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 مقدمه

حضـرت محمـد    يشخالق توانا و درود و سالم بـر رسـول گـرام    يثنا بعد از حمد و
 شـيخ خوشحالم از اين كه توفيق تقديم ترجمة اثري از دانشمند محترم معاصر  يمصطف

داران علـوم و معـارف الهـي دسـت داده اسـت. گرچـه        ا به دوستر الزندانيعبدالمجيد 
باز هم به مصداق دستور صريح دانم قلم حقير اين ناچيز در خور چنين جسارتي نبوده  مي

ـةً « فرمايد: كه مي صاحب شريعت  لَوْ آيَ نِّي وَ وا عَ غُ لِّ  مـن هـر   از تبليغ كنيـد « :يعني .)0F1( »بَ
اين مقدار حركتي كه در راه اجراي اين دسـتور از ايـن حقيـر     »باشدچند كه يك آيه هم 

 و دانـش دوسـتان   ساخته بود انجام شد. اميد است به درگاه حق قبول و در پيشگاه فضال
گرامي نسبت به نقايص قلمي آن به ديـده اغمـاض نگريسـته شـود. مسـلماً ارشـادات و       

هاي سروران ارجمند باعث خشـنودي و اسـتفاده ايـن ضـعيف خواهـد شـد و        راهنمائي
 دارم. پيشاپيش سپاس و امتنان خود را به همه راهنمايان و مرشدان تقديم مي

در مفصلي ضـميمه كتـاب گـردد كـه چـون      حال رح شحترم مر نظر بود از نويسنده د
هاي احتمالي بعدي موكول گرديد. مطالـب اصـلي ايـن     دسترس نبود، به آينده و به چاپ

ها به هم كـه در مـتن عربـي     م قرآني و علوم جديد و ارتباط آنكتاب تلفيقي است از علو
ه فارسي آن ايـن  به خوبي و با فصاحت و بالغت تمام بيان شده است اما مطمئناً در ترجم

توانـد مـورد    سالمت و فصاحت ممكن است به نظر نيايد كه باز هم بـا ايـن وصـف مـي    
در راه رسيدن به اين مرحله از ترجمه و چـاپ ايـن كتـاب    . استفاده عالقمندان قرار گيرد

ناگزير از سپاسگزاري دوستان عزيز و محترمي هستم كه بنا به خواست خودشان از بردن 
 ذورم. خداوند اجر جزيل به ايشان عنايت فرمايد.عزيزشان مع نام

 محمد يگانه -والسالم علي من اتبع الهدي
 70زمستان  -شيراز

                                           
 ).3461ديث انبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، حديث: (، كتاب احاصحيح بخاري -1





 
 
 

 بخش اول:
 اهميت ايمان به خدا

 چه كسي شما را به دنيا آورده است؟

اگر كسي بدون تصميم و ارادة خويش ناگهان خـود را در شـهري غريـب يـا بيابـاني      
كه توسط شخص ديگري بدينجا آورده شده باشد و بعد متوجـه  ناشناخته بيابد، در حالي 

شود كه همان كسي كه او را به اينجا آورده، كساني را نيز براي راهنمايي و ارشاد او بدين 
كسـاني كـه    محل غريب گسيل داشته است، حال اگر او به جاي اين كه در صدد شناخت

دهد و ايشان نيز آنان برخيزد و آزارشان اند برآيد، به مبارزه با  براي نجات و هدايتش آمده
هاي وي را تحمل كنند، در چنين وضعي نظر شما در بارة ايـن شـخص گمشـده و     اذيت
 چه خواهد بود؟ لجوج

اي در  مسلماً پاسخ هر آدم عاقلي چنين خواهد بود كه: اولين وظيفه هر انسان گمشـده 
نـدة خـود بـه اينجـا را     شـخص آور چنين شهر يا صحراي ناشناخته اينست كه سعي كند 

جستجو كند و بكوشد تا حكمت آمدنش به اينجا را دريابد و چنانچه كساني را بيابد كـه  
رفتــه، بــه  هــا آنانــد، حتمــاً بــه ســراغ  اش و بــراي راهنمــايي او آمــده از جانــب آورنــده

را بيازمايد و اگر به صـداقت و امانـت    ها آنهايشان گوش فرا دهد، صدق و كذب  حرف
اما كسي كه به امور خـود اهميـت   ، ي برد، گراميشان دارد و امرشان را اطاعت كندپ ها آن

سوالن خـالق اعتنـايي ننمايـد، در    رندهد و در مورد آورنده و خالقش تفحصي نكند و بر 
حماقت و سفاهت او مسلماً شك نبايد كرد. بـر هـر آدم عـاقلي الزم اسـت كـه در بـارة       

جان و مرده تبديل به بشري كامل شده  الت خاك بيچگونه از ححياتش فكر كند، اين كه 
 است.

﴿              ﴾ ] :20الروم.[ 
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ي (زيـادي  هـا  انسـان هاي او (اين) است كه شما را از خاك آفريد، پس ناگاه شما  و از نشانه«
 .»پراكنده گشتيدشديد و در زمين) 

بيند و بدون عقل و   شنود و نه مي و چقدر تفاوت هست بين عالم خاكي مرده كه نه مي
شود و رشد و نمو ندارد و توليد مثـل   كند و كار بد مرتكب نمي خوبي نمي ،استحركتي 

كند و به هيچ صفتي از صفات حيات متصف نيست و بشر زنـدة متحركـي كـه كـرة      نمي
حيات و حركتش پر كرده است، اگر انسان عاقل تفكر كنـد و بـه قصـه    خاكي زمين را از 

بينـد كـه چگونـه خـاك      انتقال خويش از عالم خاكي بيجان به عالم بشريت بينديشد مـي 
اي مبـدل گشـته و سـپس بـه      ه به لختـه طفاي تبديل شده و از ن هفطجان به ن روح و بي بي

شت و پوست و استخوان گرديده صورت تكه گوشتي درآمده و بعد جنين شده، داراي گو
و جوارح مورد لزوم حيات  ها انداماند. سپس  را پوشانده ها استخوانها نيز  است و ماهيچه

از تبديل خاك  ها ايندر وجودش شكل يافته و روح حيات در او دميده شده است و همة 
به غذا و غذا به جنين حاصل شده است و سپس به صورت طفلي پـا بـه عرصـة وجـود     

هاي انساني به جامعه فزون گشـته   هاده و به صورت بشري كامل و اليق و با تمام ويژگين
 است.

شود كه در هـيچ كـدام از    توجه و تفكر نمايد متوجه مي ها اينانسان عاقل اگر به همة 
، از اين رو اولـين چيـزي كـه    داراي اختيار نبودهمراحل تكوين حيات و آفرينش خويش، 

است. بايد در پي فهم اين مطلب برآيـد  خويش خت خالق و آفرينندة شنا، بايد دنبال كند
گيري و حياتش، به دست خود او نيست، پـس بـه دسـت     كه: حال كه اختيار ايجاد، شكل

 چه كسي است؟

﴿                              

        ﴾ ]8 -6: االنفطار.[ 
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آن كـه    ي انسان! چه چيزي تو را (نسبت) به پروردگار كريمت مغرور ساخته است؟«يعني: 
ـ       بـه هـر شـكلي (و    د. و تو را آفريد، آنگاه شكل و اعضـايت را تمـام كـرد سـپس معتـدل گردان

 .»صورتي) كه خواست، تو را تركيب نمود

كسي كه تو را سـاخت و  ن! چه چيز تو را از خالقت غافل كرده است؟ از پس اي انسا
 اي؟ كني كه از عدم به وجود آمده به تو شكل داد. آيا فكر مي

وجـود   از عدمي كه براي آن موجوديتي نيست؟ آيا خيال كردي خالق تو همان عدم بي
كنـي   تصديق مـي  داني كه عدم قادر به ساختن چيزي نبوده و نيست؟ و آيا است؟ آيا نمي

تواني چيزي را بسازي؟ پس حتماً خالقي داري كه تـو را خلـق كـرده     كه خودت هم نمي
 است.

﴿             ﴾  :35[الطور.[ 
 »؟اند، يا خود خالق (خويش) اند از هيچ (و بدون آفريننده)، آفريده شده ها آنآيا «

است و اوست كه تـو   وجود و حيات و آفرينش تو به دست اهللاول داري كه اگر قب
را شكل داد و تركيب كرد، پس مجبوري كه براي شناختش بكوشي. بكوشي تـا كسـي را   

. پس بايد شناخت تو از خـدايت،  ست بشناسيكه تمام امور خلقت و حياتت به دست او
 ساب آيي.ات باشد، تا عاقل به ح اولين گامت و اولين وظيفه

 ما از آن كه هستيم؟

حـرف  روي، زبـاني كـه بـا آن     كني، پايي كه بـا آن راه مـي   اين دستي كه با آن كار مي
گيـري و   كني و همه چيز را بـه خـدمت آن مـي    ميو عقلي كه با آن تدبر و تفكر  زني مي

فكر متعلق به چه كسي است؟ يا نه، آيا هيچ  ها اينهمة برد،  نفع ميجسم و حياتت از آن 
اي خود تو متعلق به كه هستي؟ يا اصالً ما همگي به چه كسي تعلق داريم؟ آيا دليـل   كرده

تملك بر هر چيزي آزادي در تصرف آن از جانب مالكش نيست؟ و آيا تو در آمدنت بـه  
پـدر و مـادرت نقشـي داشـتي؟ در     ود اختياري داشتي؟ آيا تـو در انتخـاب   خاين دنيا از 

دگاهت چه؟ و آيا تو بودي كه زمـان والدت خـود را انتخـاب    انتخاب شهر و كشور و زا
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كردي؟ و يا صورت و صفات جسمي و رواني و عقلي خود را انتخاب كردي؟ در مرد يا 
شدن خويش نقشي داشتي؟ آيا به اختيار خودت حياتت را چنان تنظـيم كـردي كـه از     زن

جـواني بـه دوران    ضعف و ناتواني كودكي به نيرومندي و قدرت جواني برسي و پـس از 
؟ از مرض به سالمت و از سالمت به مـرض برسـي؟ و   وارد شويضعف و ناتواني پيري 

دانستي؟ و چـه نقشـي داري در    يافتنت بعد از آن كه هيچ نمي چه نقشي داشتي در آگاهي
مردنت بعد از زندگي؟ پس چه خوب است به اين آية كريمه از قرآن كريم تسليم شـويم  

 كه:

﴿                           

                    ﴾ ] :54الروم.[ 

ي، قـوت بخشـيد، و   است كه شما را ناتوان آفريد، سپس بعد از نـاتوان  ذاتيهمان  اهللا«يعني: 

 .»آفريند، و او داناي تواناست آنگاه بعد از قوت ناتواني و پيري قرار داد، هرچه بخواهد مي
مهمترين واقعيات براي تو هستند ولي تو مالك واقعي هيچ كدام نيسـتي. چـون    ها اين

كه قدرت دخل و تصرف در هيچ يك را نداري و آيا در بارة ايـن امـور نسـبت بـه اوالد     
مختار هستي؟ نسبت به اقوام نزديك و شهر و قبيلـه و ملتـت چـه؟ و آيـا آبـا و       خودت

ات براي خودشان در اين مـوارد اختيـاري داشـتند؟ همـان      ملت و قبيلهاجداد و اقارب و 
ي قديم تا به امروز و تا آخر ها هناموارد و اموري كه براي من و تو و تمام مردم دنيا از زم

گيريم كه تو مملوكي، من مملوكم و  ر شده است، پس نتيجه ميدنيا از جانب خداوند مقد
مملوك خالقي كه ها و حكام و محكومين و همه و همه مملوكند.  ها و ملت تمام اين امت

را بـه ايـن دنيـا     هـا  آنرا آفريده است، مملوك آفريدگاري كه همة  ها آنهر طور خواسته 
خلق شـده،   ها آناي مواهبي را كه به خاطر  آورد و از اين دنيا خواهد برد. و به هر آفريده

 مرحمت فرموده است.
ها و پاهايت تأمل كن. آيا تو برايشان گوشـت و پوسـت و اسـتخوان و     حال در دست

اي چيـزي از جسـم و    خون و يا حتي يك تار مو آفريدي؟ يا براي انسان ديگري توانسته
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ها جزء كوچكي از اندام يا جسم  لتها و دو ها و قبيله هيكل او را خلق كني؟ ببين آيا ملت
 اند؟ طبق آية شريفه: تو و يا ديگران را ساخته

﴿             ﴾  :194[األعراف.[ 

 .»خوانيد، بندگاني همچون شما هستند مي(سبحانه) يي را كه غير از اهللا ها آنگمان  بي«يعني: 
جه گرفتيم ما مالك خود و امكانات خود نيستيم بهتر اسـت بـه مثـالي    پس حال كه نتي

توجه كنيم و نظرمان را در بارة شخصيت اين مثال بيان كنيم: گاهي اوقات شخصي به كار 
كند. به كار خانه يا سوپر ماركت  خانه و يا سوپر ماركتي كه به ديگري تعلق دارد گذر مي

نجا نيست. در غياب صـاحب آن امـاكن و بـدون    رود كه صاحبش در آ اي مي و يا مزرعه
موجود آنجا را پس و پـيش و چيزهـايي را   اشياي كند.  دخل و تصرف مي ها آناجازه، در 

را جابجـا   هـا  آنكنـد و   كند و چيزهايي را از باال به پايين برده يا كـم و زيـاد مـي    بلند مي
آدم عاقل و منصـفي بـر   كنيد؟ معلوم است، هر  نمايد. در مورد اين شخص چه فكر مي مي

دهد، زيرا كسي كه در ملـك ديگـري و بـدون     چنين شخصي گواهي مي نادانيسفاهت و 
اجازة مالك دخل و تصرف كند، حتماً بايد سفيه و ديوانه باشد، اكنون از خود بپـرس آيـا   
تو ديوانه، سفيه و ناداني كه بدون اجازة مالـك وجـودت در آن و در اجـزاي آن دخـل و     

فهمـد كـه مالـك هـيچ      چون هر آدم عاقلي اگر به وجود خود فكر كند مـي  تصرف كني؟
را به ميل خود و بدون اجازة مالكش  ها آنتواند  عضاي بدنش نيست. پس نميعضوي از ا

را بشناسـد و از   ها آنابتدا مالك  به كار گيرد و براي اين كه اين اجازه را كسب كند، بايد
 ند كه:او هدايت طلبد و فرمان برد. و بدا

﴿                 ﴾  :54[األعراف.[ 

وايي از آنِ او است، پر بركت (و به غايـت بـزرگ) اسـت    رش و فرماننآگاه باشيد كه آفري«يعني: 

 .»اهللا كه پروردگار جهانيان است
ك خويش است، و شناخت فرسـتادة  از اين رو اولين وظيفة واجب انسان شناخت مال

 او كه براي هدايتش مأمور گشته است.
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 ايم؟ ما چرا آفريده شده

هـاي انسـان    اگر تمام پزشكان عالم را مخاطب قرار داده بپرسيم: آيا براي خلق چشـم 
حكمتي هست؟ همه جواب خواهند داد: بلي. و هركس غيـر از ايـن جـواب دهـد بايـد      

هـا،   ، گـوش هـا  انرا در مورد دهان، دنـد سوال و اگر اين  هايش را از حدقه درآورد چشم
هاي كوچك يا هر سلولي در بدن  گها و يا هريك از موير ها، پاها، قلب و ريه بيني، دست

هنـد: بلـي.   د پاسخ مي همهانسان تكرار كنيم كه: آيا براي خلقت هركدام حكمتي هست؟ 
ها وقت الزم اسـت   ت: براي ما سالخواهند گفتوضيح بخواهيم،  ها آناگر در اين باره از 

و اگر بپرسيم:  .بدن انسان موفق شويماجزاي تا بتوانيم به شناخت كامل و دقيق خلقت در 
اي وجـود دارد يـا    بدن با كل بدن او رابطهاجزاي آيا ميان حكمت آفرينش هريك از اين 

بـراي  پاسخ خواهند داد: بلي. حكمت وجودي دهان كه همان خوردن است خير؟ همگي 
خـاطر كـل بـدن، و    ها يعني امكان تنفس به  حكمت وجود ريهتمام بدن ضروري است و 

و اجزاي بدن اسـت. همچنـين پاهـا     ها اندامي قلب، رساندن خون به تمام حكمت وجود
ايجـاد همـة   يابيم كه علت  اند و بدين ترتيب درمي براي نقل و انتقال تمام بدن ايجاد شده

ي نيست جز اين كه در خدمت كـل بـدن باشـد و بـراي يـك      و اجزاي بدن چيز ها اندام
وجود واحد انجام وظيفه كند. حال كه هـر بخـش از بـدن تـو را بـه حكمتـي آفريـده و        

باشد، شك نيست كه خود تو هـم بـا حكمـت و     حكمت آن هم خدمت به كل بدنت مي
ت از داني؟ و آيا حكمـ  اي، آيا حكمت از آفرينش خود را مي منظوري خاص آفريده شده

آفرينش خـود را نفهمـي حتـي از ايـن ورقـة      داني؟ اگر حكمت  آفرينش تمام مردم را مي
كاغذ هم كه پيش رو داري خوارتري، زيرا هدف از تهيه اين كاغذ آن است كـه بـر روي   
آن بنويسند، ولي تو براي خلقت خود هدف و حكمتي قايـل نيسـتي؟ امـا در بـارة مقـام      

كنـي در حـالي كـه حكمـت آفـرينش خـود را        مـي خودت بينديش. تو چگونـه زنـدگي   
امـا  ، پيرامـونش را ندانـد غافـل اسـت     اشيايداني؟ اگر كسي حكمت خلقت خود و  نمي
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است كسي كه هدف و حكمت وجودي اجزاء لباسي را كه بر تن دارد نفهمد از او غافلتر 
ة مردم داند از هم كل وجودش را نميو غافلتر از اين دو، كسي است كه هدف از آفرينش 

دنيا غافلتر و جاهلتر است، زيرا كسي كه هدف و حكمت از حيات خـود را ندانـد واقعـاً    
است چرا زنـدگي كـرده و   شود و او نفهميده  جاهل است، حياتش بر روي زمين تمام مي

ميرد؟ واقعاً كه حيات بدون حكمت و هدف حتي در نظر صـاحبش هـم از لنگـة     چرا مي
هاي خود الاقـل، حكمتـي قايـل     زيرا هر كسي براي كفش ارزشتر است، اي بي كفش كهنه

است، و چه دردآور است كه براي حيات خود حكمتي نينديشيده باشد. براي ايـن چنـين   
 شخصي مسلماً حيات و هستي تمام مردم هم خالي از اهميت و حكمت و هدف است.

﴿                           ...﴾  :12[محمد.[ 

كه چارپايـان   خورند همچنان گيرند و مي كه كافر شدند (از متاع دنيوي) بهره مي و كساني«يعني: 

 .»خورند، و آتش (جهنم) جايگاه آنان است مي
 كنند كه اين شاعر گفته است: اينگونه افراد آنگونه زيست مي

 ام كجا آمده دانم از نمي
 ام ولي آمده

 جلوي پايم را ديدم و راه افتادم، و خواهم رفت،
 تا آنجا كه بتوانم.

 دانم ام نمي شويم. چگونه آمده و آنگاه متوقف مي
 دانم چگونه را هم را ديدم؟ نمي

 دانم دانم؟ نمي و چرا نمي
حكمت  آن هدف و انانخبرند، ما مسلم اما اگر گمراهان از حكمت وجود خودشان بي

  گردد كه: دانند، به اين اصل مهم برمي دانند كه چرا نمي نمي ها آندانيم، اگر  را مي
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اش پنهان است، و بـا دانسـتن ايـن مطلـب خيلـي       حكمت هر پديده در نفس سازنده
 نـزد اسـت و در   پنهـان چيزها را بايد بفهميم و بدينگونه حكمت آفـرينش انسـان از مـا    

 تواند قدرت فهم آن را به ما آموزش دهد. وست كه مياست و تنها اخالقمان نهفته 
آورد مگر اين كه آفريـدگار خـود را    سر در نميلذا انسان از حكمت و هدف خلقتش 

بشناسد و اگر خالق خويش را نشناسد كرامت و شرافت و انسانيتش هـم از بـين خواهـد    
ح وهمتـراز بـا   رفت و در چنين حالتي بعيد نيست كه خود را حيواني ناطق و يا هم سـط 

عالميان به او كرامت بخشـيده اسـت و    ها بداند و اين در حاليست كه خداوند سوسك
 فرمايد: نيز مي

﴿        ﴾  :70[اإلسراء.[ 

 .»و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم«يعني: 
انـت و خفـت چـه چيـز     هدف بودن حيات) انسـان غيـر از اه   ولي در اين حالت (بي

ديگري را بر خود پسنديده است پس اولين وظيفة هر انسان عاقل اين اسـت كـه خـدا و    
 .درسولش را بشناس

 آيا ما گمشدگانيم؟

نشـانگر   هـا  آناز شويم كه حيات بسـياري   با توجه و دقت بر زندگي مردم، متوجه مي
ي گگشـت  براي عالمت گـم  ،انتها و ناشناس ست در بياباني بيها آنگشتگي و سرگرداني  گم
هدف سر گردانند و از اعمـاق   به سوئي بي ها آنن بس كه: هركدام يا هرگروه از همي ها آن

يح ندارند اند. هيچ راهنمايي هم براي يافتن راه صح ، نگران و دستپاچهده انمرددرون خود 
يـن زنـدگي   و خياالت استوار شـده اسـت، ا   ها گمانبر اوهام و  ها آنو همة افكار و ادلة 

اش در حـال جنـگ و جدالنـد، و ايـن      ها كه همـه  اكثريت مردم امروزي است، اين دولت
اين قبايل  ارب، وو متحگوناگون ي سياسي و ها ناها و سازم ها و جمعيت احزاب و هيأت
هاي سياسـي   هاي مخالف داخل احزاب و گروه ها، و حتي جناح ها و ملت در داخل دولت
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و سـرگرداني در  گمشدگي  ها، همه و همه يعني: داخل آن جناحي ها بندي و يا حتي دسته
ي گچيست؟ راز ايـن از خـود بيگـانگي و گمگشـت    راز همة اين اختالفات  ،بيابان زندگي

ت همـة  شويم كه علـ  عمومي بشر چيست؟ اگر خوب به اين موضوع فكر كنيم متوجه مي
و علـت اخـتالف    ،گردد رميدر اصول عقيده و نظراتشان ب ها انساناختالفات، به اختالف 

 عقيده و اصول بر موارد زير مبتني است:
 شود. تفاوت مردم در علوم و اطالعاتشان كه به اختالف رأي منجر مي -
 گوناگوني مردم در اخالقياتشان. -
 اختالف مردم در فهم و دركشان از مسايل. -
 اختالف مردم در تجاربشان. -
 .اختالف مردم در مصالح و منافعشان -

، چرا كه رأي هريك از ابنـاي  دگرد ها منجر به اختالف رأي و نظرشان مي اينكه همة 
و اخالق و فهم و تجربه و مصلحتش استوار است. و چون محال است كه دو بشر بر علم 

مساوي و واحد باشد، پس  ها آناخالق و فهم و تجربه و مصالح  نفر پيدا شوند كه علم و
را واحـد و متحـد    ها آنت ايجاد كرد، مگر اين كه آراي بشر وحدتوان بين تمام افراد  نمي

گردانيم، و آراء و عقايد متحد نخواهد شد مگر اين كه علـم و اخـالق و عقـل و فهـم و     
ممكن است. پس بشر محكوم بـه  ناتجربه و منافع خود را واحد و هماهنگ سازند و اين 

يشه بايد تحمل كند. پـس راه ايجـاد   ممكن و الينحل را همنااختالف و افتراق بوده و اين 
 اتحاد بين مردم چيست؟

﴿            ﴾ ] :118هود.[ 

 .»كه پروردگارت (بر او) رحم كند ) همواره مختلف اند. مگر كسيها آنولي («يعني: 
است كه بـر همـه امـور    بشري آن است كه بشر بداند او را خالقي مشكل تنها راه حل 

احاطه دارد و علم و اخالق او كاملترين و رساترين نيروي محيط بر تمام جوانب زنـدگي  
هاي نيكوست و بر همه چيز دانا و توانا و بصير و  اوست. صفاتي عظيم دارد و صاحب نام
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خبير است. هيچ چيز از او پوشيده نيست و بر همه چيز آگاه است، اوست خداي مهربـان  
 برابرش همة مردم يكسانند از حيث بندگي و عبادت. به مصداق اين آيه: و در

﴿        ﴾  :7[الزمر.[ 

 .»پسندد كفر را براي بندگانش نمي اهللاهرگز «يعني: 
اش بهـره   پس اگر بشر بتواند آفريدگار خـويش را بشناسـد و از هـدايت و راهنمـايي    

اجتماعي رها شده خود را نجات دهـد. و در رديـف    مشكلاز اين گيرد، خواهد توانست 
ون و محفوظ از هرگونه اختالفات و منازعاتي، هدايت يافته و زندگي ئمص ،مؤمنان، متحد

سـورة هـود    119و  118ي ها آرام و امن و راحتي داشته باشد. خداوند در اين باره در آيه

 ﴿ فرموده است             ﴾. 

 .»كه پروردگارت (بر او) رحم كند مگر كسي  ) همواره مختلف اند.ها آنولي («يعنی:
 فرمايد: سورة نحل مي 64همچنين در آيه 

﴿                                    

...﴾. 

و (اي پيامبر! ما) كتاب (قرآن) را بر تو نازل نكرديم؛ مگر براي اينكـه آنچـه را   «يعني: 
ي هدايت و رحمت براي  روشن سازي، و (نيز) مايه ها آنكه در آن اختالف كردند، براي 

 .»آورند؛ باشد گروهي كه ايمان مي
حالت اختالف و نزاع خارج نخواهد شد مگر اين كه  فهميم كه بشر از به اين داليل مي

شناخت پروردگارش را بر خود واجب بداند و اگر كمي دقيق شويم و توجه نماييم سري 
سـاخته و كفـار ايـن زمـان را در حالـت       تاريكرا در خواهيم يافت كه حيات بشريت را 

زندگي خود معني و براي  ها آنآن راز مهم اينست كه گيجي و سرگرداني فرو برده است. 
به آفريدگار خود و تمـام كائنـات    ها آنهاي حيواني آن قايل نيستند،  مفهومي غير از جنبه

دانند كه بعد از اين حيات  اعتقاد و اعترافي ندارند و در پي كسب رضاي او نيستند و نمي
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در اضطرابند و مذبوحانـه در زنـدگي تـالش     ها آنتي چه چيزي در انتظارشان است، موق
كنند و هيچ اطميناني در زندگي خود به هيچ كس و هيچ چيزي ندارنـد و در حقيقـت    مي

هم زندگي بشري كه خالي از خدا باشد از هيچ اعتبار و اطميناني برخوردار نخواهد بود و 
تواند منظور اين آيه و هدف اين اعتبار و اطمينان خدايي باشد،  مي  اهللاعتقاد به  بشر بي

 فرمايد: از سورة فجر خداوند مي 30تا  27ت آنجا كه در آيا

﴿                                

     ﴾. 

