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 :۱فصل 
 شیوه مطالعه و اندیشه

إنَّ احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من «

شهد نإله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له و شهد أن النفال هادي له و هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل

 ».م بإحسان إىل يوم الدينعهصحبه ومن تبآله و اهللا عليه وعىل ورسوله صىل اهللا أنَّ حممداً عبد
گوییم. کتابی که در  می آمد به شما برای انتخاب و مطالعه این کتاب تبریک و خوش

سازی آن  رحمت خداوند بزرگ تھیه شده و در آمادهپیش رو دارید در نتیجه لطف و م
این کتاب به طور  اند. افراد زیادی به صورت حضوری و غیر حضوری ھمکاری کرده

جدی مھمترین تصمیم زندگی ھر انسان یعنی ایمان و عقیده را مورد بررسی قرار داده 
 پردازد. می اصلی ھر انسان در بعد دین و زندگیھای  و به دیدگاه

 ١٥فصل تنظیم شده و برای مطالعه ھر فصل آن به طور میانگین  30کتاب در 
 ١٥ھای کتاب کمتر از  بینی شده است. ممکن است که بعضی از فصل دقیقه پیش

دقیقه طول بکشد. توصیه اکید ما به شما این است که  ١٥دقیقه و بعضی بیشتر از 
. در این ساعت مطالعه کنید ٢٤فصول این کتاب را جداگانه و با فاصله زمانی حداقل 

بر روی مسائل مطرح شده تفکر کنید و نکته به نکته مسائل مطرح  بھتر استفاصله 
شده در فصول را در ذھن خود تجزیه و تحلیل کنید. در حقیقت این کتاب دو مؤلف 
دارد. مؤلف اول مطالب را آماده کرده و به صورت کتاب حاضر در اختیار شما قرار داده 

 باشد، زیرا وی بوسیله تفکر در فصول کتاب می مؤلف دوم کتاب خواننده آن است.
تواند خط مشی فکری خود را در طول کتاب دنبال کرده و پایان کتاب را خود رقم  می

بزند. اگر راستش را بخواھید، بوسیله مطالعه این کتاب به صورت نامنظم و مغایر از 
به طور کامل اھداف نھایی این کتاب  به ایم، های که برای مطالعه در نظر گرفت برنامه

 دست نخواھید یافت. برنامه پیش بینی شده چنین است:
تا کتاب به صورت فصل به فصل و در طول مدت یک است که این پیشنھاد ما  -١

 ماه مطالعه شود.دو 
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ساعت) فاصله  ٢٤بین مطالعه ھر فصل و فصل بعدی حداقل یک شبانه روز ( -٢
 قرار دھید.

بر روی مطالب مطرح شده به  هساعت ٢٤مطالعه ھر فصل در بازه زمانی پس از  -٣
 دقت تفکر کنید.

اگر در طی مطالعه فصول کتاب برای شما سواالتی ایجاد شد، بدون وقفه در  -٤
مطالعه فصول، به برنامه ادامه دھید، زیرا به احتمال زیاد جواب خود را در 

 فصول بعدی خواھید یافت.
ر تفکر خواننده آن نھفته است، پس حتما بعد از مطالعه رمز اصلی این کتاب د -٥

 ھر فصل، در مورد آن خوب فکر کنید.
ل مقدمه تفکر شما ، این سواشود می ان بعضی از فصول یک سوال مطرحدر پای -٦

 باشد. میدر مورد ھر فصل 
 است.استدالالت عقلی و قرآنی بیان شده کل مباحث این کتاب بوسیله  -٧

و دیدگاه حاکم بر این کتاب یک دید جھانشمول و فرای مذاھب بوده ھمچنین 
  .باشند می مخاطبین این کتاب کلیه مسلمانان

خسته کننده به نظر برسند، با این کمی ممکن است که چند فصل اول کتاب،  -٨
حال به خواندن کتاب طبق برنامه ادامه دھید، زیرا این فصول در حقیقت 

باشند و ذھن شما را برای  می تا پایان کتاب) ٧(فصل مقدمات مباحث اصلی 
 کنند. می مباحث اصلی آماده

 خارج از برنامهبا توجه به اینکه بسیاری از افراد در روز وقت کمی برای مطالعه  -٩
فصول کتاب ایجاز دارند، در کتاب این مساله مھم را نیز در گرفتیم و در تالیف 

 را رعایت کردیم.
دھد ھیچ فردی و در ھر لباسی  نمی است که اجازه این کتاب برای کسی مفید -١٠

و ارزش تفکر در زندگی  وی در زندگی تصمیم گیری کند بینش و نگرشبرای 
واقعی بوده و به جای پشت  دینکسی که به دنبال ھمچنین  .داند می خود را

دین حقیقی کرده یافتن و دین گریزی، تصمیم به جستجو برای  کردن به دین
  است.

نکه شما را سریعًا وارد مباحث کتاب کنیم، بخش مقدمه را به عنوان فصل برای ای
پس شما ھم اکنون در حال مطالعه فصل یک کتاب  ایم، اول کتاب در نظر گرفته



 ٣  : شیوه مطالعه و اندیشه۱فصل 

ھستید که در آن فقط مقدمات و روش مطالعه بیان شده است. در پایان این بخش باز 
 ن کتاب را جدی بگیرید.که تفکر در مورد فصول ای کنیم می ھم به شما توصیه

 فکر ھر انسانی با ارزش است؟دیدگاه و دانید چرا  می سوالی برای تفکر: آیا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیه منتخب

ِيَوُهَو ﴿ �َض َمدَّ  ٱ�َّ
َ
ِ  ٱۡ�

نَۡ�ٰٗرۖ� َوِمن ُ�ّ
َ
َجَعَل �ِيَها  ٱ�ََّمَ�ٰتِ وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َو�

� َزوَۡجۡ�ِ  َۡل ُ�ۡغِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ۚ  ٱ�َّ ُرونَ  ٱ�ََّهاَر  .]۳[الرعد:  ﴾٣إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�َتَفكَّ

ی قرار داد و در آن از یھا و نھرھان را گسترد و در آن کوهیو او کسی است که زم«
اتی است برای ینھا آیدر اھمانا پوشاند؛ د؛ شب را بر روز مییھا دو جفت آفروهیتمام م

 »کنند! میگروھی که تفکر 



 

 
 

 :۲فصل 
 خدا در زندگی انسان

؟ چرا ھیچکدام از ما در ترسند یدارند و از او نم ینم  وزه مردم خدا را دوستچرا امر
 تفکر در مورد خداوند اختصاصھای روزمره خود، قسمتی از روز خود را به فعالیت
که با کمک ھمدیگر به این سواالت پاسخ  کنیم می دھیم؟ در این مجموعه سعی نمی

 دھیم.
انسانھا امروزه نسبت به تفکراتشان در حوزه ایمان و عقیده، چھار روش مجزا را در 

کنند.  نمی گروه اول افرادی ھستند که اصوال از ھیچ چیزی پیروی اند. پیش گرفته
سائل دینی ھمانند ایمان، عقیده و زندگی پس از مرگ اصال برای آنھا مھم نیست. ھر م

روز از لحظه بیدار شدن در صبح تا خوابیدن در شب، به جز اندیشه غذا، مسکن، کار، 
مدرک و ... در ذھن آنھا وجود ندارد. این افراد به طور کامل خدا، روز قیامت، عبادت 

خداوند در  ایم. ھمه ما در زندگی بسیار با این افراد برخورد کرده اند. و ... را از یاد برده
 قرآن خطاب به این افراد فرموده:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا َمۡت لَِغدٖ� وَ  ٱ�َّ ا قَدَّ ْ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ ۚ  ٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  ْ كَ  ١٨َخبُِ� ِينَ َوَ� تَُ�ونُوا ْ  ٱ�َّ َ �َُسوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
فَأ

ۡصَ�ُٰب  ١٩ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
َ
ۡصَ�ُٰب  ٱ�َّارِ َ� �َۡسَتوِٓي أ

َ
� َوأ ۡصَ�ُٰب  ٱۡ�َنَّةِ

َ
ُهُم  ٱۡ�َنَّةِ أ

 .]۲۰-۱۸[الحشر:  ﴾٢٠ٱۡلَفآ�ُِزونَ 

 ید بنگرد تا برایس باکای خدا را پیش بگیرید و ھر د تقویا مان آوردهیه اک یسانک یا«
گاه  یانجام م  هک ه خداوند از آنکد یزیش فرستاده و از خدا بپرھیز از پیفردایش چه چ دھید آ

  فراموشنیز را  و پس از آن خودشانردند که خدا را فراموش کد ینباش یسانکاز  و  )١٨است! (
ستند؛ اصحاب بھشت یسان نیکان و بھشتیان یدوزخھرگز  )١٩، آنان ھمان فاسقانند. (ندکرد

 .»)٢٠روزند (یرستگار و پ



 ٥  : خدا در زندگی انسان۲فصل 

 ھمچنین:

ُ َمن َ�ۡهِد ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱلُۡمۡهَتِدي� َ�ُهَو  ٱ�َّ
ُ
ونَ َوَمن يُۡضلِۡل فَأ نَا  ١٧٨ٱلَۡ�ِٰ�ُ

ۡ
َولََقۡد َذَر�

نِّ ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن  �ِس� وَ  ٱۡ�ِ وَن بَِها  ٱۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ
َ
لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك كَ 
ُ
نَۡ�ٰمِ َولَُهۡم َءاذَاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِهاۚٓ أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
ِ  ١٧٩ۡلَ�ٰفِلُونَ ٱبَۡل ُهۡم أ َوِ�َّ

ۡسَمآءُ 
َ
ْ بِهَ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ َوَذُروا ِينَ ا �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

 .]۱۸۰-۱۷۸[األعراف:  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُونَ 

بخاطر [اوست؛ و کسانی را که  ]واقعی[افته یت یت کند، ھدایآن کس را که خدا ھدا«
اری از جن ین، گروه بسیقیبه  )١٧٨آنھا ھستند. ( ]واقعی[انکاران یگمراه سازد، ز ]اعمالشان

فھمند؛ و چشمانی که با آن  ی دارند که با آن نمییم؛ آنھا دلھایدیو انس را برای دوزخ آفر
نان یانند؛ بلکه گمراھتر! ایشنوند؛ آنھا ھمچون چھارپا ی که با آن نمیینند؛ و گوشھایب نمی

و برای  )١٧٩. (]ھندت، باز ھم گمرایگونه امکانات ھدا چرا که با داشتن ھمه[ھمان غافالنند 
ف ید! و کسانی را که در اسماء خدا تحریبخوان ]نامھا[ک است؛ خدا را به آن یخدا، نامھای ن

د! آنھا بزودی جزای ی، رھا ساز]شوند ش قائل مییک براینھند، و شر ر او مییو بر غ[کنند  می
 .»)١٨٠نند. (یب دادند، می اعمالی را که انجام می

که ایمان، عقیده و زندگی پس از مرگ برای آنھا اھمیت  گروه دوم افرادی ھستند
کنند  می دھند و سعی می دارد. آنھا به نماز، روزه و اعمال عبادی خود اھمیت زیادی

که در مسیری که از دنیا تا بھشت مورد تصورشان وجود دارد، خطای زیادی نداشته 
و عقیده برای آنھا، در  باشند. مشکل اصلی این گروه آن است که با وجود اھمیت ایمان

طول زندگی خود از تولد تا مرگ، در مورد این مسائل با اھمیت فکر نکرده و بینش 
اگر از این  اند. خود نسبت به ایمان را به صورت تقلیدی از آبا و اجداد خود به ارث برده

 افراد پرسیده شود که نظر شما راجع به خداوند، قیامت و مسائلی از این قبیل چیست،
دھند که پدران، مادران و گذشتگان دیگر به صورت تقلیدی به  می آنھا ھمان جوابی را

در کتب درسی آنھا بیان  که ھمان دیدگاه و نقطه نظری را دارندآنھا  اند. آنھا آموخته
خداوند متعال در قرآن وضع این افراد را  اند. و اجدادشان به آنھا یاد داده ءآبا شده و یا

 کند: می چنین توصیف

َها ﴿ ُّ�
َ
� ا ِ�  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ْ ِممَّ �ِض ُ�ُوا

َ
ْ ُخُطَ�ِٰت  ٱۡ� ۡيَ�ِٰن� َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوَ� تَتَّبُِعوا  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ

بِ�ٌ  ِ  ١٦٨لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ُمرُُ�م ب
ۡ
وٓءِ إِ�ََّما يَأ ْ َ�َ  ٱلَۡفۡحَشآءِ وَ  ٱلسُّ ن َ�ُقولُوا

َ
ِ َوأ َما َ�  ٱ�َّ
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ْ �َذا �ِيَل لَُهُم  ١٦٩َ�ۡعلَُمونَ  نَزَل  ٱتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ُ َما َولَۡو  ٱ�َّ

َ
ٓۚ أ ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما قَالُوا

 .]۱۷۰-۱۶۸[البقرة:  ﴾١٧٠ا َوَ�َ�ۡهَتُدونَ  ٔٗ َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� 

 روییپ طانیش ھای گام از و دیبخور زه است،یپاک و حالل ن،یزم در آنچه از! مردمان ای«
 فرمان زشت کار و ھا یبد به فقط را شما ) او١٦٨( !شماست آشکار دشمن او ھمانا! دینکن
 که ھنگامی و )١٦٩( .دیدھ نسبت خدا به د،یدان نمی که را آنچه دھد] می دستور [و دھد می
 خود پدران آنچه از ما نه،« ندیگو می!» دیکن روییپ کرده، نازل خدا آنچه از« شود گفته آنھا به
ه افتین تیھدا و دندیفھم نمی زییچ آنھا، پدران اگر ایآ.» میینما می روییپ م،یافتی آن بر را

 .»)١٧٠( کنند؟] می روییپ آنھا از باز[ ندبود
گروه سوم افرادی ھستند که عقیده و زندگی پس از مرگ برای آنھا اھمیت دارد. 

مسائل مربوط به غیب، دین، روح، زندگی پس از مرگ و مواردی از آنھا پیوسته در مورد 
دھند. بیشتر وقت این افراد در روز به تفکر در  می این قبیل مطالعات فراوانی انجام

یابد. مشکل اصلی این  می مورد ایمان، ماھیت انسان و زندگی پس از مرگ اختصاص
! آنھا  شانیو گمانھا  گر از توّھماتنند، مک ینم  یرویپ  یزیگروه این است که آنھا از چ

گردند که این مفاھیم  می پیوسته در مکاتب فلسفی، عرفانی و علمی به دنبال مفاھیمی
فقط و فقط از طریق کتب آسمانی (وحی) و نه مکاتب علمی و فلسفی بشری به انسان 

. منتقل شده است. تصور کنید که اگر در قرآن راجع به قیامت، فرشتگان، جن و ..
توانست به این مفاھیم پی ببرد. خداوند  می آمد، بشر از کجا نمی صحبتی به میان

 فرماید: می الطبیعه چنین متعال در رابطه با مفاھیم ماورا

ِينَ وَ ﴿ ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن  ٱ�َّ ْ َوَ� ُ�َفَّ ْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َ�َيُموتُوا َ�َفُروا
 ۚ ۡخرِۡجَنا َ�ۡعَمۡل َ�ٰلًِحا  ٣٦َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ُ�َّ َكُفورٖ َعَذابَِها

َ
ٓ أ وَُهۡم يَۡصَطرُِخوَن �ِيَها َر�ََّنا

ِيَ�ۡ�َ  َر وََجآَءُ�ُم  ٱ�َّ ُر �ِيهِ َمن تََذكَّ ا َ�تََذكَّ َو لَۡم ُ�َعّمِرُۡ�م مَّ
َ
ۖ ُكنَّا َ�ۡعَمُلۚ أ فَُذوقُواْ  ٱ�َِّذيُر

ٰلِِمَ� مِن نَّ  َ إِنَّ  ٣٧ِص�ٍ َ�َما لِل�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ�ٰلُِم َ�ۡيِب  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۢ بَِذاِت  ۥإِنَّهُ  ٱۡ� َعلِيُم

ُدورِ  ِيُهَو  ٣٨ٱلصُّ �ِض� َجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  ٱ�َّ
َ
َوَ� يَزِ�ُد  ۥۖ َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ  ٱۡ�

ۖ َوَ� يَزِ�ُد  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ   ﴾٣٩ُ�ۡفرُُهۡم إِ�َّ َخَساٗر� ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ُ�ۡفرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِهِۡم إِ�َّ َمۡقٗتا
 .]۳۹-۳۶[فاطر: 

 شود نمی صادر مرگشان فرمان ھرگز آنھاست؛ برای دوزخ آتش شدند، کافر که کسانی و«
 را ای کننده کفران ھر گونه نیا شود؛ می داده فیتخف آنان از عذابش از زییچ نه و رندیبم تا
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 صالحی عمل تا کن خارج را ما! پروردگارا« زنند می ادیفر دوزخ در ) آنھا٣٦( !میدھ می فریک
 به را شما ایآ شود] می گفته آنان به پاسخ [در!» میداد می انجام آنچه از ریغ میدھ انجام
 به ای آیا انذارکننده و مینداد عمر گیرد، می پند آن در است تذّکر اھل کس ھر که ای اندازه
 از داوندبه یقین خ )٣٧( !ستین اوریی چیھ ظالمان برای که دیبچش اکنون امد؟ین شما سراغ

گاه نیزم و آسمانھا بیغ  را شما که اوست )٣٨( !داند می دلھاست درون در را آنچه و است آ
 کافران و بود خواھد خودش انیز به او کفر شود، کافر کس ھر داد؛ قرار نیزم در نانییجانش

 و انیز جز کفرشان زین و دیافزا نمی زییچ پروردگار نزد در غضب و خشم جز کفرشان را
 .»)٣٩( !کند نمی اضافه آنھا بر زییچ خسران

