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مقدمهی مؤلف:
پیش از این ،بارها و بارها در زمینهی «الالهاالاهلل» مطالبی را نوشتهام ،در این باره نوشتهام که:
مدلول واقعی خداوند از این جمله چیست؟

نسلهای تربیت یافتهی مدرسهی رسول خدا ^ ،چگونه مفهوم واقعی این جمله را درک کردند؟
مفهوم این جمله در طی نسلهای بعدی ،چگونه و به چه کیفیتی بیان شد که نسلهای متأخر تنها درکی که از آن دارند
گفتنش با زبان است!
و این که راه و روش برگرداندن معنا و مفهوم واقعی و شامل و کامل این جمله چیست! ،تا امّت اسالمی با چنان برگشتی،
به حقیقت و واقعیت اصیل اسالمی خود پی برده و اهداف رسالتهایی را که خداوند پیامبران را به منظور تحقق آن
مبعوث کرد ،محقق شوند و با این کار وعدههای الهی جامهی عمل بپوشانند؟
ون بِا َْْلعر ِ
ت لِلن ِ
َان خَ ْْي لا َُُه ْم
[ ُکنْت ُْم خَ ْ َْي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
ُون بِاَّللَِّ َو َل ْو ََم َن َأ ْل ُ الْکِتَا ِ لَک َ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْْلنْک َِر َو ت ُْؤ ِمن َ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
ُون و َأ ْک َثرلم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
(آل عمران)111:
ون]
اس ُق َ
من ُْه ُم ا ُْْل ْؤمن َ َ ُ ُ ُ
«شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهاید (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر
می کنید و به خدا ایمان دارید ،و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برای ایشان بهتر است ،از آنان کسانی هستند مؤمن و
بیشترشان فاسقند».
[ َو ک َٰذلِ َک َج َع ْلنَاک ُْم ُأ َّم لة َو َسط لا لِ َتکُونُوا ُش َهدَ َاء َع َل النَّا ِ
الر ُس ُ
ول َع َل ْيک ُْم َش ِهيد لا]
س َو َيک َ
ُون َّ

(بقره)141 :

«بیگمان شما را ملت میانهروی قرار دادیم ،تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشد».
ض کَم استَخْ َل َ ِ
ِ
[وعدَ اَّللَُّ ا َّل ِذين َمنُوا ِمنْکُم و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
ين ِم ْن َقبْلِ ِه ْم َو َليُ َم ِّکن ََّن َُُه ْم ِدين َُه ُم
ف ا َّلذ َ
َّ
ْ َ َ
َ َ
اِلات َل َي ْستَخْ ل َفن َُّه ْم ِف ْاْلَ ْر ِ َ ْ
َ َ
ا َّل ِذي ْارت ََض َُُه ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن لا َي ْع ُبدُ ونَنِي لَ ُي ْ ِ
ُون ِب َش ْيئ لا] ( نور)55 :
ْشک َ
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادهاند ،وعده میدهد که آنها را قطعاً جایگزین در
زمین خواهد کرد ،همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است .همچنین آیین ایشان را که برای آنان می-
پسندد ،حتماً پابرجا خواهد ساخت ،و نیز خوف آنان را به امن مبدل میسازد (آنچنان که بدون دغدغه) مرا میپرستیدند
و چیزی را انبازم نمیگردانند».
پیش از این در کتابهایی چون «ل نح مسلمون» « ،واقعنا اْلعارص» ،مطالبی را در این زمینه نوشتهام .اما همچنان
عالقمندم در این زمینه مطالب بیشتری را بنویسم و بگویم ،زیرا همهی مطالب نوشته شده ،تمام آن چیزی نیست که
دربارهی مدلول و مقتضیّات «الالهاالاهلل» درصدد بیانش بودهام و گمان نمیکنم این چند صفحه نیز تمام آن چیزی باشد
که شایستهی گفتن و نوشتن در این زمینه باشد.
باب سخن در این زمینه همچنان باز است و تا ابد نیز برای هرآن که خداوند او را به تفکر و سخن گفتن در این موضوع
بسیار مهم توفیق دهد ،بازخواهد ماند.
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در این چند صفحه (در این کتاب) به نکات بسیار مهمی که قبالً کمتر مورد توجه قرار گرفته میپردازم و بیشتر جوانبی را
بررسی خواهم کرد که قبالً بیان نکردهام.
آن چه مرا به دوباره نوشتن مطالبی در این زمینه واداشت ،موضع بسیاری از داعیان دین و جوانان شتابزده و عالوه بر این
موضع بیدینانی بود که تظاهر به مسلمانی و دفاع از حقوق مسلمانان میکنند اما در خالل این دفاع افکاری را رواج می-
دهند که سبب گمراهی مردم میشود و آنها را بیشتر و بیشتر از مسیر اصیل اسالمی خود دور میگرداند.
(حقیقت این است که) سکوالرها هرگاه بخواهند خود را مسلمان نشان دهند موضعشان روشن و مشخص است ،خواه
آنهایی که بخواهند دین را در مسایل اعتقادی محض محدود کنند ،یا آنهایی که به ناچار اجازه میدهند که برخی از
شعایر تعبّدی ،در کنار اعتقادات درونی ،در محدودهای مشخص ،انجام گیرد ،به شرطی که به امور زندگی ،به ویژه
سیاسی ،سرایت نکند؛ زیرا سیاست اساسیترین چیزی است که باید با دین فاصله داشته باشد تا از افراطگرایی
(بنیادگرایی) و اصولی که خداوند نازل فرموده تا بندگانش بدانها ملتزم باشند ،جلوگیری به عمل آید.
اما بسیاری از داعیان و به ویژه جوانان شتابزده ،سرگرم منازعه و مبارزهی فکری بین خود و الئیک شدهاند به گونهای که
بیش از حد به مسئلهی حاکمیت دین توجه دارند گویی که تنها چیزی که جوامع بشری در مسیر اسالمی شدن از آن بی-
بهره اند همین مسئله است .حتی بسیاری از آنان دین را تنها و تنها منحصر به تطبیق و اجراشدن حدودات آن میدانند و به
وسعت و شمولیت آن در مسایل دیگر توجه نمیکنند .همین دید باعث شده است که چنین معتقد باشند که مردم به مجرد
تطبیق حدودات شرعی وظایف خود را به انجام رسانده و با این کار در یک زندگی کامالً اسالمی به سر میبرند ،گرچه
جوانب دیگر زندگی بر اساس و در چارچوبی حرکت کند که امروز قرار دارد .یا چنین معتقدند که با اصالحات جزئی
که رنگ و بوی اسالمی داشته باشد ،جامعه به سرعت به سمت و سویی گرایش پیدا میکند که حاکمیت از آنِ اعتقادات
و عبادات آنان است .به عبارت دیگر چنین جوانانی به مسئلهی شرک در زمینهی قانونگذاری بسیار اهمیت میدهند و به
سادگی از کنار شرک در زمینههای عبادی و اعتقادی میگذرند ،در حالی که تمام این مسائل سه گانه (اعتقادی ،عبادی،
تشریعی) با تمام جزئیاتشان در مفهوم «الالهاالاهلل» گرد آمده و مشکالت و خلل موجود در زندگی مسلمانان امروزی به
همین مسئله برمیگردد.
اهمیت دادن به جنبهای از جوانب امر (دین) در میان جامعهی اسالمی بر هیچ مفکر و مصلحی پوشیده نیست .این نوع
توجه امری بشری است که از طرف برخی از داعیان و مفکرین بدون هیچ هدفی (غیرعمد) صورت گرفته است .علت
چنین امری تنها و تنها به مشکالتی برمیگردد که آنها در خود با آن روبرو بوده و بیشتر از سایر مشکالت جلب توجه
کرده است .آنها در صدد حل آن مشکالت و دعوت مردم به سوی اوامر خداوند بودهاند ،در نتیجه بیش از موارد دیگر به
آن اهمیت دادهاند؛ مثالً :ابن تیمیه  بر مسئلهی «صفات خدا» تأکید بسیار میورزید ،زیرا بسیاری در این زمینه دچار
انحراف شده و مشکل عصر او به شمار میامد ،اما با این وجود از قسمتهای دیگر غافل نبود و در کتابها و فتاوایش به
آن پرداخته است.
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شیخ محمد بن عبدالوهاب  بیشتر به مسئلهی قبور و ضرایح تأکید ورزیده ،زیرا بحران عصرش بود ،اما با این وجود در
کتابهایش به مسایل دیگری نیز پرداخته و حق آنها را اداء کرده است.
سید قطب  نیز بیشتر به مسئلهی حاکمیت دین بر جامعه اهتمام ورزید ،زیرا بحران و مشکل اصلی عصرش بود .اما با
این وجود حق مسائل دیگر را به ویژه در تفسیر «فی الظالل» و کتابهای «خصائص التصور السالمی» و «مقومات

التصور السالمی» ی خود ،ادا کرده است و...
اما کسانی که از افکار چنین بزرگانی تلمّذ کردند ،از روش آنها غافل شدند .بسیاری از شاگردان ابن تیمیه ،تنها به
مسئلهی صفات پرداخته ،گویی که عقیده تنها عبارت است از صفات خدا و بحث در این زمینه .بسیاری از شاگردان ابن
عبدالوهاب  ،تنها به مسئلهی قبور و شرک در این زمینه پرداخته ،گویی که شرک تنها عباردت است از این مسئله،
بسیاری از شاگردان سیدقطب  نیز بر مسئلهی حاکمیت دین پرداخته ،گویی که اصل دین این است و بس.
اصل این است که شاگردان این بزرگواران باید به جوانب مختلف افکار استادانشان توجه کنند و تنها به آن جنبه از
جوانب امر دین اکتفا نکنند که در زمان آن بزرگواران مشکل اصلی به شمار میآمد (زیرا زمان در حال تغییر و تحول
است).
آنچه مدنظر است و در صدد ارائهی آن در این چند صفحه میباشم عباردت است از:
عدم انحصار «الالهاالاهلل» در مسائلی که تاکنون به آنها عادت کردهایم ،این مسائل خواه مسائلی اعتقادی باشند یا شعایر
عبادی و یا تحکیم قوانین دین بر ادارات و...
با تمام اهمیتی که خداوند به این سه مسئله میدهد و نقض آنها یا یکی از آنها را نقض در اصل «الالهاالاهلل» میشمارد،
میخواهم بگویم:
این جمله در بردارندهی تمام جوانب زندگی است ،کوچک یا بزرگ ،نهان یا آشکار و...
و این آیه به تنهایی دلیلی روشن بر این مطلب است:
ِ
ي * لَ َ ِ
َش َ
يک َل ُه]
[ ُق ْ إِ َّن َصال َِت َو ن ُُسکِي َو َ ْ
اي َو ََم َ ِات َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
َم َي َ

(انعام)161-161 :

«بگو :بیگمان نماز و عبادت و زیستن و مردن من ،از آن خداست که پروردگار جهانیان است .خدا را هیچ شریکی
نیست»...
اگر اعتقادی صحیح داشته باشیم و از شرک در عبادت در امان بوده و دوایر و مراکز ما براساس شریعت و اوامر خداوند،
حکم کنند ،اما همچنان در زمینههای علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی دچار انحراف باشیم و در مقابل این
انحرافات سکوت کنیم و هیچ تالش و کوششی در جهت حل آنها از خود نشان ندهیم ،نمیتوانیم بگوییم حق «الاله-

االاهلل» را به طور کامل ادا کردهایم ،زیرا همهی این امور از مقتضیات «الالهاالاهلل» هستند و خداوند و پیامبرش ^ در این
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زمینه تعالیم واضح و روشنی را بیان کردهاند که التزام به آنها وظیفهی هرمسلمانی است؛ این تعالیم خواه فرض عین باشند
یا فرض کفایه ،زیرا این مسائل واجب نامیده شدهاند و از مقتضیات «الالهاالاهلل» به شمار میآیند.

1

بسیاری از مسلمانان از من میپرسندد:
بحث در مورد «الالهاالاهلل» تاکی باید ادامه داشته باشد؟
آیا امروز زمان انتقال از مرحلهی گفتار به مرحله کردار نرسیده است؟
چه بسا چنین سواالتی انگیزهای برای نوشتن این کتاب بوده باشند؛ اما باید بگویم:
 -1مسئله؛ مسئلهی بحث از «الالهاالاهلل» به تنهایی نیست ،بلکه مسئله ،مسئلهی بحث از «الالهاالاهلل» و مقتضیات آن به عنوان
نخستین گام در یک مسیر طوالنی است ،مسیری که پیش از این رسول خدا ^ و بعد از ایشان مصلحان دین آن را

پیمودهاند ،و امت اسالمی نیز براساس آن تربیت یافته است.
بحث در این زمینه سرآغازی خواهد بود برای تربیتی اساسی ،تربیتی که نمونه و الگویی واال برای سایرین میگردد تا در
پرتو آن راه یابند و هدایت شوند.

این همان راه و روشی است که پیامبر ^ در طی سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه آن را پیمود و بر مصلحان بعد از

ایشان ^ واجب است آن را در پیش گیرند .این امری است پایان ناپذیرو و تحققش نیاز به زمان طوالنی دارد .تالش و
کوشش جدی در پرداختن به این مسئله و بحث و سخن از مقتضیات «الالهاالاهلل» در خالل تربیّت ،جاودانه و مستمر
خواهد بود ،زیرا قرآن در تمام مراحل تربیّت ،سخن از «الالهاالاهلل» را قطع نکرده است .رسول خدا ^ نیز تا زمان لقایش
به حضرت حقّ ادامه دهنده این راه و روش بودهاند.
 -1مسئله ی رسیدن زمان انتقال از بحث و سخن به عمل چیز مستقل و خارج از دایره و چارچوب «الالهاالاهلل» نیست تا نیاز
به آن احساس شود .عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» در متنِ بحث از آن قرار دارد .بحث و هدف و مسیر به هر سو و سمتی
که باشد ،از این چارچوب و دایره ،یعنی دایرهی «الالهاالاهلل» ،خارج نیست؛ زیرا غیر از این چارچوب و دایره ،دایرهی
دیگری در دین خدا و واقعیت حیات و نیز چیزی در زندگی خارج از نماز و عبادت و زیستن و مردن که مشخصاً در
دایرهی «الالهاالاهلل» قرار دارند ،متصور نیست.
آنچه در زندگی واقعی قابل بحث است ،انتقال از بخشی از «الالهاالاهلل» به بخش دیگر و از مرحلهای به مرحلهی دیگر
است ،آنگونه که گروه نخست یعنی یاران بزرگوار پیامبر ^ از مرحلهی ضعف در مکه به مرحلهی دولتی فراگیر در شبه
جزیره ی عرب و بعد از آن به دولتی فراگیرتر در زمین انتقال یافتند .و نیز از مرحلهی نفوذ عقیده در دلها به مرحله قیام و
برپایی جامعهای متحرک و سپس به مرحلهی مقابله با جوامع جاهلی اطراف و اکنافش و بعد از آن به مرحلهی اجرای
عملی برنامهی ربّانی در تمام مراحل مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،و در عرصههای مختلف داخلی و خارجی ،و
در مراحل گوناگون صلح و جنگ و  ...انتقال یافتند.
 -1بسیار تعجب آور است که امام غزالی  در قرن پنجم از فرض عین و کفایه و ارتباط آنها با اصل دین بحث کردهاند ،اما ما در قرن  15در مورد شمولیت «الاله االاهلل»
در زمینههای علمی ،فرهنگی ،نظامی و ...و این که چه ارتباطی با دین و اصول آن دارد ،با هم مجادله و منازعه میکنیم.
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تمام این نقل و انتقاالت در چارچوب و دایرهی «الالهاالاهلل» انجام گرفت و هیچ انتقالی به خارج از این دایره صورت
نگرفت و هیچگاه بحث از توقف و ایستایی در یکی از مقتضیات «الالهاالاهلل» مطرح نبوده و نخواهد بود .در عصر حاضر
چنین بر احساسات و ادراک بسیاری از مردم غالب است که مسائل علمی ،فرهنگی ،تکنولوژی  ،ادبی ،فکری ،اجتماعی
و سیاسی موجود ،مسائلی محض و تخصصی هستند و خارج از چارچوب دین و بیارتباط با آن میباشند ،و مؤمن و
کافر در این زمینهها با هم یکسانند ،و چنانچه امت اسالمی بخواهد در این زمینهها به پیشرفتهایی دست یابد ،بر اوست
که برخوردی موضوعی با آنها داشته و آنها را با مسائل عقیدتی و دینی خود ارتباط ندهد .وظیفهی امت اسالمی تنها از
بین بردن اختالف و کم کردن فاصلهی خود با چرخ تمدن و سعی و تالش در ایجاد دولتی جدید و هماهنگ کردن خود
و زندگیش با زندگی و عصری است که در آن به سر میبرد.
علت چنین برداشت و درکی به دو یا سه عامل اساسی برمیگردد:
 -1تأثیری است که جنگ فکری بر مسلمانان معاصر گذاشته است.
اروپایی که مسلمان امروز آن را هادی و راهنمای خود در تمام مسائل علمی ،فرهنگی و تکنولوژی قلمداد میکند ،دین
را تنها در مسائل فکریِ محض خالصه کرده و روح بیدینی را در بقیهی مسائل و امورات زندگی دمیده و آنها را از
چارچوب و دایرهی دین خدا خارج کرده است.
 -1امت اسالمی در اثر عقبماندگی عقیدتی و فکری ،از مفهوم واقعی «الالهاالاهلل» چنان فاصله گرفته که این کالم را در
تلفظ زبانی آن خالصه کرده یا حداکثر آن را به یک کالم درونی یا یک شعار دینی محض تبدیل کرده است .چنین اُفت
و فاصلهای با حقیقت ،بعید است نقش «الالهاالاهلل» را در زندگی واقعی و عملی محقق گرداند .با متأثر شدن از جنگ
فکری معاصر از یک سو ،و عقب ماندگی عقیدتی از سوی دیگر ،امور و مسائل علمی ،فرهنگی ،تکنولوژی و ...را در
خارج از قلمرو دایرهی «الالهاالاهلل» و بی ارتباط با آن تصور میکنیم .اما واقعیت این است که اگر خواهان پیشرفت در
این زمینهها هستیم ،نیازمند انتقال احساسات و ادراک مردم از فهمی که از «الالهاالاهلل» دارند ،به فهم واقعی و حقیقی آن
باشیم.
 -1اما سومین عامل که در حقیقت نتیجه و ثمرهی دو عامل پیشین است ،وهم و خیال نسبت به تبدیل جهان به یک روستا
و دهکدهی واحد و کوچک در اثر انقالب صنعتی است ،وهم و خیالی که در افکار مردم در جوالن است .اینان چنین
تصور میکنند که بر ساکنین این روستای کوچک است که با یک مفاهیم یا حداقل مفاهیمی نزدیک به هم زندگی کنند
تا بتوانند در کنار هم و با هم زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند ،زیرا تنها در این صورت است که پیشرفتهای علمی،
صنعتی و فرهنگی در قالب و حجم و شکل و مضمون خاصی محقق میشود؛ همان پیشرفتهایی که غرب به دست
آورده و جهان سوم امروز آنها را وارد کرده و مصرف میکند .بنابراین هیچ راه گریز و چارهای جز پیوستن به این
روستای واحد جهانی نیست و وجود ندارد!
تمام موارد مذکور اوهام و خیاالتی بیش نیستند.
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برخورد غلط غرب نسبت به دین ،الگو و نمونهای نیست که شایستهی تقلید و تبعیّت از آن باشد؛ زیرا نیمی از جاهلیت
معاصر در اثر دشمنی با دین نابود شده و نصف دیگر در راه نابودی به سر میبرد .پس دست به دامن نمونهای که در حال
فروپاشی است اضمحاللش را با چشم خود میبینیم ،چیزی جز حماقت نیست.
اگر تا روز قیامت هم به همین شکل پابرجا باشد نباید این را فراموش کرد که خداوند نابودی و خسران اُخرویشان را ،به
سبب کفرشان ،به ما خبر داده ،پس واقعیت امر این است که در دنیا نابود و زیانمندند.
خداوند به خاطر نشان دادن عالئم فروپاشی و نابودیشان بر ما منت نهاده و میفرماید:
[ َو تِ ْل َک ْاْلَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َّاس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِلَّ ا ْل َع ُ
َْض ُ َُبا لِلن ِ
ون] (عنکبوت)41 :
اْل ِ َ
«اینها مثالهایی هستند که ما برای مردم میزنیم و جز فرزانگان آنها را فهم نمیکنند»
این عقب ماندگی که مسلمانان دچار آن شدهاند سبب شده که آنها برخی از واجبات کفایی و نیز عینی را خارج از
دایرهی «الالهاالاهلل» تصور کنند ،پس بر بیداری اسالمی است که در راه تصحیح آن گام بردارد ،بنابراین شایستهی
مسلمانان نیست که از سخن گفتن دربارهی آن احساس ناراحتی کنند ،زیرا تمام جوانب زندگی را شامل میشود.
مسلمانان باید این را بدانند که این امر (سخن از «الالهاالاهلل») تا زمانی که در زندگی آنان واقعیتی ملموس پیدا نکند و
عقب ماندگی امت اسالمی جبران نشود ،باید همچنان استمرار یابد ،عقب ماندگیای که تمام جوانب زندگی را در
برگرفته ،از جنبهی فرهنگی گرفته تا جنبهی علمی ،تکنولوژی ،فکری ،اخالقی و...
(این را فراموش نکنیم که ) خداوند در کتابش به ما یاد داده که سخن از «الالهاالاهلل» تا ابد ادامه دارد و نباید پایان پذیرد،
گرچه تمام جوانب و مقتضیات آن واقعیتی ملموس نیز پیدا کرده باشد.
خداوند در «مدینه» ،بعد از برپایی جامعه و حکومت اسالمی و تحقق منهج ربّانی ،این آیه را نازل میفرماید:
ِ
(نساء)116 :
ين ََمنُوا َِمنُوا بِاَّللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو الْکِتَا ِ ا َّل ِذي َنز ََّل َع َل َر ُسولِ ِه]
[ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
«ای مؤمنین! به خدا و پیغمبرش و کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده است ،ایمان بیاورید».
این آیه دلیلی واضح و روشن بر این مطلب است که سخن از «الالهاالاهلل» تا ابد ادامه دارد و جاودانه خواهد بود ،گرچه
تمام عناصر و مقتضیات آن واقعیتی عملی یافته باشند ،زیرا نیاز به یادآوری و احتیاج به تحکیم و تقویت و تثبیت ،همیشه
بوده و خواهد بود.
اما در مورد مسئلهی روستا و دهکدهی واحد جهانی باید گفت:
افتراء و دروغش چقدر تعجب آور است!!
این روستا ،روستایی است که بتپرستان و مشرکین و یهود و نصاری در آن ،در نهایت وحشیگری ای که حتی حیوانات
وحشی از آن متنفرند ،دست به قتل و کشتار مسملمانان میزنند و به آن مشغولند ،در بوسنی و هرزگوین ،هند وکشمیر،
فلسطین و همه جای زمین و بهرهی مسلمانان در این روستا ،چیزی جز قربانی شدن نیست ،آن هم ،تنها و تنها ،به گناه
مسلمان بودنشان:

[ َو َل ْن ت َْر َض َعن َْک ا ْل َي ُهو ُد َو لَ الن ََّص َارى َحتَّى َت َّتبِ َع ِم َّلت َُه ْم]

(بقره)111 :
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«یهودیان و مسیحیان ،هرگز از تو خشنود نخواهند شد ،مگر این که از آیین ایشان پیروی کنی»
ون ُي َقاتِ ُلو َنک ُْم َحتَّى َي ُر هدوک ُْم َع ْن ِدينِک ُْم إِ ِن ْاس َت َطا ُعوا] (بقره)112 :
[ َو لَ َيزَ ا ُل َ
«پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینتان برگردانند»
آیا سردمداران و مفکرین این روستای واحد از ما میخواهند برای هماهنگ کردن خود با آنها ،از دینمان دست
برداریم؟!
آیا هدف واقعی آنها از دعوت ما ،تقدیم فرهنگ و علوم و پیشرفتشان است ،تا ما هم چون آنها رشد کرده و با آنها
هماهنگ شویم؟!
آیا هدفشان اینست که خود را الینه کنیم و از صفاتی که خداوند ما را بر آنها برتری داده ،دست برداریم ،تا همسایهی
ستمگران روستای ظالم متعصبی شویم که با تعصبات جاهالنهی خود با ما دشمنی میورزند؟!
اتحادی که در این روستای واحد گمان می رود ،کجاست؟!
چرا کشورهایی چون فرانسه ،آلمان و یا اروپای متحد ،مجازند که آمریکا را در روستای واحد پناه دهند ،و چین نیز مجاز
است در خارج از این روستا سُکنی گزیند ،و ژاپن نیز مجاز است در گوشهای مشرف بر این روستا ساکن شود ،اما ما
مسلمانان ،تنها ما ،باید از وجود خود تنزّل کرده ،تا بتوانیم با ساکنان این روستای ظالم ،در یک جا ،سکونت کنیم!!
این از جهت همزیستی با ساکنان این روستا.
اما در این زمینه که تکنولوژی و صنعت انسان ساز است ،باید گفت:
این چنین تفکر و اعتقادی چیزی جز پست کردن انسان امروزی در برابر مادهی (بی جان و بی روح) نیست ،آن هم بعد
از ،از دست دادن عناصر و ویژگی های انسانی.
خداوند انسان را آفرید تا سیّد و سرور زمینیان گردد.
[و إِ ْذ َق َال رب َک لِ ْلمالَئِک َِة إِّن ج ِ
اع ِف ْاْلَ ْر ِ
ض خَ لِي َف لة]
ِّ َ
َه
َ
َ

(بقره)11 :

«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت :من در زمین جانشین میآفرینم».
و او را مکلف به آبادانی و عمارت زمین کرد و انجام این کار را بر او آسان و تمام نیروهای آسمانی و زمینی را مسخر او
گردانید:

[و سخَّ ر َلکُم ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْاْلَ ْر ِ
ض ََجِيع لا ِم ْن ُه]
َّ َ َ
َ َ َ ْ َ

(جاثیه)11 :

«و هرآنچه در آسما نها و زمین است ،مسخر شما ساخته است».
[ ُل َو َأن َْش َأک ُْم ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ض َو ْاس َت ْع َم َرک ُْم فِ َيها] (هود)61 :
«اوست که شما را در زمین آفرید و آبادانی آن را به شما واگذار کرد».
تکنولوژی و صنعتی که انسان سازندهی آن است ،به خاطر تحقق عمارت زمین است ،تا با این کار به (اذن خدا) سیّد و
سرور زمینیان گردد.
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اما انسان معاصر ،خود در مقابل مصنوعاتش سر تسلیم فرود آورده و خود را پست کرده و در نتیجه بردهی آالت و
مادیات شده است ،آنگونه که جاهالن بت پرست قدیم ،در مقابل بت های مصنوع خود ،چنین می کردند.
گسستن ارتباط با خدا چنین نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت .انسان ،با از دست دادن چنین ارتباطی ،خود را برده و
بندهی خدایان خیالی میکند و در مقابلشان آزادی و حرمتش را از دست میدهد ،در نتیجه اوهام و شهوت بر او حاکم
خواهند شد ،این حاکمان ،خواه اهواء و شهوتهای درونی باشند یا مستکبران و جبّاران بیرونی.
امّا مرد عقیده خود را نه بردهی شهوت و اهواء میکند و نه بنده و بردهی مادیات؛ زیرا او بنده خدای واحد احد است .او
را به تنهایی میپرستد ،و با این عبادتش خود را از ذلّت و خواری در برابر معبودهای پوچ و خیالی آزاد و رها میکند.
آنان که دوست دارند در روستای ظالم و در کنار ساکنان آن زندگی کنند ،آیا از ما هم میخواهند که چون آنان ،خود
را عبد و بردهی انقالب صنعتی کنیم؟! آیا میخواهند این انقالب ،انسانیّت ما را چون خودشان ،از بین ببرد؟ تمام این
ذلّت به این خاطر است که بهرهای از (به اصطالح) پیشرفت و فرهنگ کسب کنیم ،و با این کار لکهی عقب ماندگی را
از خود بزداییم و با روح زندگی معاصر ،زندگی کنیم؟! این که ما در تمام میادین عقب ماندهایم ،شکی در آن نیست.
اما (اگر چنین گمان شود که) راه و روش ما ،برای زدودن و پاک کردن لکهی عقب ماندگی ،پیروی از راه و رسم
آنهاست ،هرگز ،هرگز! راه و روش ما و سرآغاز حرکت ما با «الالهاالاهلل» شروع می شود ،سپس تالش برای به دست
آوردن تمام وسایل الزم در جهت پیشرفت در تمام زمینههای علمی و صنعتی ،و بعد از آن کار ما قراردادن این پیشرفت-
ها در خدمت مقتضیات «الالهاالاهلل» است .در نتیجه و قبل از هر چیز (با چنین حرکتی) ،در زمین آزاد خواهیم شد ،و از
این آزاد ی ،در عبادت و پرستش خداوند ،کمال استفاده را خواهیم برد .سپس به جای تبعیت و پیروی از آنها و این که با
گامهایشان ما را ،چون امروز ،لگدکوب کنند ،هادی و مصلح ساکنان این روستای ظالم خواهیم شد ،و آنها را به راه
مستقیم خداوندی هدایت خواهیم کرد.
در تمام مراحل مذکور ،برماست که از ایمان راسخ به «الالهاالاهلل» و مقتضیات آن ،آغاز کنیم ،زیرا سعادت دنیا و آخرت
با معیارهای حقیقیش در گرو چنین ایمانی است .سپس برماست که با تحقق (عملی) «الالهاالاهلل» در زمین ،در راه اصالح
دیگران گام برداریم.
در مسیر حرکت( ،گاهی) ایمان با رنگی از رنگ های شرک آمیخته میشود ،همانگونه که خداوند به آن اشاره دارد و
میفرماید:

[ َو َما ُي ْؤ ِم ُن َأ ْک َث ُر ُل ْم بِاَّللَِّ إِلَّ َو ُل ْم ُم ْ ِ
ُون]
ْشک َ

(یوسف)16 :

«اکثر آنان که مدعی ایمان به خدا هستند ،مشرک میباشند».
(بنابراین) بر ماست که در همه حال به مقتضیات «الالهاالاهلل» ملتزم باشیم.
ُون َُُهم ِْ
ِ ٍ
[و ما ک َ ِ ِ
اْل َ َْي ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِل ْم]
َان ُْل ْؤم ٍن َو لَ ُم ْؤمنَة إِ َذا َق َض اَّللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر لا َأ ْن َيک َ ُ
َ َ

(احزاب)16:

«هیچ مرد و زن مؤمنی ،در کاری که خدا و رسولش داوری کرده باشند ،اختیاری ندارند (ارادهی ایشان باید تابع ارادهی
خدا و رسولش باشد)»
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تنها راه تحقق و به وجود آمدن یک امت اسالمی ،به معنای واقعی کلمه ،این است و بس .تنها با این روش و منهج است
که میتوانیم به سعادتی که خداوند برای این امّت مقدّر کرده است و آن را در گرو اقامهی صحیح منهجش قرار داده
است ،دست یابیم.
ون بِا َْْلعر ِ
ت لِلن ِ
ُون بِاَّللَِّ]
[ ُکنْت ُْم خَ ْ َْي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْْلنْک َِر َو ت ُْؤ ِمن َ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ

(آل عمران)111 :

«شما (ای پیروان محمد ^ ) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهاید ،مادامی که (امر به معروف و نهی از
منکر) میکنید و به خدا ایمان دارید».
هدف از نگارش این کتاب ،بیان شمولیت منهج ربّانی است که در شعار «الالهاالاهلل» متبلور است.
پروردگارا! اگر با نگارش این کتاب ،سود و نفعی محقق میشود ،از فضل و بخشش توست که بر من ارزانی داشتهای ،در
غیر این صورت نیتم نزدت کفایت میکند:

ِ ِ
ت و ما تَوفِ ِ
[إِ ْن ُأ ِريدُ إِلَّ ْ ِ
يب]
يقي إِلَّ بِاَّللَِّ َع َليْ ِه ت ََو َّک ْل ُ
ت َو إِ َل ْيه ُأن ُ
اْل ْصال ََح َما ْاستَ َط ْع ُ َ َ ْ

(هود)88 :
«محمد قطب»
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پیشگفتار:
دعوت تمام پیامبران  ،دعوتی واحد و یکپارچه بوده که «دعوت توحیدی» نامیده میشود .یعنی دعوت به «الالهاالاهلل»
با این مفهوم و مضمون که تنها خدا را عبادت کنید ،غیر او فرمانروا و فریادرسی ندارید.
در بسیاری از سورههای قرآن ،به ویژه سورههای «اعراف ،هود و شعراء» به صورت زنجیروار هدف از ارسال پیامبران به
سوی ملّتشان ،در طول تاریخ ،بیان شده است.
تمام پیامبران  یک کالم را تبلیغ میکردند و مردم را به سوی یک چیز میخواندند .بعد از اتمام زمان دعوت
هرکدام از آن بزرگواران و لقایش به پروردگارش ،پیامبر دیگری میآمد و مبعوث میگردید .او نیز ،همان کالم را (علی
رغم اختالف زمانی و مکانی و زبانی (مخاطب)) تکرار و تبلیغ میکرد ،گویی که همهی آنها یک پیامبر واحد هستند:
اف َع َل ْيک ُْم َع َذا َ َي ْو ٍم َألِي ٍم] (هود)15-16 :
[ َو َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح لا إِ ََل َق ْو ِم ِه إِ ِّّن َلک ُْم ن َِذير ُمبِي * َأ ْن لَ َت ْع ُبدُ وا إِلَّ اَّللََّ إِ ِّّن َأ َخ ُ
«نوح را به پیش قومش فرستادیم( ،او گفت :من بیم دهنده (از عذاب خدا) و بیانگر (راه نجات) برای شما میباشم».
ٍ
اع ُبدُ وا اَّللََّ َما لَک ُْم ِم ْن إِ ٰل ٍه غَ ْ ُْي ُه] (هود)51:
ال ْم ُلود لا َق َال َيا َق ْو ِم ْ
[ َو إِ ََل َعاد َأ َخ ُ
«هود را به سوی قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود ( .او به آنها) گفت :ای قوم من! خدا را بپرستید ،جز او معبودی
ندارید».

ِ
اع ُبدُ وا اَّللََّ َما لَک ُْم ِم ْن إِ ٰل ٍه غَ ْ ُْي ُه]
ال ْم َصاِل لا َق َال َيا َق ْو ِم ْ
[ َو إِ ََل َث ُمو َد َأ َخ ُ

(هود)61 :

« صالح را به سوی قوم ثمود فرستادیم که از خودشان بود( .او به آنها) گفت :ای قوم من! خدا را بپرستید ،هیچ خدایی جز
او برای شما نیست».

اع ُبدُ وا اَّللََّ َما لَک ُْم ِم ْن إِ ٰل ٍه غَ ْ ُْي ُه]
ال ْم ُش َع ْيب لا َق َال َيا َق ْو ِم ْ
[ َو إِ ََل َمدْ َي َن َأ َخ ُ

(هود)84 :

«شعیب را به سوی مدین فرستادیم که از خودشان بود (او به آنها) گفت :ای قوم من خدا را بپرستید ،هیچ خدایی جز او
برای شما نیست».
ِ
ِ
[ َو ما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َک ِم ْن رس ٍ
اع ُبدُ ِ
ون]
ول إِلَّ نُوحي إِ َل ْيه َأ َّن ُه لَ إِ ٰل َه إِلَّ َأنَا َف ْ
َ ُ
َ ْ َ

(انبیاء)15 :

«ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادهایم مگر این که به او وحی کردیم که :معبودی جز من نیست ،پس فقط مرا عبادت
کنید».
آیات( 9و )11سورهی «حاقه» به این موضوع اشاره دارد که همهی ملتها و اقوام از دستورات و وعدههای پیامبرانشان
سربرتافتند .اما در هر صورت وحدت کالم پیامبران  به گونهای بود که گویی پیامبری واحد هستند؛ زیرا مضمون
دعوتشان یکی بود و هیچ اختالف و دونگانگی در آن به چشم نمیخورد.
َات بِ َْ
اْلاطِئ َِة * َف َع َص ْوا َر ُس َ
ول َر ُِّبِ ْم َف َأ َخ َذ ُل ْم َأ ْخ َذ لة َرابِ َي لة]
اء فِ ْر َع ْو ُن َو َم ْن َق ْب َل ُه َو اْلُْ ْؤت َِفک ُ
[ َو َج َ

(الحاقه)9-11:

«فرعون و کسانی که پیش از او بودند و اهالی شهرها و آبادیهای زیرو رو شدهی (قوم لوط) مرتکب گناهان بزرگ
شدند .آنان با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند و خداوند ایشان را به سختی فروگرفت».
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این آیات و آیات مشابه آن ،که در قرآن بسیارند ،بیانگر این مطلبند که پیامبران بزرگوار  با این هدف مبعوث نشدند
که بگویند« :خدایی وجود دارد (و این موضوع را تبلیغ کنند)» ،زیرا فطرت پاک بشری ،بدون نیاز به هیچ پیامبری این را
میداند و درک میکند.
با تأمل در چنین آیاتی روشن میشود که هدف از بعثت پیامبران  تبلیغ و بیان این مطلب نبوده که« :خدایی را عبادت
کنید که ایمان به وجودش دارید»؛ زیرا فطرت پاک بشری ،بدون نیاز به کسی و پیامبری ،خود به خود ،متوجه عبادت
خدایی است که او را میشناسد ،مگر این که پردههای گمراهی آن را پوشانده و او را به سوی هالکت کشانده باشد:
[ َو إِ ْذ َأ َخ َذ َر هب َک ِم ْن َبنِي َ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ت بِ َر ِّبک ُْم َقالُوا َب َل َش ِهدْ نَا]
ور ِل ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُل ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُ
(اعراف)121 :
«( ای پیامبر!) هنگامی که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان پدیدار کرد ایشان را بر خودشان گواه گرفت
که :آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند :آری ،گواهی میدهیم».
مشکل اصلی تمام جوامع جاهلی(در تمام قرون) شریک قراردادن برای خدای واحد و یکتا بوده و این که خداوند را در
یک شکل و صورت محسوسی که قابل لمس و دیدن باشد ،برای خود مجسم کرده و (به همین منظور) او را در قالب و
شکل مجسمههایی در آوردهاند ( وخود را به عبادت او مشغول کردهاند).
درچنین جو و فضایی بوده است که پیامبران  یکی پس از دیگری مبعوث شده و ملتشان را به سوی عبادت خداوند
یگانه و واحد دعوت کردهاند؛ خدایی که غیرقابل رؤیت است و هیچ چشم سری آن را درک نمیکند.
حتی دهریین آنگاه که میگفتند:
وت َو ن َْح َيا َو َما ُ ُّْيلِ ُکنَا إِلَّ الدَّ ْل ُر] (جاثیه)14 :
[ َما ِل َي إِلَّ َح َيا ُتنَا الده ْن َيا ن َُم ُ
«حیاتی جز همین زندگی دنیایی که در آن به سر میبریم درکار نیست .گروهی از ما میمیرند و گروهی جای ایشان را
میگیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هالک نمیکند»
هدفشان از «دهر» گذشت زمان بود همانگونه که متنبی آن را (به همین معنی) آورده است و میگوید:
َأصبح الدَّ لر م ِ
نشد لا»
لت ِشعر لا
«اِذا ُق ُ
َ َ
ُ ُ
«آنگاه که شعری را میگویم ،زمانه آن را میسراید»
منظور متنبی این است که شعرش در طول زمان ،جاودانه خواهد ماند ،و نسل های آینده آن را (پیدرپی) روایت خواهند
کرد.
(بنابراین) نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم که لفظ آیه داللت بر الحاد دهریین دارد؛ زیرا آنها تنها نابودیشانرا به زمانه نسبت
میدادند ،یعنی مرور زمان و گذشت آن باعث از بین رفتنشان است .آنها ایمان به اسباب ظاهری و عینی جهان هستی
(همچون جاهلیت های معاصر) داشته و تنها آن را موثر واقعی میدانستند.
(پس) نمی توان گفت :چون آنها (دهریین) تاثیر واقعی را به هستی و قوانین حاکم بر طبیعت نسبت میدادند و از آن به
گونه ای صحبت می کردند که گویی طبیعت ذاتاً مؤثر واقعی است ،پس منکر وجود خدا بودند.
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اما آنچه به طور قطع از کالم «دهریین» قابل فهم است ،انکار زنده شدن دوبارهی انسان است .آنها در این زمینه میگفتند:
«زندگی ،تنها در این دنیا خالصه میشود» .دهریین با مشرکین عربی که به وجود خدا ایمان داشتند اما منکر روز قیامت
بودند ،یک وجه اشتراک داشتهاند و (حداقل در این زمینه) با هم اختالفی نداشتند.
قر آن اعتراف آنان را به وجود خدا و خالقیت او و صاحب عرش بودنش و مالکیتش بر جهان هستی و هرآنچه که در آن
است را بیان میکند و میفرماید:
ِ
ون َّللَِّ ُق ْ َأ َف َ
ال ت ََذک َُّر َ
ون * َس َي ُقو ُل َ
[ ُق ْ َْ :ل ِ ِن ْاْلَ ْر ُض َو َم ْن فِ َيها إِ ْن ُکنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
الس ْب ِع َو َر ه
الس َم َوات َّ
ون * ُق ْ َم ْن َر ه َّ
ُوت ُک ِّ َ ٍ
ا ْل َع ْر ِ
ون *
ون * ُق ْ َم ْن بِ َي ِد ِه َم َلک ُ
ُي ُار َع َل ْي ِه إِ ْن ُکنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون َّللَِّ ُق ْ َأ َفالَ َت َّت ُق َ
ش ا ْل َعظِي ِم * َس َي ُقو ُل َ
شء َو ُل َو ُُيِ ُْي َو لَ ُ َ
ْ
ون؟]
ون َّللَِّ ُق ْ َف َأنَّى ت ُْس َح ُر َ
َس َي ُقو ُل َ

(مؤمنون)84-89:

«بگو :زمین و هرآنچه بر آن است ،از آن کیست ،اگر دانا و فرزانهاید؟ خواهند گفت :از آن خدا .بگو :پس چرا نمی-
اندیشید و یادآور نمیگردید؟ بگو :چه کسی صاحب اسمان های هفتگانه و صاحب عرش عظیم است؟ خواهند گفت:
خدا .بگو :پس چرا پرهیزگاری پیشه نمیکنید؟ بگو :چه کسی فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد و او کسی
است که پناه میدهد و کسی را نمیتوان از (عذاب) او پناه داد .اگر آگاهید؟ میگویند :خدا .بگو :پس چگونه جادو
میشوید؟!»
[و َلئِن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق السمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر َض َو َسخَّ َر َّ
الش ْم َس َو ا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اَّللَُّ]
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ

(عنکبوت)61 :

«هرگاه از آنان بپرسی :چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه را مسخر کرده است ،قطعاً خواهند
گفت :خدا».
ِ
[و َلئِن س َأ ْلتَهم من ن َ ِ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاْلَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِ َِتا َل َي ُقو ُل َّن اَّللَُّ] (عنکبوت)61 :
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َزَّل م َن َّ
الس َمء َم ل
« هرگاه از آنان بپرسی :چه کسی از آسمان آب را بارانده است و زمین را بعد از مردنش با آن زنده کرده است؟ قطعاً
خواهند گفت :خدا».
اما باوجود اعترافشان به این حقایق و واقعیتها ،به روز قیامت و زنده شدن دوبارهی انسان ایمان نداشتند ،و اصالً وقوع
این مسئله را تصور نمیکردند ،و از کالم رسوالن در این خصوص بسیار متعجب شده و برخی به برخی دیگر چنین می-
گفتند:

ِ
ٍ ِ ٍ َ
ٍ ِ
ِ
َتى َع َل اَّللَِّ ک َِذب لا َأ ْم بِ ِه ِجنَّة ؟!] (سباء)2-8 :
[ َل ْ َندُ لهک ُْم َع َل َر ُج ٍ ُينَ ِّب ُئک ُْم إ َذا ُمزِّ ْقت ُْم ُک َّ َُمَزَّق إ َّنک ُْم َلفي َخ ْلق َجديد * أ ْف َ َ
«(کافران میگویند ):آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خبر میدهد به این که هرگاه پیکرهایتان کامالً متالشی

شد ،آفرینش تازهای پیدا میکند؟ آیا او بر خدا دروغ میبندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟»
اگر دهریین را به این دلیل که مرگ را به گذشت زمان نسبت میدادند ،نه به خدا ،منکران وجود خدا بدانیم ،استداللی
قوی نخواهد بود آنگاه که به احوال بسیاری از مردم جاهلیت معاصر مینگریم 1.آن چه از بررسی و وارسی آیات قرآنی

 -1زیرا بسیاری مرگ را به گذشت زمان نسبت میدهند و در همان حال نیز منکر وجود خدا نیستند.
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و تحقیقات تاریخی بر میآید این است که دهریین در جوامع جاهلی گذشته در اقلیت به سر میبردند ،در حالی که
ملحدین و منکرین وجود خدا در جوامع جاهلی امروز به طور غیرطبیعی بسیارند که در غیر این کتاب بدان اشاره کرده-
ام 1.به عنوان مثال مردم اروپا را دیدم که بعد از اضمحالل کمونیست ،به دین و آیین قبلی خود برگشتند ،اگرچه (بازهم)
در گمراهی به سر می برند (یعنی انتقال از نوعی گمراهی به نوع دیگر آن صورت گرفت) .پس الحادی که کمونیست
شایع کرد ،در دل ها اصل و اساسی نداشت ،بلکه مسئلهای عارضی بود که دولتِ وقت آن را با زور و استبداد و تجسس
بر مردم حاکم کرده بود.
گمراهی بزرگی که جاهلیت با آن روبرو بوده ،شرک به خدا و تجسیم او در قالب و هیأتی محسوس ،و نیز انکار روز
قیامت و زنده شدن دوبارهی مردگان است.

1

خداوند پیامبرانش را مبعوث کرد تا بشریت را به توحید و تنزیه او ،از وجود شبیه و همانند ،دعوت کنند ،وتفکرات آنها
را به این سطح ارتقاء دهند.
خداوند مردم را بر سرشت وحدانیتش آفریده است:
ِ
ِ
ِ
ِ
[ َف َأقِم وجه َک لِلدِّ ِ ِ ِ
ين ا ْل َق ِّي ُم َو ٰلکِ َّن َأ ْکثَ َر النَّا ِ
س لَ
ْ َ ْ َ
َّاس َع َليْ َها لَ َت ْبدي َ َْل ْل ِق اَّللَِّ ٰذل َک الدِّ ُ
ين َحنيفال ف ْط َر َة اَّللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
ون]
َي ْع َل ُم َ

(روم)11 :

«روی خود را خالصانه متوجه آیین (اسالم) کن .این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است .نباید سرشت
خدا را تغییر داد .این است دین و آیین محکم و استوار ،ولیکن اکثر مردم نمیدانند».

در این زمینه ،پیامبر بزرگوار ^ می فرماید:
ِ
ٍ
ِ
طر ِة َف َأ َبوا ُه ُ َُّي ِّودانِ ِه َأو ُين َِِّّصانِ ِه َأو ُي َم ِّج َسانِ ِه»
« َمامن َمولود إِل ُيو َلدُ َع َلی الف َ

(متفق علیه)

«هیچ انسانی متولد نمیشود مگر بر فطرت پاک و سرشت وحدانیت ،پس والدینش او را یهودی یانصرانی و یا مجوسی
میکنند».
سرشت انسان با وحدانیت خدا آشناست ،اما محیط منحرف و فاسد آن را منحرف و فاسد میکند .داستان کل بشریت بر
روی زمین بر همین اساس است.
سرشت انسان در بهترین شکل و زیباترین شمایل آفریده شده است ،این محیط فاسد و منحرف است که آن را به سوی
پست ترین جهات سوق میدهد ،مگر این که مؤمن بوده و بر همان سرشت اصلی و اصیل خود باقی بماند:
ان ِف َأحس ِن َت ْق ِوي ٍم * ُثم رددنَاه َأس َف َ سافِلِي * إِلَّ ا َّل ِذين َمنُوا و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
َ
[ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
غَْي
اْلن َْس َ
َ
َّ
َ َ َ َ
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ
ْ َ
اِلات َف َل ُه ْم أ ْجر ْ ُ
ََمْن ٍ
ُون] (تین)4-6 :
 -1به فصل «الحاد» از کتاب «مذاهب فکریه معاصره» مراجعه شود.
 -1تمام جاهلیت ها منکر بعث و قیامت نبوده و نیستند .جاهلیت فرعونی قیامت و بسیاری از احوال آن را میشناختند .هرگاه رسولی به نزدشان مبعوث میشد بعد از مدتی
تعالیمش را فراموش می کردند اما همچنان در فکر و معتقد به قیامت و مسئلهی بعث بودند ،به همین خاطر جسدهایشان را مومیایی میکردند تا سالم بمانند و روح دوباره
در آنها دمیده شود.
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«ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریدیم .سپس او را به میان پست ترین پستان بر می-
گردانیم .مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش بیمنّت دارند».
انسانی که پروردگارش مالئکه را مسجود او کرد و او را بر بسیاری از مخلوقاتش در ویژگیهایی چون قدرت و توانایی
و ا ستعداد بر ایمان به غیبیات ،برتری داد ،مسلماً او نیز به خدایی که غیرقابل رؤیت است و همچون چیزهای محسوس
نیست ،ایمان میآورد:
[ َليس ک َِمثْلِ ِه َشء و لو ِ
يع ا ْل َب ِص ُْي] (شوری)11 :
السم ُ
ْ َ
ْ َ ُ َ َّ
«هیچ چیز همانند خدا نیست ،و او شنوا و بینا است».
يف َْ
[لَ تُدْ ِر ُک ُه ْاْلَ ْب َص ُار َو ُل َو ُيدْ ِر ُک ْاْلَ ْب َص َار َو ُل َو ال َّلطِ ُ
اْلبِ ُْي]

(انعام)111:

«چشم ها (کُنه و ذات) او را در نیابند و او چشمها را در مییابد و او دقیق و آگاه است».
انسان ،تنها در صورتی حافظ چنان ویژگیهای ممتازی است که بر همان سرشت اصیل خدایی خود باقی بماند و محیط
فاسد و منحرف بر او غالب نیاید و او را گمراه نکند؛ (اما) هرگاه محیط ،او را به طرف فساد بکشاند ،از قلهی بزرگواری
و واالیی که خداوند او را از آن بهرهمند کرده ،سقوط خواهد کرد و (در نتیجه) تاریکی و ضاللت چنان بر روحش
مسلط خواهد شد که فطرت پاک خداوندیش ،که بر آن خلق شده ،مکدر شده و به تدریج آن را از دست میدهد ،در
نتیجه از ایمان به غیبیات و غیرمحسوسات عاجز و ناتوان میماند .اینجاست که خدایی محسوس و قابل رؤیت میطلبد تا
او را عبادت کند و چون او را نمییابد ،خود خالقش خواهد بود .یا دچار سقوطی دیگر خواهد شد و آن این که  ،در اثر
تاریکی و ضاللتی که صفا و پاکی فطرتش را مکدر کرده ،چنان فاصلهای با خداوند میگیرد که او را به وحشت انداخته
و احساس ترس بر او مستولی خواهد شد ،پس انیس و همدمی میطلبد که با او اُنس بگیرد ،او را ببیند و لمس کند .او
تنها و تنها در چنین حالتی است که احساس آرامش و رضایت میکند پس چنین حالتی روحش را فرا گرفته و انجام آن
را کاری صحیح و عملی مقبول میبیند .این گونه است که شرک روی میدهد ،شرکی که ویژگی عمومی تمام جاهالن
است.
البته شرک بهگونههای دیگر هم رخ میدهد؛ (مثالً ):مستبدانیکه در زمین مشغول استبداد هستند ،بر مستضعفانی که
تاریکی ضاللت بر فطرت پاکشان غالب آمده ،حکومت میکنند و آن ها را برده و بندهی خود میگردانند( ،در نتیجه)
بدون هیچ دستور و دلیلی از سوی خدا ،مسائل و اموری را برایشان حالل و حرام میکنند و آنها نیز تابع و پیروشان
خواهند شد و آنها را خدایان و معبودانی پایینتر از خدا (یا به جای خدا) برای خود میپذیرند.
خداوند پیامبران  را به منظور صیقل دادن و زدودن تاریکیهایی که بر دلها و روح انسانها سایه افکنده است،
مبعوث کرد تا (با دعوت خود) صفا و پاکی از دست رفته را برگردانند ،و مردم (در نتیجهی این دعوت) به خداوندی
که از دید همگان نهان است ،ایمان بیاورند و او را تنها و بدون شریک عبادت کنند و غیر از او به هیچ معبودی معتقد
نباشند و عبادتشان را خاص و خالص او کرده و بدون اذن و فرمان او هیچ چیزی را حالل و حرام نکنند.
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بشریت در لحظه لحظه ی زندگیش نیازمند امر خارق العاده است ،تا او را چنان تکان داده و به خود آورد که تاریکیهای
چیره شده بر دلش را بزداید و صفا و پاکیش را به او برگرداند تا بدون هیچ واسطهای خود را به خدا متصل کند و با
وجود فاصلهی زیاد مادیی که بین او و معبودش است با او انس و الفت بگیرد؛ زیرا خداوند سبحان به بندگانش نزدیک
است ،و دعوت هر دعوتگری را ،آن گاه که خوانده شود ،اجابت میکند:
ِ ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان] (بقره)186 :
[ َو إِ َذا َس َأ َل َک ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّّن َق ِريب ُأ ِج ُ
«و آنگاه که بندگانم از تو دربارهی من بپرسند (که من نزدیکم یا دور ،بگو ):من نزدیکم و دعای دعاکننده را ،آنگاه که
مرا بخواند ،اجابت میکنم».
(از سوی دیگر) پیامبر اسالم ( نیز همچون سایر پیامبران بوده) و پیامبر جدیدی به شمار نمیآید:
ِ
وحى إِ َ َّل َو َما َأنَا إِلَّ ن َِذير ُمبِي] (احقاف)9 :
[ ُق ْ َما ُکن ُ
الر ُس ِ َو َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُ ِب َو لَ بِک ُْم إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِلَّ َما ُي َ
ْت بِدْ عال م َن ه
«بگو :من نوبر پیامبران و نخستین ایشان نیستم و من نمیدانم که پروردگارم با من چه میکند و با شما چه خواهد کرد .من
جز از چیزی که به من وحی میشود پیروی نمیکنم ،و من جز بیم دهندهی آشکاری نیستم».
خداوند حضرت محمد ^ را برخالف پیامبران گذشته که هرکدام به قوم و ملت خویش اختصاص داشتند ،برای کل
بشریت مبعوث کرد.
پیامبر اسالم ^ رسالت و برنامهای را آورد که به وسیلهی آن دین خدا کامل شد و بعد از آن دیگر رسالت و دینی از
سوی خدا برای بشریت نخواهد آمد ،و معجزهای جاویدان او قرآنی است که تا روز قیامت تالوت خواهد شد.
تمام پیامبران  با شعار «الالهاالاهلل» مبعوث شده و به میان مردم آمدهاند.
تمام کتابهای آسمانی گذشته دچار تحریف شده و تنها قرآن به شکل اولیه ی خود بدون هیچ تحریفی و به همان
شکلی که در لوح المحفوظ میباشد ،باقی مانده است؛ زیرا خداوند خود تکفل محافظت و نگهداری از آن را برعهده
گرفته و حفاظت از آن را چون کتابهای گذشته ،به مردم واگذار نکرده است:
[إِنَّا ن َْح ُن َنزَّ ْلنَا ِّ
ون] (حجر)9 :
الذک َْر َو إِنَّا َل ُه َِلافِ ُظ َ
«ما خود قرآن را فرستادیم و خود پاسدار آن میباشیم»
ما از کم و کیف آنچه در مورد «الالهاالاهلل» در کتابهای آسمانی گذشته ،قبل از تحریفشان ،بیان شده ،بی خبریم؛ اما با
این وجود در قرآن میبینیم که این شعار گوی سبقت را از همه چیز ربوده و (در نهایت) زیبایی و اوج پاکی در تمام
جوانب میدرخشد و به دلها راه پیدا میکند و عقل و وجدان را توأماً مخاطب قرار میدهد ،تا قلب بشری به طور کامل
با آن عجین شود.
خداوند «الالهاالاهلل» و منهج مربوط به آن را به گونهای نازل نفرموده که هدف تنها تکرار آن با زبان باشد ،آن را با هدف
سر و سامان دادن به حیات بشری و این که او را به مکان شایستهی خود ارتقا دهد نازل فرمود؛ مکان و جایگاهی که
خداوند با آن ،او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشید .و از این طریق هرآنچه مانع رسیدن او به هدف واالیش می-
شود را از سر راهش بردارد ،این موانع خواه موانع شهوانی باشند که او را بر زمین چسبانده یا زنگاری باشند که بر دلش
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چیره شده و یا سنگینی احتیاجات و نیازهای روزانهای باشند که او را مغلوب و ذلیل دست مستکبران و مستعمران کرده
است.
خداوند «الالهاالاهلل» و منهج مربوطه به آن را با این هدف نازل فرمود که فرد فرد بشریت و در نهایت جامعه و امت بشری
را در جهت تشکیل جامعه ای صالح و مدنظر خود ،در زمین ،هدایت کند و به آن سمت و سو ارتقا دهد ،و در نهایت،
حاکمان بر زمین ،امت «الالهاالاهلل» باشند.
رسیدن به این هدف ،تنها با گفتن این جمله انجام نمیگیرد ،بلکه با حقیقتی عملی و زنده که تمام وجود بشری و تمام
هستی را در برگیرد ،و در اعماق دلها نفوذ کند و چنان حرکت زندهای از خود نشان دهد که باعث حرکت ذره ذرهی
هستی گردد ،و در اثر چنین حرکتی کینه توزی و دشمنی دلها را نسبت به یکدیگر از بین ببرد و فساد را در زمین ریشه-
کن کند و به جای آن خیر ونیکی بنشاند ،محقق میشود.
«الالهاالاهلل» یعنی عبادت خداوند به معنای شامل آن .عبادت خداوند به تنهایی و عدم شرک نسبت به او و التزام به آن چه
از سوی او  نازل شده است.
الوهیت خداوند مقتضی بندگی او به تنهایی است.
انتزاع الوهیت از هر آنچه در هستی است ،و اختصاص دادن آن به خداوند به این معنی است که تنها او بر حق و تنها او
شایستهی عبودیت و پرستش است ،زیرا هر آنچه غیر اوست« ،إله» و «خداوند» نیست ،پس عبادتی که باید خاص و
محض او گردد ،جایز نیست که برای غیر او انجام گیرد.
این مسئله با تمام تفضیالت و گستردگیش ،اساسیترین مسئلهای است که در حیات بشری مطرح میباشد و محوری است
که تمام حیات و زندگی انسان بر آن متمرکز و براساس آن شکل میگیرد.
گستردگی و تفصیل این مسئله در قرآن( ،آنگونه) که در کتابهای دیگرم بدان اشاره کردهام ،1به این معنی نیست که
مخاطبین اولیه آن مشرک بودهاند ،زیرا بعدها نیز در مدینه مسلمانان را مرتب مخاطب قرار میدهد و میفرماید:
ِ
ين ََمنُوا َِمنُوا بِاَّللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو الْکِتَا ِ ا َّل ِذي َنز ََّل َع َل َر ُسولِ ِه َو ا ْلکِتَا ِ ا َّل ِذي َأ ْنز ََل ِم ْن َق ْب ُ َو َم ْن َي ْک ُف ْر بِاَّللَِّ َو
[ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
َمالَئِکَتِ ِه َو ُک ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر َف َقدْ َض َّ َض َ
اللل َب ِعيد لا] (نساء)116 :
«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به خدا و پیامبرش (محمد) و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده است و به کتابهایی که
پیش تر نازل شده است ،ایمان بیاورید .هرکس به خدا و فرشتگان و کتابهای خداوند و روز رستاخیز کافر شود ،واقعاً
در گمراهی دور و درازی افتاده است».
اع ُبدُ وا اَّللََّ َو لَ ت ْ ِ
ُْشکُوا بِ ِه َش ْيئ لا] (نساء)16 :
[ َو ْ
«تنها خدا را عبادت کنید و (هیچ کس) و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهید».
ِ
ِ
[و من َأحسن ِدين لا َِمَّن َأس َلم وجهه َّللَِّ و لو ُ ْ ِ
يم َحنِيف لا] (نساء)115 :
ْ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ
َ َ ْ ْ َ ُ
َمسن َو ا َّت َب َع م َّل َة إِ ْب َرال َ

 -1درکتابهای «دراسات قرآنیه» و کتاب «واقعنا المعاصر ینبغی أن تصحح» به طور مفصل به آن اشاره کردهام.
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«آیین چه کسی بهتر از آیین کسی است که خالصانه خود را تسلیم خدا کند ،در حالی که نیکوکار باشد و از آیین
راستین ابراهیم پیروی کندکه مخلص و حق جو بود؟!»
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ولک ُْم قِ َب َ ا َْْل ْ ِ ِ
ِ
ي َو
ب َم ْن ََم َن بِاَّللَِّ َو ا ْل َي ْو ِم ْاْلخ ِر َو ا َْْلالَئکَة َو الْکتَا ِ َو النَّبِ ِّي َ
ب َأ ْن ت َُو هلوا ُو ُج َ
ْشق َو ا َْْلغْر ِ َو ٰلک َّن ا ْل ِ َّ
[ َل ْي َس ا ْل ِ َّ
ِِ
ِ
ِ
الص َ
ال َة َو َتَى الزَّ کَا َة َو
السائل َ
َتَى ا َْْل َال َع َل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َو ا ْل َيت ََامى َو ا َْْل َساک َ
الر َقا ِ َو َأ َقا َم َّ
ي َو ِف ِّ
السبِي ِ َو َّ
ي َو ا ْب َن َّ
ِ
اء و ِحي ا ْلب ْأ ِ ِ
اء و َّ ِ
ِ
ِ ِ
ون]
ين َصدَ ُقوا َو ُأو ٰلئِ َک ُل ُم ا ُْْل َّت ُق َ
ا ُْْلو ُف َ
س ُأو ٰلئ َک ا َّلذ َ
الْض َ َ َ
ين ِف ا ْل َبأْ َس َ
الصابِ ِر َ
الدُ وا َو َّ
ون بِ َع ْهدل ْم إِ َذا َع َ
َّ
(بقره)122 :
«اینکه (به هنگام نماز) چهرههایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید ،نیکی همین نیست .بلکه نیکی (کردار) کسی است
که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب (های آسمانی) و پیامبران ایمان آورده باشد ،و مال (خود) را با وجود
عالقهای که به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهد ،و در راه آزاد سازی
بردگان صرف کند ،و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و (نیکی ،کردار کسانی است که ) وفا کنندگان به پیمان خود
بوده ،هنگامی که پیمان بندند ،ودر برابر فقر و بیماری و به هنگام نبرد شکیبایند .اینان کسانی هستند که راست میگویند
و به راستی پرهیزگاران اینانند».
علت چنین امری این است که انسان ،گرچه خدا را به تنهایی عبادت نکند و نسبت به او شریک قرار دهد ،اما فطرتاً عبد و
بندهی اوست .هیچ انسانی وجود ندارد که عابد نباشد ،حال اگر چنین کسی یافت شد و چنین ادعا کرد که از هرعبادتی
آزاد است ،در این صورت است که خداوند دربارهاش میفرماید:

ت َم ِن َّاَّت ََذ إِ َُٰه ُه َل َوا ُه]
[ َأ َف َر َأ ْي َ

(جاثیه)11 :

«آیا دیدهای کسی که هوا و هوس خود را به خدایی خود گرفته است؟!»
انسان حتی در این صورت هم بنده است ،اما «بندهی غیرخدا».
(وقتی هرانسانی فطرتاً بنده است) ،پس مسئلهی اساسی و محوری در زندگی انسان ،عبادت نیست ،بلکه مسئلهی اساسی
«عبادت صحیح» است ،یاحداقل مسئلهی اساسی و محوری در زندگی انسان «معبود» است ،این که «معبود» کیست؟ آیا
معبود واقعی ،خدایی است که هیچ فرمانروا و فریادرسی جز او نیست ،یا خدایان و معبودان دیگری هستند که در امور
خدایی با او شریکند ،و در حقیقت آنها نیز شایستگی خدا بودن و معبود بودن را دارند؟ یا خیر ،تنها اوست فرمانروا و
فریادرس ،پس هر عبادت و اطاعات و خضوع و خشوعی شایستهی اوست و برای غیر او جایز نیست.
این مسئله (مسئله الوهیت خداوند و فرمانروا و فریادرس بودن او به تنهایی) ،اساسیترین مسئلهی بشریت در طول تاریخ
بوده و همچنان به عنوان اساسیترین مسئله تا روز قیامت باقی خواهد ماند.
به همان اندازه که جاهلیت (در هر زمان) ،نسبت به این مسئله کم توجهی میکند تا از این طریق عیوبش را بپوشاند و
گمراهیش را توجیه کند به همان اندازه کتاب خدا یعنی قرآن بدان اهمیت داده است به گونهای که به هیچ مسئلهای از
مسائل دنیوی و اُخروی انسان چنان اهمیتی نداده است.
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این مسئله (الوهیت خداوند) ،مسئلهای بس گسترده است ،به گونهای که میتوان گفت :اصل زندگی و حیاتی که
شایستهی زیستن باشد ،در آن خالصه میشود:
[إِ َّن الدَّ َار ْاْل ِخ َر َة َ ُِه َي َْ
ون]
ان َل ْو کَانُوا َي ْع َل ُم َ
اِل َي َو ُ

(عنکبوت)64 :

«و زندگی سرای آخرت زندگی است ،اگرفهم و شعور داشته باشید».
براین اساس است که منهج زندگی انسان از اعتقادات و اخالق و رفتار و تصورات و اعمالش گرفته تا روابط او با خالق و
خود و همنوعان خود و با کل هستی و نیز هرآنچه در زندگی با آن سروکار دارد ،از سیاست و جنگ و صلح گرفته تا
اقتصاد و دانش و ...در زمین پیریزی میشود.
بر این اساس است که سرانجام انسان و این که مسیرش به سوی بهشت است یا به سوی جهنم ،در نعمت ابدی خواهد ماند
یا خدایی نخواسته در عذاب جاودان مشخص میشود؛ (پس با این وجود) آیا ممکن است در زندگی انسان مسئلهای
مهمتر از این یافت شود که تمام زوایای هستی و وجودی او را در خود جمع کرده و در برگرفته باشد؟
اما جاهلیت معاصر علی رغم چنین اهمیتی که این مسئله (مسئلهی الوهیت خدا) دارد ،نسبت به آن چنان کوتاهی میکند
که نزدیک است تمام آثار آن را از بین ببرد و کار را به جایی رسانده که مردم را از عبادت خداوند به سوی عبادت
شیاطین سوق داده و آنها را از نور به سوی گمراهی کشانده است:
ِ
ان إِ َّن ُه َلک ُْم َعدُ و ُمبِي * َو َأ ِن ْ ِ
[ َأ َل ْ َأ ْع َهدْ إِ َل ْيک ُْم َيا َبنِي َ َد َم َأ ْن لَ َت ْع ُبدُ وا َّ
رصاط ُم ْست َِقيم] (یس)61-61 :
الش ْي َط َ
اع ُبدُ وّن ٰل َذا َ
«ای آدمیزادگان! مگر به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید چرا که او دشمن آشکارشماست
و این که مرا بپرستید و بس ،که راه راست همین است؟».
هور إِ ََل ال هظ ُلم ِ
ِ
ُي ِرجهم ِمن ال هظ ُلم ِ
ِ
وَنُ ْم ِم َن الن ِ
ت إِ ََل الن ِ
وت ُ ْ
ت
ين َک َف ُروا َأ ْولِ َياؤُ ُل ُم ال َّطاغُ ُ
ُي ِر ُج َ
هور َو ا َّلذ َ
ين ََمنُوا ُ ْ ُ ُ ْ َ
[اَّللَُّ َو ِ هل ا َّلذ َ
َ
َ
ُأو ٰلئِ َک َأ ْص َحا ُ الن ِ
(بقره)152:
ون]
َّار ُل ْم فِ َيها َخالِدُ َ
«خدا متولّی و عهدهدار (امور)کسانی است که ایمان آورده اند .ایشان را از تاریکیها بیرون میآورد و به سوی نور
رهنمون میشوند .و (اما)کسانی که کفر ورزیدهاند ،طاغوت متولّی و سرپرست ایشانند ،آنان را از نور بیرون آورده و به
سوی تاریکیها میکشانند .اینان اهل آتشاند ودر آنجا جاودانه میمانند».
«الالهاالاهلل» به معنی «عبادت خداوند و التزام به اوامر او بدون دخالت دادن هیچ کس و هیچ چیزی».
اصل و مبدأ التزام تغییرناپذیر است ،و در طول تاریخ از برنامهای به برنامه ی دیگر تغییر نکرده است و همچنان ثابت بوده
است ،به همین خاطر است که در قرآن کریم داستان پیامبران  به شکل و الفاظ واحدی ذکر شده که عبارت است
از« :خداوند را عبادت کنید ( ،و این را بدانید که) غیر از او فرمانروا و فریادرسی وجود ندارد».
اما تفصیل التزام یا حداقل تفصیل مقتضیات «الالهاالاهلل» همیشه از رسالتی به رسالت دیگر تغییر کرده است تا سرانجام

آخرین رسالت بر خاتم پیامبران ^ نازل شد.

در قرآن به برخی از مقتضیاتی که بمنظور اصالح انحرافات رفتاری و کرداری ملتهای گذشته نازل شده ،اشاره شده
است؛ اما این همهی آن چیزی نیست که از سوی خدا بر آن ملتها نازل شده است.
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به عاد گفته شد:

ون؟ * و َتت ِ
ين * َفا َّت ُقوا اَّللََّ َو َأطِي ُع ِ
ون؟* َو إِ َذا َب َط ْشت ُْم َب َط ْشت ُْم َج َّب ِ
ون]
ون َم َصانِ َع َل َع َّلک ُْم َ َّْت ُلدُ َ
َّخ ُذ َ
ُون بِ ُک ِّ ِري ٍع َ َي لة َت ْع َب ُث َ
[ َت ْبن َ
ار َ
َ

(شعراء)118-111 :
«آیا شما بر هر بلندی ،کاخ سر به فلک کشیدهای میسازید؟ و به خوشگذرانی و کارهای بیهوده میپردازید؟ * و دژها و
قلعههایی میسازید که انگار جاودانه میمانید؟ * و هنگامی که مجازات میکنید ،از حد تجاوز میکنید ،و چون
ستمگران و سرکشان کیفر میدهید؟ * از خدا بترسید و از من اطاعت کنید».
به ثمود گفته شد:

ال بيوت لا َف ِ ِ
ون * و زُ رو ٍع و َنخْ ٍ َط ْلعها ل ِضيم * و َتن ِ
ٍ
ِِ
ُون ِم َن ِْ ِ
َ
ي*
ْحت َ
َُتک َ
ارل َ
النَا َمن َ
َ
َُ َ
ي * ِف َجنَّات َو ُع ُي ٍ َ ُ َ
ُون ِف َما َل ُ
اْل َب ُ ُ
[أ ت ْ َ
ِ
ون * و لَ تُطِيعوا َأمر ا ُْْل ِ ِ
ِ
ون ِف ْاْلَ ْر ِ
ون] (شعراء)146-151 :
ض َو لَ ُي ْصلِ ُح َ
ين ُي ْف ِسدُ َ
ْسف َ
ي * ا َّلذ َ
َفا َّت ُقوا اَّللََّ َو َأطي ُع ِ َ
ُ َْ ْ
«آیا در نهایت امن و امان ،در ناز و نعمت جهان ،رها میشوید؟ * در میان باغها و چشمهسارها؟ * و در میان کشتزارها و
نخلستانهایی که میوههای نرم و شاداب و رسیده دارند؟ و ماهرانه در میان کوهها خانههایی میتراشید؟ از خدا بترسید و
از من اطاعت کنید ،و از فمران اسرافگران اطاعت مکنید ،آنان که در زمین تباهی مینمایند و اصالح نمیکنند».
به قوم لوط گفته شد:
ِ
ِ
الذکْر َ ِ
زْو ِ
ون]
اجک ُْم َب ْ َأ ْنت ُْم َق ْوم َعا ُد َ
ي * َو ت ََذ ُر َ
[ َأ ت َْأت َ
ان م َن ا ْل َعا َْل َ
ون َما َخ َل َق لَک ُْم َر هبک ُْم م ْن َأ َ
ُون ه َ

(شعراء)165-166 :

«آیا در میان جهانیان به سراغ جنس ذکور میروید (و با ایشان به جای زنان آمیزش میکنید) و همسرانی که پروردگارتان
برایتان آفریده است ،رها میسازید .بلکه اصالً شما قومی هستید که از حد میگذرید».
ِ
[ َأ ْو ُفوا ا ْل َک ْي َ َو لَ َتکُونُوا ِم َن ا ُْْلخْ ِ ِ
ين * َو ِزنُوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
اء ُل ْم َو لَ َت ْع َث ْوا ِف
اس ا ُْْل ْستَقي ِم * َو لَ َتبْخَ ُسوا الن َ
ْس َ
َّاس َأ ْش َي َ
ْاْلَر ِ ِ ِ
ين] (شعراء)181-181 :
ض ُم ْفسد َ
ْ
«پیمانه را به تمام و کمال بپردازید و از زمره ی کم دهندگان مباشید و با ترازوی درست( ،اشیا) را بکشید ،و اشیاء مردم را
نکاهید و در زمین تباهی نورزید».
فرمایشات و بیانات و اوامر پروردگار با توجه به اختالف و انحراف اقوام مختلف ،متفاوت بوده است ،اما تمام آنچه بیان
شد از مقتضیات عام «الالهاالاهلل» که عبارت است از« :التزام به اوامر نازل شده از سوی خدا» ،خارج نیست.
با توجه به آیا مذکور ،آنچه مشخص است این که «الالهاالاهلل» (تنها) عقیده نیست ،1بلکه در کنار عقیده ،شامل بیانات
ربانیای است که جوانب مختلف زندگی را در بر میگیرد .در قرآن ذکر مفصلی از این بیانات نسبت به ملتهای گذشته
نشده است بلکه تنها نوع انحراف آنها در این زمینه (یعنی زمینه «الالهاالاهلل») بیان شده است .این بیانات گاهی در زمینهی
مسائل اجتماعی ،اخالقی است ،چون قوم لوط .گاهی در زمینهی مسائل اجتماعی روحی با هدف معالجهی طغیان و

 -1یعنی تنها به مسایل فکری محض بدون ارتباط با مسایل عملی ،خالصه نمیشود( .م)
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سرکشی در زمین و عُجب به مسائل مادی است ،چون قوم عاد .و گاهی در زمینهی اجتماعی -اقتصادی است ،چون قوم
شعیب.
چنان که (از آیات قرآنی بر میآید و) مشاهده میکنیم ،اقوام جاهلی گذشته ،از این که پیامبرانشان ،دین را در مسائل
دنیایی دخالت میدادند ،مسائلی که به گمان آنها به بشر اختصاص دارد و متعلق به اوست و او میتواند حدود آن را تعیین
کند و حالل و حرامش را مشخص نماید ،اظهار نگرانی کرده و از تبعیت آنها در این مسائل خودداری میکردند و دین
را در مسائل (مسائل دنیایی) دخالت نمیدادند.
بارزترین نمونه ،قوم شعیب و اعتراض آنان بر پیامبرشان بود:
ان إِ ِّّن َأ َراک ُْم بِخَ ْ ٍْي َو إِ ِّّن
اع ُبدُ وا اَّللََّ َما لَک ُْم ِم ْن إِ ٰل ٍه غَ ْ ُْي ُه َو لَ َت ْن ُق ُصوا اْلْ ِ ْک َي َال َو ا ْْلِيزَ َ
ال ْم ُش َع ْيب لا َق َال َيا َق ْو ِم ْ
[ َو إِ ََل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
يط * و يا َقو ِم َأو ُفوا ا ْْل ِ ْکي َال و ا ْْلِيزَ َ ِ ِ
اف ع َليکُم ع َذا يو ٍم ُ َِم ٍ
اء ُل ْم َو لَ َت ْع َث ْوا ِف ْاْلَ ْر ِ
ض
ان بِا ْلق ْسط َو لَ َتبْخَ ُسوا الن َ
َ َ
َ َ ْ ْ
َأ َخ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ
َّاس َأ ْش َي َ
ِ ِ
ين] (هود)84-85 :
ُم ْفسد َ
«شعیب را به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود آنان بود .به آنها گفت :ای قوم من! خدا را بپرستید ،جز او معبودی
ندارید .و از پیمانه و ترازو مکاهید و من شما را خوب و بی نیاز (از این اعمال) میبینم .من بر شما از عذاب روز فراگیر
میترسم .ای قوم من! پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد ،به تمام و کمال بسنجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید
و در زمین تباهکارانه تباهی نکنید».
آنان بر جنبهی عقیدتی دعوت پیامبرشان که از آنها میخواست خدایان ساختگی و دروغین را رها کنند و خدای واحد را
به تنهای بپرستند ،اعتراض نکردند ،بلکه اعتراض آنها فقط به دخالت دین در امور دنیائیشان بود (که همان روح و
اساسیترین اصل الئیک به شمار میآید):

ْت َْ ِ
ِ
الت َ ْ
َ
اء إِن َ
ب َأ َص َ
الر ِشيدُ ]
َّک َْلَن َ
[ َقا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ
يم َّ
اِلل ُ
ََت َک َما َي ْع ُبدُ َ َباؤُ نَا َأ ْو َأ ْن َن ْف َع َ ِف َأ ْم َوالنَا َما ن ََش ُ
ُک تَأ ُم ُر َک أ ْن ن ْ ُ
(هود)82 :
«گفتند :ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور میدهد که ما چیزهایی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) آنها را
پرستیدهاند؟! (یا نمازهایت به تو دستور میدهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم به دلخواه خود در اموال
خویش تصرف کنیم؟! تو که مرد شکیبا و خردمندی هستی(چرا باید چنین سخنان یاوه بگویی؟!)
در یکی دیگر از مراحل رشد بشری ،خداوند تورات را بر بنی اسرائیل نازل فرمود:
ِ ِ
[إِنَّا َأ ْنزَ ْلنَا التَّورا َة فِيها لدل ى و نُور ََيکُم ُِبا النَّبِي َ ِ
ون َو ْاْلَ ْح َب ُار بِ َم ْاست ُْح ِف ُظوا ِم ْن
الر َّبانِ هي َ
ين َأ ْس َل ُموا ل َّلذ َ
ون ا َّلذ َ
َ
َ ُ
ين َلا ُدوا َو َّ
ه
ْ ُ َ
َْ
ِ
َتوا بِآ َي ِات َث َمن لا َقلِي ل
کِتَا ِ اَّللَِّ َو کَانُوا َع َل ْي ِه ُش َهدَ َاء َف َ
َيک ُْم بِ َم َأ ْنز ََل اَّللَُّ َف ُأو ٰلئِ َک ُل ُم
َّاس َو ْ
ال ََّت َْش ُوا الن َ
ال َو َم ْن َل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو لَ ت َْش َ ُ
ِ
ي بِا ْل َع ْ ِ
الس ِّن َو ُْ
ون * َو َک َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم فِ َيها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
ي َو ْاْلَن َ
وح
ا ْلکَافِ ُر َ
س َو ا ْل َع ْ َ
اْل ُر َ
الس َّن بِ ِّ
ْف بِ ْاْلَنْف َو ْاْلُ ُذ َن بِ ْاْلُ ُذ ِن َو ِّ
ِ
ِ
َيک ُْم بِ َم َأ ْنز ََل اَّللَُّ َف ُأو ٰلئِ َک ُل ُم ال َّظ ُ
ون] (مائده)44-45 :
اْل ِ َ
ق َصاص َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِه َف ُه َو َک َّف َارة َل ُه َو َم ْن َل ْ َ ْ
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«ما تورات را نازل کردیم که در آن رهنمونی (به سوی حق) و نوری (زدایندهی تاریکیهای جهل و نادانی) بود،
پیامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند براساس آن برای یهودیان حکم میکردند ،و نیز دانشمندان و خداپرستانی بدان حکم
میکردند که امانتداران و پاسداران کتاب خدا بودند .پس (ای علمای یهودی و ای مؤمنان!) از مردم نهراسید بلکه از من
بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است ،او و امثال او
بی گمان کافرند .و در آن (تورات) بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان و چشم در برابر چشم و دندان در برابر
دندان و گوش در برابر گوش (قصاص) میشود و جراحتها قصاص دارند .و اگر کسی آنها را ببخشد ( و از قصاص
صرف نظر کند) ،این کار باعث بخشش ( برخی از گناهان) او میگردد ،و کسی که بدان چه خداوند نازل کرده است،
حکم نکند (اعم از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر به شمار میآیند».
سپس حضرت عیسی پسر مریم  را به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل مبعوث فرمود .او تورات را تصدیق کرد ،و
خدا برای آنها (بنی اسرائیل) برخی از چیزهایی را که برای گذشتگانشان ،به خاطر نافرمانیشان ،حرام کرده بود ،حالل
فرمود:

ِ
اْلن ِ ِ ِ
ِ
[و َق َّفينَا ع َل َ َث ِ ِ ِ
ي َيدَ ْي ِه ِم َن الت َّْو َراةِ َو َ َت ْينَا ُه ْ ِ
ي َيدَ ْي ِه
ْجي َ فيه ُلدل ى َو نُور َو ُم َصدِّ قال َْلا َب ْ َ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َصدِّ قال َْلا َب ْ َ
َ ْ َ
ارل ْم بِع َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اْلن ِ
ي * َو ْل َي ْحک ُْم َأ ْل ُ ْ ِ
ْجي ِ بِ َم َأن َ
َيک ُْم بِ َم َأ ْنز ََل اَّللَُّ َف ُأو ٰلئِ َک ُل ُم
م َن الت َّْو َراة َو ُلدل ى َو َم ْوع َظ لة ل ْل ُمتَّق َ
ْزَل اَّللَُّ فيه َو َم ْن َل ْ َ ْ
ا ْل َف ِ
ون] (مائده)46-42 :
اس ُق َ
«و به دنبال آنان (پیامبران گذشته) عیسی پسرمریم را بر راه و روش آنها فرستادیم که تصدیق کنندهی تورات بود که پیش
از او فرستاده شده بود .و بر او انجیل نازل کردیم که در آن رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زدایندهی تاریکیهای
جهل و نادانی) بود .و تورات را تصدیق میکرد که پیش از او نازل شده بود (انجیل محتویات تورات را تصدیق میکرد).
و برای پرهیزگاران راهنما و پند دهنده بود .باید پیروان انجیل به چیزی حکم کنندکه خدا در انجیل نازل کرده است .و

کسی که بدان چه خداوند نازل کرده است حکم نکند ،او و امثال او متمرّد (از شریعت خدا) هستند».
[ َو َر ُسولل إِ ََل َبنِي إِ ْْسائِي َ َأ ِّّن َقدْ ِج ْئتُک ُْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّبک ُْم َأ ِّّن َأ ْخ ُل ُق لَک ُْم ِم َن ال ِّط ِ
ُون َط ْْي لا بِإِ ْذ ِن اَّللَِّ
ي ک ََه ْيئ َِة الطَّ ْ ِْي َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِيه َف َيک ُ
َ
ون ِف ُب ُيوتِک ُْم إِ َّن ِف ٰذلِ َک َْل َي لة َلک ُْم إِ ْن ُکنْت ُْم
ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
َو ُأ ْب ِرئُ ْاْلَک َْم َه َو ْاْلَ ْب َر َص َو ُأ ْح ِيي ا َْْل ْوتَى بِإِ ْذ ِن اَّللَِّ َو ُأ َن ِّبئُک ُْم بِ َم ت َْأ ُک ُل َ
ِ
ِِ
ي ِم َن الت َّْو َر ِاة َو ِْلُ ِح َّ لَک ُْم َب ْع َض ا َّل ِذي ُح ِّر َم َع َل ْيک ُْم َو ِجئْ ُتک ُْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّبک ُْم َفا َّت ُقوا اَّللََّ َو
ي * َو ُم َصدِّ ق لا َْلا َب ْ َ
ُم ْؤمن َ
ي َيدَ َّ
َأطِي ُع ِ
ون]

(آل عمران)49-51 :

«و او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی اسرائیل روانه میدارد که من نشانهای از سوی پروردگارتان برایتان آوردهام ،و آن
این که :من از گِل چیزی را به شکل پرنده میسازم ،سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرندهای (زنده) میگردد ،و
کور مادرزاد و مبتال به بیماری پیسی را شفا میدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده میکنم و از آن چه میخورید و از
آن چه در خانههایتان ذخیره میکنید به شما خبر میدهم .بیگمان در این نشانههایی است برای شما ،اگر (ارادهی
پذیرش) ایمان داشته باشید و تصدیق کنندهی آن چیزی هستم که پیش از من از تورات بوده است ،و (آمدهام) تا پاره ای
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از چیزهایی را که (براثر ستم و گناه) بر شما حرام شده است (به عنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حالل کنم ،و نشانه-
هایی را برایتان آوردهام .بنابراین از خدا بترسید و از من اطاعت کنید».
(بعد از تأمل در این آیات) توجه به نکاتی چند ضروری است:
ما (در این آیات) با مقتضیات «الالهاالاهلل» و توجیهاتی در این خصوص روبرو هستیم ،مقتضیاتی که جهت اصالح
مجموعه انحرافاتی که اقوام و ملّت های مخاطبِ پیامبران گرفتار آنها بوده ،نازل شدهاند.
سخن در این زمینه (اصالح انحرافات) بسیار ابتدایی و هدف از بیان آن ساختن امتی است براساس منهج ربّانی ،امتّی که
بنای آن بر «الالهاالاهلل» استوار باشد و مسائل دیگری چون:مسائل ملی  ،نژادی ،قومی ،زبانی و ...را نیز مدنظر داشته باشد.
امتی که حیاتش براساس شریعت خداوند و توجیهات الهی پیش برود ،تا اینچنین ،امتی خدایی گردد .تنها در این صورت
است که قوانین و توجیهات آن با اصل عقیده که همان «الالهاالاهلل» است چنان در ارتباط است که به صراحت میتوان
گفت:
«هرکس براساس قوانین نازل شده از سوی خدا حکم نکند ،قطعاً کافر است».
پس حکم براساس شریعت الهی ،در زندگی مردم ،به مسئلهی عقیده و ایمان آن ها مرتبط است.
بنابراین سخن از «الالهاالاهلل» و توجیهات مرتبط با آن ،تنها مجموعهای از سخنان و توجیهات اخالقی نیستند که مردم در
پذیرش یا عدم پذیرش آن مختار باشند و به راحتی بتوانند آنچه را دوست دارند بگیرند و آنچه را دوست ندارند ،رها
کنند ،بلکه تمسک به این توجیهات ( و عملی کردن آنها) واجب وبه اصل ایمان مرتبط است.
ایمانی متصور نیست ،جز این که در چارچوب آنچه خداوند نازل فرموده باشد و قوانین (سعادتمندی) متصور نیست ،جز
این که در چارچوب قوانین و دستورات نازل شده از سوی خداوند باشد.
همچنین (با تأمل د رآیات مذکور) مالحظه میکنیم که « :الالهاالاهلل» ارتباط دهندهی شریعت با عقیده است و مقتضیات
آن شامل دستورات کاملی است که قیام امت مورد نظر خداوند (یعنی امتی که باید تا روز قیامت جاودان بماند) به آن
مرتبط است.
(اما با گذشت زمان و در اثر عوامل متعدد) این امت در زمینهها و مقتضیات مختلف «الالهاالاهلل» دستخوش انحراف و
گمراهی شد ،مقتضیاتی که خداوند به منظور و هدف ربّانی شدن امتِ متمسک به آن بر مردم نازل و مقرر کرد.
این امّت (امّت مخاطب تورات) برنامه و منهج ربّانی را دچار تبدیل و تحریف کرد چنان تبدیلی که از آن ها امتی نژادی
و قومی بوجود آمد .از سوی دیگر ،این وهم و خیال شیطانی در افکارشان ریشه دوانید که امت آنها ،امتی خدایی و مورد
رضایت اوست .امت آنها امتی است با خصوصیات و ویژگیهای منحصربه فرد ،ویژگیهایی که امتهای دیگر از آن
بیبهرهاند.
چنین توهم و خیالی ،در مورد خود ،دلیلی بر این مطلب نیست که آنان وقتی مورد خطاب تورات قرار گرفتند ،با آگاهی
کامل به او ایمان آوردند .آنها (بعد از مدتها) عقیدهی خود را تحریف کرده و چنین گفتند« :عزیز ،پسر خداست» .و
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شریعتشان (قوانین نازل شده در تورات) را تبدیل و تحریف کردند ،پس آنچه ،به خیال خود ،به نفعشان بود در آن باقی
گذاشتند و به خیال خود ،به نفعشان نبود ،از بین بردند تا اینگونه تورات را موافق و همگام خواستهها و امیال خود کنند.

