... سوره آل عمران. آیه 

. البته « مٌیعَظِ أَجْرٌ وَاتَّقَواْ مِنْهُمْ أَحْسَنُواْ لِلَّذِینَ الْقَرْحُ أَصَابَهُمُ مَآ بَعْدِ

مقدمات آیه طوالنی است، این قسمتی هم که بنده انتخاب 

اش مورد نظرم هست. برای اینکه رشته کردم، دو، سه آیه

 نَیالَّذِ» خوانم. مطلب دستتان باشد، دو، سه آیه از قبلش می

آن کسانی که پاسخ گفتند به خدا و  « وَالرَّسُولِ لِلّهِ اسْتَجَابُواْ

مبر. پاسخ گفتند یعنی چه؟ یعنی آن دعوت پیغمبر را و پیا

دعت الهی را پذیرفتند، پذیرفتنی فعال. نه فقط در دل بگویند 

خب، آقا ما قبول داریم فرمایش شما را، نه؛ راه افتادند دنبال 

ها، ترین و دشوارترین موقعیتپیغمبر خدا. و کی؟ در سخت

ی بود؟ آن وقتی که دعوت خدا و پیغمبر را پذیرفتند. و آن ک

«  الْقَرْحُ أَصَابَهُمُ مَآ بَعْدِ مِن» در میدان جنگ زخمی شده بودند، 

 نَیلِلَّذِ»  به آنان رسیده بود. -یعنی زخم -پس از آنکه قرح

آن کسانی که نیکی و نیکوکاری  «مٌیعَظِ أَجْرٌ وَاتَّقَواْ مِنْهُمْ أَحْسَنُواْ

گویان به دعوت کردند و تقوا پیشه نمودند از این گروه پاسخ

 خدا، اجر بزرگی، پاداش عظیمی برای آنان در نظر است.

... این آیه مربوط به جنگ اُحد است، در جنگ اُحد یک عده

ای زد، عدهها را صدا میای گریخته بودند و پیغمبر خدا این

ای با اینکه زخمی بودند، آمدند. آمدند و عده، نمیترسیدندمی

ای را که نگریختند و ... این آیه، پاداش و مزد آن عده

، « النَّاسُ لَهُمُ قَالَ نَیالَّذِ»  کند.پذیرفتند و اجابت کردند، بیان می

های کلی این آیات، در میدان جنگ اُحد دقت کنید به جنبه

ماجراهای صدر اسالم و آنچه خودمان را زندانی نکنیم، در 

های قرآنی را محصور و که موجب نزول این آیات بود، ایده

متوقف و منحصر نکنیم، آنچه که برای ما اهمیت دارد، ایدة 

 خواهد بگوید.آیه است. آیه چه می

این برخورداران از اجر و مزد ما، آن « النَّاسُ لَهُمُ قَالَ نَیالَّذِ» ... 

» ها گفتند. چه گفتند: ای به ایند مردم؛ عدهها هستند که گفتن

ها گفتند که خالیق به این « فَاخْشَوْهُمْ لَکُمْ جَمَعُواْ قَدْ النَّاسَ إِنَّ

اند، میاند، همدست شدهاند، توطئه کردهعلیه شما گرد آمده

ها بترسید. این را خواهند شما را از میان بردارند، از آن

ها به این گروه مؤمن گفتند. اندیشها و مصلحتخیرخواه

مؤمنی که پاداش و مزدش را ما در آیه قبل گفتیم، این جور 

اندیشان به آنان مؤمنی لست که وقتی خیرخواهان و مصلحت

اوالً  « مَانًایإِ فَزَادَهُمْ» ها در جواب چه گفتند؟چنین گفتند، آن

مؤمن ایمانشان از این مطلب زیاد شد. از توطئه دشمن ایمان 

زیادتر بشود، خیلی جالب است. اول ایمانشان زیاد شد، بعد چه 

گفتند: خدا ما را بس، و  « لُیالْوَکِ وَنِعْمَ اللّهُ حَسْبُنَا وَقَالُواْ»  گفتند؟

تواند انسان خوب وکیلی است خدا. خوب کسی است که می

 کارش را به او بدهد.

ا ما را بس است. یعنی چه خدا ما خد « لُیالْوَکِ وَنِعْمَ اللّهُ حَسْبُنَا» 

را بس است؟ خدا ما را بس است، به چندین معناست و همه 

کند. درست. خدا ما را بس است و ما را به امداد خود مدد می

خدا ما را بس است، نیروهای طبیعت را در جهت سیر ما که 

افکند. خدا ما را بس است، جهت حق است به راه افکنده و می

کام دنیا نرسیم، خدا از ما راضی باشد، ما را بس؛ و  یعنی ولو به

«  لُیالْوَکِ وَنِعْمَ اللّهُ حَسْبُنَا»  هر یک از این معانی و معانی دیگر که
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ها گفته شد وقتی به آن «مَانًایإِ فَزَادَهُمْ» را بگیرند، درست است.