كـه تـو از او    اي روح آرام يافته. بـه سـوي پروردگـارت بـاز گـرد، در حـالي      «يعني: 
خوشنودي و او از تو خشنود است. پس در زمرة بندگان (خاص) من در آي. و به بهشت 

 .»من وارد شو
پس اولين وظيفة بشر شناخت آفريدگار و خداي خويش است. اگر خوب تأمل كنـيم  

ك و قبايل مربوط به عـدم شـناخت   بينيم كه سرچشمة همة اختالفات بين مردم و ممال مي
ست، زيرا انسان آنقدر حـريص و  ها آنو ندانستن حكمت او از آفرينش لقشان از خا ها آن

طلب خلق شده است كه اگر به شخصي گفته شود نصف زمـين را مـالكي، خواهـد     زياده
طلبي چيزي  خواهم. معلوم است نتيجة اين حرص و زياده گفت: نصف ديگرش را هم مي

شناسي هـم  نااً كه در سايه كفر و خداناپذير و الينحل نيست. مخصوص جز اختالفات پايان
گردد، زيرا مشرك و كافر معتقد است كـه زنـدگي    دارتر مي اين اختالفات شديدتر و دامنه

هاي ايـن دنيـا    شود، او به چيزي غير از لذت و خوشي دنيا خالصه مي روزدر همين چند 
ويي او را نخواهد ج بري و لذت تكافوي بهرهكند تمام اين دنيا هم،  انديشد و خيال مي نمي

افـراد بشـر را هماننـد و     هـا  ميليونتواند  كرد، اين چنين شخصي با اين طرز تفكر كي مي
خواهد دنيا ملك خودش باشد و مطيع او، پس مجبور است تـا بـه    برابر فرض كند. او مي

نعمات ناپايدار آن با همنوعان خود به جنگ و ستيز پردازد. ناگزير است در منزل با خاطر 
با بـرادرش و در اجتمـاع بـا همسـايه و همنوعـانش درگيـر باشـد.         ،اش ضاي خانوادهعا
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ناپذير است.  هاي مختلف اجتناب درگيري بين مناطق مختلف و قبايل و احزاب و جمعيت
هـايي   كرة زمين هم به طور مسلم و حتمي درگيـري پيمان در سطح  بين دول و ممالك هم

به خاطر حيات و امكانات آن نخواهد با كسي  دهد و واقعيت اين است كه هركس رخ مي
شـود   ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خود به خود آمادة درگيري مي بجنگد، در جنگ

و در زير نظام كفر ناگزير از اين درگيري است، زيرا انساني كه همه چيز را در ايـن دنيـا   
هركس در هر لحظـه ممكـن   بيند كه  افتد و مي كند، زماني كه به فكر مرگ مي خالصه مي

رسد، به فكر دنيا  كند كه عمرش به پايان مي است گرفتار مرگ شود، و هرگاه احساس مي
كوشد تا قبل از انتهـاي آن هرچـه بيشـتر از آن بهـره      افتد و مي و استفاده از نعمات آن مي

نـد  ز اي دست مـي  شود و در ستيزهايش به هر اسلحه گيرد، لذا به انواع وسايل متوسل مي
هـيچ   كند و اين واقعيت امر است. هاي ممنوعه و غير انساني هم استفاده مي حتي از سالح

در عالم كفر نيست مگر اين كه انسان بتواند به راه ايمان به خدا هدايت شـود،   راه گريزي
زيرا شخص مؤمن معتقد است كه خدايش به حد كافي نعمات حيات را بـرايش آفريـده   

مين و به اندازة ز پهناي آن به عالوه در دنياي ديگر و در بهشتي كهاست تا او سير شود و 
برايش تمام آنچه را كه بخواهد مهيا ساخته است. بـه مصـداق    ست، خداوندها ناآسم

 فرمايد: از سورة زخرف كه مي 71 -69آية شريفة 

﴿                           

                               

  ﴾. 

تان بـا شـادماني    ودند. شما و همسرانكه به آيات ما ايمان آوردند و مسلمان ب (همان) كساني«يعني: 
هـاي (طاليـي،    هايي زرين (غـذا) و (نيـز) جـام    سيني ها آنبر (گرداگرد)  (و اكرام) به بهشت وارد شويد.

برد، وجـود دارد، و   ها از آن لذّت مي كند، و چشم گردانند، و در آن (بهشت) آنچه دلها تمنا مي شراب) مي

 .»شما در آن هميشه خواهيد بود



 17 بخش اول: اهميت ايمان به خدا

هاي جاويدان و رهايي از عذاب جهنم  رسيدن به اين نعمت داند كه تنها راه ؤمن ميو م
از پروردگار و طاعاتي است كه در اثناي حيـات و   اطالعش ،موفقيت در امتحانتنها  فقط

داند كه مـوفقيتش در امتحـان ممكـن     اقامتش در كره زمين به جاي آورده است. مؤمن مي
كش و اجتناب از كارهايي كـه او  از اوامر خالق و مال رويپي و نيست مگر در سايه تبعيت

داند كه خداوند او را فرمان داده است تـا از دنيـا بـه     مؤمن مي ،را منع فرموده است ها آن
قدر حق و احتياجش بهره گيرد و از مال و متاع دنيا به صورت مشروع و حالل كسـب و  

كار نبرد و در بـه دسـت آوردنـش     به صورتي كه هيچ غل و غشي در آن به، استفاده كند
رزق و روزي او و افـراد   دانـد كـه خداونـد    او مي ،خدعه و نيرنگ و ظلم اعمال نكند

كند كه فقرا و مسـاكين هـم در روزي او    سازد و فراموش نمي ش را فراهم ميلفاتحت تك
شـناس   جـدي و وظيفـه   ؛حقي دارند. از اين روست كه يك فرد مؤمن در هر مقامي باشد

، در رقابت شريف و منصف است و در بخش توليدي يار و ياور همكاران خـويش  است
ها مؤيد  جويي زدن به كينه است، در اجتماع محل زندگي و محدودة فعاليتش به جاي دامن

كند. دوستي را  و مشوق محبت است و همكاري و هماهنگي را به جاي درگيري تبليغ مي
تنگ نظري و عفت و پاكدامني را به جاي  به جاي خصومت، شرافت را به جاي خست و

، و كرم و سخاوت را به جاي بخل و بد دلي و تعاون و تسامح را به جاي بالياپستي و ال
انگيزي و رضـايت و سـعادت را بـه جـاي سـختگيري و نـاراحتي و        فتنهطلبي و  فرصت

غيـب  شقاوت و بدخلقي و باالخره عدالت را به جاي ظلم و ستم در جامعـه تـرويج و تر  
كند، اين حقيقت حال مسلمين است در صورتي كه قوي االيمان باشند. اما امروز ايـن   مي

درآمـده   پوشـيده و  صفات پسنديده كم شده و در اجتماعات مسلمانان به حالـت اختفـاء  
هـاي   در دلاست و ايمان در دل مؤمنين سست و ضعيف گشته است و آنگاه كـه ايمـان   

رو به قوت و شدت خواهد گذاشت. پس الزمة رفع و مسلمين قوت گيرد اين صفات هم 
ي، ايمان بـه خـدا و رسـول    جويي و اختالفات از جامعة بشر زهشدن اين همه ستي برطرف

ست و در آن صورت است كه حيات اسالمي پاك و صالح دوباره و بدانگونه كه اول اخد
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گيـريم كـه    مـي  بار در صدر اسالم بر اجتماع حاكم شد، مستقر خواهد گرديد. پس نتيجه
 مهمترين و اولين فريضة هر انساني شناخت خالق و آفريدگار خويش است.

 

 در ميدان اعدام منتظر چه هستيم؟

صد سال  يك شاء اهللا بعد از كند باالخره و ان تو و هر كه در اين كرة خاكي زندگي مي
اء سـورة نسـ   78ديگر در رديف مردگان زمين ثبت خواهيد شـد. خـداي تعـالي در آيـة     

 فرمايد: مي

﴿                    ﴾. 

 .»هاي محكم باشيد يابد، هر چند در برج هر كجا باشيد، مرگ  شما را در مي«يعني: 
اي هسـتي كـه تـو را     اي براي مرگ و منتظر لحظـه  پس تو هم چيزي نيستي جز طعمه

در زمـرة گـروه كثيـري از    ا از اين دنيا خارج شوي. درست همانند كسي كـه  صدا زنند، ت
گريزي  داند كه راه كشد و مي محكومين به اعدام بوده و در صف اعدام انتظار نوبتش را مي

اي معين نوبتش فرا خواهد رسيد، ممكن است زماني برسـد   هم برايش نيست و در لحظه
هنگام جزو مردگان باشي. و يا برعكس شبي را كه روزت را با زندگان شروع كني و شب 

بـاالخره خـواهي مـرد.     ،ها به سر آوري و فرداي آن شب در زمرة مردگـان باشـي   با زنده
 سورة ق فرموده است: 19خداي تعالي در آية 

﴿                    ﴾. 

شـود: اي   ت (و سختي) مرگ به راستي فرا رسـيد، (و بـه او گفتـه مـي    و سكرا«يعني: 
 ».گريختي انسان) اين همان چيزي است كه تو از آن مي

معـين عمـر و    وقـت گذرا نيست، هر روزي كه بر تو بگذرد از و زندگي تو جز ايامي 
 :شوي، خداي تعالي فرموده است شود و به لحظة مرگ نزديكتر مي انتظارت كاسته مي
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﴿                               

            ﴾ ]8: لجمعةا.[ 

به شما خواهد رسيد، كنيد، يقيناً  گمان آن مرگي كه از آن فرار مي (اي پيامبر!) بگو: بي«يعني: 
شويد، آنگاه شـما را از آنچـه انجـام     سپس به سوي (اهللا آن) داناي غيب و آشكار باز گردانده مي

 .»دهد داديد خبر مي مي
راضي يا ناراضي از اين جهان خواهيد رفت، نه فقط تو خواهي رفت، بلكـه ملـوك و   

امـم خواهنـد رفـت،     رؤسا و اغنياء هم همچون تو و امثالت خواهند رفت. همـة ملـل و  
همانگونه كه امم و ملل گذشته رفتند و مردم جز بندگاني كه در اختيـار تـام خالقشـانند،    

ميرانـد، و ايـن همـه     بخشد و سپس مي را حيات مي ها آن وندچيز ديگر نيستند و خدا
طلبـي و   ست و اين انسانيست كه مـال و قـدرت  ها آنو خارج از اختيار  ها آنبدون اجازه 
را، و  ا و محبت عزيزان و دوستانش را و علم و عمـل و تجربـه و تخصصـش   حرصش ر

آيد كـه از آغـاز    گويد و جسدش به صورتي درمي سالمت و زيبايي و قدرتش را ترك مي
اي را خواهد داشت كه گوشـت   آيد و لحظه بدان شكل بوده، يعني به صورت خاك درمي

شده و اين هيكل قوي و برازنده و و استخوانش و عروق و امعاء و احشاء بدنش متالشي 
زيباي او به صورت مشتي استخوان پوسيده درآمده و زير خروارها خـاك مـدفون گشـته    
است. تو هم همانقدر خواهي ماند كه اقوام گذشته ماندند، پـس آيـا هيچگـاه از خـودت     

ر آينـدة دور  اي كـه د  كارت چيست؟ و آيا فهميدهزوال اي كه حقيقت مسير و  كردهسوال 
 چه بر سرت خواهد آمد؟

هـا و افـراد بيشـترين سـعي و      ها گرفته تـا ملـت   تو و هركه در اين دنياست، از دولت
باشـد، بـه عمـل     اي كه بيش از چند سال نمـي  جديت و كوشش خود را براي تأمين آينده

اي كوتاه مـدت ايـن همـه     نگر، شمائي كه براي آينده آوريد ولي آيا همين شماي آينده مي
ايد؟ و آيا به عقيدة شما  كنيد، براي آيندة ابدي خويش هم فكري كرده شش ميسعي و كو

اي ابدي هم در انتظارتان هست؟ و آيا بعد از ايـن حيـات موقـت و كوتـاه و گـذرا       آينده
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مربـوط  و آيا آن حيات بعدي به اين حيات گذرا و موقت  حيات ديگري هم خواهد آمد؟
ايـد   ايد؟ آيا انديشـيده  ادت در آن حيات ابدي افتادهشود؟ آيا هيچ به فكر يافتن راه سع مي

اند؟ و آيا قبول داريد كه: براي خـالق   كه چگونه آن حيات را به طور مؤكد به ما نويد داده
ما كه توانسته است ما را از خاك بيافريند هيچ مشكل نيست كه دوباره و پس  و آفريدگار

ود، مـا را از همـين خـاك برانگيزانـد و     شدنمان براي بار دوم و براي حياتي موع از خاك
خلق نمايد؟ و آيا قبول نداريد كه خدايي كه قـدرت و حكمـت خـويش را در خلقـت و     

ساختن ما نيز حكمتي دارد و  حيات ما و گوناگوني آن متجلي ساخت براي مرگ و دوباره
كـه  حكمت مرگ ما را هم پس از مرگمان برايمان معلوم خواهد كرد؟ و آيا قبـول داريـد   

كسي كه انسان را از مني و نطفه خلق كرد، او را به حال خود رها سـازد؟ و آيـا سـزاوار    
سـت، در امـورات   ها آسـمان است آن خدايي كه استقرار دهندة حق و عدالت در زمـين و  

گناهكاران و مجرمين  ،انسان، حق و عدالت را رعايت نكرده و نيكوكاران را پاداش ندهد
نرساند؟ خدايي كه رسوالن خود را در هر امتـي برانگيخـت تـا     را به سزاي اعمال بدشان

مردم را به حساب و عدالت و جزا و پاداش روز حساب و بعد از مـرگ، بـيم و هشـدار    
دهند، حتماً به اين وعدة خود هم عمل كرده و حقانيت رسوالن خود را اثبات خواهد كرد 

شـدن   روز حسـاب و نزديـك   وعده از او سر نخواهد زد،عاليم رسيدنخالف و هيچگاه 
توانيم به وضـوح   ميخبر داده است، ظاهر شده و  قيامت همانگونه كه حضرت محمد 

را مشاهده كنيم و چيزي نمانده است تـا مـا همـانطور كـه عالمـات روز قيامـت را        ها آن
است كـه علـم   علمي  كنيم. اين يك حقيقت مشاهدهبينيم خود محشر و قيامت را هم  مي

ابت كرده است و آن اين كه زمين و فضا و كائنات تمام اعمال و اقوال بشـر را  نيز آن را ث
شود مگر اين كـه   كنند و مسلماً هرگز چيزي ضبط نمي به صورت صدا و تصوير ضبط مي

سورة زلزال  4تا  1تعالي در آيات  وزي آن را به نمايش بگذارند. خداوندخواسته باشند ر
 فرمايد: مي
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﴿                              

         ﴾. 

هاي سـنگينش را   هايش به لرزه در آيد. و زمين بار ترين لرزه كه زمين با شديد هنگامي« يعني:
. در آن روز (زمين) تمـام خبرهـايش   »ين) را چه شده است؟!آن (زم«بيرون ريزد. و انسان گويد: 

 .»كند را بازگو مي
كسي كه خلقت را شروع كرد و براي بار دوم نيز اعاده نمود، مسلماً براي بار دوم نيـز  

خيلي مهم است و موضوع قادر به خلقت است همچنانكه بار اول آن را خلق كرد. مسئله 
ابدي ممكـن  ت. مسئله زندگي ابدي است و اين زندگي ناشدني اس اي دائمي و تمام آينده

 است با نعمات و لذات و يا خشم و عذاب ابدي توأم باشد.
هـاي   و هراس از آيندة مجهولت برطرف نخواهد شد مگر اين كه صـدق گفتـه  خوف 

اند  برايت آورنده ها آنته دل بپذيري كه اخباري را كه پيامبران الهي برايت تحقق يابد و از 
 ،گردانـد  ميراند و دوباره زنـده مـي   است و به خداوندي كه تو را ايجاد كرده و مي صحيح

ات بـا سـعادت تـوأم     ايمان آوري، فقط در آن صورت است كه خاطرت آسوده و زندگي
گردد. و ديگـر بـه آينـدة خـود بـه عنـوان        هاي خاطرت محو ونابود مي شود و نگراني مي

در  هـا  ايـن واضح ببيني و همـة   آن را روشن و تواني نگري، بلكه مي مسيري مجهول نمي
صورتي برايت ملموس و قابل درك خواهد بود كه به خدايت ايمان بياوري و رسـوالنش  

 وندبينيم كه اولين وظيفة هر انسان عاقلي همانا ايمان به خدا را تصديق نمايي. و باز مي
 باشد. مي (عليهم السالم)و اعتراف قلبي به او و رسوالنش

 ترين رابطهبزرگ

كند كه در مقابل قـدرت اليتنـاهي و    يعاقلي اين را درك و احساس مهمانا هر انسان 
حد آفريدگارش، موجودي ضعيف و نـاتوان اسـت. او آن صـاحب قـدرتي اسـت كـه        بي
در امور انسان دخل و تصرف كند. انسان عاقل به اين تواند به هر صورتي كه بخواهد،  مي
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منتهاي خالقش معترف است و بر اين عقيده است كـه   ت بيضعف خود و در مقابل، قدر
آفريدگارش مالك و خالق است و او مملوك و مخلوق. و آفريدگارش قوي و بـاعزت و  

غنـي اسـت و او فقيـر.     اي ضعيف و خائف و محتاج. و خـالقش  بخشنده است و او بنده
موجودي حيران و امرش. و انسان است و او تسليم و فرمانبردار او خالقش حاكم و مسلط

سرگردان و نادان است و خـالقش راهنمـا و مرشـد دانـا كـه بـه انسـان هرآنچـه را كـه          
دانست آموخت. پس چه محتاج است انسان مخلوق و مملوك و ضعيف و بيمناك به  نمي

فقيـر و  خالق قوي، مالك، مرشد، عزيز و بخشنده؟ و چه كسـي محتـاجتر اسـت از بنـدة     
گار غني و حاكم و مسلط و قهار؟ و چه كسي محتاجتر است از فرمانبر و تسليم به پرورد

 ؟ه مرشد و راهنما و عليم استو نادان، به هدايت خالقش ك ددرتبندة حيران و م
باشد، او ناگزير است با آفريـدگار   انسان در شديدترين حاالت محتاج پروردگارش مي

هـا و   ارتباطي شود، از بيم موفق به ايجاد چنيناي نزديك داشته باشد و اگر  رابطهخويش 
ها نجات يافته و در پرتو عنايات خدايش زندگي خواهد كرد، زندگي سـعادتمندانه   هراس

توأم با اعتماد و اطمينان خواهد داشت همانگونه كه در حـاالت و اوضـاع مـؤمنين ديـده     
حاالت  توان به چنان شود مي شود، و همانگونه كه از تاريخ اسالم و مسلمانان نتيجه مي مي

چنـين سـعادت و عنايـت     هاي دور و نزديك پي بـرد، امـا مسـلماً    و روحياتي در گذشته
شود مگر پس از تحقق مهمترين رابطه ميـان خـالق و مخلـوق كـه      اي حاصل نمي خدايي

 همانا رابطة ايمان قلبي است از جانب مخلوق به سوي خالقش.
رهنمـاي او بـه سـوي     لذا انسان ناچار اسـت بـه خـدايش ايمـان آورد. رسـولي كـه      

كند، و اين دليل ديگـري   ست و اوست كه چنين ارتباط محكمي را ايجاد ميا وندخدا
و تصـديق پيـامبرش    وند(جل مجده)است بر اين كه اولين وظيفه هر انسان، شناخت خدا

 باشد. مي

 زدايد: را مي ها تاريكينوري كه 
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برد، كسي كـه مالـك و    يخود را نشناسد در ظلمت و تاريكي به سر م يكسي كه خدا
توانـد در امـور حيـات و     صرفي كه هر طور بخواهد مـي تمتصرفش را نشناسد (مالك و م

بـرد، كسـي كـه حكمـت و      مماتش دخل و تصرف نمايد) در ظلمت و تاريكي به سر مي
برد، كسي كـه نـور تابنـدة     داند در ظلمت و جهل به سر مي هدف از آفرينش خود را نمي

شناسد، در ظلمت و تاريكي است، كسي كـه راه زنـدگي    قش را نميهدايت از جانب خال
برد، كسي  اند، در ظلمت و جهل به سر ميد در پرتو عنايت و رضاي خالق خويش را نمي

شناسـد، در ظلمـت و تـاريكي بـه سـر       رود نمي كه مسير حياتش را كه به سوي مرگ مي
دانـد، در   جاهالنـه را نمـي   هـاي  ها و تـاريكي  برد و كسي كه راه خروج از اين ظلمت مي

نخواهد شد، انسان عاقل اگر بـه   ها آنخواهد ماند و هيچگاه موفق به خروج از ها  ظلمت
تعـالي هـر چيـزي را بـه     خوبي تفكر و تعقل كند در خواهد يافـت كـه حضـرت بـاري     

اش متناسـب آفريـده    اداي وظيفهنيكوترين وجهي در جاي مناسب خود قرار داده و براي 
به خلقت بدن خويش بينديشد كه هيچ عصب و رگ و حتي مـويرگي در بـدن   است اگر 

انسان بيهوده و نابجا آفريده نشده است و هيچ عضو و اندام كوچكي در بدن او ناقص يـا  
اي از پيكر انسان را  هر عضو و اندام و پارهوظايف  نشده است. خداوندنابجا قرار داده 

عضو يا جزء از بدن معين كرده اسـت. همچنـين    متناسب با كيفيت تكويني و آفرينش آن
ها گرفتـه تـا    ها و شاخه ها و گل در گياهان، از عروق و آوندها و برگ ها اندامكل اجزاء و 

ي هـا  انـدام اند و نيز تمام اجزاء و جـوارح و   ها به بهترين نحوي خلق شده ها و ميوه ريشه
ها و شب و روز گرفته تا بهـار و   حيوانات و تمام اجزاء زمين از آب و خاك و هوا و كوه

اند و نيز در خلقت  اي ايجاد شده و زمستان، همه بجا و به مناسبترين شيوه  تابستان و پائيز
ستارگان و سيارات آسماني و تمام اشياء آنقدر دقت و تناسـب بـه كـار رفتـه اسـت كـه       

اسـت، زيـرا    بهترين صورت خود را دارا بوده و بهتر از آن به هـيچ وجـه امكـان نداشـته    
بخشد، اوسـت كـه وظـايف موجـودات را      كند و نظم مي آفريننده كسي است كه خلق مي

 فرمايد: از سورة اعلي مي 3و  2كند و از اين رو در آيات  مقدر ساخته و هدايتشان مي
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﴿             ﴾. 

كه اندازه گيـري كـرد    ستوار ساخت. و (همان) كسي(همان) كه آفريد پس درست و ا«يعني: 

 .»پس هدايت نمود
 فرمايد: مي سوره طه از زبان پيامبرش موسي 50و در آية 

﴿                 ﴾. 

  هـا  آنپروردگار ما كسي است كه آفرينش هر چيزي را به او ارزانـي داشـته، سـپس (   «يعني: 

 .»را) هدايت كرده است
شـويم كـه او تمـام مخلوقـات اعـم از       اگر در كار خالق عاقالنه تدبر كنيم متوجه مـي 

كند كـه خـدايش   نتيجه گيري كند، عاقل بايد عقالً  كوچكترين تا بزرگترين را هدايت مي
 كننده است و او را نيز از هدايت و راهنمايي خود فراموش نخواهد كرد. هدايت

تواند عنايات خالقش را نسبت به خويش احسـاس كنـد،    اقل با كمي تفكر ميانسان ع
چه او محتاج هواست و خداوند برايش هوا آفريده است. نيازمند آب است، آب را نيز به 

را برايش مهيا  ها اينوراك و لباس و فراش است، همة نور و خ او عطا كرده است. محتاج
و دندان و ديگر اجزاء بدنش آفريده و همـه را  ساخته است. او را محتاج گوشت و خون 

نيز به او داده است. او را محتاج به دفع فضوالت بـدنش آفريـده و راهـش را هـم بـه او      
كند، چگونه  الق آفريدگاري كه كوچكترين ذرة اين عالم را هدايت ميخاعطاء كرده است. 

ـ  مي ه نـور هـدايتي محتـاج    توان تصور كرد كه ما را از هدايت خود محروم سازد، انسان ب
است كه او را از ظلمات جهل و گمراهي برهاند و از شك و ترديد، در مـورد بزرگتـرين   

توان قبول كرد وقتي كه بشر دستگاهي نـه چنـدان    مسأله حيات خالصش كند. چطور مي
كنـد   سازد، دستور كار و حتي حكمت ساخت آن را نيز به همراه كاال عرضه مي مهم را مي
نده بتواند به راحتي از آن استفاده كند، ولي خداوند متعال انسان را خلق كنـد  كن تا مصرف

در حالي كه دستور كار و كيفيت عمل و حكمت آفرينش او را به همراهش بيـان نـدارد؟   
رستگاري او   با نور هدايت و علم خويش، مسير بشر و راه هرگز چنين نيست. خداوند
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اش را روشن ساخته است. اما معاندين خـود   داييو نحوة صحيح به كارگيري نيروهاي خ
سـورة   16 -15زنند تا تابع هوي و هوس خود شوند. خداي تعالي در آيه  را به ناداني مي

 فرمايد: مائده مي

﴿                       

                           ﴾. 

ي آن  به راستي از جانب اهللا نور و كتاب آشـكاري بـه سـوي شـما آمـد. اهللا بوسـيله      «يعني: 
 ها آنبه فرمان خود  كند و هاي سالمت هدايت مي كساني را كه از خشنودي او پيروي كنند به راه

 .»كند را به راه راست هدايت مي ها آنبرد و  ها به سوي روشنايي مي را از تاريكي
 فرموده است:رسولي برايش نفرستاده باشد، لذا  و هيچ امتي نيست كه خداوند

﴿           ﴾  :24[فاطر.[ 

 .»كه در (ميان) آن هشدار دهندة (آمده و) گذشته است آن و هيچ امتي نيست؛ مگر«يعني: 
دهد كه هيچ امتي دوران خود را سپري نكرده مگر اين  و تاريخ مدون بشريت نشان مي

كه ديني صحيح داشته است كه آن هم در ابتداي امـر كامـل بـوده و امـروز دگرگـوني و      
مردم از ظلمات به سمت  تحريف يافته است. و با وجود اين كه خداي تعالي براي خروج

نور، راه و روال و هدايت مشخص و آشكاري را معلوم ساخته اسـت، ديگـر بـراي هـيچ     
كس عذري نخواهد بود كه در ظلمت باقي بماند. خداوند راه راسـت و رسـتگاري را بـه    

انـد. لـذا    وسيلة رسوالن خود مشخص كرده است، بندگان مخلصش نيز آن را درك كـرده 
سورة نساء خداوند  165كران راه فالح، پذيرفته نخواهد بود. چه در آية عذر جاهالن و من

 فرمايد: مي

﴿                   ﴾. 