 ھمچنین:

ن َ�ۡبَدُؤاْ ﴿ مَّ
َ
َمآءِ َوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ أ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
َع  ٱۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ أ قُۡل  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  ٦٤َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
إِ�َّ  ٱۡلَغۡيَب  ٱۡ�

 ۚ ُ يَّاَن ُ�ۡبَعثُونَ  ٱ�َّ
َ
َٰركَ بَِل  ٦٥َوَما �َۡشُعُروَن � ِ� ِعۡلُمُهۡم ِ�  ٱ�َّ ّكٖ ّمِۡنَهاۖ بَۡل بَۡل ُهۡم ِ� شَ  ٱ�ِخَرة

 .]۶۶-۶۴[النمل:  ﴾٦٦ُهم ّمِۡنَها َ�ُمونَ 

کند و کسی که شما را از آسمان  د مییکند سپس آن را تجد می نش را آغازیچه کسی آفر«
د. ییگو د اگر راست مییاوریلتان را بیا معبودی با خداست؟ بگو: دلیدھد؛ آ ن روزی مییو زم

]  نمعبودا[حتی داند جز خدا، و  ب نمییغ استن یکه در آسمانھا و زم ھر آنچهبگو:  )٦٤(
حی درباره آخرت ندارند بلکه در آن یآنھا اطالع صح )٦٥د. (نشو خته مییند کی برانگندا نمی

 .»)٦٦ند. (ینایشّک دارند بلکه نسبت به آن ناب
...) تنھا گیریم که مفاھیم مربوط به غیب (قیامت، فرشتگان، جن و  می پس نتیجه

تواند به تنھایی  نمی از طریق کتب آسمانی و وحی به بشر منتقل شده است. ھیچ کس
از طریق عقل به این مفاھیم دست پیدا کند. اگر فردی بدون توجه به این مساله مھم، 

رود.  می از مکاتب عرفانی و فلسفی در عقیده خود تبعیت کند به گمراھی آشکاری
پردازند جز ساخته و  می اسر دنیا به تبلیغ این مفاھیممکاتبی که امروزه در سرت

پرداخته ذھن بشر نیستند، در حالیکه طبق گفته خود خداوند متعال، این مفاھیم فقط 
مکاتب شوند. خداوند متعال در رابطه با تبعیت از  می از طریق وحی به انسان منتقل

 ید:فرما می الطبیعه چنین مفاھیم ماورافکری انسانی در مورد 

َل لَِ�َِ�ٰتِهِ ﴿ ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ �َّ ُمبَّدِ ِميعُ َوُهَو  ۦۚ َوَ�مَّ �ن  ١١٥ٱلَۡعلِيمُ  ٱلسَّ
ۡ�َ�َ َمن ِ� 

َ
�ِض تُِطۡع أ

َ
ِۚ يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ٱۡ� نَّ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ٱ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ  ٱلظَّ
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ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهِ  إِنَّ  ١١٦َ�ُۡرُصونَ 
َ
ِ  ۦۖ َر�ََّك ُهَو أ ۡعلَُم ب

َ
 ﴾١١٧ٱلُۡمۡهَتِدينَ َوُهَو أ

 .]۱۱۷-۱۱۵[األنعام: 

لمات او را کتواند  یس نمکچ ید; ھیالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسکو «
ن ھستند یروی زمشتر کسانی که در یاگر از ب )١١٥دگرگون سازد و او شنونده داناست. (

نند، و ک یم یرویرا] آنھا تنھا از گمان پینند; [زک می ، تو را از راه خدا گمراهینکاطاعت 
 اند، ه از راه او گمراه گشتهک یسانکپروردگارت به  )١١٦زنند. ( می ]ین و حدس [واھیتخم

گاھتر است و ھمچنین   .»)١١٧اند ( افتهیت یه ھداک یسانکآ
ھستند که عقیده و زندگی پس از مرگ برای آنھا اھمیت گروه چھارم افرادی 

زیادی دارد. آنھا پیوسته در مورد مسائل مربوط به غیب، دین، روح، زندگی پس از 
کنند که  می پردازند. آنھا مفاھیم مربوط به غیب را فقط در حالی قبول می مرگ به تفکر

این افراد آنقدر  آمده باشد.در کتاب آسمانی (قرآن) به عنوان یگانه مرجع ایمان آنھا 
کنند و  می برای عقیده خود اھمیت قائل ھستند که خود برای دست یافتن به آن اقدام

مانند که این مفاھیم از طریق دیگران به آنھا القا شود. آنھا قبول دارند که  نمی منتظر
 اد چنینکالم ھیچ بشری باالتر از کالم خدا نیست. خداوند متعال در رابطه با این افر

 فرماید: می

ِينَ ﴿ ِ  ٱ�َّ لَٰوةَ َو�ُقِيُموَن  ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٱلصَّ ِينَ وَ  ٣َومِمَّ يُۡؤِمُنوَن  ٱ�َّ
 ِ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ِ بَِمآ أ �ِّهِۡمۖ  ٤ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ�ِخَرة ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]۵-۳[البقرة:  ﴾٥ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

ه ک یو مواھب ھاو از تمام نعمت دارند می و نماز را برپا آورند می مانیا بیه به غک یسانک«
چه که بر تو نازل شده و آن که هچه به آنک کسانیو  )٣( نند.ک ی، انفاق ممیا داده یبه آنان روز

 )٤ن دارند. (یقیز یو به رستاخ آورند می مانیده اینازل گرد ]نیشیامبران پیبر پ[از تو  قبل
 .»)٥ت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. (یق ھدایآنان، بر طر

دگی خویش و ھدف را برای زن مسیرکند که بھترین  می فکر اکثر مردم امروزه
وارد تعصب کور  . از این روخود پافشاری کنندھای  بر دیدگاهکورکورانه  وانتخاب کرده 

کنند ھنگامی که  می مانند، زیرا فکر می اطالع بی دیگرھای  نسبت به دیدگاهشده و 
ھای دیگر  ھدف و ایدئولوژی در نزد ماست، نیازی به شنیدن سخن برترینبھترین و 

شد که از سعادت و خوشبختی بشری . اگر مکتب خاصی وجود داشته باوجود ندارد
خود را برتر ھای  ، افراد متعصب به دلیل اینکه ھمیشه دیدگاهحرف به میان آورده باشد
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کنند. برای اینکه  می بینند، به این سعادت و خوشبختی پشت می از مکاتب دیگر
بتوانیم تشخیص دھیم آیا بھترین مکتب و ھدف زندگی در نزد ماست، باید با چشم و 

 به سخنھای نقادانه گوش فرا دھیم:ش باز و بدون تعصب و از بیرون به داخل گو

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ْ إَِ�  ٱل�َّ نَابُٓوا
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ أ ىٰۚ لَُهُم  ٱ�َّ ۡ ِعَبادِ  ٱۡلبُۡ�َ  ١٧فَبَّ�ِ

ِينَ  ۡحَسَنهُ  ٱلَۡقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
َوأ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .]۱۸-۱۷[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

ز کردند و به سوی خداوند بازگشتند، بشارت از آن یو کسانی که از عبادت طاغوت پرھ«
ن آنھا یترکویشنوند و از ن ) کسانی که سخنان را می١٧پس بندگان مرا بشارت ده! ( آنھاست؛

 .»)١٨تشان کرده و آنھا خردمندانند. (یکنند؛ آنان کسانی ھستند که خدا ھدا روی مییپ
 انسانبھترین برنامه ھدفمند برای زندگی یک فرد، برنامه ای است که خالق برای 

از (ھمانند ھمه انسانھای دیگر) ھر انسانی . زیرا انسانبرای  انساندھد، نه میارائه 
به بلوغ فکری خود رسیده، چندی در این دنیا زندگی کرده و به بدون دانش جنین 

برای زندگی وی ای که  ھر فلسفهمیرد. پس  می پرداخته و در نھایتو علم  کسب تجربه
دیدگاه و فلسفه وی در مورد دنیا باشد. شاید  می دنیوی پیاده کند، زاده ذھن وی

 د.باش نمی جوابگو باشد، ولی قطعا در مورد آخرت جوابگو
باشد. در کنار این امر، عمر  می ھمه تالشھای بشر در جھت آرامش و سعادتمندی

باشد.  می سال ھشتادمحدود بشر قرار دارد که به طور متوسط برای یک فرد سالم 
ی که به دنبال آن آرامش و سعادت در موردھدف اصلی دین این است که توجه انسان 

آرامش  اخروی جلب کند.پایان  بی محدود واز زمان محدود عمر بشر به زمان نا ،است
 .شود می از طریق دین حاصلفقط نیز  ،دنیوی که بشر به ھر طریقی به دنبال آن است

 ؟تر است با ارزشکدام گروه به نظر شما، : برای تفکر یسوال
 
 
 
 
 

 

 آیه منتخب

�َ�ٰنَ إِنَّا َخلَۡقَنا ﴿ ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَ�ُٰه َسِميَعۢ� بَِصً�ا ٱۡ�ِ
َ
إِنَّا  ٢ِمن �ُّۡطَفٍة أ

بِيَل َهَديَۡ�ُٰه  ا َكُفوًرا ٱلسَّ ا َشاكِٗر� �مَّ  .]۳-۲[اإلنسان:  ﴾٣إِمَّ

 او جھت] نی[بد م،ییآزمامی را قطعا او و میدیآفر مختلطی نطفه از را انسان ھمانا«
 ای و باشد شاکر مختار است که م،یداد نشان او به را راه ما - !میداد قرار نایب و شنوا را

 .»!ناسپاس



 

 
 

 :۳فصل 
 شناخت عقیده

، شود می مسلمانخواسته یا ناخواسته  شود،متولد  یک کشور مسلماندر  فردیاگر 
در ھمین فرد . حال اگر ھستند ھمه مسلمان و نظام حاکم پدر و مادر ،چون جامعه

را  وی  چون جامعه و خانواده ،شود می مسیحیحتمًا  متولد شود، یک کشور مسیحی
برایمان مشخص   است که جامعهگونه ھمان  یقتولی آیا حق .کنند می اینگونه تربیت

 ؟ با یک مثال موضوع را بیانشناخت طریق تفکرحقیقت را باید از اینکه کند یا  می
 برای: فرض کنید که در روز قیامت یک مسیحی، یک یھودی و یک مسلمان کنیم می

شوند. فرد  می در پیشگاه خداوند حاضرخود،  پاسخگوی نسبت به خرافات در عقاید
کند که من در یک خانواده یھودی به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه  می یھودی بیان

کند که من در یک  می پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. فرد مسیحی بیان کردن به
خانواده مسیحی به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد 

کند که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و عقیده  می گرفتم. فرد مسلمان بیان
 شود می گفته مسلمانادرم و جامعه یاد گرفتم. آیا به خود را با نگاه کردن به پدر و م

اوال راه حجت و دلیل برای افراد دیگر باز شده و که وارد بھشت شود؟ مسلما خیر، زیرا 
فقط بوسیله تفکر خود فرد در آیات قرآن، آیات آفاقی قرآنی ایمان و عقیده ثانیا 

به ھمین دلیل در قرآن  .شود می (طبیعت و جھان) و آیات انفسی (خلقت بشر) حاصل
صدھا بار از انسان دعوت شده که در آیات خداوند تفکر کند و مقلد خانواده، اجداد، 

 علما و جامعه خود نباشد:
 

ۡهتَُدونَ ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ رَۡسلۡ  ٢٢بَۡل قَالُٓواْ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

َ
َنا َوَ�َ�ٰلَِك َمآ أ

 ٰٓ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ  َءاَ�ٰرِهِم ِمن َ�ۡبلَِك ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَِّذيٍر إِ�َّ قَاَل ُمۡ�َفُوَهآ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

ۡقَتُدونَ  ْ إِنَّ  ٢٣مُّ ا وََجد�ُّۡم َعلَۡيهِ َءابَآَءُ�ۡمۖ قَالُٓوا ۡهَدٰى مِمَّ
َ
َولَۡو ِجۡئتُُ�م بِأ

َ
ا بَِمآ ۞َ�َٰل أ

رِۡسۡلُتم بِهِ 
ُ
 .]۲۴-۲۲[الزخرف:  ﴾٢٤َ�ٰفُِرونَ  ۦأ
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 تیھدا آنان روییپ با زین ما و میافتی نییآئ بر را خود اکانین ما« ندیگو می بلکه«
م مگر یای نفرستاد امبر انذارکنندهیش از تو پیاری پیچ دیگونه در ھ نیو ا) ٢٢( .»میا افتهی
 »م.یکن م و به آثار آنان اقتدا مییافتینی یما پدران خود را بر آئ«گفتند  مرفھین آننکه یا
د یافتیتر از آنچه پدرانتان را بر آن  بخش  تینی ھداییا اگر من آیآ«گفت  ]امبرشانیپ) [٢٣(

 .»)٢٤( »م!ید کافریا به آنچه به آن فرستاده شده نسبت اصالً «گفتند » آورده باشم؟
حقیقت باشد، حتما به آن خواھد رسید. ھمه ما قبول داریم کسی که واقعًا جویای 

که باالتر از حرف خداوند ھیچ حرفی وجود ندارد و قرآن کریم آنقدر با ارزش است که 
. کسی که در قرآن تفکر کند، خداوند به وی شود می حتی یک آیه آن نیز باعث ھدایت
 قول حتمی ھدایت را داده است:

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َ ُسُبلََناۚ �نَّ  َ�َۡهِدَ�نَُّهمۡ �ِيَنا  َ�َٰهُدوا  .]۶۹[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ لََمَع  ٱ�َّ

و خداوند با  کنیم می تشانیھای خود ھدا به راه قطعاً و آنھا که در راه ما تالش کنند، «
 .»)٦٩کوکاران است. (ین

دقت کنید. این کلمه به معنی ھدایت قطعی است، به شرطی  ﴾َ�َۡهِدَ�نَُّهمۡ ﴿ به کلمه
که فرد نیز خود خواھان این ھدایت باشد. ھدایت در ایمان به یک مجاھده بسیار 
کوچک نیاز دارد. بحث ایمان مانند حل یک معادله ریاضی نیست و به فرمولھای 

زیرا فقط به یک پیچیده و معادالت مبھم نیازی ندارد. ایمان چیز بسیار سختی نیست، 
. عقیده شود می حاصل خداھای  نشانهاستنتاج کلی نیاز دارد که آنھم با تفکر در 

باشد. به طور کلی  می تقلیدی نیست و معیار شناسایی عقیده و ایمان، وحی (قرآن)
اینکه معیار عقیده کالم انسانھا نیست و تنھا کالم خداوند است. در بحث ایمان چند 

دارد که عبارتند از: مسلما کسی که جویای حقیقت ایمان باشد، نباید نکته مھم وجود 
نمایان شود و یا اینکه با  و بدون تالش منتظر باشد که راه درست عقیده خود به خود

تقلید از افراد دیگر فکر کند که در مسیر درست قرار دارد. مورد مھم دیگر اینکه مساله 
ه بتوان بر آن سرپوش گذاشت. این حوزه ای نیست ک ایمان و عقیده درست، مساله

گاھانه بین بھشت و  تصمیمترین  اساسی در طول حیات یک انسان است، زیرا انتخاب آ
باشد، بنابر این ھر انسانی باید در طول عمر خود حداقل مدت کوتاھی را  می جھنم

سعی شده قدم  کتاباختصاص دھد، که در طول این اش  برای مشخص کردن عقیده
مسلما  ین مسیر به خوبی برای شما مشخص شود تا در مورد آن تفکر کنید.اول ا

ای به قدرت و عظمت الله  سرکشی انسان از اوامر خداوند و کفر پیشگی وی، ھیچ لطمه
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شود.  نمی ای نیز به نظام ھستی وارد آورد و ھمچنین ھیچ صدمه نمی تعالی وارد
کند و  نمی نظم روز و شب تغییر، شود نمی مسلما با کفرورزی ما باران و برف قطع

ھمچون  رسد. می آید، بلکه ضرر این کار تنھا به خود ما نمی خللی نیز در کائنات بوجود
کسی که مریض باشد و از رفتن پیش پزشک خودداری کند و ضرر اینکار وی فقط 

 رسد. نمی متوجه خود مریض خواھد بود و به پزشک گزندی
پذیرد و  می ایمان، ھمیشه توسط خود انسان انجامدقت کنید که انتخاب در حوزه 

در روز قیامت ھم فقط خود ما ھستیم که باید جوابگوی عقیده خود باشیم و انسانھای 
دیگر به خاطر ایمان و عقیده ما پاسخگو نیستند. بنابر این عقیده ھر انسانی باید به 

نی خود (قرآن) باشد و محکمترین چیز متصل باشد. ایمان ما باید بر مبنای کتاب آسما
علمی و فلسفی در روز قیامت قابل دینی، و بزرگان  انسانھا گفتار، نقل قولھا، سخنان

 توان استناد کرد. اکثر ما ھنگامی که می استناد نیستند و در روز قیامت فقط به قرآن
معایب از آشنایان در مورد مزایا و ھا  خواھیم یک ماشین جدید بخریم، روزھا و ھفته می

پرسیم، به بنگاھھای مختلف سر زده و از افزایش و کاھش  می ماشینھایشان سوال
 شویم و از افراد بسیاری در مورد خرید ماشین خود مشورت می قیمت خودرو مطلع

گیریم. آیا برای ایمان و عقیده خود به اندازه یک دھم خرید یک ماشین ارزش قائل  می
ید ماشین وقت اختصاص دادیم، حاضریم برای تبیین ھستیم؟ آیا ھمانگونه که برای خر

اصول عقیدتی خود وقت بگذاریم؟ ایمان و عقیده که زندگی ابدی ما بر مبنای 
ھر انسان برای یافتن ھدایت واقعی، باید طوری قرآن نکته مھم دیگر اینکه آنھاست. 