1

خداوند پیامبران بسیاری را به منظور هدایت یهودیان به سویشان فرستاد .و سرانجام پیامبر دیگری به سویشان مبعوث کرد
تا زنده کند ،هرآن که شایستهی زنده شدن است ،و (بعد از اتمام حجت) لعنت خود را بر کافران محقق گرداند.
حضرت عیسی  به سویشان آمد .آمد تا عقیدهی آنانی را که طالب هدایتند خالص و پاک کند و آنان را به سوی
توحید واقعی فرا خواند و برگرداند ،و تحکم به آنچه از تورات باقی مانده بود ،با تعدیالتی که در انجیل صورت گرفته
بود ،را به توحید خالص مرتبط سازد ،تا با این کار قوانین انجیل و تورات توأماً از اصل ایمان به «الالهاالاهلل» سرچشمه
بگیرند و در نهایت امت ربّانی جدیدی که میگفتند« :مانصاری هستیم» امتی باشد که ،با علم و آگاهی کامل ،به خداوند
مؤمن شود ،و براساس آنچه خداوند نازل فرموده است ،حکم کند .اما «نصاری» مدت زمان زیادی بر منهج ربّانی دوام
نیاوردند و استقامت نکردند.
آنها بعد از مدتی ،در زمینهی عقیده (چنان دچار انحراف شدند که ) گفتند« :مسیح پسر خداست»« ،خداوند یکی از سه
خدایان است»  ،و با چنین افکار و گفتاری عقیدهی توحیدی پاک و بی آالیش نازل شده بر خود را فاسد کردند .از سوی
دیگر« ،عقیده» را از «شریعت» ،جدا کردند ،و براساس دستورات نازل شده از سوی خدا حکم نکردند .آنها با این توجیه
که حضرت مسیح  آنها را اینچنین سفارش کرده است« :آنچه مربوط به قیصر است ،به قیصر واگذار کنید ،و آنچه
مربوط به خداست ،به خدا» ،براساس قوانین «قیصر» حکم کردند ،و احکام شریعت خدا را مجموعهای از «بیانات اخالقی»
قلمداد کردند که متقیّان آنها را با انگیزهی کسب تقوا انجام میدهند .آنها معتقد بودند که این بیانات جزو واجبات نیست
تا هرکس خود را نصاری مینامد التزام به آنها بر او واجب شود« .شاول یهودی» بعد ار این که یکی از دشمنان سرسخت
مسیحیت بود و بر پیروان مسیح بسیار سخت میگرفت ،به گمان و خیال خود ،به او ایمان آورد و شروع به تبلیغ و انتشار
این دین تحریف شده کرد ،و با این گمان که این دین ،دینی آسمانی و جهانی است که از سوی خدا نازل شده است ،آن
را در مناطق مختلف تبلیغ کرد ،در حالی که این دین ،در اصل ،دینی جهانی نبود ،بلکه به سوی ملتی خاص آمد تا
آنهایی را که شایستهی اصالح و هدایتند ،اصالح کند ،و شعلهی مقدسی که شعلهی «توحید» و «ایمان» است را در وجود
آنها برافروزاند ،تا با این کار ،زمینه برای مبعوث شدن خاتم پیامبران ،که در تقدیر علم الهی بود ،آماده شود.
تقدیر خداوند چنین بود که این امت تا قیام قیامت ،با وجود تمام انحرافاتش باقی بماند:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء إِ ََل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َو
[ َو م َن ا َّلذ َ
ين َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى َأ َخ ْذنَا مي َثا َق ُه ْم َفن َُسوا َح ّظ لا َمَّا ُذک ُِّروا بِه َف َأغْ َر ْينَا َب ْين َُه ُم الْ َعدَ َاو َة َو ا ْل َبغ َْض َ
ون]
َس ْو َ
ف ُينَ ِّبئ ُُه ُم اَّللَُّ بِ َم کَانُوا َي ْصنَ ُع َ

(مائده)14 :

 -1در تورات نازل شده ،آیاتی مبنی بر تحریم ربا وجود داشت .یهودیان این آیات را تحریف کردند ،تا تحریم ربا را فقط به معامالت بین خود منحصر کنند و در
يس
معامالت با غیر خود بتوانند از هر راهی مال به دست آورند:؛ ربا یا غیر ربا .آنها انجام چنین کاری را برای خود مباح میدانستند ،و برای توجیه کارشان میگفتندَ ( :ل َ
ِ
ي َسبي ) (آل عمران« )25:ما در مقابل امتها (غیریهود) مسئول نبوده و بازخواست نداریم».
َع َلينا فی اْلم ِّي ِّ َ
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«و از کسانی که میگویند :ما مسیحی هستیم ،پیمان گرفتیم .اما آنان قسمت قابل مالحظهای از آن چه بدانان تذکر داده
شده بود را به دست فراموشی سپردند ،لذا به پاداش آن ،تا دامنهی قیامت ،میان ایشان کینه و دشمنی افکندیم و خداوند
ایشان را از آن چه کردهاند ،آگاه خواهد ساخت».
اما قوانین مذکور در انجیل ،که نصاری بر عمل به آنها امر شده بودند ،تنها برای محدودهای از زمان بود و میبایستی تا
زمانی ادامه میداشت که خداوند قوانین و برنامهای کامل و شامل که تحت نظارت ذات او ،تا ابد ،محفوظ خواهد کرد،
نازل کند .این قوانین کامل و شامل همان قرآن است:
ون] (فصلت)11 :
[کِتَا ُف ِّص َل ْ
ت َ َيا ُت ُه ُق ْرَن لا َع َربِ ّي لا لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
«(قرآن) کتابی است که آیات آن تبیین شده است .قرآن به زبان عربی است ،برای قومی است که اهل دانش باشند».
َّاس َب ِشْي لا َو ن َِذير لا َو لٰکِ َّن َأ ْکثَ َر الن ِ
َاک إِلَّ کَا َّف لة لِلن ِ
ون] (سبأ)18 :
[ َو َما َأ ْر َس ْلن َ
َّاس لَ َي ْع َل ُم َ
«ما تو را برای همهی مردم فرستادیم تا مژده دهنده و بیم دهنده باشی ،ولی اکثر مردم (از این معنی) بیخبرند».
ِ ِ ِ
ي] (تکویر)12 :
[إِ ْن ُل َو إِلَّ ذکْر ل ْل َعا َْل َ
«این قرآن ،جز پند و اندرز (برای) جهانیان نیست».
ِ
ِ
[يا َأل َ ا ْلکِتَا ِ َقدْ جاءکُم رسو ُلنَا يبي لَکُم کَثِْي لا َِمَّا ُکنْتُم ُ َّْت ُف َ ِ
اءک ُْم ِم َن اَّللَِّ نُور َو
َ ْ
ْ
ُ َ ِّ ُ ْ
َ َ ْ َ ُ
ون م َن الْکتَا ِ َو َي ْع ُفو َع ْن کَث ٍْي َقدْ َج َ
هور بِإِ ْذن ِ ِه و ُّي ِدُّيِم إِ ََل ِرص ٍ
ُي ِرجهم ِمن ال هظ ُلم ِ
ِ ِ
ِ
ت إِ ََل الن ِ
الس َ
اط ُم ْست َِقي ٍم]
ال ِم َو ُ ْ ُ ُ ْ َ
َ َْ ْ
کتَا ُمبِي * َ ُّْيدي بِه اَّللَُّ َم ِن ا َّت َب َع ِر ْض َوا َن ُه ُس ُب َ َّ
َ
َ
(مائده)15-16 :
«ای اهل کتاب! پیامبر ما (محمد) به سوی شما آمده است .بسیاری از چیزهایی را برایتان روشن میسازد که از کتاب
(تورات و انجیل) پنهان نمودهاید ،و از بسیاری از چیزها صرف نظر مینماید .از سوی خدا نوری و کتاب روشنگری به
پیش شما آمده است.
خداوند با آن (کتاب) کسانی را به راههای امن هدایت میکند که جویای خشنودی او باشند ،و با مشیت و فرمان خدا،
آنان را از تاریکیها بیرون میآورد و به سوی نور میبرد و ایشان به راه راست رهنمون میشوند».
در رسالت و برنامهی اخیر(اسالم) ،مقتضیات «الالهاالاهلل» به شکل خاصی توسعه یافته و تمام نیازمندیهای جوامع صالح
بشری را در بر میگیرد ،تا زندگی «امت ربّانی» بر آن پایریزی شده و شکل گیرد ،امّتی که خداوند آن را در میان مردم
انتخاب کرده است ،تا روز قیامت بر سایرین شاهد و گواه باشد:
ون بِا َْْلعر ِ
ت لِلن ِ
ُون بِاَّللَِّ] (آل عمران)111 :
[ ُکنْت ُْم خَ ْ َْي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْْلنْک َِر َو ت ُْؤ ِمن َ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
«شما (مسلمانان) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهاید .امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا
ایمان دارید».
[ َو ک َٰذلِ َک َج َع ْلنَاک ُْم ُأ َّم لة َو َسط لا لِ َتکُونُوا ُش َهدَ َاء َع َل النَّا ِ
الر ُس ُ
ول َع َل ْيک ُْم َش ِهيد لا]
س َو َيک َ
ُون َّ

(بقره)141 :
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« بی گمان شما را ملت میانه روی قرار دادیم ،تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشد (تا گروهی از شما
راه راست را در پیش گرفتند و گروهی راه منحرف ،او با آیین و کردار خویش بر ایشان حجّت و گواه باشد)».
در فصلهای آینده ،به امید خدا ،به تفصیل مقتضیات «الالهاالاهلل» را براساس آنچه در رسالت خاتم پیامبران حضرت
محمد  آمده و ذکر شده است ،بیان خواهیم کرد.
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مقتض ّیات «الالهاالاهلل» در رسالت محمدی

[اَّللَُّ َأ ْع َل ُم َح ْي ُ
ُي َع ُ ِر َسا َل َت ُه]
ث َْ

(انعام)114 :

«خداوند خود بهتر میداند که رسالت خویش را به چه کسی حوالت میدهد».
تقدیر خدا چنین بود که حامل آخرین دین امّت محمد ^ باشد...

تقدیر خدا چنین بود که این دین متوجه کلّ بشریت گردد و دین خداوندی در این رسالت و به وسیلهی آن کامل شود و
پاسخگوی تمام نیازهای بشری تا روز قیامّت باشد ،و به تمام جوانب زندگی مرتبط با «الالهاالاهلل» بپردازد.
همانطور که ،در مقدمه گفتیم« ،الالهاالاهلل» عبارت است از« :عبادت خداوند به تنهایی و التزام بر دستورات نازل شده از
سوی او» و نیز دیدیم که مقتضیّات این التزام علی رغم این که مبدأ آن یکی و تغییرناپذیر بود ،با نموّ و رشد بشری ،رشد
و نموّ کرده است.
زمان ،گذشت و گذشت تا این که آخرین رسالت ،نازل شد و به آخرین مرحلهی رشد رسید:
يت َلک ُُم ْ ِ
اْل ْسالَ َم ِدين لا] (مائده)11:
ت َع َل ْيک ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلک ُْم ِدينَک ُْم َو َأْتْ َ ْم ُ
[ا ْل َي ْو َم َأک َْم ْل ُ
« امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را برای شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آیین خداپسند برای
شما برگزیدم».
مقتضیات (این التزام) ،متعدد بوده و چنان به هم متصل و مرتبط شدهاند تا تمام جوانب زندگی را در برگیرند و هریک
کامل کننده ی دیگری باشد ،و سرانجام چنین منهجی ،راه و روش زندگی گردد ،منهجی که خواست خداوند است و او
اراده کرده که بشریت براساس آن حرکت کند ،تا هم در دنیا به سعادت و هم در آخرت به رضوان خداوندی که بهترین
نعمتها و واالترین سعادتهاست نایل گردد:
ِ
ِِ
ي ِصدْ ُق ُه ْم َُُه ْم َجنَّات َ َْت ِري ِم ْن َ َْتتِ َها ْاْلَ َْنَ ُار َخالِ ِد َ ِ َ
ض اَّللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه ٰذلِ َک
الصادق َ
[ ٰل َذا َي ْو ُم َينْ َف ُع َّ
ين ف َيها أ َبد لا َر َ
ِ
يم] (مانده)119 :
ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
«امروز روزی است که تنها درستی گفتار و کردار راستگویان به آنها سود میرساند .برای آنان باغهایی است که در زیر
درختان آن جویبارها روان است .ایشان در آنجا جاودان میمانند .خداوند از آنان خشنود و ایشان هم از خداوند
خشنودند .این است پیروزی بزرگ (و نعمت سترگ)».
«الالهاالاهلل» در دین اسالم ،حامل مقتضیات و در برگیرندهی تکالیفی است که در هیچ کدام از ادیان گذشته نبوده است.
تقدیر خداوند چنین بود که این پیام به طور جدی و بسیار عمیق ،نه تنها در امّت حامل آن (امت نخست) که همسان
هماهنگ با وظیفهی بسیار بزرگ است که به او واگذار شده است ،بلکه در زندگی تمام بشر نفوذ کند.
با توجه به کتاب خدا ،این امت همچون امتهای گذشته تنها مکلف بر اجرای اوامر خدا در (محدودهی خود) نیست،
بلکه وظیفهی او در دست گرفتن رهبری کل بشریت و گواه و شاهد بودن بر تمام جهانیان است .به همین دلیل است که
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قرآن «الالهاالاهلل» را در قلب این امت تحکیم میبخشد ،و نهالش را استوار میگرداند و روابطش را با آن استحکام می-
بخشد ،و چنین امری را جزئی از نعمتها و برکتهایی میشمارد که خداوند بر این امت ارزانی داشته است:
ت لِلن ِ
َّاس] (آل عمران)111 :
[ ُکنْت ُْم خَ ْ َْي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
«شما (مسلمانان) بهترین امتی هستید که در میان مردم آفریده شدهاید».
امر تحکیم و تعمیق «الالهاالاهلل» در دل امت اسالمی با تمام وسایل ممکن انجام میگیرد( .در این جا به نمونههایی از آن
اشاره میکنیم)
این امر گاهی با ارائه آیات آفاق ،که داللت بر عظمت و قدرت خداوند دارند انجام میپذیرد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ون بِا َّل ِذي َخ َل َق ْاْلَ ْر َض ِف َي ْو َم ْ ِ
اس ِم ْن َف ْوقِ َها َو
ي َو َ َْت َع ُل َ
[ ُق ْ َأ إِ َّنک ُْم َلتَ ْک ُف ُر َ
ون َل ُه َأ ْندَ اد لا ٰذل َک َر ه الْ َعا َْل َ
ي * َو َج َع َ ف َيها َر َو َ
بار َک فِيها و َقدَّ ر فِيها َأ ْقو َاِتا ِف َأربع ِة َأيا ٍم سواء لِ ِ ِ
الس َم ِء َو ِل َي ُد َخان َف َق َال َُها َو لِ ْ َ
ْل ْر ِ
ض ائْتِ َيا َط ْوعال
لسائل َ
ي * ُث َّم ْاست ََوى إِ ََل َّ
ْ َ َ َّ َ َ ل َّ
َ َ
َ َ َ َ َ َ
ٍ
َأو کَرلال َقا َلتَا َأ َتينَا َطائِ ِعي * َف َق َضالن سبع سمو ٍ
ات ِف َي ْو َم ْ ِ
يح َو
َ
الس َم َء الده ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ
ي َو َأ ْو َحى ِف ُک ِّ َس َمء َأ ْم َر َلا َو زَ َّينَّا َّ
ْ
ْ ْ
ِح ْفظ لا ٰذلِ َک َت ْق ِد ُير الْ َع ِز ِيز الْ َعلِي ِم] (فصلت)9-11 :
«بگو :آیا به کسی که زمین را در دو روز آفریده است ،ایمان ندارید و برای او انبازهایی قرار میدهید؟ او آفریدگار
جهانیان است .او در زمین کوه های استواری قرار داد و خیرات و برکات بسیاری در آن آفرید و مواد غذایی الزم را در
زمین مشخص کرد .اینها همه روی هم در چهار روز کامل به پایان آمد ،بدان گونه که نیاز نیازمندان را برآورده کند.
سپس ارادهی آفرینش آسمان کرد ،در حالی که دود بود .به آسمان و زمین فرمود :چه بخواهید و چه نخواهید ،پدید
آیید .گفتند :فرمانبردارانه پدید آمدیم .آنگاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسمانی
فرمان الزمهاش را صادر نمود .آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگ بیاراستیم و محفوظ داشتیم .این برنامهریزی خداوند
بسیار توانا و بس آگاه است».
ار و ا ْل ُف ْل ِ
ضو ْ ِ ِ
ِ
احد لَ إِ ٰله إِلَّ لو الرْحن ِ
[و إِ ُُٰهکُم إِ ٰله و ِ
ک ا َّلتِي
اختالَف ال َّل ْي ِ َو الن ََّه ِ َ
الس َم َوات َو ْاْلَ ْر ِ َ
َ
َ
َ
يم * إِ َّن ِف خَ ْل ِق َّ
الرح ُ
ُ َ َّ ْ ٰ ُ َّ
ْ
َِّص ِ
ْزَل اَّللَُّ ِمن السم ِء ِمن م ٍ
ث فِ َيها ِم ْن ُک ِّ َدا َّب ٍة َو ت ْ ِ
َّاس َو َما َأن َ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاْلَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َِتا َو َب َّ
يف
َ َْت ِري ِف ا ْل َب ْح ِر بِ َم َينْ َف ُع الن َ
ْ َ
َ َّ َ
ض َْلي ٍ
ِ
ون] (بقره)161-164 :
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
الس َحا ِ ا ُْْل َسخَّ ِر َب ْ َ
الس َمء َو ْاْلَ ْر ِ َ
ي َّ
الر َياحِ َو َّ
ِّ
«معبود شما معبود یگانهای است که هیچ معبودی جز او نیست .او بخشایشگر مهربان است .مسلماً در آفرینش آسمان ها و
زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتیهایی که به سود مردم در دریا در حرکتند و نیز آبی که خدا از آسمان
فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مرگش زنده کرده است و در آن هرگونه جنبندهای را پراکنده کرده و نیز در جابجا
کردن بادها و ابری که میان آسمان ها و زمین مسخر شده است ،نشانههایی گویا وجود دارد ،برای گروهی که می-
اندیشند».
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ِ
ِ ِ
الر ْعدُ بِ َح ْم ِد ِه َو ا َْْلالَئِ َک ُة ِم ْن ِخي َفتِ ِه َو ُي ْر ِس ُ
الس َحا َ ال ِّث َق َال * َو ُي َس ِّب ُح َّ
ب َق َخ ْوف لا َو َط َمع لا َو ُينْش ُئ َّ
[ ُل َو ا َّلذي ُيريک ُُم ا ْل َ ْ
ِ
اع َق َفي ِصيب ُِبا من ي َشاء و لم ُُي ِ
الصو ِ
ون ِف اَّللَِّ َو ُل َو َش ِديدُ اْلْ ِ َح ِ
ال * َل ُه َد ْع َو ُة َْ
ون ِم ْن ُدونِ ِه لَ
ين َيدْ ُع َ
اد ُل َ
اِل ِّق َو ا َّلذ َ
َّ َ
ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ِ
ِِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ون َُُهم بِ َ ٍ
ِ
ين إِلَّ ِف َضال ٍَل] (رعد)11-14 :
اء الْکَاف ِر َ
شء إِلَّ َک َباسط َک َّف ْيه إِ ََل ا َْْلاء ل َيبْ ُلغَ َفا ُه َو َما ُل َو بِ َبالغه َو َما ُد َع ُ
َي ْستَجي ُب َ ْ ْ
«اوست کسی که برق آسمان را برای بیم و امید به شما مینمایاند ،و ابرهای گرانبار را پدیدار میکند .رعد به حمد او و
فرشتگان از بیمش تسبیح میگویند و صاعقهها را روان میسازد و هرکس را که بخواهد با آن گرفتار میکند .در حالی
که آنان دربارهی خدا مجادله میکنند و او سخت کیفردهنده است .دعوت حق شایستهی اوست ،و کسانی که جز او را
میخوانند ،هیچ جوابی به آنها نمیدهند ،و جز مانند کسی نیست که دو دستش را به سوی آب میکشد تا به دهانش
برسد ،در حالی که آب به دهان او نمیرسد و دعای کافران جز به هدر رفتن نباشد».
ُم ِرج ا َْْلي ِ
ِ
ُي ِرج َْ ِ
ون * َفالِ ُق ْ ِ
ت ِم َن َْ
[إِ َّن اَّللََّ َفالِ ُق َْ
اْل ْص َباحِ َو َج َع َ
اِل ِّي ٰذلِک ُُم اَّللَُّ َف َأنَّى ت ُْؤ َف ُک َ
ب َو الن ََّوى ُ ْ ُ
اِل ِّ
اِل َّي م َن ا َْْل ِّيت َو ُ ْ ُ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّل ْي َ َسکَن لا َو َّ
ب َو
الش ْم َس َو ا ْل َق َم َر ُح ْس َبان لا ٰذل َک َت ْقد ُير ا ْل َعزيز الْ َعلي ِم * َو ُل َو ا َّلذي َج َع َ َلک ُُم الن ُهجو َم لت َْهتَدُ وا ِ َُبا ف ُظ ُل َمت ا ْل َ ِّ
احدَ ٍة َفمس َت َقر و مستَودع َقدْ َفص ْلنَا ْاْلي ِ
سو ِ
ِ
ِ
ا ْلبح ِر َقدْ َفص ْلنَا ْاْلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
َّ
َ ُ ْ ْ َ
ون * َو ُل َو ا َّلذي َأن َْش َأک ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
َّ
َ ْ
َ
ُ ْ
َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ون * و لو ا َّل ِذي َأن َ ِ
ات ُک ِّ َ ٍ َ
َتاکِبال َو ِم َن
اء َف َأ ْخ َر ْجنَا بِ ِه َن َب َ
َي ْف َق ُه َ َ ُ َ
ْزَل م َن َّ
الس َمء َم ل
ْ
شء َفأ ْخ َر ْجنَا منْ ُه خَ ْض لا ُنخْ ر ُج منْ ُه َح ّبال ُم َ َ
النَّخْ ِ ِمن َط ْل ِعها قِنْوان دانِية و جن ٍ
غَْي ُمت ََشابِ ٍه ا ْن ُظ ُروا إِ ََل َث َم ِر ِه إِ َذا َأ ْث َم َر َو َين ِْع ِه إِ َّن
الر َّم َ
َّات ِم ْن َأ ْعنَا ٍ َو الزَّ ْيت َ
َ َ َ َ َ َ
ْ
ُون َو ه
ان ُم ْش َتبِهال َو ْ َ
ِف ٰذلِکُم َْلي ٍ
ُون] (انعام)95-99 :
ات لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ْ َ
«این خداست که دانه و هسته را میشکافد ،زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میآورد .این خدای شماست ،پس
چگونه منحرف میشوید؟ اوست که صبح را پدیدار ساخته است و شب را مایهی آرامش و خورشید و ماه را وسیلهی
حساب قرارداده است ،این سنجش دقیق و تدبیر محکم (خدای) چیره و آگاه (از همه چیز) است .او آن کسی است که
ستارگان را برای شما آفریده است تا در تاریکیهای خشکی و دریا به آنها رهنمون شوید .ما آیات را برای کسانی بیان
داشتهایم که می دانند .و او کسی است که شما را از یک شخصی آفریده است که (آدم است و زمین را) محل استقرار و
محل تسلیم قرار داده است .ما آیات را برای کسانی بیان داشتهایم که میفهمند .و او کسی است که از آسمان آب فرو
میفرستد ،و ما به وسیلهی آن آب همهی رستنیها را میرویانیم و از رستنیها سبزه بیرون میآوریم و از آن دانههای
تنگاتنگ یکدیگر و از شکوفههای درخت خرما خوشههای آویزان نزدیک به هم و در دسترس و باغهای زیتون و انگور
و انار پدیدار میسازیم که همگون و یا غیرهمگونند و بنگرید به میوهی نارس آنگاه که میوه میدهد ،بیگمان در این
نشانههایی است برای مؤمنان».
[اَّللَُّ ا َّل ِذي ر َفع السمو ِ
ات بِغ ْ ِ
َْي َع َم ٍد ت ََر ْو ََنَا ُث َّم ْاست ََوى َع َل ا ْل َع ْر ِ
ش َو َسخَّ َر َّ
ُي ِري ِْلَ َج ٍ ُم َس ًّمى ُيدَ ِّب ُر
َ َ َّ َ َ
الش ْم َس َو ا ْل َق َم َر ُک َ ْ
اس و َأَنار لا و ِمن ُک ِّ ال َّثمر ِ
ِ
ِ
ِ
ات َلع َّلکُم بِلِ َق ِ
ْاْلَمر ي َفص ُ ْاْلي ِ
ات
اء َر ِّبک ُْم تُوقِن َ
ُون * َو ُل َو ا َّلذي َمدَّ ْاْلَ ْر َض َو َج َع َ ف َيها َر َو َ َ ْ َ َ ْ
ْ َ ُ ِّ
ََ
َ ْ
َ
َي يغ ِْش ال َّلي َ النَّهار إِ َّن ِف ٰذلِ َک َْلي ٍ
ِ
زَو َج ْ ِ
(رعد)1-1 :
ون]
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفک َُّر َ
َج َع َ ف َيها ْ
َ
َ َ
ْ
ي ا ْثن ْ ِ ُ
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«خدا کسی است که آسمانها را چنان که میبینید بدون ستون بر پاداشت ،سپس به فرمانروایی پرداخت و خورشید و ماه
را فرمانبردار ساخت .هرکدام تا مدت مشخص به حرکت خود ادامه میدهند .حداوند کار و بار را میگرداند ،او آیهها را
بیان میدارد تا این که یقین حاصل کنید که پروردگارتان را مالقات میکنید .و او کسی است که زمین را گسترانیده
است و در آن کوه ها و جویبارها را قرار داده است و از هرگونه میوهای جفت نر و مادهای را در آن آفریده است .شب را
بر روز میپوشاند .بی گمان در این نشانههایی (بر قدرت آفریدگار) است».
و گاهی هم با یادآوری نعمتهایی که خداوند به انسان ارزانی داده است ( «الالهاالاهلل» را در دل ها تحکیم میبخشد):
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِف
اء َف َأ ْخ َر َج بِه م َن ال َّث َم َرات ِرزْ ق لا لَک ُْم َو َسخَّ َر َلک ُُم ا ْل ُف ْل َک لت َْج ِر َ
الس َم َوات َو ْاْلَ ْر َض َو َأ ْنز ََل م َن َّ
[اَّللَُّ ا َّلذي خَ َل َق َّ
الس َمء َم ل
الش ْم َس َو الْ َق َم َر َدائِ َب ْ ِ
ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِر ِه َو َسخَّ َر لَک ُُم ْاْلَ َْنَ َار * َو َسخَّ َر َلک ُُم َّ
ي َو َسخَّ َر َلک ُُم ال َّل ْي َ َو الن ََّه َار * َو َتَاک ُْم ِم ْن ُک ِّ َما
ِ
ولا إِ َّن ْ ِ
ان َلظَ ُلوم َک َّفار] (ابراهیم)11-14:
اْلن َْس َ
َس َأ ْلت ُُمو ُه َو إِ ْن َت ُعده وا ن ْع َم َة اَّللَِّ لَ ُ َْت ُص َ

«خدا کسی است که آسمانها و زمین را آفریده است و از آسمان آب را پایین آورده است و با آن میوهها را پدیدار
آورده و روزی شما گردانیده است ،و کشتیها را مسخر شما کرد تا در دریا با اجازه او حرکت کنید و رودخانهها را در
اختیار شما قرار داد .و خورشید و ماه را مسخر شما کرد که دائماً به برنامهی خود ادامه میدهند و شب و روز را مسخر
شما ساخته است .و به شما داده است هرآنچه که خواستهاید و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید ،نمیتوانید آنها را
بشمارید ،همانا انسان ستمگری ناسپاس است».
ُون و الن ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
[لو ا َّل ِذي َأن َ ِ
َّخي َ َو
ون * ُينْبِ ُ
يم َ
ت َلک ُْم بِه الزَّ ْر َع َو الزَّ ْيت َ َ
ُ َ
َشا َو منْ ُه َش َجر فيه تُس ُ
ْزَل م َن َّ
الس َمء َم ل
اء َلک ُْم منْ ُه َ َ
ْاْلَعنَا و ِمن ُک ِّ ال َّثمر ِ
ون * َو َسخَّ َر لَک ُُم ال َّل ْي َ َو الن ََّه َار َو َّ
الش ْم َس َو ا ْل َق َم َر َو الن ُهجو ُم
ات إِ َّن ِف ٰذلِ َک َْل َي لة لِ َق ْو ٍم َي َت َفک َُّر َ
ْ َ َ ْ
ََ
مسخَّ رات بِ َأم ِر ِه إِ َّن ِف ٰذلِ َک َْلي ٍ
ون * َو َما َذ َر َأ لَک ُْم ِف ْاْلَ ْر ِ
ض ُْ
ون * َو
ُمتَلِف لا َأ ْل َوا ُن ُه إِ َّن ِف ٰذلِ َک َْل َي لة لِ َق ْو ٍم َي َّذک َُّر َ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
َ
ْ
ُ َ َ
لو ا َّل ِذي سخَّ ر ا ْلبحر لِت َْأ ُک ُلوا ِم ْنه َِْل لم َط ِري لا و تَستَخْ ِرجوا ِم ْنه ِح ْلي لة َت ْلبسوَنا و تَرى ا ْل ُف ْل َک مو ِ
اخ َر فِ ِيه َو لِ َت ْب َتغُوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو
ََ
ُ
ُ
ُ َ
ُ َ َ ُ ََ َ َ
ّ َ ْ
َ َ َ ْ َ
ون * و عالَم ٍ
ِ
ون * َو َأ ْل َقى ِف ْاْلَ ْر ِ
اس َأ ْن ْتَ ِيدَ بِک ُْم َو َأ َْنَار لا َو ُس ُب ل
ات َو بِالن َّْج ِم ُل ْم
ال لَ َع َّلک ُْم َ ِْتتَدُ َ
َل َع َّلک ُْم ت َْشک ُُر َ
َ َ َ
ض َر َو َ
ون] (نحل)11-16 :
َ ُّْيتَدُ َ
«او کسی است که از آسمانها آبی فرستاده و شما از آن مینوشید ،و به سبب آن گیاهان و درختان میرویند و شما
حیوانات خود را در میان آنها میچرانید .خداوند به وسیلهی آن زراعت و زیتون و خرما و همهی میوهها را برای شما می-
رویاند .بی گمان در این نشانه روشنی است برای کسانی که بیندیشند .و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای شما
مسخر کرد ،وستارگان به فرمان او مسخر هستند ،مسلماً در این دالیل روشنی است برای کسانی که تعقل میکنند .و
چیزهایی را مسخر شما ساخت که در زمین برای شما به رنگهای مختلف و در انواع گوناگون آفریده است ،مسلماً در
این دلیل واضح و نشانهی روشنی است برای مردمی که عبرت میگیرند .و اوست که دریا را مسخر (شما) ساخته است
تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون بیاورید که بر خود میپوشید و کشتیها را میبینی که دریا را می-
شکافند تا شما فضل او را بجویید و سپاسگذاری کنید و در زمین کوههای استواری را قرارداد تا زمین شما را نلرزاند و
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رودخانهها و راههایی را پدیدار کرد تا راهیاب شوید و نشانههایی (را پدید آورید تا مردمان در روز راه پیدا کنند) و (در
شب) ایشان به وسیلهی ستارگان رهنمون شوید».
و گاهی با ارائه ی احوال و وضعیت قیامت و برانگیخته شدن مردگان و حساب و میزان اعمال و سرانجام نیک و یا بد
انسانها« ،الالهاالاهلل» را در دلهای امت ،تحکیم و تعمیق میبخشد:
ِ ِ
ِ
ِ
ات َم ْط ِو َّيات بِ َي ِمين ِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاَل َع َّم ُي ْ ِ
ُون * َو
الس َم َو ُ
ْشک َ
[ َو َما َقدَ ُروا اَّللََّ َح َّق َقدْ ِره َو ْاْلَ ْر ُض ََجيعال َقبْ َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة َو َّ
ون * و َأ َْش َق ِ
ِ
ور َفص ِع َق من ِف السمو ِ
ِ
ِ ِ ِ ُ
ات َو َم ْن ِف ْاْلَ ْر ِ
ت
َّ َ َ
َ ْ
الص ِ َ
نُف َخ ِف ه
ض إِلَّ َم ْن َش َ
اء اَّللَُّ ُث َّم نُف َخ فيه أ ْخ َرى َفإِ َذا ُل ْم ق َيام َينْظُ ُر َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ْاْلَ ْر ُض بِن ِ
ت ُک ه َن ْف ٍ
ِض َب ْين َُه ْم بِ َْ
ي َو ه
س َما
ون * َو ُو ِّف َي ْ
اِل ِّق َو ُل ْم لَ ُي ْظ َل ُم َ
ُور َر ِّ َُبا َو ُوض َع الْکتَا ُ َو ِجي َء بِالنَّبِ ِّي َ
الش َهدَ اء َو ُق َ
ِ
ِ
َ
ولا ُفتِ َح ْ
َع ِم َل ْ
ت َو ُل َو َأ ْع َل ُم بِ َم َي ْف َع ُل َ
اء َ
ون * َو س َيق ا َّلذ َ
ت َأ ْب َو ُ َ
ين َک َف ُروا إِ ََل َج َهن ََّم ز َُمر لا َحتَّى إِ َذا َج ُ
اُبا َو َق َال َُُه ْم َخزَ َنت َُها أ َل ْ
ِ
ات ربکُم و ين ِْذرو َنکُم لِ َقاء يو ِمکُم ل َذا َقا ُلوا ب َل و لٰکِن ح َّق ْ ِ
ِ
ين
َي ْأتِک ُْم ُر ُس ِم ْنک ُْم َي ْت ُل َ
ت کَل َم ُة ا ْل َع َذا ِ َع َل ا ْلکَاف ِر َ
َ َ ْ َ
ْ َ َْ ْ ٰ
ون َع َل ْيک ُْم َ َي َ ِّ ْ َ ُ ُ

َبين * و ِس َيق ا َّل ِذين ا َّت َقوا رُبم إِ ََل َْ ِ
* قِي َ ادخُ ُلوا َأبوا جهنَّم َخالِ ِد ِ
ولا َو
اء َ
ين ف َيها َفبِئ َْس َم ْث َوى ا ُْْلتَک ِّ ِ َ َ
َ
ْ
َ ْ َ َّ ُ ْ
َْ َ َ َ َ
اْلنَّة ز َُمر لا َحتَّى إِ َذا َج ُ
ِ
ولا َخالِ ِدي َن * َو َقا ُلوا َْ
اِل ْمدُ َّللَِّ ا َّل ِذي َصدَ َقنَا َو ْعدَ ُه َو َأ ْو َر َثنَا
ُفتِ َح ْ
اُبا َو َق َال َُُه ْم خَ زَ َنت َُها َسالَم َع َليْک ُْم ط ْبت ُْم َفا ْدخُ ُل َ
ت َأ ْب َو ُ َ
ِ
ِِ
ث ن ََش ِ
ي ِم ْن َح ْو ِل ا ْل َع ْر ِ
ْاْلَ ْر َض َن َت َب َّو ُأ ِم َن َْ
اْلن َِّة َح ْي ُ
ون بِ َح ْم ِد َر ُِّبِ ْم َو
ش ُي َس ِّب ُح َ
ي * َو ت ََرى اْلَْالَئ َک َة َحا ِّف َ
اء َفن ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َعامل َ
ُ
ِ
ِ
اِل ِّق َو قِي َ َْ
ِض َب ْين َُه ْم بِ َْ
ي] (زمر)62-25 :
اِل ْمدُ َّللَِّ َر ِّ ا ْل َعا َْل َ
ُق َ
«آنان آنگونه که شایسته است خدا را نشناختهاند ،در روز قیامت کره زمین در مشت او قراردارد و آسمانها با دست
راست او در هم پیچیده میشود .خدا پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار میدهند .در صور دمیده خواهد شد و
کسانی که در زمین و آسمان هستند همگی میمیرند مگر آن که خدا بخواهد .پس بار دیگر درآن دمیده میشود ،بناگاه
همگی برخیزند و مینگرند .و زمین با نور خداوندگارش روشن میشود و کتاب گذاشته میشود ،و پیغمبران و گواهان
آورده میشوند و راست و درست میان مردم داوری میگردد و اصالً به ایشان ستم نمیشود .و به تمام و کمال جزای
هرکاری را که انسان کرده به او داده میشود ،و خدا بهتر میداند که آنان چه کار کردهاند .و کافران به سوی دوزخ
گروه گروه رانده میشوند و وقتی به آنجا رسیده ،درهای آن به رویشان باز میگردد و نگهبانان به آنها میگویند :آیا
رسوالنی از جنس خودتان به سوی شما نیامدند تا آیههای پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از رویارویی چنین
روزی بترسانند؟ میگویند :آری ،ولیکن فرمان عذاب برکافران ثابت است .بر ایشان گفته میشود :از درهای دوزخ داخل
شوید که جاویدان در آن میمانید جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است .و کسانی که از پروردگارشان میپرهیزند،
گروه گروه به سوی یهشت رهنمون میشوند تا آنگاه که به بهشت میرسند بهشتی که درهای آن باز است .بدین هنگام
نگهبانان بهشت به آنها میگویند :درودتان باد و خوب بودهاید و به نیکی زیستهاید خوش باشید و داخل بهشت شوید و
جاودانه در آن بمانید .و میگویند :سپاس خداوندی را سزاست که به وعدهی خویش عمل کرد و سرزمین (بهشت) را از
آن ما نموده است تا در هر جایی از بهشت که بخواهیم منزل گزینیم و به سر بریم پاداش عمل کنندگان چه خوب و
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جالب است( .در آن روز) فرشتگان را خواهید دید که گرداگرد عرش خدا حلقه زدهاند و به سپاس و ستایش پروردگار
خویش مشغولند و در میان (بندگان) دادگرانه داوری میشود و گفته میشود :حمد و سپاس خداوند جهانیان را سزاست».
وس ِهم َْ ِ
َار يصب ِمن َفو ِق رء ِ
ِ
ِ
ِ
[ ٰل َذ ِ
يم * ُي ْص َه ُر بِ ِه َما ِف
ين َک َف ُروا ُقطِّ َع ْ
ان خَ ْص َم ِن ْ
اخت ََص ُموا ِف َر ُِّبِ ْم َفا َّلذ َ
اِلم ُ
ُ
ت َُُه ْم ث َيا م ْن ن ٍ ُ َ ه ْ ْ ُ ُ
اْل ُلود * و َُُهم م َق ِامع ِمن ح ِد ٍ
اِل ِر ِ
ُب ُط ِ ِ
ُي ُر ُجوا ِمن َْها ِم ْن غ ٍَّم ُأ ِعيدُ وا فِ َيها َو ُذو ُقوا َع َذا َ َْ
يد * ُک َّل َم َأ َرا ُدوا َأ ْن َ ْ
يق]
وَن ْم َو ُْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
(حج)19-11 :
«اینان که دو دستهی مقابل هم میباشند دربارهی خدا به جدل پرداختهاند .کسانی که کافرند جامههایی از آتش برای آنان
بریده شده است .از باالی سرشان آب بسیار داغ ریخته میشود .آنچه که در درونشان است بدان گداخته میگردد و هم
پوستهایشان .هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند ،بدان برگردانده شوند( و
بدیشان گفته شود) بچشید عذاب سوزان را».
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْس ٍر َم ْو ُضون ٍَة
ون * ُأو ٰلئِ َک ا ُْْل َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون * ِف َجنَّات النَّعي ِم * ُث َّلة م َن ْاْلَ َّول َ
ي * َو َقلي م َن ْاْلخ ِر َ
ون َّ
[ َو َّ
ين * َع َل ُ ُ
ِ
ِِ
س ِم ْن َم ِع ٍ
ون * بِ َأک َْوا ٍ َو َأ َب ِ
ار َيق َو ک َْأ ٍ
ون َعن َْها َو لَ
وف َع َل ْي ِه ْم ِو ْلدَ ان ُ َ
ي * َي ُط ُ
ي * لَ ُي َصدَّ ُع َ
ُم َّلدُ َ
ي َع َل ْي َها ُمتَ َقابِل َ
* ُمتَّکئ َ
ون * َو ُحور ِعي * ک ََأم َث ِ
ال ال هل ْؤ ُل ِؤ ا َْْل ْکن ِ
ون * َو َِْل ِم َط ْ ٍ
ون]
ُون * َجزَ لاء بِ َم کَانُوا َي ْع َم ُل َ
ْي َِمَّا َي ْشت َُه َ
ون * َو َفاکِ َه ٍة َِمَّا َيتَخَ َّ ُْي َ
ُين ِْز ُف َ
ْ
(واقعه)11-14 :
«و پیشتازان پیشگام ،آنان مقربان هستند که در میان باغهای پرنعمت بهشت جای دارند ،گروه زیادی از پیشینیان هستند ،و
گروه اندکی از پیسینیان هستند ،بر تختهای مرصّع مینشینند ،روبروی هم بر آن تختها تکیه میزنند ،نوجوانانی همیشه
نوجوان برای آنان میگردانند قدح ها و جامهها و کوزههایی از رودبار روان شراب را ،از نوشیدن آن نه سردرد میگیرند
و نه عقل خود را از دست میدهند .هرنوع میوهای را که برگزینند ،و گوشت هرپرندهای که بخواهند و آرزو کنند ،و
حوریان چشم درشت بهشتی دارند ،همسان مروارید میان صدفند ،به پاداش کارهایی که میکردهاند».
و گاهی هم به وسیلهی بیان مناقشاتی که بین پیامبران  و امتهای سرکش و ظالمشان صورت گرفته ،از یک سو ،و با
وعده ی پیروزی خداوند به پیامبرانش و یاوران آنها و نابودی و هالک کافران ،از سوی دیگر ،ایمان را در دلها تعمیق
میبخشد:

ِ
ِ
ِ
[کهيعص * ِذکْر ر ِ
الر ْأ ُس َش ْيب لا َو
ُ َ َْ
ْحة َر ِّب َک َع ْبدَ ُه زَ ک َِر َّيا * إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه ندَ لاء َخف ّي لا * َق َال َر ِّ إِ ِّّن َو َل َن ا ْل َع ْظ ُم منِّي َو ْاشتَ َع َ َّ
ِ
ِ
ِ
ت ا َْْلو ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب ِل ِم ْن َلدُ ن َ
ْک َولِ ّي لا * َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
ث ِم ْن
ال م ْن َو َرائي َو کَانَت ْام َر َأ ِت َعاقر لا َف َه ْ
َل ْ أک ُْن بِدُ َعائ َک َر ِّ َشق ّي لا * َو إِ ِّّن خ ْف ُ َ َ
ِ
ِ
ْش َک بِ ُغ َ
َي َيى َل ْ ن َْج َع ْ َل ُه ِم ْن َق ْب ُ َس ِم ّي لا] (مریم)1-2 :
َل َي ْع ُقو َ َو ْ
ال ٍم ْاس ُم ُه َ ْ
اج َع ْل ُه َر ِّ َرض ّيال * َيا زَ ک َِر َّيا إِنَّا ُن َب ِّ ُ
«کهیعص ،یادی است از مرحمت پروردگارت به بندهی خود زکریا ،در آن هنگام که پروردگارش را پنهانی ندا داد.
گفت :خدایا! استخوانهای من سستی گرفته است ،و شعلههای پیری سر من را گرفته است ،پروردگارا! من هرگز در
دعاهایم ناامید بازنگشته ام .من از بستگانم بعد از خود بیمناکم و همسرم هم از اول نازا بوده است ،پس از فضل خویش
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جانشینی به من ببخش که از من و ازآل یعقوب ارث ببرد و او را مورد رضایت خود گردان .ای زکریا! ما تو را به پسری
مژده میدهیم که نامش یحیی است و پیش از این کسی را همنام او نکردهایم».
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي * إِ ْذ َق َال َل ُه َر هب ُه
الصاِل َ
اص َط َف ْينَا ُه ِف الده ْن َيا َو إِ َّن ُه ِف ْاْلخ َرة َْل َن َّ
يم إِلَّ َم ْن َسف َه َن ْف َس ُه َو لَ َقد ْ
[ َو َم ْن َي ْر ُ
غَب َع ْن م َّلة إِ ْب َرال َ
ِ
َأسلِم َق َال َأس َلم ُ ِ
ي] (بقره)111-111 :
ت ل َر ِّ ا ْل َعاْلَ َ
ْ ْ
ْ ْ
«چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان میشود مگر آن که خود را خوار و کوچک داشته .ما او را در این جهان
برگزیدیم و او در جهان دیگر از زمرهی شایستگان است .آنگاه که پروردگارش به او گفت :اخالص داشته باشد .گفت
خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتیم».
ال ٍم حلِي ٍم * َف َلم ب َلغَ معه السعي َق َال يا بنَي إِّن َأرى ِف ا َْْلنَا ِم َأّن َأ ْذبح َک َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْ َما
َ َ
ِّ َ ُ
ْشنَا ُه بِ ُغ َ َ
َ
ْ َ
َ ُ َّ ِّ َ
َّ َ َ َ ُ َّ ْ َ
[ َف َب َّ ْ
ِ
ِ
ت ُْؤ َم ُر َست ِ
ين * َف َلم َأ ْس َلم َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
الرؤْ َيا إِنَّا ک َٰذلِ َک
يم * َقدْ َصدَّ ْق َ
الصابِ ِر َ
اء اَّللَُّ م َن َّ
ت ه
ي * َو نَا َد ْينَا ُه َأ ْن َيا إِ ْب َرال ُ
َجدُ ِّن إِ ْن َش َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم]
ي * إِ َّن ٰل َذا َُُه َو ا ْل َبال َُء ا ُْْلبِ ُ
ن َْج ِزي ا ُْْل ْحسن َ
ي * َو َفدَ ْينَا ُه بِذ ْبحٍ َعظي ٍم * َو ت ََر ْکنَا َع َل ْيه ِف ْاْلخ ِر َ
ين * َسالَم َع َل إِ ْب َرال َ
(صافات)111-119 :
«ما او را به پسری بردبار و خردمند مژده دادیم وقتی که به سنی رسید که بتواند با او به تالش ایستد .ابراهیم به او گفت:
فرزندم ،من در خواب چنان میبینم که باید تو را سر ببرم .بنگر نظرت چیست؟ گفت :پدر! کاری که به آن دستور داده
شده ای انجام بده به خواست خدا مرا شکیبا خواهی دید .هنگامی که هر دو تسلیم شدند و رخسارهی او را بر خاک
انداخت ،فریادش زدیم که ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی ،ما اینگونه به نیکوکاران جزا میدهیم .این
مسلماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل به خدا) است .ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بال گردان او کردیم .و
نام نیک او را در میان ملتهای بعدی باقی گذاردیم .درود بر ابراهیم».
ِ ِ
ِِ
ِ
َ
َ
ُض َو َ َت ْينَا ُه َأ ْل َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم
الْض َو َأن َ
الراْح َ
ي * َف ْ
ْت َأ ْر َح ُم َّ
است ََج ْبنَا َل ُه َفک ََش ْفنَا َما بِه م ْن ُ ٍّ
[ َو أ هيو َ إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه أ ِّّن َم َّسن َي ه ه
ِ ِ
ِ
معهم ر ِ ِ ِ
(انبیاء)81-84 :
ين]
ْح لة م ْن عنْدنَا َو ذک َْرى ل ْل َعابِد َ
َ َُ ْ َ َْ
« ایوب را (یادکن) بدانگاه که پروردگار خود را به فریاد خواند ( و گفت) بیماری به من روی آورده است و تو مهربان-
ترین مهربانانی .دعای او را پذیرفتیم و بیماری وی را برطرف ساختیم و اوالد دو چندان به او دادیم .محض مرحمتمان و
تذکری برای پرستش کنندگان».
و گاهی در خالل جدلهایی که بین پیامبران  و دشمنانشان صورت گرفته است ،و بیان سرانجام انبیاء پیروزی و یاری
خداوند و سرانجام دشمنان و کافرین نابودی و هالکت و عذاب خداوند است ایمان را در دلها استحکام میبخشد:
ِِ
اف َع َل ْيک ُْم َع َذا َ َي ْو ٍم َعظِي ٍم * َق َال ا َْْل َْلُ ِم ْن
اع ُبدُ وا اَّللََّ َما َلک ُْم ِم ْن إِ ٰل ٍه غَ ْ ُْي ُه إِ ِّّن َأ َخ ُ
[ َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح لا إِ ََل َق ْومه َف َق َال َيا َق ْو ِم ْ
ال َلة و ٰلکِنِّي رسول ِمن ر الْعا َْلِي * ُأب ِّل ُغکُم ِرسالَ ِ
اک ِف َضال ٍَل ُمبِ ٍ
ت َر ِّب َو َأن َْص ُح
َق ْو ِم ِه إِنَّا َلن ََر َ
ْ َ ِّ َ َ َ
ي * َق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َس ِب َض َ َ
ْ َ
َ ُ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ون * َأ َو َع ِ
ون
ْح َ
َلک ُْم َو َأ ْع َل ُم ِم َن اَّللَِّ َما لَ َت ْع َل ُم َ
اءک ُْم ذکْر م ْن َر ِّبک ُْم َع َل َر ُج ٍ منْک ُْم ل ُينْذ َرک ُْم َو ل َت َّت ُقوا َو لَ َع َّلک ُْم ت ُْر َ ُ
ج ْبت ُْم َأ ْن َج َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْم ُلود لا َق َال َيا
ين ک ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا إِ ََّنُ ْم کَانُوا َق ْوم لا َعم َ
ي * َو إِ ََل َعاد َأ َخ ُ
ين َم َع ُه ِف ا ْل ُف ْلک َو َأغ َْر ْقنَا ا َّلذ َ
* َفک ََّذ ُبو ُه َف َأن َْج ْينَا ُه َو ا َّلذ َ
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ِ
ال ٍة َو إِنَّا َلنَ ُظن َهک ِم َن
ين َک َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه إِنَّا َلن ََر َ
اع ُبدُ وا اَّللََّ َما َلک ُْم ِم ْن إِ ٰل ٍه غَ ْ ُْي ُه َأ َفالَ َت َّت ُق َ
اک ِف َس َف َ
ون * َق َال ا َْْل َْلُ ا َّلذ َ
َق ْو ِم ْ
ت رب و َأنَا َلکُم ن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاصح َأ ِمي * َأ َو
الة َو ٰلکنِّي َر ُسول م ْن َر ِّ ا ْل َعا َْل َ
ا ْلکَاذبِ َ
ي * ُأ َب ِّل ُغک ُْم ِر َسالَ َ ِّ َ
ي * َق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َس ِب َس َف َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َع ِ
اء ِم ْن َب ْع ِد َق ْو ِم نُوحٍ َو زَ ا َدک ُْم ِف َْ
اْل ْل ِق
اءک ُْم ذکْر م ْن َر ِّبک ُْم َع َل َر ُج ٍ منْک ُْم ل ُينْذ َرک ُْم َو ا ْذک ُُروا إِ ْذ َج َع َلک ُْم ُخ َل َف َ
ج ْبت ُْم َأ ْن َج َ
ْت ِم َن
َان َي ْع ُبدُ َ َباؤُ نَا َف ْأتِنَا بِ َم ت َِعدُ نَا إِ ْن ُکن َ
ون * َقا ُلوا َأ ِجئْ َتنَا لِنَ ْع ُبدَ اَّللََّ َو ْحدَ ُه َو ن ََذ َر َما ک َ
َب ْس َط لة َفا ْذک ُُروا َلَ َء اَّللَِّ لَ َع َّلک ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ولا َأ ْنت ُْم َو َ َباؤُ ک ُْم َما ن َ
َزَّل اَّللَُّ ِ َُبا ِم ْن
ي * َق َال َقدْ َو َق َع َع َل ْيک ُْم ِم ْن َر ِّبک ُْم ِر ْجس َو غ َ
الصادق َ
َضب َأ ُ ََتاد ُلونَني ِف َأ ْس َمء َس َّم ْيت ُُم َ
َّ
ِ
ان َفا ْنتَظِروا إِّن معکُم ِمن ا ُْْلنْتَظِ ِرين * َف َأنْجينَاه و ا َّل ِذين معه بِر ٍ ِ
ُس ْل َط ٍ
ين ک ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َو َما کَانُوا
ْحة منَّا َو َق َط ْعنَا َدابِ َر ا َّلذ َ
َ َ َُ َ َْ
َ ْ ُ َ
َ
ُ ِّ َ َ ْ َ
ِِ
ي] (اعراف)59-21:
ُم ْؤمن َ

«ما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم .او به آنها گفت :ای قوم من! تنها خدا را بپرستید .من میترسم دچار عذاب آن روز
بزرگ شوید .اشراف و رؤسای قوم گفتند :ما شما را در گمراهی و سرگشتگی آشکار میبینیم .ولی من فرستادهای از
سوی پروردگار جهانیانم .من مأموریتهای پروردگارم را به شما ابالغ میکنم و شما را پند و اندرز میدهم و از جانب
خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید .آیا تعجب میکنید از این که اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از
خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد و پرهیزگار شوید و امید آن باد که مشمول رحمت گردید؟ اما او را تکذیب
کردند .پس ما غرق کردیم؛ چرا که آنان مردمانی نابینا بودند .هود را هم به سوی قوم عاد که خودش از آنان بود روانه
کردیم .هود گفت :ای قوم من! خدا را بپرستید و جز او معبودی ندارید .آیا پرهیزگاری نمیورزید؟ رؤسا و اشراف کفر
پیشهی قوم او گفتند :ما شما را ابله میدانیم ،و ما شما را از زمرهی دروغگویان میدانیم .من احکام و اوامر پروردگار
خود را به شما میرسانم و من اندرزگوی امینی برای شما هستم .آیا تعجب میکنید از این که اندرزی از سوی
پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد .بیاد آورید آن زمانی که شما را بعد از قوم نوح
وارثان زمین کرد و شما را در میان مردم از سلطنت شکوهمندتر و از مملکت قراختر و از قدرت جسمانی بیشتیر
برخوردار کرد .پس نعمتهای خدا را به یاد آورید ،باشد که رستگار شوید .گفتند :آیا پیش ما آمدهای تا ما را برآن
داری که بتانی را رها سازیم که پدرانمان آنها را میپرستیدند و تنها خدا را بپرستیم و بس؟ پس چیزی را بر سر ما بیاور
که به ما وعده میدهی اگر راست میگویی .هودگفت :مسلماً عذاب بزرگی بر شما واقع میشود و بی گمان دامنگیرتان
میگردد .آیا با من دربارهی بتهایی ستیزه میکنید که از الوهیت جز نامی ندارند و شما و نیاکانتان بر آنها نام خدا
گذاردهاید و معبودشان نامیدهاید ،و هیچگونه حجّتی از جانب خدا در حق آنان نازل نشده است .در انتظار باشید و من هم
با منتظران میمانم .پس هود و مؤمنانی که با او بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهایی بخشیدیم ،و کسانی را که
آیات ما را تکذیب کردند و از زمرهی مؤمنان نشدند ،نابود کردیم».
و گاهی هم در خالل بیان وسعت علم خداوند نسبت به جهان غیب و آگاهی بر نهانیها و محافظت بر اعمال بشر و
محاسبه و بازخواست اعمالش در جهان آخرت ،ایمان را در دلها تعمیق میبخشد:
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ب لَ يع َلمها إِلَّ لو و يع َلم ما ِف ا ْلب و ا ْلبح ِر و ما تَس ُق ُط ِمن ور َق ٍة إِلَّ يع َلمها و لَ حب ٍة ِف ُظ ُلم ِ
ِ
ِ
ت
[ َو عنْدَ ُه َم َفاتي ُح الْ َغ ْي ِ َ ْ ُ َ
َ َّ
َْ َُ َ
ْ ََ
َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ
ُ َ َ َْ ُ َ
َ
ي * َو ُل َو ا َّل ِذي َيت ََو َّفاک ُْم بِال َّل ْي ِ َو َي ْع َل ُم َما َج َر ْحت ُْم بِالن ََّه ِ
س إِلَّ ِف کِتَا ٍ ُمبِ ٍ
ض َو لَ َر ْط ٍ
ب َو لَ َيابِ ٍ
ْاْلَ ْر ِ
ار ُث َّم َي ْب َع ُثک ُْم فِ ِيه
الر َفو َق ِعب ِ
ِ
اد ِه َو ُي ْر ِس ُ َع َل ْيک ُْم َح َف َظ لة َحتَّى إِ َذا
لِ ُي ْق َض َأ َج ُم َس ًّمى ُث َّم إِ َل ْي ِه َم ْر ِج ُعک ُْم ُث َّم ُينَ ِّبئُک ُْم بِ َم ُکنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
َ
ون * َو ُل َو ا ْل َق ُ ْ
اِلکْم و لو َأْسع َْ ِ
ون * ُث َّم ُر هدوا إِ ََل اَّللَِّ َم ْولَ ُل ُم َْ
ي]
اء َأ َحدَ ک ُُم ا َْْل ْو ُت ت ََو َّف ْت ُه ُر ُس ُلنَا َو ُل ْم لَ ُي َف ِّر ُط َ
اِلاسبِ َ
اِل ِّق َألَ َل ُه ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
َج َ
(انعام)59-61 :
«گنجینههای غیب و کلید آنها در دست خداست و کسی جز او از آنها آگاه نیست .خداوند از آنچه در خشکی و دریا
است آگاه است ،و هیچ برگی فرو نمیافتد مگر این که از آن خبر دارد و هیچ دانهای در تاریکیهای زمین و هیچ تَر
وخشکی نیست که فرو افتد ،مگر این که در لوح المحفوظ ثبت و ضبط است .خداست که در شب شما را میمیراند و در
روز شما را زنده میکند ،و او میداند که در روز چه میکنید و چه فراچنگ میآورید ،تا مهلت معین بسر آید  .سپس به
سوی خداوند برمیگردید و آنگاه شما را بدانچه میکردید باخبر میگرداند .خداوند بر بندگان خود کامالً چیره است .او
مراقبانی بر شما میفرستد و میگمارد و چون مرگ یکی از شما فرا میرسد فرستادگان ما جان او را میگیرند و کوتاهی
نمیکنند .سپس به سوی خدا ،یعنی سرور حقیقی ایشان برگردانده میشوند .هان فرمان و داوری از آن خداست و بس ،و
او سریعترین حسابگران است».
و گاهی هم با بیان ظرافت و دقت شگفتانگیز خداوند در آفرینش هستی و حاکم کردن نظامی دقیق بر آن ،نظامی که
افالک به وسیله و براساس آن در حرکت هستند ،و بیان این که محال است که این نظام دقیق از خدایان متعدیی که
هرکدام دارای برنامه و فکر و ارادهی خاصی باشند ،صادر شود ،ایمان را در دلها تحکیم میبخشد:
الش ْم َس َع َل ْي ِه َدلِي ل
اء َْل َع َل ُه َساکِن لا ُث َّم َج َع ْلنَا َّ
ال * ُث َّم َق َب ْضنَا ُه إِ َل ْينَا َق ْبض لا َي ِسْي لا * َو ُل َو
[ َأ َل ْ ت ََر إِ ََل َر ِّب َک َک ْيفَ َمدَّ الظِّ َّ َو َل ْو َش َ
ِ
ِ
ِ
ْحتِ ِه َو َأ ْنزَ ْلنَا ِم َن
اح ُب ْْش لا َب ْ َ
ي َر ْ َ
ي َيدَ ْ
الر َي َ
ا َّلذي َج َع َ لَک ُُم ال َّل ْي َ ل َباسال َو الن َّْو َم ُس َباتال َو َج َع َ الن ََّه َار ن ُُشور لا * َو ُل َو ا َّلذي َأ ْر َس َ ِّ
َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َاس کَثِْي لا ] (فرقان)45-49 :
َّ
الس َمء َم ل
اء َط ُهور لا * لن ُْحيِ َي بِه َب ْلدَ لة َم ْيتال َو ن ُْسق َي ُه َمَّا َخ َل ْقنَا أ ْن َعام لا َو أن َّ

«مگر نمیبینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟ و اگر میخواست سایه را ساکن میکرد .سپس ما آن
سایه را آهسته جمع کرده و بر میچینیم .این خداست که برای شما شب را پوشش و خواب را مایهی آرامش و روز را
هنگام بیداری قرار داد .خداکسی است که بادها را بعنوان بشارت دهندههای پیش قراول باران رحمت خود وزان میکند،
و این ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک کننده را نازل میگردانیم .تا با آن سرزمین مرده را زنده گردانیم .و آن را
برای نوشیدن در اختیار مخلوقاتی که آفریدهایم ،از جمله چهارپایان زیاد و مردمان فراوان ،قرار دهیم».
[سبح َ ِ
ون * َو َ َية َُُه ُم ال َّل ْي ُ ن َْس َل ُخ ِمنْ ُه الن ََّه َار َفإِ َذا
اج ُک َّل َها َِمَّا ُتنْبِ ُ
ت ْاْلَ ْر ُض َو ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َِمَّا لَ َي ْع َل ُم َ
زْو َ
ان ا َّلذي خَ َل َق ْاْلَ َ
ُ ْ َ
َاز َل َحتَّى َعا َد کَا ْل ُع ْر ُج ِ
الش ْم ُس َ َْت ِري ُْل ِ ْس َت َق ٍّر َُها ٰذلِ َک َت ْق ِد ُير الْ َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم * َو ا ْل َق َم َر َقدَّ ْرنَا ُه َمن ِ
ون * َو َّ
ون ا ْل َق ِدي ِم *
ُل ْم ُمظْلِ ُم َ
ار و ُک ِف َف َل ٍ
ِ
لَ َّ
ون] (یس)16-41 :
ک َي ْس َب ُح َ
الش ْم ُس َينْ َبغي َُها َأ ْن تُدْ ِر َک ا ْل َق َم َر َو لَ ال َّل ْي ُ َسابِ ُق الن ََّه ِ َ
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«تسبیح خداوندی را سزاست که همهی نَر و مادهها را آفریده است ،اعم از آنچه از زمین میروید و از خود آنان و از
چیزهایی که نمیدانند .و نشانه (قدرت ما) شب است .ما روز را از آن بر میگیریم ،ناگهان تاریکی ،آنان را میگیرد.
خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است این محاسبه و اندازهگیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه است.
برای ماه نیز منزلگاههایی تعیین کردیم که به صورت ته مانده کهنه در میآید .نه خورشید را سزد به ماه برسد و نه شب را
سزد که بر روز پیشی گیرد هریک در مداری شناورند».
يهم َ ِ
[ َل ْو ک َ ِ ِ
ان اَّللَِّ َر ِّ ا ْل َع ْر ِ
ون] (انبیاء)11 :
ش َع َّم َي ِص ُف َ
َُهة إِلَّ اَّللَُّ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ
َان ف َ
«اگر در آسمانها و زمین غیر از یزدان معبودها و خدایانی میبودند ،قطعاً آسمانها و زمین تباه میگردید ،زیرا یزدان
صاحب سلطنت جهان بسی برتر از آن چیزهایی است که ایشان بر زبان میآورند».
ِ ٍ
ب ُک ه إِ ٰل ٍه بِ َم َخ َل َق َو لَ َعالَ َب ْع ُض ُه ْم َع َل َب ْع ٍ
ون]
ان اَّللَِّ َع َّم َي ِص ُف َ
ض ُسبْ َح َ
[ َما َّاَّت ََذ اَّللَُّ ِم ْن َو َل ٍد َو َما ک َ
َان َم َع ُه م ْن إِ ٰله إِذ لا َل َذ َل َ
(مؤمنون)91 :
«خداوند نه فرزندی برای خود گرفته نه خدایی با او بوده است ،چراکه اگر خدایی با او میبود ،هرخدا به مخلوقات خود
میپرداخت و هریک از خدایان بر دیگری برتری میجست .خدا باالتر از آن چیزهایی است که ایشان میگویند».
و گاهی نیز با بیان داستان «آدم و حوا» و «شیطان» و برحذر داشتن و ترساندن انسان از دشمن بزرگشان یعنی شیطان همان
دشمنی که آنها را به سوی کفر و شرک میکشاند( ،ایمان را در دلها تحکیم میبخشد):
[و َل َقدْ خَ َل ْقنَاکُم ُثم صورنَاکُم ُثم ُق ْلنَا لِ ْلمالَئِک َِة اسجدُ وا ِْلدم َفسجدُ وا إِلَّ إِبلِيس َل يکُن ِمن الس ِ ِ
ين * َق َال َما َمنَ َع َک
اجد َ
ََ َ َ
ْ ُ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ْ َّ َ َّ ْ ْ َّ
َار َو خَ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
ُک َق َال َأنَا خَ ْْي ِم ْن ُه خَ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
َ
َألَّ ت َْس ُجدَ إِ ْذ َأ َم ْرت َ
اخ ُر ْج
َب فِ َيها َف ْ
البِ ْط ِمن َْها َف َم َيک ُ
ي * َق َال َف ْ
ُون لَ َک أ ْن َت َتک َّ َ
ِ
ِ
ون * َق َال إِن َ ِ
ِ
إِن َ ِ
ِ َ
َ
يم
ين * َق َال َأنْظِ ْر ِّن إِ ََل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
َّک م َن ا ُْْلنْ َظ ِر َ
الصاغ ِر َ
َّک م َن َّ
رصا َط َک ا ُْْل ْستَق َ
ين * َق َال َفبِ َم أغْ َو ْيتَني َْل ْق ُعدَ َّن َُُه ْم َ
ِ
ي َأ ْي ِدُّيِ ْم َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْيم ِ َِن ْم َو َع ْن َشمئِلِ ِه ْم َو لَ َ ِ
* ُث َّم َْلتِ َين َُّه ْم ِم ْن َب ْ ِ
اخ ُر ْج ِمن َْها َم ْذ ُءومال
ين * َق َال ْ
َتدُ َأ ْک َث َر ُل ْم َشاک ِر َ
َ
َ
ْل َّن جهنَّم ِمنْکُم َأ ِ
ِ
ي] (اعراف)11-18 :
َجع َ
ْ َْ
َمدْ ُحور لا َْل ْن َتبِ َع َک من ُْه ْم َْلَ ْم َ َ َ َ َ
«شما را آفریده ایم و سپس صورتگری کردیم ،بعد از آن به فرشتگان گفتیم :برای آدم سجده کنید .پس سجده کردند
مگر ابلیس که سجده نکرد .فرمود :چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده نبری ،وقتی که به تو دستور دادم؟ گفت :من از
او بهترم ،زیرا مرا از آتش آفریدهای و او را از خاک( .خداوند) فرمود :پس ،از این (منزلت) فرود آی .تو را نرسد که در
این (مکان) تکبر ورزی .پس بیرون رو ،تو از زمرهی خوارانی .گفت :مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که برانگیخته
میگردند .فرمود :تو از زمرهی مهلت یافتگانی .گفت :بدان سبب که مرا گمراه ساختی ،من بر راه مستقیم تو در کمین
آنان مینشین م .سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به سراغ ایشان میروم و بیشتر آنان را سپاسگذار
نخواهی یافت .فرمود :خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این (منزلت) بیرون رو .سوگند میخورم که دوزخ را از تو و از
همهی کسانی که از تو پیروی کنند ،پُر میسازم».
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت َع َ َّل
ت طِينال * َق َال َأ َر َأ ْيت ََک ٰل َذا ا َّل ِذي ک ََّر ْم َ
يس َق َال َأ َأ ْس ُجدُ َْل ِ ْن خَ َل ْق َ
[ َو إِ ْذ ُق ْلنَا ل ْل َمالَئکَة ْاس ُجدُ وا ْل َد َم َف َس َجدُ وا إِلَّ إِ ْبل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َف َم ْن َتبِ َع َک ِمن ُْه ْم َفإِ َّن َج َهن ََّم َجزَ اؤُ ک ُْم َجزَ لاء َم ْو ُفور لا * َو
َلئ ْن َأ َّخ ْرت َِن إِ ََل َي ْو ِم ا ْلق َي َامة َْلَ ْحتَنک ََّن ُذ ِّر َّي َت ُه إِلَّ َقليالل * َق َال ا ْذ َل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْف ِز ْز م ِن استَ َطع َ ِ
ارک ُْهم ِف ْاْلَم َو ِ
ال َو ْاْلَ ْولَ ِد َو ِعدْ ُل ْم َو َما
ت من ُْه ْم بِ َص ْوت َک َو َأ ْجل ْ
َ ْ ْ
ْ
ب َع َل ْي ِه ْم بِخَ ْيل َک َو َر ِجل َک َو َش ِ ْ
ْ
ان إِلَّ غُ رور لا * إِ َّن ِعب ِ
ادي َل ْي َس َل َک َع َل ْي ِه ْم ُس ْلطَان َو َک َفى بِ َر ِّب َک َوکِي ل
َي ِعدُ ُل ُم َّ
ال] (اسراء)61-65 :
الش ْي َط ُ
َ
ُ
«زمانی که ما به فرشتگان گفتیم :برآدم کُرنش کنید .جملگی کُرنش کردند جز ابلیس .گفت :آیا برای کسی کُرنش کنم
که او را از گِل آفریدهای؟ (شیطان خطاب به خدا) گفت :به من بگو آیا این همان کسی است که بر من برتریش دادی؟
اگر من را تا روز قیامت زنده بداری ،فرزندان او را همگی جز اندکی نابود میگردانم ،خداوند فرمود :برو .کسانی از
ایشان که از تو پیروی کنند دوزخ سزای شما و سزای بی نقصانی است .و بترسان و خوار گردان با ندای خود هرکس از
ایشان را که توانستی ،و لشکر سواره و پیاده خود را بر سرشان بشوران و در اموال آنان و در اوالد ایشان شرکت جوی ،و
آنان را وعده بده ،وعدهی ایشان (شیطان) به مردمان جز نیرنگ نیست .بیگمان سلطهای بر بندگان من نخواهی داشت ،و
همین کافی است که پروردگارت حافظ و پشتیبان (آنها) است».
و گاهی هم از طریق آگاه کردن و تعلیم صفات و اسماء پاک و واالی پروردگارشان (ایمان را در دلها تعمیق می-
بخشد):

ِ
ِ
الشهاد ِة لو الرْحن ِ
[ ُل َو اَّللَُّ ا َّل ِذي لَ إِ ٰل َه إِلَّ ُل َو َع ِال ُ ا ْل َغ ْي ِ
الس َ
ال ُم
يم * ُل َو اَّللَُّ ا َّلذي لَ إِ ٰل َه إِلَّ ُل َو اْلَْل ُک ا ْل ُقده ُ
وس َّ
الرح ُ
ب َو َّ َ َ ُ َ َّ ْ ٰ ُ َّ
اْلالِ ُق ا ْل َب ِ
ان اَّللَِّ َع َّم ُي ْ ِ
ارئُ اْلُْ َص ِّو ُر لَ ُه ْاْلَ ْس َم ُء ُْ
ُون * ُل َو اَّللَُّ َْ
ا ُْْل ْؤ ِم ُن ا ُْْل َه ْي ِم ُن ا ْل َع ِزيزُ َْ
اِل ْسنَى ُي َس ِّب ُح َل ُه َما ِف
ْشک َ
َب ُس ْب َح َ
اْل َّب ُار ا ُْْلتَک ِّ ُ
ض و لو ا ْلع ِزيزُ َْ ِ
ِ
يم] (حشر)11-14 :
الس َم َوات َو ْاْلَ ْر ِ َ ُ َ َ
اِلک ُ
َّ
«خدا کسی است که جز او معبودی نیست .آگاه از جهان نهان و آشکار است .او دارای مرحمت عامه و خاصه است .خدا
کسی است که جز او معبودی نیست .او فرمانروا ،منزه ،بی عیب و نقص ،امان دهنده و امنیت بخشنده ،محافظ و مراقب،
قدرتمند چیره ،بزرگوار و شکوهمند ،واالمقام و فرازمند است .خداوند دور و فرا از چیزهایی است که انباز او میکنند .او
خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است و دارای نامهای نیک و زیبا است.
چیزهایی که در آسمانها و زمین است ،تسبیح و تقدیس او میگویند .و او چیره ی کار بجا است».
اسماء و صفات خداوند بسیارند و بارها و بارها در آیات متعدد قرآن تکرار شده تا قلب بشری را از تمام جوانب و در
تمام حاالت و ظروف در برگیرند و هرجا و هرگونه که فکر میکند و به هرجا که متوجه میشود ،خدا را مقابل خود
ببیند.
اگر رزق را میخواهد؟ خداوند روزی دهندهی نیرومند مقتدر است...
اگر عافیت و سالمتی را میطلبد؟ خداوند تنها به وجود آورنده حوادث است ،پس امید عافیت تنها از او میرود ،و تنها
نزد او یافت میشود...
اگر نجات و رستگاری از مشکالت را میخواهد؟ خداوند تنها نجات دهنده و پناهگاه است...
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اگر فرزند می خواهد؟ خداوند تنها بخشنده و عطاکننده فرزند است؛ به هرکس که بخواهد دختر و به هرکس که بخواهد
پسر ،و آنکس را که بخواهد عقیم میکند...
اگر عزّت و سربلندی را میخواهد؟ تنها خداوند عزت دهنده و خوارکننده است...
اگر پیروزی بر دشمنان را میطلبد؟ تنها خداوند یاری دهنده است...
اگر توفیق برانجام نیکیها را میخواهد؟ تنها خداوند توفیق دهنده بر انجام نیکی ها است...
اگر راحتی در امور را میطلبد؟ تنها خداوند آسان و سهل کنندهی کارها و امور است...
اگر برکت در زندگی و آرامش را میخواهد؟ خیر و برکت حیات تنها در دست اوست و تنها به یاد او دلها آرام می-
گیرد...
در مدت سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه ،حضرت « الالهاالاهلل» را در دل یارانش تحکیم و تعمیق بخشید...
پیامبر  خود ،در مقابل یارانش ،با مقتضیات «الالهاالاهلل» میزیست و آنها را راهنمایی و توجیه میکرد .آنها را آموزش
و تعلیم میداد که چگونه زندگی کنند .آنها را تعلیم میداد که چگونه هرلحظه با خداوند و در یاد و فکر او باشند...
هنگام بیدار شدن از خواب ،آنها را تعلیم میداد که بگویند:

وت َو إِ َل َ
ور»
مسينَا َوبِ َک نَح َيا َوبِ َک ن َُم ُ
يک الن ُهش ُ
«ال َّل ُه َّم بِ َک َأص َبحنَا َوبِ َک َأ َ
«خدایا! با تو به صبح رسیدیم و به شب داخل میشویم و به اراده تو زندهایم و میمیریم و به سوی تو بپا میخیزیم».
و هنگام شب بگویند:

وت َو إِ َل َ
يک ا َْل ِص ُْي»
مسينَا َوبِ َک َأصبَحنَا َوبِ َک ن َُم ُ
«ال َّل ُه َّم بِ َک َأ َ

(مسلم )

«خدایا! به لطف تو به شب رسیدیم و به روز داخل میشویم و به اراده تو زندهایم و میمیریم و به سوی تو بر میگردیم».
یا بگویند:

یء ِ
اِلمدُ و لو ع َلی ُک ِّ َش ٍ
قد ٍير َر ِّ َأ َ
اِلمدُ َّللُِ َوحدَ ُه َ ِ
لک َّللِِّ َو َ
يک َل ُهَ ،ل ُه ا ُْل ُ
لَش َ
« َأص َبحنَا َو َأص َب َح اْلُ ُ
سألُ َک َخ َْي َما
لک َو َل ُه َ َ ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َش َما َبعدَ ه َر ِّ َأ ُعو ُذبِ َک َم َن الک ََس َ َو ُسوء الک َ ِب َر ِّ
َش مشا فی ال َيو ِم َو َ ِّ
فی َل َذا ال َيو ِم َو َخ َْي َما َبعدَ ُه َو أ ُعو ُذ بِ َک من َ ِّ
َأعو ُذبِک ِمن َعذا ٍ فِی الن ِ
(مسلم )
َّار َو ِمن َعذا ٍ فِی ال َق ِب»
«شب را به صبح رساندیم و حمد ازآن خداست .هیچ معبودی جز اهلل که یکتا و شریکی ندارد ،وجود ندارد .پادشاهی و
حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیزی قادر است .خدایا! بهترین چیزی که در این روز و مابعد آن وجود دارد از تو
میطلبم و از شرّ آن چیزی که در این روز و مابعد آن است به تو پناه میبرم .به تو از تنبلی و شرک پناه میبرم .به تو از
عذاب آتش و عذاب قبر پناه میبرم».
پیامبر  خود تکرار میکرد و یارانش را نیز تعلیم میداد که تکرار کنند:
ِ
هد َک و و ِ
نت ،خَ َلقتَنِی و َأنَا عبدُ َک و َأنا ع َلی ع ِ
عد َک َما استَطَ ُ َ
َعت
َش َما َصن ُ
نت َر ِّبی ،ل إل َه إِ َّل َأ َ
«ال ّل ُه َّم َأ َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
عت ،أ ُعو ُذ بِ َک من َ ِّ
اغفرلِیَ ،ف َأ َّنه لي ِ
َأبوء َل َک بِنِعمتِ َک ع َلی و َأبوء بِ َذنبِی َف ِ
غف ُر ه
(بخاری )
نت»
الذنُو َ إِ َّل َأ َ
ُ َ
َ
َ َّ َ ُ
ُ

37

www.ghotb.net

الالهاالاهلل روح زندگی

« خدایا! تو پروردگار من هستی ،هیچ معبودی جز تو نیست .مراحلق کردی و من بنده تو هستم و تا میتوانم بر پیمان و
وعده تو (پیمان بندگی که با تو بستهام) استوارم .پناه میبرم به تو از شر آنچه کردهام .من اقرار دارم به نعمتهایی که بر
من انعام فرمودی و اعتراف به گناه خود دارم که هیچ کس بغیر از تو گناهانم را نمیبخشد».
ِ ِ ِ ِ
سأ ُل َک العفو و العافِي َة فِی الده نيا و ِ
اْلخ َر ِة ال َّل ُه َّم َأ َ
له َّم إِ ِّنی َأ َ
ای َو َأللِی َو َمالِی ال َّل ُه َّم
«ا ّل ُ
فو و ال َعاف َي َة فی دينی ِو ُدن َي َ
سأ ُل َک ال َع َ
َ َ
َ َ َ َ َ
ي يدَ ی و ِمن خَ ِ
ِ ِ ِ
اسَت عوراتِی ،و ء ِامن ر ِ
لفی َو َعن َي ِمينِی َو َعن ِش َملِی َو ِمن َفوقی َو َأ ُعو ُذ بِ َک َأن
وعاتیَ ،و احفظنی من َب ِ َ َّ َ
َ َ
ِ َ
َ َ
(ابن ماجه )
ُأغت ََال ِمن ََتتِی»
«خدایا! از تو در دنیا و آخرت طلب عفو میکنم .خدیا! در دین و دنیا و خانواده و مالم از تو میخواهم که عافیت را
شامل حالم بگردانی .خدایا! عیوب مرا بپوشان و ترسم را به امن مبدل کن .خدایا! مرا از جلو ،پشت سر ،طرف راست و
چپ و باالی سرم محافظت فرما .من به بزرگی و عظمت تو پناه میبرم از اینکه از طرف پائین دچار هالکت گردم».
ِ
ِ
ٍ
َيب و َّ ِ
«ا ّللهم َفاطِر السم ِ
شهدُ َأ َّل إِل َه إِ َّل َأ َ َ
وات َو اْلَ ِ
َش
الشها َدةَ ،ر َّ ُک ِّ َشیء َو َملي َک ُه َأ َ
رضَ ،ع ِال َ الغ ِ َ
ُ َّ
نت ،أ ُعو ُذ بِ َک من َ ِّ
َ َّ َ
ِ
الشي َط ِ
ان َو َِشکِ ِهَ ،و َأن َأ َ ِ
َ
وء َأو َأ ُج َّر ُه إِ َلی ُمسلِ ٍم»
فَتفَ َع َلی نَفسی ُس ل
(خدایا! (ای) بوجود آورنده آسمانها و زمین و دانندهی نهان و آشکار ،پروردگار و صاحب همه چیز ،شهادت میدهم
که جز تو معبودی نیست .از شر نفسم و شر شیطان و دام او به تو پناه میبرم و از اینکه بر خود جنایت کنم یا نسبت به
مسلمانی مرتکب بدی شوم».
ِ
ِ ِ
ين َنبِينَا ُ َ ٍ
ِ
اْلسال ِم وع َلی کَلِم ِة ِ
« َأصبحنَا ع َلی فِطرةِ ِ
ِ
َان ِم َن
اْل
يم َحنِيفال ُمسلِ لم َو َما ک َ
َ َ
َ
َ
َم َمد َو َع َلی م َّلة َأبِينَا إِبرال َ
خالص َو َع َلی د ِ ِّ
َ
َ
ا ُْل ِ ِ
ي» (امام احمد )
ْشک َ
«ما به دین اسالم که دین فطرت است ،داخل شدیم و به کلمهی توحید و دین محمد و بر ملت و آیین جدمان ابراهیم که
حق گرا بود داخل شدیم .او از جمله مشرکان نبود».
«ا ّللهم ما َأصبح بِی ِمن نِعم ٍة َأو بِ َأح ٍد ِمن خَ ِ
نک َوحدَ َک َ ِ
يک َل َک َف َل َک َ
لَش َ
لق َک َف ِم َ
اِلمدُ َو َل َک ُ
کر»
َ
َ َ
الش ُ
َ
ُ َّ َ
(ابوداوود )
«الهی! هرنعمتی که به من روی کرد و یا به هر یک از مخلوقات روی آورد ،از توست ،تویی که شریکی در سلطنت
نداری ،پس حمد و سپاس مخصوص توست و شکر نعمت به تو اختصاص دارد».
يث َأصلِح لِی َشأنِی ُک َّله و لتَکِلنِی إِلَی ن ِ
َفسی َطر َف َة َع ٍ
ْحتِ َک َأست َِغ ُ
ي»
ُ َ
« َيا َح هی َيا َق هيو ُم ،بِ َر َ