ي دهنده بودند، تا بعـد از (آمـدن) ايـن پيـامبران بـرا      دهنده و بيم پيامبراني كه بشارت«يعني: 

 .»مردم بر اهللا حجتي نباشد
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و اين حجت در اين زمان پا برجاست. اين حجت همان قرآني است كه شـبانه روز از  
نازل شـده اسـت در    ها فرستندة راديوئي و تلويزيوني به همان صورت كه بر محمد  ده

آن را از هـر نـوع تحريـف و تغييـري      شـود و خداونـد   و اقاليم گيتي پخش مـي آفاق 
ي تـاريخ  هـا  دورانها حفظ شده و علماي مجاهدي در تمام  ته است. در سينهمحفوظ داش

اند و سـپس آن را تعلـيم و تـرويج     آن را جمع و نگهداري كرده و مورد عنايت قرار داده
برد چيست؟ او چه عـذري دارد   اند پس عذر كسي كه هنوز هم در ظلمات به سر مي داده

در حالي كه آفريدگار با اين آيه او را مخاطـب   تا در بارگاه وحدانيت خالقش عنوان كند،
 دهد: قرار مي

﴿                              ﴾ 

 ].84[النمل: 
مرا تكـذيب كرديـد در   فرمايد: آيا  آيند (اهللا) مي كه (به سرزمين محشر) مي تا هنگامي«يعني: 

 .»كرديد؟! كه به آن احاطة علمي نداشتيد، يا چه (كاري) بود كه مي حالي
به درستي كه در اين گنجينة هدايت و نور الهي يعني قرآن، بـه تمـام سـؤاالت انسـان     
پاسخ صحيح و كامل داده شده است. و شفاي صدور و اقنـاع كامـل را بـراي اهـل عقـل      

و تفكر به پيشواز هدايت خدا رفتند، فهميدند كه خدايشـان  شامل است و چون اهل عقل 
 بر حق است.

﴿                            

   ﴾  :6[سبأ.[ 

دانند آنچه را كه از سـوي پروردگـارت    شده است؛ ميكه به ايشان علم داده  و كساني« يعني:

 .»كند بر تو نازل شده، حق است، و به راه (اهللا) پيروزمند ستوده، هدايت مي
ـ  نـداي حـق لبيـك    ه پس در حالي كه همه بعد از شناخت و درك حقيقت خالقشان ب

و كفـر،  چه جوابي دارند و براي ماندنشان در ظلمات جهل گفته و ايمان آوردند، منكرين 
 فرمايد: توانند داشته باشند؟ خداي تعالي در بارة اين گروه مي چه عذري مي
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﴿                                

      ﴾ ] :16الشوري.[ 

شـان نـزد    كنند، پس از آنكه (فرمان) او پذيرفته شد، دليل كه در (بارة) اهللا محاجه مي سانيوك«يعني: 

 .»ستها آنست. و عذاب شديدي براي ها آناساس) است، و خشم (اهللا) بر  شان باطل (و بي پروردگار

 كند نوري كه محققين را به خود جلب مي

و علمـاي بـزرگ علـوم     جلـب شـده و محققـين    وندانديشمندان زمان به نور خدا
عد از آن كه كشيشان و اند. آن هم ب معاصر در غرب و شرق به قافلة صاحبان ايمان پيوسته

(عليـه   و ايمان به خدا فراري كرده بودند، زيرا رهبران دين مسـيح را از دين  ها آنراهبان، 
نيـز آن را  آن آئين آسماني را به نفع خود تغيير داده بودنـد و صـاحبان زر و زور    السالم)

تحريف كرده و براي عالمان و خردمندان قابل قبول نبود، اما همين دانشـمندان فـراري از   
هاي مورد تخصص خودشان، جلـب انـوار    هاي علمي رشته ها و محيط دين، در آزمايشگاه

الهي شده و مؤمن و متدين گشتند و به جاي آن عقيدة سست و غير معقول كه كشيشان و 
ها، مسلح به عقايـد بنيـادي گشـته و در سـلك      كردند، خود در آزمايشگاه راهبان تبليغ مي
، توأم با ادله و براهين ملموس علمي ها آنايمان درآمدند و عقايد مستحكم مبلغين دين و 

بود. اين محققين كه در راه نشر و نصرت الحاد برخاسته بودند و از هيچ كوششي در اين 
يي رهنمون شده، به صـورت مبلغـين توحيـد و ايمـان     زمينه فروگذار نبودند، به نور خدا

اسـالمي تحـت تـأثير    اي از مسلمين در ممالك  درآمدند. در حالي كه با كمال تأسف عده
همان نظريات دوران الحاد آن محققين كه در توجيه الحاد و خدانشناسي ابراز شـده بـود،   

اند. ايـن عـده    از آن برگشته اش، روند كه بنيانگزاران اصلي قرار گرفته و به همان راهي مي
اند در حـالي كـه بـه راحتـي      خوردگان كماكان در عقيدة اكتسابي خود باقي مانده از فريب

توانند دريابند كه آن محققين تنها براي فرار از خدعه و نيرنگ كشيشان و راهبـان بـود    مي
نـد كـه   دان زدگـان نمـي   بودند. اين غفلـت  وندجستند و منكر خدا كه از دين دوري مي
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از منبع وحي الهي اين خبر را آورده است كه يهود و نصاري، دين خـدا را   )( حضرت
ها پيش از آن كه آقايان محققين بتوانند بـه   اند و اين خبر را قرن تحريف كرده و تغيير داده

ــد، آن حضــرت  ــي ببرن ــن مغــروران و  )(آن پ اعــالم كــرده و توضــيح داده اســت. اي
هاي مسـلمان،   مالك و جوامع اسالمي برخاسته از ميان خانوادهخوردگان غافل در م فريب

كردنـد، بـه    دانند كه رهبران و بسياري از محققيني كه به كفر و الحاد دعوت مي هنوز نمي
اند. در اينجـا   سلك مبلغين و مؤيدين دين و ايمان درآمده و به خدمت اشاعة آن برخاسته

علـوم طبيعـي داراي تخصـص و تبحـر     از محققـين و متفكرينـي را كـه در    قول بعضـي  
گيريم  اند، شاهد مي ، نظرياتي را بيان داشتهوندو ايمان به خدااند و در بارة دين  جهاني

تا اذهان غافالن را روشن سازيم باشد كه از پيروي آن محققين دست بردارند و به دامـان  
 اسالم برگردند:

ي كـه داراي درجـه دكتـري    عالم فيزيولوژي و بيوشـيم  -دكتر والتر سكاء لندبرگ -1
بوده و استاد فيزيولوژي و شيمي دانشگاه فيوتا و استاد شـيمي (بيوشـيمي) در آن   

و عضـو و رئـيس    1949دانشگاه و رئيس مؤسسه هورمـل آن دانشـگاه در سـال    
هـا   گويـد: در محققينـي كـه در رشـته     هاي متعدد مطالعات تغذيه است، مي انجمن

مندند، زيـرا   بهرهد از بزرگترين موهبت خدايي مختلف علمي فعاليت تحقيقي دارن
با هر كشف و اختراع جديدي در هر مـورد متوجـه قـدرت خداونـد در آن      ها آن

را به طـور ملمـوس در    وندشوند و دست قدرت خدا كشفيات و تحقيقات مي
 كنند. تكوين اين جهان مشاهده مي

مـيالدي   1946الي  1925هاي  از علماي طبيعي معروف سال -آندره كونواي ايفي -2
نويسـد: واضـح و روشـن     مـي » وجود خدا، حقيقتي مطلق«اي تحت عنوان  نوشته

كننـد   است كه ملحدين و متفكريني كـه در وجـود و قـدرت خداونـد شـك مـي      
هايشان هست كه مـانع از قبـول    سازنده در دل اي كوركننده و مات و مبهوت عقده
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وها و موجودات اعـم از جانـدار و   اگر تمام عوامل و نير«شود كه:  اين واقعيت مي
 ».شوند معني مي اعتقاد باشند، بي جان به وجود خداوند بي بي

هرچـه دامنـة معلومـات و    «گويـد:   شـناس انگليسـي اسـت، مـي     هرشل كه ستاره -3
و مـتقن دال بـر    اكتشافات علمي گسترش يابـد، بـر تعـداد ادلـه و بـراهين قـوي      

گردد و زيست شناسـان و   ه ميگار ازلي صاحب قدرت بيحد و حصر افزودوجود
رياضيدانان و منجمين و طبيعيدانان، همگـي در تأئيـد و توضـيح علمـي عظمـت      

 .»خداوند باهم، همكاري و تعاون دارند
ام  هر آنگاه كـه احسـاس كـنم در عقيـده    «گويد:  دكتر ووتز شيميدان فرانسوي مي -4

هـاي   مايشـگاه نسبت به خداي واحد سستي و فتوري راه يافته است، خود را به آز
رسانم تا با مطالعه در دقايق علـوم، اعتقـادم را تثبيـت و تحكـيم      آكادمي علوم مي

 ».بخشيم
دانشمند طبيعيدان و فيلسوف داراي درجه دكتـري   -دكتر ماريت استانلي كونگدن -5

فلوريدا، و عضـو جمعيـت   » ترتيتيسي«از دانشگاه بورتون و استاد سابق دانشكده 
گويد:  متخصص در فيزيك و روانشناسي و فلسفة علوم مي امريكايي طبيعيدانان و

وجود خداي سـبحان گـواهي    در حقيقت تمام موجودات طبيعت و عوامل آن بر«
كنند. و هرگاه صادقانه  دهند و ما را به قدرت و عظمت خالق يكتا رهنمائي مي مي

طبيعت بينديشيم خواهيم ديد كه كار ما علما در مطالعه و تحليل اوضاع و حاالت 
و مخلوقات عالم و عوامل طبعي، حتي با استفاده از طريقة استدالل، چيزي نيست 

را آفريـده اسـت.    هـا  آنخداي دانا و توانا و با عظمت  جز مطالعة آثار موجود كه
سرانجام ناگزيريم اعتراف كنيم كه: جز خداي واحـد توانـا خـدايي نيسـت و مـا      

هـايش را در   او برسيم، ليكن آثار و نشانهنخواهيم توانست تنها با وسايل علمي به 
بينيم و علوم امروز چيـزي جـز مطالعـة     وجودمان و در هر ذره ذرة موجودات مي

 .»او نيستو آثار  وندقدرت و آفرينش خدا
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شـناس آمريكـايي داراي درجـة     دانشمند جانور شناس و حشره -ادوارد لوتر كبل -6
بخـش در  شناسـي و رئـيس ايـن     يستدكتري از دانشگاه كاليفرنيا و استاد علوم ز

هاي حشرات و حشرات دو باله،  دانشگاه سانفرانسيسكو و متخصص مطالعات بال
گرچـه در اينجـا مجـال زيـادي     «گويد:  پس از تأثير ادلة زياد در ايمانش چنين مي

در عالم طبيعـت و دقـايق علـوم نـدارم      وندبراي پرداختن به داليل وجود خدا
ل و رشد و هاي حشرات و نحوة تكام ا مطالعه در بارة بالولي من شخصاً و فقط ب

و براهين متعددي دست يابم كه همگي بر وحـدانيت   ام به داليل توانسته ها آننمو 
دهنـد و هربـار كـه بيشـتر بـه مطالعـة طبيعـت و حيـات          خالقي توانا گواهي مـي 

توانـا   شوم ايمان و اعتقادم به وجود آفريـدگاري يكتـا و   موجودات آن مشغول مي
شود و سرانجام اين انديشـه در مـن قـدرت يافـت كـه: تمـام        قويتر و افزونتر مي

مراحل مطالعه در ظواهر و دقايق موجودات اين جهان و كل طبيعت چيـزي جـز   
بردن بر وجود آفريدگار خالق و طراح و صـانع   مطالعه مظاهر و آيات روشن و پي

اختـراع دسـت يـابيم،    و مبدع ايـن جهـان نيسـت و هرچـه بيشـتر بـه كشـف و        
(شناسيم را بهتر مي وندخدا

1F

1(....« 
ها و داليل زيادي را بـر محققـين و علمـاي شـرق و غـرب نمايـان        نشانه خداوند

ساخت تا به وجود واحد او پي ببرند و همچنين عجايب علمي قـرآن كـريم و معجـزات    
بـه ايشـان   را )(نشان داد تا نبوت و رسالت آن حضـرت   ها آنرا به  حضرت رسول 

گرايي محققين  ، و اسالموند (جل مجده)آوردن به خدا بقبوالند، و اين است ماجراي ايمان
سال قبـل  شرق و غرب كه روز به روز هم در حال گسترش است. (البته اين مطلب شش 

اند، تغيير موضوع رهبـران جهـان    دانسته نوشته شده و آقاي عبدالمجيد الزنداني شايد نمي

                                           
از سعيد حوی، توحيدی برای مـدارس يمـن، نظريـات علمـی در قـرآن  الرسول  ب:رجوع شود به كت -١

 ردند.كريم، و چرا مسلامن شديم، و مردان و زنانی كه اسالم آو
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بيني كنند و مسلماً اگر امروز بخواهد كتـابش   ا نسبت به ايمان و اسالم پيشكفر و الحاد ر
را تجديد چاپ كند، حتماً از تحوالت شـگرف مـذهبي در جهـان كفـر (كمونيسـم) يـاد       

هاي رهبران شوروي، يوگسالوي و ديگر كشورهاي بلوك شرق  گيري كند. تغيير موضع مي
راً شنيده شده است دولـت تركيـه هـم در    و غرب نسبت به اسالم قابل توجه است. و اخي

سـال   65گيري خود نسبت به اسالم تجديد نظر كرده و صورت اذان عربي بعـد از   موضع
 .)شود. م از بلندگوهاي مساجد آن كشور پخش مي

و اين همه مراكز اسالمي كه در ممالك اروپايي و امريكايي تشكيل شـده و ايـن همـه    
ن جلب شده، دليل بر اين است كـه ديـن اسـالم دينـي     اعتماد كه به سوي اين دين راستي

منطبق بر فطرت بشر و موافق با مفاهيم و اصول علمي است و هركه به آن وارد شـود بـه   
 علم و روشنايي وارد شد و هركه از آن روي بگرداند در جهل و ظلمت فرو رفته است.

 روز حساب نزديك است:

فهميم كه لـزوم   قلي به ايمان محرز شد، ميحال كه با مطالب گذشته، نياز هر انسان عا
اسـت و  رآمـدن  ايمان براي ما به خاطر نجات از عذاب دوزخ و در شمار اهالي بهشـت د 

و زمين بر حق است و بـر امـورات انسـان ميـزان عـدل و       ها آسماندانستيم كه آفريدگار 
لـق كـرد و   اي نـاچيز خ  قسطي برقرار كرده است. و مسلماً كسي كه تو را به صورت نطفه

مراقبت نمود تا انساني كامل از تو ساخته شود، هرگز گمگشـته رهايـت نخواهـد كـرد و     
كند. و اين زندگي موقتي و زودگذر شكل  حتماً اعمال تو را در اين جهان ثبت و ضبط مي

ناقصي از حيات انسان است كه جز با رسيدن به حيات ابدي بعد از مرگ، تكميل نخواهد 
شـود. و   حكمت آن و هم حكمت مرگ به موقع براي انسان معلوم مـي شد. و مسلماً هم 

كنند، بـراي   م است آنچه را كه در اين جهان و در دوران زندگي موقت بشر ضبط ميمسلّ
آنست كه روزي در شرايطي ديگر نمايش دهند و الزم به تذكر است كه علم امروز قـادر  

ت يك ربع ساعت به صورت صدا اش بعد از گذش است اعمال انسان را در محيط زندگي
 فرمايد: و تصوير اعاده كند و اين فقط نوع دنيوي آن است و خداوند مي
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﴿                            

   ﴾ ] :6 -4الزلزال.[ 

كنـد. زيـرا كـه پروردگـارت بـه او       در آن روز (زمين) تمام خبرهايش را بـازگو مـي  « يعني:
گردنـد،   (چنين) وحي (و حكم) كرده است. در آن روز مردم پراكنده (از موقف حساب) باز مـي 

 .»نشان داده شود ها آنشان به  تا اعمال
ن انجـام  در آ هـا  انسـان ه فرمـوده اسـت: زمـين برآنچـه     و رسول خدا صلوات اهللا علي

دهد و مطامع و شهوات انسان در اين دنيا اشباع نخواهنـد شـد مگـر     دهند شهادت مي مي
 .ديده شده است سيري خواهد پذيرفت اين كه در آخرت و با آنچه برايش تدارك

انسان براي آخرت آفريده شده است و براي آفريدگاري كه جهـان را از عـدم هسـتي    
گوناگوني درآورده است، سهل است كه ما را پس از  ها و حاالت بخشيده و آن را به شكل

شدن، دوباره به حالت مجموع و به نحو دلخـواه خـويش درآورده و    مرگ و بعد از تجزيه
زنده گرداند و سرانجام مورد بازخواست قرار دهد. اين آفريدگار توانـا و مالـك مـرگ و    

رسـوالني صـادق را   زندگي تمام مخلوقات، انسان را كرامت بخشـيده و بـراي ارشـادش    
هم ما را به حيـات   ها آنن به سوي او گسيل داشته است و همراه با داليل و براهيني روش

ي مملو از نعمات الهـي بـراي   عبارت است از بهشت اليتناه ي بشارت دادند كهها جاودان
بـه   حضرت محمد  ناك براي گناهكاران و عصيانگران.مؤمنان و مخلصان و جهنم درد

و نزديـك  ه است كه او آخرين فرستادة خدا و خاتم النبيين است و از اقتـراب  ما خبر داد
قيامت را بيان داشته است. او از روز حساب برايمان سخن گفته و عالمات نزديكي  شدن

حوادث و عالماتي سخن گفته كه در گذشته براي هيچكس قابل قبول نبود ولي امروزه ما 
اهده كنيم و فرداست كـه اهـل جهـنم هـم بـه آنچـه       را به وضوح مش ها آنتوانيم همة  مي

بيننـد.   هاي پروردگارشان را مـي  رسند و اهل جنت هم صدق وعده خداوند وعده داده مي
پانزده قرن  شدن روز حساب را كه حضرت محمد  هاي نزديك در اينجا بعضي از نشانه

 رتند از:شويم كه عبا را اعالم كرده است، يادآور مي ها آنپيش از اين، وقوع 
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 كرد: ظهور عجايبي كه به فكر هيچكس خطور نمي -1
اين زمان، زمان اختراعات و اكتشافات و ابداعات عجيب و غير قابل تصـور در تمـام   

ت اجتمـاعي و اخالقـي و   ها و تشـكيال  شئونات زندگي اجتماعي است، عجايبي در نظام
محمد مـا را  حضرت كرد. و  عجايبي كه هيچكس حتي تصورش را هم نمي رفتار جمعي،

مضـطرب و پريشـانخاطر نشـويم و از     ها آنيب مطلع ساخته است تا از وقوع عجااز اين 
هـاي شـگرف علمـي دچـار حيـرت و خـداي        انگيـز و پيشـرفت   اين همه مسايل اعجاب

هـا را از   نخواسته ضعف ايمان نشويم، بلكه بـا اطـالع از آن اخبـار، همـة ايـن پيشـرفت      
، ايمانمـان را تقويـت كنـيم.    هـا  آندانسته و با تحقـق   ندودرت وضع خداهاي ق نشانه

 فرموده است: حضرت محمد 

 .!*2F"»نفسكمتروهنا وال حتدثون هبا أ ماً مل تكونوااموراً عظأال تقوم الساعة حتى تروا «

شود مگر اين كه اموري عظيم و بديع در جهـان بـه وقـوع     روز قيامت برپا نمي«يعني: 
كند و به هـيچ وجـه كـوچكترين تصـوري از      س هم خطور نميبپيوندد كه به فكر هيچك

 ».برايتان ممكن نيست ها آن
 و همچنين روايتي از آن حضرت است كه فرمود:

إذا ستنكروهنا عظاماً تقولون: هل كنا حدثنا هبذا ف شياءً أن تقوم الساعة أسرتون قبل «

 .»ل الساعةأوائ أهناهللا تعاىل واعلموا الك فاذكروا رأيتم ذ

قبل از بر پا شدن قيامت اشياء و وسايل عجيب و حوادث و وقـايع عظيمـي را   «ني: يع
 هـا  آناهيد گفت: آيا ما واقعاً را باور كنيد و خو ها آنتوانيد  خواهيد ديد كه از تعجب نمي

 هـا  ايـن را به ياد آوريد و بدانيـد كـه   ايم؟ در صورت مشاهده آن چيزها، خداي  را ساخته
 ».يي قيامت استشدن برپا عالمت آغاز

 

                                           
 موقع جامع احلديث. ،٢٨٦-١٩٩ البدع البن وضاح، عبداهللا حممد بن وضاح، -١
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 بضاعت: ي عظيم توسط چوپانان پا برهنه و افراد بيها ساختماناحداث  -2
توانسـت ايـن ادعـا را قبـول كنـد كـه        هيچ انسان غير مؤمن و يا ناآشنا به حديث نمي

تمدن، روزي بتوانند مصـداق   خانمان و صحرانشينان بي ي پابرهنه و گرسنگان بيها آنچوپ
ي بزرگ احداث نمايند تا اين كه ها ساختمانهاي رفيع و  مارتاين حديث نبوي شده و ع

نفت كشف شد، آن هم در سرزميني كه ساكنان و مالكان آن، چوپانان پا برهنه و گرسنه و 
هستيم كه  بيني حضرت رسول  يافتن اين پيش بيابانگرد بودند و امروز همه شاهد تحقق

هـايي را احـداث كـرده و چـه      مـارت آن گرسنگان پا برهنه و چوپانان صحرا گرد چـه ع 
 15اند. بلي، اين مسـئله را آن حضـرت    تغييراتي را در محيط زيست خود به وجود آورده

 قرن قبل در قالب اين حديث بيان فرموده است:

 .3F1»يتطاولون يف البنيان فانتظروا الساعة ءذا رأيت احلفاة العراة العالة رعاء الشاإ«

چيـز و چوپانـان بزچـران بـه سـاختن       برهنـه و بـي  اگر ديدي كـه گرسـنگان   «يعني: 
 .»هاي بلند و پر خرج پرداختند منتظر قيامت باشيد عمارت

 كنند: ها تزيين مي ها را چون لباس خانه -3
كـرد كـه مـردم     هـاي بسـيار دور هـيچكس بـاور نمـي      در گذشته مخصوصـاً گذشـته  

ر كسي در صدد تزيين منزلش كنند بيارايند و اگ ديوارهايشان را آنگونه كه امروز زينت مي
دانستند. امـا امـروز    آمد همه او را مجنون مي كنند برمي به اين صورت كه امروز زينت مي

آراينـد و ايـن همـان موضـوعي      هايشان مي همه شاهديم كه چگونه منازل را همانند لباس
 ها قبل به اين عبارت بدان اشاره فرمودند: قرن است كه حضرت رسول 

 .4F2»ساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشوهنا ويش املراحيلال تقوم ال«

                                           
 .صحيح مسلم -١

 بريوت. -دارالبشائر ط. ،٢٧٢بخاری، ص: امام األدب املفرد،  - ٢
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را ماننـد   هـا  آنهـايي بسـازند كـه     شود مگر اين كه مردم خانـه  قيامت برپا نمي«يعني: 
 ».زينت كنند ،و منقش هاي راه هپارچ

 هاي مختلف زمين به هم: شدن قسمت نزديك -4
ديك شود كه شـخص  توانست تصور كند كه اجزاء زمين آنقدر به هم نز هيچكس نمي

 بتواند در آن واحد تمام اجزاء آن را با يك نگاه ببيند همانگونـه كـه حضـرت رسـول     
 توانست آن طور ببيند و فرمود:

 .»تزو يل منها متي مقدار ماأريت مشارقها ومغرهبا وسيبلغ ملك أض فرزويت يل األ«

م و در آينده هـر  زمين آنقدر به نظرم كوچك آمد كه مشرق و مغرب آن را ديد«يعني: 
 ».آن مقداري كه من ديدم ملك امتم خواهد شد

زمين در آخر الزمان محدود و كوچك شده و زمـان خيلـي   «و يا اين كه فرموده است: 
شـود و ايـن همـان     كوتاه خواهد شد و در زماني كوتاه مشرق و مغرب در آن ديـده مـي  

اي فضايي و فضاپيماها ه شدن زمين است و همان محدوديتش كه سرنشينان سفينه كوچك
در هرچند ساعت يكبار توانستند مغرب و مشرق و شـب و روز را در آن ببيننـد و مـردم    

هايي كه تهييه كرده بودند همين وضع را مشاهده كردند و ايـن   هم با آنان و به وسيلة فيلم
شـود و مـا    ي كم پيمـوده مـي  ها زمانهاي زياد در  زمان است كه امروز مسافتشدن  كوتاه

توانيم صداهاي ارسالي از آن طرف كرة زمين را در لحظه ايجادشان به وسيلة راديوهـا   مي
و ديگر وسايل صوتي، به راحتي بشنونيم و به وسيلة امواج و تصاوير تلويزيوني حركـات  
كسي را كه در آن سوي كرة زمين و هزاران كيلومتر دورتر از مـا قـرار دارد، بـه صـورت     

را پـانزده قـرن پـيش بـه عنـوان       هـا  ايـن همة  )( ضرت رسولمشاهده كنيم. ح مستقيم
 اند. شدن آخر الزمان به ما خبر داده هاي نزديك نشانه
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گفتن جانوران درنده و جمادات و نقل اخبار زن به شوهر توسـط   سخن -5

 آنان:
توانند تكلم كنند؟ ايـن مسـأله در نظـر گذشـتگانمان غيـر       آيا جانوران و درندگان مي

هـايي هسـتند كـه بـه      اند و گربـه  اما امروز همين جانداران به صحبت پرداختهممكن بود. 
ملحـق   هـا  آناند و شايد فردا جانوران درندة ديگـري بـه    آموختهكردن را  وضوح صحبت

شدن قيامـت   عالمات نزديك طبق اخبار داده شده از حضرت رسول  ها اينشوند. همة 
ي برپا شود. همانگونه كه امـروز بعضـي   است، و فرداست كه قيامت كبري و محشر عظمت

كرد جمـادات   باور نمياز عالمات داده شده به وقوع پيوسته است. همانطور كه هيچكس 
منزل برسـانند. تـا ايـن كـه     بتوانند سخن بگويند و اخبار مخفي داخل منزل را به صاحب 

ايند كه قادر هاي پيشرفته صوتي را اختراع نم پژوهندگان و دانشمندان موفق شدند دستگاه
به اين ترتيب كـه فرسـتنده    ها برسانند. دارندگان آن دستگاهه اي را ب باشند اخبار هر منطقه

را در منزل يا جاي ديگري كار گذاشته و بر روي موجي معين تنظـيم كنيـد. آنگـاه شـما     
توانيد جزء ديگر آن يعني گيرنده را با تنظـيم امـواج مربـوط بـا خـود حمـل كنيـد و         مي

وار اخبار و وقايع جاري منزل يا هرجاي ديگري را كـه فرسـتنده دارد، دريافـت     يكاتومات
ها آنقدر كوچك و ظريف ساخته شود كـه در دسـتة    اين دستگاهداريد. فردا ممكن است، 

دستي و يا تسبيح قرار گرفتـه و قابـل    عصا، يا در قسمتي از كفش يا دستة شالق و چوب
اكنون  وانيد اطالعات را دريافت داريد. كما اين كه همحمل باشد و شما بدين طريق نيز بت

هايي به شكل عينك و عصا و شـانه و   ها و گيرنده شاهد به بازار آمدن راديوها و فرستنده
شـدن قيامـت اسـت. ايـن موضـوع را       هاي نزديك هم جزو نشانه ها اينباشيم كه  غيره مي