ا پیش بخواند که اجازه دھد قرآن مسیر درست را برای وی مشخص کند، نه اینکه ب
فرضھای قبلی و غرض ورزی به سراغ قرآن برود. مسلما به جای اینکه قرآن چنین 

یک انسان  کشد. می فردی را ھدایت کند، وی قرآن را ھدایت کرده و به دنبال خود
کند. سپس ھر قسمت از  می ھدفمند، مسیر زندگی و عقیده خود را با قرآن مقایسه

ا شجاعت حذف کرده و در ھر قسمتی ھم که ھایش که غیر قرآنی بوده را ب دیدگاه
کند و در نھایت یک عقیده  می کمبود داشته باشد، از قرآن استفاده کرده و آن را ترمیم

باید به گونه ای از قرآن کمک گرفت که در روز قیامت، به  .آورد می بدستمتوازن قرآنی 
 استناد را داشته باشیم. ازای ھر بخش از ایمان و عقیده خود بتوانیم از قرآن آیاتی برای
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عالوه بر این مشکل بزرگ دیگر در مطالعه قرآن تاویل شخصی است، یعنی اینکه 

افراد را به زور با قرآن منطبق ھای  کنند که حوادث تاریخی و دیدگاه می افراد سعی
باید حوادث تاریخی را فراموش کرد و با استفاده از قرآن که  در مساله ایمانکنند. 
 متاسفانه در جامعه ما اینگونه فکر مرجع ایمان است به تفکر پرداخت.ترین  محکم

گاھی و دانش دارند، بنابر این  شود می که فقط افراد خاصی ھستند که در مورد دین، آ
بھتر است که این افراد به جای بقیه جامعه فکر کرده و سپس به مردم بگویند چون به 

 ایم، ما در مورد ایمان تحقیق کرده و درس خوانده فھمد و نمی غیر از ما کسی قرآن را
کسی فکر کند. اگر قرار بود  ید و راجع به دین دیگر الزم نیستپس ھمه از ما تقلید کن

گاھی  که فقط انسانھای خاصی قرآن را فھمیده و در مورد ارکان ایمان، دانش و آ
ه قرآن برای کل ، حال اینکشد می داشته باشند، قرآن فقط بر ھمین عده خاص نازل

 :بھره خود را از آن دارند کوچک و بزرگبشر نازل شده و 

نَا ﴿ ۡ كِرٖ  ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ دَّ  .]۴۰[القمر:  ﴾٤٠لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ

 .»)٤٠( شود؟ متذّکر که ھست کسی ایآ م،یساخت آسان ادآوریی برای را قرآن ما«
ای است، ولی موّحدبودن و باتقوابودن  سادهبه یقین آموزش و یادگیری توحید کار 

قرآن کتابی است که خود خداوند، وعده عدم تحریف آن را کار بندگان واقعی خداست. 
ایست که ھمیشه از تحریف در امان بوده و تنھا  تا قیامت به ما داده است. قرآن معجزه

 باشد: می مرجع برای عقاید بشریت

ۡ�َا ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 .»)٩م! (یم و ما بطور قطع نگھدار آنیما قرآن را نازل کردھمانا «
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 :ھمچنین

وِ�َ إَِ�َۡك مِن كَِتاِب َرّ�َِكۖ  ٱتُۡل وَ ﴿
ُ
ٓ أ َل لَِ�َِ�ٰتِهِ َما  ۦَولَن َ�َِد ِمن ُدونِهِ  ۦَ� ُمَبّدِ

 .]۲۷[الکهف:  ﴾٢٧ُمۡلَتَحٗدا

ز سخنان او را دگرگون یچ چیھ آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تالوت کن!«
 .»)٢٧( ابی!ی و ھرگز پناھگاھی جز او نمی سازد نمی

گله  ،به دلیل مھجور ساختن کتاب خدادر قیامت، پیامبر گرامی اسالم از قوم خود 
زنده داری، ، شب مشقتسال رنج و  ۲۳به مدت  ج. محمد نبی کند می و شکوه

تبعیدھا، گرسنگی و خطرھای مالی و جانی را تحمل کرد تا پیغام الله را به ھا و  جنگ
ھا برای کسب درآمد، تفریح و درس  ھا و ساعت ھا برساند. امروزه مردمان ساعت انسان

 با تفکردھند، ولی در روز حتی به مدت چند دقیقه قرآن را  می اختصاص خواندن
 :کنند نمی مطالعه

ْ َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  ٱلرَُّسوُل قَاَل وَ ﴿ َُذوا  .]۳۰[الفرقان:  ﴾٣٠َمۡهُجوٗر� ٱلُۡقۡرَءانَ َ�َٰذا  ٱ�َّ

 .»)٣٠» (پروردگارا! قوم من قرآن را رھا کردند«امبر عرضه داشت یو پ«
مساله ایمان چیزی است که ھر انسان به طور فردی باید از وقت گرانبھایش برای 

در مورد آن تفکر کند. دقت کنید که مساله مھمی که ما در اینجا شته و خود اآن گذ
و  کنند که عقل می داریم، این است که در جامعه ما افراد بسیاری فکرآن را  قصد بیان

در سر انسانھای دیگر قرار دارد و به جای استنباط فردی در مورد عقیده  فکر آنھا
لی ھم دقیقا ھمینجاست. خداوند کنند و مشکل اص می مراجعه خاصیبه افراد  ،خود

در قرآن گفته که در مورد آفرینش و آسمانھا و زمین، آیات قرآن و خلقت خودتان فکر 
کنید، ولی نه اینکه به افراد دیگر بگویید به جای شما فکر کنند. پس از اینکه پیامبر 

 را تصحیح اسالم برای افراد تازه مسلمان قرآن قرائت کرده و ایمان و عقیده این افراد
گفت که ھم اکنون پس از شنیدن این آیات در مورد ایمان، شما به  نمی کرد، به آنھا می

سراغ ابوجھل یا ابولھب رفته و در مورد این آیات عقیدتی با آنھا نیز صالح و مشورت 
یاری از پذیرفتند. بس می رسید، آن را می کنید. مسلما وقتی که حقیقت به گوش آنھا

. کنند می و آن را چیز مبھم و گنگی تصور گرفتهجا به جا  را با فقه مردم ما ایمان
 و در این مورد شود می عقیده ھر انسان بر مبنای تفکر و استنتاج خود وی حاصل

توان از افکار دیگران (پدر و مادر، علما و جامعه) کپی برداری کرد. اگر شخصی  نمی
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فقه است ولی اگر کسی بخواھد توحید بخواھد راجع به ارث تحقیق کند سروکار وی با 
را به طور کامل درک کند باید خود با استفاده از قرآن به تفکر بپردازد. مسلما در حال 

شود، افرادی که کارھای عام  نمی حاضر افراد بسیاری وجود دارند که نماز آنھا قطع
وزنی به شرک دھند و ... ولی اگر ایمان این افراد به اندازه سر س می المنفعه انجام

شود. پس  نمی آلوده باشد، ھیچ کدام از اعمال این افراد مورد قبول خداوند واقع
حداقل اینکه تفکر راجع به مفاھیم گفته شده، ھیچ ضرری ندارد. یک مثال دیگر: 
فرض کنید در یک کالس درس حضور دارید. از قبل به شما اعالم شده که امتحان 

، سواالت امتحانی در دایره مرکزی امتحانات از کتاب ترم این درس نھایی بوده پایان
امتحانی نیز در ھمانجا تصحیح خواھند شد. با این ھای  درسی طراحی شده و برگه

من  ،گوید که به جای تدریس کتاب درسی می اوصاف در کالس درس معلم به شما
. افراد ای که مطالب غیردرسی فراوانی دارد ، جزوهخودم برای شما جزوه خواھم گفت

باھوش با توجه به اخطار قبلی دایره امتحانات، عالوه بر جزوه معلم کتاب درسی را 
کنند، ولی افراد نادان حرفھای معلم را یگانه حجت تامه خود تلقی  می خودشان مطالعه

بینند که کلیه سواالت از  می کنند. روز امتحان ھمه می کرده و فقط به جزوه بسنده
ه و از جزوه معلم ھیچ سوالی نیامده است. برنده واقعی در کتاب درسی طراحی شد

 روز امتحان کیست؟ قرآن در حوزه ایمان برای ما حکم کتاب درسی باال را دارد.
پس از بیان ھمه مطالب باال، باز ھم افراد بسیاری وجود دارند که به دلیل اینکه 

قبول موارد باال  اند، کردهو راجع به ایمانشان فکر ناند  تاکنون خود را قابل ندانسته
برایشان مشکل است. پیشنھاد ما به این افراد این است که حتی اگر ھضم مطالب بیان 
شده برای شما سخت است، خالصانه و با دید حقیقت طلب به تفکر خود در این زمینه 
ادامه دھید و وعده الله تعالی برای ھدایت را فراموش نکنید. مانند کسی که پس از یک 

کند تا آن را فراموش کند نباشید، بلکه پیوسته به این  می انحه دلخراش به زور سعیس
 با تفکر و مطالعه مسائل این بخش و بخشھای دیگر فکر کنید. فردی که بترسد

، این عقیده، یک عقیده دفاع کنداش  و نتواند از عقیده از دستش فرار کنداش  عقیده
 . شدبا می نبوده و تنھا یک توھمراستین 
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 های قدرت رّبانی جلوه

 در این بخش به قسمتی از آیات قرآن برای بیان قدرت و حاکمیت مطلق خداوند
آیاتی که بینش انسان را از نگاه به سنگفرش خیابان به سمت نگاه به پردازیم.  می

 به آیات زیر توجه کنید:کند.  می آسمان و مخلوقات دعوت

�َض وَ ﴿
َ
ۡوُزونٖ  ٱۡ� ءٖ مَّ ۡ�َ ِ

�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
لَۡقۡيَنا �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َوأ

َ
وََجَعۡلَنا  ١٩َمَدۡدَ�َٰها َو�

ٍء إِ�َّ ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنهُ  ٢٠بَِ�ٰزِ�ِ�َ  ۥلَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰيَِش َوَمن لَّۡسُتۡم َ�ُ  َوَما  ۥ�ن ّمِن َ�ۡ
 ُ�ُِ ۡعلُو�ٖ  إِ�َّ  ۥٓ ُ�َ�ّ رَۡسۡلَنا  ٢١بَِقَدرٖ مَّ

َ
نَزۡ�َا ِمَن  ٱلّرَِ�ٰحَ َوأ

َ
َمآءِ لََ�ٰقَِح فَأ ۡسَقۡيَ�ُٰكُموهُ  ٱلسَّ

َ
َماٗٓء فَأ

نُتۡم َ�ُ 
َ
ٓ أ َولََقۡد َعلِۡمنَا  ٢٣ٱۡلَ�ٰرِثُونَ َونُِميُت َوَ�ُۡن  ۦ�نَّا َ�َۡحُن نُۡ�ِ  ٢٢بَِ�ٰزِ�ِ�َ  ۥَوَما

َحِكيٌم  ۥ�نَّ َر�ََّك ُهَو َ�ُۡ�ُُهۡمۚ إِنَّهُ  ٢٤ِخرِ�نَ  ٔۡ ٱلُۡمۡسَ� ۡم َولََقۡد َعلِۡمَنا ِمن�ُ  ٱلُۡمۡسَتۡقِدِم�َ 
 .]۲۵-۱۹[الحجر:  ﴾٢٥َعلِيمٞ 

م؛ یاندیاه موزون در آن رویم و از ھر گیھای ثابتی افکند م و در آن کوهین را گستردیو زم«
ن برای کسانی که شما یم؛ ھمچنیل زندگی در آن قرار دادی) و برای شما انواع وسا١٩(

ز تنھا نزد ماست ولی ما جز به اندازه ی) و خزائن ھمه چ٢٠د! (ید به آنھا روزی دھیتوان نمی
و  میفرستاد ]اھانیابرھا و گ[ ) ما بادھا را برای بارور ساختن٢١م! (یکن ن آن را نازل نمییمع

ی حفظ و یکه شما توانایحالدر  میساختراب یو شما را با آن س میکرداز آسمان آبی نازل 
م وارث ھمه جھان! ییو ما میرانیم میم و یکن م که زنده مییی) ما٢٢د! (ینگھداری آن را نداشت

قطعًا آنھا را در  تو) پروردگار ٢٤و ھم متأّخران را! ( میدانستان شما را ینیشیھم پ ما) ٢٣(
 .»)٢٥م و داناست! (یکند؛ چرا که او حک امت جمع و محشور مییق

. پردازد می در این آیات خداوند به بیان قدرت خود و نعمتھایی که به انسانھا داده
خداوند زمین را آفریده و برای انسانھا آن را مسطح و ھموار ساخته است. اینگونه 

با راه رفتن در زمین دچار مشقت و دردسر فراوان شویم. مثال فرض کنید ما نیست که 
ھای فراوانی  مشقتچه دچار  ،رفت می در آن فرو زمین اگر انسان با راه رفتن بر روی

که نمیشد. خداوند زمین را ھمانند فرشی زیر پای انسان قرار داده و کوھھا را در زمین 
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که مدافع جان و مال انسان به ھنگام زلزله و پناه انسان به ھایی  ثابت کرده است. کوه
از گیاھان و حیوانات بوده و که سرمنشاء بسیاری ھایی  کوه باشند. می ھنگام سیل

برکات زیادی برای انسان دارند. ھمچنین خداوند بیان کرده که از ھر گیاه موزون و 
مخلوقات خداوند به گونه ای ھستند که ھیچ عیب و متعادل بر روی زمین رویاندیم. 

 نقصی در خلقت آنھا جای ندارد. ھر روزه شاھد این ھستیم که جلوه جدیدی از قدرت
. این شود می کشفالله تعالی در مخلوقاتش، توسط محققین و دانشمندان  اھیالیتن

 باشد. می کشفیات عالوه بر حیوانات، گیاھان و کائنات، در رابطه با بدن انسان ھم
ماییم که اینکارھا را انجام میدھیم کند که  می خداوند در ھمه جای قرآن بیان

دون اذن خداوند ی بمخلوق و ھیچ جنبنده (گستردیم، افکندیم، رویاندیم و ...) وگرنه
که اراده بر انجام این  را ھم ندارد. این خداوند است داشتنوجود متعال حتی اجازه 

کارھا نموده و خواست وی بر این موارد مقدم بوده و مخلوقات به خودی خود ھیچ 
ه دست خداوندی که ھمه جانداران را آفریده و خود اوست که رزق را ب قدرتی ندارند.

میکروسکپی و ، آبزیان، پرندگان، موجودات ھمانند مورچگانرساند. موجوداتی  می آنھا
ذره بینی، حیوانات وحشی و اھلی و ... که انسانھا اگر ھمگی دست به دست ھم 

نیستند. خداوند رحمن نیز این مخلوقات  تعداد کمی از قادر به روزی دادن به ،دھند
از ه انسانھا از مسلمان و مسیحی گرفته تا کافر و مشرک دھد. کلی می بشر را نیز روزی

روزی خداوند بھره مند ھستند و نعمت روزی به ھیچ عنوان از آنھا منع نشده است و 
 رساند. می خداوند روزی را به ھمه آنھا

و ھیچ چیزی وجود ندارد که خزائن  باشد می خزائن ھمه چیز نزد خداوند متعال
. این بدین معنی است که درت و علم خداوند خارج باشدآن حتی کمی از محدوده ق

و ماھیت  به کنهو تنھا الله است که بوده خداوند مالکیت کامل ھمه نعمتھا در نزد 
عالوه بر این، خداوند نعمتھای خود را جز به مقدار  ھمه کائنات اشراف کامل دارد.