(نسائی )

«ای پروردگار همیشه زنده و پابرجا! به وسیلهی رحمت تو فریادخواهی میکنم .تمام کارهایم را صالح گردان و مرا یک
چشم بر هم زدن به خود رها مکن».
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
له َّم إِنِّی َأ ُعو ُذ بِ َک ِمن الک ِ
ُفر َو
ِّصی ل إِل َه إِ ّل َأ َ
نت ا ّل ُ
له َّم َعافنی فيی َسمعی ا ّل ُ
له َّم َعافنی فی َبدَ نی ا ّل ُ
«ا ّل ُ
له َّم َعافنی فی َب َ َ
ال َف ِ
(ابوداوود )
نت»
قرَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َک ِمن َعذا ِ ال َق ِب ،ل إل َه إِلّ َأ َ
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«خدایا! بدنم و گوش و چشمانم را سالم بدار .خدایا! جز تو معبودی نیست .خدایا! از کفر و فقر به تو پناه میبرم و از
عذاب قبر نیز به تو پناه میبرم .هیچ معبودی جز تو نیست».
به یارانش تعلیم میداد که هنگام رفتن به بستر اینچنین بگویند:
مت ن ِ
هت َو ِ
ات َظ ِ
ضت َأ ِ
يک َرغ َب لة َو َرل َب لة إِ َل َ
هری إِ َل َ
مری إِ َل َ
جهی إِ َل َ
َفسی إِ َل َ
يک
يکَ ،و َأ َْل ُ
يکَ ،و َف َّو ُ
يکَ ،و َّج ُ
له َّم إِنِّی َأس َل ُ
«ا ّل ُ
ِ
نک إِ ّل إِ َل َ
نجی ِم َ
(متفق علیه)
لت»
رس َ
نت بِکتَابِ َک ا َّل ِذی َأ َ
يکَ ،ء َام ُ
لم َ
لم َ
نزَلتَ ،و بِنَبيِّ َک ا َّلذی َأ َ
لج َأ َو َ
َ
«الهی! جانم را به تو سپردم ،و رویم را به سوی تو گردانم ،و کارم را به تو تفویض کردم ،و به تو اتکا کردم ،در حالی که
به نعمت های تو امیدوارم و از عذابت بیمناکم .به جز تو پناهگاه و پناهی ندارم .الهی! به کتابی که تو نازل فرمودی و
پیامبری که تو مبعوث کردی  ،ایمان آوردم».
و نیز بگویند:
ِ
ِ ِ
عت جنبِی و بِ َک َأر َفعه ،إِن َأمس َ ِ
ِ
ي»
الصاِل َ
رسلت ََها َفاح َف َ
کت نَفسی َف َ
ظها بِ َم ََت َف ُظ بِه عبا َد َک َّ
ُُ
َ
«بِاسم َک َر ِّبی َو َض ُ َ
ارْح َهاَ ،و إِن َأ َ
َ
(متفق علیه)
« الهی! به نام تو پهلوی خود را بر زمین نهادم و به کمک تو آن را برمیدارم .اگر در خواب روحم را بگیری پس آن را
ببخش و اگر آن را دوباره بر میگردانی پس از آن محافظت کن ،همچنان که از بندگان نیکت محافظت میفرمایی».
و آنگاه که بیدار میشوند ،بگویند:

ِ
« َ
اِلمدُ َّللِ ِّ
ور»
الذَی َأح َينَا َبعدَ َما َأ َما َتنَاَ ،و إِ َليه الن ُهش ُ

(مسلم )

«ستایش خداوندی را سزاست که ما را بعد از مردن زنده میکند و حشر و نشر به سوی اوست»
و آنگاه که لباس جدید را میپوشند ،بگویند:
سأ ُل َک ِمن َخ ِْي ِه و َخْي ما صنِع َله ،و َأعو ُذ بِ َک ِمن َ ِ
نت ک ََسوتَن ِ ِيهَ ،أ َ
«ال ّل ُه َّم َل َک َ
َش َما ُصن ِ َع َل ُه» (ترمذی )
اِلمدُ َأ َ
َ َ َ ُ َ ُ َ ُ
َشه َو َ ِّ
ِّ
«خدایا! ستایش برای توست ،تویی که این لباس را بر من پوشاندی ،از تو میخواهم خیر آن را و خیر آنچه را که برای
آن ساخته شده است .و به تو پناه میبرم از بدی آن و بدی آنچه که برای آن ساخته شده است».
و هنگام خروج از مسجد ،بگویند:
«ال ّلهم اجع فِی َقلبِی نُور لا ،و فِی لِسانِی نُور لا ،و اجع فِی س ِ
معی نُور لاَ ،واج َع فِی َب َ ِ
ِّصی نُور لاَ ،واج َع ِمن َخلِفی نُور لا
َ َ
َ
ُ َّ َ
َ
َ
و ِمن َأ ِ
مامی نُور لا ،واج َع ِمن َفوقِی نُور لا َو ِمن ََتتِی نُور لا ال ّل ُه َّم اعطِنِی نُور لا» (مسلم )
َ
« خدایا! در قلبم و بر زبانم و در گوش و دیدگانم ،روشنایی قرار بده( .خدایا) در پیش سرم و روبرویم و باالی سرم و
زیرپایم روشنایی قرار بده .خدایا! روشنایی را بر من ببخشای».
و هنگام روبرو شدن با هر مصیبتی ،بگویند:
ِ
«لإله َّإلاَّللُ العظِيم َ ِ
رض َو َر ه ال َعر ِ
موات َو َر ه اْلَ ِ
يم ،لإل َه َّإلاَّللُ َر ه ال َع ِ
ش الک َِري ِم»
رش ال َعظِي ِم لإل َه َّإلاَّللُ َر ه ال َّس
َ
اِلل ُ
َ ُ
(متفق علیه)

39

الالهاالاهلل روح زندگی

www.ghotb.net

« هیچ فرمانروا و فریادرسی جز خدای بزرگوار بردبار نیست .هیچ معبودی جز اهلل که پروردگار عرش بزرگ است ،بحق
نیست .هیچ معبودی جز اهلل وجود ندارد ،او پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار عرش بسیار گرامی است».
یا بگویند:

َاصيتِی بِي ِد َک ،م ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
کم َکَ ،عدل فِ َّی َق َضاؤُ َکَ ،
أسأ ُل َک بِ ُک ِّ اس ٍم ُل َو
«ال ّل ُه َم إِ ِّنی َعبدُ َک ،و ُ
اض ف َّی ُح ُ
َ
ابن َعبد َکَ ،واب ُن َأ َمت َک ،ن َ َ
يت بِ ِه نَفس َکَ ،أو أنزَل َته فِی کِتابِ َکَ ،أو ع َّلم َته َأحد لا ِمن َخ ِ
رت بِ ِه فِی ِعل ِم الغ ِ
َيب ِعندَ َکَ ،أن ََت َع َ
لق َکَ ،أ ِو استَأ َث َ
َل َکَ ،س َّم َ
َ ُ
ُ
َ
ِ
ُور َص ِ
(امام احمد )
هی»
رء َ
ان َر َ
الء ُحزنی َو َذلا َ َ ِّ
بيع َقلبِی َو ن َ
دری َو ِج َ
ال ُق َ
«الهی! من بنده تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم .پیشانی من در دست توست .فرمان تو در حق من نافذ است .حکمت تو
در حق من عین عدالت است .الهی! من از تو به وسیلهی هر اسمی که خود را با آن مسمّی کردهای یا درکتابت نازل
فرمودهای و یا به یکی از مخلوقاتت تعلیم دادهای ،یا آن را نزد خود در عالم غیب برگزیدهای مسألت مینمایم که قرآن
عظیم را بهار دلم و نور چشمم و دورکنندهی رنج و غمم بگردانی».
پیامبر  با الگو و قدوه بودنش ،یارانش را تعلیم میداد که هر انسانی:
چگونه میتواند در پناه خداوند زنده بماند؟
چگونه میتواند هرلحظه به یاد خدا باشد؟
چگونه بر مصیبت صبر کند و بر نعمت شکر؟
چگونه هرلحظه یاری و توفیق خدا را احساس کند؟
چگونه به او پناه ببرد و به رضایتش امیدوار باشد؟
و خالصه چگونه شخصیتی باشد که خداوند اینگونه توصیفش میکند:
ون اَّللََّ قِ َيامال َو ُق ُعود لا َو َع َل ُجن ِ
ُوُبِ ْم] (آل عمران)191:
[ َي ْذک ُُر َ
«کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و برپهلوهایشان افتاده یاد میکنند».
یاران پیامبر  خود را از تمام قید و بندهای جاهلی رها کرده و دل و درونشان را از بهره و صفات شیطانی صیقل داده و
خالصانه در خدمت خدا ( و دین او ) قرار گرفته بودند .آنها در مدت زمانی که در مکه تربیت یافته بودند ،به این درجه از
ایمان رسیده بودند ،چنان تربیتی که مدلوالت و مقتضیات «الالهاالاهلل» ،براساس الگوپذیری از رسول خدا و مطابق تعالیم
کتاب خدا ،در دلهایشان جای گرفته بود.
«الالهاالاهلل» با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود ،این چنین در دلهایشان ریشه دوانیده و محکم و استوار گشته
بود ،در نتیجه ،دلهایشان با ریسمانی استوار و متین با خداوند متصل شد ،چنان اتصالی که تنها او را دوست میداشتند و
تنها از او میترسیدند .تنها به او نظر میکردند و تنها به او امیدوار بودند و تنها بر اساس و مطابق آنچه او امر فرموده بود،
او را اطاعت و عبادت میکردند.
پس در دلهایشان  ،پایگاهی شکل گرفت که بارسنگین مسئولیت و تکالیف و وظایف (محوله از سوی خدا) را تحمل
میکردند ،و در جهت انجام دادن و وفاکردن به عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند ،در حرکت و جنب و جوش بودند.
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***
بعد از آماده شدن دلها برای پذیرش تکالیف و وظایف ،مقتضیات «الالهاالاهلل» به تدریج توسعه و گسترش یافت که در
این خصوص اموری چند توجه ما را به خود جلب میکند:
 -1در زندگی عربهایی که خداوند آنها را بعنوان پایگاهی برای انتشار دعوت جدیدش انتخاب کرده بود ،مجموعه
انحرافات و مشکالتی وجود داشت که میبایستی اصالح شوند .این انحرافات در زمینههای بسیار مهمی از جمله :شرک
به خدا در تمام جوانب اعتقادی و عبادی و نیز قانونگذاری ،مشاهده میشد.
 -1درمیان اعراب ،گرایشهای قبیلهای و نژادی مختلفی وجود داشت که سبب از بین رفتن و مختل شدن بسیاری از
نیروها و استعدادهایشان شده بود .و مهمتر از آن این که آنها را از گرد آمدن در کنار هم و تشکیل یک امت واحد ،منع
کرده بود.
 -1انحرافاتی نیز در زمینههای اخالقی از جمله :نوشیدن شراب و مسئلهی قماربازی و کارهای فاسد دیگر ،عالوه بر ظلم-
هایی که با ترفندهای مختلف در زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...در میان محیط آنها شایع بود ،دیده میشد.
سرآمد همهی اینها در میانشان تعصبات قبیلهای وجود داشت ،تعصباتی که میگفت« :برادرت را یاری ده ،خواه ظالم
باشد یا مظلوم» تعصباتی که میگفت:

ِ
«ل َي َ
ندُبم
سأ ُل َ
الم ح َ
ون َأ َخ ُ
ي َي ُ ُ

إِ َلی ِ
القت ِ
رلان لا»
َال َع َلی َما َق َال ُب َ

«(قهرمان واقعی کسی است که) هرگاه (یکی از خودشان) او را در جنگ به کمک میطلبد ،از برادرشان سوال نمیکند
که به چه دلیل جنگ کند».
چنان تعصباتی که میگفت:

وض ِه بِ ِس ِ
«من َل ي ُذد عن ح ِ
الح ِه
َ ُ َ
َ

ِ
َّاس ُيظ َلم»
ُُّيدَ م َو َمن ل َيظل ِم الن َ

«کسی که از محدوده خود با سالحش دفاع نکند از بین میرود و کسی که ستم نکند ،به او ستم میشود».
و تعصباتی که میگفت:

ْض َفأن ََّم
«إِذا َأ َ
نت َل تَن َفع َف ُ ّ
«اگر سودی نداری پس ضررر برسان ،چرا که انسان یا باید سود داشته باشد یا ضرر».

ْض َو َين َف َعا»
ُي َر َّجی ال َفتَی کَی َما َي ُ ّ

 -4از سوی دیگر مشکل اشغال قسمت جنوبی شبه جزیره عرب به وسیله ی امپراطوری ایران و اشغال قسمت شمالی به
وسیلهی امپراطوری روم ،دامنگیر آنها شده بود.
اگر پیامبر  یک رهبر بشری میبود و قصد رهبری دنیایی میداشت یا هدفش خدمت به ملتش از این طریق میبود،
ممکن بود از یکی از این مسائل شروع کند و قومش را از مشکالت و انحرافاتی که با آن روبر بود ،نجات دهد.
او به خوبی میتوانست از مشکالت داخلی شروع کند و همهی قبایل شبه جزیرهی عرب را در صفی واحد ،دور هم
گردآورد و تمام اختالفاتشان را از بین ببرد ،سپس با بیرون راندن امپراطوریهای ایران و روم از شبه جزیرهی عرب،
مشکالت نژادی موجود ما بین آنها را نیز حل کند.
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(ممکن بود) و به خوبی میتوانست از مشکالت اخالقی شروع کند ،و ملتش را به سوی تهذیب و پاک کردن جامعه از
مفاسد اخالقی موجود ،دعوت کند و دلهایشان را براساس تزکیه و گام برداشتن در جهت رشد وتعالی تربیت کند.
او میتوانست از مشکالت اجتماعی که بارزترین آنها وجود اختالفات طبقاتی و طغیان ثروتمندان و به بردگی کشاندن
ضعیفان و مستمندان و بهرهبرداری از تواناییهای آنها بود ،شروع کند ،تا هر روز فقیر فقیرتر و ثروتمند ثروتمندتر و
سرکش سرکش تر نشود.
اما با وجود تمام این مشکالتی که پیامبر  توانایی حل آنها را داشت ،او پیامبری بود که از سوی خدا مبعوث شده بود،
نه یک امپراطور .پروردگارش او را مکلف نکرده بود که از جایی شروع کند که یک رهبر بشری ممکن بود ،شروع
کند.
پروردگارش او را متوجه و مکلف کرده بود که از «الالهاالاهلل» شروع کند ،و ملتش را به تمسک و ایمان به آن فراخواند،
و آنها را براساس مقتضیات آن تربیت کند.
مسئله ای که درصدد بیان آن هستیم این است که تمام مشکالت و انحرافات مذکور که بعدها اصالح شدند ،از چارچوب
کار پیامبر  و دایرهی «الالهاالاهلل» خارج نیستند که نیاز به توجه و اهتمام نباشند ،و نیز اموری ثانوی در زندگی بشریت
و زندگی امتی که قرار است بهترین امت گردند ،به شمار نمیآیند تا کمتر مورد توجه قرار گیرند .اما مسئلهی اساسی راه
عالج این انحرافات و مشکالت است ،یعنی درد یکی اما نسخهها متفاوت.
تمام مشکالت مذکور ،با این دید اصالح نشدند که مسائلی محض سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و اخالقی هستند و بس،
بلکه بر این اساس و با این دید اصالح شدند که دامنهی مقتضیات «الالهاالاهلل» (در رسالت محمدی) به گونهای توسعه
یافته که تمام جوانب زندگی را در بر میگیرد و هریک از این مشکالت جزئی از مقتضیات «الالهاالاهلل» میباشند .پس در
این صورت ،آیا اصالح مسائل سیاسی  ،اجتماعی ،اقتصادی و اخالقی و ...با این دید که مسائلی صرفاً سیاسی ،اجتماعی
و ...هستند ،و اصالح آنها ،با این دید که جزئی از مقتضیات «الالهاالاهلل» میباشند ،با هم فرق اساسی ندارند؟
بدون شک ،بین این دو دیدگاه ،هم از نظر روش و کیفیت اصالح و هم از نظر زمان اصالح فرق و تفاوت اساسی وجود
دارد.
شاید ذکر مثالی ما را از تفصیل موضوع بی نیاز گرداند ،و آن همان روش اجرایی در تحریم شراب از دو سو است ،یکی
از سوی اسالم و نتایج به دست آمده از آن در آغازین ظهورش و دیگری از سوی کشورهای پیشرفتهی معاصر در عصر
حاضر و نتایج به دست آمده از آن ،میباشد.
کتابهای سیره چنین روایت میکنند که :وقتی آیهی تحریم شُرب خمر نازل شد ،پیامبر  یکی از یارانش را فرستاد
تا در کوچهها و خیابانهای شهر مدینه ،تحریم نوشیدن شراب را به مسلمانان ابالغ کند .او هم رفت و چنین ندا زد :ای
مردم (مسلمانان)! آگاه باشید که شراب حرام شد .تنها این جمله را گفت و بس .کتابهای سیره بیان میکنند که  :آنهایی
که شراب به دهان داشتند از خوردنش خودداری کردند و آن را ریختند .مشکهای شراب را در منزلهایشان بیرون
آورده و در کوچه ها ریختند .آنقدر شراب ریخته شد که مدت زیادی شهر مدینه بوی شراب میداد.
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اما کشورهای معاصر و پیشرفته در این خصوص قوانینی را تصویب کردند .سربازانی را برای مراقبت از اجرای قوانین
تعلیم دادند .اما بعد از مدتی ،دادگاهها شلوغ شد ،زندانها پرشد .در گزارشها چنین امد که اعتیاد به شراب نسبت به زمان
قبل از تصویب قوانین مربوط به تحریم آن ،بیشتر شده است.
تفاوت اساسی بین انگیزهی اصالح وجود دارد ،این که انگیزهی اطاعت و پیروی از دستورات و قوانین ،ترس از
مجازاتهای آن است یا انگیزهی اطاعت از قوانین ترس از خدا است ،ترسی که از دل و ناشی از ایمان به «الالهاالاهلل»
است؟
این که حضرت عثمان

میفرماید« :با قدرت میتوان اموری را حاکم کرد که با قرآن حاکم کردن آنها غیرممکن

است» ،سخنی درست است ،اما وجود پایگاهی ایمانی که اولین دافع انسان به سوی کسب اخالقیات واال است ،با عدم
چنین پایگاهی اصیلی در دل ها و محصور کردن تمام امور در یک چارچوب قدرت ،فرق اساسی است .البته در زمینهی
زمان اصالح امور هم تفاوت های اساسی وجود دارد.
تغییر و اصالح هریک از مشکالت ذکر شده ممکن است در برههای از زمان موقتاً انجام گیرد ،اما مشکلی که در دلها
ریشه دوانیده است و سرچشمهی مشکالت دیگری شده است ،آیا با حل ظاهری آن از بین خواهد رفت؟ چنین مشکلی
که مشکلی درونی گشته است ،تنها و تنها با اصالح حقیقی آن حل خواهد شد و گرنه انسان همواره برآن باقی خواهد
ماند و طبیعتاً سبب بروز مشکالت دیگری نیز خواهد شد.
ممکن است اصالح موقتی و ظاهری مشکالت ،زمین را از دست استعمارگران باز پس گیرد .افتخارات نژادی و قومی را
نیز به همراه داشته باشد...
ممکن است آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد ،و انسان را از مستعمره بودن آزاد کند ،یا چنین گمان کند که آزاد شده
است...
ممکن است انسان را نسبت به تشکیل دولت و حکومتی مرکزی ،با تمام نیروهای مستقل و بدون نیاز به دیگران به جای
حکومتی قبیلهای که هریک رعیت ارباب خاص خود است و او را میپرستد و گوش به فرمان او میباشد ،یاری دهد:
ُرشد غُ زَ يه ُأ ِ
يت و إِن ت ِ
ِ
رشدُ »
غَوت
َّ ُ
غَ َو ُ َ
« َو َل َأنَا إِ ّل من غُ زَ َّي َه إِن َ
«آیا من جز فردی از قبیلهی عزّی هستم که اگر گمراه شود ،گمراه شوم و اگر راه یابد راه یابم».
ممکن است تمام این مسائل اتفاق بیفتد ،اما همچنان انسان عبد و بندهی غیرخدا باشد و آنچنان باقی بماند ،و خرافات
خدایان دروغین او را فراگیرد ،و نیرو و تواناییاش را در جهت عبادت آنها صرف کند و شهوت و غرایز او را در جنگ
خود اسیر کند ،و همنوع خود برایش قانون و منهج زندگی را وضع کند ،و در نتیجهی آن ،مردم به دو گروه «آقا و برده»
تبدیل شوند؛ آقایی که حق تشریع را به خود اختصاص دهد و همه چیز را به مالکیت خود درآورد ،و بردهای که
بارسنگین اجرای قوانین وضع شده بر او سنگینی کند ،همانطور که تمام جاهلیتها (در طول تاریخ) اینگونه بودهاند و
آنها نیز با مشکالتی که جاهلیت معاصر دامنگیر آن است ،گرفتار بودهاند ،اگرچه مردم چنین جامعهای گمان کنند که در
وضع قوانین مشارکت داشته و دارند  .بله ،دنیایشان چنین است ،اما آخرت آنها!...
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پیامبر ( در ابتدای امر) هرگز اقدام به حل چنین مشکالتی نکرد .ایشان همواره منتظر دستورات نازل شده از سوی
پروردگار در زمینهی چگونگی دعوت مردم به سوی «الالهاالاهلل» بود .او میخواست «الالهاالاهلل» را در دلهای گروهی از
کسانی که خداوند آنها را به عنوان نخستین مخاطبان دعوتش انتخاب کرده بود ،غرس کند ،تا این گروه هستهی مرکزی
امت ربّانی گردند و چنان پایگاه محکمی شوند که توانایی ساختن و اصالح دیگران را داشته باشند.
خداوند به خوبی میدانست که این دلها (دلهای اصحاب) از همه چیز بریده و تنها متوجه ساحت مقدس او شدهاند ،پس
تکالیف و وظایف یکی پس از دیگری نازل شده و مقتضیات «الالهاالاهلل» ،با این هدف که تمام جوانب زندگی را
دربرگیرند ،به تدریج توسعه یافتند .مقتضیات «الالهاالاهلل» چگونگی اصالح تمام انحرافات و مشکالت ذکر شده را در
برداشت؛ مشکالت و انحرافاتی که پیامبر  با اصالح آنها کار خود را شروع نکرد هرچند قوام امت ربّانی در گرو
اصالح این مشکالت و انحرافات بود ،بلکه آنچه (در مرحلهی نخست) مدنظر بود عبارت بود از این که :اصالح این
مسائل در جهت و سوی خواستگاهای ایمانی مرتبط با «الالهاالاهلل» باید تغییر یابند و اصالح آنها باید از چارچوب
معیارهای بشری خارج باشد (این جا بود که دعوت قبل از هرچیز از تحکیم «الالهاالاهلل» در دلها شروع شد) باید تالش
انجام شده در جهت حل مشکالت و اصالح مسائل مذکور در جهت کسب رضایت خداوند می بود که به تبع آن منافع
دنیایی نیز به دست خواهد آمد.
وقتی چنین اصالحی صورت گرفت گویی معجزهای اتفاق افتاده است.
در آینده به بارزترین مقتضیات «الالهاالاهلل» در زمینهی عبودیت و بسیاری از زمینههای دیگر که بسیاری از مسلمانان آنها
را خارج از چارچوب «الالهاالاهلل» می دانند ،بحث خواهیم کرد.
***
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مقتض ّیات ایمانی «الالهاالاهلل»
قبال به اهمیتی که قرآن به مسئلهی ایمان به وحدانیت خدا و عبادت خالصانهی او از یک سو و پشت کردن به خدایان
پوچ و دروغین از سوی دیگر ،میدهد اشاره کردیم.
اهمیت دادن به چنین مسئلهای به خاطر مشرک بودن مخاطبین اولیهی قرآن نبوده است بلکه به خاطر اهمیت خود موضوع
(ایمان به وحدانیت خدا) است ،موضوعی که از فطرت انسان سرچشمه میگیرد .مسئلهی عبادت خدا به تنهایی یا شریک
قرار دادن برای اوست .اهمیت دادن به مسئلهی توحید با این هدف است که دل ها پاک و از توجه به خدایان دروغین
سربرتابند ،و تنها متوجه پرستش خدای یگانه ای گردند که نه زاده و نه زاییده شده و هیچ کفو و همتایی ندارد ،تا با چنین
توجهای انسان به درجه و مقامی برسد که خداوند به او عطا کرده ،و او را با این مقام بر بسیاری از مخلوقاتش برتری داده
است ،و تا در زندگی دنیایی از سقوط در وادی شرک و پس از مرگ از سقوط در آتش دوزخ رهایی یابد.
گفتیم انسان فطرتاً بندهی خداست .اما همین بندهی خدا با تاثیرپذیری از محیطهای فاسدی که صفا و پاکی دلها را
مکدر میکند ،دچار بیماری و انحراف میشود.
زمانی که فطرت پاک بشری مختل و از راه راست منحرف شود ،به بسیاری از بیماریهای فکری و رفتاری ،فردی و
اجتماعی ،روحی ،سیاسی ،اخالقی و ...مبتال میشود و خالصه در تمام جوانب زندگی چه فردی و چه اجتماعی دچار
مشکل خواهد شد.
انسان با شریک قرار دادن برای خدا به پست ترین درجهی هالکت و نابودی سقوط میکند .اگر میبینید در این زمینه
جاهلیت معاصر را مثال میزنیم ،به این دلیل است که جاهلیت معاصر چنین گمان میکند که در تمام زمینههای زندگی
سرآمد تاریخ بشریت است و (رشدش به حدی رسیده که) در طول تاریخ به این درجه از پیشرفت و تقدم دست نیافته
است ،اما با وجود چنین گمانی ،بازهم میبینیم که دچار چه سقوطهایی شده و گرفتار چه مشکالتی است.
دلیل چنین امری را در کتابهای دیگر بیان کردهام ،1اما خالصهی مطلب چیزی نیست جز این که :انسان خود را در
چارچوب محسوسات محصور و خود را از عالم ایمانی بیبهره کرده ،در نتیجه موجودیت و کیان و هدف از خلقت خود
را فراموش کرده است.
انسان وقتی ایمان به خدا و روز آخرت را از دست داد ،دیگر به صورت تمام و کمال قادر به دیدن مخلوقاتی که خداوند
آنها را به حق آفریده است ،نمیباشد و هدف از خلفت آسمانها و زمین را نمیداند ،در نتیجه همهی هستی را زشت و
بی حکمت و بی معنی تصور میکند:
َ
ون]
[أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن ََّم خَ َل ْقنَاک ُْم َع َبث لا َو َأ َّنک ُْم إِ َل ْينَا لَ ت ُْر َج ُع َ

(مؤمنون)115 :

«آیا گمان بردهاید که ما شما را بیهوده آفریدهایم و به سوی ما برگردانده نمیشوید».
 -1به کتاب «مذاهب فکریه معاصریه» فصل «العلمانیه» مراجعه کنید.
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ِ
ِ ِ
ِ
[و ما خَ َل ْقنَا السمء و ْاْلَر َض و ما بينَهم باطِ ل ِ
ين َک َف ُروا ِم َن الن ِ
ين ََمنُوا
َّار * َأ ْم ن َْج َع ُ ا َّلذ َ
ين َک َف ُروا َف َو ْي ل َّلذ َ
ال ٰذل َک َظ هن ا َّلذ َ
َ َ َْ َُ َ
َّ َ َ َ ْ
َ َ
ِ
ِ ِ
و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
ي کَالْ ُف َّج ِ
ين ِف ْاْلَ ْر ِ
ار ] (ص)12-18 :
ض َأ ْم ن َْج َع ُ ا ُْْلتَّق َ
اِلات کَا ُْْل ْفسد َ
َّ
َ َ
«ما آسمانها و زمین و چیزهایی را که بین آن دو است بیهوده نیافریدهایم .این گمان کافران است .وای بر کافران که به
آتش دوزخ دچار میآیند .آیا کسانی را که ایمان میآورند و کارهای شایسته انجام میدهند همچون تبهکاران ( و فساد
پیشگان در روی زمین) به شمار آوریم؟ و یا این که پرهیزگاران را با بزهکاران برابر داریم؟»
ِ
اْل ْل َق ُثم ي ِعيدُ ه لِيج ِزي ا َّل ِذين َمنُوا و ع ِم ُلوا الص َِ ِ ِ ِ
[إِ َّن ُه َي ْبدَ ُأ َْ
َشا ِم ْن َْحِي ٍم َو َع َذا َألِيم
اِلات بِا ْلق ْسط َو ا َّلذ َ
َّ
َ َ َ َ
َّ ُ ُ َ ْ َ
ين َک َف ُروا َُُه ْم َ َ
ون]
بِ َم کَانُوا َي ْک ُف ُر َ

(یونس)4 :

«خداست که از آغاز موجودات را میآفریند و هم اوست که آنها را بر میگرداند ،تا دادگرانه پاداش کسانی را بدهد که
ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند و اما کسانی که راه کفر پیمودهاند نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارند و
دارای عذاب بس دردناکی هستند ،به سبب کفری که ورزیدهاند».
وقتی انسان معنی و مفهوم و هدف از موجودیت و خلقت خود را فراموش کرد ،متحیرانه و سرگردان به سو و جهتی قدم
بر میدارد که شاعر جاهل معاصر 1در آن قدم گذاشته و در حال پیمودنش است:
ِ
َيت!
ين َو لکِنِّی َأت ُ
ِج ُ
ئت ل َأع َل ُم من َأ َ
و َل َقد َأبِّص ُت ُق ِ
يت!
دامی َطريق لا َف َم ِش ُ
َ
َ
و س َأ ِ
بيت!
ئت َلذا َأم َأ ُ
مضی فِی َطريقی ِش ُ
َ َ

ست َأ ِ
دری!
بِّص ُت َطريقيی ؟ َل ُ
َيق ِج ُ
ک َ
ئت؟ َأ َ
َالسائِ َم ِه!!
َو َيمضيی َيتَخَ َّبط َيق َط ُع الطَّ َ
ريق ک َّ
آمدهام ،نمی دانم از کجا ،ولی آمدهام!
گامهایم را میبینم که در حرکتندپس راه میروم!
چه بخواهم ،چه نخواهم ،در حال سیرکردن هستم!
چگونه آمدهام ،چگونه راه را طی میکنم ،نمیدانم!
اما راه را همچون انسان به ستوه آمده از زندگی ،طی میکنم!!
چنین انسانی ،وقتی معنی و مفهوم و حکمت و هدف از زندگیش را نمیداند محال است به ارزشهایی که او را از عالم
حیوانیت ارتقا دهد ،ایمان بیاورد بلکه ،عکس آن ،روز به روز به سوی پستترین مکانها سیر میکند و به جایی میرسد
که از حیوانات پستتر میشود:

ِ
َ
َُ
ون ِ َُبا ُأو ٰلئِ َک ک َْاْلَ ْن َعا ِم َب ْ ُل ْم َأ َض ه ُأو ٰلئِ َک ُل ُم
ون ِ َُبا َو َُُه ْم َ َذان لَ َي ْس َم ُع َ
ِّص َ
[ُه ْم ُق ُلو لَ َي ْف َق ُه َ
ون ِ َُبا َو َُُه ْم أ ْع ُي لَ ُيبْ ُ
ون] (اعراف)129 :
ا ْلغَافِ ُل َ
 -1ایلیا ابوماضی
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«آنان دلهایی دارند که بدانها نمیفهمند ،و چشمهایی دارند که بدانها نمیبینند و گوشهایی دارند که بدانها نمی-
شنوند .اینان همسان چهارپایان هستند و بلکه سرگشتهترند .اینان واقعاً بی خبر (از اصالح دنیا و آخرت خود) هستند».
در دنیای حیوانات بزرگترین هدف ارضای شهوت و جنگ و جدال برای بقاء است .حیوانات با هم جنگ و جدال می-
کنند تا سرانجام نیرومندان بر ضعیفان فایق آیند و قوی ضعیف را بخورد یا از میدان به در کند:
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاک ُْم ِم ْن َذک ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاک ُْم ُش ُعوب لا َو َق َبائِ َ لِتَ َع َار ُفوا إِ َّن َأک َْر َمک ُْم ِعنْدَ اَّللَِّ َأ ْت َقاک ُْم]
[ َيا َأ ه َُّيا الن ُ
(حجرات)11 :
« ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودیم تا همدیگر را بشناسید .بی گمان
گرامیترین شما در نزد خدا متقیترین شما است».
مبارزهای که خداوند در جهان انسانی مقرر کرده است ،مبارزهای نیست که در آن یکی بر دیگری پیروز و غالب شود،
بلکه مبارزه ،مبارزه برای اصالح زمین است:

ِ
ِ
ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ي[
ض َل َف َسدَ ت ْاْلَ ْر ُض َو ٰلک َّن اَّللََّ ُذو َف ْض ٍ َع َل الْ َعا َْل َ
[و َل ْو لَ َد ْف ُع اَّللَِّ الن َ
َ

(بقره)151:

«اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلهی برخی دیگر از بین نبرد ،فساد زمین را فرا میگیرد ولی خداوند نسبت به
جهانیان لطف و احسان دارد».
انسان وقتی هدف ازخلقت خویش را فراموش کرد و ارتباط با او هم نوعانش در یک ارتباط حیوانی خالصه شد ،قطعاً
به سوی انحطاط و سقوط سیر خواهد کرد و فاعل و عامل این سقوط نیز خود اوست و علت چنین امری نیز به عدم ایمان
او به غیر محسوسات و به تبع آن عدم ایمان او به خدا و روز آخرت برمیگردد .ایمان به وحدانیت خدا ،حق پروردگار بر
بندگانش است ،آنگونه که پیامبر بدان اشاره میکند و میفرماید:
العب ِ
ِ
ِ ِ
« َق َالَ :ل ت ِ
اد َأن َيع ُبدُ ُه َو ل ُي ِ
ْشکُوا بِ ِه َشيئال»
َدری َما َح هق اَّللِ َع َلی الع َباد؟ َفإِ َّن َح َّق اَّللِ َع َلی َ

(مسلم )

«و فرمود :آیا میدانید حق خداوند بر بندگانش چیست؟ حق او بر آنها این است که او را به یگانگی عبادت کنند».
این در حالی است که اگر تمام مردم به فردی با قلبی مؤمن تبدیل شوند ،ذرهای به ملک و قدرت خداوند افزده نمیشود
اگرتمام مردم به فردی با قلبی فاخر تبدیل شوند ،ذرهای از ملک و قدرت او کاسته نمیشود .خداوند در یک حدیث
قدسی به این مسئله اشاره میکند و میفرماید:
لب رج ٍ ِ
ِ
ِ ِ
واح ٍد ِمنکُمَ ،ما ذا َد َ
ذالک فی ُملکی َشيئ لا
نسکُم َو ِجنَّکُم ،کُانُوا َع َلی َأت َقی َق ِ َ ُ
« َيا ع َبادی! َلو َأ َّن َأ َّو َلکُم َو َءاخ َرکُم َو إِ َ
ٍ
ِ
ِ
فج ِر َق ِ
لب َر ُج ٍ
واحد ِمنکُمَ ،ما َن َق َص ذلِ َک ِمن ُملکی
نسکُم َو ِجنَّکُم کَانُوا َع َلی َأ َ
َيا ع َبادی! َلو َأ َّن َأ َّو َلکُم َو َءاخ َرکُم َو إِ َ
َشيئ لا»

(مسلم )

«ای بندگان من! اگر در حقیقت اولین و آخرین فردتان از انس گرفته تا جن همه دارای یک قلب پرهیزگار شوید ،بر
ملک من چیزی را نمیافزاید ،و اگر در حقیقت اول و اخرتان و انس و جنتان همه دارای یک قلب ناپاک و پلید شوید،
ذرهای از ملک من را کم نخواهد کرد».
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این خود انسان است که در ایمان به وحدانیت خدا و روز قیامت سود ونفع میبرد و تنها خود اوست که در عدم آن
متضرر میشود و گمراهیش او را از مقام ایمان بر زمین پرت میکند:
[م ِن ْالتَدَ ى َفإِن ََّم َ ُّْيت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّ َفإِن ََّم َي ِض ه َع َل ْي َها] (اسراء)15 :
َ
«هرکس هدایت یابد راهیابیش به سود خودش است و هرکس گمراه شود ،گمراهیش به زیان خود اوست».
ِ
ِ
[و من جالدَ َفإِنَّم ُ ِ ِ ِ ِ
ي] (عنکبوت)6 :
ُيالدُ لنَ ْفسه إِ َّن اَّللََّ لَغَني َع ِن الْ َعا َْل َ
َ َ ْ َ َ
َ َ
«کسی که تالش میکند در حقیقت برای خود تالش کرده است چرا که خدا بینیاز از جهانیان است».
فسادی که موجب سقوط انسان از مقام ایمان به غیب (جهان و امور غیرمحسوس) به درّه هالکت میشود ،عدم ایمان او
به خدا و روز آخرت و گم کردن خود و اهداف خلقتش در زمین میباشد .این عدم ایمان و گم کردن خود ،در زندگی
انسان ،به شکل های مختلف و غیرقابل حصر و حد دیده می شود.
خاموش شدن نورانیت روح انسان که از نفخهی واالی روح خدایی اخذ و با مقداری خاک عجین شده است ،نتیجهای
جز غالب شدن مشتی خاک با تمام خصوصیات خاکیش و انتشار جنگ و جدال حیوانی در زمین در پی نخواهد داشت؛
مبارزهای که نتیجه ی آن سرکوبی ضعیفان و از بین بردن ارزشهای واقعی و چیره شدن ارزش های مادی و رواج روز به
روز آن بین بشر برای به دست آوردن متاع دنیوی و سرکوب کردن هرچه بیشتر مستمندان در شکل و قالب استعماری و
سرکشی و تجاوز هرچه بیشتر میباشد گرچه این ظلم و ستم و تجاوز خود را در شکل تمدن و پیشرفت بنمایاند.
انسان وقتی ایمان به غیب را از دست میدهد ،به جنبهی مادی خود توجه میکند؛ زیرا محور استمتاع و بهرهبری اوست؛
در نتیجه توجهاش به آن معطوف شده و به ماورای آن که عالم غیرمحسوسات است پا نمیگذارد یا راه نمییابد.
راستی حدود توجهات انسان به خود و به محیط اطراف و اکنافش تا چه حد است؟
راستی محیط مشخصی که خداوند آن را با ویژگیهای منحصر به خود به انسان ارزانی داشته است و با آن او را بر
بسیاری از مخلوقاتش برتری داده ،کدام محیط است؟
بدون شک انسان از محیط و نعمتهای موجودش استفاده میکند ،و گاه گاهی نیز با درایتی عجیب از آنها بهرهبرداری
میکند ،و با این کار ،خود را ارضا کرده و حتی برای بقایش بر دیگران چیره میشود .اما این وجود سایر نعمتها و
نیروهایی که به او عطا شده را در بیابانی خشک و غیرمسکونی رها میکند .او با از دست دادن نیروهایش ،تنها چیزهای
کم ارزش را از دست نمیدهد ،بلکه خیاالت ترسناک و حیوانات وحشی و درنده به او روی میآورند و در نهایت
میدانهایی نیز که از آنها بهرهبرداری میکند را فاسد میگرداند (یعنی محدوده و حوزهه جسمیش).
گمراه کنندگان مردم ،از حقیقت و واقعیتهای موجود ،افرادی هستند که به «الالهاالاهلل» ایمان ندارند و در زمین دارای
مقام و قدرتند و بر اساس معیارهای دنیایی انسانهای موفقی میباشند.
در جاهلیت معاصر این تفکر که «الالهاالاهلل» تاثیری در واقعیت عملی زندگی ندارد و این که در زندگی دنیایی ،مؤمن و
کافر با هم یکسان و هیچ تفاوتی با هم ندارند ،موجب میشود گاه گاهی به دل بسیاری از مردم خطور کند که معیارهای

48

www.ghotb.net

الالهاالاهلل روح زندگی

موفقیت ،موفقیت در مسائل فنی و علمی است که هیچ ارتباطی با مسائل اعتقادی ندارند ،و بدتر از این آنجاست که معیار
موفقیت در دنیای معاصر را کفر به «الالهاالاهلل» میدانند .پناه بر خدا.
سبب چنین خیال باطلی که بر جاهلیت معاصر چیره شده ،جهل نسبت به سنتها و قوانین خداوند حاکم بر جهان هستی و
سطحی نگری ،و نیز غلبهی شهوات بر عقل ،و در نتیجه ندیدن حق و واقعیتهای موجود و به تبع آن غفلت از روز قیامت
است:

ون َظ ِ
الر لا ِم َن َْ
ون]
اِل َي ِاة الده ْن َيا َو ُل ْم َع ِن ْاْل ِخ َر ِة ُل ْم غَ افِ ُل َ
[ َي ْع َل ُم َ

(روم)2 :

« (این اکثریت کوته بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را میدانند و از آخرت کامالً بیخبرند».
جهل نسبت به سنتهای خداوند در هستی ،سبب غفلت انسان از حقیقتی میشود که در کتاب خدا و بسیاری از آیات آن
بدان اشاره شده است و آن عبارت است از این که:
خداوند توانایی و قدرت را فقط به گروه خاصی عطا نکرده است ،بلکه میفرماید:
ال ن ُِمده ل ُؤلَ ِء و ل ُؤلَ ِء ِمن ع َط ِ
[ ُک ًّ
َم ُظور لا] ( اسراء)1 :
اء َر ِّب َک َ ْ
اء َر ِّب َک َو َما ک َ
ْ َ
َ َ
ٰ
َان َع َط ُ
«ماهریک از اینان (آخرت طلبان و دنیاپرستان) را از بخشایش پروردگارت کمک میرسانیم و (کافر و مؤمن را بر این
خوان یغما مینشانیم) .بخشایش پروردگارت هرگز از کسی ممنوع نگشته است».
دنیا ،به قول پیامبر بزرگوار  ،نزد خدا به اندازهی بال پشهای ارزش ندارد ،به همین خاطر است که خداوند به اندازهی
تالش و کوشش کافرین در جهت دست یابی به مسائل دنیایی ،آنها را از آن بهرهمند میکند:
َان ُي ِريدُ َْ
ون] (هود)15 :
اِل َيا َة الده ْن َيا َو ِزينَت ََها ن َُو ِّ
ف إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع َم َُُه ْم فِ َيها َو ُل ْم فِ َيها لَ ُي ْبخَ ُس َ
[ َم ْن ک َ
«کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند( ،برابر سنت موجود در هستی ،پاداش دسترنج و) اعمالشان را
در این جهان بدون هیچگونه کم و زیادی میدهیم».
از طرف دیگر ،دنیا محل آزمایش و ابتالء انسان است و خداوند نیز انسان را برای آزمایش و امتحان آفریده است:
[إِنَّا َخ َل ْقنَا ْ ِ
ان ِم ْن ُن ْط َف ٍة َأ ْم َشاجٍ َن ْبتَلِ ِيه َف َج َع ْلنَا ُه َس ِميعال َب ِصْي لا] (انسان)1 :
اْلن َْس َ
«ما انسان را از نطفهی آمیخته (از اسپرم و اوول) آفریدهایم ،و چون او را میآزماییم ،وی را شنوا و بینا کردهایم».
[إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع َل ْاْلَ ْر ِ
ض ِزينَ لة َُها لِنَ ْب ُل َو ُل ْم َأ ه ُُّي ْم َأ ْح َس ُن َع َمالل ] (کهف )2:
«ما همهی چیزهای زمین را زینت آن کردیم تا ایشان را بیازماییم ( و ببینیم از آنان) کدامیک کار نیکوتر میکنند».
اگر خداوند دنیا را به گروهی میداد و آن را خاص آنها میکرد و گروه دیگری را از آن منع میکرد ،دیگر آزمایش و
ابتالء معنی نمیداشت .آزمایش در این جا وقتی معنی میدهد که آن را به کلّ بشریت بدهد .سپس آنها را آزمایش کند،
تا ببیند کدامیک از آنان مفتون زندگی دنیایی میشود و از پروردگارش و روز آخرت غافل و کدامیک بهره و نصیب
مورد نیاز خود را از آن میگیرد ،و خود را بنده و عبد خداوند میگرداند و نسبت به اوامر او ملتزم میشود .به همین
خاطر است که بخشیدن قدرت و توانایی به کافر و مسلمان یکسان است و شرط به دست آوردن و کسب دنیا و در نتیجه
پیشرفت و رشد ،اتخاذ اسباب است و هیچ ربطی به مسلمان یا کافر بودن افراد ندارد.
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اما آنچه بینکافر و مسلمان متفاوت است و بسیاری در اثر سطحی نگری و مغلوب شهوات شدن و غفلت از آخرت آن را
به دست فراموشی سپردهاند ،این است که خداوند دربارهی کافرین میفرماید:
ِ
ِ َ
ش ٍء] (انعام)44 :
[ َف َل َّم ن َُسوا َما ُذک ُِّروا بِه َفت َْحنَا َع َل ْيه ْم أ ْب َوا َ ُک ِّ َ ْ
«هنگامی که آنها فراموش کردند آن چه را که بدان متذکر و متعّظ شده بودند ،درهای همه چیز را به رویشان گشودیم».
ٍ ِ
الس َم ِء َو ْاْلَ ْر ِ
ض] (اعراف)96 :
َ
[و َل ْو َأ َّن َأ ْل َ ا ْل ُق َرى ََمنُوا َو ا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َب َرکَات م َن َّ
«اگر مردمان این شهرها و آبادیها (به خدا و پیامبران) ایمان میآوردند و از (کفر و معاصی) پرهیز میکردند ،برکات
آسمان و زمین را بر روی آنان میگشودیم».
درهای دنیا و مادیات بر روی کافرین باز است ،یا حداقل ممکن است خداوند آنها را برایشان بگشاید ،اما درهای برکات
بر رویشان گشوده نیست ،زیرا خداوند آن را به مؤمنین اختصاص داده است .کافرین اگرچه ظاهراً در رفاه کامل مادی به
سر ببرند ،چنان رفاهی که شهوت پرستان آن را نهایت اهداف زندگی دنیایی خود گمان میکنند ،اما براستی از این
نعمت بزرگ (برکت) بیبهره اند .کسی که در این زمینه احتیاج به نمونه داشته باشد کافی است به زندگی امروزی در
غرب نگاهی بیندازد .او به خوبی خواهد دید که غرب با تمام تکنولوژی و پیشرفتهای مادی و علمی ای که از آن
برخوردار است اما قلق و اضطراب و خودکشی و بیماریهای مختلف روحی و روانی دامنگیرشان شده است و مسائلی
چون شراب خواری و مواد مخدر و تخلفات دیگر و در نهایت حرص شدید به ارضای کامل شهوات باعث شده که نه در
وقت و نه در مال و نه در خانواده و نه در فرزندانشان برکتی مشاهده نشود ،و از مقام وموقعیت و آرامشی که دلهای
مؤمنین را فراگرفته است ،بی بهره باشند:
َ
( رعد)18 :
[ألَ بِ ِذک ِْر اَّللَِّ َتطْ َمئِ هن ا ْل ُق ُلو ُ ]
«آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرامش مییابند».
عالوه بر سنت «استدراج» که خداوند مهلت و فرصت کافی به کافرین میدهد تا به تدریج به سوی نابودی و هالکت
ابدی در زندگی دنیایی سیر کنند و در جهان آخرت نیز به سوی آتشی که برای آنها مهیا شده است داخل شوند ،فرق
اساسی بین زندگی کافر و مؤمن در وجود چنین آرامشی است که بیان شد:
[ َف َلم نَسوا ما ُذکِّروا بِ ِه َفتَحنَا ع َلي ِهم َأبوا ُک ِّ َ ٍ
ون * َف ُقطِ َع َدابِ ُر
َال ْم َب ْغ َت لة َفإِ َذا ُل ْم ُم ْبلِ ُس َ
شء َحتَّى إِ َذا َف ِر ُحوا بِ َم ُأوتُوا َأ َخ ْذن ُ
ْ َ ْ ْ َْ َ
ُ
َّ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َو َْ
ي] ( انعام)44-45 :
اِل ْمدُ َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
ا ْل َق ْو ِم ا َّلذ َ
«هنگامی که آنها فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متّعظ شده بودند ،درهای همه چیز (نعمتها) را به رویشان
گشودیم تا آنگاه که بدانچه داده شده بودند شاد و مسرور گشتند ،ما بناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر
ماندند( .به این ترتیب) نسل ستمکاران ریشه کن شد و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزاست».
اگر چنین گمان شود که ایمان به «الالهاالاهلل» هیچ تاثیری در زندگی دنیایی انسان ندارد( ،براستی باید گفت ):گمانی
است که تنها از ذهن کسانی تراوش میکند که لذّت ایمان را نچشیدهاند و لذت چنین ایمانی به دلهایشان نفوذ نکرده و
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چون در غفلت به سر میبرند چنین گمانی میکنند که لذتهای پستی که از آن بهرهمندند ،شیرین ترین چیزهایی هستند
که انسان در زندگی دنیایی به آنها دست مییابد ،بنابراین هرگز تصدیق و تصور چنین ایمانی را نخواهند کرد:
ِ
[إَِنم َّاَّت َُذوا َّ ِ
اء ِم ْن ُد ِ
ون] (اعراف)11 :
ون َأ ََّنُ ْم ُم ْهتَدُ َ
َي َس ُب َ
الش َياط َ
ون اَّللَِّ َو َ ْ
َّ ُ ُ
ي َأ ْول َي َ
«آنها به جای خدای یزدان ،شیاطین را به دوستی و سروری گرفتهاند و خویشتن را راه یافته پنداشتهاند».
اِليا ُة الده ْنيا و يسخَ ر َ ِ ِ
ِ ِ
ين ََمنُوا] (بقره)111 :
ون م َن ا َّلذ َ
[زُ ِّي َن ل َّلذ َ
َ َ َ ْ ُ
ين َک َف ُروا َْ َ
«زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و مؤمنان را مسخره میکنند».
مسلمانان آنگاه که به فرامین الهی چنگ بزنند ،به نهایت آن قدرتی که خداوند به آنها وعده داده است خواهند رسید:
ض کَم استَخْ َل َ ِ
ِ
[وعدَ اَّللَُّ ا َّل ِذين َمنُوا ِمنْکُم و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
ين ِم ْن َقبْلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّکن ََّن َُُه ْم ِدين َُه ُم
ف ا َّلذ َ
َّ
ْ َ َ
َ َ
اِلات َل َي ْستَخْ ل َفن َُّه ْم ِف ْاْلَ ْر ِ َ ْ
َ َ
ا َّل ِذي ْارت ََض َُُه ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن لا َي ْع ُبدُ ونَنِي لَ ُي ْ ِ
ُون ِب َش ْيئ لا] (نور)55 :
ْشک َ
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند وعده میدهد که آنان را قطعاً جایگزین در زمین
خواهد کرد ،همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است .همچنین آیین (اسالم) ایشان را که برای آنان
میپسندد حتماً در زمین پا برجا و برقرار خواهد ساخت ،و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل میسازد.
مرا میپرستند و چیزی را انبازم نمیگردانند».
عالوه بر قدرتی که به آنها داده میشود ،از برکات زندگی نیز بهرهمند میشوند .ارتباط دلهایشان با خداوند نعمت کمی
نیست .آنان با داشتن چنین ارتباطی چنان احساس میکنند که خداوند قریب آنها و حافظ و نگهبان اعمال و سکنات
آنهاست ،پس به اجابت دعاهایشان و پاک شدن جوامعشان از فحشا و منکر و نیز اطمینان مردم به خود ،مطمئن میشوند.
این که مؤمنان دارای یک نظام خانوادگی مستحکمی هستند و روح دوستی و محبت ،آنها را چنان به هم متصل کرده که
همگی چون افراد یک خانواده میباشند ،واین که با اطمینان و آرامش خاطر در جهت کسب روزق و روزی گام بر می-
دارند ،همه ی اینها نعمتهای بس بزرگی هستند که نتیجه و ثمرهی چنان ارتباطی میباشد.
بین نعمتهایی که مسلمانان از آن بهرهمندند و بین متاع و بهرهی کافرانی که خداوند دربارهی آنها میفرماید:
ِ
ون ک ََم ت َْأ ُک ُ ْاْلَ ْن َعا ُم] (محمد)11 :
ون َو َيأْ ُک ُل َ
ين َک َف ُروا َيت ََم َّت ُع َ
[ َو ا َّلذ َ
«در حالی که کافران (از نعمتهای دنیا) لذت می برند و همچون چهارپایان میچرند»
فرق اساسی وجود دارد .این نعمتهایی که مسلمان از آن بهره میبرد ،تنها نعمتهای دنیایی است ،اما حیات اُخروی و
دنیای پس از مرگ و نعمتهای جاودانهی آن ،برای او ،خود داستان دیگری دارد.
در آن دنیا مؤمنین از نعمتهایی بهره میبرند که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی چیزی دربارهی آنها شنیده و نه به دل
کسی خطور کرده است .این نعمتها تنها خاص مؤمنین است:
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
الر ِ
ين ََمنُوا ِف َْ
اِل َي ِاة الده ْن َيا َخالِ َص لة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة]
زْق ُق ْ ل َي ل َّلذ َ
[ ُق ْ َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اَّللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َو ال َّط ِّي َبات م َن ِّ
(اعراف)11 :

51

الالهاالاهلل روح زندگی

www.ghotb.net

«بگو چه کسی زینتهای خداوند را که برای بندگانش آفریده تحریم کرده است؟ بگو :این چیزهای پاکیزه برای افراد با
ایمان در این جهان آفریده شده است و در روز قیامت اینها همه در اختیار مؤمنان قرار میگیرد».
اما آنان که مؤمن نیستند و میگویند ما را از سخن گفتن دربارهی این مسائل سودی نیست ،چنین افرادی چقدر برگرمای
آتش جهنم و تحمل آن صبورند .زندگی مؤمن و کافر نه در دنیا و نه درآخرت با هم همسانی و همخوانی ندارد:
ِ
ِ ِ
[ َأم نَجع ُ ا َّل ِذين َمنُوا و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
ي کَا ْل ُف َّج ِ
ين ِف ْاْلَ ْر ِ
ار] (ص)18 :
ض َأ ْم ن َْج َع ُ ا ُْْلتَّق َ
اِلات کَا ُْْل ْفسد َ
َّ
َ َ َ َ
ْ ْ َ
«آیا کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام میدهند ،همچون تبهکاران به شمار آوریم؟ و یا اینکه
پرهیزگاران را با بزهکاران برابر داریم».
اِل ِ
َات َأ ْن نَجع َلهم کَا َّل ِذين َمنُوا و ع ِم ُلوا الص َِ
[ َأم ح ِسب ا َّل ِذين اج ََتحوا السيئ ِ
ون]
ات َس َو لاء َ ْ
َيک ُُم َ
َم َي ُ
َّ
َ َ َ َ
َ ْ َ ُ
ْ َ َ
اء َما َ ْ
ْ َ ُ ْ
َّ ِّ
اِت ْم َس َ
ال ْم َو ََم َ ُ ُ
(جاثیه)11 :
«آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها میشوند ،گمان میبرند که ما آنان را همچون کسانی به شمار میآوریم که
ایمان میآورند و کارهای شایسته انجام میدهند و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان میباشد؟ (اگر چنین
بیندیشند) چه بد قضاوت و داوری میکنند».
برای مؤمن ،این کافی است که نسبت به طاغوتهایی که مردم جاهالنه در برابر آنان سر تسلیم و تعظیم فرود میآورند،
احساس آزادی کند ،این طاغوتها خواه خدایی جز اهلل باشد که عبادت شود ،خواه قانونگذاری باشد که از قوانینش
تبعیت شود ،خواه عرف و عادت نادرستی باشد که مردم ازآن پیروی کنند یا شهوت و هوایی باشد که صاحبش را در
چنگ خود گرفته است ،و یا بحرانی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و یا فکری باشد که بر صاحبش چیره و مسلط گشته و
او را اسیر خود کرده است .تمام اینها طاغوتهایی هستند که در هر جاهلیتی با هر نام و نشانی ،مردم را استثمار و به سمت
و سوی ذلت و خواری سوق میدهند.
جاهلیت معاصر چنین گمان میکند که انسان را از تمام قید و بندهایی که مانع پیشرفتش میشوند ،آزاد کرده و تمام
طاغوتها را از بین برده و نابود کرده است ،اما اگر خوب به واقعیتهای موجود بنگریم و اگر عناوین فریب دهندهای
که ما را از دیدن حقیقت غافل میکنند ،رها کنیم ،میبینیم که قرن معاصر در اروپا بزرگترین متجاوزان تاریخ را تربیت
کرده است ،از جمله :هیتلر آلمانی ،موسولینی ایتالیایی و فرانکوی اسپانیایی و در یوگسالوی تیتو ،اما اتحاد جماهیر
شوروی که سقوط کرد و خود به تنهایی در جهان ادعای یکه تازی میکرد ،فروید و نظریهی گمراه کنندهاش  ،و بر
رأس این هرم سیاه ،استالین؛ آن رهبر بی مانند ،استالینی که خروشچف بعد از مرگش دربارهاش چنین گفت:
«استالین مردی سفاک و مجرم و تشنهی خون بود و اشتباهاتی را مرتکب شد که جایز نیست چنین اشتباهاتی تکرار
شوند».

1

 -1در بیستمین گردهمایی حزب کمونیست که در آن خرشچف استالین را محکوم می کرد ،یکی ازحاضرین سوالی را به صورت مکتوب نوشت و تقدیم خرشچف شد.
او در یادداشتش چنین نوشته بود :شما در زمان استالین که عضو بارز حزب بودید ،چرا در برابر جنایات استالین سکوت کردید؟ خرشچف نیز که مردی حاضر جواب و
صریح لهجه بود گفت :چه کسی چنین سوالی را مطرح کرده است؟ کسی جواب نداد .بعد از چند لحظه گفت :ای سوال کننده! حاال که علت را فهمیدیف باید بگوم:
من هم مثل شما ( که امروز از معرفی کردن خود می ترسی )،میترسیدم.
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اگر طاغوت احزاب را کنار بگذاریم و نظری به جهان لیبرال (آزاد) امروزی بیاندازیم ،میبینیم که این جهان (حداقل) در
دو زمینه آزاد است:
.1بی بند و باری اخالقی.
 .1الحاد.
اما واقعیت این است که این جهان (جهان لیبرال) ،علی رغم صحنههای زیبایی از دمکراسی که بر آن حاکم است،
طاغوت کاپیتالیسم (سرمایهداری) بر آن حکم میراند ،کاپیتالیسمی که یهود با تمام طبیعت و خوی طغیانگریش که در
سرشتش نهفته ،بر اریکهی آن سوار است.
در نظام های جاهلی ،نوع نظام هر چه باشد و از هر وسایل و نیرویی که استفاده کند ،مشکل اساسی اینجاست که
قانونگذار در چنین نظامهایی خود بشر است ،نه خداوندی که فرمانروای عادل و مهربان و دانا است.
وقتی بشر ادعا کند که از حق الوهیت (فرمانروایی) برخوردار است ،قطعاً مردمان را به دو دستهی «ارباب و رعیت» تقسیم
میکند ،در نتیجه حق تحریم و تحلیل امور را به غیرخدا میسپارد ،و عامالن چنین کاری در کنار معبودان دیگری چون
ملی گرایی ،مصالح ملی ،دیدگاه جهانی شدن ،انقالب صنعتی ،علم و یا طاغوت شهوت و هوس ،به جای خداوند یگانه و
تنها ،پرستیده میشوند.
مؤمنین باید عبادتشان را خالصانه خاص خدای یگانه کنند و با سلب حقّ الوهیت از خدایان دروغین زمینی و با مطیع شدن
نسبت به منهج ربّانی و دین خدایی ،خود را از تمام طاغوتها (با هر رنگ و شکلی که دارند) رها و آزاد کنند.
***
هدف ما بحث از ایمان به روز آخرت و زنده شدن دوبارهی مردگان و مسئلهی حشر و نشر و جزا و پاداش و در نهایت
بهشت و جهنم آنها نیست ،بلکه هدف ما این است که بگوییم:
کرانه ی دید انسان چقدر محدود است و تصورات و افکارش چقدر گمراه کننده است آنگاه که تمام هم و غم و ایمان و
عقیدهاش را تنها و تنها در چارچوب زندگی دنیایی بدون ارتباط با آخرت محصور و خالصه میکند.
و نیز هدف ما این است که بگوییم :چقدرکرانهی دید انسان وسیع است ،و تصورات و عقاید و افکارش چقدر صحیح
است ،آنگاه که به آخرت مؤمن شود و زندگی دنیایی را در جای خاصّ و ویژه خود ببیند ،و برایش به اندازهای ارزش
قرار دهد و به آن توجه کند که شایستهی آن است.
راستی اگر یکی از چشمانت را ببندی و یکی از انگشتانت را به دیگری نزدیک و نزدیکتر کنی تا جایی که آن را لمس
کند ،حال حجم و اندازهی انگشت را چقدر میبینی؟ انگشت مانع از دیدن چه مقدار از مساحت اطرافت شده است؟
سپس انگشتت را مقداری از چشمت دورکن ،اکنون مساحت فضای اطرافت را چه مقدار میبینی؟ چنین مثالی ،مثال
انسانی است که خود را به زمین و خاک چنان گره زده که آن را در برابر دیدگانش بسیار عظیم و سرسامآور میبیند ،و
همین زمین خاکی مانع از دیدن دنیای ماورای او شده است؛ اما همین که انسان مقداری از زمین فاصله گرفت ،ارزش
واقعی آن را میبیند و در همان وقت اُفقی وسیعتر که ماوراء این کرهی خاکی است ،مشاهده میکند:
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اِل َيا ُة الده ْن َيا إِلَّ َُْهو َو َل ِعب َو إِ َّن الدَّ َار ْاْل ِخ َر َة َ ُِه َي َْ
[ َو َما ٰل ِذ ِه َْ
ون]
ان َل ْو کَانُوا َي ْع َل ُم َ
اِل َي َو ُ

(عنکبوت)64 :

«زندگی دنیا جز لهو و لعب نیست و زندگی سرای آخرت زندگی واقعی است ،اگر فهم و شعور داشته باشید».
با این وجود ،خداوند در منهج «الالهاالاهلل» از انسان نمیخواهد که دنیا و متعلقاتش را رها کند ونسبت به آن بی توجه
باشد و آن را بی ارزش یا کم ارزش بداند و در نتیجه اقدام به آبادانی و عمارت آن نکند ،بلکه او را امر کرده که زمین را
آباد کند .او را متوجه این مسئله میکند که به اندازه ی ارزشش به آن توجه کند ،تا مانع توجه او به قیامت نشود .او را امر
می کند که دنیا را در مکان واقعی خود ببیند ،تا متاع و کاالی فانی آن ،او را نسبت به متاع جاویدان و حقیقی آخرت
غافل نکند و فریب ندهد.
مقتضیات «الالهاالاهلل» در زمینهی ایمانی شامل اموری (نیز) میشود که پیامبر  در حدیثی که جبرئیل به خدمتش می-
رسد و میخواهد با طرح سواالتی امور دین را به مسلمانان تعلیم دهد ،بیان میفرماید .در این حدیث چنین آمده است:
«جبرئیل خدمت پیامبر رسید و عرض کرد :ایمان چیست؟ پیامبر  فرمود :ایمان عبارت است از این که به خدا و
فرشتگان خدا و کتابهای آسمانی و پیامبران و روز آخرت و تقدیرات؛ خیر و شرّ ،مؤمن باشی».
هریک از این امور خود شرایطی دارند که ایمان به آنها مسلتزم رعایت آن شرایط است .در اینجا مجال بحث و سخن از
این شرایط به صورت مفصل نیست.
اشارهای کوتاه و گذرا به ایمان به تقدیرات خداوند و نقش آن در آرامش دلهای مؤمنین آنگاه که گرفتار مشکالت و
حوادث و مصیبتهایی میشوند ،خواهیم کرد.
بدون شک ایمان به این که هر آنچه به انسان میرسد ،در تقدیر اوست ،و هر آنچه به او نمیرسد در تقدیر او نیست ،و
ایمان به این که تمام تقدیرات خداوند همه خیر هستند و هرآنچه اتفاق میافتد همه در دست قدرت اوست .او صاحب و
مالک همه چیز است و هرگونه که بخواهد در امورات هستی تصرف میکند ،تاثیری عجیب در روحیهی انسان خواهد
داشت به طوریکه میتوان گفت :هیچ چیزی به این اندازه نمیتواند آرامبخش قلب انسان باشد:
(مسلم )
« َأ َّن َما َأ َصا َب ُه ل َيکُن لِ ُيخطِ َئ ُه َو َأ ََّن َما َأخ َط َأ ُه َل َسکُن لِ ُيصي َب ُه»
«هرآنچه به او میرسد قرار نبوده که به او نرسد و هرآنچه به او نمیرسد قرار نبوده که به او برسد».
َ
َ
(مسلم )
يس ذلِ َک َّإل لِلمؤ ِم ِن»
ْساه َشک ََر َفک َ
بَ ،ف َ
َان خَ ْي لا َل ُه َو َل َ
کان خْي لا ل ُه َو إن أصا َبت ُه َ ّ
«إِن أ َصا َبت ُه َ ّ
ُضاه َص َ َ
« اگر مشکلی بر او وارد شود صبر کند ،پس صبر برایش خیر است .اگر نعمتی به او برسد شکر نعمت کند ،پس شکر
نعمت برایش خیر است ،این حالت ،خاص مؤمن است».
در مقابل چنین حالتی ،حالت دیگری وجود دارد که ما حصل آن ،قلق ،اضطراب ،سرگردانی ،خودکشی و دچارشدن به
انواع بمیاریهای روحی و روانی و معتادشدن به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی و تخلفات دیگری است که در واقع
جاهلی امروز دیده میشود؛ جوامعی که به خدا و روز آخرت و تقدیرات خداوند ایمان ندارند .ایمان به چنین مواردی در
دلهای مؤمنین آرامش و اطمینانی را نصیب صاحبش میکند که تسکین دهندهی اعصابش خواهد بود.
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ایمان به تقدیرات خداوند ( قضا و قدر) در منهج «الالهاالاهلل» به معنی توکل منفی و عدم أخذ اسباب و وسایل ،و در
نهایت عدم احساس مسئولیت در مقابل اعمال و کرداری که فرد انجام میدهد و نتیجهای جز اشتباه و گناه در برندارد،
نیست .ایمان به تقدیرات در چنین منهجی ساختاری منحصر به فرد دارد که نسل نخست جامعهی اسالمی آن را به خوبی
درک کرده و در طول تاریخ هرآنکس که با علم و آگاهی کامل به خدا ایمان آورده باشد ،آن را فهمیده است.

 -1به مفهوم «قضا و قدر» در کتاب «مفاهیم ینبغی أن تصحح» مراجعه کنید.

1
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مقتضیّات تعبدی «الالهاالاهلل»
وقتی مقتضیات ایمانی «الالهاالاهلل» عبارت بودند از :ایمان به خدا ،فرشتگان ،روز آخرت و تقدیرات الهی ،و نیز شامل
توحید ربوبیت و الوهیت و توحید صفات و اسمای خداوند میشد ،مقتضیات بندگی «الالهاالاهلل» نیز عبارتند از :تخصیص
تمام وجوه عبادت به خداوند واحد و ملتزم بودن به دستورات و اوامر او در این امر ،آنگونه که او میخواهد ،نه آنگونه
که بندگان دوست دارند.
اساس چنین امری بر این اصل استوار است که :از آنجایی که خداوند پروردگاری است واحد و بدون شریک؛ بنابراین
جهت دادن و تخصیص عبادت به او و گرفتن کیفیت انجام عبادت از او ،امری منطقی و طبیعی به نظر میرسد .منهج
قرآن تاکید بسیاری بر این مسئله دارد؛ زیرا این مسئله ارتباط مستقیم با مسئلهی عقیده دارد .پس در این دین و منهج ربّانی
عقیده امری درونی و محض و شکلی خیالی و بدون جهت و چارچوب مشخص و خشک نیست .این عقیده در درون
دلها جای دارد ،امری مرتبط با روح بشری است .در شکل واقعی خود ظهور نمییابد مگر زمانی که درون را فراگیرد.
مسیرش مشخص است .وظیفهاش مشخص کردن و روشن کردن مسیر و مکان و موقعیت صحیح و درست امورات است.
عقیده تفکر معینی است که احساسات و مشاعر معینی را همراهی و هدایت میکند .عقیده امری است که مجموعه اعمال
مشخص ا زآن صادر میشود تصوری مشخص از حقیقت الوهیت را به اندازهای که استعداد بشری بتواند آن تصور و
تحمل کند ،به او ارائه میدهد.
موجودات فانی قادر نیستند بر موجود ازلی علم محیط داشته باشند؛ زیرا جزئیات قادر نیستند بر کلیات احاطه یابند .انسان
نیز مکلف به شناخت کامل ذات خداوند (نیست) و نشده است ،حتی کُنه بسیاری از اشیاء محسوس و غیر محسوسی را
که هرلحظه با آنها سروکار دارد ،از او پنهان است .او تنها صفات و خصوصیاتشان را میشناسد .علم بعد از شکافتن اتم و
تجزیهی آن عاجزانه در مقابل شناخت ذات و کُنه او سر تسلیم فرود آورد ،و به شناخت صفات و خصوصیاتش اکتفا
کرد .خداوند هرگز انسان را مکلف به شناخت ذات خود نکرده است؛ زیرا او خوب میداند که انسان از درک این امر
عاجز است ،اما خود را از طریق صفات و اسمائش به انسان معرفی کرده است؛ زیرا انسان از این طریق توانایی شناخت او
را دارد  ،و خداوند نیز استعداد و وسیلهی این کار را به او داده است:
يف َْ
[ َأ لَ َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُل َو ال َّلطِ ُ
اْلبِ ُْي] (ملک)14 :
«مگر کسی که (مردمان را ) میآفریند (حال و وضع ایشان را) نمیداند و حال اینکه ،او دقیق و باریک بین و بس آگاه
است».
خداوند خود را با صفات و اسمائش به انسان معرفی کرده است .او میداند که انسان اگر این صفات و اسماء را بشناسد،
او را شناخته است ،و به اندازهی تالشش در این زمینه به خیر دنیا و پاداش آخرت نائل میگردد .اسماء و صفات خدا
چون وسیلهای برای شناخت او هستند و در اختیار انسان قرار داده شدهاند ،به عنوان ستون و پایهی عقیده قلمداد میشوند.
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روح ،راه و مسیری مشخص به سوی خداوند دارد .او را میشناسد .به وجودش ایمان میآورد .با او ارتباط برقرار میکند.
اوامر و فرامینش را دریافت میکند .علم از درک چنین راه و روشی عاجز است ،ولی چنین عجزی وجود و تاثیر روح را
نفی نمیکند .علم از این که ما را هدایت کند که چگونه فکر کنیم ،چگونه مسائل را یادآور شویم ،عاجز است و این در
حالی است که هر لحظه در حال فکر کردن و یادآوری مسائل هستیم ،اما با وجود چنین عجزی از سوی علم ،کسی
نیست که مدعی شود که چون علم عاجز از درک چگونگی تفکر و یادآوری است ،پس تفکر و یادآوری مسائل ،امری
محال میباشد .چرا؟ چون آثار چنین اموری (تفکر و یادآوری) هرلحظه نمایان و برای انسان ملموس هستند.
جریان روح نیز چنین است .عدم درک و شناخت راه ها و مسیر روح برای شناخت خدا و برقراری ارتباط با او ،وجود و
تأثیرش را نفی نمیکند ،اما در اینجا تنها فرقی که وجود دارد این است که اگر تمام بشر در حالت طبیعی خود به سر
ببرند ،روحشان راه طبیعی خود را طی میکند که همان راه اتصال و پیوستن به خدا است ،ولی بیشتر مردم این کار را
نمیکنند و روحشان را رها نمیکنند که راه طبیعی خودش را طی کند .این امر هم به این خاطر نیست که خداوند در آنها
توانایی و استعداد چنین کاری را قرار نداده باشد بلکه خداوند تمام بندگانش را بر سرشت پاک آفریده است ،ولی گاه
گاهی بیماری هایی بر حواس و نیروهای مدرکه این مخلوقات و بندگان ،بیشتر از جاهای دیگرش ،عارض میشوند و
زمانی که روح دچار بیماری شد ،بصیرتش را از دست میدهد و شعاعاش منقطع میشود (یعنی قدرتش کم میشود).
ما نمی خواهیم از دنیای روح و عجایب آن بحث کنیم؛ زیرا عالم روح ،دنیایی بسیار عجیب و شگفت انگیز است.
(راستی) انسان در یک لحظه چگونه احساس میکند که با خالقش در ارتباط است؟ چگونه او را میخواند و مورد
استجابت قرار میگیرد و این استجابت را نیز احساس میکند و یقین دارد که این حالت حقیقت دارد و امری خیالی
نیست؟! حال اگر خداوند در همان حال دعای بندهاش را استجابت کند( ،راستی) حال انسان چگونه خواهد بود؟!
انسان چگونه با دنیای غیب به وسیلهی رؤیای صادقه ارتباط برقرار میکند ،آن هم بعد از لحظاتی نه چندان طوالنی؟!
چگونه به وسیلهی علمِ «تله پاتی» چیزهایی را بخاطر میآورد که در دسترس حواس نیست؟!
این شگفتیها برخی از مردم را چنان شگفت زده و متحیّر ساخته که جهان شهادت را رها کرده و در عالم روح غرق
شدهاند ،و چنین ادعا میکنند که با این کار میخواهند به خدا نزدیک و نزدیک تر شوند و برای کسب رضایتش تالش
کنند.
اینجاست که خداوند بندگانش را به عبادت و پرستش خود فرا میخواند و خود نیز راههای عبادتش را برای آنها ترسیم
و معین میکند .با بهکارگیری چنین راههایی است که روح در مسیر خاص خودش سیر میکند؛ در تواضع و خشوعاش
نیست به خدا ،در تفکر و تدبرش در مخلوقات او .در چنین مسیری است که بدن انسان همان جایگاه و موقعیت خاص
خود را به دست میآورد؛ در قیام ،رکوع ،سجود ،قعود و در تمام زمینهها.
عبادت این چنین «شمولیت» پیدا میکند ،و هرآنچه که خداوند دوست دارد و بر آن راضی است را فرا میگیرد؛
«شمولیتی» که تمام جوانب زندگی را در بر میگیرد:
ِ
ي]
[ ُق ْ إِ َّن َصال َِت َو ن ُُسکِي َو َ ْ
اي َو ََم َ ِات َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
َم َي َ

(انعام)161 :
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«بگو :نماز و عبادت و مُردن و زیستن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است».
در این فرصت مجال بحث از انواع عبادت نیست چرا که این قسمت بررسی خاص خود را میطلبد .اما در مورد امور
مربوط و متعلق به آن و اموری که مربوط به مقتضیات «الالهاالاهلل» در زمینهی بندگی و پرستش میشوند ،بحث خواهیم
کرد.
قرآن بر مسئلهی عبادت بسیار تاکید میورزد ،علت چنین تاکیدی به وجود آمدن انحرافاتی است که در دوران جاهلی
ظهور کرده ،و نیز ارتباط مستقیمی است که این مسئله با قضیهی عقیده دارد؛ زیرا وقتی عقیده دچار انحراف شد ،عبادت
هم به ناچار دچار انحراف میشود .وقتی عقیده تصحیح شد به ناچار عبادت هم در مسیر صحیح خود قرار می گیرد و
انجام میشود.
(در طول تاریخ) تمام جاهلیت ها در مسئلهی عقیده و به تبع آن عبادت ،بنا به عوامل مختلف ،دچار انحراف شدهاند.
بزرگداشت و احترام بیش از حد ،یکی از آفتهای قلب بشری است .قلب بشری وقتی نسبت به شخص یا چیز معینی
حبّ شدید پیدا کرد ،صاحباش را وادار میکند که آن را مقدّس بشمارد و در نتیجهی آن ،قداستش به درجهای خواهد
رسید که حبّ او تبدیل به عبادت میشود!!
محبّت ن سبت به دیگران و احترام گذاشتن به آنها ذاتاً امری مطلوب است و انحراف به شمار نمیآید بلکه آثار و بازتاب
یا واکنش نفس سالم در برابر دیگران است .نفس سالمی که خداوند آن را برای ادای واجباتِ مشخص و معین در
زندگی خلق کرده است .پس اگر مردم نسبت به پیامبران محبت نمیداشتند و به آنها احترام نمیگذاشتند و (نگذارند)،
هرگز برنامهی آنها را نمیپذیرفتند و زندگیشان را بر اساس تعلیمات خدایی که برایشان نازل شده است ،پایهریزی
نمیکردند ،و نمیکنند.
اگر محبت و بزرگداشتی که خداوند و پیامبرش آن را نسبت به علما و دانشمندان بر مردم واجب کردهاند ،ابراز نمیشد
و (نشود) علماء در میان امت هیچ نقش و تاثیری نمیداشتند ( و نخواهند داشت) اگر محبت و احترامی که فرزندان نسبت
به والدین ابراز میدارند ،نمیبود ،تعلیم و تربیت انجام نمیگرفت و هرگز فرزندان از والدین مسائل مورد نیاز زندگیشان
را درخواست نمیکردند.
اما زیادهروی در اظهار محبت و احترام است که سببب انحراف می شود ،و منجر به تقدس دیگران و در نتیجه منجر به
عبادت آنها می گردد.
ابن عباس

انحرافات جاهلیت گذشته و عبادتِ «ودّ» « ،سواع»« ،یغوث»« ،یعوق» و «نسر» را این چنین بیان میکند و

میفرماید:
«ودّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر نام صالحانی از قوم نوح بودند که بعد از مرگشان ،شیطان به پیروانشان چنین القا کرد
که به خاطر بزرگداشت آنها مجسمههایی بسازند و آنها را با نامهایشان نامگذاری کنند .پس قومشان این کار را کردند.
آن گروه از مردم آنها را عبادت نکردند .زمان گذشت و گذشت و نسلهای نخستین از بین رفتند و نسل های بعدی
آمدند .آنها هدف از ساختن مجسمه ها را فراموش کرده و به عبادت آنها پرداختند».
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بشریت همچنان در رکاب چنین انحرافی دور میزد ،تا سرانجام به شرک نسبت به خدا منجر شد (و شرک با انواع شاخ و
برگهایش پا به عرصهی زندگی انسان گذاشت).
***
در مقدمه به محدودیت دایرهی محسوسات بشر و تاثیر آن در امر عقیده اشاره کردیم ،در اینجا نیز به تاثیر این محدودیت
در امر عبادت و بندگی خدا اشاره خواهیم کرد.
بتهایی که به صورت مجسمههایی محسوس به عنوان «اله» پرستیده میشدند ،نه قدرت شنیدن و نه دیدن و نه هیچ
تحرکی از خود نداشتند و تنها به ظن و گمان بندگانشان دارای روحی بودند که در آنها حلول کرده است .این روح به
ظن بندگان به آنان (مجسمهها) حیات و نیرو و قدرت بخشیده بود!! بندگان آنها را میپرستیدند و قربانی تقدیمشان می-
کردند به این امید که ارواح موجود در آنها ،از آنها که بندگانشان هستند راضی شوند و در نتیجه نیازهایشان را برآورده
کرده و از خشم و غضبشان محفوظ بمانند!! اما چون چنین بتهای سنگی قدرت سخن گفتن نداشتند ،و روحی که در
آنها بود نیز سخن نمیگفت ،پس به کاهنانی نیاز بود که بین بندگان و خدایانشان واسطه گردند .این امر باعث شد که
کاهنان دستوراتی را به نام خدایان ارائه دهند ،و برای رساندن و نزدیک کردن بندگان به خدایانشان از آنها نذور و قربانی
دریافت کنند .پس از دریافت نذور و قربانی ،اگر میخواستند به بندگان میگفتند :خدایان راضی شدند ،و اگر می-
خواستند ،میگفتند :خدایان بیشتر از این میخواهند و همچنان از شما خشمگین هستند!!
بسیاری از کاهنان امور کهّانت را از دیگر کاهنان یاد میگرفتند ،مانند کاهنان فرعون ،آنهایی که با حضرت موسی 
روبرو شدند و با ریسمان و عصا به حضرت موسی وانمود کردند که آنها واقعاً میجنبند و حرکت میکنند .آنها در خالل
کهانت و سحرشان ،مردم را به بردگی و عبادت غیرخدا میکشاندند ،خدایی که دست ساختهی خود و افکارشان بود.
این خدایی که بر آنها حکم میکرد و آنها نیز او را عبادت میکردند ،یا بشر بود یا بت مقدس سنگی و یا ...در هرصورت
این خدایان دروغین طاغوت بودند.
خداوند خود بهتر میداند که این کاهنان چقدر بندگان و بردگانی را که به اجرای اوامر و تعالیمشان (با این گمان که
این اوامر دستوراتی حقیقی از سوی خدایانشان است و باید اجرا شوند) ،سراسیمه و شتابان میپرداختند ،مسخره کرده
و در دل و نهانی به آنها میخندیدند اما ظاهرشان را حفظ کرده تا به وسیله آن (ظاهرسازی) قدرت و سیادتشان را بر
این بخت برگشتگان همچنان حفظ کنند.