 اند: چنين بيان فرموده رسول اهللا 
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 ةبتقوم الساعة حتى تكلم السباع اإلنسان وحتى تكلم الرجل عذ ه الوالذي نفيس بيد«

 .!*5F"»هله من بعدهأحدث أسوطه ورشاك نعله وختربه بام 

شود مگر اين كه زماني  به خدايي كه حيات من به دست اوست قيامت برپا نمي«يعني: 
و از برسد كه درندگان سخن بگويند و دستة عصا و بند نعلين شخص با او حـرف بزنـد   

 ».امور جاري منزلش در غياب او به او خبر دهد
شـدن روز   سخن گفتن درندگانست و نطق جمـادات و از عاليـم نزديـك   و اين همان 

 باشد. حشر مي

 شوند: هاي علمي با جهل بدين واقع مي نهضت -6
وفور سواد و باسوادان به معناي كثرت فقيه و عالم ديني بود ي قديم معموالً ها زماندر 

و اشـراف بـود. امـا در آخـر الزمـان قضـيه        اش فراواني نجبا اء و حكام نتيجهثرت امرو ك
شود، دين كمتر  شود و تعداد علماء به ظاهر زياد مي شود هرچه علم بيشتر مي برعكس مي

شـود. تعـداد    گيرد و فقيه و عالم و عامل بدين روز به روز كمتـر مـي   مورد توجه قرار مي
شود ولي از ازدياد نجبا و اشراف واقعي خبري نيست. حضرت  حاكمين در جهان زياد مي

 اند: اينچنين خبر داده محمد 

 .»مناءة الفقهاء وكثرة األمراء وقلة األمن اقرتاب الساعة كثرة القراء وقل«

شدن فقها و امناء  كمهاي نزديكي قيامت زيادشدن باسوادان و اميران و  از نشانه«يعني: 
 ».است

معمول چنان بود كه علم نشانة قوت و قـدرت ديـن و جهـل نشـانه     و نيز در گذشته 
فرمـوده   شود. حضرت  ضعف و غربت آن باشد. ولي در آخرالزمان مسأله به عكس مي

 :است

                                           
 .نيسابوریلاملستدرک علی الصحيحني، حممد بن عبداهللا ابوعبداهللا احلاكم ا -١
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 6F1.»يكون يف آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة«

 ».در آخر الزمان جاهالن عابدند و عالمان فاسق«يعني: 

 ارت و فزوني كتابخوانان و نويسندگان:وفور مال و ثروت و توسعة تج -7
 فرموده است: در اين باره حضرت 

 .»ن يفشوا املال وتفشوا التجارة ويظهر القلمأرشاط الساعة أن من إ «

از شرايط آخر زمان و قدرت وفور ثروت و توسعه تجارت و ظهور قلم اسـت  «يعني: 
 ».و ظهور قلم به معني كثرت خوانندگان و نويسندگان است

را به شكل كوهان شان هاروند و سر شوند و مايل راه مي زنان عريان مي -8

 سازند: شتران مي
رفتن بـه جلـو     كرد كه زنان مسلمان لخت شوند و در راه به فكر هيچكس خطور نمي

را به كار گيرند، اما امروزه عرياني  انگيز  مايل گردند و تمام امكانات و زينت آالت هيجان
احـت بـه حـد و فـور يافـت      هاي ر ي عادي شده و در حالي كه لباسها يك چيز خيل زن
پوشند كـه تقريبـاً بـا برهنگـي فرقـي نـدارد.        هايي تنگ و چسبان مي لباس ها آنشود،  مي

ها  لباس در پشت تورها و يا شيشه را لخت و بي ها آنپوشند كه انگار  ي نازكي ميها لباس
گيرد، به  است كه قسمت اعظم بدن را در بر نمي هايشان آنقدر كوتاه اند. يا لباس قرار داده

شان كم بوده، حال آن كه پارچه فـراوان و سـهل    كنيد شايد پارچه طوري كه شما فكر مي
الوصول است و يا در استخرهاي شناي مختلط و كنار درياها، شما زنان لخت را مشـاهده  

و خود مصداق دقيق در اند  كنيد در حالي كه فقط جزئي كوچك از بدنشان را پوشانده مي
كاسيات عارياتند. يعني برهنگان با لباس يا ملبسين برهنه و براي اين كه مايـل راه برونـد   

شـوند. و   رفتن كامالً به جلو متمايل مي  پوشند و به هنگام راه بلند مي ي شانراهاي پا كفش

                                           
 .نيسابوریلبداهللا ابوعبداهللا احلاكم ااملستدرک علی الصحيحني، حممد بن ع -١
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را  ها آن شدن سرشان به كوهان شتر، مدل آرايش موهاست كه مدل ميزامپلي، مصداق شبيه
پانزده قرن پـيش كـه    را حضرت  ها ايندارد و همه  هان شتران نگه ميعيناً به شكل كو

بود به ما خبـر  هايي نيفتاده  ها و نمونه هيچ آرايشگر و مدساز و كفاشي به فكر چنين مدل
 اند: داده و فرموده

نْ « انِ مِ نْفَ تِيْ  صِ مَ  اُمَّ هُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ عَ  ؟أَهْ مٌ مَ وْ ا النَّاسَ قَ َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ نَابِ الْبَقَ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ

تٌ  ائِالَ يَاتٌ مَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ تٌ  وَ ِيالَ تِ  ممُ ةِ الْبُخْ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ )ـ(اَلْ  رُ لْ مَ ئِلَ ـالْ  جَ  .7F1»امَ
ام:  را نديده ها آنمن در جهنم خواهند بود كه من  دو صنف يا دو گروه از امت«يعني: 

هـايي   ها يا دم گاوي ها يا كابل باتوممنظور هاي به شكل دم گاو (شايد  گروهي كه با شالق
اند و  اند كه پوشيدگان برهنه زنند و گروه ديگر، زناني معمول امروزي باشد) ديگران را مي

كنند و سرهاشان را به شكل كوهان شـتراني   روند و ميل مردان را تحريك مي مايل راه مي
 ».رايند كه مايل باشندآ مي

 ظاهري مردان و زنان به يكديگر: شدن همشكلمشابه و  -9
اس پوشـيدن و  كرد مردان حاضر شوند در لب در گذشتة نه چندان دور كسي تصور نمي

دست بزنند و يا برعكس زني حاضـر باشـد بـه صـورت مـردان در       آراستن به شيوة زنان
ب و رعايـت خصوصـيات زنـانگي    اجتماع حضور يابد، مخصوصاً حفـظ عفـت و حجـا   

ممكـن   را حضـرت محمـد    هـا  اينها بود. اما همه  دختران ماية غرور و افتخار خانواده
انـد، بـدين    وع آن قـرار داده اند و ما را از يك هزار و پانصد سال قبل در جريـان وقـ   ديده

 ترتيب:
 .8F2»من اقرتاب الساعة تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال«

 .»شدن مردان و زنان به يكديگر است هاي نزديكي قيامت همشكل ز نشانها« يعني:

                                           
 .صحيح ابن حبان - ١

 شعب اإليامن، بيهقی. - ٢
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تربيت فرزندان خـود   يافتن تربيت سگ در ميان زنان، نپسنديدن واجر -10

 فحشاء: زياد آشكارا شدنو 
تصـور كننـد كـه روزي برسـد كـه زنـاني از تربيـت و نگهـداري          توانسـتند  قدما نمي

هـا افتخـار كننـد. مخصوصـاً در جوامـع       تربيت سگ فرزندانشان عار داشته باشند ولي به
 رسـولش  ها بود. امـا خداونـد   اسالمي و عربي كه فرزند ماية مباهات و افتخار خانواده

)(  وضع امـروز ايـن جوامـع را     سال،را ياري كرد تا از وراي حجاب يك هزار پانصد
 براي ما بيان فرمايند و خبر دهند كه:

ولداً له وال يوقر كبرياً وال  أن يريبله من  خري الرجل جرواً  ن يريبذا اقرتب الزمان ألإ«

الطريق يلبسون جلود  ةة عىل قاربأن الرجل ليغشى املرإوالد الزنى حتى أيرحم صغرياً، ويكثر 

 .9F1»مثلهم يف ذلك املداهنأن عىل قلوب الذئاب أالض

مندنـد تـا   هاي كوچـك بيشـتر عالق   چون آخرالزمان برسد، مردم به تربيت سگ يعني:
دارنـد و خردسـاالن را مـورد شـفقت قـرار       تربيت فرزندان خـود، پيـران را محتـرم نمـي    

هـا و شـوارع مـورد     شود، تا جائي كه زنـان در كنـار راه   دهند. اوالد نامشروع زياد مي نمي
هـا و نهادهـايي گـرگ صـفت در پوسـت       گيرند كه با دل هجوم و تجاوز مرداني قرار مي

 هـا  ايـن «ورزنـد.   ند، و در مالء به كثافتكاري و گنـاه مبـادرت مـي   ا گوسفندان جاي گرفته
هـا قبـل از    قـرن  شـدن قيامـت بـود كـه حضـرت رسـول        هاي نزديك اي از نشانه شمه

وقوعشان بدان اشاره كرده بودند، يعني آن زماني كه حتي فكر آن هم به مخيله بشر خطور 
را به وضوح مشاهده و لمس  ها آنهمة را گفتند و ما هم تاكنون  ها كرد، ايشان گفتني نمي
در كتب معتبـر قـديمي ثبـت     ها آنبيني شده كه همة  هاي پيش شانهايم. با ديدن اين ن كرده

شويم كه عاقالنه به اصل مطلب بينديشم و به قيامتي كه ما را از آن  شده است، ناگزير مي

                                           
 .نيسابوریلبوعبداهللا احلاكم اأاملستدرک علی الصحيحني،  -١
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بران قبل از ايشان هـم بـه آن   اند ايمان بياوريم. قيامتي كه رسول ما و تمام پيام آگاه ساخته
اند و با ايمان به قيامت و روز حساب سـعي كنـيم، حسـابمان را در ايـن دنيـا       وعده داده

اش شرمسـار   صحيح و دقيق نگهداريم تا در آخرت در پيشگاه آفريدگار و رسوالن گرامي
 و سرافكنده نباشيم.

 دنيا و حقيقت آن:

ات بينديشـي و   رفتنـه  يـا و ايـام از دسـت   اگر دمي با خود خلوت كرده در مورد اين دن
ببيني كه باالخره روزي عمرت به پايان رسيده و در سرازيري قبر خـواهي بـود، بـه ايـن     

رسي كه زندگي ايـن جهـان چقـدر گـذرا و مـوقتي بـوده اسـت و تـو هماننـد           نتيجه مي
رهگذري از اين دنيا گذر كردي و چند صباحي هم در آن رحل اقامت افكندي. پس چـه  

 را به كار گيري كه فرمود: خوبست كه دستور رسول اهللا 

 .10F1»بر سبيلعا وأنك غريب أعش يف الدنيا ك«

 .»در دنيا چنان زندگي كن كه انگار غريب يا رهگذري بيش نيستي«يعني: 
آوري  اي؟ يا مشغلة دنيا و جمـع  هان اي رهگذر، آيا براي منزل بعدي چيز فراهم كرده

تياجات فردايت غافل ساخته است؟ اي رهگذر، از خـودت بپـرس   مال و منال تو را از اح
و جـز آنچـه خـوردي    از آن همه جنگ و ستيزي كه كردي چه نفعي عايدت شده است؟ 

وسايل ديگر، پوشيدي چه چيز برايت مانده است؟ آنچه اندوختي از زر و زمين و خانه و 
توانسـتيم زنـدگي    يهمه را ترك خواهي گفت و از اين دنيا تنهـا خـواهي رفـت، اگـر مـ     

ديديم هزاران نفر را كه بر سر يك قطعه زمين نزاع  گذشتگان دور خود را مجسم كنيم، مي
داننـد،   هاي خود مي ست و آن را جزو داراييها آناند كه ملك مطلق  د و همه مدعيكنن مي

 فرمايد: ولي مالك حقيقي كيست؟ خداي تعالي مي

                                           
 .است روايت نموده» سبيلال غريب أو عابر نكالدنيا كأ يفكن « لفظا ب بخاري آن را در صحيحش -١
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﴿                            

                   ﴾  :25 -23[الحجر.[ 

ي جهانيان) هستيم. و بـه   ا وارث (همهميرانيم، و م كنيم و مي و يقيناً ماييم كه زنده مي«يعني: 
ايـم.   ايم، و به يقين (حال) آيندگان را (هم به خوبي) دانسـته  يقين (حال) گذشتگان شما را دانسته

كند، همانا او حكـيم   را (در قيامت) حشر مي ها آني)  گمان پروردگار تو، (همه و (اي پيامبر!) بي
 .»داناست

خواهي فهميد كه ايـن دنيـا جـز محـل امتحـان و      اگر در امور خود تأمل و تدبر كني 
كنند تا مطيـع را از يـاغي بـاز     اي نيست، در اين جلسه امتحان، انسان را ارزيابي مي تجربه

شناسند، سپس بدان صورت كه بدين جهان وارد شده است. او را تنها و فقط با اعمـالش  
 فرمايد: در اين باره مي از آن بدر برند. خداوند

﴿                            ﴾ 

 ].94[األنعام: 
ايـم پـيش مـا     چيز چنانكه نخستين بار خلقتان كرده كس و بي شما تك تك، بي«يعني: 

 .»ايد ايم پشت سر گذاشته ايد و آنچه را به شما عطا كرده آمده
و چنانچه به روز واپسين معترف و مؤمن شدي و به حقيقت آن ايمـان آوردي، آنگـاه   
خواهي فهميد كه در اين جهان جگونه زيست كني و چطور نفـس خـود را محـار كـرده     

 هولناك آخرت نجات دهي. هاي خود را از خطرات و عذاب

 و اما آخرت انسان:

ابدي است و اگر دنيا سراسـر رنـج و   اگر دنيا ايامي موقتي و گذرا بود، آخرت باقي و 
ها ابدي خواهد بود كه خداوند در آيـات   تعب بود آخرت مؤمنين سراسر لذات و خوشي

 فرموده است:» ق«سوره  35 -31

﴿                            
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        ﴾. 

. (بـه  از آن) دور نباشـند  ها آن(در آن روز) بهشت را براي پرهيزگاران نزديك آورده شود (تا « يعني:
كننده (به سـوي اهللا و)   شد، براي هر رجوع شود:) اين چيزي است كه به شما وعده داده مي گفته مي ها آن

كه در نهان از (اهللا) رحمان بترسد، و با قلبي توبـه كـار (در    نگهدارنده (پيمان و احكام الهي) است.  كسي
د آن (بهشـت) شـويد، (كـه) ايـن روز     بـه سـالمت وار  «شـود:)   گفته مي ها آنمحضر او) آمده باشد. (به 

 .»ست، و در نزد ما افزون (براين) استها آنهر چه بخواهند در آنجا براي ».  جاودانگي است
خواهنـد گفـت:    ها آنشود،  دگار منظور مياما براي كافران عذابي شديد از سوي پرور

ايـم دوري   ز آنچه كـرده خدايا! ما را دوباره به دنيا برگردان تا به كارهاي نيكو بپردازيم و ا
شود: به شما در دنيـا بـه حـد     گفته مي ها آني مؤمن و درستكار شويم. به جوئيم و بندگان

اي گسيل شد،  كافي مهلت داده شده تا خود را نشان دهيد و برايتان پيامبران هشدار دهنده
كرديـد و  هاي ايشان را نپذيرفتيد و خود را از راه راست دور  ولي شما نصايح و راهنمايي

گيريـد و غيـر از    يار و ياور مورد محاسـبه قـرار مـي    به اين روز فكر نكرديد كه تنها و بي
باشـد نترسـيديد و    هايي كه در انتظارمان مـي  اعمالتان شما را همراهي نيست. و از عقوبت

 فرمايد: سورة فاطر مي 37تا  36طي آيات 

﴿                            

                             

                                  

  ﴾. 

كساني كه كافرند آتش جهنم دارند نه مرگشان دهند كـه بميرنـد و نـه عـذاب     «يعني: 
در جهـنم   هـا  آندهـيم. و   اي را سزا مي ان پيشهسبك كنند، چنين هر كفر ها آنجسم را بر 

ايـم. (در   كـرده  جز آنچه مياي كنيم،  بر تا كار شايستهبرونمان يزنند: پروردگارا! ب فرياد مي
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شود) مگر چندان عمرتان نداديم كه هركه پند گرفتني بود، در آن پند گيرد، جوابشان گفته 
 .»رسان (نيز) بيامدتان. بچشيد كه ستمگران را يار نيست بيم

 ايمان راه علمي نجات و سعادت:

اما تو اي عاقل نخواهي توانست در كسب سعادت و پيروزي در برابـر خـالق توانـاي    
ورد لزوم سفرت به آخرت يعني جايي كه روزانه به آوردن وسايل م خويش و در به دست

داري صادقانه بكوشي و مخلصانه عمل كني،  و به سويش گام برميشوي  تر مي آن نزديك
 ،مگر اين كه مؤمني حقيقتاً صادق و آگاه باشي و بدون كوچكترين ترديد و شكي به خدا 

آورده و معتقد شوي نه ايمان  رسالت انبياء و به ويژه خاتم آن محمد مصطفي  ،آخرت
 فرمايد: سورة جاثيه مي 32در آية  ها آندر زمرة كساني باشي كه خداوند در بارة 

﴿                               

 ﴾. 

و در رسـتاخيز شـك نيسـت، گفتيـد:      چون گفته شد وعدة خـدا حـق اسـت   « يعني:
 .»ايم بريم كه ما به يقين نرسيده دانيم رستاخيز چيست؟ جز گماني نمي نمي

يل زيادند ولي پس ناگزير از ايمانيم و بايد داليل و براهين قوي ايماني را بپذيريم. دال
م و را با عقل و تدبير قبول كند و كـو كسـي كـه داراي قلبـي سـلي      ها آنخردمند بايد كه 

 مخلص باشد؟

 علم راهي است به سوي ايمان

علم راهي است به سوي ايمان، اگر بشر با خودش صادق باشد و بداند كـه مهمتـرين   
بوده، و اين را تنها راه سعادتش در دنيا  مساله حياتش شناخت آگاهانه خدا و رسولش 

زيـرا خداونـد   هاي ايمان بكوشـد،   آوردن داليل و حجت و آخرت بداند، بايد در به دست
 فرمايد: داند و مي كريم علم را راه كسب ايمان مي

﴿            ﴾  :19[محمد[. 
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 .»بدان كه نيست خدايي جز خداي واحد«يعني: 
 فرموده است: 19و نيز در سورة رعد آيه 

﴿                                     

﴾. 

داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تو نازل شده  حـق اسـت، ماننـد     كه مي آيا كسي«يعني: 

 .»گيرند كسي است كه او نابيناست؟! تنها خردمندان پند مي

 خطر تقليد در ايمان

هاي عقيدتي آبا و اجدادي را كه  قليد از روشبه وضوح و صراحت تمام ت خداوند
گيـرد منـع كـرده و صـاحبان چنـان عقايـدي را در تمـام         بدون علم و آگاهي صورت مي

 فرمايد: ي تاريخ مذمت و نكوهش كرده است. و ميها دوران

﴿                                  

            ﴾ ]170: ةالبقر.[ 

چون به مشركان گويند: از آنچه خدا نازل كرده پيروي كنيد، گويند: [نه] بلكـه  «يعني: 
پدرانشان چيزي نفهميده  كنيم و گرچه ايم، پيروي مي آئيني كه پدران خويش را بر آن يافته

 .»اند و گمراه بوده
راه صحيح حصول ايمان كامل بـدين اسـالم و وحـدانيت خـود و نبـوت       خداوند

را علم و دانش معرفي كرده و تأكيد كرده است كه آن ايمان آگاهانه و   حضرت محمد
ه كامل است كه با علم و دانش همراه باشد و مؤمن محروم از علم همچون كوري است ك

به هر جهتي و به نداي هر شخصي ممكن است پاسخ دهد و بدان سو متمايل گردد و اين 
وده است و بدين دليل مسـلمان  موضوع را صريحاً در آية نوزدهم از سوره رعد تأكيد فرم

كه دين و ايمان را كوركورانه و به صورت ارثي از گذشـتگان خـود پذيرفتـه باشـد      مقلد
هاي سر راهش سـقوط كنـد و    ست هر آن در يكي از چاههمانند كوري است كه ممكن ا
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هايي كه در مسيرش گسترده گرفتار آيد. اين چنين مسلماني حتي عبادات و  به يكي از دام
دريافت كرده و خدا را فقط در كالم پذيرفته است نـه در  فرايض و احكامش را هم ارثي 

گـذارد و در   كنـار مـي   ها آنداب اسالم را هم به خاطر سختي عمل. و برخي از احكام و آ
اين گـروه از مسـلمين را در    ايمان و اعتقاد خدا سست عنصر و متزلزل است. خداوند

 از سورة حج چنين وصف نموده است: 11آية شمارة 

﴿                                

            ﴾. 

را با دو دلي پرستند، اگر نيكي رسدش بـر آن قـرار گيـرد و     برخي كسان خدا«يعني: 
 .»اگر محنتي رسدش روي بگرداند و دنيا و آخرت را زيان كند

مـل متعـدد ترديـدزاي    توانـد در برابـر عوا   و ايماني كه از روي تقليد حاصل شود نمي
هـاي روزگـار    تواند از مهلكه هاي متنوع و رنگارنگ مقاوم باشد و كسي مي امروزي و فتنه

طـي حـديث    نجات يابد كه دينش را عميقاً بشناسد و اين موضوع را حضـرت محمـد  
 :شريفي چنين فرموده است

 .»ال من عرف دينهإستكون الفتن ال ينجو منها «

نجات يابند كه دين خود  ها آنتوانند از  د كه تنها كساني ميآم هايي خواهد فتنه«يعني: 
 ».را شناخته باشند

 شود: ايمان راه سعادت است و با اعمال نيكو تقويت مي

كسي كه خواهان سعادت خويش و نجات بشريت است بايد كه ايمان آورد، كسي كه 
بايد كه ايمان آورد، زيرا خواهان زندگي سعادتمندانه و دنيايي پر از صفا و اطمينان است، 

اي از ثمـرات درخـت ايمـان اسـت و كسـي كـه        عمل نيكو و سعادت دنيا و آخرت ثمره
خواهان سعادت در آخرت و نجات از عذاب اخروي است، بايد كـه ايمـان آورد، و هـر    
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كس به ايمان دست يافت و با علم و بصيرت معني آن را دريافت، موظف است كه آن را 
 تقويت و حمايت نمايد، زيرا كه در حديث شريف است كه: با كارهاي نيكو

 .11F1»نقص باملعايصاإليامن يزيد بالطاعات وي«

شود و در اثر معاصي و گناهان نقصان  ايمان با كارهاي نيكو و طاعات زياد مي«يعني: 
 .»يابد مي

 است براي ما. و اين ارشاد حضرت محمد 

 روي ايماناز بن بست خارج نخواهد شد مگر با ني تمدن

كند كـه راه درسـتي    كننده زندگي مي انسان امروز تحت لواي تمدني كفر آلود و گمراه
آمـوزد ولـي بـه او     براي زندگي ارائه نداده است، اين تمدن چگونه زيستن را به انسان مي

كند؟ مثـال ايـن تمـدن هماننـد كسـي       گويد كه چرا خلق شده و براي چه زندگي مي نمي
كند و ضمن  را مهيا ساخته است و مردم را دعوت به سوارشدن مي است كه كشتي بزرگي

دهد كـه چـه امكانـات و تسـهيالت رفـاهي در كشـتي        تبليغ و تشويق مسافرين شرح مي
براي زندگي در آن فراهم آمـده اسـت، وضـيعت خـواب و     موجود است و چه تجهيزاتي 

توان خـورد،   ايي را ميگويد كه چه چيزه دهد و مي خوراك و تفريح را مو به مو شرح مي
شود خوابيد و كي و كجا بازي كرد و هـزاران   شود پوشيد، كجا مي نوشيد چه مي چه چيز

پرسند، خوب با ايـن تفاصـيل    كند اما وقتي مردم از او مي كي و كجاي ديگر را رديف مي
دانم. اينست وضـع تمـدن    گويد: نمي خواهيم برويم؟ مي مقصد ما كجاست؟ و به كجا مي

گويـد   دهد چگونه بخورد و بخواند و چگونه زندگي كند اما نمي ياد مي ي به انسانامروز
چيست. پس هـيچ  كند و هدف و حكمت از خلقت او و جهان پيرامونش  چرا زندگي مي

 مگـر بـا   ،و گمگشتگي نجـات يابـد   اند از سرگردانيوراه نجاتي براي انسان نيست كه بت
داند چـرا   ا آفريده است، زيرا او تنها كسيست كه مير ها آنيافتن به پروردگاري كه  ارتباط

                                           
 .صحيح ابن حبان - ١
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مردم را خلق كرده است و راز حكمت آفرينش تنها در وجود او نهفته است. و مخلوق را 
قابليت آن نيست كه از حكمت خلقت خويش و رأي خالق خود باخبر شود. و بايد زبـان  

اهي ولـي مـن از كنـه و    آفريدگارا! تو از وجود من آگـ «حال دائمي مخلوق اين باشد كه: 
و تا انسان ». و تنها به خداوندي و وحدانيت تو معتقد و مؤمنم اطالعم ماهيت وجود تو بي

ارزشـتر و از يـك    خالق خويش را نشناسد حتي در نظر خودش نيز از تكـه كاغـذي بـي   
 سوسك هم حقيرتر خواهد بود.