ایی مثل باران و برف، کند. به طور مثال نعمتھ نمی معلوم و مشخص بر بندگانش نازل
وزش باد و حرکت ابرھا، تابش نور خورشید، علم و دانش و ... در قبضه کامل خداوند 

بر بندگان خود نازل ھمیشه به میزان مشخص و معلومی این نعمتھا را  اوبوده و 
به ما دانشی بیش از ظرفیت ما میکند. اگر ما در تمامی عمر خود دعا کنیم که خداوند 

افتد، زیرا این خداوند است که نسبت به ظرفیت ھمه  نمی این اتفاقمسلما ، اعطا کند
گاه بوده و به قدر معلوم و فراخور آنھا نعمت ارزانی آیا تاکنون  دارد. می مخلوقات خود آ
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به وزش باد توجه کرده اید. ھمین باد باعث حرکت ابرھا و لقاح گیاھان شده و نعمت 
عالوه بر این وزش باد باعث برخورد ابرھا با یکدیگر و . کنند می زمین اھداحیات را به 

بارد تا بوسیله آن ھمه انسانھا و  می . سرانجام از آسمان بارانشود می باردار شدن آنھا
موجودات زنده سیراب شوند. در آیه باال خداوند بر این نکته تاکید کرده که اوست که 

سان قدرت ، در حالیکه انکند می سیراببوسیله این فرآیند زیبا و پرمعنا انسانھا را 
ندارد. به آب پشت سد توجه کنیم. پس از بارش ھم را نگھداری و ذخیره کردن آب 

 شوند، ولی آیا این آب به ھمین صورت باقی می باران سدھا و مخازن آب پر از آب
بخار ماند؟ چه بسا میزان زیادی از این آب به زیر زمین فرو رود و مقدار زیادی نیز  می

شده و به ھوا برود. در نھایت پس از گذشت زمانی سد دوباره آب خود را از دست 
زمین، جانداران و انسانھا را سیراب خواھد داد تا اینکه دوباره باران رحمت خداوند 

سازد. مھمتر از ھمه این موارد قدرت خداوند در زنده کردن و میراندن موجودات 
در پاییز و  الله تعالیباشد.  می یار ذات الھیاست. اعطای زندگی و مرگ در اخت

میراند، سپس در بھار دوباره به  می گیاھان سبز را پژمرده ساخته وزمستان، درختان و 
سازد. ھمان خدایی که زندگی و مرگ درختان و  می آنھا حیات بخشیده و آنھا را زنده

یات دوباره در دست اوست، قادر است که انسان را نیز پس از مرگش ح گیاھان
بر آنھا محقق  ببخشد. پس از اینکه اجل و مھلت کلیه انسانھا سر رسید، خداوند مرگ را

کرده و تنھا خود وارث کلیه نعمتھا و کائنات خواھد شد. زمین و ھر آنچه در آن است 
کشورھا و ھمه علوم و شھرھا و گرفته تا جمادات و ھا  جنبنده(از گیاھان و حیوانات و 

 رسد. می ھمه از دست انسان خارج شده و به وارث اصلی خود )فنون
خداوند متعال اول و آخر است (ھو االول و االخر)، یعنی اینکه فقط اوست که از 

گاه ھمچنین از سرنوشت آیندگان ما نیز مطلع باشد.  می احوال و اذکار گذشتگان آ
گاه و توانا است. در نھایت اینکه  است. ھمه انسانھا در روز خداوند به ھر چیزی آ

خواھند شد تا به جزای اعمال خود برسند. قیامت در پیشگاه پروردگارشان محشور 
ھمانا خداوند علیم (دانای مطلق نسبت به احوال بندگان و کائنات) و حکیم (حکیم 

 مطلق در روزی رسانی و ارسال نعمت) است. 
 عمتھای فراوان الھیدر زمان پیامبر ما بسیاری از افراد، با نادیده گرفتن ن

 رسد؟ علم قیامت و وقوع آن فقط در نزد خداوند می پرسیدند که قیامت کی فرا می
. پس »ھر کس که ُمرد، قیامتش برپاست«کند:  می یکی از بزرگان بیانباشد.  می
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این است که با عبرت از گذشتگان، کمی در احوال خود و دستورالعمل الھی عاقالنه 
م، زیرا مرگ ما آغاز قیامت ماست و بعد از آن به دنیا حتی گذر تامل کنی یعنی قرآن،

 کوتاھی ھم نخواھیم داشت.
 سوالی برای تفکر:

 دلیل واقعی خداوند از جلوه نمایی قدرت خود برای بشر چیست؟
 ، قیامتش برپاست، یعنی چه؟رداینکه ھر کس که مُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

َ�َٰ�ُٰت �َُسّبُِح َ�ُ ﴿ ۡبعُ  ٱلسَّ �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح  ٱۡ� ۚ �ن ّمِن َ�ۡ َوَمن �ِيِهنَّ

 ِ  .]۴۴[اإلسراء:  ﴾٤٤َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥَوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ  ۦِ�َۡمِده

 و ندیگو می او حیتسب ھمه ھر آنچه در آن است، و نیزم و ھفتگانه ھایآسمان«
 را آنھا حیتسب شما ولی مشغول است او حمد و حیتسب اینکه بهھیچ چیزی نیست جز 

 .»است آمرزنده و بردبار او د؛یفھمنمی



 

 
 

 : ۵فصل 
 و عقیده اندیشه

 زمین و قرآن دعوتچرا خداوند انسان را به تفکر در مورد خلقت بشر، آسمانھا و 
که ارزش زیر  اتبه آی کند؟ و چرا تفکر در قرآن از ارزش باالیی برخوردار است؟ می

 دقت کنید:کنند،  می بیان تفکر در قرآن، آفاق و انفس را

ْ بِهِ ﴿ �ََّما  ۦَ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس َوِ�ُنَذُروا
َ
� ْ ْولُواْ َوِ�َۡعلَُمٓوا

ُ
َر أ كَّ ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد َوِ�َذَّ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .]۵۲[إبراهیم:  ﴾٥٢ٱۡ�

او له آن انذار شوند و بدانند یبرای عموم مردم است تا ھمه به وس یامین قرآن، پیا«
 .»)٥٢( رند!یپند گ مندانخردکتاست و تا ی وندخدا

 ھمچنین:

َ�َٰ�ٰتِ إِنَّ ِ� َخۡلِق ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱۡختَِ�ِٰف وَ  ٱۡ� ْوِ�  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ �َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
 ﴾١٩٠ٱۡ�

 .]۱۹۰[آل عمران: 

برای خردمندان  ییھا نشانه ن، و آمد و رفت شب و روز،ینش آسمانھا و زمیمسلمًا در آفر«
 .»)١٩٠( است

 ھمچنین:

ِيُهَو ﴿ رَۡحامِ يَُصّوِرُُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
ۚ  ٱۡ�  ﴾٦ٱۡ�َِكيمُ  ٱلَۡعزِ�زُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َكۡيَف �ََشآُء

 .]۶[آل عمران: 

معبودی کند.  ر مییخواھد تصو او کسی است که شما را در رحِم مادران، آنچنان که می«
 .»)٦( ستیم نیجز خداونِد توانا و حک

و  شده بیانآیه راجع به ھستی و خلقت انسان  ۱۳۰۰در قرآن کریم نزدیک به 
 مسلما ھیچ بشری دعوت به تفکر شده است. ،متعاقب آن پس از بیان این آیات

لقت خود را نادیده گرفته و کورکورانه در تواند جھان دور و بر خود و ھمچنین خ نمی
توان زندگی عقالنی بشری را با زندگی حیوانی  نمی دنیا به خوردن و خوابیدن بپردازد.

رزش ھر انسانی به فکر، اندیشه و ایدئولوژی وی بوده و ، زیرا او بدون تفکر تعویض کرد
در طول تاریخ ھم افراد متفکر و ھدفمند از ارزش بیشتری در بین مردم برخوردار 
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دو فرد که یکی نابینا و دیگری بینا ھستند را در نظر بگیرید، اگر فرد نابینا  اند. بوده
چار سانحه خواھد شد. اگر فرد بدون ھیچ مقدمه ای بخواھد از یک بزرگراه عبور کند د

و در  شود می بینا نیز چشمان خود را بسته و از بزرگراه عبور کند، وی نیز دچار سانحه
این مورد با نابینا ھیچ تفاوتی وجود ندارد. عقل انسان ھم ھمینگونه است. اگر انسان 

ھم فرقی از عقل خود استفاده نکند، با افراد دیوانه یکسان بوده و حتی با حیوانات 
ھر فردی پس از اینکه به بلوغ عقلی خود رسید، برای زندگی به طور معمول، ندارد. 

خود ھدفی قرار داده و کلیه تالشھای زندگیش را در راستای برآورده کردن و رسیدن 
دھد. بعضی از افراد به اھداف کوتاه مدتی مانند لذت جویی و  می به این ھدف قرار

مثل لذت و خوشی بعضی دیگر اھداف بلند مدت نده کرده و دنیا بس موقت درکامیابی 
خواھد، با تفکر در آیات  می دھند. خداوند از انسان می را محور تالش خود قرارجاودانه 

آفاقی و انفسی و قرآنی، ھدف نھایی خود در زندگی را به صورت عقالنی و نه احساسی 
 انتخاب کند. 

توان بر شمرد. اول اینکه  می ن به تفکرچندین دلیل برای دعوت خداوند از انسا
رسد. جھانی بخداوند، درباره وجود خالقش به یقین ھای  نسان از طریق تفکر در نشانها

باشد.  می ، جھانی است که در ھر گوشه ای از آن نظم حاکمکنیم می که در آن زندگی
 میلیون میلیونھا در ھر لحظهجھان ما تصادفی نبوده و بیھوده نیز آفریده نشده است. 

 به دنبال رزق و روزی خود ھا، کوه ھا، شھرھا و روستاھا ھا، جنگل اقیانوسدر  جنبنده
در ھر لحظه ماه، زمین و  دھد. می روند و این خداوند است که به آنھا روزی می

خورشید به صورت منظم در مدار خود در حرکتند و حرکت آنھا ھیچگاه تابع ھرج و 
ن خداوند است که حرکت زمین و کلیه سیارات و ستارگان را تدبیر مرج نبوده است. ای

مدارھای خاصی را مقدر کرده است. در ھر لحظه قلب انسان، خون را کرده و برای آنھا 
کنند. مسلما این خداوند  می به درون رگھا فرستاده و ششھای وی نیز از ھوا استنشاق

 انسان را توسط قدرت خود کنترلاست که حیات انسان، تپش قلب و حیات اندامھای 
تصادفی بود، ھیچ اتفاق تکراری در  کنیم می کند. اگر جھانی که در آن زندگی می

 . اگر جھانی که در آن زندگیبود می و ھمه چیز تصادفی افتاد نمی کائنات اتفاق
به صورت تصادفی توانستیم با انداختن یک تکه سنگ به ھوا،  می تصادفی بود، کنیم می

کند که در دنیای  نمی یک ھواپیما شویم، در صورتی که ھیچ عقل سالمی حکم صاحب
یک ھواپیما پایین به صورت تصادفی ما حتی بعد از میلیونھا بار انداختن سنگ به ھوا، 
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ساعت مچی، به میزان زیادی ما حتی برای درست کردن یک  ھنگامی کهبیافتد. 
 ، چگونهکنیم می راحی ساعت استفادهبرنامه ریزی کرده و از اصول قاعده مند در ط

ھایش، خورشید، ستارگان و  توانیم انتظار داشته باشیم که زمین با اینھمه شگفتی می
در مدارھای خود  به صورت تصادفیبدون نظم بوجود آمده و یا تصادفی و کھکشانھا، 

با توان انتظار داشت که  می ند. اگر در بدن انسان نظمی نباشد، چگونهھست در حرکت
اگر محیط پیرامون ما تصادفی بود،  بشر به زندگی ادامه دھد.داشتن بدن تصادفی، 

، با پلک بر ھم زدن ما، به صورت کنیم می ھنگامی که به یک شیء مثل کتاب نگاه
شد، ولی آیا عقل سلیم به این امر حکم  می تصادفی به جای کتاب یک صندلی ظاھر

 در خلقت یگانه بوده و دارای خالق یگانه کنیم می که در آن زندگیدنیایی کند؟  می
 باشد. می

آفاق و انفس و قرآن این است که از این طریق به صحت  دلیل دیگر تفکر در
خداوند در قرآن پی ببریم. خداوند در قرآن از عذاب اقوام گذشته سخن ھای  وعده

بسیاری از اقوام دیگر که توسط گفته است. قوم لوط، قوم عاد، فرعون و پیروانش و 
عبرت بشر پابرجاست. ھمانگونه که وعده خداوند عذاب شده و بقایای آنھا ھنوز برای 

. با شود می دیگر خداوند نیز محققھای  خداوند برای این اقوام محقق شد، پس وعده
ه توانیم به این امر پی ببریم. خداوند در قرآن به ھم می نیز تفکر در زندگی خودمان

بندگانش از انس و جن وعده مرگ داده و ما ھر روزه شاھد آن ھستیم که این وعده 
ھمانگونه که . شود می برای دوست و دشمن، خانواده و در نھایت برای خودمان محقق

 دیگر خداوند نیز محققھای  افتد، پس وعده می وعده مرگ برای ھر انسانی اتفاق
 .شود می

 .]۵۷[العنکبوت:  ﴾٥٧ُ�مَّ إَِ�َۡنا تُرَۡجُعونَ  ٱلَۡموِۡت� ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿

 .»)٥٧. (شوید می هگردانند چشد، سپس بسوی ما باز مرگ را می َنفسیھر «
بشر در دنیای خود دخل و تصرف محدودی دارد. در زمان رشد کودک در داخل 

رساند، به وی  می به تکاملرحم مادر، این خداوند است که اندامھای جسمانی کودک را 
کند، در حالیکه حتی مادر  می ترسیمرساند و چھره وی را در داخل رحم مادر  می غذا

کودک ھیچ نقشی جز نگھداری کودک در بدن خود ندارد. پس از تولد کودک نیز، 
 اعطاو قدرت تعقل  دادهرساند، به وی تکلم یاد  می خداوند وی را به رشد و کمال عقلی

 دھد، وی را آزمایش می زندگی انسان، خداوند وی را روزی کند. در کل دوران می
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رساند. انسان توانایی ھیچ دخل و تصرفی در  می کند و در نھایت به زوال و پیری می
توانست جلو پیر شدن خود را بگیرد. اگر بشر این قدرت  می این بازه زمانی ندارد، وگرنه

کی از اندامھای خود، مثال دست، را از ای ی بر اثر حادثهو توانایی را داشت، ھنگامی که 
 ای برای خود درست کند. توانست دست تازه می دست داد،

ھمچنین در آمد و رفت شب و روز، حرکت ابرھا به امر خداوند، خشک شدن 
زیادی وجود دارد که ھای  گیاھان در زمستان و رویش مجدد گیاھان در بھار نیز نشانه

مسلما کل خداوند پی ببرد. ھای  تواند به تحقق وعده می ذھن حق طلب با تفکر در آنھا
ما در ، معجزه است، ولی به دلیل اینکه ما کائنات از محیط پیرامون گرفته تا بدن خود

 اتفاقات زندگی را به دید معجزهھیچکدام از به  ایم، گی شدهرِ این روند دچار روزمَ 
، در ابتدا شود می گزارش ای در دنیای ما نگریم، ھمچنین ھنگامی که کشف تازه نمی

 .شود می ولی پس از مدتی آن نیز عادی ،کنیم می به دید معجزه به آن نگاه

ِيٓ َوُهَو ﴿ نَزَل مَِن  ٱ�َّ
َ
َمآءِ أ ۡخرَۡجَنا بِهِ  ٱلسَّ

َ
�  ۦَماٗٓء فَأ ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِ�ٗ

َ
ءٖ فَأ ۡ�َ ِ

َ�َباَت ُ�ّ
َ�َاكِٗبا َوِمَن  ا مُّ ۡرُِج ِمۡنُه َحّبٗ ۡ�َناٖب  ٱ�َّۡخلِ �ُّ

َ
ٰٖت ّمِۡن أ ِمن َطۡلعَِها قِۡنَواٞن َدا�َِيةٞ وََج�َّ

ۡ�ُتونَ وَ  اَن ُمۡشتَبِٗها وََ�ۡ�َ ُمتََ�ٰبِهٍ� ٱلرُّ وَ  ٱلزَّ ْ مَّ ِ  ٱنُظُرٓوا ۡ�َمَر َوَ�ۡنعِهِ  ۦٓ إَِ�ٰ َ�َمرِه
َ
� ٓ إِنَّ ِ�  ۦٓۚ إَِذا

 .]۹۹: [األنعام ﴾٩٩َ�ٰلُِ�ۡم �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 

ز ا م ویاندیاھان گوناگون رویله آن گیبه وس وه نازل کرد را اوکسی است که از آسمان آب«
از شکوفه نخل،  و ھای متراکم، م و از آنھا دانهیھای سبز خارج ساخت ھا و شاخه آن، ساقه

گاه  تون و انار،یی از انواع انگور و زیم و باغھایرون فرستادیک بیھای بار ی با رشتهیھا شکوفه
دنش یوه آن و طرز رسیوه می دھد، به میشباھت! ھنگامی که م گر و گاه بییکدیه به یشب

 .»)٩٩مان است! (یبرای افراد باا ]از عظمت خدا[ی یھا د که در آن، نشانهیبنگر
الله تعالی ھمه این موارد را در قرآن بیان کرده تا انسان به عظمت و قدرت 

خود پی برده و سر تعظیم فرود آورد. انسان پروردگارش و ھمچنین ضعف و کوچکی 
ای اسیر شده  ای است که در یک گوی شیشه بر روی این کره خاکی ھمانند مورچه

 باشد. این مورچه ھر چقدر تالش کند و به ھر سمتی که روی آورد، به ھیچ عنوان
بوده ای فرار کند. انسان ھم در روی زمین ھمانند این مورچه  تواند از گوی شیشه نمی

ھای علمی برسد و به ھر نقطه کائنات که فرار کند، سرانجام به  و ھر چقدر به پیشرفت
که به ھیچ عنوان راه  شود می اذن الله مرگ را مالقات خواھد کرد و وارد عالمی

در حال حاضر جمعیت مردم زمین نزدیک چندین میلیارد برگشتی از آن وجود ندارد. 
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و اآلن دیگر نیستند، افرادی که در اند  گذشته بوده چه بسیار افرادی درنفر است. 
گناھان  ما افرادی که ھمانند زمان اند، زمان خود دارای قدرت و ثروت فراوانی بوده

یکصد سال بیش از دانستند.  می و زنا را مایه غرور و افتخار ، ظلمخود از قبیل دزدی
. مرگ بر د نخواھند داشتساکن در کره زمین وجوامروزی دیگر نیز ھیچکدام از مردم 

زندگی ھمه ما سایه خواھد انداخت و ھمه ما به مالقات الله تعالی خواھیم رفت. با 
یک استقرای تام و حتمی بوده و یک حجت کامل شویم که مرگ  می کمی دقت متوجه

ھر انسانی با تفکر بدون تعصب و با یک  باشد. می دیگر خداوند نیزھای  بر تحقق وعده
قلی ساده به وظیفه خود در این دنیا پی خواھد برد. استدالل از این قرار استدالل ع

است: ھر انسانی یا خالق است یا مخلوق و غیر از این دو حالت وجود ندارد. اگر فردی 
ادعا کند که انسان خالق است، پس باید بتواند ثابت کند که انسان چه چیزی از 

تواند ثابت کند که آیا انسان قدرت و علم آسمانھا و زمین را خلق کرده است؟ باید ب
باشد؟ آیا انسان  می خلقت و اداره کائنات، موجودات ریز و درشت، جانداران و ... را دارا

باشد؟ عقل سلیم  می حتی توانایی خلقت خود و دخل و تصرف در بدن خود را نیز دارا
ن مخلوق است و برد که جواب ھمه این سواالت منفی است. انسا با کمی تفکر پی می