مردم در زمان جاهلیت به واسطهها خوگرفته و عادت کرده بودند ،زیرا خود را در دایرهی محسوسات محدود کرده
بودند و از برقراری رابطه با خداوند منزه که فراتر از این دایره بود و او را نمیدیدند ،وحشت داشتند ،در نتیجه به کاهنان
به عنوان واسطه هایی بین آنها و خداوند پاک و منزه عادت کرده و به این کار انس گرفته بودند .مردم این کاهنان را
دارای چنان شخصیت ویژهای میدیدند که داری دو طبیعت متناقض هستند (و این ویژگی تنها خاص آنهاست) طبیعتی
مادی یعنی ناسوت و طبیعتی الهی یعنی الهوت .قسمتی خدایی و قسمتی بشری .با قسمت بشری با مردم ارتباط برقرار
میکنند ،و با قسمت خدایی با خدا .در واقع این کاهنان همچون ایستگاهی هستند که مردم توشه و نیروی الزم را برای
سیر در عالم ازلی که نامحدود و غیرقابل درک با حواس است ،از آنجا بر می گیرند!!
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به علت چنین انحرافاتی که هم عقیده و هم احساسات و عواطف و شریعت را در بر می گیرد ،قرآن به مشخص کردن
دایره و محدوده این مسئله (مسئلهی عبادت) و پاک و منزه کردنش از تمام رنگهای شرک آمیزی که ممکن است به
فکر و ذهن انسان خطور کند ،تاکید می ورزد.
تجربه نشان داده است که این مشکالت چگونه امت اسالمی را بعد از عبادت خالصانهای که نسبت به خداوندی که او را
در بهترین و زیباترین قالب و شکل که شایستهی مقامش است آفرید ،از پا درآورد و گرفتار کرد( .به عنوان نمونه دیدیم
که) تصوف (چگونه) با بدعتهای زیادی که صفا و پاکی عقیده و عبادت را مکدّر میکرد پا به عرصهی میدان زندگی
گذاشت.
در اینجا نمیخواهیم از دیوانگی و جنون روشنی که در تفکر «اتحاد» و «حلول» و «وحدت وجود» دیده میشود و کامالً
با توحیدی که پیامبران آن را آوردهاند متناقض و متضاد است ،بحث کنیم .چنین تفکراتی در واقع نتیجه و ثمرهی بت
پرستی است .این تفکرات خواه از هند به تفکر پاک اسالمی نفوذ کرده باشد یا از فارس و یا هر مکان دیگری .ما در
اینجا میخواهیم از بدعتهای دیگری بحث کنیم که با تصوف رشد کردهاند ،بدعتهایی که مهمترین آنها عبارتند از:
عبادت قبور اولیا و بزرگ جلوه دادن شخصیت شیخ در ذهن مریدش به حدی که او را واسطهی بین خود و خدایش قرار
میدهد .و نیز میخواهیم در مورد جهت دادن رنگها و شکلهایی از عبادت به این بزرگان بحث کنیم .حال این بزرگان
مرده باشند یا زنده ،جهتی که جز برای خدا برای غیراو جایز نیست ،زیرا چنین کارهایی برگشت به جاهلیت است.
درست است که امروز مردم چون مشرکان گذشته بتهای چوبی و سنگی عبادت نمیکنند ،اما چنگ زدن به ضریح
اولیاء به منظور درخواست جلب نفع یا دفع ضرر ،و دست به دعاشدن به امید اجابت و طلب کمک از آنها و به فریاد
خواندنشان در مشکالت و گرفتاریها و اعتقاد و ایمان به این که آن بزرگان نزد خدا دارای چنان مقام و موقعیتی هستند
که می توانند مسیر مقدرات خدا را تغییر دهند (خدا به خاطر آنها این کار را می کند) و یا اعتقاد به این که خداوند به
آنها اجازه داده است که در ملک او تصرف کنند ،پس هرگاه مریدش خاشعانه و خالصانه از او درخواست کند او می-
تواند امور را به نفعش تغییر داده و او را در مشکالت حمایت کند ،را چه بنامیم؟!
آیا مشرکین جزیره العرب چنین نمیگفتند:
(زمر)1 :
[ َما َن ْع ُبدُ ُل ْم إِلَّ لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ ََل اَّللَِّ زُ ْل َفى]
«ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر این که ما را به خدا نزدیک کنند».
یعنی ما ذات آنها را عبادت نمیکنیم ،خواندن آنها و درخواست کمک از آنها تنها به خاطر نزدیک کردن ما به خداست،
زیرا آنها نزد خدا دارای مقام و منزلتی خاص هستند.
اصطالح شیخ و مرید یکی دیگر از بدعتهای خطرناک تصوف است .هدف ما پرداختن به چگونگی (و تاریخچهی) به
وجود آمدن این بدعتها نیست و نیز هدف بیان این مطلب نیست که پناه بردن عموم مردم به دامن چنین بدعتهایی به
خاطر قلّ ت علما و مربیانی بوده است که دین واقعی بیان شده در قرآن را به آنها تبلیغ و تعلیم دهند و یا نبود داعیانی است
که مردم را براساس منهج رسول خدا ^ به سوی دین خدا دعوت کنند؛ چنان منهجی که حقایق را آنچنان به مردم نشان
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می داد که آنها بتوانند به آسانی به آن دست یابند و در دلهایشان چنان نفوذ کند که آثارش هرگز محو و نابود نشود.
هدف بیان این مطلب است که مردم به جای دریافت دین حقیقی از قرآن و سنت رسول خدا ^ دست به دامن و مرید

کسی شدند که عقیده را برای آنها به گونهای بیان می کرد که گویی مجموعهای از معادالت ذهنی محض و فلسفی
است .به ویژه آن قسمت از عقیده که مربوط به ذات خدا و اسماء و صفات اوست .چنان بیانی که عقلها را به تالش وا
میداشت ،اما هرگز باعث حرکت دلها نمی شد.
(مردم) در فقه ،متخصصانی را یافتند که دربارهی آن به گونه ای صحبت می کردند که گویی فقه جزو دین نیست و با
هدف تنظیم حیات بشری برکرهی خاکی نازل نشده و دلها را به خداوند ارتباط نمیدهد .وظیفهی مردم تنها توجه به
دستورات ارائه شده در این زمینه و اجرا کردن اوامر است .آنها به گونه ای صحبت می کردند که گویی مسائل فقهی
مسائلی خشک و بی روح هستند که هیچ ارتباطی با وجدان زنده ندارند .همین امر باعث شد که بیشتر مردم از معادالت
علم کالم در عقیده و از تعالیم خشک به ویژه آنچه مربوط به ذات خدا و اسماء و صفات او میشود و عقلها را به تالش
وا می داشت اما دلها را به حرکت وادار نمی کرد ،خسته و متنفر شوند.
آنچه گفته شد ،بیان واقعیت است نه توجیه آن .هیچ چیزی انحرافات بشری را از راه مستقیم و متین خداوندی توجیه نمی
کند:

ِ
[و َأ َّن ل َذا ِ ِ
الس ُب َ َف َت َف َّر َق بِک ُْم َع ْن َسبِيلِ ِه]
َ ٰ
رصاطي ُم ْستَقي لم َفا َّتبِ ُعو ُه َو لَ َت َّتبِ ُعوا ه
َ

(انعام)151 :

«این راه مستقیم من است ،پس از آن پیروی کنید و از راههای (باطل) پیروی نکنید که شما را از راه خدا پراکنده می-
سازد».
اسالم آمد تا تمام واسطههای بین انسان و پروردگارش را از بین ببرد و آنها را اموری باطل اعالم کند و ارتباطی مستقیم
بین بنده و پروردگارش ایجاد نماید:
ِ ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان]
[ َو إِ َذا َس َأ َل َک ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّّن َق ِريب ُأ ِج ُ

(بقره)186 :

«و آنگاه که بندگانم از تو دربارهی من سوال میکنند ،من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند پاسخ
میدهم».

وّن َأ ْست ِ
[ َو َق َال َر هبک ُُم ا ْد ُع ِ
ب َلک ُْم]
َج ْ

(غافر)61 :

«پروردگار شما میگوید :مرا به فریاد خوانید تا بپذیریم».
تصوف آمد تا بین بنده و معبودش واسطه و شفیعانی مرده یا زنده قرار دهد .اما اسالم آمد تا از این امت دانشمندان و
فقیهانی را فارغ التحصیل کند که اوامر خداوند را به مردم تعلیم دهند:
ُي َشى اَّللََّ ِمن ِعب ِ
[إِن ََّم َ ْ
اد ِه ا ْل ُع َل َم ُء] (فاطر)18 :
ْ َ
«تنها بندگان دانا و دانشمند ،از خدا ،ترس آمیخته با تعظیم دارند».
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ُون لِ َين ِْف ُروا کَا َّف لة َف َل ْو لَ َن َف َر ِم ْن ُک ِّ فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َفة لِيَ َت َف َّق ُهوا ِف الدِّ ِ
ين َو لِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َليْ ِه ْم
َان ا ُْْل ْؤ ِمن َ
[ َو َما ک َ
ون]
َي َذ ُر َ
َل َع َّل ُه ْم َ ْ

(توبه)111 :

«مؤمنان را نسزد که همگی بیرون روند ،باید از هر قوم و قبیلهای عدهای بروند تا به تعلیمات اسالمی آشنا گردند و
هنگامی که به سوی قوم و قبیلهی خود برگشتند (ارشادشان کنند و) آنان را بترسانند تا (از ضاللت) خودداری کنند».
اسالم چنین دانشمندان و فقیهانی را امام و معلم و مربی و الگوی واقعی مردم قرار داده است ،نه رجال دین .زیرا اسالم
تنها منهج عقیده و مجموعهای از شعایر دینی نیست بلکه عقیده و شریعت راه و روش کاملی برای زندگی است .به همین
خاطر است که مردم همیشه به دانشمندان و فقیهانی نیازمندند که اصول و محتویات و مقتضیات دینشان را به آنها تعلیم و
آموزش دهند .اما زمانی که دین در عقیده خالصه شد(مسائل فکری) ،و عبادت در این چارچوب محصور شد ،کاهنان
بوجود میآیند تا واسطههایی بین بندگان و معبودشان شوند ،و این واسطهها به تدریج در ذهن و تصور مردم آنچنان
بزرگ و مهم جلوه میکنند که از طبیعت بشری خارج شده و در ذهن و تصور آنها دارای دو طبیعت متناقض ناسوت و
الهوت میگردند!!
اسالم آم د تا دین را خاص خدا گرداند ،اما تصوف ظهور کرد تا شیخ همیشه در حس و شعور مریدش حضور داشته
باشد و واسطه ای بین او و خالقش باشد ،با این توجیه که او (شیخ) نزد خدا بزرگوار است و امید جلب نفع و دفع ضرر از
او میرود و میتواند او را به خدا نزدیک کند؛ زیرا خداوند او را از رحمت ویژهی خود به گونهای بهرهمند کرده است
که گویی در اوامر با او شریک است؛ و این در حالی است که خداوند به فرستادهاش ^ چنین میفرماید:
ِ
َ
شء] (آل عمران) 118:
[ َل ْي َس َل َک م َن ْاْل ْم ِر َ ْ
«چیزی ار کار (بندگان جز تبلیغ اوامر خدا به آنها) در دست تو نیست».

اسالم آمد تا انسانی بودن پیامبر ^ را اثبات کند ،بشری محض که با الهوت در نیامیخته و ممزوج نشده است ،اما
تصوف در حبّ و بزرگداشت (مثالً) پیامبر خدا چنان افراط کرد که گویی خداوند جهانیان را با این هدف آفریده است

که انوار محمدی را مشاهده کنند .هدف مبعوث کردن او ^ برای هدایت بشری نیست ،در حالی که:
َاک إِلَّ ر ِ ِ
ي] (انبیاء)112 :
[ َو َما َأ ْر َس ْلن َ
ْح لة ل ْل َعا َْل َ
َ َْ
«ما تو را نفرستادهایم و مبعوث نکردیم مگر این که رحمتی باشی برای جهانیان».

تصوف بعدها این احترام و بزرگداشت مرید نسبت به شیخش را وسیلهای برای بزرگ جلوه دادن شیخ در ذهن او قرار

داد ،با این ادعا که شیخ ،پیامبر ^ را در خواب میبیند و کالمی که به مردم میگوید ،مستقیم از او دریافت کرده است.

1

***

 -1باید گفته شود که تمام کسانی که خود را به تصوف نسبت می دهند دارای چنین انحرافاتی نیستند .افرادی هستند که خود را به تصوف نسبت میدهند اما دارای
عقیدهی سالمی هستند و در زندگی عامل به مقتضیات شریعت و مجاهد در راه خدا میباشد .چنین افرادی در حقیقت زاهد هستند گرچه ملقب به صوفی باشند.
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عبادت در دین اسالم معنای شامل و وسیعی دارد و تنها در مجموعه شعایری که مسلمانان به عنوان فرائض آن را در مقابل
پروردگارشان انجام میدهند و به آنها شعائر دینی گفته میشود ،خالصه نمیشود .این شعائر با تمام اهمیتی که دارند و
ارکان دین محسوب میشوند ،تنها و تنها جزئی از عبادتهای واجب محسوب میشوند:
ِ
ي * لَ َ ِ
َش َ
(انعام)161-161 :
يک َل ُه ]
[ ُق ْ إِ َّن َصال َِت َو ن ُُسکِي َو َ ْ
اي َو ََم َ ِات َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
َم َي َ
«بگو :نماز و عبادت و مردن و زیستن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است و او شریکی ندارد».
نماز و سایر عبادتها جزو شعائر دینی به شمار میآیند؛ اما آنچه مطلوب است ،بزرگتر از اینهاست .مطلوب این است که
زندگی از ابتدا تا انتها یعنی تا زمان مرگ و حتی خود مرگ و کیفیت آن ،تماماً عبادتی باشد خاص خداوند و هیچ
شریکی در این عبادت برای او یا با او تصور نشود .یعنی بندگی خدا ،تمام زندگی و لحظات و اعمال و افکار و تمام
احساسات و عواطف انسان را تحت شعاع خود قرار دهد:
اْلن َْس إِلَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت ِْ
اْل َّن َو ْ ِ
ون] (ذاریات)56 :
[ َو َما َخ َل ْق ُ
«ما جن و انس را نیافریدیم مگر این که مرا عبادت کنند».
وقتی هدف از آفرینش انس و جن در عبادت خداوند خالصه میشود ،پس آیا شعائر دینی و واجبات ،تمام زندگی و
حتّی مرگ را در بر نمیگیرد؟ این هدف (هدف از خلقت) وقتی محقق میشود که عبادت ،شامل و در برگیرندهی تمام
جوانب زندگی باشد .و این همان معنای عبادت در اسالم است.
تمام شعائر دینی و واجبات دارای زمان مشخص هستند؛ نماز ،حج ،روزه ،زکات و ...انسان گاهی با انجام نوافل دامنهی
این شعائر را گسترش میدهد ،اما با این وجود چنین عباداتی تمام زندگی را در بر نمیگیرند و انسان نمیتواند با انجام
آنها همه ی زندگی را در آن خالصه کند ،زیرا چنین کاری در شأن و توانایی فرشتگان است؛ فرشتگانی که خداوند آنها
را از نور آفریده است پس آنها:

ون]
َت َ
[ ُي َس ِّب ُح َ
ون ال َّل ْي َ َو الن ََّه َار لَ َي ْف ُ ُ

(انبیاء)11 :

«شب و روز (دائماً) مشغول تسبیح و تقدیسند و سستی به خود راه نمیدهد».

ون]
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اَّللََّ َما َأ َم َر ُل ْم َو َي ْف َع ُل َ
[لَ َي ْع ُص َ

(تحریم)6 :

«از خدا در آنچه که با ایشان دستور داده است نافرمانی نمیکنند و همان چیزی را انجام میدهند که بدان مأمور شدهاند».
اما انسانی که او را از مشتی خاک زمینی آفرید و سپس او را با نفخهای از روح خود عجین کرد ،و با این کار کالبدی
گشت که سستی به خود راه میدهد ،و عقلی گشت که سرکشی میکند ،بدون شک نمیتواند شب و روز بدون
کوچکترین سستی و کوتاهی خدایش را تسبیح کند .خداوند نیز او را این چنین مکلف نکرده است؛ زیرا او بر هیچ نفسی
بیش از حد تواناییاش تکلیف نمیکند .خداوند او را در قالب و شکل خاصی آفریده است و خوب میداند که توانایی-
هایش تا چه حدی است ،پس او را بیش از آن ،مکلف نکرده است .اما با این وجود او را مکلف کرده که تمام زندگی-
اش را خاص خداوند گرداند ،و به این نکته هم اشاره کرده است که او را تنها و تنها برای عبادت خود آفریده است .حال
آیا اگر عبادتهای مطلوب خداوند تنها و تنها در مجموعهای از فرائض و شعائر تعبدی چون نماز و روزه و ...خالصه
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شوند ،هدف خلقت محقق خواهد شد؟ هرگز ،زمانی این امر تحقق مییابد که عبادت تمام فعالیتهای بشری را شامل
شود و این امر نیز زمانی صورت میگیرد که تمام اعمال انسان مرتبط با «الالهاالاهلل» و «الالهاالاهلل» با تمام مقتضیاتش منهج
و برنامهی زندگی انسان گردد.
سیاست و امر حکومت ،زمانی وسیله ای برای اجرای منهج ربّانی و عدالت الهی در زمین و نیز وسیلهای جهت رشد خیر و
صالح در دلهای مردم از یک طرف و از بین برنده شرّ و بدی از طرف دیگر باشد ،و مردم را از هرغیرخدایی آزاد کند
و آنها را بنده و عبد خداوند یکتا گرداند ،عبادت محسوب میشود.
فعالیتهای اقتصادی وقتی عبادت محسوب میشوند که جمعآوری مال از راه حالل صورت و انفاق آن در بهترین راهها
انجام گیرد .حال این فعالیتها خواه به شکل فردی انجام گیرد خواه به شکل گروهی یا در یک قالب حکومتی.
آنگاه که خطابه و سخن گفتن نیز وسیلهای برای دعوت به خیر و مبارزه با شرّ باشد ،و در جهت تشویق و تحریک مردم
به تالش و کوشش برای آبادانی زمین بر اساس برنامهی الهی و تالش درجهت اعالی کلمه و نام خدا در زمین بکار
گرفته شود ،عبادت است.
حتی لقمهای که انسان در دهن همسرش میگذارد عبادت است ،همانطور که حضرت به آن اشاره میکند ،1تا از این
طریق به مردم بفهماند که عبادت دامنهای بس وسیع دارد و شامل مسائل بسیار کوچک و بزرگ زندگی میشود.
***
در منهج ربّانی (برنامهی خداوند) ،عبادت شامل تمام اموری است که به دنیا و آخرت انسان مرتبط باشند .این امور خواه
شعائر دینی باشند یا هرگونه فعالیتی که انسان به وسیلهی آن حیاتش را ادامه میدهد .عبادت ها اموری محض آخرتی
نیستند ،آنگونه که برخی گمان میکنند .این دین برای اصالح مردم به دنیا آمده است ،از عقیده و شریعتاش گرفته ،تا
عبادت و معامالت و هرآنچه در آن است:
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط]
ُ
ْ
[ َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ ْنزَ ْلنَا َم َع ُه ُم الْکتَا َ َو ا ْْليزَ َ َ َ

(حدید)15 :

«ما پیامبران خود را همراه با دالیل روشن و متقن روانه کردهایم ،و با آنها کتابهای (آسمانی) و موازین نازل نمودیم تا
مردم (مطابق آن) دادگرانه رفتار کنند».
در این دین ،دنیا با آخرت با تمام جزئیات و کلیاتش مرتبط است .مردم در این دنیا با اجسادشان کار میکنند و در همان
حال دلهایشان نیز به آخرت معلّق است:
ال َة َتنْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
اء َو ا ُْْلنْک َِر]
ْ
الص َ َ َ
[إِ َّن َّ

(عنکبوت)45 :

«همانا نماز(انسان) را از فحشا و اعمال ناپسند منع میکند».
انسان در دنیا خود را از فحشا و منکر نگه میدارد و در آخرت نیز پاداش آن را کسب میکند .انسان مسلمان برای جلب
رضایت خداوند ،در دنیا ،اعمالی چون نماز و روزه انجام میدهد .این اعمال عالوه بر این که او را از منکر و اعمال

 -1امام بخاری  و امام احمد  روایت کردهاند.
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ناپسند محفوظ میکنند و زندگی دنیایی او را صالح و نیکو میگردانند ،در آخرت نیز به اجر و پاداش آنها دست می-
یابد:

ِ
ِ
ِ
ِ
ون] (بقره)181:
ين ِم ْن َق ْبلِک ُْم لَ َع َّلک ُْم َت َّت ُق َ
ب َع َل ا َّلذ َ
الص َيا ُم ک ََم کُت َ
ب َع َل ْيک ُُم ِّ
ين ََمنُوا کُت َ
[ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
«ای کسانی که ایمان آوردهاید بر شما روزه واجب است همانگونه که برکسانی که پیش از شما بودهاند .باشد که
پرهیزگار شوید».
انسان در دنیا اوامر خداوند را انجام میدهد و با انجام آنها زندگیاش اصالح میشود و عالوه بر این در آخرت نیز اجر و
پاداش آن را دریافت میکند:
[ ُخ ْذ ِمن َأمو ِ
اُه ْم َصدَ َق لة ُتطَ ِّه ُر ُل ْم َو تُزَ ک ِ
ِّيه ْم ِ َُبا]
ْ َْ

(توبه)111 :

«از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را پاک داری و ایشان را باال بری و رشد دهی».
ِ
ِ
ِ
لسائِ ِ َو اْلَْ ْح ُرو ِم] (معارج)14-15 :
[ َو ا َّلذ َ
ين ِف َأ ْم َواُه ْم َحق َم ْع ُلوم * ل َّ
«همان کسانی که در دارایی ایشان سهم مشخصی است .برای دادن به گدا و بی چیز».
ي و ا ْلع ِاملِي ع َليها و ا ُْْل َؤ َّل َف ِة ُق ُلوُبم و ِف الر َقا ِ و ا ْلغ ِ ِ
ِ
ِ
[إِنَّم الصدَ َق ُ ِ
السبِي ِ ]
َارم َ
َ
ُُ ْ َ
ات ل ْل ُف َق َراء َو ا َْْل َساک ِ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َّ
ي َو ِف َسبِي ِ اَّللَِّ َو ا ْب ِن َّ
ِّ
(توبه)61 :
«زکات مخصوص مستمندان ،بیچارگان ،گردآورندگان آن ،کسانی که جلب محبتشان میشود( ،آزادی) بردگان،
بدهکاران ،در راه خدا و واماندگان در راه است».
تطهیر و تزکیه ،گرفتن مال از ثروتمندان و دادن آن به فقرا و نیز قیام رهبر دینی به گرفتن زکات و خرج کردن آن در
راههایی که خداوند مشخص کرده است ،تمام این مسائل در دنیا انجام میگیرند و اجرا و پاداش آن در آخرت دریافت
میشود.

ِ ِ
ي ِم ْن ُک ِّ َف ٍّج َع ِم ٍ
س بِ َْ
[ َو َأ ِّذ ْن ِف النَّا ِ
يق * لِ َي ْش َهدُ وا َمنَافِ َع َُُه ْم َو َي ْذک ُُروا ْاس َم اَّللَِّ ِف
اِل ِّج َي ْأت َ
ُوک ِر َجالل َو َع َل ُک ِّ َضام ٍر َي ْأت َ
ِ
ٍ
يم ِة ْاْلَ ْن َعا ِم َف ُک ُلوا ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َبائِ َس ا ْل َف ِق َْي] (حج)12-18 :
ومات َع َل َما َرزَ َق ُه ْم م ْن َُبِ َ
َأ َّيا ٍم َم ْع ُل َ
«به مردم اعالم کن که پیاده یا سواره بر شتران باریک اندام که راههای فراخ و دور را طی میکنند به حج کعبه بیایند و
ندای تو را پاسخ دهند .تا منافع خویش را با چشم خود ببیند و در ایام معینی که (روز عید قربان و دو یا سه روز بعد از آن
است ،به هنگام ذبح قربانی) نام خدا را بر چهارپایانی ببرند که خدا نصیب آنان کرده است .پس (از ذبح) خودتان از آنها
بخورید و بینوایان مستمند را نیز بخورانید».
تمام این مسائل در دنیا انجام میگیرند و پاداش آنها در آخرت دریافت میشود .پس این مسائل درآنِ واحد هم عبادتی
دنیایی محسوب میشوند و هم آخرتی .از طرف دیگر هیچ عملی در زندگی انسان مسلمان که مرتبط به «الالهاالاهلل»
باشد ،وجود ندارد که خاص دنیای او بوده و هیچ ارتباطی با زندگی آخرت او نداشته باشد ،حتی مسئلهی جنسی که
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انسان چنین گمان میکند مسئلهای جسمی و محض دنیایی است نیز اینچنین میباشد .پیامبر ^ دربارهی این مسائل
(مسائل جنسی) میفرماید:
ِ
ِ
« َو أِ َّن فِی ُبض ِع َأ َح ِدکُم َصدَ َقة قالواَ :يا َر ُس َ
ُون َل ُه َع َل َيها أشجر؟ َق َالَ :أ َر َأيتُم
هو لة ِمن ُه َث َّم َيک ُ
زَوج ُه َش َ
ول اَّللِ! أ َّن ؟ َأ َحدَ نا َل َيأتی َ
َان َع َل ِيه فِ َيها ِوزر؟ َف َأذا َو َض َع َها فِی َح ٍ
(مسلم )
الل َف َل ُه َع َل َيها َأجر»
َلو َو َض َع َها فِی َحرا ٍم َأک َ
«همانا در همبستری شما با همسرانتان اجر و پاداش است .گفتند :یا رسول اهلل! یکی از ما با همسرش همبستر میشود و
خود را ارضا میکند ،اجر و پاداش دارد؟ فرمود :اگر شهوت خود را در راه حرام ارضا کند ،آیا بر او گناهی نیست؟ پس
اگر در راه حالل ارضا کند دارای اجر و پاداش است».
پس ملئهی جنسی در آن واحد هم یک مسئله دنیایی محسوب میشود و هم اُخروی.
این چنین «الالهاالاهلل» در زمینهی عبادت تمام فعالیتهای زندگی را در بر میگیرد ،و این چنین انسان در هر لحظه از
لحظات زندگی بنده و عبد خداوند است ،خواه در حال انجام عبادت مفروض باشد و از این طریق خدا را یاد کند یا
مشغول انجام کاری باشد که هدف از آن جلب رضایت خداوند است .او در هرحال مشغول عبادت خداست .آنگاه که از
شرم و حیا نسبت به خدا و جلب رضایت او نفسش را از شری محفوظ میکند که به آن روی آورده است در این هنگام
نیز از کسانی است که خداوند دربارهی آنان میفرماید:
[إِ َّن ا َّل ِذين َقا ُلوا ربنَا اَّللَُّ ُثم اس َت َقاموا َت َتنَز َُّل ع َلي ِهم اْلَْالَئِ َک ُة َألَّ ََّتَا ُفوا و لَ ََتْزَ نُوا و َأب ِْشوا بِ َْ ِ ِ
ون * ن َْح ُن
ُوعدُ َ
اْلنَّة ا َّلتي ُکنْت ُْم ت َ
َ
َه
َ
َ ْ ُ
َّ ْ ُ
َ ْ ُ
ون * ُنزُ لل ِم ْن غَ ُف ٍ
َأ ْولِ َياؤُ ک ُْم ِف َْ
ور َر ِحي ٍم]
اِل َي ِاة الده ْن َيا َو ِف ْاْل ِخ َر ِة َو لَک ُْم فِ َيها َما ت َْشت َِهي َأ ْن ُف ُسک ُْم َو لَک ُْم فِ َيها َما تَدَّ ُع َ
(فصلت)11-11 :
«کسانی که میگویند :پروردگار ما تنها خداست و سپس پابرجا و ماندگار میمانند ،فرشتگان پیش ایشان میآیند ( ومژده
میدهند) که نترسید و غمگین مباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که به شما وعده داده میشود .ما یاران و یاوران شما
در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست ،و هرچه بخواهید برایتان فراهم است.
اینها به عنوان پذیرایی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است».
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مقتضیّات تشریعی «الالهاالاهلل»
قبالً به این مطلب اشاره کردیم که «الالهاالاهلل» تنها یک مسئلهی فکری نیست بلکه براساس آنچه در رسالتهای آسمانی
آمده است ،با تمام جوانب زندگی بشری مرتبط است ،هرچند در این زمینه از کتابهای آسمانی پیشین جز اشاراتی در
قرآن به ما نرسیده است .اما حداقل از زمان بعثت حضرت موسی  به بعد« ،الالهاالاهلل» با قوانین زندگی مردم در
ارتباط بوده است؛ قوانینی که با زندگی یهود یعنی آنان که به حضرت موسی  ایمان آوردند وبعدها نصاری یعنی
آنان که به وسیلهی حضرت عیسی  هدایت یافتند و میگفتند ما یاری دهندگان شما هستیم.
سرانجام آخرین برنامه و آیین آسمانی نازل شد .آیینی که در علم خداوند چنین مقدر بود که آخرین دین باشد و تمام
بشریت را (برخالف ادیان پیش از خود) مخاطب قرار دهد .دینی که به وسیلهی آن قوانین الهی چنان کامل شد که تا روز
قیامت جوابگوی تمام نیازهای بشری باشد.
ما در اینجا نمیخواهیم بحث مفصلی دربارهی این قوانین داشته باشیم ،زیرا چنین کاری یک امر تخصّصی است و اینجا
مجال آن نیست .آنچه درصدد بیانش هستیم ارتباط محکمی است که «الالهاالاهلل» با مسئلهی حاکمیت منهج خداوند دارد،
آن هم زمانی که تهاجم فکری و فشارهای موجود بر گروهی از فرزندان این امّت به اوج خود رسیده است که نیازی به
بیان آنها نیست.
خداوند دربارهی مشرکان چنین میفرماید :آنها میگویند:
ِ
ِ
َ
شء ُع َجا ] (ص)5 :
[أ َج َع َ ْاْل َُه َة إِ ُٰه لا َواحد لا إِ َّن ٰل َذا َل َ ْ
«آیا او به جای این همه خدایان به خدای واحد معتقد است؟ واقعاً این چیز شگفتی است».
ِِ ِ
ِ
[و َق َال ا َّل ِذين َأ َْشکُوا َلو َشاء اَّللَُّ ما عبدْ نَا ِمن دونِ ِه ِمن َ ٍ
ش ٍء] (نحل)15 :
ْ ُ
ْ َ َ ََ
َ
شء ن َْح ُن َو لَ َ َباؤُ نَا َو لَ َح َّر ْمنَا م ْن ُدونه م ْن َ ْ
ْ ْ
َ َ
«مشرکان میگویند :اگر خدا میخواست نه ما و نه پدران ما چیزی جز او را نمیپرستیدیم و چیزی را بدون اجازهی او
حرام نمیکردیم».
این دو آیه شاخههای سه گانهی شرک که اسالم برای نابودی آنها و جایگزین کردن دین خدا به جایشان آمده است
مشخص میکند .این شاخههای سه گانه به طور خالصه عبارتند از:
 .1عدم ایمان به وحدانیت خدا
 .1جهت دادن عبادت به غیرخدا
 .1واگذاری حق حالل و حرام کردن امور (قانونگذاری) به غیرخدا ،که همان سه زمینهی «عقیده»« ،عبادت» و
«قانونگذاری» (تشریع)» میباشند.
درمقابل این سه شاخهی شرک ،شاخههای سه گانهی ایمان هم قرار دارند که عبارتند از:
.1ایمان قاطع به وحدانیت خداوند
.1جهت دادن تمام شکلهای عبادت به خداوند
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.1تخصیص حق قانونگاری به خداوند ،که همان امور سه گانهی «عقیده» « ،عبادت» و «قانونگذاری» (تشریع)» میباشند.
این سه مورد هر سه مقتضیات اساسی و اصلی «الالهاالاهلل» را تشکیل میدهند ،مقتضیاتی که نقض یکی از آنها یا کوتاهی
در هر یک از آنها نقض «الالهاالاهلل» به شمار میآید.
در مدت سیزده قرن کامل که از عصر این امت میگذرد ،امکان نداشته که مسلمانی حق قانونگذاری را به غیرخدا داده
باشد اما همچنان در دایرهی اسالم باقی مانده باشد .و یا با آگاهی کامل و با کمال رضایت شریعت غیرخدا را پذیرفته
باشد و با این وجود همچنان مسلمان باشد.
اما در قرون اخیر بسیاری از امور این امت تغییر کرده است و این تغییر به گونهایست که کمتر کسی متوجه آن میشود.
مسیر انحراف در خالل قرون اخیر همچنان سیرصعودی خود را ادامه میدهد و امت اسالمی از حقیقت دین و آئینی که
زمان بسیار طوالنی با آن زیستهاند ،کم کم دور میشوند .علی رغم عدول و انحراف در تمام زمینهها ،دو زمینهی «نماز» و
«حق حاکمیت شریعت الهی» در میان امت اسالمی همچنان حرف نخست را میزنند و دارای چنان اهمیتی هستند که
ممکن نیست فردی در یکی از این زمینهها دچار انحراف شود اما همچنان مسلمان و در دایرهی اسالم قرار داشته باشد.
در قرن اخیر ،وقتی عدول و انحراف امت از دین خدا از یک طرف و فشارهای دشمنان در زمینههای فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی و یا تهاجم فکری روز به روز رو به افزایش است( ،در چنین وضع و احوالی) آنچه دامن امت اسالمی را گرفته
است هرگز به خیال کسی خطور نمیکرد .هرگز کسی چنین تصور نمیکرد که این امت ا ز دو نقطهای که بدان متمسک
بودند و برای آنها اهمیت ویژهای قائل بودند یعنی اقامهی شریعت خدا و ادای نماز ،فاصله گرفته و شیاطین نیز این فاصله
را برایش تزیین کنند .در چنین وضعیت و احوالی بود که شیاطین به امتی که بهره و نصیب خود را از دینش فراموش
کرده بود ،گفتند :به اروپا بنگرید ،آنها پیشرفت نکردند مگر بعد از خارج کردن دین از صحنهی زندگی و عدم دخالت
آن در مسائل روزمره ،و شما نیز اکنون با این فاصله به پلههای پیشرفت صعود خواهید کرد.
همچنین شیاطین به امت گفتند :چگونه دینی که چهارده قرن پیش نازل شده است میتواند بر قرنی حکومت کند که
باگذشته هیچ وجه اشتراکی ندارد؟ آیا دنیا تغییر نکرده است؟ پس باید شریعت و برنامهی زندگی نیز تغییر کند تا با
زندگی جدید هماهنگی و تناسب داشته باشد.
به سبب پست و ذلیل شدن در مقابل تهاجم فکری و فشارهای وارده بر آن از طرف دشمنان امت اسالمی در سرزمینهای
اسالمی ،بسیاری از افراد این امت پذیرای افکار باطل آنها یعنی نیاز به شریعت جدید و عدم کارآیی دین اسالم در
عصرحاضر شدند و بسیاری (جز آن که خدا به او رحم کرده باشد) سخنان آنها را تصدیق کردند.
بسیاری از این امت خود را کمتر از آن دیدند که در مقابل این اراجیف و اباطیل بایستند و با دشمنانشان مناقشه و مجادله
کنند.
انحرافی که در زمینههای عقیدتی و ایمانی دامن مسلمانان را گرفت باعث شد که امت اسالمی واالیی و استعالء ایمانی
خود را که خداوند به آنها وحی کرده و فرد مؤمن اگرچه در میدان جنگ در مقابل دشمنانش هم شکست بخورد آن را
احساس میکند ،از دست دهد:
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ِِ
ي]
[ َو لَ َِتِنُوا َو لَ ََتْزَ نُوا َو َأ ْنت ُُم ْاْلَ ْع َل ْو َن إِ ْن ُکنْت ُْم ُم ْؤمن َ

(آل عمران)119 :

«سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر از دیگران هستید اگر براستی مؤمن باشید».
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ي] (منافقون)8 :
[ َو َّللَِّ الْعزَّ ُة َو ل َر ُسوله َو ل ْل ُم ْؤمن َ
«عزت و قدرت ا زآن خدا و فرستاده او و مؤمنان است».
همچنین عقب ماندگی نظامی ،علمی ،اقتصادی ،فنی و تکنولوژی که نتیجهی عقب ماندگی عقیدتی و ایمانی است ،باعث
شد که مسلمانان خود را در تمام زمینهها در مقابل پیشرفتهای غربی سرکوب کنند و خود را کمتر از آن بدانند که در
مقابلشان بایستند و با آنها مبارزه کنند .آنها چنان احساس شکست کردند که هیچ مسلمانی به خود این جرأت را نداد که
(حتی در نهانی هم) با خود نجوا کند و بگوید :غرب الگویی صالح و نیکو نیست ،یا حداقل برای ما الگویی غیرصالح
است .مگر ممکن است که کوچک اندامی از عظیم الجثهای انتقاد کند؟ این چنین انتقادی جرأت است یا دیوانگی؟!
***
دربارهی اروپا و دین او و پیشرفتهایی که بعد از رها کردن دینش به آنها دست یافته است ،در بسیاری از کتابها بحث
کردهام.

1

خالصهی مطلب این که:
اروپا دین خدا را ،آنگونه که نازل شده بود ،نشناخت .آنچه شناخت ودر طول دوازده قرن دست به دامن آن شده بود ،در
حقیقت دین خدا نبود بلکه دین «بولس» بود؛ دینی که «شاول» یهودی قبل از نصرانی شدنش آن را نامگذاری کرده بود.
این دین ،دینی وارداتی بود؛ دینی که در آن چنان تناقضاتی مشاهده میشود که انسان از همه چیز درحیرت است؛ از
تصدیق کنندگان و پیروانش گرفته تا کشتارها و جنایتهایی که به خاطر آن انجام شده است .انسان از قومی تعجب می-
کند که آن را تبعیت کرده و هرگز اقدام به تصحیح آن نکردهاند.
دینی که اروپا در این اواخر آن را رها کرد همین دین بود.

1

رها کردن دین از سوی اروپا چیز عجیب و غریبی نیست .آنچه جای شگفتی است تصدیق آن و دست به دامن آن شدن
است .در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که:
آیا فرد مسلمان دین خدا را واقعاً شناخته است که میگوید :میخواهم همچون اروپا دینم را رها کنم ،تا همچون آنها به
پیشرفتهایی دست یابم؟!

ِ
هور * َو لَ ال ِّظ ه َو لَ َْ
ور]
اِل ُر ُ
[ َو َما َي ْست َِوي ْاْلَ ْع َمى َو ا ْل َبص ُْي * َو لَ الظه ُل َم ُت َو لَ الن ُ

(فاطر)19-11 :

«نابینا و بینا یکسان نیستند .تاریکیها و نور هم همسان نیستند .سایه و گرمای سوزان هم یکی نیستند».
پیشرفتهایی که در اروپا به وقوع پیوسته است نباید دلها و عقلهای مسلمانان را فریب دهد .اگر مسلمانان واقعاً دینشان
و تاریخشان را مطالعه کنند و بر میراثشان آگاهی یابند ،هرگز فریب چنین پیشرفتهایی را نخواهند خورد.
 -1به کتابهای ذیل مراجعه کنید« :مذاهب فکریه معاصره»« ،رؤیه إسالمیه ألحوال العالم المعاصر» و کتاب «حول تطیق الشریعه».
 -1آنچه شایسته تذکر است این که اروپا دینش را رها کرد ،اما همچنان بر تعصب صلیب خود برضداسالم باقی ماند.
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اروپا در تمام جنبههای زندگی ،بدون توقف در یک نقطهی موزون و با سرگردانی تمام به این طرف و آن طرف سیر
میکند؛ زیرا کل زندگیاش عکسالعمل ظلمها و انحرافاتی است که همردیفان او در گذشته (جاهلیتهای گذشته)
گرفتار آن شدهاند.
در اروپا مسائلی چون :رفاه ،پشتکار و ارادهی قوی را در میان مردم مشاهده میکنیم ،اما مشکل اصلی اینجاست که این
مسائل از هدایت صحیح محروم هستند ،و همه در دنیا و آخرت به خاکستر تبدیل خواهند شد (نتیجهای هدایتگرانه در
برنخواهند داشت) در دنیا در اثر در پیش گرفتن مسیر انحراف و گمراهی ،1و در آخرت نیز به امر خدا.
ِ ِ
ِ
اء َمنْ ُثور لا] (فرقان)11 :
[ َو َقد ْمنَا إِ ََل َما َعم ُلوا م ْن َع َم ٍ َف َج َع ْلنَا ُه َل َب ل
«به سراغ تمام اعمالی که آنان انجام دادهاند میرویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا میسازیم».
یکی از مشکالتی که اروپا با آن دست و پنجه نرم میکند ،عدم داشتن فکر ثابت در مورد اموری است که فکر ثابت می-
طلبد ،و عدم ثبات در یک نقطهی موزون است .تمام آنچه در دنیا موجودند جزو متغیرات نمیباشند بلکه امور ثابتی هم
در این دنیا وجود دارند .زندگی دنیا دارای دو نوع امور است:
.1اموری ثابت
 .1اموری متغیر
ثابتها تغییرناپذیرند و متغییرات تغییرپذیرند .اگرچنین نمیبود زندگی و حیات به سوی نابودی سیر میکرد و از یک
میزان مستحکمی محروم بود:
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط]
ُ
ْ
[ َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ ْنزَ ْلنَا َم َع ُه ُم الْکتَا َ َو ا ْْليزَ َ َ َ

(حدید)15 :

«ما پیغمبران خود را همراه با دالیل متفن و معجزات روشن روانه کردهایم ،و با آنان کتابهایی (آسمانی) و موازین
(شناخت حق و عدالت) نازل نمودیم ،تا مردمان ،دادگرانه رفتار کنند».
مسئلهی قانونگذاری ،ارتباط مستقیمی با مسئلهی الوهیت دارد .این ارتباط از دو جهت است:
.1حق تشریع خاص خداوند است؛ زیرا او  خالق است ،پس باید تنها او قانونگذار باشد:
[ َألَ َل ُه َْ
اْل ْل ُق َو ْاْلَ ْم ُر]

(اعراف)54 :

«آگاه باشید که تنها او میآفریند و تنها او فرمان میدهد»
خداوند ،صاحب امر و نهی است و اوست که حق تصمیمگیری برای مخلوقاتش را دارد .اوست که امور صحیح را از
امور غیرصحیح باز میشناسد.
اوست که حسن و قبح امور را مشخص میکند .اوست که حق تحلیل و تحریم امور را دارد؛ زیرا او خالق است .اوست
که آسمانها و زمین را آفریده است .اوست که عقل و قدرت تفکر و حواس مدرکه و نعمتهای بیشمار دیگری را به
انسان بخشیده است .انسان نه خود و نه چیز دیگری را دارد .انسان در تمام مراحل زندگیاش به خالقش نیازمند است،

 -1همچون از بین رفتن کمونیست ،گرچه مدت زیادی هم دوام بیاورد.
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حتی در آبی که مینوشد ،هوایی که استشمام میکند .عالوه بر آن چه گفته شد در تسهیل امور زندگی نیز به خداوند
نیازمند است.
حال ،چه کسی حق قانونگذاری و تشریع را دارد؛ خالق یا مخلوق؟!
ُي ُل ُق ک ََم ْن لَ َ ْ
[ َأ َف َم ْن َ ْ
ُي ُل ُق َأ َف َ
ون]
ال ت ََذک َُّر َ

(نحل)12 :

«کسی که میآفریند همچون کسی است که نمیآفریند ،آیا یادآور نمیشوید؟»
هدف آیه توجه دادن به این مطلب است که :خدایان خیالیِ عرب جاهلی ،شایستگی عبادت را نداشتند ،زیرا خالق چیزی
نبودند:

ِ
ون ِم ْن ُد ِ
ون َش ْيئ لا َو ُل ْم ُ ْ
ون اَّللَِّ لَ َ ْ
ون]
ُي َل ُق َ
ُي ُل ُق َ
ين َيدْ ُع َ
[ َو ا َّلذ َ

(نحل)11 :

«آن کسانی که بجز خدا به فریاد میخوانند ،آنان نمیتوانند چیزی را بیافرینند ،بلکه خود مخلوقتند».
مفهوم آیه ی ذکر شده بر تمام خدایانی که مدّعی منصب خدایی هستند داللت دارد ،و هرآن که جز خدا را «اله» خود
بداند ،مدنظر است .هرکس حق تشریع و قانونگذاری را به غیرخدا نسبت دهد ،او نسبت به خدا دچار شرک شده است.
خداوند میفرماید :این حرام است .او میگوید :این حالل است! خداوند میفرماید :این حالل است .او میگوید :این
حرام است! کسانی که در تحلیل و تحریم از او تبعیت کنند ،او را شریک خداوند قرار دادهاند:
[ َّاَّت َُذوا َأ ْح َب َار ُل ْم َو ُر ْل َب َاَنُ ْم َأ ْر َباب لا ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ] (توبه)11 :
«یهودیان و ترسایان عالوه بر خدا ،علمایان دینی و پارسایان خود را نیز به خدایی پذیرفتهاند».
وقتی «عدی بن حاتم» به خاطر عدم درک معنای درست عبادت ،به پیامبر  اعتراض میکند و میگوید« :یهودیان و
پارسایان علمایان خود را عبادت نمیکردند» ،پیامبر  حقیقت عبادت را برایش روشن کرد و فرمود« :آیا برایشان حالل
را حرام و حرام را حالل نکردند؟ آیا مردم نیز در این امر از آنها پیروی نکردند؟ پس آنها را عبادت کردهاند».
این ریسمان نخستینی است که به طور مستقیم مسئلهی قانونگذاری و تشریع را به مسئلهی الوهیت ارتباط میدهد.
حقی قت این است که حق تشریع خاص کسی است که خالق است نه آن که قدرتی بر خلق ندارد و خود مخلوق است،
خواه این مخلوق سنگ یا چوب تراشیده شده باشد ،خواه بشری باشد حاکم یا ...تمام موارد ذکر شده مصادیق این
فرموده خداوند هستند که میفرماید:
ِ
ِ
ون ِم ْن ُد ِ
اجت ََم ُعوا لَ ُه َو إِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ه
ون اَّللَِّ َل ْن َ ْ
الذ َبا ُ َش ْيئ لا لَ َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َو
ين تَدْ ُع َ
ف ال َّطال ُ
ُي ُل ُقوا ُذ َباب لا َو َل ِو ْ
[إِ َّن ا َّلذ َ
ا َْْل ْط ُلو ُ ]

(حج)21 :

«آنان که جز خدا به کمک میخوانید ،هرگز نمیتوانند مگسی را بیافرینند ،اگرهم همگان دست به دست هم دهند .حتی
اگر هم مگس چیزی را از آنان بستاند ،نمیتوانند آن را از او باز پس بگیرند و برهانند .هم طالب و هم مطلوب درمانده و
ناتوانند».
ریسمان دیگری که مسئلهی تشریع را به مسئلهی الوهیت مرتبط میسازد ،مسئلهی صفات خداوند است .صفاتی چون:
لطیف ،خبیر ،حکیم و علیم.
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کسی که مشرع (قانونگذار) است باید حکیم باشد ،تا قوانینش درست و صحیح باشند .قانونگذار باید بر اوضاع و احوال
افرادی که مخاطب قوانینش هستند آگاه باشد تا قوانین مطابق با وجود و احوال آنها باشد .او باید لطیف باشد ،یعنی تمام
امور مخفی را بداند .او باید بر آثار قوانینش آگاه باشد تا ضرری نه در حال اجرای قوانین و نه در آینده (بعد از اجرای
قوانین) ،متوجه افراد نشود .حال با این وجود چه کسی گمان میکند بشریت میتواند متصف به این صفات باشد .چه
کسی گمان میکند بشریت معاذاهلل بهتر از خدا ،متصف به این صفات است؟!
[ ُق ْ َأ َأ ْنت ُْم َأ ْع َل ُم َأ ِم اَّللَُّ]

(بقره)141 :

«بگو :آیا شما بهتر میدانید یا خدا؟!»

[و عسى َأ ْن َتکْرلوا َشيئ لا و لو َخْي َلکُم و عسى َأ ْن ُ ِ
ون]
َت هبوا َش ْيئ لا َو ُل َو ََش لَک ُْم َو اَّللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم لَ َت ْع َل ُم َ
َ ُ
ْ َ َ َ
ْ َ ُ َ ْ
َ َ َ
(بقره)116 :
«چه بسا چیزی را دوست نمیدارید و حال آنکه آن چیز برای شما نیک است ،و چه بسا چیزی را دوست داشته باشد و
آن چیز برای شما بد باشد ،و خدا میداند و شما نمیدانید».
یک فرد اروپایی ،بعد از رها کردن خود از دین «بولس» که به اشتباه آن را دین خدا میپنداشت .و آنگاه که دین خدا را،
به گمان خود ،به دلیل دست و پاگیر بودنش و این که نیازی به سفارشات خداوند ندارد ،از دست میدهد ،چگونه
قوانیناش را وضع میکند؟!
اروپا وقتی به زن آزادی میدهد تا با این آزادی ظلم حاکم بر او را جبران کند؛ اما نتیجهی این آزادی ،که در حقیقت
بیبند و باری است نه آزادی ..چیزی جز فساد زن و به تبع آن مرد ،از هم پاشیدگی روابط خانوادگی و آوارگی فرزندان
و انحرافات و هزاران تخلف متعدد دیگر را به دنبال ندارد ،چه توجیهی برای این قوانین دارد؟!
اروپا وقتی مجازات تخلفات را به حدی تخفیف میدهد که انجام دادن آن در جامعه به امری عادی و طبیعی تبدیل می-
شود و حتی در اثر تکرار آن ،جزئی از زندگی میگردد ،چه توجیهی برای این قوانین دارد و چه برنامهای برای حل آن
پیشنهاد میکند؟!
اروپا آنگاه که «ربا» را حالل و امور اقتصادی را برپایهی آن برنامهریزی میکند ،و با این کار طاغوت سرمایهداری قد
علم میکند ،و خون زحمت کشان را میمکد و آنها را برده و بندهی خود میگرداند ،و با این کار رفاه و ثروت از یک
طرف و فقر و هالکت از طرف دیگر ،روز به روز بیشتر میگردد ،چه توجیهی برای این قوانین و چه برنامهای برای حلّ
این مشکل دارد؟!
وقتی سیاست جهانی برپایهی دفاع از حقوق درندگان در به دست آوردن آنچه برای خود حالل میدانند ،از سرکوب
ضعیفان و ذلیل و خوارکردن کرامت آنها گرفته تا اختصاص دادن حق «وتو» به خود ،پایهریزی میشود ،تا در مقابل
جنایاتشان نه بازخواست و نه جریمه شوند ،چه توجیهی دارد و چه برنامهای برای حل آن دارد؟!
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وقتی یک فرد اروپایی چنین گمان میکند که دین خدا دست و پاگیر است پس نیازی به سفارشات و وصایای خداوند
ندارد ،با این همه اختالالت و اضطرابها و جنگ و کشتار و ظلمهایی که در چهارگوشهی جهان صورت میگیرد ،چه
کار میکند و چه برنامهای برای حل آنها دارد؟!
***
پس از روشن شدن وجود رابطهی محکم بین تشریع با الوهیت و این که حق تشریع بخشی از حاکمیت خداوند بر تمام
هستی است؛ زیرا هیچ خالق و روزی دهندهای جز او نیست ،او مدبر و حافظ و دانا و حکیم است و آیات متعددی این
مطلب را مورد تایید قرار میدهند و در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم ،سریع و گذرا به ویژگی منحصر به فرد
شریعت الهی که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است ،میپردازم.
آیاتی که رابطهی بین تشریع و الوهیت را مورد تاکید قرار میدهند:

[إِ ِن ُْ
اِلک ُْم إِلَّ َّللَِّ َأ َم َر َألَّ َت ْع ُبدُ وا إِلَّ إِ َّيا ُه]

(یوسف)41 :

«فرمانروایی از آن خدا است و بس .خدا دستور داده که جز او را نپرستید».
[ َل ُه ُْ
ون] (قصص)88 :
اِلک ُْم َو إِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
«فرماندهی از آن اوست و بس و همگی شما به سوی او برگردانده میشوید».
ِ
ِ
ٍِ
الس َم ِء َو ْاْلَ ْر ِ
ُون] (فاطر)1 :
ض لَ إِ ٰل َه إِلَّ ُل َو َف َأنَّى ت ُْؤ َفک َ
َْي اَّللَِّ َي ْرزُ ُقک ُْم م َن َّ
[ َل ْ م ْن َخالق غ ْ ُ
«و آیا جز اهلل آفریننده ای وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ جز او خدایی وجود ندارد پس با این
حال چگونه منحرف میگردید».
ت و إِ َلي ِه ُأنِيب * َفاطِر السمو ِ
ِ
ِ
اخ َت َل ْفتُم فِ ِيه ِمن َ ٍ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض َج َع َ َلک ُْم
[ َو َما ْ
ُ َّ َ َ
ُ
شء َف ُحک ُْم ُه إِ ََل اَّللَِّ ٰذلک ُُم اَّللَُّ َر ِّب َع َل ْيه ت ََو َّک ْل ُ َ ْ
ْ
ْ ْ
ِمن َأ ْن ُف ِسکُم َأزْواج لا و ِمن ْاْلَ ْنعا ِم َأزْواج لا ي ْذرؤُ کُم فِ ِيه َليس ک َِم ْثلِ ِه َشء و لو الس ِميع ا ْلب ِصْي * َله م َقالِيدُ السمو ِ
ات َو
َّ َ َ
ْ َ
َ
َ
َ َ
ْ َ
ْ
ُ َ
َ َ ْ
ْ َ ُ َ َّ ُ َ ُ
زْق َْل ِن ي َشاء و ي ْق ِدر إِ َّنه بِ ُک ِّ َ ٍ ِ
َش َع َلک ُْم ِم َن الدِّ ِ
ْاْلَ ْر ِ
ين َما َو ََّّص بِ ِه نُوح لا َو ا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َک َو َما
الر َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
ض َي ْب ُس ُط ِّ
شء َعليم * َ َ
ْ
ِ
اليم و موسى و ِعيسى َأ ْن َأقِيموا الدِّ ين و لَ َتتَ َفر ُقوا فِ ِيه کَب ع َل ا ُْْل ْ ِ ِ
ِ
ِ
ُي َتبِي إِ َل ْي ِه َم ْن
ْشک َ
ي َما تَدْ ُع ُ
َُ َ
َ َ
ول ْم إِ َل ْيه اَّللَُّ َ ْ
َّ
ُ
َو َّص ْينَا بِه إِ ْب َر َ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
يب] (شوری)11-11 :
اء َو َ ُّْيدي إِ َل ْيه َم ْن ُين ُ
َي َش ُ
«درهر چیزی که اختالف داشته باشید داوری آن به خدا واگذار میگردد .چنین داوری خداست که پروردگار من است
و من به او پشت میبندم و به او مراجعه میکنم .او آفریننده آسمانها و زمین است .او شما را به صورت مرد و زن و
چهارپایان را به صورت نر و ماده درآورده است و بدین وسیله برآفرینش شما میافزاید و هیچ چیزی همانند خدا نیست و
او شنوا و بینا است .کلیدهای آسمانها و زمین در دست اوست .برای هرکسی بخواهد روزی را فراوان یا کم میگرداند و
او از همه چیزکامالً آگاه است .خداوند آئینی را برای شما بیان داشته است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آنرا
به تو وحی کرده و آن را به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودهایم .این را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و
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اختالف نورزید .این چیزی که شما مشرکان را بدان میخوانید بر مشرکین سخت میآید .خداوند هرکسی را که بخواهد
برای دین بر میگزیند و هرکه به سوی آن برگردد بدان رهنودش میگرداند».
َ
َش ُعوا َُُه ْم ِم َن الدِّ ِ
ين َما َل ْ َي ْأ َذ ْن بِ ِه اَّللَُّ] (شوری)11 :
َشک ُ
َاء َ َ
[أ ْم َُُه ْم ُ َ
«شاید آنها انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهاند که خدا بدان اجازه نداده است».
گذری بر ویژگی منحصر به فرد شریعت الهی که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است:
اْل ِ
[ َأ َف ُحک َْم َْ
ُون] (مائده)51 :
ُون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اَّللَِّ ُح ْک لم لِ َق ْو ٍم ُيوقِن َ
اللِ َّي ِة َي ْبغ َ
«آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم میکند؟!».
قوانین جاهلی قوانینی هستند دست ساختهی خود بشر.
آیهی مذکور (مائده )51 :به این مطلب اشاره دارد که حکم و قانون دو نوع است و سومی متصور نیست:
حکم خدا ،حکم جاهلیت.
وقتی دین خدا کامل شد ،هرحکمی جز حکم خدا با هر مصدر و شکل و محتوایی که دارد حکمی جاهلی است:
يت َلک ُُم ْ ِ
اْل ْسالَ َم ِدين لا] (مائده)1:
ت َع َل ْيک ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلک ُْم ِدينَک ُْم َو َأْتْ َ ْم ُ
[ا ْل َي ْو َم َأک َْم ْل ُ
«امروز دین شما را برایتان کامل کردم ،و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم ،و اسالم را به عنوان دین خداپسند برای شما
برگزیدم».
با کامل شدن دین خدا ،شریعت اسالم تمام جوانب زندگی بشر را در برگرفت و جوابگوی تمام خواستهها و نیازهای
انسانی گردید.
در اینجا مسئلهی ثوابت و متغیرات در زندگی انسان دوباره مطرح میشود ،و این سوال نیز دوباره تکرار میشود که:
چگونه ممکن است در طول قرون گذشته و زندگی پرفراز و نشیبی که بدون ثبات است ،دین خدا همچنان کارایی داشته
باشد و بتواند نقش خود را ایفا کند؟
با طرح چنین سوالی است که جاهلیت قد علم میکند و میگوید:
چون پاسخ به سوال مطرح شده منفی است پس انسان خود باید برای خود دست به وضع قوانین بزند؛ زیرا دین خدا
مجموعه ای از قوانین ثابت است پس ممکن نیست با زندگی نوین و مدرن ومتغیر امروزی هماهنگ و تطابق داشته باشد.
امروز انسان به کره ماه رسیده است و اتم را شکافته و دست به آفرینش شگفتیهایی زده است!
متأسفانه در میان مسلمانان کسانی نیز هستند که چنین سخنانی میگویند .واقعیت این است که چنین افرادی نه چیزی از
شریعت و دین خدا میدانند ،و نه چیزی از تاریخ امتشان .حتی به آثار گذشتگان خود مراجعه نکردهاند .آنان وقتی
مبهوت پیشرفتهای غرب شده و زیرتهاجم فکری و فشارهاییکه جنگهای صلیبی در سرزمینهای اسالمی اعمال
کرده ،قرار گرفتهاند ،به همه چیز خود پشت کردهاند:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُون
[ َو َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرَن لا َأ ْع َج ِم ّيال َل َقا ُلوا َل ْو لَ ُف ِّص َل ْ
ين لَ ُي ْؤ ِمن َ
ين ََمنُوا ُلدل ى َو ش َفاء َو ا َّلذ َ
ت َ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َجمي َو َع َر ِب ُق ْ ُل َو ل َّلذ َ
َان ب ِع ٍ
ِ
ِ
ِف َ َذ ِ ِ
يد] (فصلت)44 :
اَن ْم َو ْقر َو ُل َو َع َل ْي ِه ْم َع لمى ُأو ٰلئ َک ُينَا َد ْو َن م ْن َمک ٍ َ
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«چنانچه قرآن را به زبانی جز عربی فرو میفرستادیم ،حتماً میگفتند :اگر آیات توضیح و تبیین میگردید (چه میشد؟ و
میگفتند ) :آیا (کتاب) غیرعربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو :قرآن برای غیرمؤمنان مایهی کری و کوری آنان است .آنان
کسانی هستند که از دور صدا زده میشوند (این است که با وجود چشم و گوش باز ،منادیگر را چنانچه باید نمیبینند و
ندایی را که معلوم باشد نمیشنوند)».
زندگی انسان آنگونه که در ساختار کل هستی نمایان است ،ثابتها و متغیراتی دارد.
در سالهای اخیر که علم پیشرفت قابل توجهای داشته است ،این حقیقت حداقل نسبت به جهان مادی برای انسان بیشتر
روشن شده است.
پیشرفت علم روشن کرده است که در این جهان تغییراتی دائمی وجود داردند؛ مثالً :ستارگانی از بین میروند و
ستارگانی به وجود میآیند .سُدیم بر روی هم انباشته میشود و ستارگانی را به وجود میآورد .معادن رادیواکتیو به
معادن غیر رادیواکتیو تبدیل میشود و وزن اتمی آنها تغییر میکند .اما تمام این تغییرات در یک چارچوب ثابت که
ترکیب ذره است ،تغییرناپذیر میباشد ،گرچه شکل خارجی جهان تغییر میکند.
در زندگی انسان ،فرد مسلمان با چنگ زدن به دین خدا و آنگاه که مخلصانه به شعار «الالهاالاهلل» معتقد میگردد و
اینچنین دل و درون و بصیرتش با نور الهی روشن میشود ،به این واقعیت پی میبرد که در این جهان اموری ثابت و
اموری متغیر وجود دارند .آن وقت است که درک میکند در زندگی انسان اموری ثابت هستند که تغییرناپذیرند؛ زیرا
اگر تغییر یابند زندگی رو به نابودی سیر میکند ،و اموری نیز هستند که تغییر میکنند؛ زیرا اگر تغییر نکنندزندگی دچار
هرج و مرجی میشود که هیچ قاعده و قانونی نمیتواند آن را کنترل نماید.
مسلمانان این واقعیت را به خوبی درک کردهاند که دین و شریعت خداوند ارتباطی کامل با حقایق موجود در زندگی
دارد .در زندگی بشر اموری با قاعده و قواعد ثابت وجود دارند که بر متغیرات زندگی حکم میکنند .خداوند متعال در
کتاب خود یا از طریق سنت پیامبرش  به تفصیل این امور ثابت توضیح داده است؛ اما متغیرات را به صورت مجمل و
خالصه ذکر کرده است و در این زمینه به عقل مؤمن ملتزم به مقتضیات «الالهاالاهلل» این اجازه را داده است که در به
دست آوردن احکام مربوط به آن (امور متغیر) ،براساس اصول و در چارچوب قواعدو احکام ثابت تالش کند .بر این
اساس بود که بعد از فوت پیامبر  و انقطاع وحی ،بالفاصله «فقه» بوجودآمد .یعنی بعد از فوت پیامبر مسلمانان در
بکارگیری و تطبیق عملی دستورات دینی از کتاب خدا و سنت رسول کمک گرفته و در تمام امور به آنها مراجعه و
براساس آنها اجتهاد میکردند.
اجتهاد وسیله و ابزاری دائمی است که ثابتها و متغییرات را در زندگی انسان مسلمان به هم مرتبط میکند .وسیلهای
است که زندگی مسلمان را در چارچوب برنامه ومنهج الهی تا ابد حفظ میکند و نگه میدارد.
سکوالرها با این ادعا که قدرت وتوانایی ابطال دین و شریعت خداوند را دارند از آن دور شده و فاصله گرفتهاند:
ون لِي ْط ِفئُوا نُور اَّللَِّ بِ َأ ْفو ِ
ال ِه ْم َو اَّللَُّ ُمتِ هم ن ِ
اُهدَ ى َو ِد ِ
ين َْ
ون * ُل َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َ َر ُسو َل ُه بِ ُْ
اِل ِّق لِ ُيظْ ِه َر ُه
ُور ِه َو َل ْو ک َِر َه الْکَافِ ُر َ
َ
َ
[ ُي ِريدُ َ ُ
ين ُک ِّل ِه َو َل ْو ک َِر َه ا ُْْل ْ ِ
َع َل الدِّ ِ
ُون] (صف)8-9 :
ْشک َ
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«میخواهند نور(آیین) خدا را با دهانهایشان خاموش کنند ،اما خدا نور (آیین) خود را کامل میگرداند ،هرچند کافران
دوست نداشته باشند .خداست که پیغمبر خود را همراه با هدایت (آسمانی) و آیین راستین (اسالم) فرستاده است تا این
آیین را بر همهی آیینهای دیگر چیره گرداند ،هرچندمشرکان دوست نداشته باشند».
برخی از سکوالرها میگویند :اسالم چون دارای احکام و قوانین ثابت و غیرقابل تغییر است ،و (به همین خاطر) چون
توانایی جوابگویی به مسائل نوین زندگی بشری را ندارد ،بنابراین در قرون معاصرکارآمد بودنش را از دست داده است.
چنین افرادی از این بی خبرند که با گفتن چنین سخنان نسنجیدهای از دین خدا خارج میشوند .آنها با چنین سخنانی از
اصل دین که عقیده است خارج میشوند .از عقیده که اولین باب ورود به دین خداست ،خارج میشوند .آنان اگر چه از
روی ناآگاهی نیز چنین سخنانی را بگویند؛ اما باید این را بدانند که با گفتن چنین سخنانی صفات علم و حکمت را از
خداوند علیم و حکیم نفی کرده ،گویی که معاذاهلل خداوند آگاهی نداشته است که در آینده ،زندگی بشر متحول می-
شود ،پس قوانینی را که وضع کرده است جوابگوی نیازهای بشر معاصر نیست وتدوین قوانین ثابت و اجرای آنها در
زمانهای متغیر امری نادرست و کاری دور از حکمت است.
برخی از آنها میگویند :اجتهاد امری بشری است .کسی که در مسائل دینی اجتهاد میکند و براساس آن عمل میکند،
شریعت و قانون خداوند را بکار نگرفته است بلکه او در حقیقت به فهم بشری از قوانین خداوند عمل کرده است؛ بنابراین
و بر این اساس شریعت خداوند و دین او چیزی است که وجود حقیقی و خارجی ندارد و آنچه هست تصور بشری از
قوانین خداوند است و این تصور هم قابل تغییر است و چیزی که وجود حقیقی ندارد یا فاقد شکل و هیأت مشخصی
است را به اجرادر بیاوریم و براساس آن عمل کنیم ،گرچه به آن نیز قانون و قوانین خداوند گفته شود؟!
گروه دیگر میگویند :مادامی که اجتهاد امری بشری است؛ پس چرا با خود روراست نباشیم و از خود شجاعت به خرج
ندهیم و تصمیم جدی نگیریم که هر آنچه اسم شریعت و قانون خدا بر آن است را ملغی اعالم کنیم و بدون هیچ تکلّفی
به قوانین وضعی چنگ زنیم؛ زیرا قوانین وضعی ،قوانینی مهیا و تغییرپذیر و هماهنگ با حوادثی هستند که در زندگی
نوین بشری روی میدهند .از طرف دیگر ،این قوانین وضعی چون ساختهی دست بشری هستند پس دارای چنان قداستی
نیستند که غیرقابل لغو و جانشین کردن قوانین وضعی دیگری به جای آنها باشند.
چنین افرادی اگر چه قانونگذاران زبردستی هم باشند ،خود و دیگران را به شکلی بسیار روشن و زشت فریب میدهند.
اختالف در تفسیر نصوص دینی چیزی وارد و قابل قبول است .اختالف در استفاده از قواعد ثابت برای استنباط از احکام
متغیر نیز امری وارد و پذیرفتنی است .فقها چنین اموری را شناختهاند و برخی هم بر وجود اختالف بین خود در این
زمینهها اقرار کردهاند ،اما وجود چنین اختالفاتی را شکافی در شریعت یا وسیلهای برای لغو قوانین شریعت ندیدهاند .حتی
چنین اختالفاتی را به عنوان وسیلهای که باعث دگرگونی شریعت به گونهای که فاقد وجود حقیقی گردد ،ندیده و نمی-
شمارند.
مغالطه ناصوابی که در اینجا صورت میگیرد این است که:
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چنین افرادی از چارچوبی که مجتهد درآن اجتهاد میکند بی خبرند و چنین گمان میکنند که جریان اجتهاد امری هرج
و مرج و بدون یک چارچوب مشخص و معین است ،در حالی که چنین نیست و حدود اجتهاد هیچ حاللی را حرام و
هیچ حرامی را حالل نمیکند و هرگز با مقاصد شریعت در تضاد نمیباشد.
فرق اساسی بین اجتهادی که مجتهدین ،با وجود اختالف نظر ،در آن ملتزم به یک چارچوب مشخص و معین هستند ،با
اجتهادی که مجتهدین در آن بدون هیچ قاعده و قانون مشخص دست به اجتهاد میزنند ،تنها این است که ،اجتهاد نوع
دوم مصدرش چیزی جز هوای بشری نیست و چنین اجتهادی از نقص و معایبی که ناشی از قصور بشری در بسیاری از
مسائل است ،مصون نیست.
مسئله روشن تر از آن است که نیاز به مجادله و مناقشه داشته باشد.
آیا جوامعی که در آن ،فقیهان هنگام اجتهاد ،خود را ملتزم به تحریم فساد میدانند ،با جوامعی که در آن ،اجتهاد منجر به
مباح شدن فساد می شود یکسانند؟!
آیا جوامعی که در آن ،فقیهان هنگام اجتهاد ،خود را ملتزم به تحریم ربا میدانند ،با جوامعی که اجتهاد در آن ،منجربه
مباح شدن ربا و قراردادن آن به عنوان وسیلهای برای فعالیتهای اقتصادی میشود ،با هم یکسانند؟!
آی ا جوامعی که در آن ،فقیهان هنگام اجتهاد ،خود را ملتزم و متعهد به رعایت چارچوب مشخص برای امر اجتهاد می-
دانند ،با جوامعی که اجتهاد در آن منجربه تخفیف مستمر مجازات و به تبع آن افزایش تخلفات میشود ،با هم یکسانند؟!
اگر ما مسلمانان در اجتهادات خود به مقاصد شریعت خدا ملتزم و متعهد هستیم ،سکوالرها به چه چیزی ملتزمند؟!
***
در این دین ،نظر ما متوجه خود شریعت ،به عنوان وسیلهای برای حفظ جوامع از فساد است؛ اما آنچه مشخص و بدیهی
است اینکه شریعت به تنهایی کاری را انجام نمیدهد.
قوانین خداوند قوانینی نیتسند که بتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد .قوانین خداوند مدوّن در کتابی هستند که آیاتش
استوار و از طرف خداوند علیم و حکیم بیان گردیدهاند .دین خدا یعنی همان مجموعه قوانین ،برنامهای کامل برای مداوا
و معالجهی امور است .این دین همهی امور را مرتبط با هم میبیند و مداوای آنها را نیز مرتبط با هم میداند .به مثالی در
این زمینه توجه کنید.
مسئلهی دزدی و قطع کردن دست را در نظر بگیرید .وقتی چنین امری بدون ارتباط با سایر امور و مسائل دیگر مطرح
شود ،برخی در جهت انکار و مخالفت با آن به نام دفاع از حقوق بشر و همکار با مجرم ،موضعگیری میکنند و به ذهن
نیز چنین خطور میکند که آیا شایسته نیست مجازات در کمترین وجه از وجوه بیرحمی (مثالً زندانی) انجام گیرد؟!
چنین افرادی بدون آگاهی از قوانین اجرایی اسالم و چارچوب آن ،سخن میگویند و نظر میدهند ،و معجب شدن به
قوانین موجود در غرب ،فکر و ذهن آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر آن مسلط شده است.
اسالم به اموری چون سرقت ،تنها از دید جرم نمینگرد و تنها از طریق اجرای مجازات ،اقدام به مدوای آن نمیکند.
در اسالم مجازات یکی از راهها است که اسالم به آن پناه میبرد و آن را بکار میگیرد.
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منهج و برنامهی خدا ،نخست بکارگیری اسباب منع تخلف و جرم را هدف قرار میدهد (و پیروانش را به آن دستور
می دهد) تا از این طریق هیچ تخلفی صورت نگیرد .بعد از آن ایمان به خدا و روز آخرت را متوجه دلها می کند و
رابطهی فرد با خدایش را تقویت میکند ،رابطهای که در دل شرم از خداوند و دوستی و محبت و ترس نسبت به او
را ایجاد میکند؛ محبتی که منجر به اطاعت از او و ترسی که منجر به دوری گرفتن از خشم و غضب او میشود را به
وجود میآورد:

ْح َت ُه َو َ َ
ون َع َذا َب ُه]
ُيا ُف َ
[ َو َي ْر ُج َ
ون َر ْ َ

(اسراء)52 :

«و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند».
بعد از آن ،اصول دوستی و محبت و ترحم نسبت به یکدیگر را در جامعه تقویت و روابط برادری را بین افراد جامعه
استحکام میبخشد:
ُون إِ ْخ َوة] (حجرات)11 :
[إِن ََّم ا ُْْل ْؤ ِمن َ
«همانان مؤمنان برادران یکدیگرند».
بعد از تقویت چنین اصولی ،بنیان خانواده را محکم میکند ،پناهگاهی که فرزندان در آنجا تربیت مییابند و براساس
خلق و خوی اسالمی رشد میکنند.
عالوه بر این معنویات ،بر «ولی امر» واجب میکند که مقداری از اموال و ثروت ثروتمندان را به عنوان واجبی از آنان
گرفته و در صورت روبرو شدن با مخالفت آنها و خودداری از دادن آن ،با آنها وارد جنگ شود و پس از گرفتن مال ،آن
را به نیازمندان جامعه ببخشد .و در نهایت بیت المال را مسئول می کند که از ناتوانان و از کار افتادگان جامعه حمایت
کند ،و زندگی مردم را سروسامان بخشد.
وقتی حال و وضعیت جامعهی اسالمی چنین است ،مسئلهی دزدی و سرقت یا به وجود نمیآید یا کسی هم که دست به
دزدی میزند معذور نیست.
با وجود تمام این مسائل ،در جامعهی اسالمی اگر کسی دست به دزدی زد ،حد که همان قطع دست است بر او اجرا
نمیشود مگر این که قاضی بعد از تحقیقاتی حکم به غیرمعذور بودن او بدهد.
روزی کارگران «حاطب بن بلتعه» شترمردی از طایفهی «مزینه» را دزدیدند .دزدان را نزد عمر

آوردند« .کثیربن

صلت» دستور به قطع دست آنان داد .امیرالمؤمنین آن را رد کرد و به «حاطب» گفت :به خدا سوگند اگر نمیدانستم که
از این بردگان کار میکشی وآنها را به حدی گرسنه نگه میداری که محرّمات خداوند برای آنها حالل میشود ،دست
آنها را قطع میکردم .حال به جای آن غرامتی را از تو میگیرم که بر تو سخت آید .سپس به مرد مسنی نگریست و
فرمود :بهای شترت چقدر است؟ گفت :چهارصد درهم .فرمود :ای حاطب به او هشتصد درهم بپرداز.
زیبایی عدالت الهی که در شریعت او جلوه میکند ،چنین اجرا میشود.
منحرفین و گمراهان وقتی هدایت دلنشین الهی را رها میکنند و به دنبال قوانینی میروند که چنان منجر به شیوع فساد و
تباهی در جامعه میشود که تمام جوامع بشری را در بر میگیرد و همه از دست آن به تنگ میآیند ،در مقابل خداوند چه
جوابی خواهند داشت؟!
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اْل ِ
[ َأ َف ُحک َْم َْ
ُون]
ُون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اَّللَِّ ُح ْک لم لِ َق ْو ٍم ُيوقِن َ
اللِ َّي ِة َي ْبغ َ

(مائده)51 :

«آیا فاسقان جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم میکند؟»
آنچه گذشت اشاراتی گذرا بر برخی از ویژگی های منحصر به فرد شریعت ربّانی بود .هدف ما ،در اینجا ،بیان و ذکر
چنین مطالبی نیست بلکه هدف تاکید بر این نکتهی مشخص است که:
در دین خدا یعنی اسالم بین عقیده و شریعت رابطهای محکم و استوار وجود دارد .و تاکید بر این که حکم کردن بر
اساس آنچه خداوند نازل فرموده است ،جزو مقتضیات «الالهاالاهلل» به حساب میآید ،آنگونه که ایمان و عبادت جزو
مقتضیات آن بودند .تمام این مسائل جزو اصلی ایمان به خداوند هستند ،اگر یکی از آنها نقض شود ،ایمان به طور کلی
نقض خواهد شد.
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مقتضیّات اخالقی «الالهاالاهلل»
این حدیث پیامبر  مدتی مرا بسیار به خود مشغول کرد:
َان ُمنَافِق لا خالِص لاَ ،و إن کَانَت فِ ِيه َخص َلة ِم ُنه َّن کَانَت فِ ِيه خَ ص َلة ِم َن النِّ َفاِق ِ َحتّی َيدَ َع َها :إِذا َحدِّ َ
ث
« َأر َبع َمن ک َُّن فِ ِيه ک َ

،و إِذا َو َعدَ َأخ َل َ
اص َم َف َج َر»
،و إذا َخ َ
ف َ
الدَ غَ دَ َر َ
ک ََذ َ َ ،و إِذا َع َ

(مسلم )

«چهارصفت هستند که اگر در کسی جمع شوند ،آن شخص منافق است و اگر کسی دارای یکی از آنها باشد ،آن شخص
صفتی از صفات نفاق را دارد تا زمانی که آن را از خود دور کند .این چهار صفت عبارتند از:
 -1هرگاه سخن گوید ،دروغ گوید.
 -1هرگاه عهد و پیمان دهد ،خیانت کند.
 -1هرگاه وعده دهد ،خالف کند
 -4هرگاه با کسی دشمنی ورزد ،در دشمنی افراط کند».
به این فکر میکردم که مسئلهی نفاق مسئلهای است عقیدتی اما مسائلی چون دروغ ،خیانت ،خالف وعده و افراط در
دشمنی ،اساساً مسائلی اخالقی به شمار میآیند.
سبحان اهلل! با بیان چنین مطلبی به این صراحت ،چگونه گروهی این چنین تصور میکنند که مسائل اخالقی هیچ ارتباطی
با مسئلهی عقیده ندارد؟!
به نظر من عقیده و اخالق رابطهای مشخص و معین با هم دارند .با یقینی که به این مطلب دارم ،دربارهی مقتضیات
اخالقی «الالهاالاهلل» مطالبی را خواهم نوشت و مطمئنّم که رابطهی «الالهاالاهلل» با «مسائل اخالقی» رابطهای ناگسستنی
است.
یک بار نسبت به مجادله ای که در یک مجله دانشگاهی بین دو نفر صورت گرفته بود ،بسیار تعجب کردم .در این مجله
که از طرف دانشکده عقیده چاپ شده بود ،دانشجویی دربارهی ارتباط مسائل اخالقی با عقیده ،سخن گفته بود .یکی از
دانشجویان مصرّانه به او گفته بود که اخالق و عقیده هیچ ارتباطی با هم ندارند ،موضوع عقیده ،الهیات و مسائل مربوط به
آن ،همچون نبوت و ...است در حالی که اخالق موضوعی مستقل از آن است.
این مجادله مرا به شدت تکان داد ،مخالفت از طرف دانشجویی مستعد مطرح شده بود که داعی مشهوری نیز بود .تحلیل
من در آن روز از مسئله این بود که سبب چنین تفکری ،مسئلهی تفکیک «الالهاالاهلل» از مقتضیات مربوط به آن است،
مسئلهای که سبب نابودی امت شده است.
در اولین سوره نازل شده بر پیامبر ،توجیهات اخالقی روشنی وجود دارد ،در حالی که هدف از نزول سوره تصحیح
عقیده است ،عقیدهای که پیامبر  با آن مبعوث شد تا به وسیلهی آن با جاهلیتی روبرو شود که در آن روز زمین را پُر
کرده بود:
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ان ِم ْن َع َل ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر هب َک ْاْلَک َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ْ ِ
اس ِم َر ِّب َک ا َّل ِذي َخ َل َق * َخ َل َق ْ ِ
ان َما َل ْ َي ْع َل ْم
اْلن َْس َ
اْلن َْس َ
[ا ْق َر ْأ بِ ْ
ال إِ َّن ْ ِ
* َک َّ
َان
ت ا َّل ِذي َين َْهى * َع ْبد لا إِ َذا َص َّل * َأ َر َأ ْي َ
الر ْج َعى * َأ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن ک َ
اْلن َْس َ
ان َل َيطْغَى * َأ ْن َرَ ُه ْاستَ ْغنَى * إِ َّن إِ ََل َر ِّب َک ه

َّاصي ِة * ک ِ
ِ
ِ
ِ
َاذ َب ٍة
َع َل ُْاُهدَ ى * َأ ْو َأ َم َر بِال َّت ْق َوى * َأ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن ک ََّذ َ َو ت ََو ََّل * َأ َل ْ َي ْع َل ْم بِ َأ َّن اَّللََّ َي َرى * َکالَّ َلئ ْن َل ْ َينْتَه َلن َْس َفعال بِالن َ
َخاطِئ ٍَة * َف ْليدْ ع ن ِ
(علق)1-19 :
َاد َي ُه * َسنَدْ ُع الزَّ َبانِ َي َة * َکالَّ لَ تُطِ ْع ُه َو ْاس ُجدْ َو ا ْق َ َِت ْ ]
َ ُ
«( ای محمد) بخوان به نام پروردگارت ،آن که (همه جهان) را آفریده است .انسان را از خون بسته آفریده است .بخوان،

پروردگار تو بزرگوارتر و بخشندهتر است .همان خدایی که به وسیلهی قلم آموخت .به او چیزهایی را آموخت که نمی-
دانست .قطعاً انسانها سرکشی و تمرّد میآغازند ،اگر خود را بی نیاز ببینند .مسلماً بازگشت به سوی پروردگار تو خواهد
بود .آیا دیدهای کسی را که نهی میکند و باز میدارد .بندهای را چون به نماز ایستد؟ به من بگو :اگر (این طاغی) بر
طریق هدایت میبود .یا این که به تقوا و پرهیزگاری دستور میداد (آیا برایش بهتر نبود؟) به من بگو :اگر تکذیب کند
وپشت کند ،آیا نمیداند که خداوند او را میبیند؟ هرگز .هرگز .اگر او پایان ندهد ،موی پیشانیش را میگیریم و کشان
کشان (او را به سوی دوزخ) میبریم .موی پیشانی دروغگوی بزهکار .بگذار او همنشینان و هم مجلسیان خود را صدا زند
و به کمک بطلبد .ما هم به زودی فرشتگان مأمور دوزخ را صدا میزنیم .هرگز .هرگز .از او اطاعت مکن و (برای
پروردگارت) سجده ببر و (به او) نزدیک شود».
در کتاب دیگری به این مطلب اشاره کردهام که :سرآغاز شناخت انسان از پروردگارش با معلوماتی است که مشرکین
آنها را می دانستند و خدا را با آنها میشناختند؛ موضوعاتی از جمله :خداوند خالق انسان است .او انسان را از خون بسته
آفریده است و ...این همان مطالبی است که خداوند در قرآن به آنها اشاره کرده است و به این مطلب نیز اشاره کرده که
انسانها ،در طول تاریخ ،به آن اعتراف کردهاند:
[و َلئِن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق السمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر َض َل َي ُقو ُل َّن اَّللَُّ]
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ

(لقمان)15:

«اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت :خدا».
(زخرف)82 :
[ َو َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق ُه ْم َل َي ُقو ُل َّن اَّللَُّ]
«اگر از آنان بپرسی چه کسی آنها را آفریده است؟ خواهند گفت :خدا».
[ َک َّ
(معارج)19 :
ون]
َال ْم َِمَّا َي ْع َل ُم َ
ال إِنَّا خَ َل ْقن ُ
«هرگز ،همانا ما آنها را از چیزهایی خلق کردهایم که میدانند»
[ َو َل َقدْ َعلِ ْمت ُُم الن َّْش َأ َة ْاْلُ َ
(واقعه)61 :
ون]
وَل َف َل ْو لَ ت ََذک َُّر َ
«شما که پیدایش نخستین را دانستهاید ،پس چرا یادآور نمیگردید».
اما چنین معرفت و شناختی که خداوند به آنها اشاره میکند ،هیچ نتیجه و ثمرهای در دلهای منحرفین برجای نگذاشت،
زیرا شرک ریشهی زندهی ایمان را در دلهایشان از بین برده بود ،ریشهی ایمان به یگانگی خداوند ،ریشهای که خداوند
انسان را براساس آن خلق کرده است (همان فطرت خداجوی انسان):
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ا ْل َق ِّي ُم َو لٰکِ َّن َأ ْک َث َر النَّا ِ
ون]
س لَ َي ْع َل ُم َ
َّاس َع َليْ َها لَ َت ْبدي َ َْل ْل ِق اَّللَِّ ٰذل َک الدِّ ُ
[ف ْط َر َة اَّللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ

(روم)11 :

«این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است .نباید سرشت خدا را تغییرداد .این است دین و آیین محکم و
استوار ،ولیکن اکثر مردم نمیدانند».
این مسئله باید دوباره در دلها زنده میشد تا بار دوم نتیجه و ثمرهی صحیحی بدهد ،پس وحی کار خود را از تعلیم دادن
انسان آغاز کرد ،از آگاه کردن او نسبت به این که پروردگارش او را از خون بسته آفریده است ،و با قلم به او علم و
آگاهی داده است ،علم و آگاهی نسبت به هرآنچه نسبت به آن جاهل است .پس خلقت انسان و تبدیل او ازخون بستهی
بسیار ناچیز ،به انسان کامل ،و تعلیم او ،همه و همه از فضل خداست:
[ َو اَّللَُّ َأ ْخ َر َجک ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
ون]
الس ْم َع َو ْاْلَ ْب َص َار َو ْاْلَ ْفئِدَ َة َل َع َّلک ُْم ت َْشک ُُر َ
ون ُأ َّم َهاتِک ُْم لَ َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئ لا َو َج َع َ َلک ُُم َّ
(نحل)28 :
«خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیدانستید ،و او به شما گوش و چشم و دل داد تا
سپاسگزاری کنید».
بخشیدن این فضایل از طرف خدا به انسان ،اقتضای این را دارد که او خدایش را شکر گوید ،و به وسیله عبادت موحدانه-
ی او ،متوجهاش شود ،و در این زمینه دچار شرک نشود .اما دلهای منحرف از حق ،یاغی شده و در مقابلش خاضعانه
موضعگیری نمیکنند و نسبت به آن کوتاهی میکنند وراه خطا و اشتباه را در پیش میگیرند:
ال إِ َّن ْ ِ
[ َک َّ
ان َل َيطْغَى * َأ ْن َرَ ُه ْاس َت ْغنَى]
اْلن َْس َ

(علق)6-2 :