جوامع بشـري  د و و از دستاوردهاي تمدن معاصر، بيم و وحشتي است كه زندگي افرا
در و... سـوق داده  بردن به مواد مخ ها و پناه را به سوي خودكشي ها آنرا متزلزل ساخته و 

هاي سرگردان و منفعلي درآورده كه وجودشان را در دو  را به صورت ديوانه ها آناست و 
هـاي   هاي خاطر فرا گرفته است و علت ايـن تـرس و وحشـت و تشـويش     رنج و نگراني

بينـد هرچـه را كـه در تصـرف      ست كه اطميناني براي انسان نيست و انسان ميبسيار آن ا
دارد از دايره اختيار و مالكيت حقيقـي او خـارج اسـت، چـون او هـيچ چيـزي را خلـق        

شناسد و مرگ هر زمان ممكن است به سراغ او  كند و مالك و خالق واقعي را هم نمي نمي
كوبد و او را به مكان و عالمي مجهـول منتقـل   و تمام آمال و آرزوهاي او را در هم بيايد 

هـا   اتومبيـل سازد، حالت اين انسان خود باخته مانند حال كسي است كه در مسـير عبـور   
سـت  ها آناختالف بين مردم آراء و مـذاهب  خواب بر او غالب شود، يكي ديگر از موارد 

نيسـت   هـا  آناي حروم شوند هيچ راه گريزي بـر كه اگر خدا را نشناسند و از هدايت او م
هاي بشر كاست. وجود هرگونه جـدال   شود از بار گرفتاري چرا كه تنها با نيروي ايمان مي

 توان جز ايمان مفر ديگري بر آن متصور شد. و درگيري نيز از عواقب كفر بوده و نمي
شود، زيرا حكامي  طلبي مشخص مي اصوالً تمدن معاصر با ظلم و تجاوزگري و افزون

كننـد، اعـم از ايـن كـه ايـن قـوانين        امع متمدن امروزي را وضع كرده و ميكه قوانين جو
هاي مركـزي احـزاب    ي ممالك آزاد بوده و يا محصول كميتهها پارلمانمحصول جلسات 

 ها آناشد، در هر حال و هر مكان همة كمونيست در كشورهاي كمونيستي و ديكتاتوري ب
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اند و سرانجام نيـز   كردهالح شخصي وضع را به سود خودشان و در راه تأمين منافع و مص
دانيم ملت آمريكـا كـه بـراي تـأمين      آورند. همانطور كه مي را به خدمت خود درمي ها آن

اي نيز براي پيروزي  شود، به عنوان وسيله داران به خدمت گرفته مي منافع و مصالح سرمايه
اسـت و ملـت روسـيه     و ظالم قرار گرفتـه  داران استعمارگر در انتخابات در دست سرمايه

هـاي حـزب    اي بـراي تـأمين مصـالح و منـافع كميتـة مركـزي و رهبريـت        همانند وسيله
شود  به كار برده مي كمونيست آن كشور و افراد حزبي كه از امتيازات خاصي برخوردارند،

را مغلوبانـه در پشـت    هـا  آنشند تا مـردم را مقهـور سـاخته و    كو فقط مي ها آنو رهبران 
هـاي ايـن    ها و رهبـري  توان به باقي حكومت ين نگهدارند. از اين دو نمونه مياي آهن پرده

مگر اين كه حاكميت از روند،  طلب از بين نمي هاي ظالم و افزون جهان پي برد و اين نظام
دست ظالمان گرفته شده و به خداشناسان سپرده شود كه خدا را حاكم بر جامعه بداننـد،  

گذشـته   الق است كه به دور از هرگونه حب و بغض است.تنها تشريع و حاكميت خزيرا 
باشد و انسان موجودي است  ها قومي، گروهي، حزبي و طبقاتي مي از آن كه نوع حكومت

شود اين عوامل را از او جدا ساخت ولـي   مملو از شهوات و هوي و هوس كه هرگز نمي
شـريعت و حاكميـت   شود او را از حاكميت كنار گذاشته، تسليم حاكميت خـدا كـرد.    مي

كه  ،محققين و دانشمندان علوم اجتماعياسالمي و عدالت و صالحيتش باعث جلب نظر 
ها و مكاتب  شده است و امتياز اين نظام الهي بر نظام ،پيرو مذاهب و اديان ديگري هستند

انـد گواهنـد و    بر آنچه علماً و تحقيقاً معتقـد شـده   ها آنديگر، برايشان ثابت گشته است. 
هـاي حاصـله از تمـدن جديـد و      از بـن بسـت  هاي خود كه تنها راه نجـات   ق ملتمشو

شريعت اسالمي است و بس. گـواهي  ها و شهوات،  استوار بر هوي و هوس هاي حكومت
اين دانشمندان غير مسلمان حقوق و علوم اجتماعي خود حجتـي اسـت كامـل و كوبنـده     

الهي را فرامـوش كـرده و گرفتـار     هاي مسلماني كه نظام حكومتي برعليه مسئولين و امت
اند. در اينجا بعضـي از نظـرات ايـن دانمشـندان را      هاي بشري و ناقص امروزي شده نظام

 شويم: متذكر مي
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روح سياست «دكتر هوگتنگ: استاد حقوق دانشگاه هاروارد، در كتاب خود به نام  -1
پيشرفت ممالك اسـالمي، اتخـاذ ايـن    گويد: راه  مي 1932منتشره به سال » جهاني

كند و بـراي ديـن    روش غربي نيست كه شعار جدائي دين از سياست را دنبال مي
شود، بلكه بايد ديـن را مصـدري بـراي     در سياست و امور جامعه نقشي قايل نمي

رشد و نمو و پيشرفت اجتماعي دانست، شايد اين سؤال پيش آيـد كـه آيـا ديـن     
روش و نظامي براي ادارة امور اجتماعات امـروزي پيشـنهاد   تواند راه و  اسالم مي

كند؟ در جواب بايد گفت: دين اسالم خود ذاتاً داراي صالحيت و توانايي اينگونه 
باشـد و   امور بوده و احكام و قوانين آن براي حكومت عادالنه و منصفانه كافي مي

موضـوع اصـلي    هاي مشابه خود برتري دارد ولـي  در بسياري جهات بر تمام نظام
بودن وسايل و امكانات رشد و نمو اينجاست كه امروز مشكل اسالم و مسلمانان، ن

به كار گرفتن آن امكانـات   ها آنست، بلكه متأسفانه اشكال عمده اسالم ني در شرع
شـود و اگـر بگـويم كـه:      و وسايل است كه در شرع اسالم هم به وفور يافت مـي 

حكام مورد لزوم براي پيشرفت و ادارة امور شريعت اسالم داراي جميع اصول و ا
 ام تا حق مطلب را ادا نمايم. ام، بلكه كوشيده گزاف نگفتهاجتماع است 

 1927اشترل: رئـيس دانشـكدة حقـوق ويـن در كنفـرانس حقوقـدانان بـه سـال          -2
بالد، زيـرا او   عضوي از آن باشد به خود مي گويد: بشريت از اين كه محمد  مي

سواد بودنش توانست قوانين و احكامي را وضـع كنـد    ليرغم بيپانزده قرن پيش ع
پي ببريم بايد خوشحال  ها آند از دو هزار سال به قسمتي از كه اگر ما اروپائيان بع

(باشيم
12F

1(. 

                                           
شريعت از جانب خداوند به پيامبر وحي شده است و گرنـه همانگونـه كـه اشـترل گفتـه       مسلماً اين -١

 .بياورد بشري قوانين ◌ٴ مهسوادي قوانيني مافوق ه است محال است كسي بتواند در حال بي
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اعالمية زيـر را   1937كنفرانس بين المللي حقوقدانان منعقده در الهه در آگوست  -3
 صادر كرد:

كنيم،  صدري از مصادر حاكميت عمومي معرفي ميالف: شريعت اسالمي را به عنوان م
بدين معني كه: شريعت اسالم مصدري در محاكم بين المللي و قوانين جهاني باشد، نه به 

 خاطر قدرت پيروان آن، بلكه به خاطر صالحيت و اعتباري كه در ذات آن نهفته است.
 ستقل است.ب: شريعت اسالم قائم به ذات خويشتن است و از هر مكتب و مسلكي م

ميالدي هفتة فقه اسالمي در پاريس برگزار شد، در اين مراسـم   1054اما در سال  -4
دانـم چـه بگـويم و چگونـه      نمـي  رئيس و كالي دادگستري فرانسه اظهار داشت:

ارتباط برقرار كنم بين آنچه كه عمالً از ركود و عدم صالحيت فقه اسالمي و عدم 
 از تحريك و توانايي و صالحيت آن در اينبه كارگيري آن وجود دارد و آنچه كه 

مراسم به سمع ما رسيد كه دقت و حقانيت و كارآيي آن را بدور از هرگونه شـك  
تـوان آن را در تمـام مراحـل و مـوارد قضـاوت و       كنـد و مـي   و ترديدي ثابت مي

(حكميت به كار گرفت
13F

1(. 
شيباني شـاگرد  محمد بن الحسن ال امام و اما مجمع عمومي حقوقدانان بين المللي -5

 را به عنوان شخص اول در قانون بين الملل شناخت. ابوحنيفهمشهور امام 
هاي سـواري بـه    اي خردمند، اكنون نظرت چيست؟ اگر جماعتي را ببيني كه از ماشين

 كنند؟ هاي سواري استفاده مي جاي تراكتورها و از تراكتورها به جاي ماشين
شكي باقي خواهند مانـد؟ و ايـن    ها آنكار  هودگي هي چنين گروهي و بيآيا در گمرا

دهد، مردان را به شكل زنان و زنان را به شكل مردان  كاريست كه انسان امروزي انجام مي
درآورده است و چه كار عجيبي است كه انساني را كه خداوند بـه او كرامـت بخشـيده و    

                                           
 های پاريس دو كرسـی حقـوق اسـالمی وجـود دارد، در حـالی كـه يـک كرسـی از آنِ  هدر يكی از دانشگا -١

 .باشد كه بيانگر شوكت و عظمت حقوق اسالم می است باستان حقوق روم
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اد اخـالق در نظـام   در اثـر فسـ   ها ايناي فرض كنند. همة  ني يا حشرهمحترم داشته، حيوا
هاي تمدن معاصر و ثمرة كفر است كه آن را در بـر گرفتـه    خانواده است، اين از بن بست

اختالف جـدال و ظلـم و سـتم و تجـاوزگري     است، ترس از نابودي و وحشت از آينده، 
فساد و انحطاط، حالل همه اين معضالت فقط ايمان است و بس. ايمان تنهـا راه نجـات   

هـاي حاصـله از    ي است كه مبتال به آنند و راه نجات كافران از بن بستمسلمين از امراض
هـا بايـد بـا ايمـان حـل شـود و ايمـان فريضـة          كفر و الحادشان است، همة اين گرفتاري

 مسلمانان و ميراث پيامبران است.

﴿                          ﴾ ] :193آل عمران.[ 

زد كـه بـه پروردگـار     پروردگارا! ما نداي ندازني را شنيديم كه نداي ايمان مـي «يعني: 
 .»خويش ايمان بياوريد! ما نيز ايمان آوريدم



 
 
 

 بخش دوم:
 ايمانراه 

﴿            ﴾ ] :50طه.[ 

ست كه همه چيز را خلقت بخشـيد سـپس بـه محافظـت آن     پروردگار ما همان«يعني: 
 .»رهبريش كرد

اگر در خلقت بدن خويش تأمل كني درخواهي يافت كه آفريدگارت هـر جـزء و هـر    
عضوي از اجزاء و اعضاي بدن تو را به خـاطر وظيفـه و حكمتـي خلـق فرمـوده و آن را      

 متناسب با همان وظيفه و حكمت ساخته است.
را  هـا  آنات تأمـل كـن. ببـين چگونـه هـر يـك از        ها و معده وشها و گ در بارة چشم

را در انجـام و   هـا  آنخلق كرده است. چگونـه آفريـدگار   متناسب و مطابق با وظيفة خود 
شنوند و معده غذا را  ها مي بينند، گوش ها مي كرده است. چشماداي اين وظايفشان هدايت 

 اند. ك غذاي واحد و مشابه ساخته شدهاز ي ها آنكند و اين در حاليست كه همة  يهضم م
درختان مختلف: انار، انگور و خرما را ببين كه چگونه خداوند بـراي هركـدام وظيفـة    

ها و  خاصي را معين كرده است، و ثمر هر كدام مخصوص به خودشان است و شكل برگ
در  ها را در هركدام طوري مخصوص قرار داده اسـت.  ها و گل ها و ريشه ها و ساقه شاخه

كننـد. خداونـد تعـالي     حالي كه همةشان از يك منبع و يك خاك و يك ماده تغذيـه مـي  
 فرمايد: مي

﴿                              

                               

﴾ ] :4الرعد.[ 
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هايي از انگور و كشـتزار و   هاي (گوناگون) كنارهم (قرار دارد) و باغ و در زمين قطعه«يعني: 
رويند و گاهي از چند بن، (در صـورتي) كـه از يـك آب سـيراب      هاي كه گاه از يك بن مي نخل
را بعضي (ديگر) برتري داديـم، بـدون شـك در     ها آنبعضي از   ي ند، و (با اين حال) ميوهشو مي

 .»ورزند ها) است براي گروهي كه خرد مي ها (و عبرت هاين (امور) نشان
هـا،   جانوران گوناگون طبيعت را در دريا و خشكي نگاه كنيد، اختالف زنـدگي مـاهي  

بگيريد و ببينيد چگونـه خداونـد   ت را در نظر ها، حشرات و ساير حيوانا پرندگان، مورچه
هاي مختلف را در  حيات ها آنآفريده و براي  را خلق كرده است. همه را از يك ماده ها آن

هاي متفاوت مقدر ساخته است و هر حيواني را به طريقي و به كـاري كـه    اماكن و محيط
ي هـا  انـدام انـدامي از  اجزاء و  متناسب با حياتش باشد هدايت كرده است و هر جزئي از

ت آن جسـم  اي متناسب با خودش و ضروري براي ادامة حيـا  ن او را مأمور اداء وظيفهبد
آينـد. بـراي    چه خوب از عهدة انجام وظيفه محولـه برمـي   ها آنواحد خلق كرده است و 

هايي قرار داده است تا هـواي الزم را   ها شش ها را آفريده و براي ماهي پرواز پرندگان بال
ز آب گرفته به بدن خود برسانند در مورد تمامي اعضاي بدن جانوران مختلف نيز كه بـا  ا

اند به همين منوال عمل كرده  ها و شرايط متفاوت آفريده شده خواص مختلف براي محيط
 فرمايد: است خداي تعالي مي

﴿                                

                             ﴾  :45[النور.[ 

و رونـد   بر شـكم خـود مـي    ها آنرا آفريده از آبي كه برخي از  هر جنبنده خدا«يعني: 
رونـد، خـدا هرچـه خواهـد      هار پـا مـي  روند و برخي از آن بر چ ن بر دو پا ميشا بعضي

 .»بر همه چيز تواناست وندخدا بتحقيق ،ميافريند
حال به خورشيد و ماه و ستارگان و سيارات نگاه كنيد، ببينيد كه خداوند كه هريك را 

اسـت،  هركدام مكـان و مـدار خاصـي داده    براي تقدير و حكمت خاص آفريده است. به 
براي هر يك مسير خاصي ترسيم كرده است. هركدام در محدودة مخصوص خود با نظـم  
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اند كه كوچكترين تخلفي برايشان ممكن نيست. و اگـر   و ترتيب خاصي به گردش درآمده
اي، تغيير كوچكي حاصل شـود نظـم    در سرعت سير، مسير حركت و جهت چرخش ذره

 كنـد. خداونـد   ان ديگـر را متالشـي مـي   فلك را مختل كرده، خود و سيارات و ستارگ
 فرمايد: مي

﴿                        

            ﴾ ] :41فاطر.[ 

دارد كه نيفتد و اگر بيفتد جز او هـيچكس   نگه مي و زمين را ها آسمان وندخدا«يعني: 
 .»بردبار و آمرزگار است وندنگهدار آن نيست كه خدا

شـود كـه آفريـدگار توانـا همـة ايـن        و از تأمل و تفكر در اين مخلوقات فهميـده مـي  
 هـا  آنير و حكمت آن را اهداء كـرده و  موجودات را خلق كرده و به هركدام وظيفه و تقد

 فرمايد: شان هدايت فرموده است و مي ي وظيفهااد ورا به انجام 

﴿                         ﴾ :3-1[األعلي.[ 

ات را به پاكي ياد كن. (همان) كه آفريد پس درست و استوار  نام پروردگار بلند مرتبه«يعني: 

 .»كه اندازه گيري كرد پس هدايت نمود ن) كسيساخت. و (هما
 فرمايد: مي و در آية پنجاهم سورة طه خداوند از زبان پيامبرش حضرت موسي

﴿                   ﴾ ] :50طه.[ 

بـه  پروردگار ما همانست كـه همـه چيـز را [نعمـت] خلقـت بخشـيد سـپس        «يعني: 
 .»محافظت (آن) رهبريش كرد
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او را قـدرتي داده كـه    و اگر در وجود انسان دقت كنيم خواهيم ديـد كـه خداونـد   
بتواند علم و معرفت را فرا گرفته حق را از باطل و نفـع را از ضـرر تمييـز دهـد و بـراي      

را در و نفع از ضرر و كسب علم و آگـاهي، وسـايل و حـواس الزمـه      تمييز حق از باطل
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اختيارش نهاده است و اگر به جسـتجوي حقيقـت رفـت و بـراي پيـروي از آن كوشـا و       
مند شده و در صورت مخالفت با حقيقت و طـي طريـق باطـل     حريص شد، پيروز و بهره

خسارت و ضرر آشكار و جبران ناپذيري نصيبش خواهد شد. ايـن موضـوع را خداونـد    
 فرمايد: انسان چنين بيان ميتبارك و تعالي در آيات دوم تا پنجم سورة 

﴿                                  

                                  

           ﴾. 

آزماييم، پس او را شنواي بينا  به راستي ما انسان را از نطفة مختلطي آفريديم، او را مي«يعني: 
بـراي   گزار باشد يا ناسپاس. به راستي مـا  قرار داديم. همانا ما راه را به او نشان داديم خواه سپاس

گمان نيكوكـاران (در بهشـت) از جـامي     ايم. بي ها و آتش سوزان مهيا كرده كافران زنجيرها و غل

 .»اش كافور است نوشند كه آميزه مي
 فرمايد: سورة النحل مي 78و در آية 

﴿                      

       ﴾. 

را گـوش داد  دانستيد و شما  خدا از شكم مادرانتان برونتان آورد كه چيزي نمي«يعني: 
 .»سپاس گذار باشيدتاكه  ها. و ديدگان و دل

انسان را عاقل و مميز و عالم و مختـار آفريـد، و او را بـه     و پس از آن كه خداوند
وسايل تعليم و تمييز مجهز كرد او را فرمان داد تا در راه كسب علم و آگاهي گام بـردارد  

مند گردد و از وسايل و امكانات علمي كه در اختيارش قرار گرفتـه، اسـتفادة    و از آن بهره
صحيح نمايد و به اموري كه در آن علم و آگاهي ندارد مبادرت نورزد. پس از ايـن همـه   

و برخورداري از وسايل علم و معرفت و تمييز، اگر باز هـم متمايـل بـه    الطاف و عنايات 
انحراف گشت و مسير غلطي را پيش گرفت، در برابر آفريدگار خويش مسئول و جوابگر 
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 فرمايد: مي 36آية » ءاإلرسا«خواهد بود. خداي تعالي در سورة 

﴿                         ﴾. 

چيزي را كه در بارة آن علم نداري پيروي مكن كـه گـوش و چشـم و دل، از    «يعني: 
 .»شود پرسش مي ها آن[دارندگان] هركدام از 

در صـورتي كـه بعـد از همـة      ،پس هيچ عذري از انسان منحرف پذيرفته نخواهد شد
از سورة قيامت  15و  14راه گمراهي را پيش گيرد، و خداوند در اين بارة در آيات  ها ناي

 فرموده است:

﴿                     ﴾. 

(خبر چه ضرور) بلكه انسان بيناي ضمير خويشـتن اسـت و گرچـه عـذرهاي     «يعني: 
 .»ردخود را بيا

﴿             ﴾.  :پس بدان كه نيست خدايي جز خداي واحد«يعني«. 

حال كه آفريدگار تو در حالي كه در رحم مادرت به صورت نطفة كوچكي از گوشت 
و خون و اخالط بودي، به تو دستگاه درك نور يعني چشم عطا كرد، و در حـالي كـه در   

به تو قدرت بينايي، دور يا نزديك را داد و تو را قادر ساخت تا ظلمت رحم جاي داشتي 
اشياء را از هر حيث مورد شناسايي و تمييز قرار دهي. و توانستي با ديـدي دقيـق در ايـن    

شـود   آيد مشاهده كرده و آنچه را از تو دور مـي  دنيا زندگي كني و هرچه را به سويت مي
ر دهي، و حال كه آفريدگارت تو را در حالي مراقبت كني و همه چيز را تحت نظارت قرا

كه در رحم مادر بـودي قـدرت شـنوايي داد و در آن عـالم ظلمـاني و سـكون شـنوايت        
ساخت، به طوري كه بعدها توانستي دقيق و محكم صداهاي مربوط به خود را تشـخيص  

 دانـي از راه گـوش يـاد    هرچـه را نمـي   ،دهي و منظور و مقصودت را به ديگران بفهماني
تـا همنـوع خـويش را مخاطـب قـرار داده،      بگيري. و با اين آلت شنوايي به تو امكان داد 

منظورت را به او بفهماني و منظورش را درك كني و روابط گوناگون بـا ديگـران برقـرار    
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حال كه فهميدي آفريدگارت كسي است كه  ل سمع را بشنوي،سازي و انواع صداهاي قاب
يز بين حق و باطل و نفع از ضرر را به تو عطا كرد و با اين قوة عقل و فهم و آگاهي و تمي

در چشـم و گـوش و    هـا  آنتمايز ساخت، در حالي كه تـو بـا   ضمير آگاه تو را از بهائم م
بسياري از حواس مشترك بودي. با قراردادن عقل و شعور در وجودت تو را قادر ساخت 

اها را تسـخير كنـي و حيوانـات و    ها و دري تا آنچه را برايت سودمند است بشناسي و كوه
از كنـي و  پـرو  هـا  آسماننباتات را به اطاعت درآوري، به اعماق درياها فرو رفته، در اوج 

بخش و سعادتمند سازي و در راه كسب منافع بكوشي و عيش  لذتزندگي خود را با آن 
 هـا  آنو ضـررها را متوجـه    سـازي  يرهمكدر و تدشمنانت را با نيروي عقل و شعور خود 

آن همـه اكتشـافات و    قلب سـليم، تـو نـه تنهـا از ايجـاد     كني. و بدون اين ضمير آگاه و 
بـودي، بلكـه در زمـرة ديوانگـان      اختراعات و بناهاي عظـيم و مـزارع بـزرگ عـاجز مـي     

آمدي، حال اي انسان: اگر خوب فكر كني و زندگي بدون شنوايي و بينايي و ضمير  درمي
جسـم كنـي، خـواهي ديـد كـه در آن صـورت حتـي از        عاقل و آگاه خود را در نظرت م

شـوي، در آن صـورت از بـه     ي الزم و مناسب هم عاجز مـي ها مكانخويش به جابجايي 
تواني خود را از هيچ خطري حفظ كني.  آوردن خوراك و پوشاك نيز عاجزي و نمي دست

صـورت   تواني از خـود دور سـازي. در آن   را نمي ها انسانخطرات ناشي از جانوران و يا 
حتماً مرگ از چنان حياتي گواراتر خواهد بود، حال كه مسئله را تا اينجا بررسي كرديم و 
اين مطلب را كه غير قابل انكارند، ناگزير پذيرفتيم. اي انسان، آيا قبول نداري كـه اولـين   

اهدايي خالق در راه شناخت اوست؟ آيا قبول  ،وظيفه تو به كارگرفتن اين ادوات و وسايل
ي كه نخستين كار و وظيفة واجبت شناخت كسي است كه ايـن همـه نعمـت و ايـن     ندار

همه وسيلة درك و تمييز در اختيارت گذاشته است؟ آيا الزم نيسـت كـه ايـن وسـايل را     
داني كه اين وسـايل را   ات به كار گيري، و آيا الزم نمي جهت يادگرفتن مجهوالت زندگي

رد استفاده قرار دهي؟ و بكوشي كه بـداني  مو در شناخت آفريدگار خويش و رسول او
حكمت و مشيت خالق از خلقت تو چه بوده است؟ و آيا قبـول نـداري كـه اگـر خـداي      
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تعالي تو را از چشم و گوش و يا عقل محروم ساخته بود، هـيچ كـدام از ايـن اشـخاص     
يـت  ها به هر صورتي كـه باشـند، قـادر نبـود برا     ها و طاغوت ات و يا اين بت مورد عالقه

از سـورة انعـام    46يا گوش و يـا عقـل و شـعور بسـازند. خـداي تعـالي در آيـه         ،چشم
 فرمايد: مي

﴿                                  

              ﴾. 

هايتان  گوش شما و چشمانتان را بگيرد و بر دل وندبگو به من بگوئيد اگر خدا«يعني: 
 ها را گونه گون مهر زند، جز او كدام خداست كه آن را به شما تواند داد. بنگر چگونه آيه

 .»روي همي گردانند ها آنكنيم و باز  مي
بيند تا از اين وسايل علمي كـه   خود را موظف ميو بدين ترتيب است كه انسان عاقل 

خالق و كسب رضاي آفريدگار و پيـروي  به او اعطاء شده است در راه شناخت و معرفت 
 بكار گيرد. از دستورات حضرت محمد 

﴿                   ﴾ ]239: ةالبقر.[ 

 .»دانستيد به شما ياد داد ا ياد كنيد كه آنچه را نميو خدا ر«يعني: 
و در آن صورت است كه ما هم در سلك فرمانبرداران و شكرگزاران درخـواهيم آمـد   

 گويند: كه مي

﴿                        ﴾ ]32: ةالبقر.[ 

دانـيم، تـو دانـاي     منزهي تو!. ما چيزي جز آنچه به ما آموختة نمي«تگان) گفتند: (فرشيعني: 

 .»حكيمي
 فرمايد: و لذا اولين وظيفة هر عاقلي آن است كه امتثال فرمان خداي را بنمايد كه مي

﴿            ﴾ ] :19محمد.[ 

 .»بدان كه خدايي جز خداي واحد نيست«يعني: 
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و عقيده و تفكر خود را با علم و يقين كسب كند تا از مؤمنين راسخ گردد كـه ايمـان   
غير قابل تزلزل دارند. و از عاقالن و عالماني گردد كه با چشم علم و بصيرت به حقايق و 
مسئلة ايمان به خدا و رسولش بنگرد و نفس خـويش را از درجـة كـوردالن و نادانـان و     

و رسولش غافلند، به درجـة عالمـان و دانايـاني برسـاند كـه       جاهالني كه از حقيقت خدا
نازل شده حقند كه خـدا در بـارة آنـان      حق است و هرآنچه بر او ونددانند خدا مي

 فرمايد: سورة رعد مي 19طي آية 

﴿                      ﴾. 

داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تو نازل شده  حـق اسـت، ماننـد     كه مي كسي آيا«يعني: 

 .»گيرند كسي است كه او نابيناست؟! تنها خردمندان پند مي

﴿        ﴾  :ها آنتر از  نند بهائمند و بلكه پستهما ها آن«يعني«. 

هـا   ها و چشم غافالني مباش كه خالق خود و قلبزنهار اي عاقل، از غافالن مباش. از 
گيرند،  گويند و اين وسايل را در راه شناخت او بكار نمي هاي خود را سپاس نمي و گوش

در مخلوقـاتش و شـنيدن آيـات او در كتـابش هـم       ونـد هاي خدا بلكه از ديدن نشانه
هـا و   اري كرده، چشمشنوند خودد بينند و مي كنند، او از تفكر در بارة آنچه مي اعراض مي

پروردگار خويش  اند و به اوامر ها را تعطيل و عاطل و باطل گذاشته ها و عقل و دل گوش
دهند. و به كسـان   اند مورد استفاده قرار نمي را براي كاري كه خلق شده ها آناعتنايند و  بي

رسـانده  هيچگونـه نفـع و ضـرري برايشـان     معتقدنـد كـه   و اشيايي غير از خداي واحـد  
هايي از سنگ و چوب و درختان و ستارگان و آتش و گاوهاي نرو ماده  . به بتتوانند نمي

را  هـا  آنيا رعد و برق و باران گرويـده   و يا انس و جن يا خورشيد و ماه و يا سيارات و
مخلوقات خداي واحدند  ها آنشمارند، در حالي كه همة  دارند و خداي خود مي بزرگ مي

هاي نامبرده شده  ها و مادي گراها) به مجموعة بت درن (كمونيستو يا همچون ملحدان م
اند، منشاء همة حوادث و افعال خير و شـر بـه شـمار     دل بسته، آن را كه طبيعت نام نهاده

را  ها آننس خويش كرده، نظريات و اوامر آورند، و خود را ذليل دست مخلوقاتي از ج مي



 61 بخش دوم: راه ايمان

كنند. خـالقي كـه    را فراموش مي ها آنواناي ي و واحد و تشمارند و خالق حقيق مقدس مي
مرگ و زندگي و سعادت و شقاوت و كون و مكان را در اختيار دارد و در ايـن مـورد در   

 فرمايد: سورة حج مي 71آية 

﴿                                 

  ﴾. 