باید خالق خود را بشناسد و بپرستد. باید برنامه ھدایت، سعادت و خوشبختی خالق 
برنامه ترین  خود را در زندگیش پیاده کند، زیرا تنھا برنامه خالق برای مخلوق جامع

 زندگی است. 
سوالی برای تفکر: در مورد خداوند چه ظّنی داریم؟ چه جور خداوندی در ذھن ما 

 رد؟جای دا
 
 

 
 
 

 آیه منتخب

َ�َٰ�ٰتِ َوَما َخلَۡقَنا ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۳۸[الدخان:  ﴾٣٨َوَما بَۡيَنُهَما َ�ٰعِبِ�َ  ٱۡ�

 ھدفبی و بازی را به است دو نیا انیم در که آنچه و نیزم و آسمانھا ما«
 .»!میدیافرین



 

 
 

 :۶فصل 
 روی در دین زیاده

غلّو  الله تعالی به وضوح باشد. می در دینغلّو  امروزی زیاده روی و التکمشیکی از 
 به آیه زیر توجه کنید: . است  فرموده  یرا نھ دیندر 

َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿
َ
ِ قُۡل � � َوَ� َ�ۡفٗعاۚ وَ  ٱ�َّ ُ َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ ِميعُ ُهَو  ٱ�َّ  ٱلسَّ

ۡهَل  ٧٦ٱلَۡعلِيمُ 
َ
أ ْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  ٱۡلِكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ ۡهَوآَء قَۡو�ٖ  ٱۡ�َقِّ َ� َ�ۡغلُوا

َ
ْ أ َوَ� تَتَّبُِعٓوا

َضلُّواْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ َعن
َ
بِيلِ َسَوآءِ  قَۡد َضلُّواْ ِمن َ�ۡبُل َوأ ِينَ لُعَِن  ٧٧ٱلسَّ َ�َفُرواْ مِۢن  ٱ�َّ

ٰ لَِساِن َداوُ  ٰٓءِيَل َ�َ َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ  ٱبۡنِ وَِعيَ�  ۥدَ بَِ�ٓ إِۡسَ�  ﴾٧٨َمۡرَ�َمۚ َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ
 .]۷۸-۷۶[المائدة: 

 خداوند، و ست؟ین شما انیز و سود مالک که دیپرست می را زییچ خدا غیر از ایآ« بگو«
 حق از ریغ و دینکن روی ادهیز و غلوّ  خود، نید در! کتاب اھل ای« بگو )٧٦( »داناست و شنوا
 راست راه از و کردند گمراه را گرانید و شدند گمراه قبالً  که تییجمع ھوسھای از و دیینگو

 م،یمر بن سییع و داوود زبان بر ل،یاسرائ بنی کافران )٧٧( »دییننما روییپ گشتند، منحرف
 .»)٧٨( .نمودند می تجاوز و کردند گناه که بود آن بخاطر نیا! شدند نینفر

در دین باعث ایجاد جذابیت بیشتر در دین  غلوّ  بوسیلهکنند که  می عده ای فکر
روی در  توانند افراد بیشتری را گرد خود جمع کنند. این افراد با زیاده می شده و
ی غیر ھا ویژگی ھمانند پیامبران، امامان و ... به آنھای افراد صالح ھا ویژگی توصیف
افراد صالح را در سطح معاونین خداوند قرار ھا  دھند. آنھا با این زیاده روی می بشری

داده که خداوند به واسطه محبت این افراد، قسمتی از امور تحت اختیار خود را برای 
ری از این افراد با نیتی صحیح و انجام به آنھا واگذار کرده است. ممکن است که بسیا

تفکری خیرخواھانه دست به این اقدام بزنند، ولی در حقیقت با این کار خود، دستور 
کنند. افراد دیگری نیز وجود  می خداوند را نادیده گرفته و دین را انباشته از خرافات

 لوّ غدانش دینی و یا کسب شھرت و پول به  کمبوددارند که به خاطر منفعت شخصی، 
 زدر دین اسالم و در توصیف افراد صالح پرداخته و موجبات گمراھی خود و بسیاری ا

در   یرو ادهیاز غلّو و ز جخدا   ، رسول جھت  نیھم  بهکنند.  می پیروان خود را فراھم
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د، ینکن  یرو ادهیغلّو و ز  چنان  آن  در حّق من« : است  فرموده  ینھ مورد خودش
عبد و   یکتنھا   ردند. ھمانا منکغلّو   میپسر مر  یسیدر مورد ع  انیحیمس  هک  ھمانگونه

 ». اش خدا و فرستاده  ۀد: بندییبگو  ، پس ھستم  بنده
 باعث )دون اللهی الھی به بشر مخلوق (ھا ویژگی خطر اصلی اینجاست که دادن

ایند. غلّو نم  زنی  و در محّبتشان  ردهک  یکبا خدا شر  را در محّبت  آنھاافراد که  شود می
  ز دوستیارند، آنھا را ند یم  خدا را دوست  هک  ھمانگونهافراد  ، شود می  باعث  در نھایت

مثال خیلی بدارند و از این طریق و به دست خود شرک را وارد زندگی خود سازند. 
گاھی از غیب و  واضح در این حوزه این است که انسان به بزرگان دینی خود نسبت آ

 به آیات زیر توجه کنید:دخل و تصرف در اداره امور دنیا بدھد. توانایی 

اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ � َ� ُ�َّلِيَها لَِوۡقتَِهآ إِ�َّ  ٱلسَّ َما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰهاۖ قُۡل إِ�َّ
َ
�

َ�َٰ�ٰتِ ُهَوۚ َ�ُقلَۡت ِ�  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۗ �َۡ�  ٱۡ� �ِيُ�ۡم إِ�َّ َ�ۡغَتٗة

ۡ
ۖ قُۡل  َٔ َ� تَأ نََّك َحِ�ٌّ َ�ۡنَها

َ
لُونََك َك�

َماإِ  ِ ِعۡلُمَها ِعنَد  �َّ ۡ�َ�َ  ٱ�َّ
َ
ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا  ١٨٧َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
ٓ أ قُل �َّ

ا إِ�َّ َما َشآَء  ۚ َوَ� َ�ًّ ُ عۡ  ٱ�َّ
َ
ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ٱۡلَغۡيَب لَُم َولَۡو ُكنُت أ ۚ َوَما َمسَّ وُٓء  ٱلسُّ

۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ لَِّقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ  نَا
َ
ِي۞ُهَو  ١٨٨إِۡن � َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََجَعَل  ٱ�َّ

ٮَٰها َ�َ  ا َ�َغشَّ ۖ فَلَمَّ ۡ�َقلَت  ۦۖ لَۡت َ�ًۡ� َخفِيٗفا َ�َمرَّۡت بِهِ ِمۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُ�َن إَِ�َۡها
َ
� ٓ ا فَلَمَّ

َعَوا  َ دَّ َُكوَ�نَّ ِمنَ  ٱ�َّ ِٰكرِ�نَ  َر�َُّهَما لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰلِٗحا �َّ  .]۱۸۹-۱۸۷[األعراف:  ﴾١٨٩ٱل�َّ

 من پروردگار نزد فقط علمش« بگو رسد؟ فرامی کی کنند، می سؤال تو از امتیق درباره«
 پر [و نیسنگ ن،یزم و آسمانھا در سازد، آشکار را آن وقت تواند] [نمی او جز کس چیھ و است
 که چنان کنند، می سؤال تو از [باز]» دیآ نمی شما سراغ به ناگھانی، بطور جز و است ت]یاھم
 مردم شتریب ولی خداست؛ نزد تنھا علمش« بگو! باخبری آن وقوع زمان از تو ییگو

 اگر و بخواھد خدا را آنچه مگر ستم،ین شیخو انیز و سود مالک من« بگو) ١٨٧( »دانند نمی
 من به انییز و بدی چیھ و کردم، می فراھم خود برای فراوانی سود بودم، باخبر بیغ از

 او )١٨٨(! آورند می مانیا که گروھی برای ام دھنده بشارت و دھنده میب فقط من د؛یرس نمی
 کنار در تا داد قرار او جنس از زین را ھمسرش و دیآفر فرد کی از را شما ھمه که است ییخدا

 به آن، وجود با که برداشت سبکی حمل کرد، زشیآم او با که ھنگامی سپس. دیاسایب او
 خواستند خود پروردگار و خداوند از دو ھر شد، نیسنگ چون و داد؛ می ادامه خود کارھای

 .»)١٨٩( »بود میخواھ شاکران از دھی، ما به صالحی فرزند اگر«
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دانیم که باالتر از حرف خداوند متعال چیزی وجود ندارد و خداوند نیز در  می ھمه
کند که حتی پیامبر وی نیز از غیب خبر ندارد. در حقیقت تنھا  می اینجا به وضوح بیان

داده وحی بوده که فقط و فقط بر پیامبر گرامی  می منبعی که به پیامبر از غیب خبر
است. حال اگر امروزه فردی (به خصوص یک عالم دینی) ادعا کند که از  شده می نازل

گاھی از غیب وحی الھی (در مورد مسلمانان  غیب با خبر است، چون تنھا منبع آ
به  شخصیتوان وی را دروغگو قلمداد کرد. حال اگر  می باشد، به راحتی می قرآن)
و باید به سرعت در  داشتهقرار  این فرد اعتقاد داشته باشد، در خطر گمراھیھای  گفته

 افکار خود تجدید نظر کند. 
جزئیات و مصادیق ایمان را در فصول بعدی بیان خواھیم کرد. آیا تاکنون در مورد 

اید؟ (این افراد با استفاده از  چشم برزخی دارند، شنیدهکنند  می ادعاافرادی که 
توانند درون  می مردم با خبرند وکنند که از میزان تقوا و ایمان  می جاھلیت مردم ادعا

ھایی مثل خوک، گوسفند  مردم را دیده یا بر اساس تقوای افراد، آنھا را به صورت حیوان
و گاو تصور کنند. البته طبق ادعای این افراد این ویژگی به خاطر این است که خداوند 

ی غیر ھا ژگیوی به آنھا نظر داشته و آنھا مقرب درگاه الھی ھستند). آیا احادیثی که
بشری ھمانند چشم برزخی و دانستن سرنوشت افراد پس از مرگ را به افراد صالح و 

و در  ج محمد نبیدھند، به گوش شما رسیده است؟ آیه زیر خطاب به  می ائمه نسبت
 :مورد منافقین نازل شده است

ۡم َحِسَب ﴿
َ
ِينَ أ ن لَّن ُ�ۡرَِج  ٱ�َّ

َ
َرٌض أ ُ ِ� قُلُو�ِهِم مَّ ۡضَ�ٰنَُهمۡ  ٱ�َّ

َ
َرۡ�َ�َٰكُهۡم  ٢٩أ

َ
َولَۡو �ََشآُء َ�

ُ وَ  ٱۡلَقۡوِل� فَلََعَرۡ�َتُهم �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن  ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
َوَ�َۡبلَُونَُّ�ۡم  ٣٠َ�ۡعلَُم أ

ٰ َ�ۡعلََم  ِٰ�ِ�نَ ِمنُ�ۡم وَ  ٱلُۡمَ�ٰهِِدينَ َح�َّ ۡخَباَرُ�مۡ  ٱل�َّ
َ
 .]۳۱-۲۹ [محمد: ﴾٣١َوَ�ۡبلَُواْ أ

 آشکار را شانیھا نهیک خدا کردند گمان است مارییب شانیدلھا در که کسانی ایآ«
 شانیھا افهیق با را آنان تا میدھ می نشان تو به را آنھا میبخواھ ما اگر و )٢٩کند؟ ( نمی

 را شما اعمال خداوند و بشناسی؛ سخنانشان طرز از را آنھا توانی می چند ھر بشناسی،
 انیم از صابران و واقعی مجاھدان شود معلوم تا میآزمائ می قطعاً  را شما ھمه ما )٣٠( !داند می

 .»)٣١( !مییازمایب را شما اخبار و انند،یک شما
 میدھ می نشان تو به را منافقان میبخواھ اگر«خداوند به پیامبر گفته که:  ۳۰در آیه 

توانی  می ، [ولی اینکار را نکردیم]، با این وجودبشناسی شانیھا افهیق طریق از را آنان تا
[از طریق زکاوت در  از طریق اعمال، رفتار و گفتارشان، آنھا را از دیگران تمییز دھی
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گاھی یافتن از درون دل آنھا] . ھمچنین در آیه زیر نیز بر این مطلب کردارھای آنھا نه آ
ه خداوند به این صراحت پیامبر خویش را مخاطب قرار تاکید کرده است. ھنگامی ک

گوید که از اسرار درونی انسانھا با خبر نیست،  می بشر در نزد خودترین  داده و به عزیز
در حکم انسانھایی که اینگونه ادعای دروغ کرده و یا صفات غیر بشری را برای امامان 

 را سزاست؟شوند، جز افسوس چه چیزی  می و پیامبران گرامی قائل

نَّهُ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُموٓاْ �

َ
َ َمن ُ�َادِدِ  ۥ� نَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
ا �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۥفَأ  ٱۡ�ِۡزيُ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ٗ

َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرةٞ تُنَّبُِئُهم بَِما ِ� قُلُو�ِِهۡمۚ قُِل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ َ�َۡذُر  ٦٣ٱۡلَعِظيمُ  ن ُ�َ�َّ
َ
ْ أ  ٱۡسَتۡهزُِءٓوا

َ إِنَّ  ا َ�َۡذُرونَ  ٱ�َّ ِ  ٦٤ُ�ۡرِٞج مَّ ب
َ
َما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ

َ
ِ َولَ�ِن َس�  ٱ�َّ

 .]۶۵-۶۳[التوبة:  ﴾٦٥ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ 

 جاودانه است و دوزخ آتش او برای کند، دشمنی رسولش و خدا با کس ھر دانند نمی ایآ«
 بر ای سوره که دارند میب آن از منافقان )٦٣( !است بزرگ ییرسوا ھمان ن،یا ماند؟ می آن در

 خداوند! دیکن استھزا« بگو. دھد خبر قلبشان درون اسرار از آنھا به و گردد، نازل آنان ضّد 
 را خالف اعمال نیا چرا بپرسی آنھا از اگر و )٦٤( !»سازد می آشکار د،یدار میب آن از را آنچه
 را امبرشیپ و او اتیآ و خدا ایآ« بگو» میکرد می شوخی و بازی ما« ندیگو می د؟یداد انجام

 .»)٦٥( »د؟یکرد می مسخره
ه بعد، با ھر مطلبی یا حدیثی از این قبیل برخورد کردیم، باید آن پس از این ب

آن را  قرآن رد کنیم. اگر قرآن آن را تائید کرد به راحتیمطلب و حدیث را از فیلتر 
شویم، ولی در غیر اینصورت باید شجاعت به خرج داده و برای احترام به یگانه  می پذیرا

خالق ھستی، آن مطلب و حدیث پوچ و جعلی را به راحتی کنار گذاشته و یا با 
کنند  می دارند که ادعاصحیح قرآنی جایگزین کرد. ھمچنین افرادی وجود ھای  گزینه

در مورد ارواح و زندگی پس از مرگ اطالع دارند. موردی که ھمانند مسائل قبلی فقط 
 فرماید: می از طریق وحی به بشر منتقل شده است. الله تعالی

ٰ َشاِ�َتِهِ ﴿ ٞ َ�ۡعَمُل َ�َ ۡهَدٰى َسبِيٗ�  ۦقُۡل ُ�ّ
َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ�  ٨٤فََر�ُُّ�ۡم أ

وِح�  وحُ قُِل  ٱلرُّ وتِيُتم ّمَِن  ٱلرُّ
ُ
ٓ أ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما

َ
َولَ�ِن ِشۡئَنا َ�َۡذَهَ�َّ  ٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ ِمۡن أ

 ِ ِيٓ ب وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك بِهِ  ٱ�َّ
َ
 .]۸۶-۸۴[اإلسراء:  ﴾٨٦َعلَۡيَنا َو�ِيً�  ۦأ

 کوترین راھشان که را کسانی پروردگارتان و کند می عمل خود وشر طبق کس ھر« بگو«
 پروردگار فرمان از روح« بگو کنند، می سؤال روح درباره تو از و )٨٤( »شناسد می بھتر است



 ٢٩  روی در دین : زیاده۶فصل 

 تو بر را آنچه میبخواھ اگر و )٨٥( »است نشده داده شما به دانش، از اندکی جز و است من
 .»)٨٦( .کند دفاع تو از ما برابر در که ابیی نمی را کسی سپس م؛یریگ می تو از م،یا فرستاده وحی

متاسفانه، نه تنھا در کشور ما، بلکه در اکثر دنیا بازار این افراد بسیار رونق دارد. 
ھای عجیب و غریب که ھمه از ذھنیت خود دنیای پس از مرگ را  و عرفانھا  فرقه

ای افراد منحرف از دین  در کشور ما نیز که ادعای اسالمی داریم، عده اند. تصویر کرده
در یکصد سال اخیر مطالبی تحت عنوان جزئیات شب اول قبر، عذاب قبر، زندگی پس 

تنھا وظیفه ما این  اند. و ... منتشر ساختهپوستی  ھندی و سرخ ھای ، عرفاناز مرگ
نھا از فیلتر قرآن رد کنیم، اگر قرآن آنھا است که در مواجه با این کتب و جزوه آنھا را ت

 را تائید کرد، آنھا را قبول کرده و گرنه به راحتی آنھا را کنار بگذاریم.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱۡلَغۡيبِ َمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ِ َ� َ�ۡعلَُمَها ّ�َ
َوَما  ٱۡ�َۡحرِ� وَ  ٱلۡ

�ِض إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة 
َ
َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ  ٱۡ�

بِ�ٖ   .]۵۹[األنعام:  ﴾٥٩ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

 در را آنچه او. داند نمی را آنھا کسی او، جز و اوست نزد تنھا ب،یغ دھاییکل«
گاه آن از نکهیا مگر افتد، نمی درختی] [از برگی چیھ داند؛می استیدر و خشکی  است آ

 در نکهیا جز دارد، وجود خشکی و تر چیھ نه و ن،یزم ھاییکیتار در ایدانه چیھ نه و
 .»است ثبت آشکار کتابی



 

 
 

 :۷فصل 
 خدا و غیر خدا

معرفی کرده و ھمه مخلوقات  الله و ربخداوند بزرگ در قرآن مجید، خود را با نام 
خود از انس و جن و فرشته گرفته تا کائنات و دنیاھای ماوراءالطبیعه و ... را تحت 

بار  ۷۱و غیِر الله معرفی کرده است. در قرآن کلمه دوِن الله به تعداد  دوِن اللهعنوان 
گردد) به تعداد  می (ِه در کلمه دونِه به الله باز دونهِ ین کلمه استفاده شده است. ھمچن

و کلمه دونی (ی در بار  ۲دوِن الّرحمن به تعداد بار،  ۱۷بار، کلمه غیِر الله به تعداد  ۳۷
تشخیص  اند. بار در قرآن به کار رفته ۳گردد) نیز به تعداد  می کلمه دونی به الله باز

بین دو کلمه الله و دوِن الله در قرآن از اھمیت فوق العاده زیادی بر خوردار است. این 
طبقه بندی استثناء پذیر نیست و ھیچ مخلوقی به خالق خود راه ندارد. قرآن از انسانھا 

ی این دو تفکر کنند. در قرآن بیان شده که دوِن الله ھا ویژگی خواسته تا در صفات و
بر بودن   طیو قاھر و محبودن در ھمه جا حاضر و ناظر  برای  یبیغ  قدرت (غیر خدا)

این  باشند.  داشته  یاو دسترس  به  یو زمان  انکدر ھر م  مردم  هکرا ندارد، ز یچ  ھمه
 کند، می دھد، زنده می آفریند، روزی می ویژگی فقط مختص خداست. این خداست که

اگر باشد.  می دخل و تصرف در کل مخلوقات خودمیراند و تنھا اوست که قادر به  می
باشد، در  می  یصفات  نیچن  یداراحتی به میزان کمی   در جھان  یموجودفکر کنیم 

متاسفانه در  باشد. یم  یارکآش  کفر و شرک قرآندر   نیا  هک  خدا بوده  شریک  واقع
شده که معنی ناقصی قرآن، کلمه دوِن الله به معنای بت ترجمه ھای  بسیاری از ترجمه

دارد. در قرآن از بتھا بوسیله کلمه اصنام سخن به میان رفته است. به شکل زیر توجه 
 کنید:

  



 ٣١  : خدا و غیر خدا۷فصل 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

گنجند  نمی پس دون الله فقط بت نبوده و ھمه مخلوقاتی که حتی در فکر بشر ھم
دنیا افراد  عالوه بر مشرکین، دردر زمانی که قرآن بر پیامبر نازل شد، . شود می را شامل

قرآن شمولیت و اند  ... نیز وجود داشتهو  ، ستاره پرستآتش پرست، خورشید پرست
پرستان را خطاب قرار  و اینگونه نیست که قرآن فقط بت شود می را نیز شامل این افراد

 :پوشی کرده باشد داده و از دیگر موارد چشم

َ�َٰ�ٰتِ َخلََق ﴿ لَۡ�ٰ ِ�  ٱلسَّ
َ
ۖ َو� �ِض بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها

َ
ن تَِميَد بُِ�ۡم َو�َثَّ  ٱۡ�

َ
َرَ�ِٰ�َ أ

نَزۡ�َا ِمَن 
َ
� َوأ ِ َدآبَّةٖ

َمآءِ �ِيَها ِمن ُ�ّ ِ َزۡوٖج َكرِ��ٍ  ٱلسَّ
�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ

َ
َ�َٰذا َخلُۡق  ١٠َماٗٓء فَأ

 ِ ُروِ� َماَذا َخلََق  ٱ�َّ
َ
ِ فَأ ٰلُِمونَ بَِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ينَ ٱ�َّ بِ�ٖ  ٱل�َّ َولََقۡد َءاتَۡينَا  ١١ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ِن  ٱۡ�ِۡكَمةَ لُۡقَ�َٰن 

َ
َما �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِ  ٱۡشُكرۡ أ ِۚ َوَمن �َۡشُكۡر فَإِ�َّ َ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ۦۖ ِ�َّ َغِ�ٌّ  ٱ�َّ

 .]۱۲-۱۰[لقمان:  ﴾١٢َ�ِيدٞ 

 را شما تا افکند ییھا کوه نیزم در و د،یآفر قابل دیدن ستونھای بدون را آسمانھا او«
 آن لهیبوس و میکرد نازل آبی آسمان از و ساخت منتشر آن بر ای جنبنده گونه ھر از و نلرزاند

 نشیآفر نیا) ١٠( .میاندیرو ارزش پر اھانیگ جفتھای از گوناگونی انواع نیزم روی در
 گمراھی در ظالمان بلکه اند؟ دهیآفر را زیچ چه خدا ریغ دیدھ نشان من به اّما خداست؛
 کس ھر آور، بجای را خدا شکر م]یگفت [و میداد حکمت لقمان به ما )١١( .آشکارند

 خدا به انیی[ز کند کفران که کس آن و کرده شکر شیخو سود به تنھا کند، شکرگزاری
 .»)١٢( .است ستوده و ازین بی خداوند که چرا رساند] نمی

 ☝الله (رب، خالق) 

 الله (مخلوق): دوِن  ☟
ھا از آدم تا قیامت، کل جنّیان، کل فرشتگان، کل کل انسان

دیگر، بھشت و ھای کائنات از زمین و محتویات آن گرفته تا کھکشان
 شناسد.شناسد یا نمیرا می جھنم و ھر مخلوق دیگری که انسان آن



 انسان عاقل    ٣٢

گاه ھمانند آیه قبل،  خداوند در جای جای قرآن ما را نسبت به ضعف دوِن الله آ
باشد. تولد و مرگ دون الله به  می الله تعالی خالق بوده و دون الله مخلوقکرده است. 

دون الله) در دست  ھمهمالکیت مطلق مخلوقات (باشد.  می طور مطلق در دست الله
 :باشد می الله

ِي﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� ا َولَۡم يَُ�ن �َّ  ٱلُۡمۡلكِ َ�ِ�ٞك ِ�  ۥَولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

َرهُ  ءٖ َ�َقدَّ ْ وَ  ٢َ�ۡقِديٗر� ۥوََخلََق ُ�َّ َ�ۡ َُذوا ا َوُهۡم  ٔٗ َءالَِهٗة �َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
نُفِسهِ 

َ
� َوَ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَ� َحَيٰوٗة َوَ� ُ�ۡلَُقوَن َوَ� َ�ۡملُِكوَن ِ� ۡم َ�ّٗ

ِينَ َوقَاَل  ٣�ُُشوٗر� ٓ إِۡفٌك  ٱ�َّ ٮٰهُ َ�َفُرٓواْ إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ َ�نَهُ  ٱۡ�َ�َ
َ
َعلَۡيهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖ َ�َقۡد  ۥَوأ

 .]۴-۲[الفرقان:  ﴾٤َجآُءو ُظلۡٗما َوُزوٗر�

و  هن از آن اوست و فرزندی برای خود انتخاب نکردیحکومت آسمانھا و زمخداوندی که «
آنان  )٢( ری نمود!یگ د و به دّقت اندازهیز را آفریت ندارد و ھمه چیی در حکومت و مالکیھمتا

نند، بلکه خودشان یآفر زی را نمییچکه اند  هدیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیغ
شند. یز خویات و رستاخیستند و نه مالک مرگ و حیش نید خوان و سویمخلوقند و مالک ز

ن کار یگر او را بر این فقط دروغی است که او ساخته، و گروھی دیا«و کافران گفتند  )٣(
 .»)٤آنھا ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند. (» اند. اری دادهی

 شریکھیچ مخلوقی اعم از جن، انس، فرشتگان و ... در ذات و صفات خداوند 
صفات خداوند خداوند در ذات و صفات یگانه بوده و این بدین معنی است که  .باشد نمی
در کالبد (ھیج بشری چه زنده به طور مثال، یابد.  نمی به مخلوقات اختصاصنیز 

تواند ادعا کند که دارای یکی از صفات خاص  نمی )در قالب روحمرده (و چه  )جسم
ھمه مخلوقات)، سمیع (شنوا نسبت به ھمه  خداوند مثل بصیر (بینا نسبت به

و بقیه  )خداوند وجود ندارددانش ھیچ حجاب و پوششی برای مخلوقات)، لطیف (
. الله ھم باشد می این توحید بوده و مخالف آن کفر و شرکپس  .باشد می صفات خداوند

 :باشد نمی در ذات و ھم در صفات یکتا و یگانه بوده و ھیچ چیز در صفات او شریک

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .]۴-۱[اإلخالص: 

کنند؛  ازمندان قصد او مییخداوندی است که ھمه ن )١گانه است؛ (یکتا و یبگو: خداوند، «
 .»)٤( نیست.ه و مانندی یشب چیھو برای او ) ٣، (هو زاده نشد ه) ھرگز نزاد٢(



 ٣٣  : خدا و غیر خدا۷فصل 

 باشد؟ الله یا دوِن الله؟ می : ھر یک از موارد زیر جزو کدام گروهی برای تفکرسوال
 .جھنم -۱
 .خورشید -۲
 .خود شما -۳
 .بدن -۴
 .ھای صالح انسان -۵
 .شیطان -۶
 .درختانو  حیوانات -۷
 .جبرئیل -۸
 .تفکرات انسان -۹

 .غرایز بشری -۱۰
 .جنبی  محمد -۱۱

 
 
   

 
 
 

 

 آیه منتخب

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱلُۡقۡرَءانَۚ أ ْ �ِيهِ  ٱ�َّ  ٱۡختَِ�ٰٗفالَوََجُدوا
 .]۸۲[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��

 آن در فراوانی اختالف بود، خدا ریغ سوی از اگر! شند؟یاندنمی قرآن درباره ایآ«
 .»افتندیمی



 

 
 

 :۸فصل 
 توحید عبادت

. اگر در حین خواندن مطالب زیر شود می مبحث اصلی از این قسمت به بعد شروع
برایتان سوال ایجاد شد، لطفا مباحث را طبق برنامه ادامه بدھید، زیرا برای بیشتر 

  یکھر   دادن  بعد از نشان  قرآنسوالھای خود تا چند فصل آینده جواب خواھید یافت. 
  را مخاطب  نانسا، ، خالق، مالک، رب، ولی و ...)رازق(یگانه،  خداوند  اتیخصوص  نیاز ا

  چرا تنھا او را به  د، پسیدار  قبول  یاوصاف  نیرا با چن  خدا  هکد: شما یگو یو م دادهقرار 
د، ینک ینم  یرویو پ  او اطاعت  ید، تنھا برایشو ینم  او متوّسل  د، تنھا بهیخوان یاد نمیفر

در  د؟یا شده  طلسم ا جادو ویآ د؟ینک ینم  و عبادت  او را پرستش، تنھا  لمهک  یکو...در 
 ابتدا در قرآن از انسانھا خواسته شده که فقط و فقط خدا را بپرستند:

ۡجنِ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ِم  ٱلّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن  ٣٩ٱلَۡقهَّ

نَزَل  ۦٓ ُدونِهِ 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ ُ إِ�َّ إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ بَِها ِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  ٱ�َّ

ۚ َ�ٰلَِك  ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ ۡ�َ�َ  ٱلَۡقّيِمُ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

َ
 ٤٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

ۡجنِ َ�ِٰحَ�ِ َ�ٰ  َحُدُكَما فَيَۡسِ� َر�َّهُ  ٱلّسِ
َ
ٓ أ ا مَّ

َ
ا  ۥأ مَّ

َ
ُ�ُل  ٱ�َخرُ َ�ۡٗرۖ� َوأ

ۡ
ۡ�ُ َ�ُيۡصلَُب َ�َتأ  ٱلطَّ

ِسهِ 
ۡ
أ ۡمرُ قُِ�َ  ۦۚ ِمن رَّ

َ
ِي ٱۡ�  .]۴۱-۳۹[یوسف:  ﴾٤١�ِيهِ �َۡسَتۡفتَِيانِ  ٱ�َّ

کتای یا خداوند یا اربابان پراکنده بھترند، ی]: ای دوستان زندانی من! آ÷[حضرت یوسف«
که شما و  ]مسّما بی[زی جز اسمھای ید، چیپرست ر از خدا مییآنچه که غ )٣٩روز؟ (یپ

لی بر آن نازل نکرده، حکم تنھا از آن یچ دلیست؛ خداوند ھید، نیا دهیپدرانتان آنھا را خدا نام
شتر مردم ین پابرجا، ولی بییست آن اید! ایر از او را نپرستیخداست؛ فرمان داده که غ

کی از شما ساقی شراب برای صاحب خود یای دوستان زندانی من! اّما  )٤٠دانند! ( نمی
خورند! و مطلبی که  و پرندگان از سر او می ،شود خته مییگری به دار آویو اّما د ،خواھد شد
 .»)٤١د، قطعی و حتمی است! (ینظر خواست ]از من[درباره آن 

که خداوند عبادت را فقط و فقط مختص به  کنید می ر آیات زیر مشاھدهھمچنین د
. دقت کنیدَتْعُبُدوَن کنند (به کلمه خود دانسته و از انسانھا خواسته فقط او را عبادت 
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ر پیامبری که برای بشر مبعوث ھ ).به معنای عبادت کردن و پرستش است َتْعُبُدوَن 
پرستش خدا دعوت داده و از مردم نخواسته که ، در اولین اقدام مردم را به سمت شده

خودش را بپرستند، بلکه گفته که من ھم در کنار شما و ھمگی با ھم، خدا را 
 پرستیم: می

ِينَ ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ رُُسلََنا وَ ﴿ ا َعلَۡيَنا نُنِج  ٱ�َّ ْۚ َكَ�ٰلَِك َحقًّ َها  ١٠٣ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َءاَمُنوا ُّ�
َ
� قُۡل َ�ٰٓ

ۡ�بُُد إِن ُكن ٱ�َّاُس 
َ
ِينَ ُتۡم ِ� َشّكٖ ّمِن دِيِ� فََ�ٓ أ ِ َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡ�بُُد  ٱ�َّ

َ
َوَ�ِٰ�ۡن أ

 َ ِي ٱ�َّ ُ�وَن ِمَن  ٱ�َّ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا  ١٠٤ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َتَوفَّٮُٰ�ۡمۖ َوأ

َ
ۡن أ

َ
َوأ

 .]۱۰۵-۱۰۳[یونس:  ﴾١٠٥�َ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن 

ن گونه بر یم و ھمیدھ آورند، نجات می مان مییسپس فرستادگان خود و کسانی را که ا«
ده من شک یبگو ای مردم! اگر در عق )١٠٣م! (یی بخشیز رھایما حق است که مؤمنان را ن

کنم که  میپرستم! تنھا خداوندی را پرستش  د، نمییپرست ی را که جز خدا میید، من آنھایدار
و [به من دستور داده شده که]  )١٠٤راند و من مأمورم که از مؤمنان باشم! (یم شما را می

 .»)١٠٥نی متوجه ساز که از ھر گونه شرک خالی است و از مشرکان مباش! (ییروی خود را به آ
 ھمچنین:

َ فَإِن تََولَّۡواْ فَإِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡهَل  ٦٣ٱلُۡمۡفِسِدينَ َعلِيُمۢ ب
َ
أ ِۢ  ٱلِۡكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء

�َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ 
َ
َ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ۡرَ�اٗ�ا ّمِن  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

ِۚ ُدوِن  ْ  ٱ�َّ ْ َ�ُقولُوا ْ فَإِن تََولَّۡوا ِ  ٱۡشَهُدوا نَّاب
َ
ۡهَل  ٦٤ُمۡسلُِمونَ  �

َ
وَن ِ�ٓ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�ٰٓأ لَِم ُ�َآجُّ

نزِلَِت 
ُ
ِ�يُل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةُ إِبَۡ�ٰهِيَم َوَمآ أ ِ  ٱۡ�ِ فََ� َ�ۡعقِلُونَ  ۦٓۚ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِده

َ
 .]۶۵-۶۳[آل عمران:  ﴾٦٥أ

 ستندین حق طالب که [بدان گردانند، روی حق] از ھم باز روشن، شواھد ھمه نیا [با اگر«
گاه انیجو مفسده از خداوند و]  که سخنی سوی به دییایب! کتاب اھل ای« بگو )٦٣( .است آ
 قرار او ھمتای را زییچ و مینپرست را گانهی خداوند جز است که کسانی شما و ما انیم

 سرباز ھرگاه.» ردینپذ سرپرستی به گانهی خدای از ریغ را گرید بعضی ما، از بعضی و م؛یندھ
 و گفتگو م،یابراھ درباره چرا! کتاب اھل ای )٦٤( !»میمسلمان ما که دیباش گواه« دییبگو زنند،
 .»)٦٥د؟ (یکن نمی شهیاند ایآ! است شده نازل او از بعد ل،یانج و تورات که حالی در دیکن می نزاع

مھم این است که بسیار در بخشھای قبل مصادیق عبادت مشخص شد. نکته بسیار 
خداوند متعال در قرآن انسان را به این امر محدود نکرده و در آیات بسیاری از قرآن، از 
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را نیز  و حاجت و طلب یاریانسانھا خواسته عالوه بر عبادت خالصانه خدا، دعا، مدد 
 ):دقت کنید َتْدُع فقط و فقط به خداوند اختصاص دھند (به کلمه 