«قطعاً انسانها سرکشی و تمرد میآغازند .اگر خود را دارا و بی نیاز ببینند».
طغیان یک نوع اخالق و رفتار است .اخالق و رفتاری جاهلی که دارای عوامل مختلفی است که در این آیات به دو مورد
از آن عوامل اشاره میشود:
 -1توهم بی نیازی انسان از خالق و آفریده اش .او از همه چیز و همه کس بی نیاز است؛ زیرا خداوند او را بر تمام
مخلوقاتش برتری داده است.
 -1عدم ایمان به روز قیامت و زنده شدن دوبارهی او پس از مرگ و در نتیجه عدم اعتقاد به این که خداوند در آن روز
بندگانش را نسبت به آنچه در دنیا انجام دادهاند آگاه و دربارهی آنها از او سوال خواهد شد.
آیات ،انسان را از بیماری و مرضی که در جاهلیت دلها را در برگرفته بود ،و در اثر آن ،مردم راه سرکشی را در پیش
گرفته بودند ،آگاه میکند ،سپس شروع به مداوای آن بیماری میکند .او را متوجه این مطلب میکند که هرآنچه انسان
از آنها استفاده میکند همه و همه نعمت خداوند هستند ،و خداوند روزی را مقرر کرده است که انسان را به خاطر آن
همه نعمت مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد و بر اساس استفادهی صحیح یا غیرصحیح از آن او را پاداش یا عذاب
دهد:

[ا ْق َر ْأ َو َر هب َک ْاْلَک َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ْ ِ
ان َما َل ْ َي ْع َل ْم]
اْلن َْس َ

(علق)1-5 :

«بخوان پروردگار تو بزرگوار است .همان خدایی که به وسیلهی قلم آموخت .به او چیزهایی را آموخت که نمیدانست».
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الر ْج َعى]
[إِ َّن إِ ََل َر ِّب َک ه

(علق)8 :

«مسلماً بازگشت به سوی پروردگار تو میباشد».
آیات را دنبال میکنیم تا به جایی میرسیم که خداوند میفرماید:
َاصي ٍة ک ِ
ِ
ِ ِ
ِ
[ َک َّ ِ
َاذ َب ٍة َخاطِئ ٍَة] (علق)15-16 :
ال َلئ ْن َل ْ َينْتَه َلن َْس َفعال بِالنَّاص َية * ن َ
«هرگز.هرگز .اگر او پایان ندهد موی پیشانیش را میگیریم و کشان کشان میبریم ،موی پیشانی دروغگوی بزهکار».
در این آیات به یکی دیگر از صفات و اخالق جاهلی برخورد میکنیم و آن صفت «دروغ گفتن» است .دروغ مذکور در
آیه دامنه اش بسیار وسیع تر از دروغ مصطلح در میان مردم است .تکذیب و دروغ در اینجا متوجه خداوند است؛ تکذیب
سرشتی که خداوند انسانها را بر اساس آن آفریده است .تکذیب حق و موازینی که خداوند به وسیلهی آن آسمان ها و
زمین را آفریده است و...
در مقابل به صفاتی اشاره دارد که انسان مؤمن خود را متخلق به آنها میکند .این صفات پسندیده عبارتند از :تقوا در
مقابل تمرّد ،سجود و تقرّب به خدا به وسیلهی اعمال صالح در مقابل تکذیب خدا و حق و حقیقت.
***
چنین دید روشنی به اخالق و مسائل مربوط به آن ،در اولین سورهای که مربوط به عقیده است ،خود دلیلی روشن بر
ارتباط محکم بین عقیدهی صحیح و اخالق واال ،و عقیدهی منحرف و اخالق پست است.
آیات قرآن با بیان مستمر مطالب ذکر شده و مطالبی چون آن ،به وجود رابطهی محکم بین عقیده و اخالق اشاره و بر این
مطلب تاکید دارند:
َاة َف ِ
ون * و ا َّل ِذين لم لِلزَّ ک ِ
ِ
ُون * ا َّل ِذين لم ِف صال َِِتِم َخ ِ
ون * َو
اع ُل َ
اش ُع َ
[ َقدْ َأ ْف َل َح ا ُْْل ْؤ ِمن َ
ين ُل ْم َع ِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ َ
ون * َو ا َّلذ َ
َ ُ ْ َ
َ ُ ْ
ْ
ِ
ِ
زْو ِ
ين ُل ْم لِ ُف ُر ِ
ي * َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َر َاء ٰذلِ َک َف ُأو ٰلئِ َک
اج ِه ْم َأ ْو َما َم َلک ْ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
َت َأ ْي َم َُنُ ْم َفإِ ََّنُ ْم غَ ْ ُْي َم ُلوم َ
ون * إِلَّ َع َل َأ َ
ا َّلذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ُل ْم ِْلَ َمان ِ
ون *
ون * ُأو ٰلئِ َک ُل ُم ا ْل َو ِار ُث َ
َيافِ ُظ َ
اع َ
ُل ُم ال َعا ُد َ
ون * َو ا َّلذ َ
َاِتِ ْم َو َع ْهدل ْم َر ُ
ون * َو ا َّلذ َ
ين ُل ْم َع َل َص َل َو ِاِتِ ْم ُ َ
ِ
ون] (مؤمنون)1-11 :
ون ا ْل ِف ْر َد ْو َس ُل ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ين َي ِر ُث َ
ا َّلذ َ
«مسلماً مؤمنان رستگارند ،کسانی که در نمازشان خشوع دارند ،و کسانی که از بیهوده و یاوه رویگردانند و کسانی که
زکات مالی به در میکنند ،و عورت خود را حفظ میکنند مگر از همسران و کنیزان خود ،که در این صورت جای
مالمت نیست ،اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند متجاوزند .و کسانی که در امانت داری خویش امین و در عهد خود
برپیمانند .کسانی که مواظب نمازهای خود میباشند .آنان مستحق بهشت هستند .آنان بهشت برین را تملک میکنند و
جاودانه در آن خواهند ماند».
ِ
اْل ِ
ِ
ِ
ض َل ْون لا َو إِ َذا َخا َط َب ُه ُم َْ
ون َع َل ْاْلَ ْر ِ
ُون لِ َر ُِّبِ ْم ُس َّجد لا َو قِ َيامال
ين َيبِيت َ
ال ُل َ
ين َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا َسالَمال * َو الَّذ َ
ْح ِن ا َّلذ َ
الر ْ ٰ
[ َو ع َبا ُد َّ
ِ
اء ْت ُم ْس َت َق ّر لا َو ُم َقام لا * َو ا َّل ِذ َ َ
ون َر َّبنَا ْ ِ
اُبا ک َ
ين َي ُقو ُل َ
* َو ا َّلذ َ
ارصفْ َعنَّا َع َذا َ َج َهن ََّم إِ َّن َع َذ َ َ
َان غَ َرامال * إِ ََّنَا َس َ
ين إِ َذا أ ْن َف ُقوا َل ْ
ِ
َان ب ِ
ُي ْ ِ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اَّللَُّ إِلَّ بِ َْ
اِل ِّق َو لَ
ون َم َع اَّللَِّ إِ ُٰهال َخَ َر َو لَ َي ْق ُت ُل َ
ين لَ َيدْ ُع َ
َتوا َو ک َ َ ْ َ
ي ٰذل َک َق َوام لا * َو ا َّلذ َ
ْس ُفوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
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ِ
اعفْ َل ُه الْ َع َذا ُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو َ ْ
ُي ُلدْ فِ ِيه ُم َهان لا * إِلَّ َم ْن تَا َ َو ََم َن َو َع ِم َ َع َمالل
َيزْ ن َ
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْ ٰذل َک َي ْل َق َأ َثام لا * ُي َض َ
َان اَّللَُّ غَ ُفور لا ر ِحي لم * و من تَا و ع ِم َ ص ِ
َاِتِم حسن ٍ
ِ
ِ
اِل لا َفإِ َّن ُه َيتُو ُ إِ ََل اَّللَِّ َمتَاب لا * َو
َات َو ک َ
َ
َ َ ْ َ َ َ
َ
َصاِل لا َف ُأو ٰلئ َک ُي َبدِّ ُل اَّللَُّ َس ِّيئ ِ ْ َ َ
ون الزهور و إِ َذا مروا بِال َّلغ ِْو مروا کِرام لا * و ا َّل ِذين إِ َذا ُذکِّروا بِآي ِ
ِ
ات َر ُِّبِ ْم َل ْ َُيِ هروا َع َل ْي َها ُص ّ لم َو ُع ْم َيان لا * َو
ين لَ َي ْش َهدُ َ
َ
َ
َ َ
ا َّلذ َ
َ
ُ
َ
َه
َه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
زْو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأ ْع ُ ٍ
ِ
بوا َو ُي َل َّق ْو َن
ين َي ُقو ُل َ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
ُي ْ
ي َو ْ
ب َلنَا م ْن َأ َ
ون َر َّبنَا َل ْ
ا َّلذ َ
ي إِ َمامال * ُأو ٰلئ َک ُ ْ
زَو َن ا ْلغ ُْر َف َة ب َم َص َ ُ
ِِ
ِ
ِ
َت ُم ْس َت َق ّر لا َو ُم َقام لا ] (فرقان)61-26 :
ين فِ َيها َح ُسن ْ
ف َيها ََت َّي لة َو َسالَم لا * َخالد َ
«و بندگان خدای رحمان کسانیاند که آرام روی زمین راه میروند ،و هنگامی که نادانان آنها را مخاطب قرار میدهند،
سالم متارکه با ایشان گویند .و کسانی هستند که شب را با سجده و قیام به روز میآورند .و کسانی هستند که پیوسته می-
گویند :خدایا! عذاب دوزخ را از ما دور کن ،زیرا عذاب آن (گریبانگیر هرکس شد) جدا نمیگردد .بی گمان دوزخ
بدترین قرارگاه است .و کسانی هستند که به هنگام خرج کردن نه زیادهروی میکنند و نه سختگیری بلکه در میان این دو
میانهروی را رعایت میکنند .و کسانی هستند که با اهلل معبود دیگری را به فریاد نمیخوانند و پرستش نمینمایند ،و
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نمیرسانند ،مگر به حق ،و زنا نمیکنند ،چرا که هرکس این را
انجام دهد کیفر آن را میبیند .عذاب او در قیامت مضاعف میگردد و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب میماند .مگر
کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صال انجام دهد که خداوند بدیها و گناهان آنها را به نیکی تبدیل میکند و
خداوند آمرزنده و مهربان است .کسی که توبه کند و کارشایسته انجام دهد و کامالً به سوی خدا باز میگردد و کسانی
که بر باطل گواهی نمیدهند و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچ را ببینند و بشنوند بزرگوارانه میگذرند .و کسانی
هستند که هنگامی به وسیله آیات پروردگارشان پند داده شدند همسان کران و نابینایان برآن فرو نمیافتند .و کسانی
هستند که میگویند :خدایا همسران و فرزندانی به ما عطا فرما که باعث روشنی چشمانمان گردند ،و ما را پیشوای
پرهیزگاران گردان .به ایشان باالترین درجات و عالی ترین منزلگاههای بهشت داده میشود در برابر صبر و استقامتشان ،و
در آن ،بدانان درود و سالم گفته میشود .در آنجا جاودانه میمانند .چه قرارگاه خوب و چه جایگاه زیبایی».
آیا ممکن است در این آیات ،با توجه به مفهوم آنها ،عقیده را از اخالق جدا کرد؟
هرگز .تمام این صفات و رفتارهای اخالقی با پذیرش مسئلهی الوهیت خداوند یعنی همان «الالهاالاهلل» رنگ میگیرند و
معنا و مفهوم میدهند ومحقق میشوند.
***
توجه به مقتضیات اخالقی «الالهاالاهلل» قبل از هرچیز ،ما را متوجه این مطلب میکند که «اخالق» پیمانی است با خدا:
ِ
[ َأ َف َم ْن َي ْع َل ُم َأن ََّم ُأن ِْز َل إِ َل ْي َک ِم ْن َر ِّب َک َْ
ون
ون بِ َع ْه ِد اَّللَِّ َو لَ َينْ ُق ُض َ
ين ُيو ُف َ
اِل هق ک ََم ْن ُل َو َأ ْع َمى إِن ََّم َيت ََذک َُّر ُأو ُلوا ْاْلَ ْل َبا ِ * ا َّلذ َ
ِ
ِ
ون سوء ِْ
ِ
ِ
ا ْْلِي َث َ
ُي َش ْو َن َر َّ ُُب ْم َو َ َ
وص َ َو َ ْ
َاء َو ْج ِه َر ُِّبِ ْم
ين َي ِص ُل َ
اِل َسا ِ * َو ا َّلذ َ
ون َما َأ َم َر اَّللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
اق * َو ا َّلذ َ
بوا ا ْبتغ َ
ُيا ُف َ ُ َ
ين َص َ ُ
ون بِ َْ ِ
ِ
ِ
الص َ
(رعد)19-11 :
الس ِّي َئ َة ُأو ٰلئِ َک َُُه ْم ُع ْق َبى الدَّ ِار]
ْس لا َو َعالَنِ َي لة َو َيدْ َر ُء َ
ال َة َو َأ ْن َف ُقوا َمَّا َر َز ْقن ُ
َو َأ َق ُاموا َّ
اِل َسنَة َّ
َال ْم ّ
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«پس آیا کسی که میداند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حق است ،همانند کسی خواهد بود که
نابینا است؟! تنها خردمندان درک میکنند .آن کسانی که به عهد خدا وفا میکنند و پیمان را نمیشکنند ،و کسانی که
برقرار میدارند پیوندهایی را که خدا به حفظ آنها دستور داده است ،و از پروردگارشان میترسند و از محاسبه بد
هراسناک هستند ،کسانی که (در برابر مشکالت) به خاطر پروردگارشان شکیبایی میکنند و نماز را چنانچه باید بخوانند،
میخوانند ،و از چیزهایی که به آنان دادهایم به گونه پنهان و آشکار میبخشند و خرج میکنند ،و با انجام نیکیها بدیها
را از میان بر میدارند ،آنان عاقبت نیک دنیا (که بهشت است) از آن ایشان است».
[ َو ا ْذک ُُروا ن ِ ْع َم َة اَّللَِّ َع َليْک ُْم َو ِمي َثا َق ُه ا َّل ِذي َوا َث َقک ُْم بِ ِه إِ ْذ ُق ْلت ُْم َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ] (مائده)2 :
«به یاد آورید نعمت خدا را بر خود ،و به یاد آورید پیمانی را که با شما بست ،بدانگاه که گفتید :شنیدیم و اطاعت
کردیم».
پیمان و عهد واقعی یعنی پیمانِ :شنیدیم و اطاعت کردیم همان پیمان «الالهاالاهلل» است؛ پیمانی که ،التزام به دستورات
نازل شده از سوی خدا را در بر دارد.
اخالق باید مصدر التزامی داشته باشد که شهوتهای درونی را کنترل کند .از طرف دیگر خداوند این غرایز را برای
حکمتهایی آفریده است:
اِلر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي َو ا ْل َقنَاطِ ِ
الذ َل ِ
ب َو ا ْل ِف َّض ِة َو َْ
[زُ ِّي َن لِلن ِ
ْي ا ُْْل َقنْ َط َر ِة ِم َن َّ
ب َّ
ث
الش َه َوات م َن الن َِّساء َو ا ْل َبن َ
َّاس ُح ه
اْل ْي ِ ا ُْْل َس َّو َمة َو ْاْلَ ْن َعا ِم َو َْ ْ
ِ
َاع َْ
(آل عمران)14 :
اِل َي ِاة الده ْن َيا]
ٰذل َک َمت ُ
«برای مردم ،محبت شهوات جلوه داده شده ،از قبیل عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالفت و الوف طال و نقره
و اسبهای نشان دار و چهارپایان و کشت و زرع .اینها سرمایهی زندگی پست (مادی) هستند(آنگاه که به عنوان هدف
قرار گیرند)».
این نعمتها و نعمتهای مشابه آنها محرکهایی هستند که انسان را در جهت تحقق آبادانی زمین که یکی از اهداف
آفرینش و یکی از وظایف اخالقی و خالفت او در زمین است ،به حرکت و فعالیت وادار میکنند:
[و إِ ْذ َق َال رب َک لِ ْلمالَئِک َِة إِّن ج ِ
اع ِف ْاْلَ ْر ِ
(بقره)11 :
ض خَ لِي َف لة]
ِّ َ
َه
َ
َ
«آنگاه که پروردگارت گفت :همانا من در زمین جانشین بیافرینم».
[ ُل َو َأن َْش َأک ُْم ِم َن ْاْلَ ْر ِ
(هود)61 :
ض َو ْاس َت ْع َم َرک ُْم فِ َيها]
«اوست که شما را از زمین آفریده و آبادانی را به شما واگذار نموده است».
از طرف دیگر چون قرار است انسان مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد لذا وجود آنها و استفادهی از آنها برای او
ضروری است:

[إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع َل ْاْلَ ْر ِ
ض ِزينَ لة َُها لِنَ ْب ُل َو ُل ْم َأ ه ُُّي ْم َأ ْح َس ُن َع َمالل ]

(کهف)2 :

«ما همهی چیزهای روی زمین را زینت آن کردهایم ،تا ایشان را بیازماییم که کدامیک کار نیکوتر میکنید».
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با این وجود خداوند خوب میداند که وجود چنین نعمتهایی بدون قاعده و قانون معین و بدون وجود یک چارچوب
مشخص ،کاری است بیهوده و ویرانگر که وجود و هستی انسان را به خطر میاندازد و نابود میکند ،و انسان را به جایی
تنزل میدهد که پست تر از حیوانات میگردد ،در نتیجه زندگیاش دچار هرج و مرج میگردد ،پس باید این غرایز
دارای یک چارچوب معین و مشخص باشند.
چارچوب غرایز همان اخالق و مسائل مربوط به آن است.
جاهلیت معاصر که گاهی متأثر از «فروید» و گاهی متأثر از «دورکایم» و گاهی متأثر از «مارکس» است ،چنین گمان می-
کند که اخالق امری بیقاعده و قانون است و در سرشت انسان هیچ جایگاهی ندارد ،و به جای این که سودی به انسان
برسانند نزدیک است قیدوبندی شوند و مانع رشد او گردند .این اخالقیات دارای تعبیرهایی تغییرپذیرند که هیچگاه
برحالتی ثابت پایدار نمیمانند ،و اصالً شایسته نیست که ثابت باشند.
حقیقت این است که انسان فطرتاً دارای اخالقیات و رفتارهایی است (یعنی خنثی نیست):

[ َو َن ْف ٍ
الا]
َّالا * َو َقدْ َخا َ َم ْن َد َّس َ
ور َلا َو َت ْق َو َالا * َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ک َ
س َو َما َس َّو َالا * َف َأ َُْه َم َها ُف ُج َ

(شمس)2-11 :

« سوگند به نفس آدمی و آنکه او را ساخته و پرداخته کرده است ،سپس به او گناه و تقوا را الهام کرده است ،کسی
رستگار و کامیاب میگردد که نفس خویش را پاکیزه دارد و کسی ناکام میگردد که نفس خویش را (به معاصی)
بیاالید».
انسان دارای دو طبیعت و سرشت متناقض و متضاد است .او همچون حیوانات نیست که یک راه پیش روی خود داشته
باشد .دو راه پیش روی انسان قرار دارد و قدرت تشخیص آن دو و انتخاب یکی و رها کردن دیگری به او الهام شده
است.
داشتن چنین قدرت تشخیص و انتخابی باعث شده که ارزشهای اخالقی برای اعمالش مطرح شود .تمام اعمال او وابسته
به انتخاب یکی از دو راه است ،راهی که او را به سرمنزل مقصود میرساند و راهی که او را به نابودی میکشاند.
ما نمیگوییم حیوانات فطرتاً با اخالق و دارای مسائل اخالقی هستند؛ چرا که حیوانات دارای یک راه هستند و گریز و
تخلف از آن ممکن نیست .این راه راهی جز غریزه نیست (هدایت تکوینی) .و براین اساس وقتی حیوانات به انگیزهی
فطریشان جواب مثبت میدهند هرگز نمیگوییم کار مثبتی انجام دادهاند ،زیرا در جواب دادن به انگیزه های فطریشان
مختار نیتسند .اما داستان انسان چیز دیگری است .انسانی که خداوند قدرت تشخیص و انتخاب را به او داده است ،بدون
شک برخی از اعمالش نیک و برخی دیگر زشت و ناپسند است .این همان ارزش اخالقی است که به اعمال انسان تعلق
دارد و از آن جدا نمی شود.
مسئله این نیست که رفتارهای انسان ذاتاً دارای ارزش اخالقی یا فاقد ارزش اخالقی هستند ،به گونه ای که جاهلیت
معاصر سعی و تالش می کند در آنها شک ایجاد کند .بلکه مسئله ،مسئله معیارها است .چه کسی است که خیر یا شر
بودن اعمال را مشخص میکند؟ چه کسی است که میگوید :این عمل عملی نیک و آن یکی زشت ،این یکی مباح و
آن یکی مکروه ،این یکی حالل و آن یکی حرام است؟ اصل مطلب همان چیزی است که بیان شد .این مسئله ،مسئلهای
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است که از همان اوایل وجود انسان به خداوند که معبود اوست مرتبط بوده است و این که آیا مشخص کردن محدودهی
آن حق خداست یا غیرخدا؟
وقتی خداوند معبود است ،پس معیارهایی که باید براساس آنها کار کرد ،معیارهایی خدایی هستند ،اما اگر معبود کس
دیگری غیراز خداست ،یا معبود کسی است که با خدا شریک است ،پس در این صورت معیارها ،معیارهای غیر خدایی
می باشند ،این غیرخدا خواه عقل گروهی باشد که «دورکایم» بدان معتقد است ،خواه به قول «مارکس» اوضاع اقتصادی
جامعه باشد ،خواه مصلحت عمومی .تمام اینها در نهایت دست ساختهی شیطان میباشند .پس بر این اساس عبادت دو
نوع است ،عبادت خدا و عبادت شیطان:
ِ
ان إِ َّن ُه َلک ُْم َعدُ و ُمبِي * َو َأ ِن ْ ِ
[ َأ َل ْ َأ ْع َهدْ إِ َل ْيک ُْم َيا َبنِي َ َد َم َأ ْن لَ َت ْع ُبدُ وا َّ
رصاط ُم ْست َِقيم] (یس)61-61 :
الش ْي َط َ
اع ُبدُ وّن ٰل َذا َ
«ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش نکردم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید ،چرا که او دشمن آشکار
شماست ،و مرا بپرستید و بس که راه راست همین است؟».
و اخالق «الالهاالاهلل» اینگونه متصل و مرتبط میشود.
خدایی که غیر از او فرمانروا و فریادسی نیست ،خدایی که خالق و رازق و حافظ و بزرگوار و شکوهمند و فرازمند و
واالمقام است .تنها اوست صاحب امر و تنها او توانایی مشخص کردن خوب و بد بودن امور را دارد و تنها او شایستگی
این را دارد که بگوید :این حالل و آن حرام ،این نیک و آن زشت ،این مباح و آن مکره است .چون او علیم و خبیر
است ،پس تنها او توانایی مشخص کردن محدودهی خیر و شر را دارد ،تنها او میتواند به طور دقیق معیارهای اخالقی را
مشخص کند ،همانطور که چارچوب شریعت را به طور دقیق معین کرده است .پس در هر دو حالت و زمینه (مسائل
اخالقی و مسائل قانونگذاری و تشریع) مصدر و منبع یکی  ،و ارزشها نیز یکی است.
وقتی به منهج تربیتی اسالم نظری میافکنی ،منهجی که این اخالقیات را در قالب رفتارهای زنده به نمایش میگذارد،
آنوقت در مییابیم که معیارهای الهی که خود تعلیم دهندهی آنهاست ،تنه امعیارهایی هستند که انسان صالح و جامعه و
امت صالح را بوجود میآورند و مؤمن را بعد از شعادت بر وحدانیت خدا و فرمانورا و فریادس بودن او ،وادار به بستن
عهد و پیمان با خدای خود میکنندف عهد و پیمانی که در دو کلمهی «سَمیعنا و أَطَعنا» یعنی «شنیدیم و فرمان بردیم»
خالصه می شود.

ِِ
ِ
ِ ِِ
الر ُس ُ
ي َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقالُوا
ول بِ َم ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َو ا ُْْل ْؤ ِمن َ
ُون ُک ََم َن بِاَّللَِّ َو َمالَئکَته َو ُک ُتبِه َو ُر ُسله لَ ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
[ ََم َن َّ
َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا غُ ْف َران َ
َک َر َّبنَا َو إِ َل ْي َک اْلَْ ِص ُْي] (بقره)185 :
«فرستاده خدا معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است و مؤمنان (نیز) بدان باور دارند .همگی به خدا
و فرشتگان او و کتابهای او و پیامبرانش ایمان داشته و (می گویند) میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم .و
می گویند( :اوامر و نواهی خدا را توسط محمد) شنیدم و اطاعت کردیم .پروردگارا! آمرزش تو را میخواهیم و بازگشت
به سوی توست».
[ َو ا ْذک ُُروا ن ِ ْع َم َة اَّللَِّ َع َل ْيک ُْم َو ِمي َثا َق ُه ا َّل ِذي َوا َث َقک ُْم بِ ِه إِ ْذ ُق ْلت ُْم َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا] (مائده)2 :
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« و به یاد آورید نعمت خدا را برخودتان  ،و به یاد آورید پیمانی را که با شما یست ،بدانگاه که گفتید :شنیدیم و اطاعت
کردیم».
«شنیدیم و اطاعت کردیم» .این همان عهد و پیمان است .این عهد و پیمان ،محکم ترین ریسمانی است که انسان به آن
چنگ می زند.
جاهلیت معاصر آنگاه که تدریجاً دین خدا را از صحنهی زندگیش کنار زد ،ریسمانی که او را به اخالقیات مرتبط سازد،
رها کرد (و ازآن روز به بعد) گاهگاهی اخالقیات را در روابط اجتماعی دنبال میکرد و گاهگاهی در طبیعت بشری و
گاهگاهی نیز مصلحت را مالک و معیار اخالقیات قرار میداد و در نهایت روابط ساختگی از کار افتادند و در نتیجه از
اخالقیات فاصله گرفت.
***
هیچ ریسمانی همانند ریسمان عهد و پیمان با خدا نیست .این همان چیزی است که معیارهای صحیح را مشخص میکند و
آنها را تقویت میکند وتحکیم میبخشد ،چنان تحکیمی که در مقابل فشارهایی که اخالقیات غیر را حاکم میکنند
محکم و استوار ایستاده است؛ این فشارها خواه فشارهای داخلی باشند که از غرایز سرچشمه میگیرند ،خواه فشارهای
خارجی باشند که سرچشمهی آنها اعمال طاغوتهایی است که به جای خداوند بر زندگی مردم خدایی میکنند،
طاغوتهاییسیاسی ،اقتصادی ،فکری ویا عرفهای ناپسندی که تمام جاهلیت را دربرگرفتهاند؟
منهج قرآن استحکام بخش روابط اخالقیات با الوهیت خداوند یعنی همان «الالهاالاهلل» است.
به این آیه از سوره لقمان توجه کنید:
اْلنْس َ ِ ِ
ْح َل ْت ُه ُأ هم ُه َو ْلن لا َع َل َو ْل ٍن َو فِ َصا ُل ُه ِف َع َام ْ ِ
ي َأ ِن ْاشک ُْر ِل َو لِ َوالِدَ ْي َک إِ َ َّل اْلَْ ِص ُْي]
ان بِ َوالدَ ْيه َ َ
[ َو َو َّص ْينَا ْ ِ َ

(لقمان)14 :

«ما به انسان دربارهی پدر و مادرش سفارش کردیم .مادرش به او حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه ای
دچار شده است .پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است که هم سپاسگذار من و هم پدر و مادرت باش و بدان که
بازگشت به سوی من است».
خداوند در این آیه فرزندان را سفارش به برخورد نیک با والدین میکند ،به ویژه مادر ،آن هم به خاطر ضعفهای
تدریجی که او در اثر حمل فرزند و وضع و شیردادن و تربیتش تحمل میکند .حال انسان این سفارش را چگونه اجرا
میکند؟ چگونه از والدینش سپاسگذاری میکند؟ با تشکر از خداوند ،یعنی با رجوع به اصل آن عهد و پیمانی که با او
بسته است (سَمِعنا و أَطَعنا).
پیمان ،پیمان با خداست .عهد بر سمع و اطاعت از اوست .در پناه این میثاق است که همهی روابط مربوط به اخالقیات
شکل میگیرند و به اجرا در میآیند:
ِ
ِ
ِ
ون ا ْْلِي َث َ
وص َ ]
ين َي ِص ُل َ
ون بِ َع ْه ِد اَّللَِّ َو لَ َينْ ُق ُض َ
ين ُيو ُف َ
ون َما َأ َم َر اَّللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
اق * َو ا َّلذ َ
[ا َّلذ َ

(رعد)11-11 :
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«خردمندان آنانی هستند که به عهدی که با خدا بسته اند وفا میکنند و پیمان را نمیشکنند .و آنان که برقرار میدارند
پیوندهایی را که خدا به حفظ آن ها دستور داده است و از پروردگارشان میترسند و از حساب بد روز قیامت ترسناک
هستند».
برقراری و پایبند بودن به تمام روابط امر شده از طرف خداوند در این عهد و پیمان جای دارند .سرآغاز این روابط رابطه-
ی انسان با خداست .رابطهی عبادت خالصانه و به دور از هر رنگ و بوی شرک نسبت به خدا .سپس رابطهی صحیح با
والدین:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َها َف َ
ها
ال َت ُق ْ َُُه َم ُأ ٍّ
ف َو لَ َتن َْه ْر ُ َ
ها َأ ْو کال ُ َ
ب َأ َحدُ ُ َ
[ َو َق َض َر هب َک ألَّ َت ْع ُبدُ وا إلَّ إ َّيا ُه َو با ْل َوالدَ ْي ِن إ ْح َسان لا إ َّما َي ْب ُلغ ََّن عنْدَ َک ا ْلک َ َ
الذ ِّل ِمن الر ِ
و ُق ْ َُُهم َقولل ک َِري لم * و ْ ِ
َاح ه
(اسراء)11-14 :
ْح ُه َم ک ََم َر َّب َي ِاّن َص ِغْي لا]
ْحة َو ُق ْ َر ِّ ْار َ ْ
َ َّ ْ َ
اخف ْض َُُه َم َجن َ
َ
َ ْ
َ
«پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید .هرگاه یکی از آن دو یا هردوی آنها نزد
تو به سن پیری برسند .اف به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو .و بال تواضع و
مهربانی را بر ایشان فرود آور و بگو :پروردگارا! بدیشان مرحمت فرما ،همانگونه که آنان در کوچکی (به من رحم
کردند و) مرا تربیت کردند».
بعد از والدین ،ارتباط با نزدیکان و همسایگان:
اْل ِ
اْل ِ
ُْشکُوا بِ ِه َش ْيئال َو بِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان لا َو بِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو ا ْل َيت ََامى َو ا َْْل َساکِ ِ
اع ُبدُ وا اَّللََّ َو لَ ت ْ ِ
ار ذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َْ
ي َو َْ
ار
[ َو ْ
ِ
ُب و الص ِ
اْلن ِ
اح ِ
ب بِ َْ
ُْ
َان ُ ْ
(نساء)16:
ُمتَالل َفخُ ور لا]
السبِي ِ َو َما َم َلک ْ
ب َم ْن ک َ
َت َأ ْي َم ُنک ُْم إِ َّن اَّللََّ لَ َُي ه
اْلن ِ َ َّ
ْب َو ا ْب ِن َّ
« خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او قرار مدهید و به پدر و مادر ،خویشان،یتیمان ،درماندگان و بیچارگان،
همسایگان خویشاوند ،همسایگان بیگانه  ،و دوست و همنیشین (همدمان در سفر و در حضر) ،مسافران ،و بندگان و
کنیزانتان نیکی کنید .بی گمان خداوند کسی را دوست نمیدارد که خودخواه و خودستا باشد».
سپس دامنهی تعهدات اخالقی توسعه مییابد و تمام انسانها و تمام روابط را در بر میگیرد.
اخالق در «اسالم» منحصر به موارد خاصی نیست.
در اسالم «سیاست» دارای قواعد و اصول اخالقی خاصی است:
ي النَّا ِ
(نساء)58 :
س َأ ْن َ َْتک ُُموا بِالْ َعدْ ِل]
[ َو إِ َذا َحک َْمت ُْم َب ْ َ
«و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید ،دادگرانه داوری کنید».
«اقتصاد» دارای اصول و قواعد اخالقی خاصی است:
ِِ
ِ ِ
ِ
ي * َفإِ ْن َل ْ َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذنُوا بِ َح ْر ٍ ِم َن اَّللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو إِ ْن
الر َبا إِ ْن ُکنْت ُْم ُم ْؤمن َ
[ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ين ََمنُوا ا َّت ُقوا اَّللََّ َو َذ ُروا َما َبق َي م َن ِّ
َان ُذو ع ٍ ِ
ْسةٍ َو َأ ْن ت ََصدَّ ُقوا َخ ْْي لَک ُْم إِ ْن ُکنْت ُْم
ون * َو إِ ْن ک َ
ون َو لَ ُت ْظ َل ُم َ
وس َأ ْم َوالِک ُْم لَ َت ْظلِ ُم َ
ُت ْبت ُْم َف َلک ُْم ُر ُء ُ
ْسة َفنَظ َرة إِ ََل َم ْي َ َ
ُ َْ
ون فِ ِيه إِ ََل اَّللَِّ ُث َّم ت َُو ََّّف ُک ه َن ْف ٍ
(بقره)128-181 :
ون]
س َما ک ََس َب ْ
ت َو ُل ْم لَ ُيظْ َل ُم َ
ون * َو ا َّت ُقوا َي ْومال ت ُْر َج ُع َ
َت ْع َل ُم َ
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«ای مؤمنین! از خدا بپرهیزید و آن چه از ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن هستید .پس اگر چنین نکردید بدانید که
به جنگ با خدا و رسولش برخاستهاید ،و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان ا زآن شماست ،نه ستم میکنید و نه ستم
میبینید .و اگر (بدهکار) تنگدست باشد ،او را تا هنگام توانایی مهلت دهید .و اگر ببخشید برایتان بهتر خواهد بود اگر
بدانید (که این کار شما چقدر نزد خدا اجر و پاداش دارد این کار را میکنید) و از عذاب روزی بترسید که در آن به
سوی خدا بازگردانیده میشوید ،سپس به هرکس آنچه فراچنگ آورده است به تمامی (جزایش) بازپس داده می شود و
به آنان ستم نخواهد شد».
روابط خانوادگی ،روابط جنسی ،روابط اجتماعی ،روابط مسلمان با غیرمسلمان ،روابط صلح و جنگ ،تمام این روابط
اصول و قواعد اخالقی خاص به خود را دارند.
دایرهی اخالقیات در دین خدا به حدی گسترده است که تمام بشر و تمام مسائل مربوط به او را در بر میگیرد .در این
دین حتی غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،مسکن و ...دارای آداب و اصول اخالقی خاصی است .بله ،اخالق در اسالم دامنه-
اش چنان وسیع است که غیر بشر را هم در بر میگیرد.
پیامبر  میفرماید:
« َما ِمن ُمسلِ ٍم َي ِ
ان َما ُأکِ َ ِمن ُه َل ُه َصدَ َق لة َو َما ُ ِ
ْس َق ِمن ُه َل ُه َصدَ َقة َو َما َأ َک َ ال َّس ُب ُع ِمن ُه َف ُه َو َل ُه َصدَ َقة َو َما
غر ُس غَرس لا إِ ّل َک َ
َأ َک َل ِ
(مسلم )
َان َل ُه َصدَ َقة».
ت ال َّط ُْي َف ُه َو َل ُه َصدَ َقة َو ليرزَ ؤُ ُه َأ َحد إِ ّل ک َ
«هیچ مسلمانی نهالی را نمیکارد مگر این که آنچه از آن خورده میشود برای او صدقه است .و آنچه از آن دزدیده می-
شود و آنچه که حیوانات میخورند و آنچه که پرندگان میخورند و هرکس که به سوی آن دستش را دراز کند ،برای او
صدقه به حساب میآید».
و در حدیث دیگر می فرماید:
«فِی ُک ِّ َکبِ ٍد َرط َب ٍة َأجر» (بخاری )
«علف و آب دادن به هر جانداری اجر و ثواب دارد».
حضرت عمر

میفرماید:

«اگر گوسفندی در عراق یا صنعا بلغزد مسئول آن خواهم بود که چرا راه را برای او هموار نکردهام».
***
هدف ما در این قسمت از کتاب بحث دربارهی اخالقیات و آداب نیست ،زیرا چنین موضوعی به یک مدارسهی
متخصصانه نیاز دارد و کتاب خدا و احادیث پیامبر  منبعی سرشار در این زمینه هستند.
هدف ما در اینجا بیان ارتباط اخالقیات و آداب با «الالهاالاهلل» و بیان شمولیت این اخالقیات و جایگاه آن در ساختار دین
اسالم است ،چنان جایگاه و چنان شمولیتی که اولین سوره و اخرین آیهی نازل شده ،به مسائلی اشاره دارند که مسائلی
عقیدتی-اخالقی میباشند.
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با وجود چنین ارتباط تنگاتنگ بین عقیده و اخالق در دین اسالم و تأکید بر آن در آموزههای دینی ،مسلمانان را میبینیم
که از اخالقیات بهرهی چندانی ندارند و این مسائل را از چارچوب عقیدهی اسالمی یعنی چارچوب «الالهاالاهلل» خارج
کرده اند و کارشان به جایی رسیده است که در عصر حاضر و در جوامع جاهلی معاصر بیش از همه کس به آن نیازمند
هستند.

1

مردم امروز جز آنهایی که خدا به آنها رحم کند ،در بی اخالقی و بی بند و باری به سر میبرند:
ِ
ت َأ ْي ِدي النَّا ِ
(روم)41 :
س]
ب َو ا ْلبَ ْح ِر بِ َم ک ََس َب ْ
[ َظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ف ا ْل َ ِّ
«فساد و تباهی در دریا و خشکی به خاطر کارهایی که مردم انجام دادهاند ،پدیدار گشته است».
اما جاهلیت معاصر چنان وانمود میکند که از مسائل اخالقی بهرهمند است و بر تربیت فرزندانش بر اساس آن بسیار
حریص است.
ما با وجود زیباییهای ظاهریی که این جاهلیت دارد هرگز فریب اخالقیات و آداب آن را نمیخوریم ،زیرا به خوبی می-
دانیم که این اخالقیات در حقیقت بر اساسا مصلحت و تحقق مصالح زمینی و فربهتر کردن چرخ زندگی امروزی است ،تا
این چرخ سریعتر از آنچه می تواند و با کمترین اصطکاک ممکن حرکت کند .سند این امر هم بسیار روشن است .یک
سفید پوست اروپایی در جواع غربی یک دستش را به عنوان دوستی دراز میکند و با دست دیگرش چاقویی را در پشت
نگه داشته و هرآن آماده جواب دادن به هرگونه عکسالعملی است .چنین فردی به خوبی میداند که هرسفید پوست
دیگری چون او مسلح است .پس در چنین جامعهای چه امیدی به دیگران میرود؟ در جامعهای که هر فرد با دیگری در
نهایت احتیاط برخورد میکند ،تا برخوردی پیش نیاید چگونه جای امید است و چه خبری از آن می توان انتظار داشت؟!
در این جوامع آداب و رفتارهای خدایی وجود ندارد؛ زیرا نه با خدا در ارتباط است و نه با دین او .در نتیجهی این
گسستن و فاصله ،هرسفیدپوستی تجاوز به غیر خود را مباح میشمارد ،و میداند در صورت مرتکب شدن به جنایت هیچ
قاضی و حاکم و پلیس سفیدپوستی ،شکستن استخوانهای رنگین پوستان را جرم نمیداند و در تبرئه کردن مجرم سفید
پوستی چون او مشکلی نمیبیند.
هیچ دانشمند سفیدپوستی که خود را دانشمند آزاد مینامد (آزادیخواه است و خود را طرفدار آزادی میداند) ،در این
که صربها مسلمانان بوسنی و هرزگوین را قتل عام کنند و نسبت به آنها مرتکب زشت ترین جنایت ها شوند ،و بودائیها
و هندوهای بت پرست ،مسلمانان برمه و هند را بسوزانند ،هیچ مشکلی نمیبینند (چون زندگی او به خطر نمیافتد) این در
حالی است که مسلمانان اگر واقعاً مسلمان باشند ،دارای «اخالقی خدایی» هستند و اخالق آنها هیچ ارتباطی با مصالح
زودگذر ندارد ،و از دید آنها اینگونه نیست که اهداف وسایل را توجیه کنند ،بلکه این اخالق ،عهد و پیمانی است که
آنها با خدای خود بستهاند .به همین خاطر است که اخالق مسلمان با هجرت از جایی به جای دیگر تغییر نمیکند و
هیچگاه فضا و جو حاکم بر او آن را دگرگون نمیکند ،زیرا خداوندی که در سرزمین خود میپرستد ،همان خداوندی
 -1در جوامع خود می بینیم که غیرمسلمان بیشتر از مسلمان بر اخالقیاتی چون وفای به عهد و صحت معامالت و عدم دروغ و غیبت و  ..توجه دارند و این جای بسی
تأسف است(.مترجم)
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است که در سرزمینهای دیگر وجود دارد و او را میپرستد و میثاقش با خدا همان التزام و تعهدی است که با او در
سرزمین خود بسته و به آن عمل کرده است.
وقتی «ابوعبیده جراح» شام را تصرف کرد و از اهلش که مسیحی بودند در مقابل حفاظت و حمایت از آنها در برابر
امپراطور روم کاتولیک مسیحی که آنها را فقط به خاطر اختالف مذهبشان اذیت و آزاد میداد ،به دریافت جزیه قانع
کرد ،بعد از مدتی شنید که هرقل لشکری عظیم برای بازپس گرفتن شام از دست مسلمانان آماده کرده است .ابوعبیده
جزیه را به مسیحیان برگرداند و به آنها گفت :ما این جزیه را در مقابل حفاظت و حمایت از شما گرفتهایم ،اما شنیدهام
لشکری عظیم برای حمله به ما آماده شده است و دیگر نمیتوانیم از شما حفاظت کنیم ،آنچه به ما دادهاید بگیرید ،اگر
خداوند ما را پیروز کرد ما بر عهد و پیمان خود با شما وفاداریم .خداوند او را پیروز کرد .اهل شام با رضایت کامل جزیه
را عودت دادند و به مسلمانان گفتند :شما با وجود این که با ما هم دین نیستید ،رئوفتر و مهربانتر از همکیشان ما هستید.
بعدها اکثر آنها در اثر چنین برخوردهایی مسلمان شدند.
اسالم در ماوراء هند تا سرزمین اندونزی با اخالقیات و آداب بسیار واالی تاجران مسلمانی که با دیگران با آداب و تسامح
اسالمی برخورد و معامله میکرند ،انتشار یافت .مردمان این سرزمینها دینی را که چنین نمونههای والیی را تربیت کرده
بود ،دوست داشتند ،و چنین افرادی را به خاطر آنچه که در دلهایشان بود ،نه به خاطر رنگ پوستشان ،دوست داشتند.
بعدها همین اخالقیات باعث مسلمان شدن آنها شد.
حالِ امت آنگاه که متمسک به مقتضیات «الالهاالاهلل» میشود ،چنین است.
این چنین با اخالقیات و آدابشان تمدن و فرهنگی را در زمین منتشر میکنند که بشر سالهای سال از آن استفاده ها می-
برد .از طریق همین تمدن و فرهنگ است که در اروپا انگیزههایی برای بیدار شدن به وجود میآید.
اما اروپا جز آن که خدا به او رحم کند از اخالقیات و آداب «الالهاالاهلل» تهی و بی بهره است و این در حالی است که
جاهلیت معاصر در کنار خود دین و آیین واالمقامی را با اخالقیات عالی دارد اما از آن غافل است.
اخالقیات و آداب اروپا از جهت شکل اخالقیات و آداب اسالمی هستند.
اخالقیاتی چون ،صداقت ،امانت ،محافظت بر وعدهها ،اخالص در کار ،تالش و فعالیت جدی و احترام به حقوق
دیگران ،بهداشت و ...تنها فرق این اخالقیات و آداب با آنچه در اسالم مطرح است ،این است که در اسالم رعایت این
امور به خاطر خداست ،اما در جاهلیت معاصر بخاطر مصلحت .در اسالم رعایت این مسائل کل زندگی انسان را در بر
میگیرد ،اما در جاهلیت معاصر این مسائل تنها در دایرهی برخوردهای اجتماعی محصورند و مسائل دیگری چون
سیاست هیچ آداب و اخالقی را نمیشناسند ،در آن دروغ و مکر و حیله و فریب دادن دیگران مباح است .اقتصاد بدون
اخالق است .در اقتصاد  ،خوردن مال مردم به باطل و از راه ربا امری است مباح ،فریب دادن مردم به وسیلهی رسانهها یا
هر وسیله ی دیگر با هدف گردآوری سرمایه نزد سرمایه داران مباح است .روابط جنسی دچار چنان هرج و مرجی شده
است که در تاریخ بشریت نمی توان برای آن نمونهای را ذکر کرد.
امت اسالمی ،امروز با اخالقیات اسالمی خود چه فاصلهای دارد؟!
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ما (مسلمانان) مردم را به سوی اخالقیات و آدابی چون آداب اروپایی که دارای منفعتی جزئی هستند ،نمیخوانیم.
اما سوال اینجاست که:
امت اسالمی در چه درجهای از اخالق به سر میبرد ،چه از لحاظ شکلی و صوری و چه از لحاظ حقیقی و واقعی؟!
هرجاهلیتی برای خود متمسک به اموری اخالقی بوده است حتی جاهلیت عرب ،اما راستی جامعهی اسالمی ما چه بهرهای
از مسائل اخالقی دارد؟!
امروز امت اسالمی چنان از مسائل اخالقی خود فاصله گرفته است و در این زمینه چنان دچار شکست شده است که
متأسفانه جوامع جاهلی در مقابل او بهترند (و کار به جایی رسیده که جوانان این امت آرزوی داشتن اخالقیاتی همچون
اخالقیات آنها را میکنند).
هیچ چارهای جز برگشت به شناخت اخالقیات به عنوان جزئی از مقتضیات «الالهاالاهلل» و سپس تربیت فرزندان امت
براساس این اخالقیات نیست .مسلمانان نباید تنها به شناخت اخالقیات خود اکتفا کنند آنها این را باید بدانند که شناخت
به تنهایی در واقعیت زندگی هیچ پبشرفتی را حاصل نمیکند.
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مقتضیّات فکری و عقیدتی «الالهاالاهلل»
مسلمان تصوری خاص از هستی ،زندگی و انسان دارد؛ تصوری که همه را به طراح هستی و آفریدگار آن و صورتگر
حقیقی متصل میکند .او در این زمینه از کتاب خدا و سنت رسولش  استمداد میگیرد .تصوری که در کلیات و
اصول و در برخی از جزئیات نیز با تصور جاهلی اختالف دارد و همین اختالف سبب شده که چگونگی و کیفیت تفکر و
حتی منهج حیات و دیدگاه آنها نسبت به ارزشها و هنجارها و بسیاری از امور با هم متفاوت باشد 1.بر این اساس دعوت
به اتخاذ راه و رسم غرب در چگونگی تفکر و تصور دربارهی زندگی ،با هدف سکونت و ساکن شدن در دهکدهی ظالم
جهانی ،در حقیقت به معنی دعوت به رها کردن و پشت پا زدن و دست برداشتن از باورهایمان و گرویدن به گروهی
دیگر از انسانها و سرانجام تحقق بخشیدن به قول شاعر عرب است-اگرچه محتوا فرق میکند:
ُرشد ُغزَ يهُ ،أ ِ
يت َو إن ت َ
رشدُ !!
َو َل َأ َنا إِ ّل ِمن غُ زَ َّيه إِن غَ َوت
غَ َو ُ
َّ ُ
«آیا من جز فردی از قبیله غزیه هستم که اگر گمراه شود ،گمراه شوم و اگر راه یابد ،راه یابم».
با گرویدن به آن دهکده« ،دیدگاه جهانی شدن» یا «انقالب صنعتی» به جای «قبیلهی شاعر قدیمی عرب» ،پررودگارانی
جدید در زندگی ما میگردند.
***
مسائل مربوط به هستی ،ترکیبات آن ،زندگی و انسان ،وقتی به صورت یک حقیقت علمی درآمده باشند ،نسبت به مؤمن
و کافر هیچ تفاوتی نمیکنند؛ زیرا چنین حقایقی هیچ ارتباطی با دیدگاه و موضع افراد ندارند .نقش علم هم در این زمینه
تنها دنبال کردن آنها و ثبت آنها به عنوان حقایق علمی و تالش در جهت استخراج یک قانون کلی از آنها است.
اما زمانی وضعیت تغییر میکند و بین مؤمن و کافر اختالفاتی به وجود میآید که علم درصدد تفسیر آنها برآید.
به منظور تفهیم مطلب ،مثالی را ذکر میکنیم؛ مثالً :یک مسئلهی علمی و مورد اتفاق این است که تمام مواد در اثر سرما
منقبض شده و حجمشان کم و وزنشان سنگین تر میشود ،جز آب که با انجمادش حجمش بیشتر و وزنش کمتر و در
نتیجه آب منجمد (یخ) به سطح آب باال میآید.
علم این پدیده را به عنوان یک قانون ثبت کرده و در این مسئله کسی با دیگری هیچ اختالفی ندارد و اصالً این یک
حقیقت علمی است و به فکر و عقیدهی انسانها هیچ ارتباطی ندارد .واقعیت این است که این قانون قبل از آفرینش انسان
نیز وجود داشته گرچه بعدها کشف شده است.
اما وقتی یک دانشمند جامعهی جاهلی به این پدیده مینگرد ،تنها تفسیری که از آن دارد این است که :این پدیده یک
پدیدهی موجود در طبیعت است .دیگر چرایی آن را نمیداند .یعنی این پدیده را به طبیعت منسوب میکند ،طبیعتی که
داروین دربارهی آن میگوید:
 -1در این زمینه به کتاب «ویژگیهای ایدئولوژی اسالمی» بخش «ویژگی ها» نویسنده «سید قطب» مراجعه کنید.
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«طبیعت ،همه چیز را خلق میکند و هیچ قدرتی نمیتواند آن را بیافریند».
و سپس دربارهی همین طبیعت آفریدگار میگوید:
«طبیعت کورکورانه و بی هدف در حرکت است».

1

اما انسان مسلمان به این پدیده به گونه دیگری مینگرد و در آن تدبیری ربّانی برای حفظ موجودات آبی که خود آفریده
است ،می بیند .او حکمت امر را اینگونه تفسیر میکند که :اگر آب هم مثل سایر مواد در اثر سرما منقبض و وزنش
سنگین میشد به ته دریا سقوط میکرد و هرآنچه سر راهش بود نابود میکرد و از بین میبرد .حال خداوند (طبق قانونی
که برآب حاکم کرده است) در اثر انجماد آب را گسترش و به سطح آن باال میآورد .با باال آمدن آب منجمد شده
(یخ) سقفی در دریا درست میشود که موجودات زنده را در فصل زمستان از نابودی حفظ میکند.
این دو دیدگاه نسبت به یک پدیدهی علمی چقدر با هم متفاوتند و تأثیرشان در دلها چقدر با هم فرق میکند؟!
جهان و زندگی و انسان از دید یک مسلمان ،همه مخلوق خدا هستند ،مخلوقی که خداوند با ارادهی خود آنها را آفریده
و به وجود آورده است و با ارادهی خود آنها را سروسامان میدهد و قوانینی را برای آنها وضع کرده است:
ِ
ِ
ِ
ِ
ون بِا َّل ِذي َخ َل َق ْاْلَ ْر َض ِف َي ْو َم ْ ِ
اس ِم ْن َف ْوقِ َها َو
ي َو َ َْت َع ُل َ
[ ُق ْ َأ إِ َّنک ُْم َلتَ ْک ُف ُر َ
ون َل ُه َأ ْندَ اد لا ٰذل َک َر ه الْ َعا َْل َ
ي * َو َج َع َ ف َيها َر َو َ
بار َک فِيها و َقدَّ ر فِيها َأ ْقو َاِتا ِف َأربع ِة َأيا ٍم سواء لِ ِ ِ
الس َم ِء َو ِل َي ُد َخان َف َق َال َُها َو لِ ْ َ
ْل ْر ِ
ض ائْتِ َيا َط ْوعال
لسائل َ
ي * ُث َّم ْاست ََوى إِ ََل َّ
ْ َ َ َّ َ َ ل َّ
َ َ
َ َ َ َ َ َ
ٍ
َأو کَرلال َقا َلتَا َأ َتينَا َطائِ ِعي * َف َق َضالن سبع سمو ٍ
ات ِف َي ْو َم ْ ِ
يح َو
َ
الس َم َء الده ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ
ي َو َأ ْو َحى ِف ُک ِّ َس َمء َأ ْم َر َلا َو زَ َّينَّا َّ
ْ
ْ ْ
ِح ْفظ لا ٰذلِ َک َت ْق ِد ُير الْ َع ِز ِيز الْ َعلِي ِم]

(فصلت)9-11 :

«بگو :آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید ،و برای او همگونهها او انبازهایی قرار میدهید؟
او آفریدگار جهانیان میباشد .او در زمین کوههای استواری قرار داد و خیرات و برکات فراوانی در آن آفرید و مواد
غذایی زمین را به اندازهی الزم مقدر و مشخص کرد .اینها همه روی هم در چهار روز کامل به پایان آمد ،بدانگونه که
نیاز نیازمندان و روزی روزی خواهان را برآورده کند .سپس ارادهی آفرینش آسمان کرد ،درحالی که دود بود ،به
آسمان و زمین فرمود :چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید .گفتند :فرمانبردارانه پدید آمدیم ،آنگاه آن را به صورت
هفت آسمان در دو روز به انجام رساند ،و در هر آسمانی فرمان الزمهاش را صادر کرد .آسمان نزدیک را با چراغهای
بزرگی بیاراستیم و محفوظ داشتیم .این برنامهریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است».
چنین دیدی نسبت به جهان و ...از تمام جوانب با دیدی که چنین معتقد است که جهان مخلوقی بدون خالق است ،یا
مخلوقی تصادفی ،یا موجودی است ازلی که نیازی به خلق ندارد ،بسیار بسیار متفاوت است.
ون * َأم َخ َل ُقوا السمو ِ
غَْي َش ٍء َأم لم َْ ِ
ِ ِ
(الطور)15-16 :
ُون]
ات َو ْاْلَ ْر َض َب ْ لَ ُيوقِن َ
َّ َ َ
اْلال ُق َ ْ
[ َأ ْم خُ ل ُقوا م ْن ْ ِ ْ ْ ُ ُ
«آیا ایشان بدون هیچ خالقی آفریده شدهاند؟ و یا خودشان آفریدگارند؟ یا آنان آسمانها و زمین را آفریدهاند؟ بلکه
ایشان طالب یقین نیستند».

 -1به نظریات داروین مراجعه کرده ،و کتاب «تطور» او را مطالعه کنید.
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وقتی جهان تصادفی باشد و زندگی نیز به صورت تصادفی انجام گیرد و انسان نیز به صورت تصادفی در این کرهی
خاکی به وجود آمده باشد پس چه چیزی این انسان را به هستی ارتباط میدهد؟ چه چیزی او را به هنجارها و ارزشها
ارتباط میدهد؟ وقتی او بدون هدف به وجود آمده است ،چگونه میتواند هدفدار زندگی کند؟! او در نهایت چگونه
میتواند دارای اخالقیاتی واال باشد؟! اصالً مسائل اخالقی نسبت به هستی و وجودی که تصادفی است معنی نمیدهد.
تفاوت بین این دو دیدگاه را ببینید و مشاهده کنید .آیا فاصلهی نتایج حاصله از این دو دیدگاه را مشاهده میکنید؟!
دیدگاه مؤمنی که معتقد است ،خداوند طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر آن است ،با دیدگاه آن که
معتقد است طبیعت همه چیز را آفریده و طبیعت کورکورانه و بدون هدف در حرکت است.
این دو دیدگاه با هم فاصله ی بسیار زیاد دارند (داستان آنها داستان آسمان و ریسمان است) تفاوت این دو دیدگاه بسیار
عمیق است به حدی که تمام جوانب زندگی را در بر میگیرد .وقتی ارتباط مخلوق (انسان) با خالقی که او و جهان و
زندگی را آفریده است ،قطع شود و همه چیز را بی هدف ببیند ،در این صورت او با حیوانات چه فرقی خواهد داشت ،آیا
غیر از این است که او از آنها گمراهتر است:
ون]
[ ُأو ٰلئِ َک ک َْاْلَ ْن َعا ِم َب ْ ُل ْم َأ َض ه ُأو ٰلئِ َک ُل ُم الْغَافِ ُل َ

(اعراف)129 :

«اینان همچون چهارپایان هستند ،بلکه سرگشتهترند ،اینان واقعاً بیخبر هستند».
چنین فردی با چنین دیدی نسبت به خود و هستی ،در زمین گام برمیدارند و دیگران را نیز اینچنین میبیند او در جهت
بهرهبردن از مسائل دنیایی حرکت میکند و همنوعان خود را نیز اینچنین میبیند ،پس باهم نزاع میکنند تا مشخص شود
که کدامیک بیشتر میتواند بهره ببرد و با چنین نزاعی همچون حیوانات میگردند ،با این تفاوت که حیوانات از هدایت
تکوینی برخوردارند و همین هدایت آنها را از نابودی حفظ میکند اما او و امثال او چه؟! او و امثال او وقتی از ارزشهای
انسانی خود بی بهره شدند و درهمان سطح غرایز حیوانیشان باقی ماندند و با آنها زیستند و پا را فراتر نگذاشتند ،همین
غرایز آنها را گمراه کرده و هرگز از آنها حمایت و محافظت نمیکند؛ زیرا از دایره و چارچوب و قانون زندگی انسانی
خود خارج شدهاند .از دید مؤمن عالوه بر این حقیقت که او و هستی و زندگی ،مخلوق خداوند هستند ،حقیقت دیگری
نیز وجود دارد و آن این که تمام کائنات ،جز گروهی از انسانها خدا را تسبیح میکنند:
[ َأ َل تَر َأ َّن اَّللََّ يسجدُ َله من ِف السمو ِ
الش ْم ُس َو ا ْل َق َم ُر َو الن ُهجو ُم َو ِْ
ات َو َم ْن ِف ْاْلَ ْر ِ
اْل َب ُال َو َّ
ض َو َّ
الش َج ُر َو الدَّ َوا ه َو کَثِْي
َّ َ َ
َ ْ ُ ُ َ ْ
ْ َ
ِم َن الن ِ
(حج)18 :
َّاس َو کَثِْي َح َّق َع َل ْي ِه ا ْل َع َذا ُ ]
«آیا ندیدهای و ندانستهای که تمام کسانی که در آسمانها بوده و همهی کسانی که در زمین هستند و خورشید و ماه و
ستارهها و کوهها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان برای خدا سجده میکنند و بسیاری از مردمان هم عذابشان
حتمی است».
ِ
(اسراء)44 :
يح ُه ْم]
ش ٍء إِلَّ ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه َو ٰلکِ ْن لَ َت ْف َق ُه َ
ون ت َْسبِ َ
[ َو إِ ْن م ْن َ ْ
«هیچ موجودی نیست مگر این که حمد و ثنای او میگویند ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید».
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ض و ال َّطْي صا َّف ٍ
ِ
ات ُک َقدْ َعلِ َم َص َ
يح ُه َو اَّللَُّ َعلِيم بِ َم َي ْف َع ُلو َن]
ال َت ُه َو ت َْسبِ َ
الس َم َوات َو ْاْلَ ْر ِ َ ْ ُ َ
[ َأ َل ْ ت ََر َأ َّن اَّللََّ ُي َس ِّب ُح َل ُه َم ْن ِف َّ
(نور)41 :
«مگر نمیبینی که تمام آنان که در آسمانها و زمین به سر میبرند و جملگی پرندگان در حالی که (در هوا) بال گسترده-
اند ،سرگرم تسبیح (خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟ همگی به نماز و تسبیح خود آشنایند و خدا دقیقاً آگاه از کارهایی
است که انجام میدهند».

[َّللِّ يسجدُ من ِف السمو ِ
ض َط ْوعال َو کَرل لا َو ظِال َُُهم بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْاْل َص ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ال]
َّ َ َ
َ ْ ُ َ ْ
ْ
ْ

(رعد)15 :

«آنچه در آسمانها و زمین است خواه ناخواه ،خدای را سجده میبرند ،همچنین سایههای آنها بامدادان و شامگاهان در
مقابلاش به سجده میافتند».
بین این دو شعور یک فرق اساسی است ،شعوری که هستی را تنها اجرام سماوی و کائنات زنده را دارای حیاتی مجرد
میداند ،و شعوری که تمام این اجرام و کائنات را مرتبط با هم و متوجه خالق خود که خداوند متعال است و تسبیح گوی
او میداند.
یکی از این دو دیدگاه ،انسان را در چارچوب محسوسات میبیند و دیگری عرصه را بر او باز میگذارد تا به تمام آنچه
که میبیند و با حواس درک میکند و نمیکند ،ایمان داشته باشد .پس افق دیدش را گسترش میدهد و توجهاتش را
وسعت میبخشد .این امر در روابط انسانها با هم نیز تاثیر میگذارد و تنها در مادیات محصور نمیشود ،بلکه عالوه بر
مادیات ،معنویات را نیز شامل میشود.
***
امر دیگری که علم جدید آن را عرضه میکند ،اما همچنان دلها را تاریک نگه داشته است ،مسئلهی نظریات مادی
محسوسی است که جاهلیت معاصر براساس آن پایه ریزی شده و در اثر همین امر تصورات و افکارش را فاسد و تباه
کرده است.
نظام دقیقی که هستی را به هم مرتبط کرده است تنها نظامی مکانیکی محض و مطلقی که علم بدان معتقد است ،نیست،
بلکه در ماورای آن یک برنامهریزی دقیق وجود دارد که با انسان در ارتباط است.
حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید و فاصلهی آن با خورشید و ماه ،ترکیبات موجود در فضای اطراف زمین،
توزیع آب در سطح زمین ،نقش وتاثیر کربن در فضای اطراف زمین و نقش گیاهان و درختان در پخش اکسیژن در فضا
و ...همه براساس محاسبات دقیقی انجام میگیرد با این هدف که زندگی و حیات انسان به شکل کامل انجام گیرد .اگر
نسبت ترکیبات موجود در فضا کم یا زیاد شود ،اتفاقاتی رخ خواهد داد که زندگی انسان را بر روی کره خاکی مختل و
نابود میکند.
چقدر فاصله بین این دو نوع احساس وجود دارد ،احساس به فضل خداوندی و تدبیر و برنامهریزی دقیق او در جهان
هستی به منظور فراهم شدن شرایط یک زندگی صحیح بر روی زمین برای انسان ،و احساس به این که تمام هستی راهی
کورکورانه را در پیش گرفته و بدون هدف در حرکت است.
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ون * و سخَّ ر لَکُم ما ِف السمو ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات
َّ َ َ
[اَّللَُّ ا َّلذي َسخَّ َر َلک ُُم ا ْلبَ ْح َر لت َْج ِر َ
ي ا ْل ُف ْل ُک فيه بِأَ ْم ِره َو ل َت ْبتَغُوا م ْن َف ْضله َو َل َع َّلک ُْم ت َْشک ُُر َ َ َ َ ْ َ
ض َجِيع لا ِمنْه إِ َّن ِف ٰذلِ َک َْلي ٍ
(جاثیه)11-11 :
ون]
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفک َُّر َ
َو َما ِف ْاْلَ ْر ِ َ
ُ
َ
«خداوند همان کسی است که دریا را رام شما کرده است ،تا کشتی ها برابر فرمان و اجازه او در دریا روان شوند و شما
انسانها از فضل خدا بهره گیرید ،و شاید سپاسگذار گردید .وآنچه در آسمانها و زمین است همه را از ناحیه خود مسخر
شما ساخته است .قطعاً در این نشانههای مهمی است ،برای کسانی که میاندیشند».
علیرغم این که خود علم بر این هماهنگی دقیق بین نظام هستی و نیازمندهای انسان داللت میکند ،اما دلها همچنان از
این حقیقت محروم و بی بهرهاند و همچنان بر آنها قفلهایی است:
[ ُق ِ ا ْن ُظروا ما َذا ِف السمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ُون]
ض َو َما ُتغْنِي ْاْل َي ُ
ات َو الن ُهذ ُر َع ْن َق ْو ٍم لَ ُي ْؤ ِمن َ
َّ َ َ
ُ َ

(یونس)111 :

«بگو :بنگرید در آسمانها و زمین (و ببینیدکه) چه چیزهایی است؟ آیات و بیم دهندگان به حال کسانی سودمند نمیافتد
که نمیخواهند ایمان بیاورند».
***
علم ،علم است اما فرق اساسی در تحلیل مسایل آن است .این مربوط به علومی است که «علوم خالص» نامگذاری شده
است .حتی در این علوم خالص نظریات بیشتر از حقایق علمی هستند .یک دانشمند مسلمان در گام نخست تمام نظریاتی
که ارادهی خداوند در امر خلقت و تدبیر و حفاظت او را مدنظر ندارد و در تفسیر و تحلیل مسائل علمی دخیل نمیدهد
رد میکند.
فرد مسلمان هرآنچه نام علم را به خود گرفته است ،نمیپذیرد ،گرچه آفاق را پرکرده باشد و مبلغان آن را تبلیغ کنند،
مانند :نظریه ی داروین ،که با وجود فرضیه بودنش و این که هیچ حقیقتی را ثابت نکرد ،در برههای از زمان تمام زمین
را پرکرده بود و هرکس با آن مخالفت میکرد ،او را متهم به جهالت و ارتجاع میکردند ،و این در حالی است که
امروز نظریات علمی جدید فکر داروینیسم را از اساس و پایه رد میکنند و تفسیرات جدیدی را از خلقت انسان ارائه
میدهند.

1

در علومی که به «علوم انسانی» نامگذاری شدهاند 1،اختالفات (بین مؤمن و غیرمرمن) بسیار وسیعتر است .علوم انسانی،
علومی هستند که به شناخت از خود و آنچه زندگیاش به آن وابسته است ،تکیه دارند.
آنچه امروز در غرب علوم انسانی نامیده میشود ،همه متأثر از نظریهی داروین یعنی نظریهی ،انسان شکل تکامل یافتهی
میمون است ،میباشد .این علوم خواه علوم تربیتی باشند یا علم روانشناسی یا تاریخ و ادبیات و اقتصاد و جغرافیای انسانی.
مشکل اصلی این علوم تناقضات موجود بین آنهاست .این علوم تنها براساس اصل داروینی در زمینهی انسان شناسی
خالصه نمیشوند ،بلکه طرفداران آنها با وجود پیشرفت تحقیقات علمی همچنان گمان میکنند که این نظریه یک اصل
تجربی است که باید تسلیم نتایج آن شد!!
 -1به کتاب « ما اصل االنسان» تألیف موریس بوکای مراجعه شود.
 -1جایز نیست که مسلمانان اصطالح «علوم انسانی» را برای این علم به تقلید از غریبان بکار گیرند ،چرا که مقصود غریبان از این اصطالح «علوم متعلق به انسان» نیست،
بلکه مقصود «علومی است که علم آن از جانب انسان است ،نه از طرف خدا».
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این دیدگاه و این گمان نسبت به علم اقتصاد و بحثها و تحقیقات روان شناسی و علوم تربیتی شدت میگیرد.
انسان مسلمان در هرحال با توجه به مقتضیات فکری و عقیدتیای که از کتاب خدا و سنت پیامبر  گرفته است ،نظریه-
ی داروینی مبنی بر حیوانی بودن انسان و نتایج حاصله از این نظریه را که در تحقیقات غربی در علوم اقتصاد و روان-
شناسی و تربیتی و تاریخی و ...به عنوان علوم تجربی و خالصی که جدل ناپذیرند و پذیرفته شدهاند و نظریات مشابه آن
را ،رد میکند.
به مثالی در علم اقتصاد توجه کنید؛

علم اقتصاد غربی با این گفتار ناپسند شروع میشود« :مشکل اقتصاد ،مشکل کمبود است» .سبحان اهلل! خداوند دربارهی
زمین میفرماید:
اس ِمن َفوقِها و بار َک فِيها و َقدَّ ر فِيها َأ ْقو َاِتا ِف َأربع ِة َأيا ٍم سواء لِ ِ ِ
ِ
ِ
ي]
لسائل َ
ْ َ َ َّ َ َ ل َّ
[ َو َج َع َ ف َيها َر َو َ ْ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ

(فصلت)11 :

«خیرات و برکات زیادی در آن (زمین) آفرید و مواد غذایی آن را به اندازه مقدر کرد».
اما آنها میگویند :مشکل ،مشکل کمبود است!!
اینان دروغ میگویند ،مشکل اصلی خود انسان است! انسان جاهل؛ جاهلی که میخواهد بیش از حد بهرهمند شود .وقتی
برنامه و دین خدا رها میشود ،وقتی نیرومندان میخواهند ضعیفان را به بردگی درآورند ،مایحتاج بشری کمتر از نیاز
انسانها خواهد بود .پس جنگ و نزاع در خواهد گرفت و بسیاری از مردم زیرخط فقر زندگی خواهند کرد ،زیرا
گروهی اندک ستمگرانه در رفاه کامل به سر میبرند و تالش و کوشش و مایحتاج ضعیفان را نابود میکنند .چنین عملی
خواه در یک ملت صورت گیرد ،خواه در بین ملتهای مختلف نسبت به یکدیگر صورت گیرد ،یکسان است.
مشکل اقتصاد در حقیقت مشکل کمبود نیازمندیها نیست ،بلکه آنچه در این زمینه باید صورت گیرد تهذیب انسان است،
تا آن گونه که مورد رضای رازق (خدا) است با رزق و روزی و نعمتهای او برخورد کند .چنین تهذیبی نیز صورت
نمیگیرد مگر این که انسان به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و امورات زندگیاش را براساس چنین ایمانی پایهریزی
کند.

به مثال دیگری که هشداری در مورد انفجار جمعیت در قرن بیست و یکم است توجه کنید .علم تجربی میگوید:
«آنچه تا امروز از دریاها بهرهبرداری شده است ،بیش از یک دهم ذخایر موجود در دریا نیست .زمین با تمام خشکی و
آبهایش چندین برابر بیشتر از جمعیت امروزی را میتواند در خود جای دهد ،به شرط آن که از راه صحیح مورد استفاده
قرار گیرد».
این فریادها (مشکل اقتصاد مشکل کمبود است) ،فریادهای پلیدی هستند که از ناحیهی سفیدپوستان 1سر داده میشوند
و از رنگین پوستان میخواهند کنترل جمعیت را در پیش گیرند تا مزاحم لذتهای ستمگرانه آنها نشوند .تا آنها بهتر
بتوانند در اثر غفلت رنگین پوستان زمین را هرچه بیشتر غارت کنند و ذخایر آن را در جیب خود فرو ببرند .نابودی و
هالکتی که امورز از آن میترسند ازدیاد نسل رنگین پوستان و باز پسگیری آنچه در دست ایشان است میباشد .در
نتیجه فریادهای پلیدی را در قالب مسائل علمی سر میدهند و آن را در مراکز عالی علمی نیز تبلیغ میکنند.

به مثالی در علم روانشناسی توجه کنید:
 -1منظور غریبان است
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روانشناسان معاصر چنین ادعا میکنند که آنها تجربی گشتهاند ،1در نتیجه نتایجی که به آن دست یافتهاند همچون نتایج
علمی و منطقی هستند که باید تسلیم آنها شد.
اما مسلمانان متفکر در برابر این ادعا سه اعتراض علمی وارد میکند:
-1کدامیک از مسائل درونی و نفسی را میتوان در کارگاه و آزمایشگاههای علمی وارد کرد و بر آن عملیات تجربی
انجام داد؟ آیا مسائل درونی ،مسائلی محسوس یا نزدیک به آن هستند ،یا اموری معنوی و بهترین ارزشها و واالترین
مسائل بشری هستند؟
انسانی را در نظر بگیرید که ملحد بوده و سپس مؤمن شده است .کدام آزمایشگاه میتواند او را مورد تجربه قرار دهد تا
حقیقت ایمان را از او بستاند .یا درجهی آن را مشخص کند .کدام آزمایشگاه میتواند در درون او و احساسات و افکار
او دخالت کند و تاثیر بگذارد.
 -1آنچه در تجربههای علمی اثبات شده این است که نتایج نمونهی مورد آزمایش بر انواع خود تعمیم داده میشود.
سوال اینجاست که :آیا این تعمیم در تجارب علم روانشناسی میتواند صدق کند؟
آیا نسلی که امروز بر کرهی زمین زندگی میکند در تمام توجهات و امورات مهم ،و در تمام ارزشها و افکار و عواطف
و اخالقیاتش ،نمایندهی تمام نسلهای نوع بشری است ،تا نتایج به دست آمده از تجارب و آزمایشها؟
به عنوان نمونه ،در مورد نسل صحابه  چه میگویید و چه نظریهای دارید؟
آیا واقعاً آنها انسانهایی نبودند که بتوان از آنها معلومات و اطالعاتی را دربارهی روان انسانی در بهترین و پاکترین
حالتها به دست آورد؟
-1اعتراض و اشکال سوم این که :اگر علم روانشناسی به گمان آنها علمی تجربی گشته ،پس چرا تحقیقات روان شناسی
در مورد یک تجربه آزمایشگاهی دربارهی نسل معاصر تفسیرهای مختلفی دارد؟
هرگز چنین نیست که آنها ادعا میکنند .بعید است که علم روانشناسی ،به عنوان یک علم تجربی پذیرفته شود ،و نتایج به
دست آمده از آزمایشهای امروزی بعید است تفسیری شامل ارتباطات درونی ارائه دهد.
علم تاریخ را بنگرید.

وقتی صحبت از مصادر تاریخی موجود به منظور تحقیق در مورد حوادث آن میشود ،در برخی از موارد حوادث به
وجود آمده و درجهی وثاقت آنها مورد اتفاق مورخین است ،اما آنچه در تحقیقات تاریخی مهم است ،نوشتن تنها
حوادث نیست بلکه آنچه از همه مهمتر است ،تفسیر حوادث ،سپس صدور حکم براساس آن تفسیرها است .اینجاست که
دیدگاههای مختلف نسبت به انسان به این که او کیست و از کجا آمده و حدود و تواناییهای او چه مقدار است؟ و این
که نقش او در زمین چیست؟ قوانین موجود در زندگیش چه قوانینی میباشند؟ با هم فرق میکنند .اینجاست که مورخ
مسلمان با منهج و روشی منحصر به فرد که از کتاب خدا و سنت رسولش  اخذ کرده است ،تفسیر خاصی از حوادث
دارد ،و دارای برداشتهای خاصی از دستاوردهای بشری براساس معیارهای ویژهاش میباشد.
 -1یعنی نظرات آنها چون علوم تجربی به اثبات رسیده است.
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حداقل اختالف بین مورخ اسالمی و دیگر مورخین در نامگذاری اشیاء با اصطالحات اسالمیشان نیست ،بلکه فرق اصلی
در اصولیات است .در عرف اسالمی و در اصطالحات تاریخی آن ،هرآنچه خدا جاهلیت بنامد ،جاهلی است ،هرچند از
دید مورخ غیرمسلمان تمدن نامیده شود .مورخ مسلمان میگوید :جاهلیت فرعونی ،رومانی ،یونانی ،فارسی ،هندی،
بودایی و...
دستاوردهای مادی و جنگی و علمی از دید یک مورخ مسلمان به تنهایی نمیتوانند نخستین معیار برای ارزش گذاری
دستاوردهای بشری درتمام تمدنها باشند بلکه معیار پیشرفت در تمام زمینهها این است که :آیا انسان اهدافی را که برای
آن خلق شده به انجام رسانیده یا خیر:
اْلن َْس إِلَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت ِْ
اْل َّن َو ْ ِ
ون]
[ َو َما َخ َل ْق ُ

(ذاریات)56 :

«جن و انس را جز برای عبادتم نیافریدم».
ادبیات رادر نظر بگیرید.

انسان مسلمان روش خاصی برای بیان (ادبیات) دارد .او در زمینهی ارزشیابی دستاوردهای ادبی ،روش ویژه ای دارد که
معیارهای آن را از تفکر اسالمی نسبت به هستی و زندگی و انسان گرفته است .او در این زمینه به ارزشهای اسالمی ملتزم
است .او با این وسیله خود را از دیگران و روشها و منهجهای ارزشیابی آنها که به هیچ چیز ملتزم نیستند و با منهجهایی
که شعارشان ،فن برای فن و زندگی برای زندگی (بدون هیچ ارتباطی با هم) ،است و نیز با کسانی که هرچه میخواهند
در لوای این شعارها میبافند ،جدا میکند
***
مجال بحث بیشتری در این زمینه نیست .آن چه بیان شد تنها اشاراتی بود که هدف تأکید بر یک نکتهی مشخص است و
آن مرتبط بودن این امور با «الالهاالاهلل» است .مقتضیات فکری و عقیدتی «الالهاالاهلل» انسان مسلمان را وادار میکند که با
روشی خاص بیندیشد و فکر و اندیشهاش را با افکار جاهلی آمیخته نکند.اگرچه او در برخی از جزئیات و آنچه متعلق به
حقایق علمی و تجارب آزمایشگاهی است با دیگران در ارتباط است ،اما برخالف دیگران از راه و روش ویژهای به آنها
دست مییابد و با استمداد از کتاب و سنت ،آنها را تحلیل و تفسیر میکند.
او در علومی که به انسان مرتبط است (علوم انسانی) ،با تفکر و عقیدهی ویژهاش در این علوم منحصر به فرد است؛ تفکر
و عقیدهای که از حقایق مهمی دربارهی انسان که از کتاب خدا به دست آمده و عبارت است از این که :انسان مشتی
خاک آمیخته با روح خدایی است ،سرچشمه میگیرد .او نخست در قالب و شکل انسان به وجود آمد و هرگز حیوانی
نبوده تا بعدها به انسان تبدیل شده باشد.
خداوند بر او نعمتهایی بخشیده تا هدفی که برای آن خلق شده به خوبی به انجام رساند.
مهمترین این نعمت ها بیداری و اراده و آزادی اوست و این که در پیش روی خود دو راه را میبیند که توانایی تشخیص
آنها و انتخاب یکی از آنها را دارد .چنین ویژگیهایی است که او را از عالم حیوانات ممتاز و جدا می کند:

وحي َف َقعوا َله س ِ ِ
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
[إِ ْذ َق َال َر هب َک لِ ْل َمالَئِک َِة إِ ِّّن خَ الِق َب َْش لا ِم ْن طِ ٍ
ين] (ص)21-21 :
ي * َفإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َفخْ ُ
اجد َ
ُ ُ َ
ْ ُ
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«وقتی پروردگارت به فرشتگان گفت :من انسانی از گِل میآفرینم ،هنگامی که آن را سروسامان دادم و در آن جان متعلق
به خود را دمیدم ،در برابرش سجده بزرگداشت و درود ببرید».
[و إِ ْذ َق َال رب َک لِ ْلمالَئِک َِة إِّن ج ِ
اع ِف ْاْلَ ْر ِ
(بقره)11 :
ض خَ لِي َف لة]
ِّ َ
َه
َ
َ
«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت :من در زمین جانشین بیافرینم».
(نحل)28:
ون]
الس ْم َع َو ْاْلَ ْب َص َار َو ْاْلَ ْفئِدَ َة َل َع َّلک ُْم ت َْشک ُُر َ
[ َو َج َع َ َلک ُُم َّ
« و به شما گوش و چشم و دل داد تا (به وسیله آنها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش را) سپاسگذاری کنید».

[ َو َع َّل َم َ َد َم ْاْلَ ْس َم َء ُک َّل َها]

(بقره)11 :

«سپس به آدم نامهای همه را آموخت»

[ َو َن ْف ٍ
الا]
َّالا * َو َقدْ َخا َ َم ْن َد َّس َ
ور َلا َو َت ْق َو َالا * َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ک َ
س َو َما َس َّو َالا * َف َأ َُْه َم َها ُف ُج َ

(شمس)2-11 :

«سوگند به نفس آدمی و به آنکه او را ساخته و پرداخته کرده است ،سپس به او تقوا و گناه الهام کرده است ،کسی
رستگار میشود که نفس خویش را پاکیزه دارد و کسی ناکام میگردد که نفس خویش را (به معاصی ) بیاالید».
[إِنَّا َخ َل ْقنَا ْ ِ
(انسان)1 :
ان ِم ْن ُن ْط َف ٍة َأ ْم َشاجٍ َن ْبتَلِ ِيه َف َج َع ْلنَا ُه َس ِميعال َب ِصْي لا]
اْلن َْس َ
«ما انسان را از نطفه آمیخته آفریدهایم ،و چون او را میآزماییم ،وی را شنوا و بینا کردهایم».
محقق و ادیب مسلمان با این روش فکری تربیت مییابد.
وقتی امت اسالمی به دین و آیین خود ملتزم باشد چنین افرادی به وفور در امت اسالمی دیده میشوند ،اما اگر امت
اسالمی از دین خود غفلت کند ،روز به روز  ،تعداد چنین محققان و ادیبانی کم و کمتر شده تا جایی که ممکن است
امت اسالمی از چنین افرادی محروم باشد.
ضرورت روی آوری و استقبال از تمدن جهانی مدنظر غربیان ،و ضرورت تبادل فرهنگی 1و ضرورت سکونت با اهل
دهکده واحدهای که انقالب صنعتی آن را بوجود آورده است ،به معنی تقلید از اروپا در تمام مسائل است!
روی آوری و استقبال از تمدن جهانی و تبادل فرهنگ ها امری مطلوب است .همزیستی نیز مطلوب اما با عزتی که ایمان
آن را در دل مؤمن ایجاد کرده است و با قوت و استواری تشخیص و تمیزی که منهج اسالمی در فکر مسلمان مؤمن آن
را ایجاد میکند.
جهان ملحد و علم الحادی معاصر که تمام زمین را پرکرده است ،علمی نیست که بشر به آن نیازمند باشد تا خود را به
وسیله ی آن از نابودی نجات دهد ،بلکه بشر به علمِ ایمانی و دانشمند مؤمن نیازمند است ،و این همان چیزی است که
منهج اسالمی آن را به وجود میآورد و آن را خلق میکند .و این همان چیزی است که ما آن را مقتضیات فکری و
عقیدتی «الالهاالاهلل» نامیدهایم.

 -1منظور از تبادل فرهنگی و آنچه در این زمینه مدنظر غربیان است چیزی نیست جز گرفتن تمدن از آنها و این در حالی است که اگر خوب دقت کرد و دچار احساسات
نشد به این واقعیت پی خواهیم برد که آنها در این زمینه چیزی ندارند که به کسی ببخشند.
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امت اسالمی در حقیقت امتی جهانی بود ،امتی بود که اروپا علوم را از او گرفت و روشهای تجربی در تحقیقات
علمی را از او یاد گرفت .امت اسالمی ،امتی است که عالوه بر توجه به مسائل ذکر شده به مسائل ماوراء طبیعت (جهان
غیب) نیز ایمان دارد ،و این ویژگی و ممیّزه این امت است که در آن واحد به دو جهان غیب و جهان
شهادت(محسوس) بدون کوچکترین تناقضی ایمان دارد.