پرستند كه (او) هيچ دليلي بر آن نازل نكرده است،  ) به جاي اهللا چيزي را ميها آنو («يعني: 

يا در سورة انعـام آيـة    .»و چيزي را كه علم به آن ندارند، و براي ستمگران هيچ ياوري نيست
 فرمايد: كه مي 119

﴿                             ﴾. 

شوند كه خداي تو بـه كـار    ها به هوسهاي خويش بدون علم گمراه مي و خيلي«يعني: 
 .»تجاوزگران داناتر است

از حقايق ايمان غافل مانده و آن  ها آنگردد به اين كه  ت و غفلت برميسبب اين ضالل
اند و از چشم و گوش و عقل خود براي كسب اطالعـات در ايـن بـاره سـود      هرا نياموخت

اند، در حالي كه اين داليل و حقايق براي هر جستجوگري ظاهر و آشـكار شـده و    نجسته
باشد، اگر انسان از حق غافل شـود جـز    براي هر عالمي به وفور و آساني قابل بررسي مي

دليل و برهان متكي نيست، بلكه بر خيـاالت و  ماند و باطل هم به  باطل چيزي برايش نمي
 فرمايد: استوار است. خداوند مي (بي اساس) اوهام و پندارهاي واهي

﴿                          

﴾ ] :148األنعام.[ 

گر پيش شما دانشي هست كه آن را بر ما آشكار كنيد، شما جز پيـرويِ  بگو: م«يعني: 
 .»زنيد كنيد و جز تخمين نمي ظن و گمان نمي
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اند و با تجاهل نسـبت بـه    غافالن وسايل علمي خدادادي را از معرفت خالق باز داشته
زننـد و از ايـن رو مسـتحقند كـه در پايـان       حق در عالم خيال مذبوحانه دست و پـا مـي  

از سـورة اعـراف كـه     179 مصـداق آيـة  شان به جهنمي دردناك واژگون گردند. بـه  عمر
 فرمايد: مي

﴿                         

                                

    ﴾. 

هاي دارنـد كـه بـا     دل ها آنايم،  بتحقيق، گروه بسياري از جن و انس را براي جهنم آفريده«يعني: 
شنوند، آنان ماننـد   آن نميهايي دارند كه با  بينند، و گوش فهمند، و چشماني دارند كه با آن نمي آن نمي

 .»ترند، اينان همان غافالنند چهار پايانند، بلكه اينان گمراه
 ها در روز قيامت پشيمان شده و خواهند گفت: و همين

﴿                                 

   ﴾  :11 -10[الملك.[ 

بوديم و بـه گنـاه   مي كرديم از اهل جهنم ن شنيديم يا تعقل مي و گويند اگر مي«يعني: 
 .»كنند و لعنت بر اهل جهنم باد مي خويش اعتراف

﴿                       ﴾. 

و مالئكه و علماء كه نيست خدايي جز او كه خداي واحـد   ونددهند خدا شهادت مي«
دانسـت   . از آنچه گذشت براي ما روشن شد كـه كسـي كـه انسـان را آنچـه نمـي      »است

﴿آموخت:               ﴾.  و وسايل علمي را به او اعطاء كرد و به او قدرت

راه نيل به ايمان بـه ذات خـويش و رسـول بزرگـوارش را از      كسب علم و معرفت داد و
طريق بكارگيري اين ابزار و روشـن مـورد قبـول و مطمـئن علـم، بـه انسـان نشـان داد،         

 فرمايد: مي
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﴿            ﴾  :19[محمد.[ 

 .»پس بدان كه نيست خدايي جز خداي واحد«يعني: 
 فرمايد: عد ميسورة ر 19و نيز در آية 

﴿                       ﴾. 

داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تو نازل شده  حـق اسـت، ماننـد     كه مي آيا كسي«يعني: 

 .»كسي است كه او نابيناست؟!
 فرمايد: از سورة بقره مي 151و نيز در آية 

﴿                              

                  ﴾. 

خواند  ما ميهاي ما را بر ش چنانكه به شما پيغمبري فرستاديم از خودتان كه آيه«يعني: 
ايد، تعليمتـان   دانسته آموزد و آنچه را نمي كتاب و حكمت ميبراي تان  كند و و پاكتان مي

 .»دهد مي
پيـروي جهـل برحـذر    ايشـان را از   تعـالي  از سورة اسراء خداوند 36همچنين در آية 

 فرمايد: داشته مي

﴿                          ﴾. 
چيزي را كه در بـارة آن علمـي نـداري پيـروي مكـن كـه گـوش و چشـم و دل، از         «يعني: 

 .»شوند پرسش مي ها آن(دارندگان) هركدام از 
د و شـو  تأكيد كرده است كه جهل انسان را به سوي كفر و انكار رهنمون مـي   اهللاو 

هـا مهـر    شـود تـا بـر دل    اگر اين جهل با عناد و لجاجت و سركشي همراه باشد سبب مي
ضاللت زده شود و ديگر در پـي درك حقيقتـي كـه آن را انكـار كـرده اسـت، برنيايـد و        

 فرمايد: سورة روم مي 59خداوند در آية 

﴿               ﴾. 
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 .»دنه دانند مهر مي دل كساني كه نميبر  وندبدين گونه، خدا«يعني: 
كارگرفتن ابزار علمي اعطايي خداوند، در شناخت آفريـدگار و پيـامبر گـراميش،    ه با ب

را بـه وحـدانيت    هـا  آنشود كه خداونـد تعـالي شـهادت     ميانسان در زمرة كساني داخل 
 ه و فرموده است:خويش، با شهادت خود باري تعالي قرين ساخت

﴿                          ﴾  :18[آل عمران.[ 

اند كه خدايي جز او نيست  خداي يكتا عيان كرده و فرشتگان و دانشوران گواهي داده«يعني: 
 .»برپا دارندة عدالت است كه توانا و فرزانه است و او قائم و

﴿           ﴾. 
  .»كنيم كنند تفصيل مي كه تفكر مي يها آنآيات خود را براي  و بدينسان«

آوردن است پس بايد به مشاهده و مطالعـة   پس از آنكه فهميديم علم راه صحيح ايمان
بينـيم كـه    دهند بپردازيم، در اين صورت مي را توضيح مي بعضي از تفاصيل كه عالئم راه

براي درك هر حقيقت و هر مسألة مجهولي ناگزير از استعمال يكي از طرق سه گانة ذيل 
 خواهيم بود:

 تأمل و تفكر -1

، يا اين كه تجربـه كـرده   مي انديشد ها آنرا مشاهده كرده با مراقبت در  انسان، مسايل
ديشد و پس از آن حقيقتي را كـه بـرايش مجهـول بـوده اسـتنباط      ان كند و مي مشاهده مي

كند. او اين را تجريـه   بيند كه اگر به يخ برسد آن را ذوب مي نمايد، مثالً او آتش را مي مي
كند، حقيقتي كه به چشم هم ممكـن   كند و حقيقتي را كه برايش مجهول بود كشف مي مي

كند. اين حقيقت مسـلم   گرم و ذوب مي يخ را ،است نديده باشد و آن اينست كه حرارت
پذيرد. اين يـك تجربـة عقلـي و     را كه فقط از راه تجربه برايش كشف شده با اطمينان مي

 نظري است.
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گيرد كـه   بيند كه حركت ابر در جهت حركت باد است. پس عقالً نتيجه مي و يا، او مي
يني را از دور حاصل حركت باد است. اين يك تجربـة عينـي اسـت. يـا ماشـ      ،حركت ابر

پيچد، در صورت لزوم  رود. هر گاه الزم شود به چپ يا راست مي بيند كه در راهي مي مي
بـرد.   شدن جـاده بـه كـار مـي     هايش را براي روشن كند. چراغ سرعتش را زياد و يا كم مي

 از اين قرارند: ها آنرسد كه اهم  بنابراين، به نتايج تجربي عقلي زيادي مي
كند، چون ماشين در حركت است، فرمان آن سالم  شين خوب كار ميدستگاه محركة ما

شـود،   سالمند چون به هنگام نيـاز آرام مـي   پيچد، ترمزها است، چون به چپ و راست مي
هـا را،   كنند. در حالي كه هيچكدام از دستگاه ها خراب نيستند چون راه را روشن مي چراغ
فهمـد كـه    بيند ولي از قراين مي دة آن را هم نميبيند. و حتي رانن اي، از راه دور نمي بيننده

داند كـه   راند، مي او شخصي است عاقل. چون ماشين را درست و از روي عقل و فهم مي
كند. بنـابراين، از مشـاهدات خـويش     اي است، زيرا با مهارت رانندگي مي رانندة با تجربه

بينـيم كـه    مـي ي است. و وقتي تواند نتايج معيني را استنتاج نمايد و اين يك تجربة عين مي
كنـد و كسـي را كـه     خورند و يا چيزي از بلندي سـقوط مـي   هاي درختان تكان مي شاخه

كنـد كـه بـاد عامـل حركـت       بينيم، عقل ما اسـتنتاج مـي   مستقيماً عامل اين كارهاست نمي
باشد، در حالي كـه مـا نـه بـاد را      ها، و جاذبة زمين عامل سقوط جسم از بلندي مي شاخه

بينيم و نه هوا را و نه نيروي جاذبه زمين را. ولـي از راه همـين مشـاهدات اسـت كـه       مي
كننـد و   مهندسين و پزشكان و متخصصين و محصلين، علوم و اطالعاتشان را كسـب مـي  

هاي خود را از راه مشاهده تجربـه كـرده و    مردم عامي هم بسياري از معلومات و دانستني
را به درك و كشف بسياري از  ها آنمشاهده است كه  و همين تجربه وآورند  به دست مي

نامنـد، و   مـي » طريقـة علمـي  «سازد. اين طريقه كسب معلومات را  حقايق زندگي قادر مي
خوانند و فرمول آن را به اين شـكل   قانون حاكم بر اين طريقه را قانون شناخت علمي مي

 كنند: فرض مي
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افتـد و بـه    + تفكر درآنچه كه اتفاق مـي افتد  تجربه و مشاهدة ظاهري آنچه اتفاق مي(
 .)شود= حقيقت علمي چشم ديده مي

و بنابراين، اگر ما آثار وقايع حقيقي را مشاهده كنيم و عقل و شعور خود را در آن راه 
به كار اندازيم، امكان را مشاهده كنيم و عقل و شـعور خـود را در آن راه بكـار انـدازيم،     

ود و آن هم يك شناخت علمي و صحيح. و از ايـن  ش مي امكان شناخت حقايق به ما داده
را بشناسيم، چون آثار قدرت و خلقت پروردگـار را در   توانيم به راحتي خداوند راه مي

توان مشاهده كرد. پس اگر به تفكر در بارة خالق اين آثار بپردازيم،  تمام شئون كائنات مي
د ما را خوب هدايت فرموده اسـت،  حق تعالي را با اطمينان قلب خواهيم شناخت. خداون

 فرمايد: از سورة آل عمران مي 191و  190آنجا كه در آيات 

﴿                          

                                

              ﴾. 

هـاي   و زمـين، و آمـد و رفـت شـب و روز، نشـانه      هـا  آسـمان به راستي در آفرينش «يعني: 
 را در حال ايستاده و نشسته، و بر پهلوي خـويش  كه اهللا (آشكاري) براي خردمندان است. كساني

  هـا  اينگويند:) پروردگارا  انديشند، (و مي و زمين مي ها آسمانكنند، و در آفرينش  (آرميده) ياد مي

 .»اي، منزهي تو! پس ما را از عذاب آتش (دوزخ) نگاه دار را بيهوده نيافريده
آثار حكمت بر صـنع حكـيم و آثـار    دهد و  زيرا، آثار خلقت بر صنع خالق گواهي مي

تخصص بر صنع متخصص داللت دارد و آثار علم بر صنع عالم و رزق و روزي گواه بـر  
و ميراننـده. و  دهنـده   دهنده است و آثار حيات و مرگ بر صنع حيات اق و روزيصنع رز

يك اثر تصويري ظريف و بديع دليل بر صنع مصوري مبدع است و به همين ترتيب آثـار  
ت، ما را به وجود رحيمي رهنمون است و آثار حفاظت و حراست دليـل بـر وجـود    رحم

حافظ و حارس قوي است و آثار تسلط و سيطره نشانه وجودي مسلط و مسيطر را به مـا  
نشـانة نيرومنـدي    ست هادي و راهنما و آثار نيرو،نشانة وجودي ا ،دهد و آثار هدايت مي



 67 بخش دوم: راه ايمان

نشـانه   ،افع و ضرر رسـان اسـت. و اثـرات غنـاء    نشانه وجودي ن ،بوده اثرات نفع و ضرر
نشانه صنع وجود دائمي و باقي اسـت و آثـار    ،وجودي غني و دارنده است و آثار ابديت

 يكتاست.از وجودي واحد و  هاي نشانه ،يكتائي
از حال اگر به تمام موجودات اطرافمان با دقت نگاه كنيم خواهيم ديـد كـه هيچكـدام    

گيريم كه  ك از صفات فوق الذكر نيستند و به راحتي نتيجه مياين موجودات داراي هيچ ي
بايد مخلوق خالقي باشند كـه بـه تنهـايي داراي تمـام آن صـفات باشـد. لـذا         ها اينهمة 

فهميم كه: خدايي نيست جز خـداي واحـد و يكتـا. و بـا اسـتفاده از همـين اسـتدالل         مي
علـي آلـه   صـلوات اهللا عليـه و  الت حضرت محمـد  توانيم داليل و بيناتي روشن بر رس مي
 كنيم كه هركدام از اين داليـل و بينـات   صحابه وسلم هم به دست آوريم. و مشاهده ميأو

كه تمام بشـارات و تعليمـات و ارشـادات وارده در     اند بر اين كه محمد  گواهاني قاطع
ك و كتب آسماني گذشته را به ما ياد داده است، فرستاده بر حق و برگزيدة خداونـد تبـار  

فهميم كه اين كتاب  باشد و چون به فصاحت و بالغت قرآن كريم توجه كنيم مي تعالي مي
اند و در نتيجـه   اي مثل آن عاجز مانده اي دائمي است و جن و انس از آوردن سوره معجزه

آورندة آن، رسـول   دهد كه كالم خداست و محمد  فصاحت و بالغت قرآن گواهي مي
م در كـال  هاي غيبي كه در قرآن آمـده و حضـرت محمـد     خداست، و اگر به پيشگوئي

تا اين زمان محقق شده و نيز با گذشت زمان در حال  ها آنخويش بيان كرده و بسياري از 
لت تـام بـر رسـالت    ها دال و اين پيشگوئيتحقق است، باز در خواهيم يافت كه اين قرآن 

و امـروز پـس از اختـراع و    صلي اهللا عليه وآله وصحبه وسـلم دارد.   ختم مرتبتحضرت 
هاي ظريف علمي و پس از به حقيقت پيوستن بسياري  هاي دقيق و روش اكتشاف دستگاه

هـا پـيش آن را    بسياري از مسايل پيچيدة علمي كه قرآن قرناز مطالب خارق العادة قرآن، 
شود كه قرآن بايد وحي الهـي   رسد و اين حقيقت تأئيد مي مطرح كرده است، به ثبوت مي

سـواد و مكتـب نديـده     شد و ممكن نيست زائيدة ذهن و فكر يك شخص عـامي و بـي  با
اي كه خداوند براي تأئيد و حمايت  و اگر به وقايع و حوادث و عوامل خارق العاده .باشد
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شـنيده و  رسولش به كار گرفته و در كتاب آسماني ثبت كرده است و مسـلمين نيـز آن را   
اند ولـي از   ان نيز آن را شنيده و ديده و تصديق نمودهاند و حتي كافر ديده و تصديق كرده

راه كفر به اسالم وارد و سرانجام معتقد شدند محال است كه اين كارهاي غير عادي جـز  
را داليلـي بـر    هـا  ايـن همتا از جانب كس ديگري باشد، پس همـة   از ناحية خداوندي بي

اننـد انشـقاق قمـر (دو    اي م بينـيم. همچنـين كارهـاي خـارق العـاده      مي رسالت محمد
شدن ماه) و شركت مالئك در نبرد براي كمك به مسلمين (در غزوه بدر) و حمايـت   نيمه

شـدن   باد از مسلمانان بر ضد كفار و بارش باران در جنگ بـه نفـع مسـلمانان و مسـتولي    
خواب بر دشمنان مسلمين جهت تقويت و تثبيت مسلمانان مؤمن، همه و همه دليلـي بـر   

ماندن قرآن از هرگونه تحريف و تأويـل،   عايند. و نيز اگر در كيفيت محفوظصدق اين مد
توجه كنيم و دريابيم كه تنها كتاب آسماني كه دست نخورده و سـالم مانـده، فقـط قـرآن     

آوريم، زيرا دوست و دشـمن بـه هنگـام     شده در آن ايمان مي است، به حقيقت وقايع ثبت
 هـا  آنند و كسـي بـه انكـار و يـا تكـذيب      يدحدوث آن حوادث و نزول آن آيات را شـن 

هم مـورد قبـول و    برنخاست. و چون به قرآن و مطالبش ايمان بياوريم، رسالت محمد 
را كـه در   هـا  آنر احوال اصـحاب و جانشـينان و حكـام    اطمينان ما واقع خواهد شد و اگ

عه كنيم، بـه  هاي مستند و معتبر مطال هاي مفتوحه به حكومت پرداختند، در تاريخ سرزمين
شدن يادشان در اذهـان ملـل ممالـك مفتوحـه پـي خـواهيم بـرد و         علت و سبب جاودانه

بينيم كه چگونه همين ملل پس از درك حقيقت دين اسالم و دين اخـالص مسـلمانان    مي
به آن دين گرويدند و به جاي مقاومت در برابر آن، به حمايـت آن برخاسـتند و بهتـرين    

 همان ملل تازه مسلمان بودند، زيرا اصحاب و اتباع رسول اهللا مبلغين و مروجين اسالم 
يعني كساني كه او را قبل و بعد از بعثت عمالً شناخته و امتحان كرده و با او زندگي كرده 

هركـدام از آنـان   حيات بودند، چنان از روي صدق و اخالص به او ايمان آورده بودند كه 
و مكتب الهي اسالم بود. و غالب  به محمد  دهندة يقين و اخالصشان نسبت خود نشان

هاي شديد و حتي بعد از آن كـه او را   هاي اوليه و مخالفت ها و جنگ پس از دشمني ها آن
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و قريش اخراج كردند و او ناگزير از اش يعني مكه  از شهر و ديار خويش و از ميان طايفه
اري كه مشـاهده كردنـد، ايمـان    ها و داليل غير قابل انك هجرت به مدينه شد، بر اثر نشانه

و سـبب ايمانشـان بـه     ها آندادن به سخنان  يم تنها با گوشتوان آوردند در نتيجه ما هم مي
 توانست محمد  چيزي غير از مدد الهي و وحي خدايي نميدريابيم كه هيچ  حضرت 

ستاني را ياري كند تا نظر دشمنان خود را جلب كرده، دشمنان تشنه به خون خود را به دو
پاك باخته و ايثارگر مبدل سازد. و نيز برخالف تمام مكاتب فكري بشري كه به زور و با 

شوند، اسالم به آساني و توسـط خـود ملـل مفتوحـه      هاي طوالني وارد كشوري مي جنگ
ها را به زور و تحت ستم فكـري   حمايت شد و در آن ممالك رواج يافت و هيچگاه ملت

توسط  آوردن صحابه و ياران حضرت محمد  اليل ايمانمغلوب خود نساخت. و چون د
باشند و بـه   معاصرينشان ميكساني به ما منتقل شده و ثبت گرديده كه مورد تأئيد و قبول 

راستي و صداقت و اخالص معروفند. بنابراين، راهي نخواهد ماند جز اين كه: با استناد به 
 و فرستادة گرامي او بدانيم. را مبعوث خداوند آن اسناد و مدارك، حضرت رسول 

و اگر شـريعت اسـالم را در مـدت حـاكميتش بـر جوامـع بررسـي كنـيم و آنچـه را          
انـد مطالعـه نمـائيم متوجـه      متخصصين و علماي قوانين و حقوق اجتماعي گواهي كـرده 

ترين جوامع  خواهيم شد كه اين شريعت و اين قانون الهي موفق شده است تا سعادتمندانه
ابـت كنـد كـه روشـي     اش تشـكيل داده و رهبـري نمايـد، و ث    مت و سيطرهرا تحت حكو

گي اجتمـاعي بشـر   ي زنـد هـا  دورانبراي حاكميت در تمام جوامع و  مناسب و قابل اجرا
لفاي راشدين و خ اين را، عمالً طي ساليان حكومت خود حضرت محمد  است. و دنيا

هـاي   ، پذيرفته اسـت و تـاريخ  نيز به همان روش حكومت كردند ها آنو جانشينانشان كه 
توان به وضوح احساس كرد كه قـوانين الهـي    اند و هنوز هم مي معتبر نيز آن را ثبت كرده

 اسالم صالحيت ادارة جامعه را تا ابد خواهد داشت.
ررسي قـرار  هاي متخصصين و محققين قوانين بشري را مورد ب و اگر نظريات و نوشته

ن مسئلة متفق القـول هسـتند كـه: قـوانين بشـري و آنچـه       در اي ها آنبينيم همة  دهيم، مي
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كنند، حد اكثر براي يـك قـرن قابـل     قانونگذاران و متخصصين قوانين موضوعه وضع مي
مختلف متفاوت است. در حالي كه قانون الهـي بـه اتفـاق     اجراست كه آن هم در جاهاي

 سب است.، صالح و مناها مكانو  ها دوراننظر همة آن متخصصين، براي تمام 
گيريم كه قانون اسالم را كسي بايد وضع كـرده باشـد كـه بـه طبـايع و       پس نتيجه مي

آگاه بوده و فطرت بشر را كه ساختة خود اوست، به خوبي  ها دورانضماير مردم در تمام 
دانسته كه فطرت بشر تغيير ناپـذير اسـت. لـذا شـريعت اسـالم را       شناخته است. و مي مي

خصوصيات تشريع كرده است. پـس نـاگزير بايـد بپـذيريم كـه:       متناسب و همانگ با آن
را از منابع موثق و معتبر و  است و اگر سيرت حضرت محمد  وندرسول خدا محمد 

تواند بـه كسـي جـز     مستند مورد مطالعه قرار دهيم، خواهيم ديد كه اين خصوصيات نمي
اني آن حضرت به ما رسول خدا تعلق داشته باشد و مطالعه خلق و خوي و حوادث زندگ

 كند كه او فرستادة خداست. ثابت مي
هايي از مهمترين مطالب قابل مطالعه در اين زمينه بود و براساس معلومات  نمونه ها اين

كننده و صاحب اين اعتقادات، اين  اينجانب بنا شده و من معتقدم كه اين مطالب به مطالعه

دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ « لزل مجهز شده و بگويند:دهد كه به ايماني قوي و غير متز امكان را مي هَ أَشْ

ولُ اللَّ ـاللَّ  سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ  .»هِ ـهُ وَ

از روي علم و آگاهي بيان كنند نه كوركورانه و از روي پيـروي   انميو اين كالم را با ا
ي كـه  اش اعمال صـالحه باشـد و نـه ايمـان     از عادات گذشتگان. با ايماني بگويند كه ثمره
 تحت تأثير شبهات و اوهام قرار گرفته باشد.

 شنيدن و فكركردن -2

بـا   هـا  انسـان اين روش، روشي است شناخته شده براي كسب علم و شناخت در ميان 
خود هاي  قادر خواهند بود از معلومات يكديگر استفاده كنند و دانستهاين روش افراد بشر 

توانند با استفاده از اين روش معلومات  انان ميها و سخنر را به ديگري منتقل سازند، معلم
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تواننـد معلومـات    خود را به شاگردان و يا شنوندگان منتقل سازند و كاردانان فني هم مـي 
 خود را از طريق گوش به ديگران ياد دهند.

سـازد، مهندسـين و    هايش را از طريقة درمان آگـاه مـي   مريض ،طبيب به وسيلة گوش
سازند و باالخره  ميمعلومات و نظريات خود را به ديگران منتقل  مشاورين از راه شنوايي

هاي خويش را به دوستش  هاي روزمره از طريق گوش اطالعات و دانسته هركس در رابطه
هاي خود را از  كند، لذا صاحبان معلومات و اطالعات كه غالباً معلومات و دانسته منتقل مي

هـاي خـود را    مـان راه نيـز اطالعـات و دانسـته    كننـد، از ه  راه گوش به ديگران منتقل مي
مؤثرترين و مفيدترين طريق ياددادن و يادگرفتن به شمار دهند و استماع تقريباً  افزايش مي

دادن به علما و كاردانـان، معلومـات جديـدي     توانند از راه گوش آيد و افراد جامعه مي مي
 كسب كرده و گسترة فكرشان را وسعت بخشند.

دادن به علما گـواهي اسـت بـر ايـن كـه خـود علمـا و         گوشاز طريق  يادگيري مردم
اند از اين راه ياد گرفته و مورد اعتمـاد و   دانسته كارشناسان و متخصصين هم آنچه را نمي

 .هايشان مورد تأئيد جامعه است اند، از اين رو حرف تأئيد مردم گشته
و اطمينـان عمـومي   وثوق  هاي علمي اجتماعي مورد و بسياري از حقايقي كه در زمينه

يابد كه مردم به علم و صداقتشـان معتقدنـد و از    گيرد، از طريق كساني ترويج مي قرار مي
شود و روشني  طريق همين اعتمادكردن عقال و محققين است كه ايمان به خدا حاصل مي

را  يابد، پس خداوند رسـول خـويش حضـرت محمـد      و قوت و نفوذ آن گسترش مي
گونه كه پـيش از او رسـوالني را برگزيـده بـود. سـپس او را از بسـياري از       برگزيد، همان

بـا   هاي قدرت خويش آگاه ساخت همانطور كـه بـاري تعـالي از ديـدار پيغمبـر       نشانه
 گويد كه: سخن مي جبرئيل 

﴿                              

                            

             ﴾  :18 -11[النجم.[ 
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بينـد مجادلـه    قلب (پيامبر) آنچه را ديد، دروغ نگفـت. آيـا بـا او در بـارة آنچـه مـي      « يعني:
( كنيد؟!. و به راستي بار ديگر (نيز) اورا ديد مي

14F

نـزد  » جنة المـأوي «. كه )15F2( »سدرة المنتهي«. نزد )1
نوري) پوشاند. چشم (پيامبر) خطا نكرد  چون (درخت) سدرة را چيزي (= آن (درخت) است.