ِ  َوَ� تَۡدُع ِمن ُدونِ ﴿ َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ  ُ �ن َ�ۡمَسۡسَك  ١٠٦ٱل�َّ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� َرآدَّ  ۥٓ بُِ�ّ

إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َ
ِ  ۦيُِصيُب بِهِ  ۦۚ لَِفۡضلِهِ   .]۱۰۷-۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٧ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ وَُهَو  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

ن یانی، مخوان! که اگر چنیرساند و نه ز زی را که نه سودی به تو مییچ از غیر خداو «
چ کس جز او آن را یانی به تو رساند، ھیو اگر خداوند ز )١٠٦کنی، از ستمکاران خواھی بود! (

به آن را  چ کس مانع فضل او نخواھد شد!یری برای تو کند، ھیازد و اگر اراده خس برطرف نمی
 .»)١٠٧م است! (یرساند و او غفور و رح ھر کس از بندگانش بخواھد می

 ھمچنین:

َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َوَمن ُ�ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرّ�ِهِ ﴿ نَّ  ١٧�َۡسلُۡكُه َعَذاٗبا َصَعٗدا ۦّ�ِ
َ
ِ  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ َوأ َّ�ِ

ْ َمَع  ِ فََ� تَۡدُعوا َحٗدا ٱ�َّ
َ
نَّهُ  ١٨أ

َ
ا قَاَم َ�ۡبُد  ۥَو� ِ لَمَّ ْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ  ٱ�َّ يَۡدُعوهُ َ�ُدوا

 .]۱۹-۱۷[الجن:  ﴾١٩ِ�َٗدا

اد پروردگارش یم؛ و ھر کس از ییازماین نعمت فراوان بین است که ما آنھا را با ایھدف ا«
نکه مساجد از آن یو ا )١٧سازد! ( ای گرفتار می ندهید و فزایعذاب شدروی گرداند، او را به 

] به جنکه ھنگامی که بنده خدا [محّمد یو ا )١٨د. (یچ کس را با خدا نخوانیخداست، پس ھ
 .»)١٩کردند! ( رامون او بشّدت ازدحام مییخواند، گروھی پ را می خداخاست و  عبادت برمی

باشد.  می َد به معنای تسلیم شدن و فرمانبردار بودننکته: َتعُبدون از ریشه َعبَ  **
 َتدُع از ریشه َدَعَو به معنای طلب کردن و دعا کردن برای جلب منفعت یا دفع مضرت

 باشد. می

آیات  .»دعا عین عبادت است«یعنی  »ادلاعُء هو العباده«فرماید:  می جپیامبر 
ھای  دھد کلیه خواھش می نسان دستور اکیدابسیاری در قرآن وجود دارد که به 

زندگی مثل طلب شفا برای مریضی، دعا برای قبولی در امتحان، طلب پیروزی و 
گشایش در کارھا و ... را فقط و فقط از الله بخواھد. این امر باید مستقیما و بدون 
واسطه از طرف انسانھا صورت پذیرد. متاسفانه چون در جامعه ما قرآن مھجور شده و 

ھا بازیچه افراد سودجو شده، این امر برعکس شده و انسانھا به جای عقیده انسان
دھند و از طریق این  می تقاضای مستقیم از خداوند، مخلوقات وی را واسطه قرار



 ٣٧  : توحید عبادت۸فصل 

کنند. این ھمان مشکلی است که پیامبر  می مخلوقات دعای خود را به خداوند عرضه
کنید. خداوند بوسیله آیات زیر  زیر توجهھای  برای از بین بردن آن مبعوث شد. به آیه

 حجت را بر انسانھا تمام کرده است:

اَعةَ إِنَّ ﴿ ۡ�َ�َ  ٱلسَّ
َ
َوقَاَل َر�ُُّ�ُم  ٥٩َ� يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّاِس ��َِيةٞ �َّ َرۡ�َب �ِيَها َوَ�ِٰ�نَّ أ

ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ 
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� سَ  ٱ�َّ  ٦٠َيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ �َۡسَتۡكِ�ُ

 ُ ِي ٱ�َّ َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ �ۚ إِنَّ  ٱ�ََّهارَ لِتَۡسُكُنواْ �ِيهِ وَ  ٱ�َّ َ ُمۡبِ�ً و فَۡضٍل َ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّاِس َ�ُ
 َ�َ�ۡ

َ
 .]۶۱-۵۹[غافر:  ﴾٦١َ� �َۡشُكُرونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

 )٥٩آورند! ( نمی مانیست؛ ولی اکثر مردم ایدر آن نن آمدنی است و شّکی یقیامت به یق«
! کسانی که از عبادتم تکّبر اجابت کنمد تا دعای شما را یمرا بخوان«پروردگار شما گفته 

) خداوند کسی است که شب را برای ٦٠( »شوند ورزند به زودی با ذّلت وارد دوزخ می می
اوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم بخش قرار داد؛ خد  د و روز را روشنییشما آفرآسایش 

 .»)٦١کنند! ( شتر مردم شکرگزاری نمییاست ولی ب

در آیه قبل دقت کنید. خداوند به وضوح در این آیه از انسان  ﴾ٱۡدُعوِ�ٓ ﴿ به کلمه
خواسته برای اجابت دعا، فقط او را بخوانند، و در ھیچ جای قرآن به انسان دستور 

 نداده که دعا را به پیش مخلوقاتش عرضه کند. ھمچنین:

ُ ِ�َُ�ّفَِر ﴿   ٱ�َّ
َ
ۡسَوأ

َ
ِيَ�ۡنُهۡم أ   ٱ�َّ

َ
ْ َو�َۡجزَِ�ُهۡم أ ۡحَسِن َعِملُوا

َ
ِيۡجرَُهم بِأ َ�نُواْ  ٱ�َّ

لَۡيَس  ٣٥َ�ۡعَملُونَ 
َ
� ُ ِ  ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  ٱ�َّ ِينَ َوُ�َخّوِفُونََك ب ُ َوَمن يُۡضلِِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ُ َوَمن َ�ۡهِد  ٣٦مِۡن َهادٖ  ۥَ�َما َ�ُ  لَۡيَس  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ
َ
� ۗ ِضّلٍ ُ مِن مُّ  ﴾٣٧نتَِقا�ٖ ٱبَِعزِ�زٖ ذِي  ٱ�َّ

 .]۳۷-۳۵[الزمر: 

 به را آنھا و امرزدیب آنھا] مانیا هیسا [در اند داده انجام که را اعمالی نیبدتر خداوند تا«
! ست؟ین کافی اش بنده برای خداوند ایآ )٣٥( !دھد پاداش دادند می انجام که اعمالی نیبھتر

 ای کننده تیھدا چیھ کند، گمراه خداوند را کس ھر و ترسانند می خدا ریغ از را تو آنھا اّما
 توانا خداوند ایآ داشت نخواھد ای کننده گمراه چیھ کند، تیھدا خدا را کس ھر و )٣٦( !ندارد

 .»)٣٧ست؟ (ین مجازات دارای و
شما را از  ،بسیاری از انسانھا بیان کنید نزدکه در اینجا بیان شد را اگر ھایی  گفته

و طلب کردن  ترسانند می قدرت و خشم غیر خدا (پیامبران، ائمه، شیوخ و امامزادگان)
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دانید خداوند در این مورد عالوه بر آیه باال چه  می آیا پذیرند. نمی از خدا را به تنھایی را
 گفته است؟ دقت کنید:

َۡل يُولُِج ﴿ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َجٖل  ٱۡلَقَمَر
َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ

� َ�ٰلُِ�ُم  َسّ�ٗ ُ مُّ ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ َما َ�ۡملُِكوَن مِن  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ ٱسۡ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  ١٣قِۡطِم�ٍ   ٱلۡقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  َتَجابُوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  َها  ١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ  ٱ�َّ

ُ وَ   .]۱۵-۱۳[فاطر:  ﴾١٥ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ھر کرده، شما مسّخر را ماه و دیخورش و شب در را روز و کند می داخل روز در را شب او«
 تیحاکم شما؛ پروردگار خداوند، است نیا دھد؛ می ادامه خود حرکت به نییمع سرآمد تا کی

 ھسته نازک پوست اندازه به حتی دیخوان به فریاد می غیر از خدا که را کسانی و اوست آن از
ھم [به فرض  اگر و شنوند، نمی را شما صدای دیبخوان را آنھا ) اگر١٣( !ستندین مالک خرما

 کس چیھ و شوند، می منکر را شما شرک امت،یق روز و ندیگو نمی پاسخ شما به محال] بشنوند
گاه خداوند مانند  ازمندین ھمگی مردم ) ای١٤( !سازد نمی خبر با ق اموریحقا از را تو ریخب و آ

 .»)١٥( !است شیستا و حمد گونه ھر ستهیشا و ازین بی که است خداوند تنھا د ویخدائ به
 .شود می خوب فکر کنید. توضیح کامل آیه در بخش بعدی ارائه بیان شده هدر مورد آی

 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

ِ َوَ� تَۡدُع َمَع ﴿ ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  ٱ�َّ ۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ َ�ُ  ۥۚ إَِ�ًٰها َءاَخَر
 .]۸۸[القصص:  ﴾٨٨�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱۡ�ُۡ�مُ 

 ذات جز زیچ ھمه ست؛ین او جز معبودی چیھ که مخوان، خدا با را گریید معبود«
 .»!دیشومی بازگردانده او بسوی ھمه و اوست آن از تنھا تیحاکم شود؛ می فانی او پاک



 

 
 

 :۹فصل 
 حقیقت یکتاپرستی

 بریم. آیه فصل قبل را با ھم مرور کرده و توسط خود قرآن به حقیقت آن پی می

َۡل يُولُِج ﴿ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َجٖل  ٱۡلَقَمَر
َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ

� َ�ٰلُِ�ُم  َسّ�ٗ ُ مُّ ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ َما َ�ۡملُِكوَن مِن  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  ١٣قِۡطِم�ٍ   ٱلۡقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  َها  ١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ  ٱ�َّ

ُ وَ   .]۱۵-۱۳[فاطر:  ﴾١٥ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ھر کرده، شما مسّخر را ماه و دیخورش و شب در را روز و کند می داخل روز در را شب او«
 تیحاکم شما؛ پروردگار خداوند، است نیا دھد؛ می ادامه خود حرکت به نییمع سرآمد تا کی

 ھسته نازک پوست اندازه به حتی دیخوان به فریاد می غیر از خدا که را کسانی و اوست آن از
ھم [به فرض  اگر و شنوند، نمی را شما صدای دیبخوان را آنھا ) اگر١٣( !ستندین مالک خرما

 کس چیھ و شوند، می منکر را شما شرک امت،یق روز و ندیگو نمی پاسخ شما به بشنوندمحال] 
گاه خداوند مانند  ازمندین ھمگی مردم ) ای١٤( !سازد نمی خبر با ق اموریحقا از را تو ریخب و آ

 .»)١٥( !است شیستا و حمد گونه ھر ستهیشا و ازین بی که است خداوند تنھا د ویخدائ به

هُ «کند  می پس از بیان چند گوشه از قدرت خود در ابتدای آیه، بیان خداوند متعال  لَ

تواند  می ، بدین معنی که َتَمُلک کل کائنات در دست خداوند قرار دارد و تنھا وی»املُْلْكُ 
تواند ادعا کند که چیزی را  نمی در مخلوقات خود دخل و تصرف کند. ھیچ مخلوقی

در این دنیا قرار دادی است. ھیچ انسانی ھا  کیتتحت تملک خود دارد، زیرا کلیه مال
تواند ادعا کند که نسبت به بدن خود از مالکیت برخوردار است، زیرا اگر به  نمی حتی

توانیم پای جدیدی برای خود  نمی طور مثال در حادثه ای پای خود را از دست بدھیم،
توانیم جلوی سفید  ینم توانیم جلوی پیر شدن خود را بگیریم و حتی نمی درست کنیم،

شدن موی خود را بگیریم. ھر چیزی که در این دنیا در اختیار ماست، به صورت عاریه و 
قرض بوده و به ھنگام مرگ آنھا را از دست خواھیم داد و تک تک انسانھا در قبال 
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نعمتھایی که خدا در این دنیا به آنھا ارزانی داشته، مورد مواخذه قرار خواھند گرفت. در 

ِينَ وَ ﴿ کند می ش بعدی خداوند بیانبخ ، ﴾َما َ�ۡملُِكوَن مِن قِۡطمِ�ٍ  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
خوانید حتی مالک رشته نازک وسط خرما نیز  می یعنی کسانی که از غیر خدا به فریاد

 دقت کنید). کسی که مالک ھیچ چیزی نیست، ﴾ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ﴿ نیستند (به جمله
 بقیه را بر آورده سازد. تصور کنید که فرھاد از دوست خود رضاھای  تواند خواسته نمی
داند که رضا ھیچ پولی  می دالر به او بدھد و در عین حال فرھاد ۱۰۰خواھد که  می

 ندارد. با علم به اینکه رضا مالک ھیچ پولی نیست، فرھاد باز ھم به اصرار خود ادامه
. حال اگر فرد سومی این صحنه را ببیند، رای به سفاھت خواھد می دھد و از وی پول می

خواھد که مالک  می گوید فرھاد از کسی پول می دھد، زیرا با خود می عقلی فرھاد بی و

إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ﴿ کند می ھیچ پولی نیست. در بخش بعدی خداوند بیان
ْ َما  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ، یعنی اگر دوِن الله (پیامبران، امامان، ﴾لَُ�ۡمۖ  ٱۡسَتَجابُوا

کند که از آنھا طلب  نمی امامزادگان، صالحان، شیوخ و...) را به فریاد بخوانید (فرقی
آنھا کنید، دعا کنید، آنھا را واسطه قرار دھید، از آنھا بخواھید که از خدا بخواھند و ...)، 

 و اگر به فرض محال ھم بشنوند، دبه ھیچ وجھی قادر به شنیدن دعای شما نیستن
توانند دعای شما را اجابت کنند. در بخش بعدی خداوند دو اخطار فوق العاده جدی  نمی

كُِ�مۚۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم ﴿ دھد می به انسان ، اخطار اول این است که این ﴾يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
طبق گفته خود خداوند، شرک اقدام انسانھا یعنی طلب از دوِن الله به جای الله تعالی، 

قلمداد شده است. متاسفانه به دلیل مھجور ماندن قرآن در جامعه ما و ترویج تقلید به 
. اخطار دوم این است که در شود می جای تفکر، جلوی بیان این مفاھیم به شدت گرفته

ن اقدام ای اند، روز قیامت افرادی که در این دنیا به جای خدا و یا ھمراه با خدا طلب شده
کنند که آنھا اصال از  می انسانھا را کامال انکار خواھند کرد. در روز قیامت، معبودان بیان

زیرا این ویژگی فقط  اند، خبر بوده بی انسانھا در این دنیا و طلب حاجت دعا و عبادت
مختص خداست که بر ھمه جا و ھمه زمان محیط باشد. فقط خداوند است که به طور 

اند دعای فرھاد را در مشھد، دعای رضا را در تھران، دعای آلیس را در تو می ھمزمان
(خداوند نسبت به ھمه  نیویورک و دعای رابرت را در لندن شنیده و آنھا را مستجاب کند

بسیاری از افراد باور . چیز سمیع و بصیر است و این دو صفت فقط مختص الله است)
که امروزه زنده نیستند، قادرند در ھر زمانی و ھر  ین و پیامبران و اماماندارند صالح
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صفاتی  بدین معنی است که آنھانسانھا را شنیده و براورده سازند. این مکانی حاجات ا
ھمانند صفات الله تعالی دارند. صفاتی مثل بصیر (بینا نسبت به بندگان، در ھمه حال 

ھر کجا و ھر وقت صدای  بیند)، سمیع (شنوا نسبت به بندگان، در می وضع بندگان را
شنود)، لطیف (ھیچ پوششی در مقابل خداوند وجود ندارد) و خبیر  می ھمه انسانھا را

گاه به بندگان) فقط مختص به الله تعالی است و اگر بندگان مخلوق  (در ھمه حال آ
مسلما ھیچ موجودی  ایم. خداوند را دارای این صفات بدانیم، به خداوند شرک ورزیده

، خداوند از سبحان اللهباشد.  نمی ...) دارای این صفات پیامبران، امامان، شیوخ و(اعم از 
 . این مسایل پاک و منزه است

، یعنی ھیچ ﴾١٤َوَ� يُنَّبِئَُك مِۡثُل َخبِ�ٖ ﴿ سوره فاطر بیان شده ۱۴در بخش آخر آیه 
گاه گاه و خبیر تو را از حقیقت مسائل آ ھنگامی که کند. مسلما  نمی کسی مثل خداوند آ

کنند که با دلیل تراشی و توجیه،  می این آیه برای بسیاری از مردم خوانده شود، آنھا سعی
کارھای امروزی خود را توجیه کنند و انسان را از حقیقت موضوع دور نگاه دارند، حتی 

خواھند. اما الله تعالی بیان کرده  می کنند که آیه را جوری تفسیر کنند که خود می سعی
ر اینگونه از مسائل (عقیدتی)، فقط باید حرف خداوند را قبول کرد، زیرا این فقط که د

کند. فقط خداوند است که حقیقت  می خداست که انسان را از حقیقت مسائل با خبر
قیامت و وضع عابد و معبود در آن روز (بطور کلی غیب) را برای ما بیان کرده است. در 

که ھمه انسانھا محتاج درگاه الھی ھستند و یک محتاج  خداوند دوباره بیان کرده ،پایان
تواند طلب کند و فقط خداوند است که غنی و ستایش شده  نمی خود از محتاج دیگر

، زیرا بعضی از انسانھا با وجود زیر حجت را بر انسانھا تمام کردهاست. خداوند در آیه 
توانند قبول  نمی ، از ته قلباینکه خداوند عبادت و دعا برای دوِن الله را شرک دانسته

 . به آیه زیر توجه کنید:شود می کنند که مفھوم دوِن الله شامل انسانھا نیز

ونَ ﴿ نُفَسُهۡم يَنُ�ُ
َ
� َوَ�ٓ أ َ�  ٱلُۡهَدىٰ �ن تَۡدُعوُهۡم إَِ�  ١٩٢َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

َدَعۡوُ�ُمو
َ
نُتۡم َ�ِٰمُتونَ يَتَّبُِعوُ�ۡمۚ َسَوآٌء َعلَۡيُ�ۡم أ

َ
ۡم أ

َ
ِينَ إِنَّ  ١٩٣ُهۡم أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ 
َ
 .]۱۹۴-۱۹۲[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ

 به را آنھا ھرگاه ) و١٩٢( .دھند می اریی را خودشان نه و کنند، اریی را آنان توانند نمی و«
 دعوت را آنھا چه است کسانی شما برای و کنند نمی روییپ شما از د،یکن دعوت تیھدا سوی

 ]،کنید می [از آنھا طلب دیخوان می خدا از ریغ که ییآنھا) ١٩٣د؟ (یباش خاموش چه و دیکن
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 [و دییگو می راست اگر دھند پاسخ شما به دیبا د،یبخوان را آنھا ھستند؛ شما ھمانند بندگانی
 .»)١٩٤برآورند!] ( را تانیتقاضا

را َعبد خود نامیده و ھیچکدام از امور غیبی را به  مخلوقاتھمه  ،خداوند در این آیه
، ھمه انسانھا با ھم برابرند و ھیچکدام بر دین گاهآنھا تفویض نکرده است. از دید

شوند، تقوا ھم  می نجیدهھمدیگر برتری ندارند. از دید خداوند، انسانھا بر اساس تقوا س
فرموده:  ج محمد نبییک امر درونی است و فقط خداوند از میزان آن با خبر است. 