113

www.ghotb.net

الالهاالاهلل روح زندگی

مقتضیّات فرهنگی «الالهاالاهلل»
در مورد تمدن و فرهنگی که امت اسالمی در زمان شکوفاییاش در مشرق و مغرب زمین و به ویژه در اندلس ایجاد کرد،
بسیار بحث کرده ،و ویژگی و خصوصیات منحصر به فرد آن و وجوه اشتراک آن را با تمدنهای دیگر برشمرده و بیان
کرده و در این مسیر صادقانه پیش رفتهایم.
این تمدن متعلق به امت و ملتی بود که حامل اسالم شد .این امت امتی بود که قبل از آن دخالت و مشارکتی در ایجاد
هیچ تمدنی نداشت ،اما بعد از مسلمان شدنش مصدری از مصادر تمدنهای دیگر و مؤثر در آنها گردید.
آنچه در این قسمت در صدد بیانش هستیم ،این است که:
دستاوردهای فرهنگی امت اسالمی ،امری اختیاری نبود که امت اگر خواست آن را میگیرد و اگر نخواست رهایش
میکند ،بلکه این تمدن و فرهنگ و دستاوردهای آن جزئی از مقتضیات «الالهاالاهلل» بوده که امت اسالمی ملتزم به اجرا و
انجام آن بوده است و اگر به آن اقدام نمیکرد مورد سرزنش قرار میگرفت ،زیرا در این صورت نسبت به ادای یکی از
وظایفاش که جزو مقتضیات «الالهاالاهلل» میباشد ،کوتاهی کرده است.
امام غزّالی وقتی به مسئلهی «فرض کفایه» میپردازد ،به این مطلب اشاره میکند که اگر کسی به این امر اقدام نکند ،تمام
امت مرتکب معصیت میشود ،و اگر کسی یا کسانی این فرض را انجام دهند ،تمام امت از معصیت مبرّی میشود ،و گناه
انجام ندادنش ا زآنها ساقط میگردد .ایجاد فرهنگ اسالمی یکی از «واجبات کفایی» امت اسالمی است گرچه به نظر من
برخی از جزئیاتاش «واجب عین» است و بر هر فردی که اقرار بر شهادتین میکند ،اقدام به انجام آن واجب است.
آیاتی را در این زمینه دنبال میکنیم تا روند این تکلیف را مشاهده کنیم و ببینیم که این تکلیف چگونه جزئی از
مقتضیات «الالهاالاهلل» شده است:
[و إِ ْذ َق َال رب َک لِ ْلمالَئِک َِة إِّن ج ِ
اع ِف ْاْلَ ْر ِ
ض خَ لِي َف لة] (بقره)11 :
ِّ َ
َه
َ
َ
«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت :من در زمین جانشین بیافرینم».
[ ُل َو َأن َْش َأک ُْم ِم َن ْاْلَ ْر ِ
(هود)61 :
ض َو ْاس َت ْع َم َرک ُْم فِ َيها]
«اوست که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار کرده است».
[و سخَّ ر َلکُم ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْاْلَ ْر ِ
(جائیه)11 :
ض ََجِيع لا ِم ْن ُه]
َّ َ َ
َ َ َ ْ َ
«و آن چه د رآسمانها و آنچه در زمین است ،همه را از ناحیهی خود مسخر شما ساخته است».
ال ِمن ربکُم و لِ َتع َلموا عدَ د ِ
ار مب ِ ِ
ِ
ِ
ي َو
السن َ
ِّص لة ل َت ْب َتغُوا َف ْض ل ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ
[ َو َج َع ْلنَا ال َّل ْي َ َو الن ََّه َار َ َيت َْي َف َم َح ْونَا َ َي َة ال َّل ْي ِ َو َج َع ْلنَا َ َي َة الن ََّه ُ ْ َ
ِْ
(اسراء)11 :
اِل َسا َ ]
«ما شب و روز را دو نشان قراردادهایم ،نشان شب را محو گردانیدیم و نشان روز را تابان کردهایم .تا از فضل
پروردگارتان بهرهمند گردید و تا شماره سالها و حساب را بدانید».
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ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ور]
[ ُل َو ا َّلذي َج َع َ لَک ُُم ْاْلَ ْر َض َذ ُلولل َف ْام ُشوا ِف َمنَاکبِ َها َو ُک ُلوا م ْن ِرزْ قه َو إِ َل ْيه الن ُهش ُ

(ملک)15 :

« او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است .در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا بخورید و زنده
شدن دوباره در دست اوست».
تمام موارد مذکور در آیات ،مستقیم یا غیرمستقیم وظایف و تکالیفی هستند که متوجه انسان میشوند ،انسانی که خداوند
او را خلیفهی خود در زمین قرار داده است .همهی این تکالیف جزو وظایف و تکالیف آن خالفتی است که انسان به
خاطر انجامش آفریده شده و بارزترین این وظایف آبادانی میباشد.
وقتی این تکالیف متوجه عموم مردمی است که خداوند آنها را جانشین خود در زمین قرار داده ،و قسمتی از تکالیف او
در زمین محسوب میشوند ،در این صورت ،چه کسی بر انجام دادن آن شایستهتر است؟ بدون شک ،خلیفهی راشدهای
که مؤمن به خدا و ملتزم به اوامر نازل شده از طرف اوست ،بهترین و شایستهترین فرد بر انجام دادن این مهم میباشد.
آنچه در این التزام برای انسان مؤمن مهم است .تنها اقدام به آبادانی زمین نیست ،زیرا این امر را انسانهای غیرمؤمن و
کافر نیز انجام میدهند .آنچه مهم است و وظیفهی انسان مسلمان میباشد ،اقدام به آبادانی زمین براساس منهج خداوند
است ،که همان مقتضیات «الالهاالاهلل» را تشکیل میدهد.
انسان فطرتاً مخترع است ،به ویژه در زمینهی فرهنگ و تمدن.
انسان فطرتاً شیفتهی صنعتی کردن مواد خاصی است که روی زمین و در اطراف و اکنافش مییابد .این خصوصیات یکی
از ویژگیهای است که او را از حیوانات که مواد را به همان شکل اصلی خود به کار میگیرند ،جدا میکند .گرچه
حیوانات در کار النهسازی نظم و هماهنگی خاصی را به کار میبرند ،ولی طبیعت خام و نپختهی آن (مواد) را،آنگونه که
انسان تغییر میدهد ،حیوانات تغییر نمیدهند .انسان مواد خام را ذوب میکند ،سپس تصیفه و بعدها از راهها و عملیات
شیمیایی گوناگون از حالت اصلی به حالتهای جدید آن تغییر میدهد.
این مسئله به تنهایی در ردّ نظریهی داروین مبنی بر حیوانی بودن انسان کافی است .چنین ویژگی و صفتی در نتیجهی
دگرگونی و پیشرفت شکل و صوری انسان اتفاق نیفتاده است ،بلکه یک مسئلهی فطری و درونی است که در وجود
انسان نهفته است.
انسان فطرتاً تنها شیفتهی صنعتی کردن مواد خام نیست ،بلکه شیفتهی اصالح و بهبود بخشیدن مستمّر مصنوعات خود و
رساندن آنها به نهایت درجهی کمال یا نهایت درجهی زیبایی ممکن نیز هست.
صنعتی کردن  ،بهبود بخشیدن و زیباسازی مواد ،از ویژگیهای منحصر به فرد انسان است که به وسیلهی این خصوصیات
از حیوانات ممتاز میشود .تمام این عملیات از ارکان تشکیل دهنده و ضروری فرهنگ و تمدن میباشند.
اما واقعیت این است که معیار حقیقی یک فرهنگ و تمدن تنها موارد مذکور نیست.
مهارت در صنعتی کردن و اصالح و بهبود بخشیدن و زیباسازی ،تالشی است که نشانهی برتری فرد یا گروه و امتی ،بر
فرد یا گروه و امت دیگر میباشد ،و به تنهایی معیاری برای قضاوت دربارهی دستاوردهای افراد و ...به شمار نمیآید.
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در قوانین آموزشی ،اصلی به نام «تجدیدی» وجود دارد ،به این معنی که اگر در درسی تجدید شد او به عنوان دانش آموز
قبول شده محسوب نمیشود گرچه در درسهای دیگر نمرات خوبی را نیز کسب کرده باشد ،زیرا برای قبولی کسب
نمرات قبولی در تمام دروس الزم میباشد .چنین افقی ،امری جزئی است و با امتحان دوباره در آن ماده (نه تمام مواد)
جبران میشود.
قانون تجدیدی در زمینهی دستاوردهای فرهنگی ،جوابی است بر این سوال که:
آیا هرآنچه انسان از صنعتی کردن و اصالح و بهبود و زیباسازی انجام داده است هماهنگ با هدف وجودی او یا احقاق
اهدافش بوده است ،یا در جهت عکس اهدافش بوده و حتی تحقق آنها را به تعویق انداخته است؟
معیارواقعی این است ،معیاری که فرهنگها و تمدنها براساس آن پایهریزی و استوار میگردند.
جایگاه فرهنگ در مقتضیات «الالهاالاهلل» کجاست؟

گرچه در پاسخگویی به این سوال آیات بسیاری وجود دارند ،اما آیهای از قرآن ما را کفایت میکند:
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
( ملک)15 :
ور]
[ ُل َو ا َّلذي َج َع َ لَک ُُم ْاْلَ ْر َض َذ ُلولل َف ْام ُشوا ِف َمنَاکبِ َها َو ُک ُلوا م ْن ِرزْ قه َو إِ َل ْيه الن ُهش ُ
«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است .در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا بخورید و زنده
شدن دوباره در دست اوست».
ذکر نشور (زنده شدن بعد از مرگ) در کنار گردش در اطراف و اکناف زمین و بهرهمند شدن و خوردن نعمتهای
خداوندی و ارتباط آن با حساب و جزا و پاداش ،یادآوری منهجی است که انسان مسلمان بدان ملتزم است .این منهج،
منهج ربّانی است .التزام به حالل و حرام ،مباح و غیرمباح و التزام به دستورات خداوند ،مقتضیات «الالهاالاهلل» را تشکیل
میدهند.

َاک اَّللَُّ الدَّ ار ْاْل ِخر َة و لَ َتنْس ن ِ
َصيبَ َک ِم َن الده ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن ک ََم َأ ْح َس َن اَّللَُّ إِ َل ْي َک َو لَ َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِف ْاْلَ ْر ِ
ض إِ َّن
[ َو ا ْب َت ِغ فِ َيم َت َ
َ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
(قصص)22 :
ين]
ب ا ُْْل ْفسد َ
اَّللََّ لَ َُي ه
«با آن چه خدا به تو داده است ،سرای آخرت را بجو و بهره خود را از دنیا فراموش مکن ،و همانگونه که خدا به تو
نیکی کرده است ،تو نیز نیکی کن ،و در زمین تباهی مجوی که خدا تبهکاران را دوست نمیدارد».
به یاد قیامت بودن همراه با گردش در اطراف و اکناف زمین و صنعتی کردن و اصالح و بهبود و زیباسازی و التزام به

آنچه نجات دهندهی انسان در آخرت است ،همه و همه «عبادت» خداوند به حساب میآیند .التزام به اوامر نازل شده از
طرف خداوند تنها چیزی است که اهداف آفرینش انسان را محقق و تمدن و فرهنگ صحیح را میسازد.
تمدن و فرهنگ تنها در مهارت و تخصص در تولیدات مادی خالصه نمیشود ،گرچه مهارت و تخصص در موفقیت و
قدرت بخشیدن به انسان در زمین مطلوب است ،اما به تنهایی کافی نیست .بدون التزام و تمسک به منهج صحیحی ،تمدن
و فرهنگ حقیقی شکل نمیگیرد و فرهنگ و تمدنی جاهلی بوجودمیآید (اگر تعبیر درست باشد) تمدن و فرهنگی که
قسمتی از اهداف خلقت انسان را محقق میگرداند .از طرف دیگر ،آن قسمت را همانگونه که شایسته است محقق نمی-
گرداند و در نهایت آن را به سوی نابودی و فنا میکشاند.
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صنعتی کردن و اصالح در زمینههای مادی ،نعمتهایی هستند که خدا به انسان ارزانی داشته است و او را با آنها بر
بسیاری از مخلوقاتش برتری داده است؛ اما آنچه از همه مهمتر و با ارزشتر است و خدا به او بخشیده و بر او منت می-
نهد ،عبارت است از :عالَم واال و عالَم ارزشها و عدم محدود بودن او در مسائل زمینی و عالَم مادیات است.
(حجرات)11 :
[ َو َج َع ْلنَاک ُْم ُش ُعوب لا َو َق َبائِ َ لِتَ َع َار ُفوا إِ َّن َأک َْر َمک ُْم ِعنْدَ اَّللَِّ َأ ْت َقاک ُْم]
«و شما را ملت ملت و گره گروه قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید .همانا گرامیترین شما نزد خدا باتقواترین شماست».
بدون این تقوا که از ایمان به وحدانیت خداوند و روز آخرت به دست میآید ،صنعتی کردن و اصالح و زیباسازی
مادیات امری نابودکننده خواهد بود ،آنگونه ک ه امروز در جاهلیت معاصر اتفاق افتاده است .جاهلیت معاصر بیش از حد
در گرداب شهوات و بیش از حد درگیرودار به دست آوردن متاع دنیایی است .در نتیجه نابودی و هالکتی که خداوند
آن را بر ستمگران مقدر کرده است اتفاق خواهد افتاد:
[ َف َلم نَسوا ما ُذکِّروا بِ ِه َفتَحنَا ع َلي ِهم َأبوا ُک ِّ َ ٍ
ون * َف ُقطِ َع َدابِ ُر
َال ْم َب ْغ َت لة َفإِ َذا ُل ْم ُم ْبلِ ُس َ
شء َحتَّى إِ َذا َف ِر ُحوا بِ َم ُأوتُوا َأ َخ ْذن ُ
ْ َ ْ ْ َْ َ
ُ
َّ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َو َْ
(انعام)44-45 :
ي]
اِل ْمدُ َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
ا ْل َق ْو ِم ا َّلذ َ
«هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر شوند ،درهای همهی (نعمتها) را بر رویشان گشودیم تا آنگاه
که بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند ،ما بناگاه ایشان را برگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندند .نسل
ستمکاران ریشهکن شد و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزاست».
فرهنگ حقیقی ،فرهنگی است که زمین را براساس منهج الهی آباد کند ،فرهنگی که امور دنیا و آخرت و جسم و روح
و کار و عبادت را یکجا جمع کند .فرهنگ حقیقی ،فرهنگی است که تمام وجود انسانی را در نظر داشته باشد،
حسیّات و معنویاتش را ،فعالیتهای جسمی و روحی و عقلیاش را ،و نیز با ابداعات و اکتشافاتش در جهان مادی خود
را به عالم واال ارتقاء دهد .واالترین درجات فرهنگ و تمدن بشری این است که با گامهایش بر زمین راه برود ،و در
همان حال دلش کرانههای آسمان را بکاود و معلق به آسمان باشد.

فرهنگ و تمدن اسالمی در زمان اوجاش ،چنین فرهنگ و تمدنی بود .هیچ زمینهای از زمینههای مطلوب نبود مگر این
که مسلمانان در آن فرو رفته باشند ،شهرسازی ،راهسازی ،گردش در زمین با هدف کشف مجهوالت ،بهرهبرداری از
نعمتهای الهی و نیروهای آسمانی و زمینی در جهت ساختن و آباد کردن ،پیشرفتهای علمی ،اصالح رفتارها و
سلوک ،راستی و صداقت ،امانت و تالش و قدرت و پشتکار و تمام صفتها و ویژگیهایی که یک امت واال و بزرگوار
را میسازد.
مرکز اسالمی را بنگرید ،مرکزی که مردم در آن گردهم میآیند و شروع هرکاری و عملی را از آنجا آغاز میکنند.

این مرکز جایی جز «مسجد» نیست ،مسجد نه بازار است و نه مکان لهو و لعب دیوانگان .مسجد مکانی است که مردم در
آنجا پروردگارشان را یاد میکنند .او را عبادت میکنند .در آنجا علم و دانشِ دینشان را فرا میگیرند .مسلمانان
حرکت و گردش در اطراف و اکناف زمین جهت یافتن رزق و روزی خداوند را از مسجد آغاز میکنند ،و بعد از مدتی
به آنجا بر میگردند تا نمازشان را ادا کنند و به یاد آخرتی بیفتند که بعد از زندگی کوتاه دنیایی به آنجا باز میگردند.
همان جایی که برای کسب سعادت در آنجا تالش میکنند و اینگونه امر خدا را به تحقق میرسانند.
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ِ
ِِ
ِ
ِ
ور]
[ َف ْام ُشوا ِف َمنَاکبِ َها َو ُک ُلوا م ْن ِرزْ قه َو إِ َل ْيه الن ُهش ُ

(ملک)15 :

«و در اطراف و جوانب (زمین) راه بروید و از روزی خدا بخورید .زنده شدن دوباره در دست اوست».
(اسراء)19 :
َان َس ْع ُي ُه ْم َم ْشکُور لا]
[ َو َم ْن َأ َرا َد ْاْل ِخ َر َة َو َس َعى َُها َس ْع َي َها َو ُل َو ُم ْؤ ِمن َف ُأو ٰلئِ َک ک َ
«وهرکس آخرت را بخواهد و برای آن تالش سزاوار آن را از خود نشان دهد ،در حالی که مؤمن باشد ،این چنین کسی
تالشش بی سپاس و اجر نمیماند».
مسجد مکانی نیست که مردم به آنجا بروند و در آنجا سکنا بگزینند و دست از سعی و تالش در زمین بردارند .از طرف
دیگر ،سعی و تالش در اطراف زمین هرگز آنها را از برگشت به مسجد باز نمیدارد و سرگرم نمیکند .آنها به مسجد
برمیگردند تا انرژی الزم را برای ادامهی زندگی برگیرند:
[و تَزَودوا َفإِ َّن َخْي الزَّ ِ
(بقره)192 :
اد التَّ ْق َوى]
َ َّ ُ
َْ
«توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است».
نگاهی به جامعه ی بزرگ اسالمی بیندازید .این جامعه برآورده کننده تمام نیازهای مسلمانان است .این جامعه جایی برای
پذیرش مهمانان است .انسان مسلمان بزرگوار است .روابط برادری و محبت ،انسانها را به هم ارتباط میدهد ،پس
مسمانان یکدیگر را در این جامعه مالقات میکنند .این جامعه مکانی است برای زیستن ،خوردن ،مکانی است برای
ماندن .فرق اساسی بین این جامعه و جامعهی جاهلی معاصر در این است که:
جامعهی اسالمی حرم امنی است که هیچ بیگانهای در آنجا راه نمییابد و د رآنجا دیده نمیشود .اهالی این مرکز همه
افراد یک خانواده هستند که بعد از فعالیتهای روزانه در آنجا گرد هم آمدهاند .این مکان ،مکانی است که در آنجا
اخالق رعایت میشود ،اخالقی که خداوند آن را واجب کرده است .در آنجا زندگی دنیا با زندگی آخرت به هم گره
میخورد .این مرکز بزرگ اسالمی دارای آداب خاصی است:
ِ
ون * َفإِ ْن
َْي ُب ُيوتِک ُْم َحتَّى ت َْستَأْنِ ُسوا َو ت َُس ِّل ُموا َع َل َأ ْللِ َها ٰذلِک ُْم َخ ْْي َلک ُْم لَ َع َّلک ُْم ت ََذک َُّر َ
[ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ين ََمنُوا لَ تَدْ ُخ ُلوا ُب ُيوتال غ ْ َ
َل َ ِ
َتدُ وا فِ َيها َأ َحد لا َف َ
ون َعلِيم * َليْ َس
ولا َحتَّى ُي ْؤ َذ َن لَک ُْم َو إِ ْن قِي َ لَک ُُم ْار ِج ُعوا َف ْار ِج ُعوا ُل َو َأزْ َکى َلک ُْم َو اَّللَُّ بِ َم َت ْع َم ُل َ
ال تَدْ ُخ ُل َ
ْ
ِ ِِ
ي َيغ هُضوا ِم ْن
ون َو َما َت ْکت ُُم َ
َع َل ْيک ُْم ُجنَاح َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ُب ُيوتال غَ ْ َْي َم ْسکُون ٍَة فِ َيها َمتَاع لَک ُْم َو اَّللَُّ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون * ُق ْ ل ْل ُم ْؤمن َ
َات يغ ُْض ْضن ِمن َأبص ِ ِ
ِ ِ ِ
َأبص ِ ِ
َي َفظْ َن
وج ُه ْم ٰذلِ َک َأزْ کَى َُُه ْم إِ َّن اَّللََّ َخبِْي بِ َم َي ْصنَ ُع َ
َ ْ ْ َ
َي َف ُظوا ُف ُر َ
ْ َ
ارل َّن َو َ ْ
ارل ْم َو َ ْ
ون * َو ُق ْ ل ْل ُم ْؤمن َ
ِ
ْض ْب َن بِخُ ُم ِر ِل َّن َع َ ٰل ُج ُي ِ
ين ِزي َنت َُه َّن إِ َّل َما َظ َه َر ِمن َْها َو ْل َي ْ ِ
(نور)12-11 :
وُبِ َّن]
وج ُه َّن َو َل ُي ْبد َ
ُف ُر َ
«ای مؤمنان! وارد خانههایی نشوید که مربوط به شما نیست ،مگر بعد از اجازه گرفتن و سالم کردن بر ساکنان آن .این
کار برای شما بهتر است .امید است شما (این را) مد نظر داشته باشید .اگر کسی را در خانهها نیافتید بدانجا داخل نشوید
تا به شما اجازه داده شود .اگر هم به شما گفتند برگردید ،پس برگردید .این (روش) پاکتر برایتان میباشد .خدا بس آگاه
از کارهایی است که میکنید .گناهی بر شما نیست که(بدون اجازه) وارد خانههای غیرمسکونی شوید ،چرا که شما حق
استفاده از آنها را دارید .خدا میداند آنچه را که آشکار میسازید و پنهان می دارید .به مردان مؤمن بگو :چشمهای خود
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را فروگیرند و عورتهای خویشتن را مصون دارند .این برای ایشان زیبندهتر و محترمانهتر است .بی گمان خداوند از
آنچه که انجام میدهید آگاه است .و به زنان مؤمنه بگو :چشمان خود را فروگیرند و عورتهای خود را مصون دارند و
زینت خویش را نمایان نسازند مگر آن مقدار و آن چیزهایی که پیدا میگردد ،و چارقد و روسریهای خود را بر یقهها و
گریبانهایشان آویزان کنند».
آداب و اخالق این است .چنین آداب و اخالقی فرهنگ و تمدن صحیح را میسازند .دین واقعی دارای چنین آداب و
اخالقی است.
در جامعه اسالمی به مؤسسات فرهنگی بنگرید؛ ادارهی نظارت و کنترل ،مراکز دادگاهی ،مدارس ،بیمارستانها ،مراکز
سالمندان ،مراکز حفاظت از حیوانات ،گرمابههای عمومی ،کتابخانههای عمومی ،اتحادیههای صنفی ،مؤسسات خیریه،
اوقاف و...
تمام مؤسسات مذکور بر تمدن و فرهنگی بودن یک جامعه داللت دارند .در جامعهی اسالمی آنچه از همه مهمتر است
وجود انگیزههای دینی در چنین مؤسساتی به منظور تحقق اهداف دینی است .اگر مدتی در این جامعه گردش کنی ،به
هرجا که میخواهی بنگری ،چیزها یا افراد یا مؤسسات یا نظامی را خواهی دید که خدا و روز آخرت را به یادت می-
آورد ،و اینکه بزرگترین هدف در زندگی عبادت خداوند است ،عبادت به معنای شامل و وسیع آن ،عبادتی که آبادانی
زمین را بر اساس منهج الهی در بر دارد.
عالوه بر این ،جامعهی اسالمی ،خواه در یک حوزهی کوچک باشد یا در یک حوزهی بزرگ ،جامعهای است که در
جهان دارای کمترین تخلفات است ،و کمتر دچار فاحشه و اعمال زشت میگردد .چنین امری به ایمان به خدا و روز
آخرت و اجرای برنامهی خداوند و شریعت او در زندگی برمیگردد.
هرگز جایز نیست که از عنصر فرهنگی غافل شد .ما در حالی از مقتضیات فرهنگی «الالهاالاهلل» بحث میکنیم که
زیرسایهی تمدن و فرهنگ وحشتناک جاهلی زندگی میکنیم ،فرهنگ و حشتناکی که هیچ لحظهای از شب و روز در
آن تخلفات قطع نمیشود.
***
به ریشههای التزام در زمینهی فرهنگی بر میگردیم.
دربارهی وظیفهی بشر ،به طور عام ،به عنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین ،در ارتباط با آبادانی زمین بحث کردیم .و
دربارهی وظیفهی انسان مسلمان در زمینهی آبادانی زمین براساس منهج ربّانی نیز بحث کردیم .اکنون میخواهیم دربارهی
یکی دیگر از اصول التزام امت اسالمی بحث کنیم که عبارت است از:
«شاهد و گواه بودن» بر تمام بشریت:

[ َو ک َٰذلِ َک َج َع ْلنَاک ُْم ُأ َّم لة َو َسط لا لِ َتکُونُوا ُش َهدَ َاء َع َل النَّا ِ
الر ُس ُ
ول َع َل ْيک ُْم َش ِهيد لا]
س َو َيک َ
ُون َّ

(بقره)141 :

«بی گمان شما را امت میانهروی قرار دادهایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشد».
شهادت و گواه بودن بر مردم مقتضی این است که این امت نمونهای صحیح و واال در تمام زمینههای خیر باشد:
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ون بِا َْْلعر ِ
ت لِلن ِ
ُون بِاَّللَِّ]
[ ُکنْت ُْم خَ ْ َْي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْْلنْک َِر َو ت ُْؤ ِمن َ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ

(آل عمران)111 :

«شما (مسلمانان) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهاید (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر مینمایید
و به خدا ایمان دارید».
همانا بزرگترین شهادت ،شهادت بر حقانیت این دین و تبلیغ برنامهی اسالم به تمام بشر و آگاه کردن و تعلیم دادن آنها
با الگوها و نمونه های عملی نیک است .مردم را تعلیم دهند که چگونه این دین را در زندگی واقعی خود به طور عملی
اجرا کنند .تنها و تنها در چنین صورتی است که بر بشر گواه و شاهد خواهند شد.
شهادت در روز قیامت در برابر خداوند انجام میگیرد ،خواه شهادت امت اسالمی بر غیر یا شهادت پیامبر  بر امت
اسالمی.
در روز قیامت پیامبر  چگونه بر امت شهادت میدهد؟
او  به وسیلهی تالشها و مجاهدتهای خستگی ناپذیرش که در طول سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه انجام
داد تا امت را با مسائل دین در قالب نمونهای عملی و واال آگاه و بر اساس خواستههای دینی تربیتشان کند ،امر شهادت
را به انجام میرساند.
وقتی روز قیامت برپا میشود ،ایشان  در مقابل موالی خود قیام میکند و چنین میفرماید« :خدایا! آن چه امر
فرمودی ،تبلیغ کردم» و او راست میگوید و سخناش پذیرفته میشود .امتاش نیز بر تبلیغ رسالتاش شهادت میدهند
همچون شهادت در «حجة الوداع»  ،آنگاه که همگان را مخاطب قرار داد و فرمود :آیا دین خدا را به شما نرساندم؟ همه
به او جواب مثبت دادند و او را تصدیق کردند .پس فرمود :خدایا! شاهد باش.
امت اسالمی نیز بر دیگران شهادت میدهند ،اما مردم وقتی آنها را تصدیق خواهند کرد که نمونههای عملی دین خدا
بوده بابشند ،نمونههای عملیای که دیگران دین و حقیقت آن را از آنها درک کرده باشند.
امت عمالً یک مدت طوالنی اقدام به تبلیغ دین خدا کرد و در راه آن جهاد نمود و در یک قالب عملی به مردم آموزش
داد که چگونه دین خدا را به مرحلهی اجرا و عمل درآورند.
آیا دین خدا تنها دین آخرت است و هیچ ارتباطی با دنیا ندارد؟ یا دین خدا در برگیرندهی دنیا و آخرت است:
(قصص)22 :
َاک اَّللَُّ الدَّ َار ْاْل ِخ َر َة َو لَ َتن َْس ن َِصيبَ َک ِم َن الده ْن َيا]
[ َو ا ْب َت ِغ فِ َيم َت َ
«به وسیلهی آنچه خدا به تو داده ،سرای آخرت را بجوی و بهره خود را از دنیا فراموش مکن».
آیا این دین تنها دین روح بدون جسد است؟
« َو إِ َّن لِ َبدَ ن ِ َک َع َل َ
يک َح َّقال» (بخاری )
«همانا بدنت بر تو حقی دارد».
آیا دین خدا تنها در عبادت به معنای محدود آن (انجام فرایض) خالصه میشود؟
ِ
ِ ِ
َْشوا ِف ْاْلَ ْر ِ
الص َ
ون]
ض َو ا ْبتَغُوا ِم ْن َف ْض ِ اَّللَِّ َو ا ْذک ُُروا اَّللََّ کَثِْي لا لَ َع َّلک ُْم ُت ْفلِ ُح َ
[ َفإِ َذا ُقض َيت َّ
ال ُة َفا ْنت ُ

(جمعه)11 :
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« آنگاه که نماز خوانده شد در زمین پراکنده شوید و به دنبال رزق و روزی خداوند بروید و خدا را بسیار یاد کنید ،تا
رستگار شوید».
دین اسالم براساس فرمایشات خداوند ،دین سیاست ،اقتصاد ،اجتماع ،جهاد و تالش و فعالیت در جهت آبادانی و عمران
زمین ،مطابق منهج ربانی است .پس امت اسالمی اگر خواستههای دین را اجرا نکند ،و نمونهای عملی و مطلوب از خود
ارائه ندهد چگونه میتواند به وسیلهی این دین بر مردم گواه باشد؟!
این یک مسئلهی اختیاری نیست که از امت خواسته شود ،بلکه یک وظیفه و تکلیفی است که باید انجام پذیرد.
***
در مرحلهی سوم ،مسئلهی التزام به دین خدا مطرح میشود.

اِل ِّق لِ ُيظْ ِه َر ُه َع َل الدِّ ِ
اُهدَ ى َو ِد ِ
ين َْ
[ ُل َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َ َر ُسو َل ُه بِ ُْ
ين ُک ِّل ِه]

(صف)9 :

«خداست که پیامبر خود را همراه با هدایت و آئین راستین فرستاده است تا این آئین را بر همهی آئینهای دیگر چیره
گرداند».
دین در عالم واقع تنها با گفتار غالب نمیآید و پیروز نمیشود ،گرچه دارای خطیبان و سخنوران و نویسندگان چیره
دستی هم باشد که از قدرت گفتاری و نوشتاری واالیی برخوردار باشند .کمتر کسی چون ابوبکر صدیق

به مجرد

حق بودن دین خدا مؤمن میگردد .کمتر کسی چون یاران پیامبر  با شنیدن حق و شناخت آن به نمونهای بی مثال در
مقابل ظلم و ستم تبدیل میشوند و قد علم میکنند.
بسیاری از مردم منتظر غالب شدن حق هستند تا گروه گروه وارد آن شوند .حق هم برای چیره شدن به وسایل و افرادی
نیازمند است که از او پشتیبانی کنند .دین به پشتیبانی گروهی از جوانان مؤمن نیازمند است که با ایمانی راسخ پایگاهی
محکم برای آن گردند و چنان به آن متمسک و ملتزم شوند که در مقابل ظلم ها و ستم ها و شکنجهها تاب استقامت
داشته باشند ،و با تمام وجود و هر چه دارند در راه آن تا آخرین لحظهی زندگیشان فداکاری کنند.
قدرت و نیروی اسالم از چنین وسایل و ابزارهایی سرچشمه میگیرد:
[و َأ ِعده وا َُُهم ما استَ َطعتُم ِمن ُقوةٍ و ِمن ِرب ِ
ين ِم ْن ُد ِ ِ
اط َْ
وَنُ ُم اَّللَُّ
ون بِ ِه َعدُ َّو اَّللَِّ َو َعدُ َّوک ُْم َو َ
اْل ْي ِ ت ُْر ِلبُ َ
وَن ْم لَ َت ْع َل ُم َ
َخ ِر َ
ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َ
َي ْع َل ُم ُه ْم]

(انفال)61 :

«برای (مبارزه) آنان تا آنجا که میتوانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) :اسبهای ورزیده آماده سازید ،تا بدان،
دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید ،و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمیشناسید خدا
آنان را میشناسد».
الدُ وا ِف اَّللَِّ ح َّق ِجه ِ
[و ج ِ
اد ِه]
َ
َ
َ َ

(حج)28 :

«و در راه خدا تالش و جهاد کنید ،آنگونه که شایسته تالش و جهاد در راه اوست».
«فرهنگ» نیز یکی از این ابزارها است.
اسالم به وسیلهی نمونههای فرهنگی که تربیت کرده بود ،در مساحت گستردهای از زمین انتشار یافت.
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وقتی سخن از فرهنگ و تمدن میشود ،طغیان فرهنگی موجود در کاخهای باشکوه به ذهن خطور میکند ،در حالی که
هرگز چنین نیست .این فرهنگ ،فرهنگی به مفهوم اسالمی و مدنظر اسالمی نیست ،بلکه چنین مسائلی در اصل نابودکننده
فرهنگ میباشند.

ِ
[و إِ َذا َأردنَا َأ ْن َنلِ َک َقري لة َأمرنَا م ْ ِ
َالا تَدْ ِمْي لا]
َتف َيها َف َف َس ُقوا ف َيها َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
َ ْ
َ
ُْ
َْ َْ ُ َ

(اسراء)16 :

«هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود کنیم ،افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را چیره میگردانیم و آنان در آن
دیار شروع به فجور میکنند ،پس فرمان بر آنجا واجب میگردد و آنگاه آنجا را سخت درهم میکوبیم».
فرهنگ ،قبل از هرچیز یک ارزش و هنجار به حساب میآید ،سپس دارای یک قالب و تشکیالت مادی میگردد.
مسلمانان نخستین که دل های مردم را برای پذیرش اسالم گشودند ،مالک و صاحب تمدن مادی بسیار بسیار اندکی
بودند .اما در مقابل ،صاحب اصول اساسی یک تمدن اصیل و واقعی و حقیقی چون :عزت نفس ،پاکی عواطف و
احساسات ،عدالت ،حبّ خشوع در برابر خدا ،اهداف واال ،اخالقی متین و اصیل ،حرکتی منظم و نظامی خاص بودند.

با استقرار امت اسالمی و تمکّن آن در زمین ،مظاهر مادی آن نمایان شد ،با این تفاوت که این مظاهر مادی در برابر
اهداف واالی اسالمی خاضع و فروتن شد ،در نتیجه ،این خضوع نوری شد که دلها و افکار مردم قارههای سه گانه آباد
آن روز را روشن کرد.
این جریان ادامه یافت تا این که ثروتمندانِ امت راه خوشگذرانی را در پیش گرفتند و فقرا نیز زمینگیرد شده و در نتیجه
سنّت تخلفناپذیر خدایی امت را فراگرفت.
امروز فرهنگ پوچ و کاذب غرب هجوم آورده ،و دلهایی را که از حقیقت اسالم تهی است مات و مبهوت خود
کرده و به خود مشغول نموده است .هرگز چنین نیست ،روی آوردن به تمدن غرب چیزی نیست که امت را از عقب
ماندگیاش نجات دهد .آنچه امت را نجات میدهد ،برگشت به مفهوم واقعی فرهنگ اسالمی است ،مفهوم زیبایش،
مفهومی که در آن هیچ اثری از بیهودگی و لهو و دیوانگی نیست .مفهومی که دارای محتوای واالیی است ،چرا که از
«الالهاالاهلل» استمداد جسته و جزئی از مقتضیات «الالهاالاهلل» به شمار میآید.

مظاهر مادی در حد معمول یکی از ضروریات زندگی پیشرفته امروزی بشر است ،اما بدون ارزشهای حقیقی اخذ شده از
منهج ربّانی امتی را ایجاد نمیکند و محقق کنندهی هیچ یک از اهداف انسانی که خداوند از بندگانش میطلبد نخواهد
بود:

الشهو ِ
ِ
ات َأ ْن ْتَ ِي ُلوا َم ْيالل َعظِي لم]
ين َي َّتبِ ُع َ
ون َّ َ َ
[ َو اَّللَُّ ُي ِريدُ َأ ْن َيتُو َ َع َل ْيک ُْم َو ُي ِريدُ ا َّلذ َ

(نساء)12 :

«خداوند میخواهد توبهی شما را بپذرد ،و کسانی که به دنبال شهوات راه میافتند میخواهند که (از حق) خیلی منحرف
گردید».
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مقتضیّات بیانی و گفتاری «الالهاالاهلل»
«بگو ،روح القدوس تو را همراهی میکند».
این فرمودهی پیامبر  به حسان بن ثابت

است .شاعری که با اشعارش از رسول خدا  و دعوت اسالمی دفاع

میکرد.
از فرمودهی پیامبر  به حسان بن ثابت

عالوه بر تشویق او بر ادامهی کارش ،مباح بودن عملش را نیز میفهمیم.

حتی از کالم پیامبر  چنین میفهمیم که گویی کار حسان بن ثابت یک تکلیف است و حضرت  به او امر میکند.
پس ،دعوت برکسانی که خداوند نعمت بیان به آنها بخشیده است حق دارد و آن دفاع از اوست .البته این نوع از دفاع
یک فرض کفایه است و با انجام آن توسط برخی ،تکلیف از بقیه ساقط میشود .بر دیگران نیز واجب است که در دفاع
از دعوتِ حق ،خود را به انجام کارهای دیگر مشغول کنند.
آنچه در این زمینه (بیان) بر صاحبان بیان و فصاحتِ کالم واجب و فرض عین است ،التزام و پایبندی به اصول و قوانین
اسالمی در بیاناتشان می باشد .این پایبندی به اصول و قوانین اسالمی همان مقتضیات «الالهاالاهلل» را تشکیل میدهد.
ما در اینجا قصد نداریم دربارهی روشهای بیانی و خطابه در اسالم بحث کنیم ،چرا که این مطلب یک بحث تخصصی
است .ما در اینجا به اشاراتی در این خصوص اکتفا میکنیم 1.در این فرصت اندک به یک مسئلهی بسیار اساسی می-
پردازیم که عبارت است از :ارتباط تمام فعالیتهای انسان مسلمان با عقیدهی اسالمی به منظور تحقق این کالم خداوند
است که میفرماید:

ِ
ي * لَ َ ِ
َش َ
يک َل ُه ]
[ ُق ْ إِ َّن َصال َِت َو ن ُُسکِي َو َ ْ
اي َو ََم َ ِات َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
َم َي َ

(انعام)161-161 :

«بگو :نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است و خدا را هیچ شریکی نیست .»...
عالقه به بیان مطالب در یک شکل و قالب زیبا یک عالقهی فطری است .این مطلب در میان هر امتی ،دارای آداب و
فنون خاصی بوده و میباشد.
با توجه به این که متخصصین در این زمینه (شاعران و ادیبان و )...در میان مردم بسیار نیستند ،مشارکت بقیهی افراد جامعه
در این زمینه با استقبال و استفادهی از دستاوردها و توانایی های این متخصصین ،انجام میگیرد.

اي» قرار دارد،
چون این توانایی و استعداد یک توانایی و استعداد فطری است و در چارچوب آیه و در قسمت « َ ْ
َم َي َ

بنابراین واجب است در راه خدا که پرودرگار جهانیان است به کار گرفته شود .بسیاری از مردم وقتی این سخن را می-
شنوند ،چنین تصور می کنند که منظور این است که ادبیات باید در چارچوب پند و اندرز و موعظه خالصه و محصور
شود تا ادبی دینی گردد و در جهت رضایت خدا قرار گیرد ،اما واقعیت این است که چنین چیزی هرگز مدنظر نیست .پند

 -1به کتاب «منهج الفن االسالمی» مراجعه کنید.
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و اندرز در دین خدا دارای جایگاه خاص و ویژهای است .اگر ادبیات تماماً به پند و اندرز تبدیل شود ضررش از نفعاش
بیشتر خواهد بود.
از یاران رسول خدا  روایت است که:
«پیامبر  گاهگاهی ما را نصیحت میکرد تا احساس خستگی نکنیم».
وقتی حال یاران پیامبر

چنین است ،یارانی که کالم پیامبر  را به سرعت میگرفتند تا آن را یاد گرفته و عملی

سازند و چنین مطمئن بودند که راه بهشت در گرو یاد گرفتن و عملی کردن آن سخنان است ،پس حال ما که مردمان
عادی هستیم چگونه خواهد بود ،آنگاه که بخواهیم تمام سخنانمان را در وعظ و پند و اندرز خالصه کنیم؟!
هنر و فن و تکنیک بیان (فصاحت و بالغت) هرگز به پند و اندرز و موعظه خالصه نمیشود گرچه پند و اندرز خود نیز
تکنیکها و روشهای خاصی دارد که اگر کالمی بلیغی بیان شود ،عواطف و احساسات را بیشتر تحریک خواهد کرد.
تکنیکها و روشهای بیان و ارائهی مطالب ،تکنیکهای غیرمستقیمی هستند که کالم را به دلهای مردم میرسانند و در
وجدان و عواطف آنها تاثیر میگذارند.
وظیفهی مسلمانی که از نعمت فصاحت و بالغت کالم برخوردار است ،چیست؟
واقعیت این است که دعوت اسالمی همیشه و در هر زمانی نیازمند افرادی است متخصص که از او دفاع کنند.
مبارزهی بین حق و باطل هم همیشگی و جاودانه است ،زیرا ابلیس انسانها را به آن وعده داده است:
ِ
ِ
يم * ُث َّم َْلتِ َين َُّه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ِ َ
َ
ي َأ ْي ِدُّيِ ْم َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْي َم ِ َِن ْم َو َع ْن َش َمئِلِ ِه ْم َو
رصا َط َک ا ُْْل ْستَق َ
[ َق َال َفبِ َم أغْ َو ْيتَني َْل ْق ُعدَ َّن َُُه ْم َ
ِ
لَ َ ِ
(اعراف)16-12 :
ين]
َتدُ َأ ْک َث َر ُل ْم َشاک ِر َ
«اهریمن گفت :بدان سبب که مرا گمراه داشتی ،من بر راه مستقیم تو در کمین آنان مینشینم ،سپس از پیش رو و از پشت
سر و از اطراف راست و چپ به سراغ ایشان میروم و بیشتر آنان را سپاسگذار نخواهی یافت».
بنابراین وجود افرادی مجاهد در میان مسلمانان امری الزم و ضروری است تا از این طریق خداوند متعال نیروهای شرّ را از
بین برده و زمین را از فساد نجات دهد:

ِ
ِ
ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ي]
ض َل َف َسدَ ت ْاْلَ ْر ُض َو ٰلک َّن اَّللََّ ُذو َف ْض ٍ َع َل الْ َعا َْل َ
[ َو َل ْو لَ َد ْف ُع اَّللَِّ الن َ

(بقره)151 :

«و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلهی برخی دیگر دفع نکند ،فساد زمین را فرا میگیرد ،ولی خداوند نسبت به
جهانیان لطف و احسان دارد».
امروز در راه مبارزه با دعوت اسالمی تمام شیوههای بیانی ،خواه با هجوم مستقیم بر علیه اسالم و اصول و مفاهیم و عقیده
و شریعت و سنتها و رسم و رسومش ،خواه با مشوش کردن اخالق و اصول آن و سرگرم کردن مردم به مسائل بی
ارزش ،بکار گرفته شده و میشوند .در هرصورت این تالشها جزئی از فعالیتهای به کار گرفته شده در جهت فریب
دادن مردم و دور کردن آنها از راه خداست.
در چنین موقعیتی بر آنانی که از نعمت بیانی شیوا و فصیح و بلیغ برخوردارند ،واجب است وارد میدان مبارزه شده و
پاسخهای دندانشکنی به این یاوهگوییها بدهند .بر آنان است که با بیان حقیقت اسالم یا معرفی واقعی جاهلیت معاصر و
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مفاهیم گمراه و موازین ناهمگون و نامتعادلش ،یا با آشکار کردن تالشهای ویرانگری که شیاطین این جاهلیت برای
منحرف کردن دیگران بکار میگیرند یا با دعوت مردم به دست کشیدن از مسائل پوچ و بیهوده و بی ارزشی که خود را
به آن مشغول کردهاند و پناه آوردن به ارزشهای واقعی ،حقیقت را آشکار کنند:
ِ
ِ
ِ
ين ُل ْم بِ ِه ُم ْ ِ
ُون]
ْشک َ
ين ََمنُوا َو َع َل َر ُِّبِ ْم َيت ََو َّک ُل َ
ين َيت ََولَّ ْو َن ُه َو ا َّلذ َ
ون * إِن ََّم ُس ْل َطا ُن ُه َع َل ا َّلذ َ
[إِ َّن ُه َل ْي َس َل ُه ُس ْل َطان َع َل ا َّلذ َ
(نحل)99-111 :
«بی گمان شیطان هیچ تسلطی برکسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه مینمایند .او تنها برکسانی تسلط
دارد که او را به دوستی میگیرند و به واسطهی او (به خدا) شرک میروزند».
وقتی ادیبان به واجب خود عمل میکنند ،دیگران نیز در این زمینه وظیفه دارند خود را به امور دیگر مشغول کنند و در
این زمینه التزام به مقررات و اصول و قوانین اسالمی را هرگز فراموش نکنند.
بر ادیب مسلمان است که افکار و عواطفش چون سایر اعمال و کارهایش از اسالم سرچشمه بگیرد و مطابق قوانین اسالم
باشد .ادیب درهر حال بشر است و هیچ انسانی مالئکه نیست و اصالً واجب نیست که مالئکه باشد (همچون مالئکه باشد)

بنابراین او هم مثل سایرین دچار اشتباه میشود ،زیراُ ( :ک ه ِ
اء) « ،هربنی آدمی خطارکار است» اما بهترین
ابن َءا َد َم َخ َّط ُ
گناهکار کسی است که توبه کند ،آنگونه که پیامبر

فرموده است.

1

خداوند میفرماید:
ِ
ِ
ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذن ِ
ُوُبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ه
ِّصوا َع َل َما
[ َو ا َّلذ َ
ين إِ َذا َف َع ُلوا َفاح َش لة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذک َُروا اَّللََّ َف ْ
الذنُو َ إِلَّ اَّللَُّ َو َل ْ ُي ه
ِِ
ِ
ون * ُأو ٰلئِ َک جزَ اؤُ لم مغ ِْفرة ِمن رُبِم و جنَّات َ َْت ِري ِمن َ َْتتِها ْاْلََنار َخالِ ِد ِ
ي]
َف َع ُلوا َو ُل ْم َي ْع َل ُم َ
ين ف َيها َو ن ْع َم َأ ْج ُر الْ َعامل َ
ْ َ
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َْ ُ
(آل عمران)115-116 :
«و کسانی که چون دچارگناه شدند ،یا برخویشتن ستم کردند ،به یاد خدا میافتند و آمرزش گناهانشان را خواستار می-
شوند ،و به جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام دادهاند پافشاری نمیکنند.
آنچنان پرهیزگارانی پاداششان آمرزش خدایشان و باغهایی است که در زیر (درختان) آنها جویبارها روان است و
جاودانه در آن میمانند ،و این چه پاداش نیکی است که بهره کسانی میگردد که اهل عملاند».
بر ادیب مسلمان واجب نیست که از خصوصیات انسانی خود دست بکشد .آنچه بر او واجب است ،این است که جز خیر
به مردم نگوید .اگر لحظهای از لحظات زندگی چیزی برخالف خیر بیان کرد و بر آن اصرار داشت ،این را بداند که
اصرار مانع بخشش است و خداوند تنها کسانی را میبخشد که «با علم و آگاهی بر چیزی (گناهی) که انجام میدهند
پافشاری نکنند» پس بر این اساس یک ادیب مسلمانِ متعهد از تمام بیانات بی ارزش و دعوت به سوی آنها خودداری
میکند .البته اشاره به امور بی ارزش و اشاره به انسانهای بیمایه و پست ،امری حرام نیست ،زیرا در سورهی یوسف
توصیف دقیقی از لحظات سقوط بشری ذکر شده است .قرآن در بیان داستانهایش تنها به بیان لحظات سقوط انسان اکتفا
ن التَّوابُو َن» .امام ترمذی میفرماید :این حدیث
 -1حدیث را «امام احمد ،ابوداوود ،ابن ماجه وترمذی» روایت کردهاند .در ادامهی حدیث چنین آمده است« :وخَیرُ الخَطّائی َ
غریب است زیرا تنها از طریق علی بن مسعده از قتاده روایت شده است.
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نکرده ،آنگونه که نویسندگان با شیوههای فتنه انگیزی این کار را میکنند .عالوه بر این قرآن با هدف متعجب کردن
خوانندگان به بیان داستان نمیپردازد ،آنگونه که داستان سرایان با قهرمانان داستان اینچنین میکنند .لحظات پایانی
داستانهای قرآنی لحظات سقوط نیست ،بلکه لحظهی برگشتن و پرواز به سوی خداوند است:
ِِ
ِ
ِ ِ
[ َقا َل ِ
ي * ٰذلِ َک لِ َي ْع َل َم َأ ِّّن َل ْ َأ ُخنْ ُه بِالْ َغ ْي ِ
ت ْام َر َأ ُة ا ْل َع ِز ِيز ْاْل َن َح ْص َح َص َْ
ب َو َأ َّن اَّللََّ
الصادق َ
اِل هق َأنَا َر َاو ْد ُت ُه َع ْن َن ْفسه َو إِ َّن ُه َْل َن َّ
اْلائِنِي * و ما ُأبرئُ َن ْف ِِس إِ َّن النَّ ْفس َْلَمارة بِالس ِ
ِ
وء إِلَّ َما َر ِح َم َر ِّب إِ َّن َر ِّب غَ ُفور َر ِحيم] (یوسف)51-51 :
ه
َ َّ َ
لَ َ ُّْيدي َک ْيدَ َْ َ َ َ َ ِّ
«زن عزیز مصر گفت :حق آشکار میشود .این من بودم که او را به خود خواندم و او از راستان است .این (اعتراف من)
بدان خاطر است که بداند من در غیاب (او) بدان خیانت نمیکنم ،و خداوند بی گمان نیرنگ نیرنگبازان را(به سوی
هدف) رهنمود نمیکند .من نفس خود را تبرئه نمیکنم ،زیرا نفس به بدیها و نابکاریها میخواند ،مگر نفس کسی که
پروردگارم به او رحمت نماید ،بی گمان پروردگارم دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است».
ادیب مسلمان همچنین به جهان بینی اسالمی نسبت به هستی و زندگی و انسان ملتزم است .این جهان بینی همچنان که در
کتاب «منهج الفن االسالمی» توضیح دادهام ،عبارت است از:
تصوری شامل ،وسیع و بسیار عمیق ،که وجدان و ضمیر بشریت را از حق لبریز میکند .تصوری که هرگاه بخواهد از آن
تعبیر نماید ،تعبیری زیبا میکند .هنر و فن حقیقی این است ،هنری که شایستهی هنر بودن است .چنین هنری شایستهی این
است که هنرهای پوچ و بی ارزش را از میدان به درکند ،یا آنها را از راه کنار زند.
هرگاه مسلمانان و مؤمنانی که دارای نعمت فصاحت و بالغت بیان هستند ،ملتزم به مقتضیات «الالهاالاهلل» باشند ،صداهای
ناهنجاری که امروز جهان را پُرکرده است ،هرگز ظاهر نخاهد شد .تمام این صداها ،صداهای ناهموار و ناشیرینی هستند
که شایستگی وجود و ظهور ندارند .امروز ،با کمال تأسف ،به سبب خالی بودن میدان از ادیبان متعهدی که بتوانند با
روشهای تخصصی و تکنیکی زیبایی ،که یک فن خوب آنها را میطلبند ،مقتضیات «الالهاالاهلل» را بیان و بدانها ملتزم
باشند ،این صداها یافت و منتشر شدهاند .هرچند قصد و هدف ما در اینجا پرداختن به جنبهی تخصصی مطلب نیست ،اما
ذکر مثالهایی که راهنمای راه باشند بدون اشکال خواهد بود.
سخنرانان و به اصطالح ادیبان و هنرمندان جاهلی شعارشان این است که:
فن برای فن (یعنی هنر در خدمت هنر) ،و زیر لوای این شعار ،فساد را در زمین برانگیخته و ترویج میدهند .این
ادیبان از سوی صاحبان قدرت و مراکز مختلف نیز پشتیبانی میشوند و جمهور مردم نیز میل به سوی فساد و لهو و لعب
دارند تا رفعت و بزرگی و به زعم خود در مسیر کمال گام بردارند .دوستان ابلیس از یهود و غیریهود نیز آنها را فاسد
کرده و سقوطشان را به ادعای کسب آزادی برایشان زینت میدهند.

اما یک ادیب و هنرمند مسلمان هدفش رفعت مردم به مستوای شایستهی انسانی اوست ،موجودی که خداوند او را گرامی
داشته و او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشیده است .در جاهلیت معاصر ،هنردمندانی متعهد نیز وجود دارند که
شعار هنر در خدمت هنر را نمیپذیرند ،اما به جای آن شعار جاهلی دیگری را سر میدهند که عبارت است از:
هنر در خدمت زندگی.
سوال اصلی این است که:
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کدام زندگی؟
چه کسی معیارها و اصول این زندگی را مقرر میکند؟
یک هنرمند مسلمان نه شعار«هنر برای هنر» با مفاهیم جاهلی معاصر را میپذیرد و نه شعار «هنر برای زندگی» .از نظر او،
هنر همانند تمام فعالیتهای دیگر است و هدف از آن عبادت خداوند به معنای تمام و کامل آن میباشد ،معنایی که در
برگیرندهی آبادنی زمین بر اساس برنامه و منهج خداوند است.
وجود ظلم در زمین ،با تمام اسکال و در تمام زمینههای سیاسیی و اقتصادی و اجتماعیش ،مخالف تعالیم پروردگار
جهانیان میباشد .خداوند متعال در یک حدیث قدسی چنین میفرماید:
«يا ِعب ِ
َم َّرم لا َفال َت َظا َُْلوا»
ادی أِنِّی َح َّر ُ
لم َع َلی نَفسيی َو َج َعل ُت ُه َبينَکُم ُ َ
َ َ
مت الظه َ

(مسلم )

(ای بندگانم! همانا من ظلم را بر خود حرام کردم و آن را در بین شما حرام گردانیدم ،پس به یکدیگر ظلم نکنید».
بزرگترین ظلم ،شرک به خداست ،زیرا مصدر تمام ظلمهاست:
[ َو إِ ْذ َق َال ُل ْق َم ُن ِل ْبن ِ ِه َو ُل َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي لَ ت ْ ِ
(لقمان)11 :
الْش َک لَ ُظ ْلم َعظِيم]
ُْش ْک بِاَّللَِّ إِ َّن ِّ ْ
«زمانی که لقمان به پسرش ،در حالی که او را پند میداد گفت :پسرعزیزم! چیزی را انباز خدا مکن ،واقعاً شرک ستم
بزرگی است».
یک ادیب و یک هنرمند مسلمان به حکم مسلمان بودنش ،در برابر تمام ظلمها موضع انکار و جهاد اتخاذ میکند .پس
فن و هنری را اختراع میکند که ظلم را محکوم کند و آن را به مردم بنمایاند ،و به وسیلهی آن مردم را به مبارزه علیه آن
و جایگزین کردن حق ،دعوت میکند .گاهی بین یک هنرمند مسلمان و یک هنرمند جاهلی که میخواهد با هنرش
باظلم مقابله کند و آن را از بین ببرد تشابهاتی دیده میشود ،اما واقعیت امر این است که این دو در چندین امور تفاوت-
های اساسی با هم دارند:
 -1در جایگزینیای است که ارائه میدهند .واقعیت این است که جایگزین حقیقی ظلم ،نه سرمایه داری است و نه
دمکراسی و نه الئیک و نه شکستن تمام قید و بندهای خودسرانه و بی حساب و کتاب و دعوت مردم به سوی هرج و
مرج ،و نه تفکر وجودی و نه نوگرایی و نه تجدّدی که به سوی نابود کردن سنتهای قدیمی و میراث گذشته و رها شدن
و گسستن ارتباط با آنهاست.
جایگزین واقعی ظلم منهج ربّانی است .ظلم نخست از دنبال کردن منهج های بشری به وجود آمده است ،و تمام جانشینان
مذکور ظلم جزئی از منهجهای جاهلی بشری هستند ،روشها و منهجهای جاهلی ای که خداوند دربارهی آنها می-
فرماید:

اْل ِ
[ َأ َف ُحک َْم َْ
ُون]
ُون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اَّللَِّ ُح ْک لم لِ َق ْو ٍم ُيوقِن َ
اللِ َّي ِة َي ْبغ َ

(مائده)51 :

«آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم میکند؟!».
 -1تفاوت دیگر در تفسیر حوادث به وجود آمده در اثر این ظلمهاست.
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اگر یک ادیب و هنرمند ،طرفدار تفسیر مادی از حوادث باشد ،تمام اسباب را به اوضاع اقتصادی و حاکمیت طبقهی
ثروتمند و خوارکردن طبقهی زحمتکش بر میگرداند .حاکمان و ثروتمندان و فئودالیستها و سرمایهداران را محکوم
میکند ،و اشکهایی نیز برای زحمتکشان میریزد ،اما واقعیت این است که این اشکها در واقع اشکهایی نه اخالقی
هستند و نه انسانی بلکه این اشکها ،اشکهای سرمایهداری هستند که انگیزهاش ماتریالیسم و تفسیر مادی از تاریخ و
دعوت به سوی نابود کردن فئودالها و جانشین کردن زحمتکشان به جای آنهاست.
اگر یک ادیب و هنرمند ،طرفدار تفسیر و تحلیل درونی از حوادث بوجود آمده باشد ،تمام اسباب را به اضطراب و
مشکالت درونی بر میگرداند ،و با مجرم با عطوفت برخورد خواهد کرد؛ زیرا او فقیر و طعمهای است که ربوده شده و
نسبت به جامعهاش بیگانه شده است.
اگر از طرفداران مرجئه باشد ،تمام امور را به این مسئله برمیگرداند که انسان خودش را نیافته است ،زیرا قید و بندهای
دین و اخالق و جامعه و شدیدتر از اینها فشارهای دیگران وجود فردیاش را نابودکرده است .بر اوست که ذات خود را
بیابد و به فکر خود باشد نه دیگران .دیگران به هر سو میروند ،بروند ،حتی اگر به سوی جهنم!
اگر از طرفداران تجدد و نوگرایی باشد ،مشکل را در سنتهای قدیمی و جنایت عدم آزادی میداند و تنها راه چاره را
رهایی از این سنتها و باورهایی میداند که روند را به تعویق انداخته و راه را بر روندگان و انقالبیون بسته است.
اما یک هنرمند مسلمان که با هدایت الهی راه یافته است ،حقیقت را برای مردم روشن میکند .همانا حقیقتی ورای تمام
این نامتعادالت و ناهنجاریهای موجود در زمین وجود دارد که عباردت است از :عدم ایمان به خدا و روز قیامت ،و به
دنبال آن عدم پیروی از منهج الهی و اتخاذ حاکمان زمینی به خدایی به جای خدای واحد .سپس پیروی از منهجهای
خدایان زمینی و برنامه های آنان .این خدایان زمینی خواه فئودالیسمها باشند یا سرمایهداران و یا کمونیستها .نتیجه یک
چیز است و آن چیزی نیست جز سرکوبی مستضعفین زیر قدرت این خدایان.
تمام این عوامل در ایجاد فساد موجود دخلی و هردو گروه نیز در این امر شریکند ،هم گروه مستکبر که خود را شریک
خدا میدانند و هم گروه مستضعف که از آنها پیروی میکنند .اصالح در زمین صورت نمیگیرد و ظلم نابود نمیشود
مگر این که خدایان پوچ و دروغین از مقام خود تنزل کرده و آن را رها کنند و به تبع آن مستضعفان نیز از عبادت و
پیروی آنها دست بکشند .این امر تنها به وسیلهی عبادت خداوند واحد و جهاد مقدس در راه اعالی نام و برنامهی او 
و نابودی طواغیت محقق خواهد شد.
آنچه بیان شد اشارات سریع و گذرا بر مسئلهی مطرح شده بود .هدف بیان جوانب مختلف مسئله نیست ،بلکه هدف بیان
خواستهها و مقتضیات بیانی «الالهاالاهلل» در زمینهی ارائهی بیانی زیبا از درونیات است .اگر به این مسئله ،مسئلهی «تبلیغات»
را نیز اضافه کنیم ،با این دید که جزئی از بیان است ،در مورد آن میگوییم:
«تمام تبلیغات امت اسالمی در پند و اندرز و درسهای دینی خالصه نمیشود ،اگر چه پند و اندرز و دروس دینی جزو
الینفک تبلیغات اسالمی با هدف تذکر به مردم نسبت به خدا و روز قیامت میباشند».
تبلیغات در امت اسالمی چند هدف را دنبال میکند که عبارتند از:
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-1آشنا کردن مردم به حقیقت دینشان ،یعنی آشنا کردن مردم با مقتضیات «الالهاالاهلل» .این یک امر جدی و مستمری
است که توقف ناپذیر میباشد ،به طوری که زندگی پیامبر  را به مدت سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه در
برگرفت و هرگز در این مدت ،آموزش مردم و آگاه کردن آنها با مقتضیات «الالهاالاهلل» لحظه ای متوقف نشد.
-1آگاه کردن مسلمانان از مکر و حیله و توطئه های دشمنان دین تا از آنها برحذر باشند و در دام آنها گرفتار نشوند .در
سورههای مدنی بحث های مفصلی از این دشمنان آمده و به عواملی که آنها را وادار به موضع گیری دشمنانه نسبت به
«الالهاالاهلل» و امت اسالمی کرده و روشهای مکارانه ای که اتخاذ کرده و میکنند ،و نیز وسایل پیشگیری از این مکرها
و حیلهها ،اشاره شده است.
 -1با دید مؤمنانه به مسائل و اوضاع جهان نگریستن و این که چه نیروهایی در حال کار کردن هستند؟ موضع گیری
برخی نسبت به برخی دیگر چیست؟ در جاهلیتی که زندگی مردم را دچار مشکل کرده ،چگونه می توان موثر بود؟ در به
وجود آمدن بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری ،که جهان را در برگرفته ،جاهلیت چه تاثیری داشته و
چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ سنتهای الهی که بر این حوادث مسلط هستند و می توان به وسیلهی آنها این حوادث را
تحلیل کرد ،کدامند؟ راه خروج مردم از این مشکالت چیست؟
در این مانور تبلیغاتی (تبلیغات امت اسالمی) هیچ ذکر و ستایش و تمجیدی از قدرتهای بزرگ نمیشود؛ زیرا این
قدرتها  ،یا قدرتهای جاهلی هستند یا طاغوتهایی هستند که به قدرت خداوند و براساس سنت حاکم او بر زمین
قدرت گرفتهاند:

َان ُي ِريدُ َْ
ون]
اِل َيا َة الده ْن َيا َو ِزينَت ََها ن َُو ِّ
ف إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع َم َُُه ْم فِ َيها َو ُل ْم فِ َيها لَ ُي ْبخَ ُس َ
[ َم ْن ک َ

(هود)15 :

«کسانی که تنها خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند ،اعمالشان را در این جهان بدون هیچ کم و کاستی به تمام و
کمال میدهیم».

ِ
ِ َ
ش ٍء]
[ َف َل َّم ن َُسوا َما ُذک ُِّروا بِه َفت َْحنَا َع َل ْيه ْم أ ْب َوا َ ُک ِّ َ ْ

(انعام)44 :

«هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر شده بودند ،درهای همه چیز را به رویشان گشودیم».
چنین کسانی سرنوشتشان در دنیا و آخرت چگونه خواهد بود؟
ِ
ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َو َْ
ي]
َال ْم َب ْغ َت لة َفإِ َذا ُل ْم ُمبْلِ ُس َ
اِل ْمدُ َّللَِّ َر ِّ ا ْل َعاْلَ َ
ون * َف ُقط َع َدابِ ُر ا ْل َق ْو ِم ا َّلذ َ
[ َحتَّى إِ َذا َف ِر ُحوا بِ َم ُأوتُوا َأ َخ ْذن ُ
(انعام)44-45 :
«تا آنگاه که بدآنچه بدیشان داده شده شاد و مسرور گشتند ،ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندند.
نسل ستمکاران ریشهکن شد و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزا است».
ِ
ِ
ون]
ين َل ْي َس َُُه ْم ِف ْاْل ِخ َر ِة إِلَّ الن َُّار َو َحبِ َط َما َصنَ ُعوا فِ َيها َو َباطِ َما کَانُوا َي ْع َم ُل َ
[ ُأو ٰلئ َک ا َّلذ َ

(هود)16:

«آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند و آنچه در دنیا انجام میدهند ضایع و هدر می-
رود و کارهایشان پوچ و بی سود میگردد».
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-4یادآوری برنامه ای که خداوند برای مردم فرستاده است ،که مهمترین دستورات این برنامه عبارتند از :دستور به امر به
معروف و نهی از منکر ،ایمان به خدا ،گواه و شاهد بودن بر تمام بشریت و ،...و نیز بیان روشهایی که امت با اتخاذ آنها
رسالتاش را به تحقق می رساند و نیز بیان نقش جهاد در زندگی امت و این که در پذیرش دین هیچ اجباری نیست و
هدف از جهاد تنها از بین بردن فتنه و آشوب در زمین است:
ِ
(انفال)19 :
ين ُک هل ُه َّللَِّ]
ُون فِ ْتنَة َو َيک َ
ول ْم َحتَّى لَ َتک َ
ُون الدِّ ُ
[ َو َقات ُل ُ
«و با آنان پیکار کنید تا فتنهای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گردد».
وقتی چارچوب و اهداف تبلیغات اسالمی چنین است که ذکر شد ،پس چنین تبلیغاتی چقدر با ارزش و گرانبها هستند،
و چقدر شایسته است که در مقتضیات بیانی «الالهاالاهلل» گنجانده شود.
***
کالم آخر در زمینهی مقتضیات «الالهاالاهلل» در برنامه و رسالت محمدی (اسالم) این که :مقتضیات ذکر شده بسیار بزرگ
و مهم و شامل و در برگیرندهی تمام جوانب زندگی و هستی و وجود بشری میباشند ،و تمام خواستههای امتی را که
خداوند مقرر کرده است که هدایت دهنده و پیشوا و شاهد بر کل بشریت ،در تمام زمانها تا روز قیامت ،باشند را در بر
میگیرد.
این که تمام افراد امت اسالمی در یک درجه از ایمان و عقیده نیتسند ،مسئلهای کامالً صحیح و درست است ،اما با این
وجود ریشهها و عوامل سه گانهای وجود دارند که اگر امت براساس آنها پایه ریزی نشود و حرکت نکند ،خبری از ایمان
نخواهد بود .این عوامل سه گانه عبارتند از :مقتضیات «ایمانی ،عبادی و تشریعی»

زیرا انکار این عوامل سه گانه یا انکار یکی از آنها منجر به از بین رفتن ایمان و بروز شرک در سه زمینه؛ عقیدتی ،عبادی
و تشریعی میشود .شرک در این زمینهها شرک اکبر خواهد بود که خداوند هرگز آن را نمیبخشد مگر با توبه و
برگشت به سوی او:
[إِ َّن اَّللََّ لَ يغ ِْفر َأ ْن ي ْْش َک بِ ِه و يغ ِْفر ما د َ ِ ِ
اء َو َم ْن ُي ْ ِ
ْش ْک بِاَّللَِّ َف َقدْ َض َّ َضالَلل َب ِعيد لا]
َ َ ُ َ ُ
ون ٰذل َک َْل ْن َي َش ُ
َ ُ ُ َ

(نساء)116 :

«بی گمان خداوند شرک ورزیدن به خود را نمیآمرزد و بلکه پایین تر از آن را از هر کسی که بخواهد میبخشد.
هرکس که برای خدا انباز گیرد ،به راستی بسی گمراه گشته است».
ون ما َأ ْنزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
َات َو ُْاُهدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
ُون *
َّاس ِف الْکِتَا ِ ُأو ٰلئِ َک َي ْل َعن ُُه ُم اَّللَُّ َو َي ْل َعن ُُه ُم الال َِّعن َ
[إِ َّن ا َّلذ َ
َ َ ِّ
ين َي ْکت ُُم َ َ
ِ
ِ
ِ
يم] (بقره)159-161 :
إِلَّ ا َّلذ َ
الرح ُ
ين تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا َف ُأو ٰلئ َک َأتُو ُ َع َل ْي ِه ْم َو َأنَا الت ََّّوا ُ َّ
«بی گمان کسانی که پنهان میدارند آنچه را که از دالیل روشن و هدایت فرو فرستادهایم ،بعد از آنکه آن را برای مردم
در کتاب ییان و روشن نمودیم ،خدا و نفرین کنندگان ،ایشان را نفرین میکنند .مگر کسانی که توبه کنند و به اصالح
بپردازند و آشکار سازند (آنچه را که از اوصاف پیامبر و اسالم و دیگر حقایق را که پنهان کردهاند) چرا که توبه چنین
کسانی را میپذیرم و من بسی توبهپذیر و مهربانم».
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اما کوتاهی در مقتضیات دیگر (غیر از سه مورد ذکر شده) یاعدم عمل به آنها ،اصل ایمان را نقض نمیکند بلکه با اصل
ایمان منافات دارد و کوتاهی در آنها معصیت است.
این از جهت احکام مرتبط به آنها است ،اما هدف ما در این فصل بحث در این زمینه نبوده 1بلکه هدف ما بیان دو مطلب
بود:
 -1تمام مقتضیات ذکر شده مرتبط به «الالهاالاهلل» میباشند و «الالهاالاهلل» بدون استثناء شامل تمام آنها می شود و
هیچکدام از آنها از چارچوب آن خارج نیتسند.
 -1تمام این مقتضیات برای اقامهی امت ربانی ضروری میباشند و بدون آنها امت ربّانی به وجود نمیآید و هرکوتاهی
در اجرای آنها ،کوتاهی در اجرای «الالهاالاهلل» و کوتاهی در استفاده کردن از نیروهای امتی خواهد بود که خداوند در
روز قیامت دربارهی رسالتشان و چگونگی اجرای آن سوال خواهد کرد:
ون] (زخرف)44 :
[ َو إِ َّن ُه َل ِذکْر َل َک َو لِ َق ْو ِم َک َو َس ْو َ
ف ت ُْس َأ ُل َ
«و قرآن مایهی بیداری تو و قوم تو است و از شما (دربارهی این برنامهی الهی ) پرسیده خواهد شد».

 -1در فصل های آینده درباره نواقض «ال اله اال اهلل» بحث خواهیم کرد.
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انحرافات وارد شده بر مفهوم «الالهاالاهلل»
شمولیت مفهوم «الالهاالاهلل» در رسالت و برنامهی محمدی (اسالم) با تمام مقتضیاتش که در فصل گذشته از آن بحث شد،
بهترین امت را در میان مردم به وجود آورد .شمولیت این مقتضیات در اسالم نسبت به ادیان دیگر بیشتر و فراگیرتر به نظر
میرسد:

يت َلک ُُم ْ ِ
اْل ْسالَ َم ِدين لا]
ت َع َليْک ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلک ُْم ِدينَک ُْم َو َأْتْ َ ْم ُ
[ا ْل َي ْو َم َأک َْم ْل ُ

(مائده)1 :

« امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آیین خداپسند برای شما
برگزیدم».
از این جهت که این دین آخرین دین است این مسئله نیز طبیعی و منطقی است:
َم َّمد َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِک ُْم َو لٰکِ ْن َر ُس َ
ي] (احزاب)41 :
َان ُ َ
[ َما ک َ
ول اَّللَِّ َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ
«محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و بلکه فرستاده خدا و آخرینِ پیامبران است».
و چون رسالتی است برای تمام بشریت ،باید هم چنین باشد (شمولیتّش فراگیرتر باشد):
َاک إِلَّ کَا َّف لة لِلن ِ
(سبأ)18 :
َّاس َب ِشْي لا َو ن َِذير لا]
[ َو َما َأ ْر َس ْلن َ
«ما تو را برای جملگی مردمان فرستادهایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی».
َّاس إِ ِّّن َر ُس ُ
(اعراف)158 :
ول اَّللَِّ إِ َل ْيک ُْم ََجِيع لا]
[ ُق ْ َيا َأ ه َُّيا الن ُ
«ای پیغمبر! بگو :من فرستادهی خدا به سوی جملگی شما هستم».
وقتی دین خدا با این رسالت (رسالت حضرت محمد )کامل شد و تمام بشریت را مخاطب قرارداد ،و تا روز قیامت نیز
باقی خواهد ماند ،و بعد از آن ،رسالت و دین دیگری نخواهد آمد ،درعلم خداوند و تقدیرات او چنین مقدر گردید که
مقتضیاتش دارای چنان شمولیتی باشد که مسائل کوچک و بزرگ زندگی را تا روز قیامت در برگیرد .در اشاراتی که به
بارزترین مقتضیات این دین شد ،چنین مطلبی به روشنی نمایان شد.
اما چرا و چگونه این مقتضیات در نسل های متأخر (جز آنان که خدا به آنها رحم کرده است) دچار چنان تغییر و افتی
شده که تنها در کلماتی جاری بر زبان خالصه شدند؟! سوالی است اساسی و نیاز به جواب دارد.
چنین مسئلهای ،تاریخی طوالنی دارد که در کتاب «واقعنا المعاصر» دربارهی برخی از نکات برجستهی آن بحث کردهام.
در اینجا الزم میدانم که به بارزترین آنها اشاره کنم تا به این نکته پی ببریم که چگونه «الالهاالاهلل» به تدریج از مفاهیم
زندهاش دور شد و مسلمانان چگونه به اندازهی اعمالشان از مقتضیات «الالهاالاهلل» فاصله گرفتند و کارشان به جایی
رسیده که «الالهاالاهلل» تنها در عبارتی خالصه شده که بر زبان ها جاری میشود و در نتیجهی آن امت به آن خس و
خاشاکی تبدیل شده که رسول خدا  از آن خبر داده و دربارهی آن فرمودند:
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وش ُک َأن تَداعی ع َليکُم اْلُمم کَم تَداعی اْلَ َک َل ُة ع َلی َقصعتِها َق َال ُقلنَا :يا رسو َل اَّللِ َأ ِمن قِ َّل ٍة بِنَا ي ِ ٍ
«ي ِ
ومئِ ٍذ
َ َ
ُ
َ
َ
ومئذ؟ َق َالَ :أنتُم َي َ
َ َ
َ
ُ
َ َ ُ َ ُ َ
(امام احمد  و ابوداوود )
اء َک ُغ َثا ِء ال َّسي ِ »
کَثِْي َولکِن َتکُون َ
ُون غُ َث ل
«نزدیک است که امّت های دیگر بر شما حمله کنند ،چون حملهی گرسنگان بر ظرفهای غذا (در اثر گرسنگی)،
گفتیم :ای رسول خدا  آیا به خاطر کمی ما در آن روز است؟ فرمود :شما در آن روز زیاد هستید ،اما چون خس و
خاشاک روی آب میباشید (بی قدرت و بی حرکت)».
بارزترین عاملی که باعث شد «الالهاالاهلل» از مقتضیاتش فاصله بگیرد ،تفکر «مرجئه» بود .صاحبان چنین تفکری میگفتند:
ایمان عبارت است از تصدیق قلبی یا تصدیق قلبی و اقرار با زبان ،عمل داخل درتعریف ایمان نیست.
بسیار تعجب میکنم از نفوذ چنین تفکری در میدان و چارچوب تفکر اسالمی ،زیرا اسالم تماماً عمل است.
دعوت تنها با عمل و جهاد انجام میگیرد.
حکومت اسالمی بدون عمل و جهاد اقامه نمیشود.
شریعت اسالمی بدون عمل و جهاد تحقق پیدا نمیکند و به اجرا در نمیآید.
جامعه ای که ملتزم به اوامر خداوند باشد ،در عالم واقع ،بدون عمل و جهاد نخواهد بود.
مجهز شدن به نیروهایی که خداوند امر فرموده ،بدون عمل و جهاد صورت نمیگیرد.
آبادانی زمین براساس منهج الهی ،بدون عمل و جهاد صورت نمیگیرد ،و...

پس چگونه آن فکر وارداتی (مرجئه) به میدان تفکر اسالمی نفوذ کرده و کسانی در این میدان یافت میشوند که می-
گویند:ایمان عبارت است از :تصدیق قلبی و اقرار با زبان و بس ،و دیگر عمل در این تعریف جای ندارد.
این مصیبت از جانب دو دشمن یعنی فلسفه و منطق وارد شد.

وقتی میخواهیم تعریفی فلسفی یا منطقی از ایمان داشته باشیم ،یکی از آنها میگوید :تعریف باید به گونهای باشد که
قابل تغییر و قابل کم و زیاد نباشد و آن چیزی جز تصدیق و اقرار نیست.
قانونهای بشری و به ویژه جاهلی ناتوانتراز آن هستند که با مشخص کردن چارچوب دین خدا بر بشریت حکومت
کنند ،دینی که قرآن و پیامبر خدا  چارچوب آن را مشخص کرده و کتاب و سنت تعریفی جامع و مانع از آن ارائه
دادهاند .قرآن نیز بر این امر تاکید دارد که مرجع و مصدر تمام امور خداوند است:
ِ ِ ِ
(شوری)11 :
ش ٍء َف ُحک ُْم ُه إِ ََل اَّللِ]
[ َو َما ْ
اخ َت َل ْفت ُْم فيه م ْن َ ْ
«درهرچیزی که اختالف داشته باشید ،داوری آن به خدا واگذار میگردد».
[ َفإِ ْن َتنَازَ ْعتُم ِف َش ٍء َفر هدو ُه إِ ََل اَّللَِّ َو الرس ِ
ُون بِاَّللَِّ َو ا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر ٰذلِ َک َخ ْْي َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِويالل]
ول إِ ْن ُکنْت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
َّ ُ
ْ ُ
ْ
(نسأ)59 :
« اگر در چیزی اختالف داشتید ،آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید ،اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید ،این کار برای
شما بهتر و خوش فرجام تر است».
چنین تفکری (مرجئه) با وجود این که متأثر از تهاجم فکری یونانی بود ،مدت کمی باقی ماند و در دایرهی علم کالم
محصور شد ،یا به تعریف امروزی تنها در برج های کج باقی ماند و هرگز به میدان واقعیت ها تنزّل نکرد ،و مسلمانان

123

الالهاالاهلل روح زندگی

www.ghotb.net

همچنان مسائل دین را از کتاب خدا و سنت پیامبرش  دریافت میکردند ،و به آنچه عالمان کالم دربارهی مسائلی که
هیچ ارتباطی با عالم واقع نداشت و آن را مرتب تکرار میکردند ،هیچ توجهای نمیکردند.
اما آنگاه که مردم در انجام واجبات کوتاهی کردند ،مصیبت بزرگ شروع شد .انسان از روزی که خلق شده است سستی
و تنبلی در انجام واجبات و تکالیف جزو فطرت و طبیعت اوست:
[ َو َل َقدْ َع ِهدْ نَا إِ ََل َ َد َم ِم ْن َق ْب ُ َفن َِِس َو َل ن ِ
َجدْ َل ُه َعظ لم] (طه)115 :
َ ْ
«در آغاز کار به آدم فرمان دادیم ،اما او ترک فرمان کرد و تصمیم درست و اراده استواری از او مشاهده نکردیم».
اما خداوند داروی این درد را نازل فرموده که عبارت است از« :تذکّر و یادآوری»:
ِِ
[ َو َذک ِّْر َفإِ َّن ِّ
(ذاریات)55 :
ي]
الذک َْرى َتنْ َف ُع ا ُْْل ْؤمن َ
«پند و اندرز بده ،چراکه پند و اندرز به مؤمنان سود میرساند».
در نسلهای برتر گذشته وقتی مردم کسی را مییافتند که آنها را بیدار میکرد و آنها را نه تنها با گفتار بلکه با الگوی
عملی نیکو تذکر میداد ،به راحتی اوامر او را میگرفتند و مشکالت تنها در مسائلی محدود میشد که خطر چندانی برای
حیات و وجود امت نداشت .اما وقتی سستی اوج گرفت و فاصله با نسلهای برتر زیاد و زیادتر شد و تذکرات و
بیدارگریها با قدوه و الگوی عملی و صالح کم رنگ شد ،زمینه برای تفکر مرجئه به وجود آمد و چنین تفکری پا به
میدان گذاشت و از برجهای کج به میدان عمل و واقعیت ها تنزل یافت تا میدان عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» را بپوشاند.
عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» وقتی به صورت کامل یا نزدیک به کامل به وسیلهی نسلهای گذشته انجام میگرفت،
تفکر مرجئه هیچ جایگاهی در میدان عمل نداشت ،اما وقتی عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» چند درصدی فروکش کرد،
تفکر مرجئه تنزل کرد ،تا مساحتی از عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» را بپوشاند و به مردم بگوید :علی رغم کوتاهی در
عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» ایمان شما همچنان کامل است.
اما وقتی کوتاهی در عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل» به پنجاه درصد رسید ،مساحتی را که فکر مرجئه اشغال کرده بود
گسترش و گسترش یافت ،تا همچنان به مردم بگوید :ایمان شما علیرغم چنین کوتاهیای در عمل بازهم کامل است .اما
وقتی این کوتاهی در تمام جنبهها صورت گرفت کسانی یافت شدند که میگفتند :کسی که با زبان بگوید« :الالهاالاهلل»،
اگرچه به دستورات اسالم هم عمل نکند ،بازهم مؤمن است.
با تمام انحرافاتی که در قول اخیر دیده میشود ،در عصر حاضر بدتر از آن نیز یافت میشود و آن این که:
تکلم به «الالهاالاهلل» مانع تکفیر است ،اگرچه در روز متکلم به آن ،صدبار نیز با گفتار و عمل «الالهاالاهلل» را نقض کند.
مشکل اصلی و اساسی در این زمینه کوتاهی مردم در انجام واجبات و عدم تذکر با الگویی عملی و نیز کوتاهی بسیاری
از عالمان از وظایف تربیتی و منحصر کردن فعالیتهایشان در مسائل آموزشی است ،در حالی که وظیفهی اصلی آنها به
عنوان وارثان پیامبر  شامل هر دو قسمت تعلیم وتربیت توأماً میشود.
بدون شک تفکر مرجئه مشکل امت اسالمی را دو چندان کرد .وقتی مردم دچار اشتباع شوند ،و چنین امری از بنی آدم
طبیعی است ،و بدانند که در اشتباه قرار دارند ،در این صورت انحراف آنها هرچند دامنهاش وسیع باشد ،اما در جایی
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متوقف میشود و به جایی و قسمتی محصور میشود؛ زیرا انحراف در رفتار است نه عقیده و اما اگر خطا و اشتباه لباس
شرعی به خود بگیرد ،در این صورت انحراف هرگز در حدی معین ومشخص متوقف و محصور نخواهد شد؛ زیرا
انحراف در این صورت دیگر انحراف در رفتار نیست بلکه انحراف در عقیده است .اگر مردم در انجام وظایف و تکالیف
خود دچار کوتاهی شوند و به این امر هم واقف باشند که با این کوتاهی ایمانشان دچار مشکل میشود ،این علم و
آگاهی آنها را وادار به برگشت میکند ،به ویژه آنگاه که متذکر شوند .اما وقتی مردم در انجام وظایف دچار کوتاهی
شوند ،سپس کسی بیاید و به آنها اطمینان دهد که علیرغم کوتاهی همچنان از ایمان کامل برخوردارند ،در این صورت
چه کسی رغبتی به بازگشت و جبران کوتاهی و انجام فرایضی را دارد که به هر دلیلی از انجام آنها کوتاهی کرده است؟
فکر ارجاعی ،فکری مخدر است که چنین گمانی را به سرکشان و منحرفان و غافلین تلقین میکند که با وجود کوتاهی
در انجام واجبات ،همچنان در راه خیر گام برمیدارند و مادام که در درونشان به وحدانیت خدا معقتد باشند و با زبان
جملهی «الالهاالاهلل» را تکرار کنند ،هیچ خطری ایمان آنها را تهدید نمیکند.
***
بعد از تفکر مرجئه ،استبداد سیاسی پا به عرصه میدان گذاشت ،تا او هم قسمت دیگری از مقتضیات «الالهاالاهلل» را اشغال
کند؛ استبدادی که در حیات امت اسالمی چیز جدیدی بود.

1

حکمت شمولیت مقتضیات «الالهاالاهلل» که در رسالت محمدی جلوهگر میباشد ،در منهج ربّانی بسیار روشن است .این
رسالت با مقتضیات منهج ربّانی در تمام زمینهها بر زمین حکومت خواهد کرد تا:
[لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ط] (حدید)15 :
ُ
ْ
َ َ
«مردمان برابر آن دادگرانه رفتار کنند».
خداوند به خوبی میداند که عدالت سیاسی در زمین تنها از طرف حکّام محقق نمیشود؛ زیرا قدرت صاحبش را دچار
طغیان میکند ،مگر آن که خدا به او رحم کند .به همین دلیل است که این امر (عدالت سیاسی) را به حاکم واگذار
نکرده است که اگر خواست عدالت بورزد و اگر خواست طغیان کند ،بلکه ملت را در این امر به طور مستقیم مسئول قرار
داده است ،در حدیث آمده که:
ِِ
ِ
ِ
ولم َع َلی َ
اِل ِّق َأطر لا »
«ل َو ا َّلذی نَفسی بِ َيده َحتَّی تَأ ُط ُر ُ

(ابوداود  و ترمذی )

«نه ،سوگند به کسی که جانم در دست اوست (وظیفه شما تمام نمیشود) تا این که آنها (حکام) را بر التزام به حق وادار
کنید».
این درست است که رسول خدا  به شدت نهی کرده است از این که انسان در مقابل حاکمی که براساس شریعت
خداوند حکم میکند ،گرچه از او ستمی دیده شود ،مسلحانه قیام کند ،اما این نهی به خاطر ترس از ایجاد فتنه است؛
فتنهای که صف مسلمانان را از هم بگسلد و وحدت آنها را از بین ببرد و آنها را از رسالت و دینشان و هدایت بشری
منصرف کند .پیامبر  مردم را به سکوت در برابر ظلم امر نکرده است ،بلکه به آنها هشدار میدهد که اگر در برابر ظلم
 -1کتاب «کیف نکتب التاریخ االسالمی» را مطالعه کنید.
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سکوت کنند عذاب خداوند آنها را در بر میگیرد .برای قیام در برابر ظلم راههای دیگری غیر از قیام مسلحانه وجود دارد
که نتایج مفیدی را هم در بردارد؛ یکی از این راهها ،ایستادگی علماء به عنوان وارثان پیامبر  در مقابل ظلم و
برگرداندن حاکمان ظالم به سوی حق و ملتزم کردن آنها بر حق است ،گرچه در این راه دچار عذاب و شکنجههایی
شوند همانند آنچه امام احمد بن حنبل و ابن تیمیه و عز بن عبدالسالم و  ...دچار آن شدند.
امویان بر مخالفانشان بسیار سخت میگرفتند و آنها را با بهانههای مختلف زیرشکنجه و فشار قرار میدادند ،و از این می-
ترسیدند که مردم در مسائل سیاسی آگاه شوند و به آن بپردازند.
بهانههای بنی امیه هرچه بود ،شکافی را در مقتضیات «الالهاالاهلل» بوجود آورد که آثار بسیار خطرناکی را در مسیر حرکت
امت اسالمی در طول تاریخ برجای گذاشت .وقتی حکومت به استبداد تبدیل شد ،وضعیت چنان شد که گویی این
استبداد در زندگی حاکمان یک اصل است و باید همیشه بدان پیابند بود.