 .»هاي بزرگ پروردگارش را ديد از نشانه (او) پارهء به راستي حد) در نگذشت.و (از 
دانيم بياموزد و ما  را به ميان ما فرستاد تا به ما آنچه را نمي پيامبرش تعالي و خداوند

 هـا  ايـن مطلع سازد و  ،مان مان و حكمت آفرينش را از امر خالق و دينمان، گذشته و آينده
ما، از ارتباط خالق با رسولش و رسولش با از طريق وحي و  ها آن مسايلي هستند كه درك

 فرمايد: شود. خداوند در اين باره مي راه ديگري ميسر نمي

﴿                              

                  ﴾ ]151: ةالبقر.[ 

خواند  هاي ما را بر شما مي چنانكه به شما پيغمبري فرستاديم از خودتان كه آيه«يعني: 
 .»دهد ايد تعليمتان مي دانسته آموزد و آنچه را نمي كند و كتاب و حكمت مي و پاكتان مي

كـه بـه صـداقتش ايمـان آورده اسـت تبعيـت        ولي مؤمن كسي را جز رسول بر حقي
داند كه او سزاوارترين شخص از حيث تأئيد و تصديق است، زيـرا عملـش    كند و مي نمي

نمايـد چنانچـه اهللا    مي منتقلما و زمين گرفته و به  ها آسماندر   را مستقيماً از خداوند
 فرمايد: مي تعالي

﴿          ﴾ ] :12الطالق.[ 

 .»كه علم اهللا بر همه چيز احاطه دارد بتحقيق «يعني: 

                                           
و تفســري  ٣٢٣٢د. (صــحيح بخــاری كــه ششصــد بــال داشــت ديدنــ جربئيــل عليــه الســالم را در صــورت حقيقــی، در حــالی -)١(

 .كثري) ابن

 درخت سدر عظيمی كه در آسامن هفتم است و علم هيچ كس از آن فراتر نرود. (تفسري طربی) -)٢(
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﴿                                

          ﴾  :3[سبأ.[ 

كه حتماً بـه سـراغ شـما خواهـد آمـد،       آري، به پروردگارم (آن) داناي غيب، سوگند«يعني: 
و در زمين از او پنهان نيست، و نه كـوچكتر از آن و نـه بزرگتـر، مگـر      ها آسماناندازة ذرة در  به

 .»(اينكه) در كتابي آشكار (ثبت) است
و ثابت شده اسـت و بـا   راه تأئيد پيامبراني را كه رسالتشان براي ما تأئيد  و خداوند

را  هـا  آنداده است. بدينگونـه كـه خـود او    اند، نشان  آيات روشن به سوي ما گسيل شده
 كنيم: تصديق كرده و ما نيز از او تبعيت مي

﴿             ﴾  :25[الحديد.[ 

 .»مهمانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستادي«يعني: 
اين روش دوم كسب و تقويت ايمان به خداسـت كـه در پـي روش اول آمـده و هـر      

كنـد و   سازد و معرفت انسان به خدا را تكميل مـي  مجهول و مبهمي را معلوم و روشن مي
شود تـا از علمـاي مـورد اعتمـاد خـود       اين روش است كه مورد قبول تمام عقال واقع مي

توانـد از   نيز بـا ايـن روش مـي    ضرت محمد كسب علم كنند و ايمان ما بر صداقت ح
هـا و منـابعي    هاي مختلف اطمينان بخش حاصل شود. راه منابع موثق و مورد اعتماد و راه

كه امكان ندارد بر سر يك موضوع باطل و دروغين همگي متفق و متحد شده و صـاحب  
اي فاسـد   هيك نظريه گردند. مثالً ممكن است يك ملت يك نژاد و يك قبيله داراي عقيـد 

هاي متفاوت و متباعدي دارند بر  هايي كه هركدام فرهنگ شود نژاد و ملت باشند ولي نمي
شود همه يكديگر را بـر سـر    سر يك موضوع غلط متفق الراي و متحد العقيده باشند. نمي

شود مسلمانان ايراني و چيني، پاكستاني  يك موضوع نادرست تصديق و تأئيد نمايند. نمي
اي و افغاني، عراقي و لبناني، سوري و اردني، مصري و سوداني، فلسطيني  كيهو هندي، تر

العرب و نيجري، ليبيايي و تونسي، جزايري و مراكشي، سـنگالي   ةموريتاني ساكنين جزير
اي و اندونزي و مالوي و غيره... يك  و مالي، حبشي و چادي، سومالي و تانزانيائي، اريتره
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اي  ق و مسـتندي را بسـازند كـه يـك مطلـب باطـل و عقيـده       زبان تاريخ دقي و يكپارچه 
هاي كـامال ًمتفـاوت و روحيـات     با فرهنگ ها اينناصواب را به ما بدهد، حال آن كه همه 

متباين بر سر اين موضوع وحدت نظر دارند كه چـون حقيقـت اسـالم را مطـابق فطـرت      
قـع شـدند كـه بـرخالف     انساني خود يافتند، در مدت زماني كوتاه چنان تحت تأثير آن وا

شده، همگـام و  تمام موازين عادي اجتماعي خود از صورت ملل مغلوب و مقهور خارج 
در ميان ملت خود و ديگر ملـل بپرداختنـد و    ها آنهمراه با فاتحين گشتند. به ترويج دين 

دهنـد   بپرسيد همه جواب مـي  ها آنرهبران فاتح اسالمي در ممالك  اگر از اخالق و ايمان
سـالت  نظيـر بودنـد و خودشـان عميقـاً بـدين و عقيـده و ر       هر حيث نمونـه و بـي   كه از

خواهند گفت: بشريت چنان فاتحان و بزرگـاني را بـه يـاد     ها آنپيغمبرشان ايمان داشتند. 
ندارد كه به خدا اميدوار باشند و از آخرت بترسند و هيچ اجر و مزدي را از مردم در برابر 

نخواهند و بتوانند در كمترين مدت ملل مفتوحه را به خود  شان هاي ذيقيمت ارائة خدمت
شان جلب نمايند.  ين و مكتبرا نسبت به د ها آنمعتقد سازند و ايمان و اخالص  مؤمن و

هم بدين وارد شده در برپايي نماز و اداي روزه و حج و زكات و انجام فـروع آن   ها آنتا 
همتر از همه اين كـه: حكومـت شـريعت    كوشا شده، متخلق به اخالق اسالمي گردند. و م

كلمة شهادتين بـوده اسـت و نيـز بعـد از     پس از پذيرفتن  ها ايناسالم را پذيرا شود. همة 

دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ «اداي آن:  هَ ولُ اللَّ ـأَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ هم البته بـا جنـگ و   كه اين كالم  »هِ ـهُ وَ

ود، ولي پس از درك حقيقت آن، جنگ به صلح و دشـمني  ستيز به كشورشان وارد شده ب
تبديل شد. و  وند تعاليبه دوستي و برادري و كينه به همكاري و صفا و نصرت دين خدا

همه يكدل و يك زبان در راه دين برعليه دشمنان خدا پيكار كردنـد، حتـي اگـر دشـمنان     
واحدي است كه مسلمانان از دين از پدران، برادران و يا فرزندانشان بودند و اين حكايت 

انـد برايتـان روايـت     بـوده  هـا  آنكه فاتحين ممالك  حقيقت اصحاب محمد رسول اهللا 
خواهند كرد و هر عقل سليمي كه اين قصة واحده را بشنود، به اين حقيقت انكار ناپـذير  

ها نسبت به اسالم و اخالص آنان نسبت به همكـاري بـا    رسد كه تأئيد و تصديق ملت مي
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هايشان پي آمدي بر صدق و اخالص فاتحين و اصحابي كه بـه سـرزمين    تحين سرزمينفا
وارد شدند بود و ايمانشان نسبت به خدا و رسولش و حرص و ولعي كه در پيروي  ها آن

كوشيدند، سرانجام  دادند و با بذل جان و مال خود در راه دين مي از پيغمبر خود نشان مي
در سلك مسـلمانان مـؤمن و واقعـي درآينـد.      ها آنكه  مشقي شدند براي ملل مفتوحهسر

تمام مردم دنيا چه در شمال و چه در جنوب و چه در مشرق و چه در مغـرب، در برابـر   
سؤال شما از فاتحين اسالم، جوابي واحـد خواهنـد داد و هـر نسـلي نيـز ايـن عقيـده و        

است كه براساس داليل كند. از اين رو برم شهادت نسل پيش را با يقين و آگاهي تأييد مي
هاي پي در پـي در مشـرق و مغـرب، بـه صـداقت و       آشكار و براهين فراوان و تأئيد نسل

ايمان آوريم و براي ايمان خود فرمايش حضرت باري  حقيقت رسالت حضرت محمد 
 گيريم كه: تعالي را گواه مي

﴿                     ﴾ ]99 :ةالبقر.[ 

 .»شوند ن منكر آن نمياايم كه جز بدكار روشن به تو نازل كردههاي  ما آيه«يعني: 
هاي معتبر و مستندي در  مسلمانان تمام اين آيات بينات را جمع كرده به صورت كتاب

داليل «اند. كتبي تحت عنوان:  هدسترس مطالعه كنندگان در تمام اقطار مختلف دنيا قرار داد
و يا چيزهايي از اين قبيل. با يقين به اين كه اين داليل و » ه و يا در معجزات محمديهبوالن

ه مردم شـرق و غـرب از هـر نـژاد و     معجزات توسط كساني منتقل شده و ثبت گرديده ك
سـهيم و   اهـ  آنعترفند و در ايمان و اخالص با م ها آنيتي به صدق و صالح و اخالص لم

اند كه در هنگام نزول و وقـوع آن داليـل و معجـزات     كساني بوده ها آناند و  شدهشريك 
اند و ناقالن اين داليل و  اند عيناً نقل كرده بينه حاضر و شاهد بوده و آنچه را ديده و شنيده

م بينات نيز كه از نظر شرقيان و غربيان در تمام ادوار مختلف زمان، به صدق و تقوي و عل
هاي مسلمان حقايق اسالم را از مصـادر و   اند تا نسل اند، سبب شده مشهور و معروف بوده

منابع موثق و مورد اعتماد و معتبر كسب نموده و بتوانند با ايمان و يقين بيشتري اعتـراف  
 رسول خداست. كنند كه محمد 
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 :و اطراف خويش) ماحول(با ديدن به  بكارگيري مشاهدات -3

روش شناخت آفريدگار و مخصوص كساني است كـه عزمـي راسـخ و     و اين سومين
ها  قلبي سليم و طبعي صادق داشته باشند تا بتوانند به اين طريق ره سپرده و آيات و نشانه

رده، به بحث و تحقيق و داليل وحدانيت خدا و حقانيت رسول را در اطراف خود حس ك
در طريق ايمـان قـرار گرفتـه باشـند تـا      پردازند و در يك كالم، اول خود  ها آنو مطالعة 

پيرامونشان به خدا  بتوانند ديگران را هم بدان راهنمون شوند. مردمي كه با مشاهدة حقايق
ايمان بياورند، ايمانشان واقعي و آگاهانه و در عاليترين درجة تصديق و تأئيد خواهد بود. 

امر خدايشان اطاعت كرده شود كه هدايت شده و از او و اينگونه ايماني نصيب كساني مي
و خدايشـان   هـا  آناي رابطه و معاملة مسـتقيم بـين   اند، و دري بر و به نداي او پاسخ داده

واسـطه و عيـان از پشـت پـرده      گشوده شده است. در نتيجه داليل و آيات را واضح و بي
نمايند. و اين همـان روشـي    شان مشاهده مي هاي قوي و ميراثي ها و عادت اسباب و سنت

شـوند. و   بـوط مـي  است كه مؤمنان در دعاهايشان بدان متوسل شده و با خـداي خـود مر  
ها مورد از اين استجابت دعاهـا   كند. و خود شخصاً ده را اجابت مي ها آنخداوند دعاهاي 

نفر از مـؤمنين بـه ايـن     ها ميليونام و هزاران نفر، بلكه  ام با خدا احساس كرده را در رابطه
اند و همانگونه كه در بين همه ملل مسلمان مرسوم است مسـلمين در   حقيقت دست يافته

هاي آسماني و زميني از خداي خويش حل  تنگناهايي مثل قحطي و خشكسالي و مصيبت
كنـد و هـر انسـاني     را اجابـت مـي   هـا  آنكل را طلب كرده و خدا، خواسـتة  معضل و مش

خـود را از جانـب خداونـد     اي از پذيرش دعاهاي ملتمسـانه و مخلصـانة   تواند تجربه مي
داشته باشد. ممكن است اين خواسته، عالج يك مرض صعب العالج باشد كه طبيبـان از  

كامالً به بن بست رسيده باشـد  درمان آن عاجز شده باشند يا گشايشي باشد در كاري كه 
يا رفع نيازهاي مادي شخصي درمانده باشد و يا هر رحمت و نعمت ديگري كه خداونـد  

بعد از اين خواهد بود كه دو شرط در انسان جمـع   ها ايناش ارزاني دارد، اما همة  به بنده
 شود:



 77 بخش دوم: راه ايمان

 ايمان به ذات اقدس اهللا تبارك و تعالي. -1
 لبيك به نداهايش و پيروي از دينش. -2

 فرمايد: سورة بقره مي 186در آية   خداوند

﴿                              

          ﴾. 

مرا از تو بپرسند، من نزديك هسـتم و چـون صـاحب دعـا مـرا      و اگر بندگانم «يعني: 
كمـال  بخواند، دعاي او را اجابت كنم، مرا اجابت كنند و به من مـؤمن باشـند شـايد بـه     

 .»(هدايت) برسند
و اين اجابت و قبول خواسته از سوي خداي واحد در مورد كسي كه درمانده اسـت و  
مخلصانه حاجتش را با خداي در ميان نهاده و طلب كرده، بارها به وقوع پيوسـته و خـود   

 فرمايد: سورة نمل مي 62اي را داده است. آنجا كه در آية  باري تعالي چنين وعده

﴿                            

      ﴾. 

آيا آن كه درمانده را وقتي كه بخواندش، اجابت كنـد و مهنـت را رفـع كنـد و     «يعني: 
ين خدا، خدايي هست؟ چه كم است اندرزي كه جانشينان اين سرزمينتان كند، چگونه با ا

 »گيريد!... فرا مي
راه مستقيم را به  اين درجه از اخالص دست يابد وياو هركس به اين مقام برسد و به 

يافـت. بنـدگاني   خواهد  وند تعاليپيدا كند، خود را از جملة بندگان مخلص خدا وندخدا
خردمند بكوش تا تو نيز از آن افـراد   كند. پس، اي را مستجاب مي ها آنكه خداوند دعاي 

باشي و تو اي مسلمان! بكوش تا به اين درجه از اخالص برسي. و مسلماً بـراي نيـل بـه    
اش را در وجود خود تحقق بخشي. و هركه بـه ايـن درجـه از     اين مقام بايد شرايط الزمه

ش را خصوصيات و اخالص در درگاه آفريدگارش رسيد، پروردگار هم آمـال و آرزوهـاي  
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برآورده خواهد ساخت و جامعة چنين افرادي سعادتمندترين جوامع روي زمـين خواهـد   
 شد.

فهمـد كـه    و آنگاه كه عاقل به استجابت دعاهاي مؤمنين از سوي خـدا بينديشـده مـي   
خداوند كسي است كه امراض صعب العالج را بدون هيچ سـبب و عامـل معينـي مـداوا     

ين است. شاهد و ناظر بر نيازهاي بنـدگان خـويش   هاي مؤمن كند و پاسخگوي خواسته مي
تـرين لحظـات    است، زنده و جاويد است و دعاهاي مؤمنين به ذات خويش را در سخت

كند، اوست كـه   شان از قديم االيام و تا امروز و تا روز محشر استجابت كرده و مي زندگي
اي كـه بـه    خواستهدهد. اوست كه هر  دعاهاي مسلمان چيني و مغربي را پاسخ داده و مي

هايي كه شايد چنان در خفا و در  سازد، خواسته داند و برآورده مي ضمير ما خطور كند مي
ته دل از او خواسته باشيم كه نزديكترين كسان ما هم متوجه آن نشده باشند و اوست كـه  

 يابد. دهد و تو را در مي به هر زباني او را بخواني جوابت مي
شـود   لي عميق به واقعيت مشاهدات محيط بينديشد متوجه ميعاقل اگر با تفكر و تعق

همتـا،   تواند با خداوند سميع و بصير و حكيم و فريادرس بـي  كه به وسيلة اين حقايق مي
مستقيم باشد و اگر راه ديدن حقايق و وقايعي كه عمالً در تاريخ مسلمين اتفاق در ارتباط 

تقويـت   اونـد و رسـالت حضـرت محمـد     افتاده بررسي كنيم، اعتقاد و ايمانمان به خد

ـ« خواهد شد و از صميم قلـب خـواهيم گفـت:    دُ أَنْ الَ إِلَـهَ إِالَّ اللَّ ـهَ ـولُ ـأَشْ سُ ا رَ ـدً َمَّ أَنَّ حمُ هُ وَ

 .»هِ ـاللَّ 

اند و افراد مورد  اما آنچه در طول تاريخ به وقوع پيوسته و ملل مختلف آن را ثبت كرده
اند و بعضي از آن وقايع هم در قرآن مورد اشاره قرار  ت كردهتأئيد و اعتماد نيز آن را رواي

تعالي در مـورد  دهد كه خداي  گرفته است، همه نصرت خداوند و تأئيد الهي را نشان مي
را بـر   هـا  آنمبـذول داشـته اسـت و     بندگان مؤمنش و پيروان راستين حضرت محمد 

ن و برتـرين نـوع زنـدگي    تـري  دشمنان خويش نصرت داده و در رسيدن بـه سـعادتمندانه  
بشري ياريشان فرموده است و مصلحت و سـعادت تمـام بشـريت را در آن قـرار داده و     
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تْ لِلنَّاسِ ﴿را  ها آن جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ يعني بهترين امت برپاي خاسته از ميان مردم خوانده و  ﴾خَ

 و در تحقـق انـد و خداونـد بنـدگانش را در وراثـت زمـين       واقعاً و عمالً هم چنان بـوده 
 داده ياري فرموده است: ها آناي كه در كتاب مجيدش به  وعده

﴿                              

                                

                            ﴾ 

(55النور:[
16F

1(.[ 
انـد وعـده    يسته كردهاند و كارهاي شا به كساني از شما كه ايمان آورده وندخدا«يعني: 

شان كند چنانكه اسالفشان را جانشين كـرد و دينشـان را    داده كه در اين سرزمين جانشين
امنيت آرد كه مـرا عبـادت كننـد و     ،شان كه برايشان پسنديده، استقرار دهد و از پي ترس

ه خودشـان عصـيان پيشـ    هـا  آن چيزي را با من انباز نكنند، و هركه پس از اين كافر شـود 
در تمـام حـاالت    هـا  آنو علـل سـعادت    و آنچه در مورد امت مخلص محمد  .»نندگا

قـرار گرفتـه    سختي و آسايش، خوف و امن و ضعف و قدرت مورد گواهي تمـام مـردم  
هميشه به اخالق حسنه و استقامت فكري و ثبات قدم و اتكاي به  ها آننتيجه اين بوده كه 

و واضـح قـرآن   اند و اگر در آيات روشـن   بوده عنايات خالق خود مؤمن و معتقد و پايبند

                                           
 البتـه  و شـود  مـي  حاصـل  معيشـتي  تسهيالت و مادي رفاه از برخورداري با سعادت كه رود گمان مي -١

 خوشـبختي  اسـباب  و عوامل از بشر مادي هاي قق خواستهتح و رفاهي وسايل كثرت كه نيست شكي
علـل   هـا  ايـن را پذيرفت، بلكـه   ها آن توان نمي اوليه و اصلي عوامل عنوان به ولي آيد، مي شمار به او

 و اسـالم  لـواي  تحت زيستن همانا اجتماعي سعادت اساسي و اوليه علل و اند  نيويدادت ثانويه سع
 جـوامعي  در بينـيم  مي رو اين از باشد، ده و اعتقاد به مقدرات الهي ميآين به اطمينان و اسالمي اخالق

 پنـاه  خودكشـي  بـه  زنـدگي  تنگناهاي از فرار براي آن فرزندان باز شه برآورده كامالً مادي حوائج كه
 .شود مي مشاهده موضوع اين هم االيمان ضعيف مسلمانان ميان در حتي و برند مي
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 بودن آن و دليلي بر رسالت حضرت محمد تدبر و تفكر شود، خود بهترين گواه آسماني
 فرمايد: سورة محمد مي 24خواهد بود. كما اين كه خداوند در آية 

﴿               ﴾. 

 .)17F1(»هاي آن هست؟ هايي قفل انديشند مگر بر دل چرا در اين قرآن نمي«ني: يع
 فرمايد: از سورة يوسف مي 108و باز در آيه 

﴿                         ﴾. 

هركه پيرويم كـرده قـرين    خوانم، من و بگو: راه من اين است به سوي خدا مي«يعني: 
 .»بصيرتيم

كه به اين  است كسيپس اين است راه ايمان، راه علم و آگاهي و سعادتمند و رستگار 
عقـل خـود بـه نحـو      راه گام نهد و در اين ره سير و سلوك نمايد. و از چشم و گوش و

اه ر ،تا سعادت دنيا و آخرت را از آن خود سازد. ايـن چنـين سـالكي    احسن بهره جويد،
شناخت آفريدگارش را كه در نهايت بايد به سـوي او بـاز گـردد يافتـه اسـت و در روز      

 تواند پاسخگو در برابر ذات مقدس پروردگار خويش باشد. حساب مي

                                           
 نـازل  مـا  آنچه در اگر: گويد مي و خوانده فرا عملي اي خود را به تجربه كنندگان اين قرآن كه تكذيب -١

 از غيـر  خود ياران و همفكران از راه اين در و. بياوريد را آن مانند اي سوره پس داريد، شك ايم كرده
 آن ةفروزنيـ  كـه  بترسـيد  آتشي از پس نتوانستيد اگر و هستيد راستگو اگر كنيد، دعوت واحد خداي
هايند و براي كافرين آماده شده است و از خصائص ديگـر قـرآن اينسـت كـه مـردم بـه       سنگ و مردم

. كند نمي خسته را ذهن آن مكرر خواندن و است استفاده قابل هم ابد تا و كنند راحتي آن را درك مي
 منفـي  جواب مسلماً نشود؟ خاطر مالل باعث خواندنش در تكرار كه بياورد كتابي است قادر بشر آيا

 كه قريش كفار و بياورد را آن مانند تواند قرآن داراي خصوصيات زيادي است پس كسي نمي و است
 گـواهي  بـه  ولـي  دنـد، كر نمـي  كوتاهي داشتند قدرتي چنين اگر مسلماً بودند، آن دشمنان ترين جدي
پس از عجز از آوردن مشابه آن به ناچـار ايمـان آوردنـد و از حاميـان آن شـدند و ايـن        ها آن تاريخ

 معجزه هنوز دست نخورده در بين ما هست و ما هم معتقديم كه قرآن كالم خداي تعالي است.
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﴿                                     

  ﴾  :104[األنعام.[ 

هايي از (جانب) پروردگارتان براي شـما   (اي پيامبر به مشركين بگو): (دالئل و) بينش«يعني: 
كـه (از ديـدن آن چشـم بپوشـد و) نابينـا       كه ببيند، به (سود) خود اوست، و كسي آمد، پس كسي

 .»ما نيستمشود، پس به زيان خود اوست، و من (مراقب و) نگهبان ش

﴿                      ﴾ ]:105األنعام.[ 

و مـا  » اي درس خوانده«كنيم، تا مبادا بگويند:  و اين چنين آيات را گوناگون بيان مي «يعني: 

 .»كنيم كنند) بيان مي مي دانند (و درك اين آيات را براي گروهي كه مي
اش راه راست را طي كرده است، راهي كه در ابتدا يعني آغاز خلقـت بـه    و در زندگي

امر و فرمان خداي تعالي بوده و در طول حياتش در اين دنيا تسليم مقدرات خداوند شده 
است و آخرتش هم بايد در پيشگاه خداوند حاضر شده و بـا رأي و حكـم او محاكمـه و    

داده شود. پس چه خوبست كه در فاصـله اول و آخـر حيـات كـه همـان زنـدگي        پاداش
 گذراي دنيوي اوست راهي را انتخاب نمايد كه در نهايت به پاداش نيكي برسد.