ایمانشان از مردم بترسید، از دشمنان بترسید،   « فَاخْشَوْهُمْ»  که

خدا ما را  « لُیالْوَکِ وَنِعْمَ اللّهُ حَسْبُنَا»   و گفتند: « وَقَالُواْ»  زیاد شد،

 اللّهِ مِّنَ بِنِعْمَةٍ فَانقَلَبُواْ»  گاه است.بس و او نیکوترین وکیل و تکیه

پس بازگشتند با نعمتی از طرف خدا و  « سُوءٌ مْسَسْهُمْیَ لَّمْ وَفَضْلٍ

»   بدی هم به آنان نرسید، « سُوءٌ مْسَسْهُمْیَ لَّمْ»  فضل و افزونی،

 ذُو وَاللّهُ»  خشنودی خدا را پیگیری کردند،«  اللّهِ رِضْوَانَ وَاتَّبَعُواْ

ها اوالً و خدا دارای فضل بزرگی است. همین آدم«  مٍیعَظِ فَضْلٍ

که جایگاهشان نعمت خدا شد، بدی و ناراحتی و گزند هم به 

نرسید و خوشحال و مسرور شدند. چه جوری خوشحال ها این

ها، فرقی گوید چه کار شدند اینو مسرور شدند؟ قرآن نمی

طور شده باشند، یا در آن میدان جنگ شهید شده کند، هرنمی

هایشان برگشته باشند، به شهر باشند یا سالم و آزاد به خانه

نانچه برگشتند مدینه مراجعت کرده باشند، عَلَی السَّوایه. اگر چ

به سر خانه و زندگی، فاتحانه و مظفرانه آمدند، ناراحتی هم به 

ها نرسیده؛ چون زخم میدان جنگ در محیط گرم خانواده آن

»  شود. و با خوشنودی از ظفر و پیروزی، زود خوب می

اگر هم در میدان جنگ به خاک افتاده  «وَفَضْلٍ اللّهِ مِّنَ بِنِعْمَةٍ فَانقَلَبُواْ

 اللّهِ مِّنَ بِنِعْمَةٍ فَانقَلَبُواْ» جا دیگر بیشتر باشند و شهید شده باشند، این

جا برگشتند به طرف نعمت خدا، نعمت بی زوال، فضل آن«  وَفَضْلٍ

پایان، فضلی که هیچ گونه بدی در آن نیست، راحتی که هیچ بی

 لَّمْ وَفَضْلٍ اللّهِ مِّنَ بِنِعْمَةٍ فَانقَلَبُواْ»  شائبه ناراحتی و گزند در آن نیست.

 ها نرسید.هیچ بدی به این « سُوءٌ یَمْسَسْهُمْ

این آیه را یادتان باشد، در  « اءهُیَأَوْلِ خَوِّفُیُ طَانُیْالشَّ ذَلِکُمُ إِنَّمَا» 

 الشَّیْطَانُ ذَلِکُمُ إِنَّمَا» خاطر بسپارید، زیاد بخوانید و یاد بگیرید. 

جز این نیست که این گویندگان، شیطان  « أَوْلِیَاءهُ خَوِّفُیُ

 هستند.

گوید آقا، ترساند دوستان خود را، میشیطان است که می 

ها لشگر برایتان توطئه چیدند، برایتان دسیسه چیدند، دشمن

گردآوردند، منافقین با کفّار قریش همدست شدند، منافق 

ناست تو را بکشد، شمشیر زیر عبایش بسته، بناست تو را بزند، ب

ترساند، آن شیطان بناست چنین و چنان بکند. آنی که تو را می

ترساننده تو از دشمن خدا، شیطان  « طَانُیْالشَّ ذَلِکُمُ إِنَّمَا»  است.

ترساند. اما تو را؟ آیا تو از گفته شیطان به است و شیطان می

شوی؟ بسته به این است که تو چه روی؟ ترسیده میترس می

شود که بترساند. تو سی باشی. او دوستان خود را موفق میک

ترسی؛ اگر دوست او نبودی، نمیاگر دوست او بودی، می

  ترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمناً پرمغز و پرمعناست.

 « اءهُیَأَوْلِ خَوِّفُیُ»  همانا این شیطان است:«  طَانُیْالشَّ ذَلِکُمُ إِنَّمَا» 

... پس مترسید از «  تَخَافُوهُمْ فاَلَ» ترساند دوستانش را، که می

بترسید از من، فرمان مرا مراعات کنید، از  « وَخَافُونِ»  آنان،

اگر شما مؤمن  « نَیمُّؤْمِنِ کُنتُم إِن»  عذاب و نقعمت من بترسید،

 هستید.

 « ئًایْشَ اللّهَ ضُرُّواْیَ لَن إِنَّهُمْ الْکُفْرِ فِی سَارِعُونَیُ نَیالَّذِ حْزُنکَیَ واَلَ» 

محزون و غمگین مکند تو را ای پیامبر، آن کسانی که در 

 ضُرُّواْیَ لَن إِنَّهُمْ»  روند،گیرند و پیش میوادی کفر سرعت می

 لَهُمْ جْعَلَیَ أاَلَّ اللّهُ دُیرِیُ»  زنند.ها به خدا زیانی نمیآن « ئًایْشَ اللّهَ

برای آنان است عذاب  « مٌیعَظِ عَذَابٌ وَلَهُمْ اآلخِرَةِی فِ حَظًّا

ای نداشته ها در قیامت حظّ و بهرهخواهد آنبزرگی، خدا می

کنم آیات بعدی مورد نظر ما نباشد، باشند. البته دیگر فکر می

همین دو، سه آیه بود که مسئله خوف از خدا و شیطان در آن 

 بود.

 و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 دوازدهم مبحث به گذرا نگاهی

ایمان توحیدی عالوه بر تأثیراتی که در ساختار اجتماع دارد و 

آورد، ابعاد روانی افراد و محور را به ثمر میای عدالتجامعه

دهد. شناخت این آثار، ما را جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می

در تشخیص توحید راستین )در بیرون( و همچنین سنجش 

 کند.توحید درونی )برای خود افراد( کمک میدرجه 

بخشی به دید آدمی و گذر از وسعت»توان به از جمله این آثار می

اشاره « زوال ترس»و همچنین « سطح زندگی مادی به حیات ابدی

 نمود.