1

بعد از امویان ،این استبداد در زمان عباسیان نیز دنبال شد ،و بعد از آن به حکومت عثمانیان رسید ،و هر روز این استبداد
بیشتر و بیشتر گردید و امت چنان از مقتضیات «الالهاالاهلل» فاصله گرفت که مفهوم دین در میان آنها به تدریج از امور عام
به امور خاص منحصر شد ،و مفهوم شامل و فراگیرعبادت ،تنها در شعائر عبادی چون نماز و روزه و ...منحصر شد.
درست است که در آموزههای دینی تأکید بسیار بر شعائر عبادی شده است اما این را باید دانست که چنین تأکیدی بر این
اساس است که این عبادتها پایه و اساس دین و مظهر عملی آن هستند.
تفکر ارجاعی و استبداد سیاسی توأماً متعهد شدند که مساحت حقیقی دین را تصرف و آن را در بسیاری از مسائل
زندگی خارج کنند که با چنین کاری تاثیرش در زندگی عملی کم خواهد شد و عوامل فسادی که زمین را پوشانده،
زندگی مسلمانان را نیز در برخواهد گرفت.
علیرغم تمام این فعالیتهای منفی دین را در میان امت همچنان باقی و جاوید میبینیم و آثار آن همچنان به چشم می-
خورد و این به اجرا در آمدن و عملی شدن کامل آن در زمان نزولش بر میگردد.
با وجود تمام انحرافات به وجود آمده در میان امت و با وجود فعالیتهای منفی که به منظورو محو دین و آثار آن
درعرصهی زندگی انجام گرفته و می گیرد ،خواست خداوند این است که این دین تا روز قیامت باقی بماند ،و امتی که
حامل آن است نیز با وجود سستی و کوتاهیهایی که در این راه از خود نشان میدهد ،همچنان باقی بماند .خداوند در هر
قرن افرادی را مبعوث میکند که دین او را حفظ کنند ،و مردم را به سوی آن دعوت نمایند.آثاری که از دین باقی مانده
است ،مانع شده است که درصد غالب مسلمانان دچار سستی و کوتاهی ناامیدکنندهای شوند.
این آثار بیشتر از این هم نقش داشته است به ویژه در مسائل اجتماعی که تهاجم فکری بعدها آن را استثمار کرد تا به
مردم بگوید :این است آن دینی که به اجرا در آمد؟ این چه دینی است که با وجود به اجرا در آمدنش همچنان زمین پر
از فساد و ظلم است .به دین توجه نکنید ،و امیدی به آن برای اصالح اوضاع و احوالتان و رسیدن خیری از آن نداشته
باشید.
 -1خالفت عمر ابن عبدالعزیز خارج از این چارچوب است.
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امتی که خداوند امانت خود را به آنها واگذار کرد و آنها را برای حمل آن برگزید ،از همان روز نخست« ،الالهاالاهلل» را
به زندگیشان مرتبط داد .اما این امت با اهمال در مقتضیات «الالهاالاهلل» و فاصله گرفتن از مقتضیات آن ،دچار کوتاهی
شدند ،و نتیجه ی این کوتاهی آنگاه که به خس و خاشاک تبدیل شدند خسران و زیان بزرگی بود که نه تنها دامنگیر
زندگی آنها شد ،بلکه کل بشریت را نیز در بر گرفت.
***
سپس و در مرحلهی سوم تصوف آمد ،تا دایره را تکمیل کند ،دایرهی افت و کوتاهی نسبت به مقتضیات «الالهاالاهلل».
تفکر تصوف نیز همچون تفکر مرجئه ،وارداتی بود .واردات به دین اسالم ،دینی که در زندگی ،دین عمل و حرکت و
دین مبارزه و جهاد درعالم واقع به منظور و باهدف اقامهی آنچه خداوند نازل فرموده است ،میباشد.

اسالم در حقیقت مردم را به «زهد» نسبت به متاع دنیایی دعوت میکند ،و سیّد زاهدان خود پیامبر  بود؛ پیامبری که
اگر میخواست تمام متاع دنیایی را در خدمت گیرد ،میتوانست ،اما تنها به مقداری از آن که قوام دهندهی او در امر
عبادت باشد ،اکتفا کرد .پیامبری که همسر مهربانش حضرت عایشه  وقتی میبیند همسر مهربانش  عبایش را
فرش خود میکند .عبا را برایش دوال کرده تا مقداری از سفتی زمین که بر آن مینشیند کم کند .اما حضرت 
ناراحت میشود و دستور میدهد که عبا را به حالت اول برگرداند.
زاهد نسبت به مسائ ل دنیایی و اکتفا کردن به کمترین متاع دنیایی از اصیل ترین اخالقیات اسالمی است؛ اما کمتر از
این مقدار ،هیچ ارتباطی با زهد و تصوف مورد نظر دین ندارد!
پیامبر  زاهد بود ،اما آیا از مردم فاصله گرفت ،تا در صومعهای دور از مردم و دور از میدان زندگی حیات را به سر
ببرد؟!

پیامبر  زاهد بود ،اما آیا به خود گفت که خلق را به خالق واگذار ،اگر خواست آنها را هدایت میدهد و اگر...
وظیفهی تو تنها هدایت خود است؟!
پیامبر  زاهد بود ،اما آیا لحظهای از جهاد و مبارزه برای اعالی کلمه اهلل و دین او آسود؟!
لحظهای از دعوت و تربیت افراد و لحظهای از مبارزه و حکومت داری و مسائل مربوطه به آن دست کشید؟!
آیا از برنامهریزی و تالش و کوشش با تمام نیرو و تواناییاش دست کشید؟
حتی کتابهای سیره میگویند :پیامبر  چنان با جدیت راه میرفت که گویی همیشه در پی انجام کاری میرود.
اعمال و روشهای منفی تصوف و مسئلهی عزلت ،چقدر از نکات مثبت زهد و کشش و حرکات آن در جهت تغییر
واقعیتهای موجود و رشد مطلوب ،فاصله دارد.
تفکر «فناء» که صوفی برای رسیدن به آن تالش میکند ،اساساً یک تفکر هندی است و ریشهی اسالمی ندارد.

تفکر رشد جنبه روحی و تسلط آن بر جسم است .اهمال در رسیدن به خواستههای جسم نیز ،تفکری است که ریشه
اسالمی ندارد.
تفکر«رها کردن واقعیتهای موجود» با این ذهنیت که واقعیتهای پستی هستند و دوری گرفتن از آنها مایهی نجات از
پستیها میشود ،و تفکر «طهارت روح از پلیدی های جسمی با از بین بردن غرایز شهوانی» به منظور رهایی از آنها و
رسیدن به سعادت در آخرت ،تمرینات راهبان مسیحی است که در اسالم هیچ جایگاهی ندارد.
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این افکار وارداتی چگونه وارد زندگی مسلمان شد و با تفکر اسالمی آمیخته شد؟ در تصوف هندی انسان سعی میکند
به جاودانگی برسد .این امر هم تنها و تنها با فنای خود (حلول) در «نیروانا» (نرفانا) یعنی «روح االرواح» و متحد شدن با او
صورت میگیرد .به نظر آنان این حلول هم تنها و تنها با شکنجهی جسم و پست کردن آن صورت میپذیرد ،تا از این
طریق روح از موانع و بازدارنده های رشدش آزاد شده و در جهان نورانی به پرواز درآید .با این کار انگیزههای زندگی
تعطیل می شوند .این امر زیان و خسارت و از بین بردن و نابود کردن نیرو و توانایی نیست؛ زیرا زندگی دنیا از طرفی پلید
و از طرف دیگر دارای قید و بندهایی است که از رها شدن روح جلوگیری میکنند .اینجاست که باید این پلیدی ها را
خنثی کرد یا حتی آن را نابود کرد ،تا انسان به جاودانگی برسد و با «نیروانا» متحد گردد.
در دین مسیحی انسان این را میداند که فطرتاً گناهکار است ،مادامی که غرایز حیوانی او فعال باشند هیچ امیدی به
اصالح او نیست ،پس آن غرایز جایگاه شیطان هستند ،و جنبههای روحانی او در زندگی دنیایی امکان ندارد رشد کنند
مادامی که انسان بر این طبیعت خطاکار بودنش باقی بماند؛ بنابراین واجب است غرایز جسمی و حیوانیاش را از بین ببرد
تا مغلوب شیطان نشود و روحش خالص خدا گردد و در آخرت با جاودانگی با پیامبران و قدیسین در عالم پاکی که
شهوات آن را مکدر نکردهاند ،به سر ببرد.
چنین تفکراتی در اسالم هیچ جایگاهی ندارند.
جاودانگی در بهشت بزرگترین آرزوی انسان مسلمان است که با «ایمان» و «عمل صالح» و «جهاد» در جهت اعالی نام
خدا و دین او به دست میآید:

ِِ
اِل ِ
[إِ َّن ا َّل ِذين َمنُوا و ع ِم ُلوا الص َِ
َّات ا ْل ِف ْر َد ْو ِ
ُون َعن َْها ِح َولل]
َت َُُه ْم َجن ُ
ات کَان ْ
ين فِ َيها لَ َي ْبغ َ
س ُنزُ لل * َخالد َ
َّ
َ َ َ َ
(کهف)118-112 :
«بی گمان کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته کردهاند ،باغهای بهشت جایگاه پذیرایی از آنهاست .جاودانه
درآنجا میمانند و تقاضای نقل مکان از آنجا را نمی نمایند».
[ َفاستَجا َُُهم رُبم َأّن لَ ُأ ِضيع عم َ ع ِام ٍ ِمنْکُم ِمن َذک ٍَر َأو ُأ ْن َثى بع ُضکُم ِمن بع ٍ ِ
اج ُروا َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن
ْ َ َ ْ َ ه ُ ْ ِّ
ين َل َ
ض َفا َّلذ َ
ْ ْ َْ
َْ
ْ
ْ ْ
ُ َ َ َ
َاِتِم و َْلُد ِخ َلنَّهم جن ٍ
ِ
ِدي ِ ِ
ِ
َّات َ َْت ِري ِم ْن َ َْتتِ َها ْاْلَ َْنَ ُار َث َواب لا ِم ْن ِعن ِْد اَّللَِّ
ارل ْم َو ُأو ُذوا ِف َسبِيل َو َقا َت ُلوا َو ُقت ُلوا َْلُ َک ِّف َر َّن َعن ُْه ْم َس ِّيئ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ
(آل عمران)195 :
َو اَّللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن ال َّث َوا ِ ]
«پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کس از شما را ،خواه زن باشد یا مرد ،ضایع
نخواهم کرد .پارهای از شما از پاره دیگر هستید (و همگی همنوع و همجنس میباشید) آنان که هجرت کردند و از خانه-
هایشان رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند و هرآینه گناهانشان را میبخشم و
به بهشتشان در میآوردم .بهشتی که رودخانهها در زیر آن روان است .این پاداش از سوی خدا است و پاداش نیکو تنها
نزد خداست».
ِ
ِ
[ َأ ْم َح ِس ْبت ُْم َأ ْن تَدْ خُ ُلوا َْ
ين]
الصابِ ِر َ
الدُ وا منْک ُْم َو َي ْع َل َم َّ
ين َج َ
اْلنَّ َة َو ََّْلا َي ْع َل ِم اَّللَُّ ا َّلذ َ

(آل عمران)141 :
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«آیا پنداشتهایدکه شما به بهشت درخواهید آمد ،بدون آنکه خداوند کسانی از شما را مشخص سازد که به تالش و پیکار
برخاستهاند ،و بدون آنکه خداوند بردباران را متمایز گرداند».
این که جسم انسان مکان شهوت است و شیطان در خون انسان جاری میشود و شهوت مرکبی است که انسان را اغوا
کرده و او را دچار گناه و انحراف از راه خدا میکند ،شکی نیست ،اما عالج و درمان این مسائل در اسالم هرگز با کشتن
و از بین بردن این شهوت و مصدر آن و تحقیر و تعذیب جسم نخواهد بود .خداوند این غرایز را در انسان خلق کرده
است تا مشوق او جهت آبادانی زمین باشد و به تحقق امرخالفت در زمین به او کمک کند .پس اگر انسان آنها را نابود
کند ،دیگر چه مشوق و چه عاملی وجود خواهد داشت؟ و چه کسی زمین راآباد خواهد کرد؟
درمان چنین مسائلی در اسالم دارای چارچوب مشخصی است که آنها را بدون زندگی کردن کنترل میکند:
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
الر ِ
ين ََمنُوا ِف َْ
اِل َي ِاة الده ْن َيا َخالِ َص لة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة]
زْق ُق ْ ل َي ل َّلذ َ
[ ُق ْ َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اَّللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َو ال َّط ِّي َبات م َن ِّ
(اعراف)11 :
«بگو :چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم کرده
است؟ بگو :این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان در این جهان آفریده شده است .ولی در روز قیامت اینها در اختیار
مؤمنان قرار میگیرد (خاص مؤمنان است)».
این چارچوب عبارتند از :مسائل حالل و حرام و مباح و غیرمباحی که خداوند در کتاب و سنت رسولش  مقرر
فرموده است .هرگاه نفس به اوامر خدا ملتزم میگردد ،انگیزهها و غرایزش که ملتزم به چارچوب ربّانی هستند ،نه تنها
مباح نمیباشند ،بلکه در پاسخگویی به آنها اجر و پاداش نیز موجود است:
ِ
ول اَّلل (ص اَّلل عليه و َله)َ :و إِ َّن فِی ُبض ِع َأ َح ِدکُم َصدَ َقة قا ُلواَ :يا َر ُس َ
« َق َال َر ُس ُ
هو لة ِمن َه َث َّم
زَوج ُه َش َ
ول اَّللِ! إِ َّن َأ َحدَ نا َل َيأتی َ
َان َع َل ِيه فِ َيها ِوزر؟ فأِذا َو َض َع َها فِی َح ٍ
الل َف َل ُه َع َل َيها َأجر»
ُون َل ُه َع َل َيها َأجر؟ َق َالَ :أ َر َأيتُم َلو َو َض َع َها فِی َحرامٍَ ،أک َ
َيک ُ
(مسلم )
رسول خدا  فرمود« :همانا در همبستری شما با همسرانتان اجر و پاداش است گفتند :یا رسول اهلل! یکی از ما با همسرش
همبستر میشود و خود را ارضا میکند ،اجر و پاداش دارد؟! فرمود :اگر شهوت خود را در راه حرام ارضا کند ،آیا بر او
گناهی نیست؟ پس اگر در راه حالل ارضا کند دارای اجر و پاداش است».
غرایز اصالً پلید و منفور نیستند ،زیرا پیامبر  میفرماید:
ِ ِ
ِ
«حبب إِ ِ
الصال ِة»
يب َو ُحع َ ُق َّر ُة َعينی فی َّ
لی م ِن الدُ ن َيا النِّ َسا ُء و ال ِّط ُ
ُ ِّ َ َّ

(امام احمد  و نسائی )

«از دنیا سه چیز محبوب من گردیدهاند :بوی خوش و زنان و قرارداده شد است روشنی و نور چشم من در نماز است».
آنچه پلید است ،اعمال فاحشه یعنی تجاوز از حد و حدود و مقررات است .بر این اساس انسان مسلمان برای راندن شیطان
از خود هرگز سعی در از بین بردن غرایزش نمیکند .او به اوامر خدا و به آنچه برایاش حالل کرده ملتزم است؛ بنابراین
شیطان هرگز نمیتواند در امور او نفوذ کند و او را گمراه کند .در این هنگام است که جنبههای خدایی انسان رشد می-
کنند.
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این که انسان خطاکار است ،در این شکی نیست چرا که «هر بنیآدمی خطاکار است» ،ولی این مانع نمیشود که انسان
برای دستیابی به صفات خدایی یعنی التزام به اوامر خدا ،در زندگی دنیایی تالش نکند .انسان با این که دچار انحراف و
اشتباه میشود اما خداوند او را گرامی داشته و او را بر بسیاری از مخلوقاتاش برتری بخشیده است:
[و َل َقدْ کَرمنَا بنِي َدم و ْح ْلنَالم ِف ا ْلب و ا ْلبح ِر و رزَ ْقنَالم ِمن ال َّطيب ِ
ات َو َف َّض ْلنَا ُل ْم َع َل کَثِ ٍْي َِم َّ ْن خَ َل ْقنَا َت ْف ِضي ل
ال]
ُ ْ َ ِّ َ
َ
َ ِّ َ َ ْ َ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
(اسراء)21 :
«ما آدمیزادگان را گرامی داشتهایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردهایم ،و از همه چیزهای پاکیزه و خوشمزه
روزیشان نمودهایم ،و بر بسیاری از آفریدگان خود کامالً برتریشان دادهایم».
با توجه به نعمت هایی که خدا به انسان بخشیده و او را نسبت به علم و دانشش آگاه کرده و آنها را به او آموزش داده ،و
نیزوهای آسمانی و زمینی را مسخر او نموده ،او را مکلف کرده است که در زمین جانشیناش باشد یعنی اوامر و منهج او
را اجرا کند و مطیع او باشد و تنها او را عبادت کند و بس:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون]
َيزَ ن َ
[ ُق ْلنَا ْالبِ ُطوا من َْها ََجيع لا َفإِ َّما َي ْأت َينَّک ُْم منِّي ُلدل ى َف َم ْن َتبِ َع ُلدَ َ
اي َفالَ َخ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو لَ ُل ْم َ ْ

(بقره)18 :

« گفتیم همگی از آنجا فرود آیید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد ،کسانی که از آن پیروی کنند ،نه ترسی بر
آنان خواهد بود و نه عمگین خواهند شد».
کسانی که پیروهدایت خداوندی هستند و میگویند :شنیدیم و اطاعت کردیم ،همان کسانی هستند که اوامر خدا را در
زمین اجرا میکنند ،و بهشت به آنان تعلق دارد.
ِ
ين َک َف ُروا َو ک ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا ُأو ٰلئِ َک َأ ْص َحا ُ الن ِ
ون]
َّار ُل ْم فِ َيها َخالِدُ َ
[ َو ا َّلذ َ

(بقره)19 :

«و کسانی که کافر شوند و آیههای ما را تکذیب کنند ،اهل دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماند».
این مؤمنانی که منهج خداوند را در زمین اجرا میکنند .هرگز از بشریت و صفات انسانی خود خارج نشده و هرگز به
مالئکه تبدیل نشده و با تمام این اوصاف آنها نیز چون دیگران خطاکارند و دچار اشتباه و معصیت میشوند .تنها فرقی که
در اینجا با دیگران دارند این است که بعد از ارتکاب معصیت توبه کرده و به سوی پروردگارشان بر میگردند.
ِ
ِ
ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذن ِ
ُوُبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ه
ِّصوا َع َل َما
[ َو ا َّلذ َ
ين إِ َذا َف َع ُلوا َفاح َش لة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذک َُروا اَّللََّ َف ْ
الذنُو َ إِلَّ اَّللَُّ َو َل ْ ُي ه
ِِ
ِ
ون * ُأو ٰلئِ َک جزَ اؤُ لم مغ ِْفرة ِمن رُبِم و جنَّات َ َْت ِري ِمن َ َْتتِها ْاْلََنار َخالِ ِد ِ
ي]
َف َع ُلوا َو ُل ْم َي ْع َل ُم َ
ين ف َيها َو ن ْع َم َأ ْج ُر الْ َعامل َ
ْ َ
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َْ ُ
(آل عمران)115-116 :
«و کسانی که چون دچار گناه شدند و یا برخویشتن ستم کردند ،به یاد خدا میافتند و آمرزش گناهانشان را خواستار
میشوند و بجز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام دادهاند پافشاری نمیکنند .آن
چنان پرهیزگاران پاداششان آمرزش خدایشان و باغهایی است که در زیر درختان آنها جویبارها روان است .و جاودان
در آنجا ماندگارند و این چه پاداشی نیکو است که بهرهی کسانی میگردد که اهل عملاند».
این فضل خدا بر بندگانش است که وقتی گناه میکنند و بعد استغفار و توبه مینمایند آنها را از رحمت خود نمیراند ،و
هرگز به آنها نمیگوید شما به سبب گناهانتان شایستگی خالفت خداوند در زمین را ندارید بلکه از آنها راضی میشود:
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ِ
ِ ِ
ِ
ش َر َّب ُه]
ض اَّللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه ٰذل َک َْل ْن خَ َ
[ َر َ

(بنیه)8 :

«خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا راضی و خشنودند این از آنِ کسی است که از پروردگارش بترسد».
داستان انسان در زمین براساس منهج ربّانی چیزی است که بیان شد .این منهج به اندازهی وسع و توانایی انسان تالش برای
تحقق خالفت خداوند و جهاد دائم در جهت رفع شرّ را از او میطلبد و هرگز از او عزلت وگوشهگیری و نابود کردن
غرایزش را نمیخواهد .پس تصوف با این افکار چگونه و از کجا آمده است؟ و بر چه اساسی گمان میکند که اعمال او
آنها را به خدا نزدیک میکند؟!
تفکر دوری گرفتن از مردم و رها کردن آنها به خالقشان که اگر خواست آنها را هدایت میدهد ،1و مغلوب کردن غرایز
جسمانی به منظور رهایی روح از جسم و رها کردن تمام اسباب و توکل محض بر خدا ،1و قراردادن «ناتوانی» به عنوان
فضیلتی که امید به برکت آن میرود ،همهی این تفکرات از کجا سرچشمه گرفته و وارد تفکر اسالمی شدهاند؟!
تمام این تفکرات در تعالیم اسالمی تفکرات ناشناختهای هستند و به عنوان تفکرات وارداتی در اسالم شناخته شدهاند.
وقتی مصیبت و مشکالتی که امت اسالمی به آن گرفتار شده است و عبارت است از:
انحطاط تدریجی از مقتضیات «الالهاالاهلل» به ویژه در زمینههای سیاسی و اجتماعی ،و نیز وقتی که به جای توجه به تمام
مسائل بیشتر به مسائل شخصی و شعائر عبادی اهتمام داده میشود ،در این حال و وضعیت ،تصوف پا به میدان میگذارد
تا مصیبت را دو چندان کند و این کار را هم کرد .وقتی آمد به دو بخش فردی و شعائر عبادی «الالهاالاهلل» تأکید بسیار
ورزید و نگاهش را به تمام از مقتضیات سیاسی «الالهاالاهلل» و مسئلهی جهاد به طور عام؛ خواه در زمینهی مبارزه با دشمنان
اسالم و خواه در زمینهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعهی اسالمی ،برتافت.
«تصوف» وقتی آمد که تفکر مخدر دیگری به نام «مرجئه» قبل از او ظهور کرده بود ،تفکری که پیروانش چنین گمان
میکردند که بدون عمل و جهاد و تنها با اوراد و اذکار و توسل به بارگاه صالحین و بهرهمند شدن از برکات شیوخ و نیز
به وسیلهی کراماتی که بر اولیاء و صالحان الهام میشود ،به اهدافشان که همانا رضایت خداست میرسند.
در پایان این قسمت میخواهیم دربارهی تهاجم فکری و آثار آن در مقتضیات «الالهاالاهلل» بحث کنیم.
الزم و ضروری است یادآور شویم که تهاجم فکری در زندگی امت اسالمی تاثیراتی را برجای گذاشت.

ِ
ِ
ِ
 -1خداوند به پیامبرش میفرماید[ :إِن َ
ين ] (قصص« )56:توهرکه را دوست داشته باشی نمیتوانی
َّک لَ َ ِْت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َ
اء َو ُل َو َأ ْع َل ُم بِا ُْْل ْهتَد َ
ت َو ٰلک َّن اَّللََّ َ ُّْيدي َم ْن َي َش ُ
هدایتش کنی ،بلکه این خداست که هرکه را بخواهد هدایت میدهد».

و نیز میفرمایدَ [ :ل ْي َس َع َل ْي َک ُلدَ ُال ْم] (بقره« )121 :هدایت آنها بر تو نیست».
اما با این وجود به پیامبر می فرماید :تو مؤظف هستی که تمام تالشت را در جهت رساندن هدایت به آنها و دعوتشان به سوی این هدایت به کارگیری و هرگز به او نگفته
است که تو بنشین ،هرکس را که خواستم هدایت میدهم.
 -1عدم اعتماد انسان به قدرت خودش و برگرداندن امور به قدرت و فضل و مشیت خداوند و طلب کمک از او ،تمام اینها فضیلت هستند ،اما صوفیه سعی میکند که
اخذ اسباب نکند و بدون عمل از خداوند درخواست تحقق مرادش را بکند و تنها دلیلش ناتوانی است ،در حالی که خداوند بندگانش را دستور به توکل بر او میدهد و
در همان حال دستور به اخذب اسباب هم میدهد َ ( :وقُل اَع َملُوا ) «بگو کار کنند و فعالیت کنند» ( مَ أَ ِعدُّوا) «آماده کنید».
البته این را نباید فراموش کرد که زاهدانی هستند که دارای عقیده سالم میباشند هرچند در میان مردم به صوفی مشهورند.
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تهاجم فکری وقتی بر امت اسالمی وارد شد که امت در اوایل جوانی به سر میبرد .علت این امر هم به اشتباهی بر می-
گردد که گروهی از روشنفکران امت بدان گرفتار شده بودند که فلسفه و منطق یونانی ابزار و وسایلی هستند که میتوان
آنها را به خدمت اسالم درآورد.
این گمان ،مسئلهای بسیار عجیب و شگفت آور بود ،اما به هرحال اتفاق افتاد .میگویم عجیب است ،زیرا امت در یک
وضعیت و بیداری و آگاهی قرار داشت که میتوانست تشخیص دهد که کدامیک از سنتهای یونانی به نفع اوست و
کدام به نفع او نیست و میتوانست آنچه را که میخواهد تصفیه کند .دلیل این امر هم به این مسئله برمیگردد که علی-
رغم مطالبی که از یونانی ترجمه میکردند ،افسانههای مشهورشان را ترجمه نمیکردند ،زیرا این افسانهها که حاوی افکار
بت پرستی بود با عقیدهی توحیدی که به آن ایمان داشتند متناسب و سازگار نبود .افسانههای بیهدفی که در آنها
خدایانی ذکر میشد که شایستهی خدایی نبودند و با خداوند بزرگواری که این امت به او ایمان داشت ،سازگار نبود.
پس به آن افسانهها هرگز توجه نکردند و تنها به نقل علوم یونانی اکتفا کردند.
گروهی از روشنفکران فریفته و شیفتهی منطق و فلسفهی یونانی شدند ،با این گمان که اینها وسایل و ابزاری نیرومند
هستند که تنها در خدمت بت پرستی نیستند و میتوانند در خدمت اسالم نیز بکار گرفته شوند.
خلفای عباسی یاری دهندگان چنین فکری شدند و با این کار بدعت پستی را پایهگذاری کردند که عبارت بود از:
فراخواندن متکلمین یهودی و مسیحی برای مناظره با روشنفکران اسالمی .نتیجهی این امر این شد که متکلمان مسیحی و
یهودی هرآنچه برعلیه اسالم میخواستند بگویند ،در این مناظرهها گفتند .سپس خلفای عباسی از مسلمانان خواستند که به
آنها پاسخ دهند .وقتی علمایان یهودی و مسیحی از منطق و فلسفهی یونانی در شرح عقایدشان استفاده میکردند،
روشنفکران مسلمان هم دیدند که به ناچار باید آنها نیز منطق و فلسفه را بیاموزند تا در مناظرهها از آن استفاده کنند و
موفق شوند.
به نظر ما این فعالیتها فعالیتهایی بیهوده و باطلی بود که اسالم و مسلمین از آنها بینیاز بودند و بینیاز هستند .دین خدا
چقدر بی نیاز است از وسایلی که آن را شرح و توضیح دهد ،آن هم شرح و توضیحی خالف قرآن و سنت ،قرآن و سنتی
که پیامبر  دربارهی آنها میفرماید:
کت فِيکُم َأمريِن َلن ت ِ
َض هلوا َما ْتَ َ َّسک ُتم ُِبِ َم ،کِتا َ اَّللِ َو ُسنَّ َة َنبِ ِّي ِه»
«ت ََر ُ
َ

(امام مالک )

«در میان شما دوچیز را برجای گذاشتهام که اگر به آنها چنگ زنید ،گمراه نخواهید شد ،این دو چیز عبارتند از :کتاب
خدا (قرآن) و سنت پیامبرش».
به هرصورت مصیبتی که عقیدهی «الالهاالاهلل» را هدف قرار داد و منشأش از این بیهودهگوییها سرچشمه میگرفت،
عبارت بود از« :علم کالم» همین علم در میان مسلمانان فرقههای مختلفی را به وجود آورد ،فرقهها و گروههایی که شرح
ها و تفسیرهای فلسفی یونانی از «الالهاالاهلل» کردند ،تفسیرهایی که فاقد هرگونه دلیلی از طرف خداوند بود.
این مصیبت در میان گروهی از روشنفکران باقی ماند ،اما بقیهی امت اسالمی همچنان بر فطرت سلیم خود باقی ماند تا این
که کمکم فساد در میان امت به وجود آمد ،و به تدریج مقتضیات «الالهاالاهلل» را از میدان به در کرد .این امر باعث شد که
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در میان مسلمانان گروههایی رشد کنند که هرکدام سعی در جذب افراد به سوی خود کنند تا از آنها در برابر نقدهای
موجهی که از طرف علماهایی که بر دین حق و فطرت سلیم باقی مانده بودند ،دفاع کنند .در این زمینه تفکر «مرجئه» از
بدترین تفکراتی بود که از آن جدایی و تفرق سرچشمه گرفت و مردمانی را به سوی خود جذب کرد.
اما بدترین حادثهای که در تاریخ امت اسالمی به وقوع پیوست «تهاجم فکری معاصر» است .این تهاجم وقتی متوجه
مسلمانان شد که امت چنان فاصلهای از دین گرفته بود که قبالً به خود ندیده بود ،و چنان سرگرم زندگی و مسائل دنیایی
شده بود که هرگز چنین سرگرم نشده بود.
تهاجم شروع شد ،و به تدریج مقتضیات اولیهی «الالهاالاهلل» را از امت جدا کرد .کار به جایی رسید که جز چیزهای
پراکندهای از مقتضیات باقی نماند که آنها هم نه عقیده بودند و نه عبادت صحیح و نه اعمال درست ،بلکه بیشتر به سنتها
و عرفها یا بقایای سنتهایی بی روح شبیه بودند.
حتی اعمال و واجبات دینی همچون نماز و ...که دین به صورت مشخصی آنها را بیان کرده است به مجموعه اعمال عرفی
تبدیل شدند و علی رغم تمسک مردم به این اعمال ،فاقد آن روح محرکی بودند که روزی دین حقیقی و زنده و حیات
بخش از آن بهرهمند بود.
با وجود چنین تنزلی در زندگی مسلمانان ،دو امر همچنان باقی ماند که عبارتند از :تطبیق شریعت خدا در زندگی و اقامه
نماز یا حداقل انجام شعائر عبادی.
برماست که این مسئله را فراموش نکنیم که تهاجم بعد از انحطاط و تنزل از مقتضیات «الالهاالاهلل» وارد میدان شد .این
تهاجم خواه تهاجم نظامی باشد یا سیاسی و اقتصادی یا فکری.
اگرچه این انحطاط بر دشمنان جرأت داد که بر جهان اسالمی بشورند و حمله کنند ،اما آنها شکست مقتضحانهای را در
نخستین جنگهای صلیبی تجربه کردند .ولی بعد از این شکست ،همچنان در کمین مسلمانان ماندند تا زا فرصتهای
دیگر استفاده کنند و آنها را نابود نمایند.
وقتی دش منان ،امت اسالمی را در اثر تسلط تفکر مرجئه و صوفیه بر آنها ،درخواب دیدند و دیدند که از مقتضیات دین-
شان غفلت کردهاند و در مقابل دشمنان شان خود را با نیرو و قدرتی که خداوند آنها را به مجهز شدن به آن دستور
داده بود ،مهیا نمیکنند ،و در جهت آبادانی زمین که خداوند به آنها امر فرموده بود ،فعالیت نمیکنند ،و در جهت
کسب علم گام برنمیدارد ،و به منظور کسب قدرت در زمین مطابق دستورات خداوند اخذ اسباب نمینمایند ،و اصل
برادری را در بین یکدیگر رعایت نمیکنند ،و در جهت رشد این برادری گام برنمیدارند ،و در جهت برقراری
عدالت خداوند در زندگیشان مطابق فرمان او عمل نمیکنند ،فرصت را مناسب و مساعد دیدند و با تمام قدرت به
جوامع اسالمی حملهور شده و در سرزمینهای اسالمی شروع به ایجاد فساد و ترویج آن کردند .تمام آنچه از اسالم
باقی مانده بود ،همان بقایا و آثار پراکنده ای از مقتضیاتی بود که قبالً به آن اشاره کردیم .اما دشمنان از این آثار و
بقایای پراکنده نیز احساس امنیت و آرامش نمیکردند ،زیرا آنها این دین را خوب شناخته بودند و خوب میدانستند
که اگر قسمت بسیار کمی از آن باقی بماند و در زمین فعال باشد ،چه اتفاقی خواهد افتاد:

ِ
َاء ُل ْم]
َال ُم ا ْلکِتَا َ َي ْع ِر ُفو َن ُه ک ََم َي ْع ِر ُف َ
ين َ َت ْين ُ
[ا َّلذ َ
ون َأ ْبن َ

(بقره)146 :

«آنان که بدیشان کتاب آسمانی دادیم ،او را میشناسند ،بدانگونه که پسران خود را میشناسند».
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بیشترین ترس آنها از دین اسالم همان چیزی بود که یکی از مستشرقین آنها به نام «گپ» به آن اشاره میکند و به آن
اعتراف مینماید و میگوید:
«توانایی این دین در برانگیختن افراد به طور ناگهانی به گونهای است که کسی آن را گمان نمیکند .اگر دین خدا اجرا
شود و شعائر عبادی در میان مسلمانان باقی بماند ،این باقی ماندن همچون باقی ماندن میکروبی خواهد بود در بدن بیمارکه
بدون هشدار قبلی ممکن است دوباره شروع به فعالیت کند»
بنابراین باید تمام بقایای این دین را نابود کرد ،حتی اگر سایهی دروغینی از این دین هم باشد .دشمنان با تمام مکر و حیله
و تالش ،در جهت از بین بردن بقایای این دین از طریق تهاجم فکری در قاهره و استانبول فعالیت خود را شروع کردند.
در همان وقت نیز حرص شدیدی نسبت به از بین بردن دولتی که مسلمانان به اعتبار اینکه دولتی اسالمی است و گردآن
جمع شده بودند ،از خود نشان میدادند.
هرچند از بین بردن بقایای دین برای دشمنان کار آسانی نبود ،اما اگر امت همچون گذشته بیدار میبود و چون گذشته
شناخت حقیقی از دیناش را میداشت و به طور صحیح امور دین را در زندگی اجرا میکرد ،تهاجم فکری دشمنان به
آن آسانی هم انجام نمیگرفت.
اگر امت همچون سابق بیدار میبود ،صلیبیان و یهودیان با وجود تمام نقشهها و مکرهایی که انجام دادند تا به هدف مورد
نظرشان برسند ،محال بود که بدان دست یابند ،هرچند که پشتیبان یکدیگر هم بودند؛ زیرا خداوند در کتاباش به این
مسئله اشاره کرده و میفرماید:

ِ
ون ُ َِميط]
ْضک ُْم َک ْيدُ ُل ْم َش ْيئال إِ َّن اَّللََّ بِ َم َي ْع َم ُل َ
بوا َو َت َّت ُقوا لَ َي ُ ه
[ َو إ ْن ت َْص ِ ُ

(آل عمران)111 :

«اگر بردباری کنید و بپرهیزید ،حیلهگری آنان به شما هیچ زیانی نمیرساند( ،چراکه) شکی نیست که خداوند بدانچه
انجام میدهند احاطه دارد».
اما دشمنان توانستند در مدت تنها یک قرن ،تمام آنچه در مدت  11قرن از انجامش عاجز و ناتوان بودند ،بر این امت وارد
کنند .سبب چنین امری هم فاصله گرفتن این امت از حقیقت اسالم و از مقتضیات «الالهاالاهلل» بود.

تهاجم دشمن بسیار کوبنده و سیلآسا در تمام زمینهها بود .موفقیت آنها در این تهاجم نیز به صورت سیلآسا در تمام
زمینهها صورت گرفت.
انسان وقتی به قرن گذشته مراجعه میکند ،بسیار متعجب میشود که چگونه این امت در طول یک قرن این چنین تغییر
وحشتناکی کرد ،چنان تغییری که گویی این امت ،امت دیگری است که قبالً وجود نداشته است ،و دیگر آن امت سابق
نیست .اما وقتی به وضعیت این امت قبل از مسخ شدنش مینگری و مقایسهای انجام میدهی ،مقداری از این تعجب و
شگفتی کاسته خواهد شد .در این مقایسه میبینی که این امت آن امت برگزیده و آن امتی که خداوند آن را در میان
مردم انتخاب کرده بود نیست .این امت بقایای آن امت است و در حقیقت مثالش همچون مرد بیماری است که
اطرافیانش گرد او جمع شده و هرآن منتظر نفسهای آخرش هستند.
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این واقعیت تلخ و دردناک (وضعیت امت) خود سندی است در دست مهاجمان فکری که مردم را به وسیلهی آن گمراه
کنند ،به آنها چنین میگویند :دین ،شما را به این وضعیت و موقعیت نامطلوب کشانده است ،پس آنها را رها کنید نا آزاد
شوید و در تمام زمینهها پیشرفت نمایید.
اینها دروغ میگویند .دین خدا جز عزت ،سربلندی ،کرامت ،دانش ،اخالق ،پیشرفت و به دست آوردن قدرتِ
درزمین را به دنبال ندارد.

واقعیت این است که دین موجود در زمین که اسالم نام دارد ،دینی است که مردم خود آن را از دین خدا انتزاع کردهاند؛
بنابراین جای تعجب نیست که این دین عقب مانده و ضعیف و شکست خورده باشد .با کمال تأسف مردم نمی دانند که
در اطرافشان چه میگذرد ،و نمیدانند دینی که بر آن حریص هستند و بدان تمسک میجویند دین حق و دین خدا
نیست .آنها برا این آگاه نیستند که آنچه بدان فراخوانده میشوند عبارت است از :نقشههای دشمنانشان برای از میان بردن
دینشان ،نه دعوت به سوی نجات از مرگ و نابودی و هالکتی که نزدیک است دچار آن شوند.
نخستین دعوتگران به اتخاذ راه غربیان ،خواه مخلص بوده باشند یاغیر مخلص ،نتیجهی اقدامات آنها عمالً یکی بوده
است 1و آن این که به دشمنان دین غیرعمد و از روی غفلت خدماتی کردهاند که هیچ خائن اجیری آن را نمیکند.
چنین افرادی اگر خطرشان از افراد خائن اجیر شده بیشتر نباشد ،کمتر نیست ،زیرا مردم فریب ظاهر پاکشان را میخورند،
و گمان میکنند آنچه آنها را به سوی آن دعوت میکنند ،راه درست و صحیحی است .چنین دعوتگرانی ،مردم را به
تغییر در تمام مسائل ،از جمله :عادات و سنتها و افکار و احکومتها فرا میخوانند ،حتی به سوی تغییر ظاهر و ...این افراد
درآغاز جرأت این را نداشتند که به صورت آشکار به اسالم حمله کنند ،زیرا جمهور مردم متمسک به بقایای دینی بودند
و این امکان وجود داشت که اگر به طور آشکار به دین حمله کنند ،مردم دست به ترور آنها بزنند و اما هجوم بر سنت-
های کهن و نیز هجوم برعقب ماندگی و ارتجاع و جعل و بیماری امری ممکن بود که آنها آن را انجام دادند و آن را به
اعمال دینی ربط دادند .نقطهی آغازین هجوم اینجا بود .اما این تنها نقطهای نبود که به آن بسنده کنند و دست از
مسلمانان بردارند ،بلکه بعد از این ،کار را به هجوم آشکار و در برخی موارد به حملههای زشت و ناسزاگویی کشاندند.

1

دعوت با شعارآزادی زنان به معنی بی بند و باری و کشف حجاب آغاز شد .دعوت به کنار گذاشتن شریعت و محدود
کردن آن در دستورات فردی و شخصی،دعوت به لغو آموزشهای دینی یا محدود کردن آنها در پایینترین سطح
ممکن ،دعوت به اسقرار «ربا» به عنوان اصل اولیهی بانکها و دعوت به تغییر ظاهر مردان و زنان در پوشیدن و ...دعوت
به از بین بردن تمام مظاهر زندگی اسالمی و اتخاذ تمام مظاهر زندگی غربی ،آغدز شد.

 -1تمام دعوتگران  ،نوکران اجیر شده نبودند ،خواه اجیر مالی یا شهوت یا منصب و یا شهوت بلکه برخی از این دعوتکران افراد مخلصی بودند که گمان می کردند با
کارهای که انجام می دهند به اسالم و سرزمینشان خدمت می کنند ،اما همهی آنها در برابر برتری مادی غربیها دچار شکست روحی شده بودند و میخواستند اسالم را
خاضع مفاعیم غربی کنند.
 -1در اوایل دهه ی شصت میالدی« ،صالح جاهین» در روزنامه «االهوام المصریه» اریکاتوری را چاپ کرد که شامل مردی بود که در جهت عکس بر االغی سوار بود
که رمز رجعت و ارتجاعی بود در پ ایین این کاریتکاتور یک خروس و نه مرغ وجود داشت .نام رسم «محمد افندی و نه همسرش» بود ،که کنایه از رسول خدا  و
همسرانش بود .با وجود این توهین زشت ،با حمایت حکومت آن روز کار به آسانی پیش رفت و هیچ اعتراضی صورت نگرفت.
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اما مظاهر زندگی اسالمی که در اغلب موارد تنها مظهری بی روح و توخالی بود و بی بهره از حقیقتی که بتواند انسان را
از سقوط نجات دهد ،کار را بر این داعیان برای تغییر آن آسان کرد .از طرف دیگر مظاهر فریبندهی زندگی غربی کار را
بر مخاطبان دعوت و تقلید محض از آن مظاهر بدون هیچگونه رنگی از حقیقت ،آسان کرد.
آنچه آنها در پی نابودی آن بودند ،حقیقت اسالم بود ،نه به دست آوردن آنچه در غرب بود.

در غرب فساد در بسیاری از زمینههای زندگی وجود دارد ،اما با این وجود پیشرفتهای علمی ،تکنولوژی ،نظم ،جدیت
د رکار و پشتکار برای دست یافتن به اهداف مطلوب نیز وجود دارد.
آیا دعوتگران به سوی غرب چیزی از پیشرفت را یاد گرفتهاند یا توانایی این کار را دارند؟
آیا آنها قادر به یاد دادن آن به دیگران هستند؟
مسلماً خیر .در غرب تنها پیشرفت علمی نیست در آنجا فساد بدون هیچ مانعی و با تمام قدرت ،همه جا را در برگرفته
است .هان! لعنت خدا بر بردگان و نوکران .چقدر همتشان ضعیف است .نهضت و حرکتی که آنها برپا میکنند تا
بیماریهای جهان اسالم را مداوا کند چقدر ناتوان است.
جهان امروز نیازمند بیداری اسالمی است ،نیازمند این است که مردم در دینشان تجدید نظر کنند ،و آن را به مسیری
برگردانند که رها کرده و گم کردهاند.

مسلمانان امروز جز آنهایی که خدا به آنها رحم کند بر این کار توانا نیستند .اینها یا مسلمانانی هستند که در زمینهی
مقتضیات «الالهاالاهلل» دچار آن انحرافاتی شدهاند که توصیف کردیم ،یا کسانی هستند که لباس دین را از تن بیرون
آورده و مجذوب جریانات غربگرایی شده و به جهتی سیر میکنند که خسران و نابودی ،آنها را میبلعد و از بین می-
برد:

ون]
ون َأ ََّنُ ْم ُم ْهتَدُ َ
َي َس ُب َ
[ َو َ ْ

(اعراف)11 :

«درحالی که گمان میکنند که راه یافتگانند».
ِ
ِ
ْسين َأعملل * ا َّل ِذين َض َّ سعيهم ِف َْ ِ
َ
ين
َي ِسن َ
َي َس ُب َ
ُون ُصنْع لا * ُأو ٰلئ َک ا َّلذ َ
َ
ون َأ ََّنُ ْم ُ ْ
اِل َياة الده ْن َيا َو ُل ْم َ ْ
َ ُُْ ْ
[ ُق ْ َل ْ ُننَ ِّبئُک ُْم بِ ْاْلخْ َ ِ َ ْ َ
ت َأعم ُُهم َف َ ِ
ِ ِِ
ِ
(کهف)111-115 :
يم َُُه ْم َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة َوزْ ن لا]
ال نُق ُ
َک َف ُروا بِآ َيات َر ُِّبِ ْم َو ل َقائه َف َحبِ َط ْ ْ َ ْ
«بگو :آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه نکنم؟ آنان کسانیاند که تالش و تکاپوشان در زندگی دنیا هدر می رود و
خود گمان می برند که به بهترین وجه کار نیک میکنند .آنان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و مالقات او بی
باور و کافرند ،و نتیجه اعمالشان باطل و هدر میرود ،و در روز رستاخیز ارزشی برای ایشان قایل نمیشویم».
***
در جریان غرب گرایی تمام وسایل ممکن بکار گرفته شد ،روشهای آموزشی ،وسایل تبلیغاتی و به ویژه روزنامه و
مجالت ،سپس سینما و تئاتر و زنان آزاد و مدارس تبشیری ،بازیگران و خوانندگان و رقاصان و ترجمه آثار غربی ،نشر
افکار تطور منسوب به داروین ،دعوت به سوی خلوت با زنان بیگانه ،دعوت به سوی ناسیونالیسم و وطن پرستی به جای
تجمع و اتحاد زیر پرچم اسالم.
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در طول یک قرن کار به جایی رسید که نمیتوانستی بین مسلمان و غیرمسلمان کوچکترین فرقی قائل شوی ،نه در ظاهر
و نه در  ،...جز دریک چیز آن هم پیشرفت و عدم پیشرفت در تکنولوژی ،که مسلمان مقلد و غیرمسلمان مخترع بود.
از آنجا که محور بحث ما در این فرصت کم دربارهی «الالهاالاهلل» و مقتضیات آن است و گفتیم که مقتضیات «الالهاالاهلل»
در دل مسلمانان معاصر تنزل زیادی کرده است و چنان دستخوش دگرگونی شده که به سنتهای بی روح تبدیل گشته،
اما علیرغم تمام این تنزالت همچنان حفاظی باقی مانده است که امت اسالمی باید به آن توجه کند و آن چیزی نیست
جز« :تطبیق شریعت خداوند و اقامهی نماز» 1به نظر ما این همان چیزی است که دشمنان در پی از بین بردن آن و محو
کردنش در زندگی مسلمانان هستند ،تا دچار شکست شوند و بعد از آن دیگر حکومت اسالمی در زمین اقامه نشود.
دشمنان برای از بین بردن و محو کردن شریعت اسالم در زندگی مسلمانان ،وسایل زیادی را بکار گرفتهاند .قبل از هرچیز
جریاناتی را به وجود آوردند که شریعت عمالً نفوذش را از دست بدهد و از میدان عمل خارج شود.
آنها دادگاههایی را که بر اساس شریعت اسالمی در مسائل مدنی و جنایی عمل می کردند را لغو کردند ،و هیچ دادگاهی
جز دادگاههای مخصوص مسائل شخصی را باقی نگذاشتند و آنها را دادگاههای شرعی و اسالمی نامگذاری کردند.
دادگاههایی بوجود آوردند که به جای حکم درمسائل مدنی و جنایی ،براساس شریعت اسالم ،براساس قوانین بشری
حکم کردند .و با قدرت نظامی ،این دادگاهها و حکم آنها را بر مردم تحمیل نمودند .به این هم اکتفا نکردند و از یک
طرف صداهای اعتراض آمیز مردم را سرکوب کردند و از طرف دیگر به مردم چنان وانمود کردند که این همان
پیشرفتی است که ما را چون اروپا میگرداند.
آیا این شکست خوردگان این را می دانستند که از این که همچون اروپا شوند بسیار فاصله دارند؟
و بعد از این باز هم شریعت اسالمی را به نقض و جمود در پیوستن به پیشرفتهای عصر جدید متهم کردند.
چیزهایی را بر مردم حاکم کردند که بیش از پیش از این شعائر فاصله بگیرند .مسخره کردن دائمی این شعائر در داستان-
ها و نمایشنامهها و سنما و مسخره کردن دینداران و ملتزمین به این شعائر ،و متهم کردن آنها به غافل و ساده بودن و گاهی
به تحجر فکری و گاهی هم به منافق بودن و فاسد بودن ،یکی از آن کارهایی بود که در این راستا انجام دادند.
و با انتشار فسادهای اخالقی و با استفاده از تمام وسایل و رسانه های گروهی از جمله :روزنامه و مجالت در قالب داستان
و سینما و  ..و اصرار دائم بر ضرورت و پیشرفت و آزادی و محو کردن سنتهای کهن و رها شدن از قید و بندهای آن و
تربیت دادن نسل هایی که نماز را از ویژگیها و خصوصیات اقوان گذشته بدانند ،در این مسیر گام هایی برداشتند.
وقتی این مسائل در طی یک قرن در میان امت اسالمی به سادگی محقق می شود پس دیگر چه چیزی از مقتضیات «الاله-
االاهلل» باقی می ماند و چه انتظاری در این زمینه می توان داشت؟!
پیامبر  راست فرمود ،آنگاه که فرمود:

اِلکم و ء ِ
ِ
« َل ُين َق َض َّن ُع َری َل َذا الدِّ ِ
اخ ُر ُل َّن نَقض لا
روة ْتَ َ َس َک الن ُ
رو لة َف ُک َّل َم َن َق َضت ُع َ
ين ُع َ
َّاس بِا َّلتی َبعدَ َلا َف َأ َّو ُُه َّن نَقض لا ُ ُ َ َ

الصال ُة»
َّ

(امام احمد )

 -1منظور استاد از تطبیق شریعت ،اسالمی وبو دن قوانین جوامع و کشورهای اسالمی است گرچه در عمل و در بسیاری از موارد اجرا نمیشوند.
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«احکام دین اسالم (در میان مردم) به تدریج کم رنگ می شوند پس هرگاه حکمی کم رنگ شد و از بین رفت مردم به
حکم دیگری تمسک می کنند ،اولین حکمی که نقض می شود حکم براساس دین خداست و آخرین آنها نماز است».
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نواقض «الالهاالاهلل»
نمیدانم چرادر مورد مبطالت وضو بسیار بحث می شود ،اما به آن اندازه دربارهی مبطالت «الالهاالاهلل» بحث نمیشود.
علت چنین امری هرچه باشد ،برماست که بدانیم عالمانی چون ابن تیمیه  و ابن قیّم  از کسانی بودهاند که به
صورت گسترده دربارهی مبطالت «الالهاالاهلل» بحثهایی داشتهاند ،خواه در زمینهی اعمال بیرون یا در زمینهی مسائل
مربوط به دل و درون .به هرحال این بزرگواران هیچ جنبهای از جوانب مسئله را رها نکردهاند مگر این که آن را شرح
دادهاند.
عالمان قدیم با مشکلی که نسل امروز با آن مواجه هستند ،روبرو نبودهاند؛ زیرا مبطالت «الالهاالاهلل» در نسلهای نحست
کمتر اتفاق میافتاد.
از طرف دیگر گذشتگان با مرتدین با مجازات هایی که خداوند درباره ی چنین افرادی مقرر فرموده است ،برخورد می-
کردند.
با کمال تأسف مسئلهی مبطالت و نواقض «الالهاالاهلل» در قرون اخیر چنان شدت یافته که نیاز مبرم به شرح و بیان دارد.
قبالً در کتابهای «واقعنا المعاصر» و «مفاهیم ینبغی ان تصحح» این را بیان کردهام که هدف ما از بحث دربارهی نواقض
«الالهاالاهلل» صدور حکم دربارهی کسی نیست؛ زیرا چنین کاری وظیفهی ما نیست .وظیفهی ما آگاه کردن مردم نسبت به
مقتضیاتی است که دربارهی آن اطالعات اندک دارند .اگر مردم این مقتضیات را به خوبی نفهمند؛ نمیتوانند خود را
چنان تغییر دهند که خداوند احوال آنها را به وسیلهی خودشان تغییر دهد:
َْيوا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم] (رعد)11 :
َْي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
[إِ َّن اَّللََّ لَ ُيغ ِّ ُ
«خداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر دهند».
مردم اگر چنین گمان کنند که به خداوند ایمان دارند و با تکرار عبارت «الالهاالاهلل» به مقتضیات آن عمل میکنند ،هیچ
گاه نمیتوانند خود را تغییر دهند!!
آنان که از بحث و گفتگو دربارهی نواقض «الالهاالاهلل» اکراه دارند ،گروه واحدی از مردم نیستند.
آنان که در زمینهی مقتضیات «الالهاالاهلل» دچار کوتاهی میشوند ،و از حقیقت آن سرپیچی مینمایند ،از این میترسند
که خود یا مردم تمرّد آنها از مقتضیات «الالهاالاهلل» را درک کنند ،پس از بحث در این باره اکراه دارند.
این خاطره را همیشه بازگو کردهام ،و بزرگترین مصیبت نیز آن است که انسان را به خنده وا دارد ،روزی که کتاب «هل
نحن مسلمون» را برای اولین بار چاپ کردم ،جوانی پیش من آمد و گفت :شنیدهام که کتابی را تحت عنوان «هل نحن
مسلمون» چاپ کردهای ،دوست دارم آن را مطالعه کنم ،ممکن است نسخهای از آن را به امانت به من بدهی؟ به او گفتم:
با کمال میل :نسخه ای از کتاب را به او دادم .بعد از چند روز برگشت و آن را به من داد و گفت :برادر! کتابت را بگیر،
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نمیخواهم خواندن آن را ادامه دهم .قبل از خواندنش خیال میکردم که مسلمانم ،اما وقتی چند صفحهای از آن را
خواندم ،از مسلمان بودن خود شک کردم پس کتابت را بگیرد و بگذار همچنان بر این خیال باشم که مسلمانم.
علیرغم سادگی و غافل بودن این جوان ،و بعد از خودداری او از آگاه شدن و اطالع بر راه حق ،باید گفت این جوان در
این راه تنها نیست .صدها و هزاران مسلمان دیگر چنین فکر میکنند ،و از روبرو شدن با واقعیتی که در آن قرار دارند فرار
میکنند و از این که کسی آنها را از این گمراهی و غفلت آگاه کند میترسند و سرهایشان را در شن ها فرو میبرند ،در
شن های تفکر مخدر ارجائی!
اما بد تینتان و خبیثان ،حقیقت موضع و موقف خود را نسبت به «الالهاالاهلل» میدانند .میدانند که دشمنان «الالهاالاهلل»
هستند ،و از کسانی هستند که در جهت نابودی آن تالش میکنند .اما از این که مردم حقیقت نیت و اعمال آنها را درک
کند و به آن پی ببرد ،اکراه دارند .از این که مردم بدانند آنها نوکرانِ اجیر شدهی دشمنان «الالهاالاهلل» یعنی یهودیان و
مسیحیان هستند ،خودداری میکنند ،بنابراین از نورهایی که حقیقت و واقعیت و ماهیت آنها را آشکار کند متنفرند ،و در
مقابل کسانی که براساس مقتضیات «الالهاالاهلل» عمل میکنند و حامل آنند ،چون سگ هار میایستند و آنها را افراطی یا
با صفتهایی منفور و زشت دیگر متهم میکنند ،به این امید که با این اتهامات  ،خود را همچنان در تاریکی گمراهی
سرگرم کنند!!
ِ
ُي ِ
ِِ
ِ
[ َو ِم َن النَّا ِ
س َم ْن َي ُق ُ
ين ََمنُوا َو َما َ ْ
ي* ُ َ
ون إِلَّ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو
ُيدَ ُع َ
اد ُع َ
ول ََمنَّا بِاَّللَِّ َو بِا ْل َي ْو ِم ْاْلخ ِر َو َما ُل ْم بِ ُم ْؤمن َ
ون اَّللََّ َو ا َّلذ َ
ون * ِف ُق ُل ِ
ون * َو إِ َذا قِي َ َُُه ْم لَ ُت ْف ِسدُ وا ِف ْاْلَ ْر ِ
ض
وُبِ ْم َم َرض َفزَ ا َد ُل ُم اَّللَُّ َم َرضال َو َُُه ْم َع َذا َألِيم بِ َم کَانُوا َيک ِْذ ُب َ
َما َي ْش ُع ُر َ
ِ
ِ
َّاس َقا ُلوا َأ ن ُْؤ ِم ُن ک ََم
ون َو لٰکِ ْن لَ َي ْش ُع ُر َ
ون * َألَ إِ ََّنُ ْم ُل ُم ا ُْْل ْف ِسدُ َ
َقا ُلوا إِن ََّم ن َْح ُن ُم ْصلِ ُح َ
ون * َو إِ َذا قي َ َُُه ْم َمنُوا ک ََم ََم َن الن ُ
ِ
ين ََمنُوا َقا ُلوا ََمنَّا َو إِ َذا خَ َل ْوا إِ ََل َش َياطِين ِ ِه ْم َقا ُلوا إِنَّا
اء َو لٰکِ ْن لَ َي ْع َل ُم َ
ون * َو إِ َذا َل ُقوا ا َّلذ َ
اء َألَ إِ ََّنُ ْم ُل ُم ه
ََم َن ه
الس َف َه ُ
الس َف َه ُ
ِ
ِ
ون * اَّللَُّ َي ْست َْه ِزئُ ُِبِ ْم َو َي ُمده ُل ْم ِف ُط ْغ َي ِ ِ
ال َل َة بِ ُْ
الض َ
اُهدَ ى َف َم
َت ُوا َّ
اَن ْم َي ْع َم ُه َ
َم َعک ُْم إِن ََّم ن َْح ُن ُم ْست َْه ِز ُء َ
ون * ُأو ٰلئ َک الَّذ َ
ين ْاش َ َ
ِ
ربِح ْ ِ
ين] (بقره)8-16 :
ت ََت َار ُ ُِت ْم َو َما کَانُوا ُم ْهتَد َ
َ َ
«در میان مردم دستهای هستند که میگویند :ما به خدا و روز آخرت باور داریم .در صورتی که باورندارند و جزو مؤمنان
نیستند( .اینان به نظرشان) خدا و کسانی را گول میزنند که ایمان آوردهاند ،در صورتی که جز خود را نمیفریبند ولی
نمیفهمند .در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماری ایشان را فزونی میبخشد و عذاب دردناکی به سبب دروغگویی
و انکارشان در انتظارشان میباشد .هنگامی که به ایشان گفته میشود :در زمین فساد نکنید ،میگویند :ما اصالحگرانی
بیش نیستیم .هان! ایشان بیگمان فساد کنندگانند و لیکن پی نمیبرند .و هنگامی که به آنها گفته میشود :ایمان بیاورید
همانگونه که توده مردم ایمان آوردهاند .میگویند :آیا همانند بیخردان ایمان بیاوریم؟ هان! ایشان بیخردند و لیکن
نمیدانند .وقتی که با مؤمنان روبر میشوند ،میگویند :ما هم ایمان آوردهایم .و هنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود
به خلوت مینشینند ،میگویند :ما با شمائیم و (مؤمنان را) مسخره میکنیم .خداوند ایشان را مسخره مینماید و آنان را
رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دهند .اینان رهنمودهای (پروردگار) را به (بهای) گمراهی فروختهاند و
چنین بازرگانی و معامله آنان ،سودی در بر ندارد ،و راه یافتگان به شمار نمیآیند».
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بعد از این خبیثان گروه دیگری از عالمان سوء نیز وجود دارند که میخواهند زندگی کنند و بخورند و از متاع دنیا بهره
ببرند .این گروه از این میترسند که دنیا را از دست بدهند ،پس اگر کالمی در مورد حقایق «الالهاالاهلل» بر زبان آورند،
سرورانشان را به خشم خواهند آورد .اینان کسانی هستند که خداوند دربارهی آنها چنین میفرماید:
ِ
ِ
ِ
ين َي ْکت ُُم َ َ
ون ِف ُب ُط ِ ِ
وَن ْم إِلَّ الن ََّار َو لَ ُي َک ِّل ُم ُه ُم ا َُّ
َّلل
ون بِ ِه َث َمن لا َقلِيالل ُأو ٰلئِ َک َما َي ْأ ُک ُل َ
َت َ
[إِ َّن ا َّلذ َ
ون َما أ ْنز ََل اَّللَُّ م َن ا ْلکتَا ِ َو َي ْش َ ُ
َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو لَ ُيزَ ک ِ
(بقره)124 :
ِّيه ْم َو َُُه ْم َع َذا َألِيم]
«کسانی که آنچه را خدا از کتاب نازل کرده است پنهان میدارند و آن را به بهای کم میفروشند آنان جز آتش چیزی
نمیخورند و روز رستاخیز خدا با ایشان سخن نمیگوید و آنان را پاکیزه نمیدارد ،و ایشان را عذاب دردناکی است».
گروه سومی نیز وجود دارند که دوست ندارند باآگاه کردن مردم از حقایق اوضاع و احوالشان ،موجب نارضایتی آنها
شوند ،پس آنها را در همان تاریکی نگه میدارند و چنین گمان می کنند که این روش بهترین روش در دعوت به سوی
خداست و همان روش حکمت و موعظه حسنهای است که خداوند پیامبرش را به آن امر کرده است:
[ادع إِ ََل سبِي ِ رب َک بِ ِْ
اِلک َْم ِة َو ا َْْل ْو ِع َظ ِة َْ
اِل َسن َِة] (نحل)115 :
َ ِّ
ْ ُ
َ
«به سوی پروردگارت با حکمت (تبیین آیات آفاق و انفس) و موعظهی نیکو (ترغیب و ترهیب) (مردم را ) فراخوان».
این گروه فراموش کردهاند که پیامبر  که داناترین انسانها به مراد خداوند و عابدترین و مطیع ترین آنها بود ،به مردم
قریش چیزهایی می فرمود که آنها بر او ایراد میگرفتند و میگفتند :محمد خدایان ما را عیب میگیرد و افکار ما را
دیوانه میخواند و...
به هرحال ما ،همانطور که قبالً گفتیم ،درصدد صدور حکم نسبت به کسی در این زمینه نیستیم .اصالً هدف ما این نیست.
ما چنین معتقدیم که امانت و واجبی بر دوش ماست و خداوند روز قیامت دربارهی آن از ما سوال خواهد کرد ،پس اگر
در راه ادای آن گام برنداریم ،دربارهی آن مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت .این امانت و واجب چیزی نیست جز
این که مردم را نسبت به حقایقی که د ر آن قرار دارند ،آگاه کنیم تا بدانند که چقدر با دین خدا فاصله دارند ،و تا موضع
خود را تصحیح کنند و خداوند هرکه را خواست ،به راه راست هدایت دهد.
بسیاری از کسانی که تحت تاثیر تفکر مرجئه قرار گرفتهاند چنین گمان میکنند که هرگاه عبارت «الالهاالاهلل» را با زبان
بگویند تا آخر عمر هرچه بگویند و هرچه انجام دهند اگرچه مخالف آن هم باشد بازهم مسلمان و موحد هستند مگر این
که نسبت به خدا و پیامبر و قرآنی که بر محمد  نازل شده است ،اعالن کفر کنند.
طبیعی است که هیچ انسان عاقلی با وجود کفر و الحادش در عقیده با صراحت اعالن کفر نمیکند مگر این که جامعه
چنین فضایی را برایش به وجود آورده باشد .پس چنین فردی وقتی کلمهی کفر را بر زبان نمیآورد (اعالن کفر نمی-
کند) او مؤمن است و هرگاه معصیتی مرتکب شد ،براساس تفکر مرجئه ،مغفور درگاه جق است؛ زیرا بر اساس چنین
تفکری گناه و معصیت هیچ ضربه و ضرری به ایمان نمیزند.
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دراینجا دربارهی بی ارتباط بودن عمل به مسمّای ایمان در تفکر مرجئه که صددرصد با اقوال سلف که میگویند :ایمان
عبارت است از قول و عمل ،منافات دارد ،بحث نمیکنیم .ما میخواهیم دربارهی چیزی بدتر از این بحث کنیم و آن این
که میگویند :جز نطق به کفر« ،الالهاالاهلل» را نقض نمیکند.
امام حسن البناء  در پاراگراف آخر «رسالهی تعالیم» چنین آورده است:
«ما هیچ مسلمانی را که اقرار به شهادتین کند و طبق مقتضیات آن عمل نماید و واجبات را انجام دهد ،به واسطه داشتن
نظر ویژه یا انجام معصیتی تکفیر نمیکنیم ،مگر این که اقرار به کفر کند ،یا آن (شهادتین) را به گونهای تفسیر کند که
مطابق هیچ اسلوبی از اسلوبهای لغت عرب نباشد ،یا عملی را انجام دهد که هیچ تدویلی و برداشتی غیر از کفر نداشته
باشد».
امام بناء  در این رساله به قول سلف در تعریف ایمان ملتزم است .در گفتار ایشان لزوم عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل»
ذکر شده است .به این مطلب هم اشاره شده که «الالهاالاهلل» دارای نواقضی است که ممکن است آن را نقض کنند،
اگرچه انسان با زبانش به آن اقرار کند و چنان ادعا کند که مؤمن ترین مردمان است.
ایمان آنگونه که برخی یا اکثر مردم گمان میکنند نه تنها برای آخرت بلکه در زندگی دنیا نیز با ادّعا به دست نمیآید.
قت َعن َقلبِ ِه»« .تو که قلبش را نشکافتی» 1که مرجئه به آن تمسک میکنند هیچ گاه دلیل بر آن چیزی
اما حدیث « َأ َفال َش َق َ
نیست که آنان به آن معتقدند ،بلکه همانطور که در کتاب «مفاهیم ینبغی أن تصحح» گفتهام ،اگر کسی آن را بر زبان
بیاورد (لفظ «الالهاالاهلل») کشته نمیشود ،خاه در گفتارش صادق باشد یا کاذب .کشتن هیچ انسانی که کلمهی شهادتین
را بر زبان بیاورد جایز نیست .اگرچه آن را تنها به خاطر پناه بردن از کشته شدن هم بگوید .بعد از گفتن شهادتین جایز
نیست چنین فردی کشته شود اگرچه مطمئن باشیم که به شهادتین ایمان ندارد .اما چنین فردی تا زمانی که به مقتضیات
شهادتین عمل نکند مسلمان محسوب نمیشود .اختالف با کسی که چنین گمان میکند فردی با گفتن شهادتین مؤمن
میشود اگرچه به مقتضیات آن هم عمل نکند ،از اینجا شروع میشود.
طرح یک سوال:

اگر فردی شهادتین را بگوید ،و از کشته شدن در امان بماند ،ومسلمان شناخته شود سپس صدای اذان و وقت نماز
فرارسد ،و به ادای نماز دعوت شود اما خود داری کند ،در این صورت حکم چنین فردی چیست؟
اگر حکم مرتد که حکم خداست بر او اجرا شود ،1و او در هنگام اجرای حکم بگوید :من شهادتین را قبالً گفتهام آیا
گفتن این جمله هیچ سودی به حال او خواهد داشت؟

 -1اشاره به جریانی است که اسامه یکی از مشرکین را کشت در حالی که شهادتین را بر زبان میآورد .خبر به پیامبر  رسید ،ایشان به اسامه گفتند :چرا این کار را
کردی .جواب داد :اواز ترس ،شهادتین را گفت :پیامبر فرمود...
 -1نسبت به تارک نماز یک اختالف فقهی قدیمی وجود دارد .اختالف در این است که آیا کشتن تارک نماز به خاطر کفر اوست یا اجرای حدّ .ابن تیمیه  ) می-
فرماید :هیچ تارک نمازی که ذره ای ایمان در قلبش باشد وجود ندارد که بعد از سه روز زندانی و طلب توبه از او ،محکوم به اعدام شود اما بازهم بر ترک نماز مصّر باشد
مگر این که کافر باشد.
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آیا بار دیگر از کشتن معاف میشود ،جز آنکه به مقتضیات «الالهاالاهلل» ملتزم شود و نماز را برپای دارد اگرچه از روی
نفاق هم باشد؟!
این همان چیزی است که جنگ حضرت ابوبکر

با مرتدینی که شهادتین را میگفتند و در همان حال نماز و روزه و

حج را نیز ادا میکردند ،اما نسبت به یکی از مقتضیات «الالهاالاهلل» که دادن «زکات» بود کوتاهی میکردند ،آن را تفسیر
میکند .در این جریان وقتی حضرت عمر
آورند ،در حالی که پیامبر

از او پرسید« :چگونه با گروهی جنگ میکنی که شهادتین را بر زبان می-

فرمود« :کسی که شهادتین را بگوید خون و مالش در امان است مگر به حق اسالم»؟

فرمود « :زکات حق مال است .به خدا سوگند کسی که بین نماز و زکات فرقی قائل شود با او می-

حضرت ابوبکر
جنگم» حضرت عمر

فرمود« :سوگند به خدا ندیدم که خدا دل ابوبکر را برای جنگ بگشاید مگر این که دانستم که

حق با اوست».
چنین افرادی تنها یکی از مقتضیات «الالهاالاهلل» را نقض کردند که جزئی از ضروریات دین است ،و مسلمان بودن و در
روز حداقل پنج بار نماز خواندنشان هیچ سودی به آنها نرساند.
به نواقض «الالهاالاهلل» بر میگردیم.
نطق به کلمهی کفر به عنوان نقض کنندهی «الالهاالاهلل» هیچ نیازی به گفتن ندارد ،و هیچ کسی حتی مرجئه نیز در این امر
شکی ندارند ،اگرچه مرجئه در این زمینه نیز معتقدند که اگر کسی پیدا شود و کلمهی کفر را بر زبان آورد باید (کار او
را توجیه کرد و) به او گفت :نه برادر! منظور شما گفتن کلمهی کفر آمیز نیست .شما قصد دیگری دارید که کفر نیست.
اما نقض «الالهاالاهلل» به وسیلهی عمل نیز موجب کفر انسان میشود .برخی از عالمان گفتهاند :اعمالی که منجر به کفر
فاعلش میشود عبارتنداز :سجده بر بت ،دشنام بر پیامبر

و اهانت به قرآن ،حالل کردن محرمات و حرام کردن

چیزهای حالل بدون هیچ دلیلی از طرف خدا.
تمام نواقض ذکر شده ،در قدیم و جدید ،مورد اتفاق همه بوده؛ زیرا بسی روشنتر از آن هستند که جای شک و شبهه و
جای بحث و مجادلهای داشته باشند ،جز مسئلهی اخیر یعنی حالل کردن و تحریم امور بدون دلیل و اجازه از طرف خدا.
مسئلهی حالل کردن محرمات و بالعکس ،بدون اخذ اجازه از خدا مسئلهای است که بحث و مناقشه دربارهی آن آفت
عصر حاضر است.
سخن ابن عباس

را دلیل بر کفر بودن این امر میآورند که فرمود:

« این امر کفر است ،اما نه آن کفری که انسان را از دین خارج کند».
در کتابهای «واقعنا المعاصر» و «مفاهیم ینبغی أن تصحح» در این خصوص بحث کردهام .در اینجا بیان یک نکته الزم
است و آن این که :وقتی مردم به ابن عباس

گفتند :امویان برخالف امر خدا حکم میکنند ،این سخن مشهور را

گفت :عمل آنها کفر است اما کفری نیست که شما میپندارید بلکه کفری است که انسان را از دین خارج نمیکند.
ابن عباس

کالم و سخن حقی را گفت .هیچ کس نمیگوید امویان به سبب ظلم و ستمی که میکردند کافر شدهاند.

اما سّر این سخن هرچه باشد ،مصداق این آیه را نقض نمیکندکه میفرماید:
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ون]
َيک ُْم بِ َم َأ ْنز ََل اَّللَُّ َف ُأو ٰلئِ َک ُل ُم ا ْلکَافِ ُر َ
[ َو َم ْن َل ْ َ ْ

(مائده)44 :

«هرکس برابر آن چیزیکه خداوند نازل کرده است حکم نکند ،او و امثال او بیگمان کافرند».
پناه برخدا که ابن عباس

چیزی خالف آیهی مذکور گفته باشد .این آیه تنها در حق بنی اسرائیل نازل نشد؛ زیرا لفظ

َيک ُْم) یعنی هرکه براساس فرمان خدا حکم نکند .حال چه دلیلی باعث شده که این آیه
آیه عام و شامل استَ ( .و َم ْن َل ْ َ ْ
با این معنای واضح تغییر داده شود و نادیده گرفته شود؟!

اصل مطلب این است که بنی امیه عمل به شریعت را ممنوع نکرده بودند و دربارهی شریعت خدا هیچ مناقشهای نداشتند،
وهرگز آن را نقض نمیکردند و نمیگفتند« :مخالفتهایی که نسبت به شریعت خداوند انجام میگیرد همانند شریعت یا
بر شریعت خدا مقدم هستند ،یا این مخالفتها بیشتر از شریعت خدا با زمان و مکان موجود تناسب دارند».
بنی امیه تنها با اجرای عملی شریعت خداوند مخالفت میکردند .کار آنها همچون کار یک فرد زناکار یا دزد است که
با اعمالش دچار مخالفت با اوامر و دستورات خداوند میشود .دزد یا فرد زناکار با این اعمال کافر نشده؛ زیرا دزدی و زنا
را مباح نکرده است و نگفته است :دزدی یا زنا مجازاتی ندارد یا مجازاتی غیر از مجازاتی دارد که خداوند مقرر کرده
است .اگر فردی چنین چیزی را بگوید ،مرتکب کفر شده ،اگرچه در طول زندگیاش یک بار هم سرقت یا مرتکب زنا
نشود.
بنابراین مسئله مسئلهی تکفیر فردی که برخالف حکم خدا عمل کند یا عملی را انجام دهد که مخالف اوامر خداوند
است ،نیست؛ زیرا چنین اعمالی گاهی معصیت و گاهی کفر به شمار میآیند .مسئله مربوطه به حالل محرمات و تحریم
چیزهای حاللی است که خداوند حالل کرده است ،یعنی مربوط به مسائل قانونگذاری وحالل کردن و تحریم امور
بدون اذن خداست:
ِِ ِ
ِ
[و َق َال ا َّل ِذين َأ َْشکُوا َلو َشاء اَّللَُّ ما عبدْ نَا ِمن دونِ ِه ِمن َ ٍ
ش ٍء]
ْ ُ
ْ َ َ ََ
َ
شء ن َْح ُن َو لَ َ َباؤُ نَا َو لَ َح َّر ْمنَا م ْن ُدونه م ْن َ ْ
ْ ْ
َ َ

(نحل)15 :

«کافران میگویند :اگر خداوند میخواست نه ما و نه پدران ما ،چیزی جز خدا را نمیتوانستیم بپرستیم ،و چیزی را بدون
اجازهی او نمیتوانستیم حرام کنیم».
همانطور که قبالً گفتیم ،کسی که مشرکان را مشرک مینامد ،به خاطر عملی نیست که مرتکب میشوند ،بلکه به خاطر
تشریع قانونی است که خدا به آن امر نکرده است؛ یعنی آنان چیزی را مباح کردهاند که خداوند آن را حرام کرده ،یا
چیزی را حرام کردهاند که خداوند آن را حالل کرده است .آنها برای خویش و به گمان خویش شریکانی برای خدا قرار
دادهاند و با این کار گویی گفتهاند :خداوند چنین گفته است ،و ما غیر آن را میگوییم ،یا بدون دستور خدا در مسئلهای
دخالت میکنیم .این همان چیزی است که انجام دهندهی آن کافر میشود؛ خواه در عالم واقع آن را انجام دهد یا انجام
ندهد .اصل این است که به آن معتقد باشد.
پس از روشن شدن مطلب ،تالش آنان که میخواهند کالم ابن عباس

را بر تشریع امری بدون اذن خدا سرایت

دهند ،باطل است؛ زیرا این امری است محال و غیرممکن که از ابن عباس صادر شده باشد چرا که مخالف باکتاب خدا
است:
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َ
َش ُعوا َُُه ْم ِم َن الدِّ ِ
ين َما َل ْ َي ْأ َذ ْن بِ ِه اَّلل]
َشک ُ
َاء َ َ
[أ ْم َُُه ْم ُ َ

(شوری)11 :

«شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهاند که خدا بدان اجازه نداده است».
وقتی انجام برخی از اعمال توسط بنیامیه که مخالف اوامر خداوند است بر برخی از مسلمانان مشتبه میشود وآنها را
دچار نگرانی میکند و در نتیجه چنین گمان میکنند که این اعمال موجب اخراج بنیامیه از دایره و محدودهی اسالم
شده است ،ابن عباس این مسئله را برایشان توضیح میدهد که کار بنیامیه به حدی نرسیده که آنها را از اسالم خارج
کند؛ زیرا آنها قانونی مخالف قانون خدا را وضع نکردهاند تا به وسیلهی آن کافر شده و از دین خارج شوند .آنها تنها با
تأویالتشان یا بدون هیچ تأویلی ،با امر خداوند مخالفت کردهاند ،بنابراین با این کار دچار معصیت شده ،اما همچنان
مسلمان هستند .به عبارت دیگر آنها با تشریع و تدوین اوامری غیر از اوامر خداوند« ،الالهاالاهلل» را نقض نکرده ،بلکه کار
آنها تنها گناه و معصیت است که ابن عباس آن را «کفر دون کفر» نامیده است ،یعنی کفری غیر از آن کفر اصلی و
معروف.
اما اگر زمانی قانونی بدون امر خدا وضع شود ،1وضعیت به گونهای دیگر خواهد بود .ابن کثیر  در مورد این آیه که
میفرماید:

اْل ِ
[ َأ َف ُحک َْم َْ
ُون]
ُون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اَّللَِّ ُح ْک لم لِ َق ْو ٍم ُيوقِن َ
اللِ َّي ِة َي ْبغ َ

(مائده)51 :

«آیا فاسقان جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خداوند حکم میکند؟».
میگوید« :خداوند مردم را از این که از دایرهی حکم و دستورات او که شامل تمام خیرات است ،خارج شوند نهی می-
کند و آنها را از هر شر و بدی باز میدارد .و نیز افراد را از میل کردن به سوی آراء و نظراتی که بدون استمداد از کتاب
او و شریعت او وضع شده باشند (قوانین جاهلیت) باز میدارد .قوانین جاهلیتی که براساس امیال و هوا و هوس جاهالن
وضع شده است .جاهلیتی چون تاتار که بعد از تسلط بر «یاسق» براساس قوانینی حکومت کردند که آمیختهای از احکام و
دستورات ادیان مختلفی چون یهودی و مسیحی و اسالم و ...بود .آنها این قوانین را الزم االتباع قرار داده بودند ،و عمل
به آن را بر کتاب خدا و سنت رسولش  مقدم میداشتند .هرکس براساس چنین قانونی حکم کند ،کافر و قتلش
واجب است ،مگر به سوی حکم خدا و رسولش  بازگردد ،و براساس آن بی کم و کاست حکم کند».

1

عمل تاتار و بنی امیه یکی بود و هر دو مخالف امر خدا .فرق آنها تنها در نوع مخالفت بود .مخالفت امیه در اجرا بود و
مخالفت تاتار در اصل تشریع و وضع قانون.
***
وقتی وضع قانونی وقانونگذاری برخالف اوامر خداوند ،ناقض «الالهاالاهلل» است ،بیان این نکته نیز الزم و ضروری است
که رضایت به تشریع قانونی غیرخدا ،با علم و آگاهی به مسئله ،ناقض «ال اله اال اهلل» است.

 -1یک بار این امر صورت گرفت و آن در زمان تاتار آنگاه که بر «یاسق» حکومت کردند اتفاق افتاد .آنها قوانینی را وضع کردند که قوانین خدا نبود ،بلکه مخالف آن
بود.
 -1تفسیر ابن کثیر ()68/1
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ون َأ ْن يتَحاکَموا إِ ََل ال َّطاغُ ِ
ِ
ِ
ِ
وت َو َقدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن
ين َيزْ ُع ُم َ
[ َأ َل ْ ت ََر إِ ََل ا َّلذ َ
ون َأ ََّن ُ ْم ََمنُوا بِ َم ُأن ِْز َل إِ َليْ َک َو َما ُأن ِْز َل م ْن َقبْل َک ُي ِريدُ َ َ َ ُ
ان َأ ْن ُي ِض َّل ُه ْم َض َ
َي ْک ُف ُروا بِ ِه َو ُي ِريدُ َّ
(نساء)61 :
اللل َب ِعيد لا ]
الش ْي َط ُ
«(ای پیامبر) آیا تعجب نمیکنی از کسانی که میگویند که آنان بدانچه به تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده
ایمان دارند( ،ولی) می خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند ،و حال آنکه به ایشان فرمان داده شده است که به طاغوت
ایمان نداشته باشند ،و اهریمن میخواهد که ایشان را بسی گمراه کند».
[ َف َ
ت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِي لم]
َيک ُِّم َ
وک فِ َيم َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم لَ َُيِدُ وا ِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َرج لا َِم َّا َق َض ْي َ
ال َو َر ِّب َک لَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحتَّى ُ َ
(نساء)65 :
«اما نه  ...به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمیآیند تا تو را در اختالفات و درگیریهای خود به داوری
نطلبند وسپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته باشند و کامالً تسلیم توباشند».
در حدیثی که مسلم روایت کرده است ،پیامبر  فرمود:
«خداوند هیچ پیامبری را قبل از من برای هیچ قومی و ملتی مبعوث نکرده است مگر این که در میان قومشان یارانی داشته
که راه و رروش او را در پیش گرفته و مطیع اوامر او بودهاند .بعد از آنان نسلهایی آمدند که میگفتند آنچه را که عمل
نمیکردند ،و کارهایی را انجام میدادند که بدان امر نشده بودند .پس هرکس با چنین افرادی با دست (عمالً) مبارزه
کند ،مؤمن است ،و هرکس با زبانش با آنان مبارزه کند ،مؤمن است ،و هرکس با قلبش با آنان مبارزه کند ،او نیز مؤمن
است .در غیر این صورت ذرهای از ایمان در قلبش نیست».
در حدیث دیگری که مسلم روایت کرده آمده است که پیامبر  فرمود:
راء َفت ِ
یء َو َمن َأنک ََر َف َقد َسلِ َم َو لکِن َمن َر ِض َی َو تَا َب َع»
ون َو تُنکِ َ
َعر ُف َ
« ُيست َ
رون َف َمن ک َِر َه َف َقد َب ِر َ
َعم ُ َع َليکُم ُأ َم ُ
«امیرانی بر شما گمارده میشوند ،از اعمال برخی راضی و از اعمال برخی دیگر ناراضی هستید .پس هرکس از شما از
کار زشت آنها متنفر باشد از گناه آنها مبری شده است و هرکس آنها را از اعمالشان نهی نکند محفوظ مانده است ،اما
هرکس از آنها پیروی کند و بر اعمالشان راضی باشد.»...