 گام عملي

هر كه براي خود اوالد و بـرادران و دوسـتان و نزديكـانش ايمـان عالمانـه و از روي      
بگردد كه توسط علماي قابل اعتمـاد نوشـته    بصيرت و آگاهي بخواهد بايد به دنبال كتبي

جمع كرده باشند و اگـر در درك   ها آنن و داليل توحيد و نبوت را در شده و حقايق ايما
اشكال داشت خود را مكلف بداند همانند شاگردان و محصـلين مـدارس كـه بـراي      ها آن

ـ  ها به استادانشان گوش مي كسب علم و درك مطالب در كالس راي درك و دهند، او هم ب
اي بود شركت كند و هرجا با طلبه يا عـالم و آگـاهي بـه     فهم ايمان آگاهانه، هرجا جسله

اي  ال كرده و رفع اشكال نمايد و هركجـا خبـره  دين و ايمان برخورد كند از او سو مسايل
از نـور   در اين مسايل يافت با صبر و حوصله او توجه كند تا قلب و وجود خود را مملو 
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يقت ايمان كرده به آگاهي و بصيرت وجداني برسد و بتوانـد مخاطـب ايـن    وحدت و حق
 آية كريمه باشد:

﴿                              

                                       

                                      

                                

                               ﴾ 

 ].30 -28الكهف: [
خواننـد، (و تنهـا)    با كساني باش كه پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان مـي  و«يعني: 

بر مگير، و پيـروي نكـن    ها آنطلبند، و هرگز بخاطر زيورهاي دنيا، چشمانت را از  وجه او را مي
ايم، و هواي نفس خويش را پيروي كردنـد،   هاي شان  را از ياد خود غافل ساخته كه دل از كساني

ن از حد گذشته (و برباد) است. (اي پيامبر!) بگو: (ايـن قـرآن) حـق اسـت از سـوي      و كارهايشا
خواهـد كـافر گـردد. مـا بـراي       خواهد ايمان بياورد، و هركس مـي  پروردگارتان، پس هر كس مي

اش آنان را از هر  طرف احاطـه كـرده اسـت. و اگـر      ايم كه سرا پرده ستمكاران آتشي آماده كرده
آورنـد،   كند، براي آنان مـي  ها را بريان مي ، همچون فلز گداخته كه صورتتقاضاي آب كنند، آبي

كه ايمان آوردنـد و كارهـاي شايسـته     چه بد نوشيدني، و چه بد آرامگاهي است. بدرستي كساني

 .»انجام دادند، همانا ما پاداش نيكو كاران را ضايع نخواهيم كرد
ا به تقليد از آبـاء و اجـداد خـويش    و اگر تو از كساني باشي كه ايمان و اعتقاد خود ر

اند سعي كن تا آن را رها كني و بكوشي تا به مقامي از ايمان و اعتقاد علمي و  اتخاذ كرده
آگاهانه دست يابي كه جزو صاحبان عقل و خرد به حساب آيي. و اما اگر در حال تقليـد  

 اي كه: شريفه باقي بماني و نخواهي كه تغيير روش بدهي. پس بدان كه مصداق اين آية
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﴿                                  

            ﴾ ]170: ةالبقر.[ 

نچه خدا نازل كرده پيروي كنيد گويند: [نه] بلكه و چون به مشركان گويند: از آ«يعني: 
كنـيم و گرچـه پدرانشـان چيـزي      ايم، پيروي مـي  آئيني را كه پدران خويش را بر آن يافته

 .»اند نفهميده و گمراه بوده
و در آن صورت در زمرة كساني خواهي بود كه وجـود خـود را در معـرض امـراض     

همانند بعضي از مسلمانان منحرف مصداق ايـن   اند و الحادي شايع در اين زمان قرار داده
 فرمايد: خواهي بود كه مي فرمايش رسول اهللا 

 .»ال من عرف دينهإمنها  ستكون الفتن ال ينجو«

خـود را   هائي (در آخر الزمان) بر خواهد ساخت كه جز كسـاني كـه ديـن    فتنه«يعني: 
 .»نجات نخواهد يافت ها آنشناخته باشند، كسي از 

 يابد اثر طاعات افزايش مير ايمان ب

هرگاه وجودت را ايمان فرا گيرد، خود را شـديداً عالقمنـد بـه انجـام كارهـاي نيكـو       
خواهي يافت و با انجام كارهاي نيكو و كوشش در كسب رضايت خداونـد ايمانـت هـم    

شود و چون با مشكل و معضلي مواجه شوي دست به دامان مؤمنين مخلص و  تقويت مي
ل آن از وجودشان كمك بجو كه در آن صورت بر مشـكالت خـويش   صادق شو و در ح

بپرهيز كـه   ها آنسدين و شركت در اعمال ناشايست فايق خواهي آمد. و از همكاري با مف
 باره به صراحت دستور داده است كه:خداي تعالي تو را در اين 

﴿                        ﴾ ]2: ةاملائد.[ 

سـخت  بترسيد كـه خـدا    وندو همديگر را بر گناه و ستم ياري نكنيد و از خدا«يعني: 
 .»است مجازات كننده

 عناد و مخالفت كفار
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كفار منكر كه از هدايت روي گردانند و شيطان، اعمال زشتشان را در مخالفت با ايمان 
اي مصالح آني و زودگذر حاضـر نيسـتند بـه     لوه داده است و به خاطر پارهبرايشان زيبا ج

اند از زندگي شرافتمندانه  حاضر شده ،شان ايمان روي آورند، براي اطفاي شهوات حيواني
و توأم با ايمان و فضيلت روگردان شوند. اين چنين كفاري تمـام آيـات بينـات قرآنـي را     

ل آن كـه يكـي از آن آيـات هـم بـراي اعتـراف بـه        اند. حـا  انكار كرده و پشت سر نهاده
وحدانيت خدا و رسالت پيامبران و زيستن تحت لواي ايمان و اعتقـاد كـافي اسـت ولـي     

دهند و در دنبالـه روي شـبهات و شـهوات پـا برجـا       كفار همچنان به عناد خود ادامه مي
ها استفاده  تمام راه از ،اند و براي مطالعه كاري و ممانعت مردم در راه خدا و شرافت مانده

دهند و به ايجاد شرايط و  زدن به مؤمنين و حمايت از كفر و الحاد ادامه مي كرده و به طعنه
پردازند. از جمله ايرادهاي اين گمراهـان ايـن اسـت كـه      هاي غير عادي و محال مي بهانه
 گوئيد خدا را به ما نشان دهيد. راست ميگويند. اگر  مي

﴿     ﴾  :را آشكارا بمان نشان دهيد وندخدا«يعني:  ].153[النساء«. 

حال ببينيم اين ملحدين و گمراهان چه منظوري از ايـن ايـراد خودشـان دارنـد؟ ايـن      
هاي محـدود و   خواهند با چشم سر خدا را مشاهده كنند. ولي آيا براي چشم گمراهان مي

خـود را ببينـد؟ آيـا ديـدن خـداي       انتهـاي  مخلوق و عاجز ما امكان دارد خداي خالق بي
توانند نيروي  اند يا مي هايي توانسته هاي ناتوان ماست؟ چشم در حد قدرت چشماليتناهي 

كند و آثارش را به  جاذبة زمين را مشاهده كنند؟ نيرويي كه همه چيز را به خود جذب مي
ديدن اين ها قادر به  توان حس كرد و هيچكس منكر وجود آن نيست؟ آيا چشم خوبي مي

ها قادرند امواج راديـوئي را كـه هـم اكنـون توسـط       نيرو هستند؟ مسلماً نه... نه. آيا چشم
هـاي   شوند و امواج تلويزيـوني را كـه توسـط فرسـتنده     صدها فرستنده در فضا پخش مي

توانند اين همه امواج مختلـف   ها مي شوند، رؤيت كنند؟ آيا چشم متعدد مربوطه منتشر مي
ها قادرنـد روح را   غير قابل انكار است مشاهده كنند؟ مسلماً نه. آيا چشم را كه وجودشان

هاست ببيننـد؟   ها و مرده كه در قالب هر موجود زنده جاي دارد و علت تفاوت ميان زنده
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است، دارند؟ مسلماً نه. آيا ها قدرت ديدن عقل را كه باعث تمييز ديوانه از عاقل  آيا چشم
توانـد آهـن را بـه     ربا كه مي ي جاذبه موجود در يك قطعه آهنها قادر به ديدن نيرو چشم

هـا قـادر بـه تحمـل      راحتي به خود جذب كند هستند؟ باز هم جواب نه است. آيا چشـم 
هستند؟  ،شود شديدتر از حد معمول كه از چراغي و يا مولدي قوي ساطع مينوري بسيار 

هـا از   د اسـت. لـذا چشـم   ها محدو مسلماً جواب منفي است، زيرا تحمل نور توسط چشم
ها تحمل نور شديد و نزديك به خود را ندارند. آيا  ديدن بسياري از چيزها عاجزند. چشم

توانند اشياء بسيار دور و يا انـوار بسـيار قـوي را رويـت كننـد؟       هاي محدود ما مي چشم
تواننـد   هـا مـي   توانند ببينند؟ نه. آيا چشـم  نورهاي بسيار قوي و بسيار دور از ما را آيا مي

 كسي را كه در مكان يا منزلي مجاور ماست ببينند؟ مسلماً خير.
توانند تمام ستارگان را مشـاهده كننـد؟ نـه. بلـه جـواب منفـي اسـت.         ها مي آيا چشم

بيننـد و چـون مـاه بتابـد تعـداد كمتـري ديـده         ها را مي ها فقط تعداد كمي از ستاره چشم
 شوند و خداي تعالي فرموده است: مي

﴿                    ﴾ ] :4الملك.[ 

كه خسته و نا توان است به سوي تو بـاز   سپس بار ديگر چشم بگردان، چشم تو در حالي«يعني: 

 .»گردد مي
باشد؟ مسلماً  تواند تحمل مشاهدة قرص خورشيد را به هنگام روز داشته آيا چشم مي
بينند همچنين اشياء نزديك بـه خـود را    هايي كه اشياء دور از خود را نمي خير. پس چشم

بينند، قدرت تحمل نور شـديد را ندارنـد و بسـياري از     هم اگر خيلي كوچك باشند، نمي
چيزها را كه در وجودشان شكي نداريم، آيا قادرند با ايـن همـه ضـعف و عجـز خـداي      

 را ببينند؟ محيط بر همه چيز
 ميليون مايل است.حال ببينيم: فاصلة بين ما و خورشيد چيزي حدود نود و سه 

آن در مدت هشت مايل) كه نور  93000000=  150/  000/  000/  000/  -(كيلو متر
كند، زيرا سرعت حركت نور سيصد هزار كيلومتر در هر ثانيـه   دقيقه اين فاصله را طي مي
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اش چيـزي حـدود    غير از خورشيد خودمان و سيارات منظومه است و نور خورشيد به ما
چهار سال و پنج ماه در راه است تا به ما برسد و نـور بعضـي از سـتارگان صـد سـال و      

ها شش ميليـارد سـال    اي ديگر يك ميليون سال و نور بعضي برخي ديگر هزار سال و پاره
 زار كيلو متر در ثانيه.در راه است تا به ما برسد. البته با سرعت معمولي سيصد ه

حال، با اين اعداد و ارقام نجومي و علمي و عملي كه دانشمندان مورد اعتمـاد بـه مـا    
اند بگوئيد: اين ستارگان در كجا قرار دارند؟ پاسخي بر اين سؤال نداريم. پس به قول  داده

 و فرمودة خداي متعالي روي آوريم كه:

﴿                     ﴾ ]76 -75: قعةالوا.[ 

 .»خورم كه اگر بدانيد بسيار عظيمند ها و مقرهاي ستارگان قسم مي به موقعيت«يعني: 
 و اين ستارگان به منزله زينتي براي آسمان اين جهانند كه خداوند فرموده است:

﴿                       ﴾  :5[الملك.[ 

 .»ها آراستيم و آن را وسيلة دوركردن شياطين كرديم آسمان نزديك را به چراغ« يعني:
رسيم به آسمان اول و فاصله آن با آسمان بعدي و بعدي تـا   پس از اين زينت، تازه مي
 ها كهكشانسيم كه بر اين همه ر محل استقرار خداوندي مي هفتمين آسمان. سپس به مقرو

و  هـا  آسـمان محيط است. چنانكه در حديث شريفي آمده است كه: تمام ايـن   ها آسمانو 
 انتها افتاده باشد. زمين مانند حلقة انگشتري است كه در صحرايي بي

 خواهند؟ پس كافران چه مي

قرار  ،يدن خداي مستقر بر عرش خويششرط قبول توحيد و پذيرفتن ايمان را د ها آن
خواهند با چشماني كه از ديدن ستارگان عاجزند و از ديدن كسي يا چيزي  اند، آيا مي داده

را در بر  ها آنرت ديدن هوائي را كه از هر سو كه در اطاق مجاور قرار دارد عاجزند و قد
دائي را رؤيت كننـد  خواهند خ هاي محدود و عاجز مي گرفته است، ندارند، بلي اين چشم
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كه همه اين سرزمين و كائنات و هوا و هرچه كه به تصور انسان برسـد مخلـوق اوينـد و    
 محاط در او.

خواهند با چشماني كه قدرت تحمل نور خورشيد را ندارنـد، نـور خـدا را     كافرين مي
 فرمايد: ست و خود ميها آسمانتحمل كرده و رؤيت نمايند. خدايي كه نور زمين و 

﴿       ﴾  :35[النور.[ 

و قصة حضرت موسي را بياد آوريم كـه   .»و زمين است ها آسمانخداوند نور «يعني: 
 گفتند: بايد خدا را آشكارا به ما نشان دهي. با اصرار قومش كه مي

﴿     ﴾  :152[النساء.[ 

 .»دهخدا را آشكارا به ما نشان ب«يعني: 
توانيد مرا ببينيد و چـون قـوم    مسأله را از خداي خود خواست و جواب شنيد كه نمي

پافشاري كردند براي عبرت و تجربة متقاضيان آزمـايش عملـي انجـام شـد. و بـه وقـت       
 موعود كه موسي به مناجات آمد خداوند فرمود:

﴿                                    

                                          

                             ﴾ 143عراف:[األ.[ 

كه موسي بـه ميعـاد مـا آمـد، و پروردگـارش بـا او سـخن گفـت، عـرض كـرد:            هنگامي«يعني: 
پروردگارا! خودت را به من نشان بده، تا به تو بنگرم. فرمود: (در دنيا) هرگز مرا نخواهي ديد، و لـيكن  

ر جايش ثابت ماند، تو (نيز) مرا خواهي ديد. پس چون پروردگـارش بـر (آن)   به كوه بنگر، پس اگر د
كـه بـه هـوش     كوه تجلي كرد، آن را متالشي (و هموار) ساخت، و موسي بيهوش افتاد، پس هنگـامي 

 .»آمد، عرض كرد: تو پاك و منزهي، من به سوي تو بازگشتم (و توبه كردم) و من نخستين مؤمنانم
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تواند آثار تجلي خدا را بر خود تحمل كند. پس چگونـه   كه كوه نميبينيم  بنابراين، مي
كافران خواهان ديدن خدا با چشماني هستند كه قدرت تحمل نور خورشيد و يا حتي يك 

 نگاه كنند. ها آنتوانند مستقيماً به  رند و نميچراغ قوي را ندا
يقت. وإال بر در نفس خويش بر حق و حقاين چيزي نيست جز عصيان و جهالت و تك

دانند چشمانشان از ديدن بسياري از مناظر و موجودات و منابع نوراني عـاجز   كه مي ها آن
هـا   شوند براي ايمان به خداي واحد شرط ديدن او را با اين چشم است چگونه حاضر مي

 قرار دهند؟
در حالي كه معلمان و سخنرانان هر روز براي شاگردان و شنوندگان خويش از صـدها  

نيسـت ولـي    ها آنكنند كه هيچكس قادر به رويت  يو مطلب و اشيائي صحبت م موضوع
بسياري از موضوعات پزشكان و مهندسان و كارشناسان ست و نيز ها آنمورد قبول عموم 

 ها آنكنند در حالي كه هيچ كدام  مي نيز قبول ها آنكنند و  ي همين كافران مطرح ميرا برا
اند ولي از ديـدن اثـري كـه در     ند. مثالً حرارت را نديدهپذير شان نمي را مشروط به ديدن

اند ولـي   يدهاند. و نيز در حالي كه امواج راديوئي و هوا را ند ذوب يخ دارد، آن را پذيرفته
شود كـه همـين راه را بـراي شـناخت      اند. چه مي همه را قبول كرده ها آنتنها با درك آثار 

پي به مؤثر ببرند و براي اين كـار يعنـي    ،ز آثارآفريدگار خويش هم به كار گيرند؟ يعني ا
 بردن به موثر از روي اثر بايد به دورش زير توسل جست: پي

از تعليمات متخصصين اين امور كه همان انبياء و رسوالن باشند بهره جست. انبياء  -1
اسـت كـه بـراي تأئيـد نبـوت و رسـالت آن        و پيامبراني كه آخرينشان حضرت محمد 

 اشاره شد. ها آنهين زيادي موجود است و به همه اليل و براحضرت هم د
اند پي به خالق  را پر كرده ها آسماناز مشاهده آثار خالق در مخلوقاتش كه زمين و  -2

حكـيم   حكمـت و بـي   شود پذيرفت كه وجود اين همه مخلوقات بي ببريم، زيرا نمي ها آن
در  سركشـي ست و اين همه عناد و نقاش ني عليم و هيچ صورتي بي باشد و هيچ علمي بي

 فرمايد: مي اين كار و الحاد فقط نتيجه جهل و سركشي و تكبر است. خداوند
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﴿                 ﴾ ] :14النمل.[ 

ي و با آن كه واقعاً به حقيقت رسالت پي برده بودنـد بـاز از سـر سـتم و برتـر     «يعني: 
 .»شان آن را مسلم داشتيجويي منكر آن شدند اما ضميرها

 روشن فرموده است كه: 201و  200و نيز در سوره شعراء آيات 

﴿                       ﴾. 
لـم  ران راه داديم كه بدان ايمان نياورند تا عـذاب أ دل گنهكاچنين انكار را در «يعني: 

 .»انگيز را ببينند

 پيشنهادات و شرايط كفار

و جـاي تفحـص   اي از اين كفار خودپسند كارشان به جايي رسيده اسـت كـه بـه     عده
هاي واضح و آشكار خالق كه در وجود مخلوقات متجلي  و تدبر در آيات و نشانه جستجو

پيمودن راه راستي كه آفريدگار مهربان و توانا به وسيلة پيامبران خود بـه  است، و به جاي 
دهند تا  گردد، به خود اجازه مي مردم نشان داده است و به سعادت دنيا و آخرت منتهي مي

 هـا  ايـن آوردن به پروردگار جهانيان شرايط و پيشنهاداتي از خود مطرح كننـد.   براي ايمان
برابـر آفريـدگاري را    اند كه صالحيت احتجاج در اي رسيده جهبه مقام و دركنند  خيال مي
فكـر   هـا  آنعدم به وجود آورده است. اي آب آفريده است و از  را از قطره ها آندارند كه 

كنند حق دارند در كار خالق دو جهان داوري كرده و هرگونه دخالتي ابراز نماينـد. در   مي
تنها به هم پاسخ داد شود باز نه  ها آنهادات است كه حتي اگر به پيشن حالي كه ثابت شده

افزايند و پافشاري بيشتري نشـان   فساد و سركشي خود ادامه داده، بلكه بر اصرار خود مي
كردن بـه پيشـنهادات    اين را هم يادآور شده است كه عمل دهند و از طرفي خداوند مي

كشد،  ميئنات را به فساد هايشان وضع نظام هستي را مختل نموده، كا اينان و قبول دخالت
بخواهنـد مـثالً روز را شـب و يـا شـب را روز كنـد،        ها آنچون ممكن است گروهي از 

بخواهـد   وندديگري بخواهد كه مثالً زنان را مرد و مردان را زن خلق كند. يكي از خدا
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كه دشمنانش را نابود كند، يا مثالً فالن زن يا فالن مـرد خواسـتار ازدواج بـا فـالن كـس      
اشد. يكي بخواهد كه زمين را به آسمان و آسمان را به زمين بدل سـازد. ديگـري مايـل    ب

اين موضوع را به صورتي  و اولياء برسد و خداوند (عليهم السالم)شود كه به مقام انبياء مي
 دهد كه: سورة مؤمنون خوب توضيح مي 71روشن در آية 

﴿              ﴾. 

و زمين و هر كـه در آن هسـت،    ها آسمانهايشان شده بود  اگر حق تابع هوس«يعني: 
 .»شد تباه مي

هاي جهان بـاك نيسـت و بـا داليـل و      ها و موضعگيري را از اين حركت اما خداي
هـا را   ها و عقـل  و چشم ها براهين روشن و آشكار اذهان را متوجه حقيقت فرموده، گوش

حقايق را درك و  ها آنبراي شنيدن و ديدن و فكركردن به ما عطا فرموده كه با استفاده از 
مصلحت خويش را تشخيص دهيم. اما، جاهالن و كـافران جـز راه عنـاد و سركشـي راه     

 :فرمايد مي ها آنولي وقتي خداي تعالي در مورد  گيرند ديگري را در پيش نمي

﴿                                

      ﴾ ] :16الشوري.[ 

انـد، محاجـه    ، از آن پس كه آن را پذيرفتـه وندو كساني كه در بارة [دين] خدا«يعني: 
ست و عذابي سخت ها آنهوده است. غضبي بر  دگارشان بينزد پروركنند حجتشان به  مي

 .»دارند
ي از ايرادهاي مشـركين و  ماند؟ بعض ديگر چه حجتي و چه دليلي بر عنادشان باقي مي

 هـا  آنداده اسـت كـه بـدين نحـو بـه ذكـر        را قرآن كريم مورد بحـث قـرار   ها آنشرايط 
 پردازيم: مي

 :يان به موسيدايراد يهو -1
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﴿                          

               ﴾ 56 -55: ة[البقر.[ 

را] كه چون گفتيد: اي موسي! تـو را   و [اي بني اسرائيل! به خاطر آوريد وقتي«يعني: 
نگريستيد بگرفت، آنگاه شما  را آشكار ببينيم و صاعقه شما را كه مي وندباور نكنيم تا خدا

 .»را، پس از مرگتان برانگيختيم شايد سپاس داريد
 :ايراد كفار قريش به رسول اهللا  -2

﴿                               

                                      

                                    

                       ﴾ ]93 -90: اإلرساء.[ 

اي بشـكافي يـا    براي ما چشـمه  گويند: هرگز به تو ايمان نياريم تا از اين زمين«يعني: 
ها بشكافي، شـكافتن كامـل. يـا     ها كه در ميان آن جوي ها و تاك باغي داشته باشي از نخل

ـ را بـا فرشـتگان، بگ  وند ني، يا خدااي پاره پاره بر ما بيفگ پنداشته آسمان را چنانكه و ي ري
باال رفتنت را بـاور   ي باشد از طال يا بر آسمان باال روي ولي هرگزها آنبياري. يا تو را خ

نكنيم، تا مكتوبي به ما نازل كني كه آن را بخوانيم، بگو: منزه است پروردگـارم، مـن جـز    
 .»بشري نيم كه پيام آورم

كردنـد و شـرايط خـود را ابـراز      يهوديان مدينه در برابر اسالم با هم تباني مي -3

 نمودند: مي

﴿                          
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   ﴾  :73 -72[آل عمران.[ 

كنـد؛ ايمـان نياوريـد، بگـو: همانـا هـدايت،        كه از دين شما پيروي مي و جز به كسي«يعني: 
به كسي همانند آنچه به شـما داده شـده داده شـود، يـا در     است. (گفتند:) مبادا تعالي هدايت اهللا 

پيشگاه پروردگارتان با شما محاجه و ستيز كنند. بگو: بـه راسـتي فضـل و برتـري بـه دسـت اهللا       
 .»گشايشگر داناست دهد و اهللا است، آن را به هر كس كه بخواهد مي

ها و آياتي  نشانه و بدين ترتيب حقد و حسد و طغيان و عصيان يهود را وادار به انكار
قريشـي بيـان    به دست رسولي غير يهودي يعنـي محمـد    كند كه خداوند روشن مي

 دارد. مي
دار، در مقابلـه بـا رسـوالن حـق تعـالي و بـا        يهود در حقيقت قومي و گروهي سـابقه 

 فرمايد: باره مي خداوند در ايناند.  موضعي مشابه در طول تاريخ بوده

﴿                                    

                               

                               

                                 

                            

﴾  :125 -123[األنعام.[ 

شان را قرار داديـم، تـا    كاران و دياري، بزرگان (و سران) گناه راين گونه در هر شهو «يعني: 
بـراي   هـاي  نشـانه و چون ورزند.  مكر نمي دانند كه جز با خودشان در آن نيرنگ كنند، ولي نمي

آوريم، مگر اينكه همانند آنچه بـه پيـامبران اهللا داده   نمي هرگز ايمان ما«گويند:  بيايد، مي ها آن
 به تراست كه رسالت خويش را كجا قرار دهد، بزودي آگاهتعالي اهللا ». هم) داده شود شده، (به ما

از جانـب اهللا خـواري، و عـذاب     ؛ورزيدنـد  كه مي كه مرتكب گناه شدند، به سزاي مكري كساني
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اش را بـراي (قبـول)    هينبخواهد هدايت كنـد، سـ    پس هركس را كه اهللا سختي خواهد رسيد.
كند كـه گويـا بـه     گشايد، و هركس را كه بخواهد گمراه كند، سينه اش راچنان تنگ مي اسالم مي

 .»دهد قرار مي ؛آورند كه ايمان نمي كساني پليدي را برتعالي رود، اين چنين اهللا  آسمان باال مي
به براي  ها مكاناند كه در طول تاريخ بشريت و در تمام  و اينان همان رهبران مجرمين

زنند و  شك و ترديد انداختن مردم نسبت به خدا و دين او دست به ابتكارات مختلف مي
دارد  برابر حق تعالي داللتكنند كه بر تكبر و عنادشان در  شرايط و ايرادهايي را عنوان مي

رفتـار كـرده    (عليهم السالم) همانگونه كه با انبياء و پيامبران ها آنو توقع دارند خداوند با 
بـه انجـام   داند رسالت خود را توسط چـه كسـاني    مي است، عمل نمايد. ولي خداوند

 برساند:

﴿           ﴾  :124[األنعام.[ 

 .»داند رسالت خود را چگونه مقرر دارد مي تعالي خداوند«عني: ي
را نعمـت سـعة    ها آنخواهان حق و حقيقتند و خداوند شدگان به سوي اهللا  اما هدايت

شوند و آنـان كـه غيـر     فرمايد و موفق به شناخت اسالم و معرفت حق مي اعطا مي ،صدر
شـدگان   هـدايت شود، برعكس  ميبه رويشان گشوده  قابل هدايتند راه ضاللت و گمراهي

 .ند، بر هدايتشان افزوده خواهد شدا كه به راه حق رفته

﴿               ﴾  :17[محمد.[ 
 ».شان افزود، و به آنان پرهيزگاري عطا فرمود اند (اهللا) بر هدايت كه هدايت يافته و كساني«يعنی: 

﴿ يا                     ﴾  :5[الصف.[ 

هايشان را منحرف كرد كه خدا گـروه عصـيان    دل و چون انحراف يافتند، خدا«: يعني
 .»كند پيشه را هدايت نمي

اسـت. و بيـزاري و    اسالميلس ، از مجاها آنو نشانه گمراهان، تنفر و گريز و عالمت 
اي  بـه درجـه   ها آنن خدا و از اين رو، تنگي سينة و دي نفرتشان از موعظه و تذكر خدا

افتند. و در اثر كمبـود   باشند مي رسد كه به حال كساني كه در حال صعود به آسمان مي مي
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الزم گيرد و وسـايل   فشار هوا و نقصان هواي مورد لزوم، تنفسشان به زحمت صورت مي
تر از آيـات  براي تنظيم فشار و ميزان هوا در دسترس ندارند. و چه مثالي صادقتر و گويـا 

هـايي گشـاده بـراي     شدگان داراي سينه وجود دارد. پس هدايت ها آنخدا براي بيان حال 
پردازند و از تشكيك و شبهات مجرمين متكبر بـه   اسالمند و به جستجوي داليل ايمان مي

رسـند كـه بـه     ا ديگر پويندگان راه ايمان همسفر شده به درب جنتي مـي مانند و ب دور مي
 و زمين است. ها آسمانسورة آل عمران به اندازة  133در آية  فرمودة خداوند

﴿              ﴾. 

بـراي پرهيزكـاران مهيـا     ،سـت او زمـين   ها آسمانبهشتي كه پهناي آن چون و «يعني: 
 .»گشته است

 پس اي عازمان بهشت آخرت، اين است راه ايمان، پس آن را بپيمائيد.
و بر شماست كه با اهل ايمان معاشر شويد تا شما را در سـفرتان همراهـي كننـد و از    

شود دوري كنيد و از مصاحبت با كساني كه بـا پـاي    پيمودن راهي كه به جهنم منتهي مي
 پيمايند، اجتناب ورزيد تا از مردمان پشيمان نباشيد. ن، راه جهنم را ميخودشا

سورة فرقان در روز حساب پشـيماني خـود را اينگونـه     29تا  27و بنا به آيات كريمة 
 بيان نكنيم:

﴿                                    

                               

 ﴾. 

گويـد: اي   گـزد، مـي   كه ستمكار (از حسرت) دست خود را مـي  و (به ياد آور) روزي« يعني:
سول (اهللا) راهـي بـر گزيـده بـودم. اي واي بـر مـن، اي كـاش فالنـي را دوسـت          كاش من با ر

گرفتم. به راستي او مرا از ذكر (= قرآن) گمراه ساخت، بعد از آن كه به سوي من آمده بـود،   نمي

 .»گذارد و شيطان همواره انسان را تنها (و خوار) مي
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 ات عالي انساني:اين راه ايمان است. راه علم و عرفان. راه ارتقاء به درج

﴿                 ﴾ ]11 :دلةاملجا.[ 

اند و كساني را كـه علـم    مقام (و درجات) كساني را از شما كه ايمان آورده تعالي اهللا«يعني: 

 .»كنيد آگاه است مي به آنچه مجده) (جلّ برد، و اهللا اند باال مي داده شده

 واحلمد هللا رب العاملني
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