1

مسئله اگرچه دارای دو وجه است ،اما صورت اصلی آن یکی است.
هرگاه افرادی برخالف اوامر نازل شده از طرف خداوند دست به وضع و تشریع قانون بزنند« ،الالهاالاهلل» را نقض کرده-
اند؛ زیرا بدون دلیل نسبت به خداوند قائل به شریک شدهاند .خداوند دستوراتی را داده است اما آنها دستوراتی بر خالف
آن تصویب میکنند .خداوند اموری را حالل یا حرام کرده ،در حالی که آنها برخالف آن حکم میدهند .آنان حالل
خدا را حرام و حرام خدا را حالل میکنند.
وقتی چنین افرادی با این اعمال «الالهاالاهلل» را نقض میکنند ،پس آنان که به آن رضایت میدهند و از آنها پیروی می-
کنند ،به یقین وضع کنندگان و مشرعان قوانین را همتای خداوند قرار داده و در نتیجه آنها نیز با چنین موضعگیری،
«الالهاالاهلل» را نقض میکنند ،عبارتی که مقتضی ردّ هرگونه همتا و شریک برای خداوند است.
 -1پیامبر  دیگر ادامه نداد ،گویی که وضع چنین شخصی مشخص است.
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معموالً تمام افرادی که به قوانین دیگران راضی هستند و از آنها پیروی میکنند ،با صراحت اعالن رضایت نمیکنند بلکه
در توجیه اطاعت و پیروی از آن میگویند :ما معتقدیم هرگاه ظروف ایجاب کند ،حاکم میتواند عمل به شریعت
خداوند را باطل کند .برخی دیگر میگویند :ما معتقدیم که حاکم میتواند متناسب با شرایط ،احکام خداوند را تغییر
دهد؛ زیرا این عمل یک نوع اجتهاد و اجتهاد نیز برای او مباح میباشد.
برخی دیگر میگویند :حاکم مجبور است که در شرایط ضروری احکام خدا را تغییر یا عمل به آنها را لغو کند؛ زیرا او
چنان قدرتی در دست ندارد که با دشمنان اسالم مبارزه کند (یعنی در این صورت باید طبق خواست آنها عمل کند)،
و...

1

ما درصدد بررسی و بیان این مسئله و این که در اطاعت از دستورات غیرخدا عذر چه کسی نزد او مقبول و چه کسی
مردود است ،نیستیم؛ زیرا ما درصدد صدور حکم نیستیم .هدف و وظیفهی ما بیان حقیقت است تا مردم زیر نور حقایق
قرار گرفته و خود تکلیف خود را روشن کنند.
حقیقت هم ،آنگونه که از کتاب خدا و سنت رسولش  بر میآید ،این است که تشریع و تدوین قوانین ،برخالف
آنچه خداوند نازل فرموده است ،نقض کردن «الالهاالاهلل» به حساب میآید .رضایت به قوانین غیرخدای نیز نقض کنندهی
«الالهاالاهلل» است .ضعیف ترین درجهی ایمان در راه مبارزه با این مسئله ،مبارزهی قلبی است .هرکس با قلبش با این مسئله
مبارزه کند ،مؤمن است .چنین فردی اگر توانایی مبارزهی بیشتر را داشته باشد اما آن را انجام ندهد ،دچار معصیت می-
شود .اما علیرغم این کوتاهیها ،مادامی که با قلبش مبارزه کند ،از دایرهی ایمان خارج نمیشود .انکار با قلب که
ضعیف ترین درجهی ایمان است ،به این معنی نیست که انسان دستانش را به سوی آسمان باال برده و بگوید :خدایا! این
کار زشت و این عمل ناپسند است و چون مورد رضایت تو نیست ،پس آن را از بین ببر و در مبارزه تنها به این حد اکتفا
کند .انکار با قلب آنگونه که امام غزالی  میگوید عبارت است از این که :انسان در آن مکان هم حضور نیابد (یعنی
مکان انجام معصیت).
امر دیگری که با مسئلهی تدوین قوانین بر اساس آن چه خدا نازل نکرده است و نقض کنندهی «الالهاالاهلل» میباشد،
مسئلهی پیروی کردن از تفکراتی است که در صدد محو کردن دین و آثار آن در زندگی یا محدودکردن آن میباشند؛
افکاری چون :کمونیستی ،سوسیالیستی ،الئیک یا ناسیونالیستی و ...بعد از سقوط مفتضحانهی کمونیست و سوسیالیست،
در میدان عمل ،امروز دیگر نیازی به شرح و نقد آنها نیست ،اما با این وجود هنوز هم از گفتهی آن مرد ساده لوح تعجب
میکنم که روزی میگفت :کسی که «الالهاالاهلل» را بر زبان آورد ،تکفیر نمیکنم ،اگر چه کمونیست هم باشد.

1

اما تفکر الئیک و ناسیونالیست و خود دمکراسی نیاز به شرح و نقد دارند.
الئیک ادعا میکند که نه با دین مخالف است و نه با آن سر جنگ دارد ،بلکه تنها آن را از سیاست جدا میداند .آنها
میگویند« :دین از سیاست و از قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جداست» .شاید هر دینی این گونه باشد ،اما دین

 -1تمام این سخنان باطل را در کتاب «حول تطبیق الشریعه» بیان کردهام.
 -1بهتفصیل در کتاب «مذاهب فکریه معاصره» آراء این تفکرات را شرح دادهام.
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محمد  از طرف خداوند نازل شده ،این گونه نیست .دین محمد  دینی است که خداوند دربارهی آن چنین می-
فرماید:

ِ
ي * لَ َ ِ
َش َ
يک َل ُه]
[ ُق ْ إِ َّن َصال َِت َو ن ُُسکِي َو َ ْ
اي َو ََم َ ِات َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
َم َي َ

(انعام)161-161 :

«بگو :نماز و عبادت و زندگی ومردنم از آن خدا ،پروردگار جهانیان است .خدا را هیچ شریکی نیست».
این دین ،دینی است که در برگیرندهی ضروریات و مقتضیاتی است که در فصل گذشته آنها را شرح دادهایم ،و آنها را
مقتضیات ایمانی ،عبادی یا اخالقی ،فکری ،فرهنگی و بیانی نامیدیم .هر مذهبی که بخواهد دین را در چارچوب ایمانی یا
عبادی یا اخالقی و بدون ارتباط با چارچوبهای دیگر زندگی و به ویژه چارچوب تشریعی و تدوین قوانین (قانون-
گذاری) محدود کند« ،الالهاالاهلل» را نقض کرده ،و بدون شک چنین دینی ،دین خدا نیست .میگوییم به ویژه چارچوب
قانونگذاری؛ زیرا مسئلهی وضع قوانین یکی از عوامل و پایههای سه گانهی ایمان است؛ پایههای سه گانهای که با نقض
هریک از آنها ،ایمان فرد دچار مشکل اساسی میشود و از بین میرود.
بیدینان (الئیک ها) خود میدانند که با جنگ و مبارزه با اجرای قوانین خداوند و تطبیق آن در جامعه ،دین را از ریشه
هدف قرار میدهند و آن را نقض میکنند ،اگر چه بر روی مردم بخندند و بگویند :ما با دین نمیجنگیم.آنها خوب می-
دانند که وقتی ریسمان و اساس شریعت را نقض کردند ،بعد از آن به طور خودکار بقیهی پایههای دین نقض میشود.
اولین کار آنها نقض حق قانونگذاری و حکومت خدایی و آخرین کار آنها نقض نماز است.
اما ناسونالیست به ویژه ناسیونالیسم عربی (عربیسم)...
این نوع تفکر در دید گروهی زرق و برقهای خاصی دارد .چنین افرادی میگویند :کسانی که در راه ملتشان تالش
میکنند ،با کسانی که در راه دینشان تالش میکنند ،هیچ فرقی با هم ندارند.
عربهایی که ناسیونالیست میباشند ،دارای ادعاهای به ظاهر حق هستند ،اما حقی که میخواهند به وسیلهی آن باطلی را
به اثبات برسانند .عرب همان کسانی بودند که اسالم را پذیرفتند و آن را در چهارگوشهی جهان انتشار دادند ،پس چه
مشکلی است که انسان هم با دیناش و هم با نژادش احساس عزت کند؟!
این که انسان عرب یا ترک یا یک فرد هندی یا اندونزیایی و یا متعلق به هر قومی باشد که خداوند برایاش اراده کرده
است که در میان آن قوم به دنیا بیاید و در زمینی معین سکونت کند ،و دارای زبانی مشخص باشد ،این ها مسائلی هستند
که در ارادهی فرد نیستند و اسالم نیز در این مسائل هرگز دخالت نمیکند ،و هرگز از کسی نمیخواهد که از یکی از این
مسائل دست بردارد .در اسالم به سلمان گفته میشود سلمان فارسی ،به صهیب گفته میشود صهیب رومی و به بالل گفته
می شود بالل حبشی .این انتسابات به خودی خود دارای ارزش نیستند بلکه به وسیلهی اسالم ارزش پیدا میکنند .چنین
افرادی علیرغم اختالف در رنگ و زبان و فرهنگ ،همگی اسالم آورده و با اسالم آوردنشان ،نسب هرگز مسلمانی را
از مسلمانی دیگر جدا نمیکند یا چیزی را در دل یکی نسبت به دیگری به وجود نمیآورد تا بر او افتخار کند و تکبر
ورزد.

ِ
الس ْل ِم کَا َّف لة]
[ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ين ََمنُوا ا ْدخُ ُلوا ِف ِّ

(بقره)118 :
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«ای کسانی که ایمان آوردهاید! همگی به اسالم درآیید».
یعنی همگی با تمام وجود وارد اسالم شوید .همگی مسلمان شوید ،و زیر لوای اسالم قرار گیرید .همگی خود را منسوب
به آن پرچم واحد کنید:
ِ
ِِ
اع ُبدُ ِ
ون]
[إِ َّن ٰلذه ُأ َّمتُک ُْم ُأ َّم لة َواحدَ لة َو َأنَا َر هبک ُْم َف ْ

(انبیاء)91 :

«این ملت یگانهای بوده و من پروردگار همهی شما هستم ،پس تنها مرا بپرستید».
وقتی اسالم در میان اوس و خزرج ارتباط برادری ایجاد کرد ،و آن مرد خبیث یهودی فتنه ایجاد کرد و میخواست آتش
کینه و تفرقه را در بین آنها به وجود آورد ،پیامبر  با عصبانیت نزد آنها آمد و فرمود« :آیا با احکام (و تفکرات) جاهلی
میخواهید حکم کنید .در حالی که من در میان شما هستم؟ این تفکرات را رها کنید؛ زیرا این تفکرات ،تفکراتی منفور
ومضّر هستند».
میزان واقعی سنجش و ارزشیابی این است.
جایگاه اقوام امروزی در این میزان کجاست؟ آیا آنها در مسیر خدا و اسالم گام برمیدارند؟ یا در میانشان تفرقه به
وجود آمده و نسبت به هم کینه ایجاد شده است؟
حکم خداوند نسبت به آن ناسیونالیستی که میگوید :مسیحی عرب از مسلمان پاکستانی به من نزدیکتر است ،چیست؟
آیا مسلمانان نمیبینند که دشمنانشان برای ایجاد تفرقه در میانشان و گسستن اتحادشان ،به منظور بلعیدن یکدیگر تالش
میکنند و وقتی از این کار ناتوان شدند ،به بر افروختن آتش ناسیونالیستی در بینشان دامن میزنند و از این تفرقه و
جدایی سود میبرند و هرآنچه که نسبت به آنها بخواهند انجام میدهند؟
آیا بعد از این توطئهها کسی در این شکی دارد که این ملی گرائی با این تفکرات و شعارها« ،الالهاالاهلل» را نقض می-
کند؟
***
اما دمکراسی ،خود فتنه بزرگی است؛ فتنهای که بسیاری از دعوتگران امروز همچون برادرانشان که به فتنهی
ناسیونالیستی گرفتار شدند ،بدان گرفتار شدهاند .اما شکی در اخالص چنین دعوتگرانی نداریم ،اما با این وجود می-
گوییم :آنها در این زمینه فریب خوردهاند .آنها چنین گمان میکنند که از این طریق به اسالم خدمت میکنند .چنین
امری به سبب تشابه ظاهری که بین دمکراسی و مسئلهی شورایی که خداوند امت اسالمی را به التزام به آن دستور داده
است ،بر آنها چنان مشتبه شده که گمان میکنند اسالم و دمکراسی یک چیز واحدی هستند ،یا دو چیز هم جنس هستند
که ممکن است در کنار هم چیز واحدی را تشکیل دهند.
به نظر من عاملی که آنها را به دمکراسی جذب کرده این است که آنها چنین گمان میکنند که دمکراسی شکل اجرایی
روح اسالم است ،بنابراین تالش مینمایند که حکومت را در یک نظام دمکراسی به دست گیرند .عامل دیگر تضمین-
هایی است که دمکراسی برای افراد در مقابل دولت و حکومت تقبل میکند .پس وقتی این دعوتگران خود را در یک
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نظام استبدادی که آنها را آواره و تعذیب و حتی به اعدام محکوم میکند ،میبینند ،میگویند :ای کاش نظامی
دمکراسی میداشتیم که دعوت و دعوتگران را از ظلم و استبداد حمایت میکرد.
این درست ،اما چنین مسئلهای فریب دمکراسی خوردن را توجیه نمیکند.
مسئلهی بسیار مهمی در زندگی مؤمن مطرح است؛ مسئلهای که از عقیدهاش سرچشمه گرفته و از همانجا آغاز میشود و
در فکر و رفتارش جریان مییابد .این مسئلهی بزرگ این است« :معبود کیست»؟ «خدا ،یا خدایان دیگر با او همکارند .یا
غیر او معبودی نیست»؟ بعد از این مسئله و به دنبال آن ،مسئلهی دیگری که ارتباط عمیقی با مسئلهی ایمان دارد به وجود
میآید که مسئلهی «تشریع» یا تدوین قوانین میباشد که «قانونگذار کیست»؟
اما مسئلهی اول در دمکراسی «الحاد» است که در لفاف شعار «آزادی بندگان» پیچیده شده است.
مسئلهی قانونگذاری در دمکراسی نیز مشخص است ،و آن این که حق حالل و حرام کردن و مصدر تمام مسائل و
قدرت ها امت و پارلمان نمایندگان امت است ،صرف نظر از وجود ثروتمندانی که ثقل واقعی و قدرت اصلی جامعه در
دست آنها است و در پشت پردهای زیبا قرار دارند ،پردهای که به نیابت از مردم و به نمایندگی از آنها و به نمایندگی از
آزادی اختیار و بیان آنها عمل میکند .وقتی بخواهیم نظریهای را نقد کنیم (بر آن ایراد وارد کنیم) ،در پارلمان یک
کمیسیون عالی قانونگذار وجود دارد که هیچ معاقبه و سرزنشی متوجه آنها نمیشود ،اگرچه فساد را نیز مباح کنند که
مباح هم کردهاند و اگر چه فسادهای نادر را نیز مباح کنند که مباح هم کردهاند و اگرچه...
دعوتگران مسلمانی که ادعای دمکراسی میکنند ،وقتی با چنین نقدهایی مواجه میشوند میگویند :نه ،نه ،منظور ما
شورای اسالمی است ،شورایی که ملتزم به کتاب خدا و سنت رسولش  باشد ،شورایی که در چارچوب مقاصد
شریعت و مصالح امت اجتهاد در آن صورت گیرد.
هیچ شکی نداریم که چنین دعوتگرانی هدفشان از شورا همین است .اما خالصانه و دلسوزانه به آنها میگوییم:
آنچه شما ادعایش را میکنید ،دمکراسی نیست ،بلکه اسالم است ،و هیچ اسم دیگری جز اسالم ندارد.
از حکومت های دمکراسی اصیل سوال کنید که :ما میخواهیم دمکراسی را اجرا کنیم ،اما میخواهیم شراب را حرام
کنیم .فوراً خواهند گفت :این دخالت در آزادیهای فردی است که قانون دمکراسی این اجازه را نمیدهد.
از آنها بپرسید :ما میخواهیم دمکراسی را اجرا کنیم ،اما میخواهیم زنان محجّب باشند .خواهند گفت :چنین حقی را
ندارید .براساس قانون دمکراسی آزادیهای شخصی محفوظ است.
از آنها بپرسید :میخواهیم دمکراسی را اجرا کنیم ،و ملتزم به مسائل دینی باشیم و ربا و زنا را ممنوع کنیم ،و وسائل
اعالن جمعی را از نشر فساد و الحاد منع نماییم .خواهند گفت :تفکر تو تفکر دمکراسی نیست .آنچه بر دمکراسی
حکومت می کند و حاکم است ،ارادهی مردم است ،و شما نمیتوانید چیزی را بدون رضایت مردم بر آنها تحمیل کنید.
این در حالی است که خداوند میفرماید:
ُون َُُهم ِْ
ِ ٍ
[و ما ک َ ِ ِ
اْل َ َْي ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِل ْم]
َان ُْل ْؤم ٍن َو لَ ُم ْؤمنَة إِ َذا َق َض اَّللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر لا َأ ْن َيک َ ُ
َ َ

(احزاب)16 :

«هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند ،اختیاری از خود در آن ندارند».
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به داعیان مسلمانی که ادعای دمکراسی میکنند ،دلسوزانه و برادرانه میگوییم:
دمکراسی موجود هیچ ارتباطی با اسالم ندارد؛ زیرا اساساً مخالف هرگونه مصدر التزامی است؛ التزام به هر شکل و از
طرف هرکسی که باشد ،حتی خدا .اولین چیزی که این دمکراسی با آن مبارزه میکند ،التزام به اوامر خداوند است.

به آنها می گوییم :دمکراسی هیچ ارتباطی با اسالم ندارد؛ زیرا سردمداران دمکراسی راه را برای هر فاسد و مفسدی در
زمین گشودهاند؛ اما برای اسالم و مسلمین هیچ راه و مسیری را باز نکردهاند .مسئلهی الجزایر برای همیشه در یادها خواهد
ماند .هرگروهی در انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد حق حضور در پارلمان را دارد ،جز مسلمین.
با خودمان صادق باشیم و با مردم نیز .آنچه در پی آن هستیم اسالم است و هیچ نام دیگری غیر از اسالم ندارد.
این داعیان گمان میکنند که اگر هویت خود را پنهان کنند و لباس دمکراسی بپوشند ،به آنها اجازه خواهند داد که
فعالیت و رشد کنند ،هرگز ،هرگز ،همانا سگ شکاری حس بویایی قویی دارد که از فاصلههای خیلی دور بوها را
استشمام و احساس میکند.

[ َفاصدَ ع بِم ت ُْؤمر و َأع ِر ْض ع ِن ا ُْْل ْ ِ ِ
ي]
ْشک َ
َ
ْ ْ َ َُ َ ْ

(حجر)94 :

«آشکارا بیان کن آنچه که بدان دستور داده شدی و به مشرکان اعتنا مکن».
یکی دیگر از نواقض «الالهاالاهلل» مسئلهی حامی و مدافع و یار و یاور و پیروی کردن از دشمنان خداست.
[ل َ َ ِ
َاء ُل ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاَنُ ْم َأ ْو َع ِش َْي َ ُِت ْم
ُون بِاَّللَِّ َو ا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر ُي َوا هد َ
َتدُ َق ْوم لا ُي ْؤ ِمن َ
اء ُل ْم َأ ْو َأ ْبن َ
ون َم ْن َحا َّد اَّللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو کَانُوا َ َب َ
ِ
َّات َ َْت ِري ِمن َ َْتتِها ْاْلََنار َخالِ ِد ِ
اْليم َن و َأيدَ لم بِروحٍ ِمنْه و يدْ ِخ ُلهم جن ٍ
ِ
َب ِف ُق ُل ِ
ض اَّللَُّ َعن ُْه ْم َو
ْ َ
َ
ُ ْ َ
ُأو ٰلئ َک َکت َ
َْ ُ
ُ َ ُ
وُبِ ُم ْ ِ َ َ َّ ُ ْ ُ
ين ف َيها َر َ
(مجادله)11 :
ون]
َر ُضوا َعنْ ُه ُأو ٰلئِ َک ِحزْ ُ اَّللَِّ َألَ إِ َّن ِحزْ َ اَّللَِّ ُل ُم ا ُْْل ْفلِ ُح َ
«مردمانی نخواهی یافت که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند ،ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با خدا و رسولش
دشمنی ورزند .هرچند که آنان پدران یا پسران یا برادران و یا قوم و قبیله ایشان باشند ،چرا که مؤمن هستند و خدا بر دل-
هایشان رقم ایمان زده است و با نفخهی ربانی خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است ،و ایشان را به باغهای
بهشتی داخل گردانیده که از زیر آنها رودبارها روان است ،و جاودانه در آن میمانند .خدا از آنان خشنود و ایشان هم از
خدا خشنود ،ایشان حزب خدایند .هان حزب خدا قطعاً پیروز و رستگارند».
علیرغم وضوح و روشنی نصّ قرآن و تأکیدش بر این مسئله ،جاهلیت معاصر از یک طرف و مکر و حیلهی دشمنان
اسالم نسبت به امت اسالمی از طرف دیگر ،مسلمانان را نسبت به این تاکیدات تا جایی سست کرده که چنین گمان می-
کنند که این تأکید خاص گذشته بوده و امروز وضع و شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین در جهان امروز و عصر حاضر
هیچ ضرورتی بر عملی ساختن دستورات مذکور در آیه نیست.
جهانی شدن ...بشریت  ...دهکدهی واحد...

هرگاه دربارهی دهکدهی واحد و یکپارچه چیزهایی را میشنوم ،مسئلهی «بوسنی و هرزگوین» و «فسادها و جنایتهایی»
که حتی وحشیان از انجام دادنش شرم دارند ،از یک طرف ،و موضعگیری جهانیان که فرصت کافی در اختیار
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جنایتکاران قرار میدادند تا با اعصاب آرام این جنایتها را انجام دهند ،و مسلمانان را بیشتر و بیشتر نابود کنند ،از طرف
دیگر ،در ذهنم تداعی میشود .تمام این جنایتها در یک دهکدهی واحد ،تحت نظام نوین جهانی انجام میگرفت.
تمام ساکنان این روستای واحد مجازند که دارای ویژگیهای خاص به خود باشند ،جز مسلمانان .مسلمانان بهتر است که
در جمع ذوب شوند ،و نسبت به تمام جهانیان حتی آنهایی که شکمهایشان را پاره پاره کرده و اجسادشان را تکه تکه و
به ناموسشان تجاوز کردهاند ،اظهار محبت و دوستی کنند ،زیرا این وحشیان انسانهای معصومی هستند.
فقرا ،شکست خوردگان (کسانی که هویت خود را از دست دادهاند) و ذوب شدگان در ذلت ،فریاد بر میآورند که:
«دیگران را به تعصب نسبت به اعمال و تفکرات و حتی احساساتشان آگاه نکنید (دعوت نکنید) ،چنین کاری عیب و
ناپسند است ،زیرا مردم همگی چون ساکنان روستای واحد هستند .مواظب باشید از این روستای واحد فاصله نگیرید،
وگرنه متهم به متعصب و خشونتگرا خواهید شد ،اسالم دین تسامح است ،پس به جهانیان تسامح اسالمی عرضه کنید،
امید که از اسالم راضی شوند».

[ َو َل ْن ت َْر َض َعن َْک ا ْل َي ُهو ُد َو لَ الن ََّص َارى َحتَّى َت َّتبِ َع ِم َّلت َُه ْم]

(بقره)111 :

«مشرکان پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند».
ون ُي َقاتِ ُلو َنک ُْم َحتَّى َي ُر هدوک ُْم َع ْن ِدينِک ُْم إِ ِن ْاستَ َطا ُعوا] (بقره)112 :
[و لَ َيزَ ا ُل َ
َ
«مشرکان پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند».
اسالم دین تسامح است ،نه دین ذلت.
اسالم تنها دینی است که در تاریخ بشریت پیروان ادیان دیگر را محترم شمرده و به خاطر داشتن دینی دیگر به آنها ظلم و
ستم نکرده است .وقتی ابو عبیده

داخل شام شد ،ساکناناش که مسیحی بودند ،به او گفتند :شما در حالی که هم

کیش ما نیستید از هم کیشانمان نسبت به ما مهربانتر و رئوفترید .وقتی اروپای مسیحی به یهودیان ظلم کردند و آنها را
فراری دادند ،هیچ مکانی جز اندلس نیافتند که به آنجا پناه ببرند .وقتی اندلس سقوط کرد یهودیان با مسلمانان از دست
ظلم و فساد مسیحیان فرار کردند ،دولت عثمانی به آنها پناه داد و به منطقهی «سالنیک» انتقال داده شدند .در آنجا زندگی
کردند تا زمانی که دولت عثمانی پس از شکست دادن دولت و پیروزی بر آنها ،با شکلی زیبا و محترمانه به کشور خود
برگرداند.
این که اسالم دین تسامح است ،درست است ،اما با عزتی که از ایمان سرچشمه میگیرد.
مسلمانان افتخار میکنند که راه هدایت را شناخته و در چنان مسیری گام برمیدارند که پیرو و دنبالهرو گمراهان نیستند.
اسالم رفتار نیکو و حسنهای را با دیگران در پیش میگیرد ،اما به شرط این که با او دشمنی نکنند:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
ين َو َل ْ ُ ْ ِ
ين َل ْ ُي َقاتِ ُلوک ُْم ِف الدِّ ِ
ي
ب ا ُْْل ْقسط َ
ول ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اَّللََّ َُي ه
َب ُ
[لَ َين َْهاک ُُم اَّللَُّ َع ِن ا َّلذ َ
ُير ُجوک ُْم م ْن د َيارک ُْم أ ْن ت َ ه
ِ
ال ُروا َع َل إِخْ َر ِ
ين َو َأ ْخ َر ُجوک ُْم ِم ْن ِد َي ِ
ين َقا َت ُلوک ُْم ِف الدِّ ِ
اجک ُْم َأ ْن ت ََو َّل ْو ُل ْم َو َم ْن َيت ََو َُُّه ْم
ارک ُْم َو َظ َ
* إِن ََّم َين َْهاک ُُم اَّللَُّ َع ِن ا َّلذ َ
َف ُأو ٰلئِ َک ُل ُم ال َّظ ُ
(ممتحنه)8-9 :
ون]
اْل ِ َ
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«خداوند شما را باز نمیدارد از اینکه نیکی و بخشش کنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیدهاند و از شهر و
دیارتان نراندهاند .خداوند نیکوکاران را دوست میدارد .اما خداوند شما را باز میدارد از دوستی ورزیدن با کسانی که به
خاطر دین با شما جنگیدهاند و شما را از شهر و دیارتان بیرون راندهاند ،و برای اخراج شما پشتیبانی کردهاند و یاری داده-
اند ،کسانی که ایشان را به دوستی گیرند ،ظالم و ستمگرند».
مسلمانان امروز انسانهای ضعیفی هستند .در اکناف و اطراف زمین مردمان دیگر به گونهای از آنها باج میگیرند که
نمی توانند خود را بازیاند .خداوند بر آنها مباح کرده است که در حال ضعف با دشمنان اظهار دشمنی نکنند ،اما در هیچ
حالتی بر آنها مباح نکرده که والیت دشمن را بپذیرند .عدم اظهار دشمنی مسئلهای است و پذیرش والیت مسئلهی دیگر.
والیت عبارت است از :دوستی قلبی ،و یاری دادن و محبت ورزیدن نسبت به دیگری .اینها مسائلی هستند که مسلمانان
تنها باید نسبت به یکدیگر داشته باشند:
ِ
ِ
ُون الْکَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
[لَ يت ِ
ِ
ش ٍء إِلَّ َأ ْن َت َّت ُقوا ِمن ُْه ْم ُت َقا لة َو
َّخ ِذ ا ُْْل ْؤ ِمن َ
ون ا ُْْل ْؤمن َ
َ ْ َ َ ْ ُ
َ
ي َو َم ْن َي ْف َع ْ ٰذل َک َف َل ْي َس م َن اَّللَِّ ف َ ْ
(آل عمران)18 :
َي ِّذ ُرک ُُم اَّللَُّ َن ْف َس ُه َو إِ ََل اَّللَِّ اْلَْ ِص ُْي]
َُ
« مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند و هرکه چنین کند (رابطه او با خدا گسسته
است و) وی را در چیزی از (رحمت) خدا نیست ،مگر آنکه (ناچار شوید و) خویشتن را از (اذیت و آزار) ایشان مصون
دارید و خداوند شما را از (نافرمانی) خود برحذر میدارد و بازگشت به سوی اوست».
بله ،خداوندشما را از عذاب خود میترساند و او بر دلهایتان آگاه است و بر راههای نفوذ شیطان به درون دلها نیز آگاه
است .شما را میترساند از این که شیطان در حالت ترس و ضعف دردلهایتان نفوذ کند و به شما بگوید :تنها راه نجات
شما پذیرش والیت کفار است ،پس آن را بپذیرید تا از آنها و اعمال زشتشان در امان باشید.
در اسالم هیچ والیتی پذیرفته نیست ،حتی در حالت ضعف .تنها چیزی که مقبول است عدم اظهار دشمنی نسبت به
دشمنان ،و عدم تحریک آنها به منظور جلوگیری از تجاوز ،آن هم در حالتی که مسلمانان توانایی مقابله با آنان را نداشته
باشند (در حالت ضعف)
اما والیت درونی یعنی اظهار محبت قلبی نسبت به غیر ،جایز نیست ،زیرا «الالهاالاهلل» را نقض میکند .این محبت قلبی
موانع درونی که تمییز مؤمن از غیرمؤمن است را از بین میبرد ،در نتیجه مؤمن به تدریج به سوی دشمنان خدا میل و
گرایش پیدا میکند و نهایتاً دیناش را فراموش کرده و مانند آنها میگردد:
ون الْکَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
[ا َّل ِذين يت ِ
َزَّل َع َل ْيک ُْم ِف الْکِتَا ِ
ُون ِعنْدَ ُل ُم الْ ِعزَّ َة َفإِ َّن ا ْل ِعزَّ َة َّللَِّ ََجِيع لا * َو َقدْ ن َ
ي َأ َي ْبتَغ َ
َّخ ُذ َ
ون ا ُْْل ْؤمن َ
َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ
وضوا ِف ح ِد ٍ
َأ ْن إِ َذا س ِمعتُم َي ِ
يث غ ْ ِ
ال َت ْق ُعدُ وا َم َع ُه ْم َحتَّى َ ُ
ات اَّللَِّ ُي ْک َف ُر ِ َُبا َو ُي ْست َْهز َُأ ِ َُبا َف َ
ُي ُ
َْي ِه إِ َّنک ُْم إِذ لا ِم ْث ُل ُه ْم إِ َّن اَّللََّ َج ِام ُع
َ
َ ْ ْ َ
ِ
ِِ
(نساء)119-141 :
ين ِف َج َهن ََّم ََجِيع لا ]
ا ُْْلنَافق َ
ي َو ا ْلکَاف ِر َ
«این منافقان کسانی هستند که کافران را به جای مؤمنان به سرپرستی و دوستی میگیرند .آیا عزت را در پیش کافران
میجویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خداست .خداوند کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنیدید که
به آیات خدا کفر ورزیده میشود و آیات خدا به بازی گرفته میشود ،با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن
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دیگری بپردازید .بی گمان در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود .شکی نیست که خداوند منافقان و کافران را
همگی در دوزخ گرد میآورد».
این در زمینهی والیت و محبت قلبی است .حال همکاری با آنها نه بر اساس تقوا ،بلکه با تمام شدن جنگ بر علیه اسالم و
مسلمین چگونه خواهد بود؟!
***
تمام موارد ذکر شده ،نواقض «الالهاالاهلل» بودند که متأسفانه بسیاری از مردم غافالنه دچار آنها شدهاند .اگر به موارد
مذکور ،نواقض عقیدتی و عبادتی را اضافه کنیم مثالً :خداوند در تدوین قوانیناش پیشوایان و صالحانی را شریک خود
قرار داده است یا امورات زمینی را به آنها واگذار کرده که با عقل و فکرشان تدبیر امور کنند.
یا مسئلهی دعا و استغاثه و نذر و ذبح و ...که متوجه مردگانی میشود که مالک کوچکترین نفع و ضرری برای خود
نیستند ،حتی زمانی که زنده بودند .یا اعتقاد به این که جهان تصادفی و بدون هیچ هدف و برنامهای مشخص آفریده شده
است.یا طبیعت ،خالق همه چیز است و کسی قدرت آفریدن آن را ندارد.یا اینکه تمام امور زندگی ،بادها و باران و گرمی
و سردی و آتشفشانها و زلزله ها براساس قوانین طبیعت اتفاق میافتند و اراده خداوند در این امور هیچ دخالتی ندارد
و ...در این صورت با توده ابر سیاه فشردهای مواجه میشویم که «الالهاالاهلل» را پوشانده است و برای زدودناش تالش دو
چندان میطلبد تا «الالهاالاهلل» نقش مؤثر و زندهی خود را در زندگی ایفا کند و این اولین وظیفهی «بیداری اسالمی»
است.

154

www.ghotb.net

الالهاالاهلل روح زندگی

وظایف بیداری اسالمی
بیداری اسالمی ،امروز با مسئولیت بسیار بزرگی روبر است؛ مسئولیتی که قبالً هیچ حرکت اصالحی با آن روبرو نبوده
است .مشکالتی که امروز دامنگیر بیداری اسالمی است در هیچ برههای از زمان به این گستردگی و شمولیت نبوده
است.
در گذشته انحرافات بسیاری به وجود آمده و براساس قوانین و سنتهای الیتغیر الهی که کسی توان مقابله با آنها را
ندارد ،منجر به اثرات ناگواری در بافت جامعه اسالمی شدهاند.
یک بار صلیبیان آمدند و در بخش هایی از جهان اسالم رخنه کردند .یک بار تاتار آمد و دولت اسالمی را نابود کرد و
اندلس سقوط کرد و مسلمانان را از آن سرزمین بیرون راندند .امت اسالمی با تمام این مشکالت روبرو شده است ،اما
تمام این مشکالت نسبت به حوادث و مشکالت امروز بسیار جزئی و در سطح بسیار پایینی قرار دارند.
حوادث گذشته گاهی امت اسالمی را هدف قرار میداد و گاهی قسمتی از جهان اسالم را ،اما حوادث امروز تمام امت
اسالم و جهان اسالم را در بر می گیرد.
به نظر ما سبب این امر (مشکالت موجود) موضع گیری امت نسبت «الالهاالاهلل» است.
«الالهاالاهلل» و «محمد رسول اهلل» ریشه های اصلی امتی هستند که خداوند در زمین قدرت میبخشد:
ِ
ِ ِ ِ
ت ِف َْ ِ
ت اَّللَُّ ا َّل ِذين َمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
اء]
[ ُي َث ِّب ُ
اِل َياة الده ْن َيا َو ِف ْاْلخ َرة َو ُيض ه اَّللَُّ ال َّظاْل َ
ْ
َ َ
ي َو َي ْف َع ُ اَّللَُّ َما َي َش ُ

(ابراهیم)12 :

«خداوند مؤمنان را به خاطرگفتار استوار (و عقیده پایدارشان) هم در جهان و هم در آخرت ماندگار میدارد و کافران را
گمراه میسازد ،و خداوند هرچه بخواهد انجام میدهد».
قول ثابت در این آیه به معنی شهادت بر وحدانیت خداوند یعنی «الالهاالاهلل» و شهادت بر پیامبری محمد  یعنی
«محمدرسول اهلل» است.
به هر اندازه که امت بر مدلوالت «الالهاالاهلل» آگاه باشد ،به همان اندازه در اجرا و در میدان عمل به مقتضیات آن ملتزم
خواهد بود و در نتیجه به همان اندازه در زمین قدرت میگیرد؛ زیرا مقتضیات «الالهاالاهلل» در بردارندهی تمام وسایل و
عواملی است که خداوند به وسیلهی آن امتی را که خود بخواهد در زمین قدرت میبخشد.
این قدرت بخشیدن ،قدرتی مورد رضایت خداوند است .این قدرت قدرت استدراجی نیست که خداوند به کافران ،آنگاه
که اسباب آن را فراهم کنند ،میبخشد .چنین قدرت استدراجی در اثر خشم خداوند است که در نهایت سبب نابودی و
هالکت میشود:
ال ن ُِمده ل ُؤلَ ِء و ل ُؤلَ ِء ِمن ع َط ِ
[ ُک ًّ
َم ُظور لا]
اء َر ِّب َک َ ْ
اء َر ِّب َک َو َما ک َ
ْ َ
َ َ
ٰ
َان َع َط ُ

(اسراء)11 :

«ماهریک از اینان (طالبان آخرت) و آنان (دنیاپرستان) را از بخشایش پروردگارت کمک میرسانیم و بخشایش
پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است».
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ِ
ِ
َان ُي ِريدُ َْ
ين َل ْي َس َُُه ْم ِف ْاْل ِخ َرةِ إِلَّ
اِل َيا َة الده ْن َيا َو ِزينَت ََها ن َُوفِّ إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع َم َُُه ْم فِ َيها َو ُل ْم فِ َيها لَ ُي ْبخَ ُس َ
[ َم ْن ک َ
ون * ُأو ٰلئ َک ا َّلذ َ
الن َُّار]

(هود)15-16 :

«کسانی که خواستار زندگی دنیا و زینت آن هستند ،اعمالشان را در این جهان به تمام و کمال میدهیم .آنان کسانی
هستند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند».
[ َف َلم نَسوا ما ُذکِّروا بِ ِه َفتَحنَا ع َلي ِهم َأبوا ُک ِّ َ ٍ
ون * َف ُقطِ َع َدابِ ُر
َال ْم َب ْغ َت لة َفإِ َذا ُل ْم ُم ْبلِ ُس َ
شء َحتَّى إِ َذا َف ِر ُحوا بِ َم ُأوتُوا َأ َخ ْذن ُ
ْ َ ْ ْ َْ َ
ُ
َّ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َو َْ
ي] (انعام)44-45 :
اِل ْمدُ َّللَِّ َر ِّ الْ َعا َْل َ
ا ْل َق ْو ِم ا َّلذ َ
«هنگامی که ف راموش کردند آنچه که بدان متذکر شده بودند ،درهای همه چیز را به رویشان گشودیم تا آنگاه که بدانچه
به انها داده بودیم شاد شدند ،ما به ناگاه آنان را گرفتیم و آنان مأیوس ماندند .نسل ستمکاران ریشه کن شد و ستایش تنها
پروردگار جهانیان را سزاست».
اما وضعیت مسلمانان کامالً فرق میکند:
ض کَم استَخْ َل َ ِ
ِ
[وعدَ اَّللَُّ ا َّل ِذين َمنُوا ِمنْکُم و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّکن ََّن َُُه ْم ِدين َُه ُم
ف ا َّلذ َ
َّ
ْ َ َ
َ َ
اِلات َل َي ْستَخْ ل َفن َُّه ْم ِف ْاْلَ ْر ِ َ ْ
َ َ
ا َّل ِذي ْارت ََض َُُه ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن لا َي ْع ُبدُ ونَنِي لَ ُي ْ ِ
ُون ِب َش ْيئ لا] (نور)55 :
ْشک َ
«خداوند به کسانی که ایمان آوردهاند از شما و اعمال صالح انجام دادهاند ،وعده میدهد که آنان را قطعاً در زمین
جایگزین خواهد کرد همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است .همچنین آیین ایشان را که برای آنان
میپسندد حتماً پا بر جا و برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان را به آرامش و امنیت مبدل میسازد (آنچنان
که ) مرا میپرستند و چیزی را انبازم نمیگردانند».
ِ
ِ ِ
ِ
ش َر َّب ُه] (بینه)8 :
ض اَّللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه ٰذل َک َْل ْن خَ َ
[ َر َ
«خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند ،این از آنِ کسی است که از خداوندش بهراسد».
دالیل ضعف و عقب ماندگی و از دست دادن قدرت و ارزش واقعی در میزان مردم هرچه باشد ،در نهایت به یک عامل
برمیگردد و آن :کوتاهی کردن و عقب نشینی از مقتضیات «الالهاالاهلل» است؛ زیرا هیچ دلیلی خارج از چارچوب این
مقتضیات نیست.
میگویند :علت عقبافتادگی و ضعف به عقب افتادگی نیروهای نظامی بر میگردد (مشکل مشکل نظامی است)
میگویند :علت عقبافتادگی و ضعف به عقب افتادگی اقتصادی بر میگردد.
میگویند :علت عقبافتادگی و ضعف به عقب افتادگی علمی بر میگردد...
به عقب افتادگی فرهنگی یا اخالقی بر میگردد .آیا تمام این مسائل جزو مقتضیات «الالهاالاهلل» نیستند که قبالً به آنها
اشاره کردیم؟!
آیا مقتضیات «الالهاالاهلل» تمام این جوانب و زمینهها را شامل نمیشود خواه به صورت فرض عین یا به صورت فرض
کفایه؟!
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اما فروپاشی و نابودی سالهای اخیر در امت اسالمی به مشکالتی بر میگردد که در خالل قرنهای متمادی آن را در
برگفته و همین مشکالت مقتضیات «الالهاالاهلل» را پوشانده و ریشههای سه گانه و اصلی آن یعنی ریشه های ایمانی و
بندگی و قانونگذاری را در برگرفته است .در نتیجه چنین درختی سست شده و اگر لطف خدا نمیبود نزدیک بود که از
ریشه کنده شود.
به لطف خداوند در بیداری که آغاز شده است ،امت به سوی حقیقت «الالهاالاهلل» حرکت میکند .بیماری اینجاست...
شفا و معالجه نیز در همین برگشت و بازگشت است .بیداری اسالمی چنانچه گفتیم با مسئولیت بسیارسنگینی مواجه است
که باید قبل از هر چیز سنگینی آن را درک و مقدار تالش و جدیت الزم برای روبه رو شدن با این مشکالت را بسنجد.
یکی از مقتضیات دچار مشکل نشده است که معالجه آسان باشد .تنها گروه کوچک واندکی از امت اسالمی دچار
مشکل نشدهاند تا امت بدون توقف مشکل را حل کرده و این گروه کوچک نتواند حرکتش را به تعویق بیندازد .مشکل،
یک مشکل فراگیر است که تمام مقتضیات را در برگرفته است؛ مقتضیات فکری ،اخالفی و ...بیداری اسالمی در صدد
اصالح قسمتی از زندگی یا قسمتهایی از زندگی نیست ،بلکه در صدد اعادهی اصل و اساس ازدست رفته است.
اقامهی بنا و ساختمان دین ،نخست تالش طاقت فرسایی را میطلبید که رسول خدا  و یاران بزرگوارش آن را از خود
نشان دادند .اما برگرداندن اصلو اساس از دست رفته شاید کار بسیار سنگینی باشد .پیامبر  به یارانش فرمود:

ِ
ِ
يهن ي ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِمنکُم َقا ُلواَ :يا َنبِ ِّی اَّللِ! َأو ِم ُنهم؟ َق َال َب
جر َخس َ
«إِ َّن من َورائکُم َأ َّيا َم َّ
ومئذ بِ َم َأنتُم َع َليه َأ ُ
لمت ََم ِّسک ف ِ َّ َ َ
الص ِب ،ل ُ
و ترمذی )
(ابوداوود
ِمکنُم»
«بعد از شما روزگار محنت خواهد بود ،هرکس در آن روزها به دین خدا متمسک باشد ،اجر و پاداش پنجاه نفر از شما را
دراد .گفتند :ای پیامبر خدا! اجر پنجاه نفر از ما یا از خودشان؟ فرمود :اجر پنجاه نفر از شما».
سختی و مشقّت هر چه باشد و هر چند هم بزرگ باشد ،به فضل خدا بیداری صورت گرفته است و همچنان پیش می-
رود ،تا به اذن خداوند به اهدافش دست یابد و وعدههای خداوند در زمینهی پیروزی و سلطه بخشیدن امت بار دیگر
محقق شود.
اما بر امت اسالمی و بیداری اسالمی است که در این حرکت ،شتابزده عمل نکند و راه را طوالنی نگرداند و با این
شتاب پیروزی را به تاخیر نیندازد ،و فریب برخی بشارت ها را نخورد و چنان گمان کند که زمان چیدن میوه فرارسیده
است.
بر اوست که همهی تالش خود را بکار گیرد و از جسم و اشک و خونش استمداد جوید ،و تمام مشکالت راه را تحمل
کند به امید خدا و ارادهی او ،بعد از تالشها پیروزی خواهد آمد.
اولین وظیفهی بیداری اسالمی بیان و تبیین مقتضیات «الالهاالاهلل» است که به آنها اشاره کردیم.

بدون شک بیداری اسالمی در این زمینه تالشهای قابل توجهای را انجام داده است .نتیجه این تالشها بیداریی است که
به ویژه در میان قشر جوان به وجود آمده است .ویژگی این بیداری این است که« :الالهاالاهلل» تنها کلماتی نیست که با
زبان ادا شود ،و ایمان عبارت است از قول و عمل؛ عمل به مقتضیات «الالهاالاهلل».
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اما چنین گمانی که وظیفه انجام گرفته و آنچه میبایستی ادا شود ،اداء شده و اکنون نوبت انتقال به مسئلهای دیگر و
پرداختن به ان است ،تنها گمانی است فریب دهنده که واقعیتهای موجود آن را تکذیب میکنند.
وظیفه به طور کامل و به گونهای که مردم نسبت به نواقض «الالهاالاهلل» آگاهی کافی داشته باشند انجام نگرفته است:
[ َفمن ي ْک ُفر بِال َّطاغُ ِ
وت َو ُي ْؤ ِم ْن بِاَّللَِّ َف َق ِد ْاست َْم َس َک بِالْ ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى لَ ان ِْف َصا َم َُها َو اَّللَُّ َس ِميع َعلِيم ] (بقره)156 :
َ ْ َ ْ
«کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد ،به محکمترین دستاویزی در آویخته است که اصالً گسستن
ندارد ،و خداوند شنوا و داناست».
حکمت بزرگی در تقدم ذکر «کفر» نسبت به «طاغوت» بر ذکر « ایمان» به «خدا» درآیهی مذکور نهفته است ،زیرا وقتی
انسان طاغوت را نشناسد و ماهیت آن را درک نکند و سپس آگاهانه نسبت به آن کفر نورزد و بدان پشت نکند ،همچنان
در ایماناش شکافهایی وجود دارند و ایمانش نسبت به خدا خالص نخواهد بود ،و در نتیجه بنای سالمی بر آن اقامه
نخواهد شد.
طاغوت به سه ریشه مهم و بزرگ مرتبط است :یا به جنبهی اعتقادی یا به جنبه بندگی (عبادی) و یا به جنبه تشریعی
(قانونگذاری).
وقتی مردم به خوبی نواقض «الالهاالاهلل» را در این زمینههای سه گانه ،آن گونه که خدا بیان کرده ،نشناسند ،به طاغوت
کفر نمیورزند ،و دینشان را برای او خالص نمیگردانند.
آیا آگاهی دادن به مردم در این زمینه ها به طور کامل صورت گرفته است؟ واقعیت میگوید :برخی از دعوتگران در
بسیاری از این زمینهها و زمینههای متعلق و مرتبط با آن همچنان مردد و مشکوک هستند و این مردد بودن یا با تحت تاثیر
قرار گرفتن از تفکر ارجائی است یا با تحت تاثیر قرارگرفتن از تفکر تصوف و یا تفکر الئیک.
***
وقتی تبلیغ این مسائل و بیان و تبیین آنها اولین وظیفهی بیداری اسالمی است ،بنابراین بیان آنها به تنهایی کافی نیست.
درست است که بدون تبیین یک مسئله هیچ کاری روشن و مشخص نمی شود ،و اولین وظیفهی تمام پیامبران  بیان و
تبلیغ بوده است:
ول إِلَّ بِلِس ِ ِ ِ ِ
[ َو ما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
ي َُُه ْم] (ابراهیم)4:
ان َق ْومه ل ُي َب ِّ َ
َ
َ ُ
َ ْ َ
«ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش ،تا برای آنها (حقایق را ) روشن سازد».
[و َأ ْنزَ ْلنَا إِ َلي َک ِّ ِ
ي لِلن ِ
َّاس َما ن َ
ون] (نحل)44 :
ُزِّل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َفک َُّر َ
الذک َْر ل ُت َب ِّ َ
َ
ْ
«و قرآن را بر تو نازل کردیم تا چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است و تا آنان بیندیشند».
اما وظیفهی پیامبران  تنها در بیان و تبلیغ خالصه نشد؛ زیرا خداوند خوب میداند که شناخت اگر همچنان در اذهان به
صورت معلوماتی جمع شود و به دلها راه نیابد و تبدیل به وجدانی زنده نشود که دلها را بیدار کند و سپس از آنجا به
اعضاء منتقل نشود و تبدیل به رفتارهای عملی نگردد ،به تنهایی هیچ چیزی را در زندگی واقعی مردم اصالح نمیکند.
حقیقت ایمان عبارت است از :اعتقاد  ،وجدان و عمل.
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حرکت سازنده؛ حرکتی است که معلومات را از ذهن به قلب منتقل کند و سپس آنها را به رفتارهای واقعی و حقیقی
تبدیل کند .اینجاست که نیاز به نوعی دیگر از بیان و تبلیغ میرود که انبیاء  بدان اقدام کردهاند و دعوتگران بعد از
آنها هم این کار را انجام دادهاند و آن «تربیت» است.
در اینجا فرصت بیان برنامهای تربیتی که رسول خدا  یارانش  را براساس آن تربیت کرده ،نیست ،و نیز فرصت
بیان منهجی که دعوتگران امروز برای تربیت نیاز دارند نیست؛ زیرا بیان و ارائهی چنین برنامهای مجال و فرصت خاصی را
میطلبد؛ اما با این وجود در این فرصت کم به نکاتی چند اشاره میکنم.
نخست این که :تربیت احتیاج به الگو و اسوه دارد؛ زیرا بدون آن تربیت به طور مثبت وکامل انجام نمیگیرد.
پیامبر  هم برای یارانش و هم برای تمام امت الگو و اسوه بودند:
َان لَکُم ِف رس ِ
َان َي ْر ُجو اَّللََّ َو ا ْل َي ْو َم ْاْل ِخ َر َو َذک ََر اَّللََّ کَثِْي لا] (احزاب)11 :
ول اَّللَِّ ُأ ْس َوة َح َسنَة َْل ِ ْن ک َ
[ َل َقدْ ک َ ْ َ ُ
« در پیامبر خدا برای شما الگویی نمونه وجود دارد برای هرآن کس که به خدا و روز قیامت امیدوار است و بسیار خدا را
یاد میکند».
خداوند ،او  را با تمام صفات بشری که بزرگترین مربی تاریخ باید داشته باشد ،آراسته کرد ،اما الگو بودن پیامبر
خارج از چارچوب تواناییهای بشری نبود:

[لَ ُي َک ِّل ُ
ف اَّللَُّ َن ْفسال إِلَّ ُو ْس َع َها]

(بقره)186 :

«خداوند هیچ نفسی را بیش از اندازه وسعش مکلف نمیکند».
پایین ترین درجه از توانایی ،پایینترین درجه از مقتضیات «الالهاالاهلل» است.
مسئلهی دیگر این که :تربیت در اولین گامهای سازنده خود ممکن نیست یکباره در یک چارچوب و فضای وسیعی
صورت گیرد ،بلکه نخست باید از افرادی شروع شود که پایه و اساس دعوت قرار گیرند تا این افراد بتوانند بارسنگین
دعوت را تحمل کنند وبعدها برای سایرین الگو شوند .پس باید پایه و اساس چنین حرکتی به گونهای و در سطحی باشد
که شایستگی الگو شدن را داشته باشند؛ زیرا اگر در سطحی عادی باشد ،کافی نیست؛ چون نمیتواند وظایفاش را به
خوبی انجام دهد ،یعنی تنها تربیت افراد معدود کفایت نمیکند بلکه باید آنها تربیت شوند تا دیگران را تربیت کنند ،پس
برآنان است که دارای صفات و ویژگیهایی باشند که شایستگی الگو شدن و تاثیرگذاری بر دیگران را داشته باشند.
این اشاره سریعی بود بر وظیفهی بیداری اسالمی ،وظیفهی تبلیغ و تربیت.

بیداری اسالمی باید این را بداند که این دو وظیفه ،وظایف ساده و سهلی نیستند ،و باید در راه تحقق آنها تعجیل کرد
(دچار سهل انگاری نشد).
در زمینهی تبلیغ باید گفت :مردم تحت تاثیر افکار مرجئه و تصوف و حتی الئیک در قرون اخیر ،دچار مشکالت فکری
شده اند و این مشکالت در ذهن و دل آنها رسوب و نفوذ کرده است و به صورت حقایقی مسلّم و قطعی درآمده است،
پس وقتی بیداری اسالمی بخواهد آن مشکالت را از بین ببرد و مردم را به سوی حقایق کتاب خدا و سنت پیامبرش 
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مطابق آنچه سلف صالح آن را درک کرده دعوت کند ،با تعجب بسیاری روبرو میشود و به او خواهند گفت :با این
فکری که نابودکنندهی دین است از کجا آمدهای ؟!
تنها موانع ،این مشکالت و رسوبات نیستند ،بلکه رسانههای گروهی با تمام پایگاهها و توانائیهایشان مشغول فعالیت
هستند؛ پایگاه ایجاد اغتشاش و پارازیت ،پایگاه ایجاد تخریب ،پایگاه ایجاد فساد و ترویج آن .اما پایگاه ایجاد اغتشاش و
تخریب کار خود را براساس پارازیت بر علیه بیداری اسالمی و متهم کردن بیداری گاهی به تندروی و افراطی ،زمانی به
متعصب و ارتجاعی و زمانی به تفکری ایدهالیستی (تفکر خیالی و غیرقابل اجرا) پایه گذاری کرده است .و این شگرد و
عادت همیشگی جاهلیت در مقابل دعوت «الالهاالاهلل» بوده است:
[ َو َق َال فِ ْر َع ْو ُن َذ ُر ِ
وسى َو ْل َيدْ ُع َر َّب ُه إِ ِّّن َأ َخافُ َأ ْن ُي َبدِّ َل ِدينَک ُْم َأ ْو َأ ْن ُي ْظ ِه َر ِف ْاْلَ ْر ِ
ض ا ْل َف َسا َد]
وّن َأ ْق ُت ْ ُم َ

(غافر)16 :

«فرعون گفت :بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند .من از این میترسم که آئین شما را تغییر
دهد یا در زمین فساد را گسترش دهد».
اما پایگاه ایجاد فساد به گونهای دیگر کار تخریب را انجام میدهد و آن سرگرم کردن مردم و منصرف کردن آنها از
ذکر خدا و یاد آخرت ،و مشغول کردن آنها به آنچه غرایز حیوانیشان را تحریک میکند .در نتیجه از رشد بیزاری می-
جویند و از ماندن در گِل سیاه گندیده لذت میبرند و در برابر کسانی که بخواهند آنها را از وضع موجودشان رها کنند،
مقاومت میکنند؛ چون کرمی که از بیرون آمدن از خاک بیزاری میجوید و در برابر کسی که بخواهد او را از گل
گندیده نجات دهد مقاومت به خرج میدهد.
اما در زمینهی ترببیت باید گفت :موانعی که در این زمینه وجود دارند عبارتند از :واقعیت موجودی که امت اسالمی
قرنهاست با آن زندگی میکند ،واقعیتی که تمام جوانب زندگی را در برگرفته است .بازگرداندن مردم به سوی رفتار
اسالمی و ضرورت رشد حرکت از سطح عادی به سطح عالی ،تالش خستگی ناپذیری را میطلبد.
وضعیت موجود تنها مانعی در برابر جریان تربیت نیست ،بلکه مانعی در کنار موانع دیگر است .در جهان اسالمی ما ،الگو
بسیار کم است ،به ویژه در پنجاه سال گذشته ،اما با وجود این ،حرکت اسالمی قبل از این که به تعداد کافی مربیانی را
برای تربیت مردم آماده کند ،با سرعت زیادی متوجه کار تربیت شده است.
امروز ما با پدیده ی کمبود مربیان از یک طرف و استقبال زیاد قشر جوان از دین از طرف دیگر مواجه هستیم .بر بیداری
اسالمی است که جبران مافات کند و با جدیّت تمام بر تربیت مربیانی که میتوانند نیازهای جوانانی که به اسالم روی
میآورند را برآورده کنند ،همت گمارد وگرنه در حرکت اسالمی کفهایی به وجود خواهند آمد که بر سطح آب
آمده ،سپس خلوص و پاکی حرکت از بین میرود و با جریان آب کفها دور انداخته میشوند:

ُث ِف ْاْلَ ْر ِ
َّاس َف َي ْمک ُ
ض]
اء َو َأ َّما َما َينْ َف ُع الن َ
[ َف َأ َّما الزَّ َبدُ َف َي ْذ َل ُ
ب ُج َف ل

(رعد)12 :

«اما کفها دور انداخته میشود ،ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار میماند».
با وجود کمبود مربی ،خودِ مفهوم تربیت نیز در ذهن بسیاری از کسانی که کار تربیتی و تبلیغی میکنند ،آنگونه که باید
فهمیده شود ،فهمیده نشده است.
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برخی از گروههای اسالمی متهم به تربیت جهادی افراد و اهتمام به این جنبه و غفلت از سایر زمینهها هستند ،زیرا آنچه
آنها را به خود مشغول کرده است جنگهایی است که برعلیه حرکتهای اسالمی راه انداخته میشود ،در نتیجه مسلح
شدن برای دفاع در برابر این اذیّت و آزارها را واجب میدانند.
صرف نظر از دیدگاهی که در این زمینه در کتاب «واقعنا المعاصر» ذکر کردهام و همچنان هم بر آن معتقدم ،اما می-
گویم :این نوع از احزاب در ورود به مسئله مبارزات مسلحانه قبل از رسیدن زمانش بسیار عجله میکنند .من دربارهی
منهج بحث میکنم و میگویم :کوتاهی کردن در هر زمینهای از زمینههای تربیتی ،خواه زمینهی جهادی باشد یا هر زمینه
دیگر ،به جریان تربیت ضربه میزند و آن پایگاه و ستون محکمی که باید ساخته شود ،به طور مطلوب ساخته نخواهد
شد.
برخی از گروه ها و احزاب اسالمی متهم به تربیت روحی افراد و اهتمام دادن به این جنبه از جوانب تربیتی و غفلت از
سایر جوانب به ویژه جنبهی سیاسی هستند .بدون شک هرحرکتی براساس تربیت روحی افراد بنا نشده باشد ،بنایش اگر
چه بسیار هم خوب ساخته شده باشد ،در نهایت منقرض خواهد شد .اما تربیت روحی هدف اصلی نیست ،بلکه وسیلهای
است برای تحکیم بنا و تقویت ستون حرکت .اگر آن را هدف اصلی قراردهیم و به مسائل دیگر نپردازیم ،حرکتی که
آغاز کردهایم حرکتی مطلوب نیست و ناقص میباشد.
برخی از احزاب اسالمی متهم به تربیت علمی و اهتمام دادن به مسائل علمی افراد و غفلت از سایر جوانب تربیتی هستند.
بدون شک توجه به مسائل علمی یکی از ضروریات هرحرکت اسالمی است .علم اساس و پایه و ستون دین است.
خداوند پیامبرش  را تعلیم میدهد که:
ان ِم ْن َع َل ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر هب َک ْاْلَک َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ْ ِ
اس ِم َر ِّب َک ا َّل ِذي خَ َل َق * َخ َل َق ْ ِ
اْلن َْس َ
اْلن َْس َ
[ا ْق َر ْأ بِ ْ
ان َما َل ْ
َي ْع َل ْم]

(علق)1-5 :

«بخوان به نام پروردگارت ،پروردگاری که آفرید .آفرید انسان را از خون بسته .بخوان ،پروردگار تو بزرگوار و بخشنده-
تر است .همان خدایی که به وسیله قلم آموخت .به انسان چیزهایی را آموخت که نمیدانست».

اع َل ْم َأ َّن ُه لَ إِ ٰل َه إِلَّ اَّللَُّ] (محمد)19 :
[ َف ْ

«بدان که جز او فرمانروا و فریادرسی نیست».
اما علم به تنهایی و توجه محض به آن ،چیزی را در عالم واقع نمیسازد ،تنها کاری که در مسائل دینی میکند فارغ-
التحصیل کردن فقیهان و عالمانی است که به مسائل حدیثی از لحاظ سقم و صحت آن ،و به مسائل احکام موجود در
کتاب و سنّت آگاه هستند و بس ،وکتابهایی را که در این زمینه خواهند نوشت؛ کتابهایی هستند که در قفسههای
کتابخانه ها گذاشته میشود و هیچ حرکتی را در دنیا به وجود نخواهد آورد ،اگر هم حرکتی را به وجود آورند ،در یک
چارچوب محدودی خواهد بود که فساد موجود در زمین را اصالح نخواهد کرد.
برخی از گروهها و احزاب اسالمی متهم به تربیت سیاسی افراد و غفلت از جوانب دیگر تربیت یا کم توجهی به آن
جوانب هستند .بدون شک آگاهی سیاسی یکی از ضروریات و واجبات حرکت اسالمی است ،و بسیاری از حرکت ها

161

الالهاالاهلل روح زندگی

www.ghotb.net

به سبب ضعف در این جنبه ،اهداف و توطئههایی که نسبت به آنها انجام میگیرد را درک نمیکنند ،توطئههایی که می-
خواهند به تدریج نیرو و تواناییهای حرکتهای اسالمی را از بین ببرند و آنها را به مسائل جانبی مشغول کنند ،تا از
مسائ ل مهم تربیتی غافل شده و در نتیجه به یک حرکت مضطرب تبدیل شده و در نهایت ضربه بخورند و یا در دامی
گرفتار شوند که دشمن برایشان چیده است .اما با وجود تمام این مسائل آگاهی سیاسی برای یک حرکت مطلوب ،به
تنهایی کافی نیست.
هرگاه بیداری سیاسی در یک حرکتی بر جوانب دیگر فایق آید ،جوانب دیگر از جمله جنبهی اخالقی رشد نخواهد کرد
یا اخالصی که باید یک دعوتگر و مربی داشته باشد در آن یافت نمیشود ،یا افراد چنین حرکتهایی بر بال و مصیبت
وارده چندان صابر نیستند ،یا دارای چندان قدرتی نیستند که حق مظلومان را از ظالمان بستانند ،یا اموراتشان را بدون
حکمت انجام خواهند داد .پس چنین آگاهی سیاسی چه فایدهای در برخواهد داشت؟ آیا اساساً سایر ارکان حرکت می-
توانند برچنین آگاهی سیاسی تکیه کنند؟!
بسیاری از جوانب تربیت در جریان یک تربیت اصیل ،اصل و پایه هستند که برخی از حرکت ها از آن غفلت کردهاند.
دلیل این غفلت یا به خاطر اهتمام بیش از حد به جوانب دیگر است یا به علت عدم احساس نیاز به آن میباشد.
در کتاب «واقعنا المعاصر» به برخی از این جنبهها که توجه کافی به آنها نشده است اشاره کردهام علت این بی توجهی
عدم احساس نیاز به آنها بوده است .در اینجا به برخی از این جنبهها که به مقتضیات «الالهاالاهلل» مرتبط هستند ،و بر
بیداری اسالمی است که به منظور زنده کردن آنها در دل پیروانش به آنها توجه کافی داشته باشد ،اشاره میکنم.
اعتقاد راسخ به این که :تنها خداوند «روزی دهنده» و «صاحب قدرت» است و تنها او میتواند «جلب کنندهی نفع» و «دفع
کنندهی هر ضرری» باشد .اعتقاد به این که« :مرگ و حیات تنها در دست اوست» ،مسائلی هستند که در امر تربیت
بسیارکم به آنها توجه میشود .اما اغلب به اعتقاد نظری و یقین ذهنی که در اولین مراحل ایمان حاصل میشود اکتفا
کردهایم ،اما این یقین ذهنی در زمان مشکالت دچار تزلزل میشود ،در حالی که مصیبت و مشکالت یکی از سنتهای
خداوند است که همیشه متوجه مخلوقاتش میشود:
ِ
ِ
ُون * و َل َقدْ َف َتنَّا ا َّل ِذ ِ
ِ
ب الن ُ َ
ين َصدَ ُقوا َو
ين م ْن َق ْبل ِه ْم َف َل َي ْع َل َم َّن اَّللَُّ ا َّلذ َ
َ
َتکُوا َأ ْن َي ُقو ُلوا ََمنَّا َو ُل ْم لَ ُي ْفتَن َ َ
[ال * َأ َحس َ
َّاس أ ْن ُي ْ َ
ِ
ي] (عنکبوت)1-1 :
َل َي ْع َل َم َّن ا ْلکَاذبِ َ
«الم .آیا مردمان گمان میکنند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و ایشان آزمایش نمیگردند؟ ما
کسانی را که قبل از ایشان بودهاند آزمایش کردهایم ،آخر باید خدا بداند چه کسانی راست میگویند و چه کسانی دروغ
میگویند».
چقدر به رسوخ چنین ایمانی اهمیت دادهایم تا از یقین ذهنی به یقین قلبی تبدیل شود ،و دل را چنان فراگیرد که به «قَدَر»
خداوند مطمئن گردد و با یقین ثابت و گامهای استواری که حوادث و مشکالت آن را متزلزل نکنند ،با آنها مواجه
شود؟
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وضعیت ناگوار سرزمین هایی که بیشتر مسلمانان در آنها زندگی می کنند چیزی جز هرج و مرج و اضطراب شخصیتی
که گاهی شعله ور می شود و بعد از مدتی به سرعت خاموش می شود ،نیست .در کتاب «واقعنا المعاصر» به تفصیل به این
مطلب اشاره کرده ام .این در حالی است که اسالم مردم را با واقیعت های زندگی روبرو کرده و در میان آنها بهترین امت
را به وجود میآورد .هرگاه نور اسالم در دلهای مردم رو به ضعف نهاد ،مردم به آن وضعیت ناگوار برخواهند گشت.
ما مسلمانان برای عالج چنین مشکلی که به مشکالت فرهنگی مشهورند ،چقدر تالش کردهایم؟
ما میگوییم :عالج این مشکالت در توجه به مقتضیات «الالهاالاهلل» است و با آن مرتبط میباشد؛ زیرا یکی از مقتضیات
«الالهاالاهلل» ،مقتضیات فرهنگی است.
بهتر است برخوردهای شدیدی که متوجه حرکتهای اسالمی میشود ،و نیز مکر و حیلههایی که مسیحیان و
صهیونیستهای جهانی و نوکران دست پروردهی آنان در سرزمینهای اسالمی با هدف تنگ کردن فضا برای فعالیت
حرکتهای اسالمی به کار میگیرند را در لیست مشکالت و موانع موجود در مسیر تربیت قرار دهیم.
تمام موارد ذکر شده ،موانع و مشکالتی هستند که در مسیر تربیت قراردارند .با وجود تمام این مشکالت و موانع ،آیا باید
دست روی دست گذاشت و هیچ کاری انجام نداد؟!
چه کسی ازما مسئولیت این سکوت را در روز قیامت در مقابل خداوند برعهده خاهد گرفت؟!
هرگز نباید سکوت کرد .برماست که موانع را شناسایی کرده ،تا تالش و کوشش الزم را جهت مقابله با آنها به کار
گیریم ،و پیروزی را به تاخیر نیندازیم .برماست که با شتاب گام بر نداریم ،و از تالش و کوشش خسته نشویم ،و راه
رسیدن به اهدافمان را طوالنی نکنیم .این را نیز باید بدانیم و به آن معقتد باشیم که بشارت خداوند بزرگتر از هرمشکل و
مانعی است.
با وجود تمام مشکالت و انحرافاتی که دچار امت اسالمی شده است ،و با وجود تمام مکرها و حیلههایی که دشمنان ما
نسبت به ما به کار گرفتهاند و میگیرند ،بیداری اسالمی یکی از نعمتهای بزرگ خداوند و نشانهای از قدرت اوست.
اگر فردی به وسعت انحرافاتی که امت دچار آنها شده است خوب بنگرد ببیند که «الالهاالاهلل» چگونه از محتوای اصلی
خود افول کرده و تنها به یک کالم خشک و بی روح تبدیل شده است؛ کالمی که تنها با زبان ادا می شود .و اگر به مکر
و حیله هایی که دشمنان امت اسالمی در قرون اخیر و به ویژه در قرن اخیر نسبت به امت اسالمی به کار بردهاند ،نگاهی
بیندازد ،یقین پیدا میکند که امت اسالمی و دین اسالم از بین رفته و دیگر برنخواهد گشت .اما آنچه در تقدیر خداوند
است چیز دیگری است و بیداری اسالمی دلیلی بر این مطلب است .مسافتی که بیداری اسالمی طی کرده تا از مرگ
تدریجی به یک حرکت زنده و پویا رسیده ،مسافتی بس طوالنی بوده است.
اگر امروز پرسیده شود :آیا تا رسیدن به هدف فاصلهی زیادی داریم؟
در جواب خواهیم گفت :اهدافمان دورتر از حقیقتی نیست که به آن رسیدهایم.
تالش برای بیدار کردن کسی که چرت زده ،و راهنمایی او بر قرار گرفتن در مسیر صحیح ،با تالش در جهت راهنمایی
فردی که بیدار است و تشویق او در جهت گام برداشتن مطلوب و تحریک اوبر فعالیت بیشتر ،باهم بسیار تفاوت دارد.
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بشارت دیگر که شایستهی توجه است ،این که بیداری اسالمی زمانی شروع شده است که جاهلیت غربی در منتهی
درجهی خود قرار دارد .و تمام کرهی زمین در حال بیداری است و بیداری اسالمی صدای خود را به تمام جهانیان رسانده
و دشمناناش مقهور او شده و در برابر او ذلیل و ناتوان شدهاند .آنچه مسلم است این که امروز تغییر اوضاع بیشتر از قبل
صورت میگیرد.
نصف جاهلیت سقوط کرده است .به فضل و قدرت خداوند ریشهی این بیداری به اعتراف «نیکسون» در کتاب «اغتنموا
الفرصه» 1در جهاد افغانستان 1میباشد که یکی از عوامل مهم در سقوط این نصف از جاهلیت بوده است ،اگرچه رسانه-
های غربی متاسفانه به طور کامل آن را بیان نکرده ،بلکه در سانسور کردن جهانی مسئله نیز شرکت کردند؛ اما با این
وجود قسمت دیگر این جاهلیت همچنان فعال است و راهی به سوی فروپاشی و سقوط طی میکند .علت این سقوط هم
عوامل فسادی است که با خود حمل میکند که براساس سنت خداوند غیرممکن است که زیاد دوام بیاورد.
جاهلیت در مقابل قدرت غالب و چیرهی خداوند متعال چیزی نیست و مغلوب است.
دشمنان اسالم نمیتوانند مانع تحقق قدرت خداوند شوند و هرگز نمیتوانند آثار قدرت خداوند و واقعیت اسالم را محو
کنند.
مسلمان شدن صدها هزار نفر در اروپا و آمریکا که اکثریت آنها پزشکان و مهندسان و دانشمندان تحصیل کرده میباشند
یکی دیگر از بشارتها و مژدهها است.
ما نمیگوییم اوضاع و احوال امت اسالمی آنها را به اسالم جذب کرده است ،زیرا اوضاع کنونی امت اسالمی بیشتر
تنفرزا است تا جذب کننده ،بلکه آنچه آنها را جذب اسالم کرده است ،خود اسالم است؛ و آن هم به پاکی و واقع
گراییاش بر میگردد .امروز که جاهلیت در تاریکی فرو رفته است ،پاکی و واقعگرایی اسالم بیش از پیش نمایان است.
جاهلیت معاصر از این که فرزندانش هر روز بیشتر از گذشته به دامن اسالم روی میآورند بسیار متعجب است و از این
که در بدبین کردن آنها از اسالم موفق نشده بسیار خشمگین است .آنها علیرغم فشارهایی که بر فرزندانشان و به ویژه بر
زنان وارد میکنند ،نمیتوانند از روی آوری به اسالم منعشان کنند .هرچند که زنان برای هر ادعای جاهلی برضد اسالم
مهرهای تمام عیار میباشند.
ما نباید این بشارت عظیم را فراموش کنیم که تمام مکرهای وحشیانه ،از کشتار و آوراده کردن گرفته تا شکنجه و اذیت
و آزاری که نسبت به اسالم به کار میگیرند ،ثمرهاش چیزی جزگسترش اسالم در تمام زمین نیست و نبوده است:
[ َو اَّللَُّ غَ الِب َع َل َأ ْم ِر ِه َو ٰلکِ َّن َأ ْک َث َر النَّا ِ
ون] (یوسف)11 :
س لَ َي ْع َل ُم َ
«خدا برکار خود چیره و مسلط است ولی بیشتر مردم نمیدانند».
اسالم در حال پیشروی و رشد است ،و ما در این گفته تنها نیستیم ،بلکه اروپا نیز به این مسئله اعتراف میکند.
غربیان این را از ترس میگویند اما ما از خوشحالی و دلیلی بر تحقق وعدههای خداوند.

Seize the moment-1
 -1جهاد و تالش خالصانهی سالیان متمادی مجاهدین افغانی نتیجهای تأسف بار به دنبال داشت( .م)
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پیامبر  در حدیثی که مسلم روایت کرده است چنین میفرماید:
ون حتّی َُي َتبِیء اليهودی ِمن و ِ
ِ
ول َ
راء َ
الش َج ِر َف َي ُق ُ
اِل َج ِر و َّ
اِل َج ُر
اع ُة َحتی ُي َقاتِ َ ا ُْلسلِ ُم َ
َ
ه
ون ال َي ُهو َد َف َيق ُت ُل ُه ُم ا ُْلسل ُم َ َ
الس َ
«ل َت ُقو ُم َّ
َ
الشجر :يا مسلِم يا عبدَ اَّللِ! لذا ُّيودِی َخ ِ
لفی َف َت َع َال َفاقتُل ُه»
َُ ه
َو َّ َ ُ َ ُ ُ َ
«قیامت برپا نمیشود مگر این که مسلمانان و یهود با هم جنگ میکنند ،پس مسلمانان یهودیان را (به حدی) میکشند که
فرد یهودی خود را زیرسنگ و درخت پنهان میکند و سنگ و درخت میگویند :ای مسلمان! ای بندهی خدا! این
یهودی است که خودش را پشت من مخفی کرده است ،بیا و او را بکش».
و نیز در حدیثی که امام احمد  روایت میکند ،آمده است که:
ُون ِخال َفة ِ
راشدَ ة َف َتب َقی فِی اْلَ ِ
ِ
رض َم َ
اءاَّللُ َُها َأن
ُون فِيکُم النَّ ُب َّوةَُ ،فتَب َقی فِی
اْلرض َما َشاءاَّللُ َأن تَب َقی ُث َّم تُر َف ُع ُث َّم َتک ُ
« َتک ُ
اش َ
ِ
اضال َف َيب َقی فی اْلَ ِ
رض َم َ
تَب َقی ُث َّم تُر َف ُع ُث َّم ُملکال َع ّ
اْلرض
َکو ُن ُملک لا َج ِب َّي لة َف َيب َقی فِی
اءاَّللُ َُها َأن َيب َقی ُث َّم ُير َف ُع ّث َّم ت ُ
اش َ
ُون ِخال َفة ِ
َم َ
راشدَ ة َع َلی ِم َنهاجِ النه ُب َّو ِة»
اءاَّللُ َأن َيب َقی ُث َّم ُير َفع ُث َّم َتک ُ
اش َ
«در میان شما نبوت خواهد ماند تا زمانی که خدا بخواهد ،سپس بعد از آن از میان شما می رود (دیگر پیامبر  میان شما
نمیماند) ،و خلفای راشده خواهند آمد .آنها نیز در میان شما خواهند بود تا زمانی که خداوند بخواهد ،بعد آنها نیز می-
روند (دوران خالفت راشده تمام خواهد شد) ،سپس حکومتی که به رعیت ظلم میکند میآید و تا زمانی که خداوند
بخواهد در زمین باقی خواهند ماند ،و بعد از مدتی میروند و در آخر خالفت راشده براساس منهج پیامبران برسرکار
خواهد آمد».
با وجود چنین بشارتهایی بیداری اسالمی دارای مسئولیت سنگینی است .بر اوست که مفهوم زندهی «الالهاالاهلل» را به
دلهای مردم برگرداند ،مفهومی که روزی در زمین مؤثر بود.
بر بیداری اسالمی است که توده ابرهای سیاهی که «الالهاالاهلل» را در طول قرنها در اثر کوتاهیها و سستیها و انحرافات
پوشانده است ،کنار بزند و انوار نورانی آن را مشاهده کند و به مردم بنمایاند.
بر بیداری اسالمی است که امروز خود را چون روزهای آغازین نهضت اسالمی نشان دهند ،روزی که با تمام مقتضیاتش
در زندگی امت اسالمی تاثیر گذاشت ،وبرای بشریت نوری شد که آنها را از گمراه ی نجات داد ،حتی کسانی که بر
دین خود باقی مانده بودند ،از این نور استفاده ها بردند.
این دین چون روز نزولش از طرف خداوند محفوظ است ،و خداوند حفظ آن را خود متعهد شده است.
برماست که دلهایمان را بر روی «الالهاالاهلل» بگشائیم و به مقتضیات آن عمل نمائیم .تنها در این صورت است که دلها
شعلههایی از نور را دریافت خواهند کرد و مشعلهای راه مردم و هدایتگر آنها خواهند شد.
واجبات ووظایف بیداری اسالمی همان چیزی است که ذکر و بیان شد.
برخی قادر به طی کردن مسیر درست و صحیح نمی باشند میگویند :آیا زمان انتقال و پرداختن به موضوع دیگر
فرانرسیده است؟ بحث در مورد «الالهاالاهلل» تا کی باید ادامه داشته باشد؟

165

الالهاالاهلل روح زندگی

www.ghotb.net

هدف از نگارش این کتاب این بود که با تاکید بگویم :هنوز فرصت پرداختن به موضوع دیگری نیست .هرآنچه مردم آن
را موضوع دیگر می دانند ،جزو مقتضیات «الالهاالاهلل» است ،اگرچه در آغاز بسیار دور به نظر برسد.
کسانی که روند حرکت بیداری را کُند میبینند میگویند :ما را از بحث دربارهی «الالهاالاهلل» رها کنید ،از این بحثها
خسته شدیم .به آنها میگوییم :ما شما را از کار و دعوت باز نمیداریم .هرطور که دوست دارید کار و فعالیت کنید .هر
روشی که به نظرتان شما را به اهدافتان زودتر میرساند ،به کار گیرید .اما ما یقین داریم که بر خواهید گشت و در نهایت
خواهید گفت :تمام تالشها و فعالیتهایمان به هدر رفت .مردم هیچ اخالق و منهج صحیحی ندارند .آنها دزدی می کنند
و به مکر و حیله نسبت به یکدیگر دست میزنند ،رشوهخواری میکنند ،به یکدیگر ظلم میکنند ،به یکدیگر تهمت های
ناروا میزنند ،مصالح شخصی را بر مصالح جمعی ترجیح می دهند .تمام تالش وکوشش ما به هدر رفت .اکنون می-
خواهیم به آغازکار برگردیم یا حتی به عقب و عقب تر از آن.
ای برادرانی که چنین فکر می کنید و چنین معتقدید! ما شما را باز نمی داریم و مانع کارتان نمیشویم .تنها چیزی که به
شما میگوییم این است که :آنچه ازکتاب خدا و منهج پیامبر  یاد گرفتهایم ،این است که باید کار را با مقتضیات
«الالهاالاهلل» شروع کرد ،و مردم را بر اساس این مقتضیات تربیت نمود .سپس باید هدفمان را هدفی ایمانی قرار دهیم،
هدفی که از «الالهاالاهلل» سرچشمه گرفته و با خون و پوست مردم عجین شده باشد .بعد از این بنگرید که کار و فعالیتی
که در چارچوب «الالهاالاهلل» انجام میگیرد با غیر آن چه تفاوتهایی دارد.
ما هرگز نمیگوییم :تا زمانی که ریشهی «الالهاالاهلل» را در دلهای مردم نکاشته و آن را تحکیم نبخشیدهاید ،زمین را با
تمام انحرافاتش رها کنید! ما به شما واقعیت موجود را میگوییم که عبارت است از این که :دشمنان شما نمیخواهند
زمین آباد شود ،تا همچنان در برابرشان ذلیل و در برابر امیال و آرزوهایشان مطیع باشید.
شما از این دشمنان نجات نخواهید یافت مگر به «الالهاالاهلل» برگردید ،و خودتان را براساس مقتضیات آن تربیت نمائید و
برای جهاد تحت لوای آن آماده شوید .تنها در این صورت است که اوضاع و احوال زمین تغییر خواهد کرد .وقتی زمین
آباد میگردد که اتخاذ اسباب کنید و دلهایتان به «الالهاالاهلل» مؤمن گردد و سربازانی زیر پرچم آن گردید.
ِ
ٍ ِ
الس َم ِء َو ْاْلَ ْر ِ
ون]
َال ْم بِ َم کَانُوا َيک ِْس ُب َ
ض َو ٰلک ْن َک َّذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ
[ َو َل ْو َأ َّن َأ ْل َ ا ْل ُق َرى ََمنُوا َو ا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َب َرکَات م َن َّ
(اعراف)96 :
«اگر مردمان این شهر و آبادیها ایمان میآوردند و پرهیز میکردند ،برکات آسمان و زمین را بر روی آنها میگشودیم،
ولی آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم».
بر بیداری اسالمی است که وظیفهی خود را بشناسد و به اظهارات کسانی که می خواهند با طرح سواالتی چون :برنامه ی
عملی شما برای حل این مشکالت چیست؟ ...و او را به تدریج از اهدافش غافل کند ،توجه نکند.
تنها برنامه ی عملی این امت برگشت به اسالم است.
این که خداوند مقرر کرده است که اسالم در زمین منتشر شود و آن را در زمین به امانت گذاشته است ،بزرگترین نعمت
است .اما وقتی مسلمانان نسبت به مقتضیات «الالهاالاهلل» کوتاه آمدند ،این نعمت ضایع شد و از دست رفت و تنها زمانی
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میتوانند این امانت را بازگردانند و حق آن را اداء نمایند که به سوی «الالهاالاهلل» و مقتضیات آن برگردند و کار تربیتی
خود را از مقتضیات ایمانی آن آغاز و به ترتیب یکی پس از دیگری پیش بروند واز هیچ یک از مقتضیات آن و به ویژه
مقتضیات جهادی غفلت نکنند.
ماوقتی به مردم میگوییم به «الالهاالاهلل» برگردید ،در حقیقت آنها را به یک برنامهی عملی و واقعی که وجود و هویت-
شان را به آنها برمیگرداند راهنمایی می کنیم .با این کار مشکالت را از دوش آنها بر می داریم و قدرت واقعیشان را در
زمین به آنها باز میگردانیم ،به شرط این که به مقتضیات «الالهاالاهلل» براساس منهج ربانی عمل نمایند:
ض کَم استَخْ َل َ ِ
ِ
[وعدَ اَّللَُّ ا َّل ِذين َمنُوا ِمنْکُم و ع ِم ُلوا الص َِ ِ
ين ِم ْن َقبْلِ ِه ْم َو َليُ َم ِّکن ََّن َُُه ْم ِدين َُه ُم
ف ا َّلذ َ
َّ
ْ َ َ
َ َ
اِلات َل َي ْستَخْ ل َفن َُّه ْم ِف ْاْلَ ْر ِ َ ْ
َ َ
ا َّل ِذي ْارت ََض َُُه ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن لا َي ْع ُبدُ ونَنِي لَ ُي ْ ِ
ُون ِب َش ْيئ لا] (نور)55 :
ْشک َ
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند وکارهای شایسته انجام دادهاند ،وعده می دهد که آنان را قطعاً جایگزین
در زمین خواهد کرد همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است .همچنین آئین (اسالم) ایشان را که برای
آنان می پسندد ،حتماً پا برجا و برقرا ر خواهد ساخت ،و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می سازد،
(آنچنان که) من را می پرستند و چیزی را انبازم نمیگردانند».
ِ
ِ َ ِ
ش ٍء َقدْ ر لا] (طالق)1 :
[إِ َّن اَّللََّ َبالغُ أ ْم ِره َقدْ َج َع َ اَّللَُّ ل ُک ِّ َ ْ
«خداوند فرمان خود را به انجام میرساند و او برای هرچیزی زمان و اندازه ای را قرار داده است».
می خواهم بگویم :دشمنان یقین دارند که اسالم برخواهد گشت .اما آیا مسلمانان نیز چنین یقینی دارند؟!
وظیفهی بیداری اسالمی است که بذر این یقین را در دل مردم (مسلمانان) بکارد تا به حقیقت تبدیل شود و تنها راه
مردم این است که بذر را از نو در دلهایشان بکارند ،بذر «الالهاالاهلل» و «محمد رسول اهلل».

ِ
السم ِء * ت ُْؤ ِت ُأ ُک َل َها ُک َّ ِح ٍ
ِ
ٍ ٍ َ
[ َأ َل ْ ت ََر َک ْي َ
ي بِإِ ْذ ِن َر ِّ َُبا َو
ُض َ اَّللَُّ َم َثالل کَل َم لة َط ِّي َب لة ک ََش َج َرة َط ِّي َبة أ ْص ُل َها َثابِت َو َف ْر ُع َها ف َّ َ
ف َ َ
َي ْ ِ
ْض ُ اَّللَُّ ْاْلَ ْم َث َال لِلن ِ
ون] (ابراهیم)14-15 :
َّاس لَ َع َّل ُه ْم َيت ََذک َُّر َ
«بنگر که خدا چگونه مثال می زند :سخن خوب به درخت خوبی می ماند که تنه آن استوار و شاخههایش در فضا
(پراکنده) باشد ،که بنا به اراده و خواست خدا هر زمانی میوه خود را بدهد .خداوند برای مردم مثالها می زند تا متذکر
شوند».
و من اهلل توفیق
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