در یک کالم، خداوند در قرآن به بشر  .»ھای شانه باھم برابرند انهندمردم ھمه مثل د«
دستور داده که فقط خدا را قبول داشته باش، از خدا بخواه و از غیر خدا نخواه، غیر 

 خدا را واسطه قرار نده، غیر خدا را تقدس نکن. به آیه زیر توجه کنید: 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْۚ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ  ٱ�َّ

َ
� َ  .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

 تا میداد قرار ھایی لهیقب و ھا رهیت را شما و میدیآفر زن و مرد کی از را شما ما! مردم ای«
 و دانا خداوند شماست؛ نیتقواتر با خداوند نزد شما نیتر ھمانا گرامی د؛یبشناس را گریکدی

گاه  .»)١٣( !است آ
به معنای  َاّلذینعالوه بر آیات قبل، در بسیاری از آیات دیگر قرآن، از اصطالح 

 استفاده شده است. به آیه زیر دقت کنید: کسانی که

﴿ ِ ِينَ �َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتَنا َ�ّيَِ�ٰٖت َ�ۡعرُِف ِ� وُُجوه ْ  ٱ�َّ ۖ َ�َفُروا يََ�اُدوَن  ٱلُۡمنَكَر
 ِ ِينَ �َۡسُطوَن ب ٖ ّمِن َ�ٰلُِ�ُمۚ  ٱ�َّ نَّبِئُُ�م �َِ�ّ

ُ
فَ�

َ
ُ وََعَدَها  ٱ�َّارُ َ�ۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِناۗ قُۡل أ  ٱ�َّ

ِينَ  ْۖ �َ  ٱ�َّ َها  ٧٢ٱلَۡمِص�ُ َو�ِۡئَس  َفُروا ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا  ٱ�َّ

ِ تَۡدُعوَن مِن ُدوِن  ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  ٱ�َّ ْ لَن َ�ۡلُُقوا بَاُب �ن �َۡسلُۡبُهُم  ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا ا �َّ  ٔٗ َشۡ�  ٱ�ُّ
الُِب َف �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضعُ  ْ  ٧٣ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ٱلطَّ َ َما قََدُروا ِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۦٓۚ َحقَّ قَۡدرِه لََقوِيٌّ  ٱ�َّ

 .]۷۴-۷۲[الحج:  ﴾٧٤َعزِ�زٌ 

 مشاھده انکار آثار کافران چھره در شود، می خوانده آنان بر ما روشن اتیآ که ھنگامی و«
 خوانند می آنھا بر را ما اتیآ که کسانی به مشت با و زندیبرخ است کینزد که آنچنان کنی، می

 به خدا که]  دوزخ[ سوزنده آتش ھمان دھم؟ خبر نیا از بدتر به را شما ایآ« بگو! کنند حمله
 گوش آن به است، شده زده مثلی! مردم ای) ٧٢( »است سرانجامی بد و داده وعده کافران

 برای چند ھر نند،یافریب مگسی توانند نمی ھرگز د،یخوان می خدا از ریغ که را کسانی: دیدھ فرا
 پس باز را آن توانند نمی د،یبربا آنھا از زییچ مگس ھرگاه و! دھند ھم دست به دست کار نیا



 ٤٣  : حقیقت یکتاپرستی۹فصل 

 دیبا که گونه آن را ) خدا٧٣( ناتوانند. مطلوبان آن ھم و کنندگان طلب نیا ھم! رندیگ
 .»)٧٤( !است ریناپذ شکست و قّوی خداوند نشناختند؛ بشناسند

در این آیه ھم به وضوح بر ضعف غیر خدا تاکید شده است. در انتھای آیه بیان شده 
کنند) و ھم مطلوب (غیر خداھایی که  می که ھم طالب (افرادی که از غیر خدا دعا

گیرند)، ناتوان ھستند و فقط ذات مقدس الھی است  می ناخواسته مورد پرستش قرار
د از انسان خواسته که ھم در مشکالت و ھم در باشد. خداون می که قادر مطلق

 ھا، فقط و فقط به ذات مقدس الھی توکل کند: خوشی

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ن َ�تَِّخَذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ  َٔ قُۡل َما

َ
ۡجٍر إِ�َّ َمن َشآَء أ

َ
ۡ  ٥٧َسبِيٗ�  ۦلُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ َوتََو�َّ

ِي ٱۡلَ�ِّ َ�َ  ِ  ٱ�َّ ِ  ۦَوَ�َ�ٰ بِهِ  ۦۚ َ� َ�ُموُت وََسّبِۡح ِ�َۡمِده ِي ٥٨َخبًِ�ا ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه َخلََق  ٱ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �َض وَ  ٱلسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 ۦۡل بِهِ  َٔ فَۡ�  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ َوَما بَۡيَنُهَما ِ� ِستَّةِ �

 .]۵۹-۵۷[الفرقان:  ﴾٥٩َخبِٗ��

 که کسی مگر طلبم؛ نمی شما از پاداشی گونه چیھ خدا نییآ ابالغ برابر در من« بگو«
 ردیم نمی ھرگز که ای زنده آن بر کن توّکل و )٥٧( »ندیبرگز پروردگارش بسوی راھی بخواھد

گاه بندگانش گناھان از او که بس نیھم و آور بجا را او حمد و حیتسب و  ھمان )٥٨( !است آ
 بر سپس د؛یروز آفر شش در دارد، وجود دو نیا انیم را آنچه و نیزم و آسمانھا که ییخدا

گاه زیچ ھمه از که بخواه او از است؛ و رحمان گرفت قرار عرش  .»)٥٩( !است آ
و فقط خداوند است که ھمیشه بوده و خواھد اند  ھمه موجودات از عدم بوجود آمده

میرد، به  نمی فقط خدا است که ھرگزچشد و  می بود. ھر انسانی روزی طعم مرگ را
 ھمین دلیل باید فقط به الله توکل کرد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

ۡن َخلََق ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َولَ�ِن َس� �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ۚ َ�َُقولُنَّ  ٱۡ� ُ ا تَۡدُعوَن  ٱ�َّ فَرََءۡ�ُتم مَّ

َ
قُۡل أ

ِ ِمن ُدوِن  َراَدِ�َ  ٱ�َّ
َ
ُ إِۡن أ ِ  ٱ�َّ ِه ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ  ۦٓ بُِ�ّ

َ
ۡو أ

َ
أ

ۖ قُۡل َحۡسِ�َ  هِۦۚ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ُ ُ  ٱ�َّ ُونَ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ  .]۳۸[الزمر:  ﴾٣٨ٱلُۡمَتَوّ�ِ

!» خدا«ند یگو می حتماً  »ده؟یآفر را نیوزم آسمانھا کسی چه« بپرسی آنھا از و اگر«
 خدا اگر که دیکنمی شهیاند د،یخوانمی رازخدایغ که معبودانی درباره چیھ ایآ« بگو

 رحمتی اگر ای و سازند؟ برطرف را او گزند توانندمی آنھا ایآ بخواھد، من برای انییز
 است کافی مرا خدا« بگو!» رندیبگ را او رحمت جلو توانندمی آنھا ایآ بخواھد، من برای

 .»!»کنندمی توّکل او بر تنھا متوّکالن ھمه و



 

 
 

 :۱۰فصل 
 ماهیت شرک

بدست آوردن یک بینش توحیدی بسیار قوی به درک مفھوم تفاوت الله تعالی 
و درک این تفاوت بسیار ساده بوده و فقط  و دون الله (مخلوق) وابسته است(خالق) 

 به آیه زیر بسیار توجه کنید:. روند می افراد ستیزه جو از پذیرش این واقعیت طفره

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ رََءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ قُۡل أ ْ مَِن  ٱ�َّ ُروِ� َماَذا َخلَُقوا

َ
�ِض أ

َ
ۡم لَُهۡم ِ�ۡٞك ِ�  ٱۡ�

َ
أ

َ�َٰ�ِٰت�  َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعلٍۡ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱۡ�تُوِ�  ٱلسَّ
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َوَمۡن  ٤بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذا

ْ مِن ُدوِن  ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ أ وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِهِۡم  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ َ�نُواْ  ٱ�َّاُس �َذا ُحِ�َ  ٥َ�ٰفِلُونَ 
َ
 ]۶-۴[األحقاف:  ﴾٦لَُهۡم أ

 را نیزم از زییچ چه دیدھ نشان من به خوانید، می خدا از ریغ که ھر آنچه« بگو آنان به«
 از علمی اثر ای ن،یا از شیپ آسمانی کتابی دارند؟ آسمانھا نشیآفر در شرکتی ای اند، دهیآفر

 که کس آن از است گمراھتر کسی ) چه٤( »دییگو می راست اگر د،یاوریب من برای گذشتگان
است؟  خبر بی آنھا دعای از و دیگو نمی پاسخ او به ھم امتیق تا که خواند می را از خدا ریغ
 حّتی بود و خواھند دشمنانشان ھمین معبودھا شوند، می محشور مردم که ھنگامی ) و٥(

 .»)٦( !کنند می انکار را آنھا عبادت
ھیچ چیزی را خلق  دوِن اللهخداوند در بخش اول این آیه دوباره تاکید کرده که 

نکرده و بلکه خود مخلوقند. در ھیچکدام از کتب آسمانی و حتی کتب علمی، ھیچ 
مدرکی مبنی بر مشارکت دوِن الله در آفرینش وجود ندارد. به آیه خوب توجه کنید. در 

غیر از خداوند خوانده شود، تا قیامت ھم به فرد متقاضی آیه گفته شده که ھر آنچه که 
عالوه بر انکار شرک این افراد، دشمن ھا  پاسخ نخواھند داد و در روز قیامت این دوِن الله

گویند که ما در دنیا فقط خدای یگانه را عبادت  می آنھا خواھند شد. در آن روز آنھا
ردیم، در حالیکه شما به جای طلب از کردیم و ھمه حاجات خود را پیش خداوند عرضه ک

خداوند، از ما که خود مخلوق خداوند ھستیم، طلب کردید. بنابر این ما اآلن دشمن شما 
 ھستیم. ما موحد بودیم و شما دشمن خدا، پس مسیر ما و شما جداست.



 ٤٥  : ماهیت شرک۱۰فصل 

در بخشھای قبلی بیان شد که دون الله مالک حتی ذره ای از کل کائنات نبوده و 
عبدون (عبادت کردن، اظھار بندگی ھستند. عالوه بر آن بیان شد که ی اللهخود محتاج 

فقط به خداوند اختصاص دارد و در  )طلب کردن، حاجت خواستندعون (یکردن) و 
مسلما در این مورد خداوند به  ایم. صورت یعبدون و یدعون دون الله دچار شرک شده

تبصره و متممی قرار نداده است. صراحت در قرآن حرف خود را بیان کرده و ھیچگونه 
افراد برخی برای مثال  ایم. که ما خود در طول زمان ایجاد کردهھایی  تبصره و متمم

تواند حاجت و طلب خود را مستقیما  می کنند که درست است که ھر انسانی می بیان
توان حاجت و طلب خود را مستقیما از  نمی به نزد خدا ارائه دھد و درست است که

توان از دون الله (امامان و صالحین و..) خواست که آنھا  می الله خواست، ولی دون
. یعنی ما به غیر خدایانی که در قید حیات نیستند، حاجت دونواسطه ما و خداوند ش

 تا آنھا حاجت ما را به خداوند عرضه کنند.  کنیم می خود را عرضه
اوال قوم عرب  کهبیان کرد این توان می یل بسیار واضحی که در مقابل این توجیهدال

قبل از مبعوث شدن پیامبر دقیقا ھمین تفکر را داشته و از پیامبران گذشته مثل 
خواستند  می و فرشتگان الھی ÷و یا از ھابیل ÷و اسماعیل نبی ÷ابراھیم خلیل

کردند که فرشتگان و انبیاء  می آنھا فکر حاجت آنھا را به نزد الله تعالی ارائه دھند. که
خداوند نزدیک سازند. توانند شفیع آنھا بوده و آنھا را به  می گناھیشان بی الھی به دلیل

بخواھیم که حاجت ما را به نزد الله ارائه کنند، خود مصداقی اینکه ما از دون الله  ،ثانیا
خواھیم که حاجت ما  می باشد، زیرا به ھر حال از دون الله می دعا و طلب از دون اللهاز 

  خداوند برای اجابت ارائه کنند.را شنیده و به 
خداوند حتی در یک آیه از قرآن از بندگانش نخواسته که از طریق واسطه و معاون 
با وی ارتباط برقرار کنند و عبادت خداوند از طریق واسطه، ھمه و ھمه نشات گرفته و 

ما نزدیکتر است، به ما دستور داده به  قلبپرداخته ذھن ماست. خداوندی که از رگ 
که به طور مستقیم از وی حاجت بخواھیم، ھمانگونه که نزدیکترین مسیر به یک 

به ما نزدیکتر است، دستور  قلبباشد. خداوندی که از رگ  می نقطه، خط مستقیم تا آن
خود را شرمنده فرض کند، بداند که باز  ،داده که حتی اگر بنده ای به واسطه گناه

 داوند به او از ھمه مخلوقات نزدیکتر است. ھنگامی که برای خداوند واسطه قرارخ
 ما راھا  دھیم، ھمانند این است که قبول کنیم، خداوند بدون وجود این واسطه می

، یا اینکه فرض کنیم خداوند ظرفیت پذیرش شنود نمی بخشد و صدای ما را نمی



 انسان عاقل    ٤٦

. حتی با واسطه با وی ارتباط برقرار کرد مستقیم دعای بندگانش را ندارد و حتما باید
اگر بنده ای از بندگان خداوند، در گناه غرق شده باشد، باز ھم در توبه برای وی باز 

 بخشد: می است و فقط خداوند است که گناھان وی را

ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ ۞قُۡل ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ

نُوَب  ۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ ْ َ�ُ  ٥٣ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعا ۡسلُِموا
َ
ْ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ نِيُبٓوا

َ
ن  ۥَوأ

َ
ِمن َ�ۡبِل أ

�َِيُ�ُم 
ۡ
ونَ  ٱلَۡعَذاُب يَأ  .]۵۴-۵۳[الزمر:  ﴾٥٤ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ

 دینشو دینوم خداوند رحمت از! دیا کرده اسراف خود در گناه بر که من بندگان ای« بگو«
 به و )٥٣( .است مھربان و آمرزنده اریبس او رایز آمرزد، جمعًا می را گناھان ھمه خدا که

 از سپس د،یآ شما سراغ به عذاب آنکه از شیپ ،دیشو میتسل او برابر در و دیبازگرد پروردگارتان
 .»)٥٤( !دینشو اریی کس چیھ سوی

 :، در مورد سوال زیر ھم تفکر کنیدبه شکل زیرعالوه بر توجه 
 آیا درست است که ایمان و عقیده را از منبع دیگری غیر از قرآن اخذ کرد؟

 

 روش توحیدی از دیدگاه قرآن
 الله تعالی

 

 
 

 دون الله

 
 
 
 
 
 

 شرک
 دون الله

 

 
 

 دون الله

 

مخلوق (دون اللـه) مسـتقیما 
طلب و حاجت (الله) از خالق 

 خواھد.می

مخلوق (دون الله) از مخلـوق 
اللـــه) طلـــب و  دیگـــر (دون

 .خواھدحاجت می

ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
أ

ِينَ لَُ�ۡمۚ إِنَّ  وَن َ�ۡن  ٱ�َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
 ﴾٦٠ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

 .]۶۰[غافر: 

 مرا« است گفته شما پروردگار«
! اجابت کنم را شما دعای تا دیبخوان

 ورزندمی تکّبر من عبادت از که کسانی
 .»شوند می دوزخ وارد ذّلت با زودی به

ِ ِمن ُدوِن َوَ� تَۡدُع ﴿ َما َ�  ٱ�َّ
َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك  يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ

ٰلِِم�َ إِٗذا ّمَِن   .]۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٦ٱل�َّ

 به سودی نه که را زییچ ،خدا جز و«
 اگر که! مخوان انی ،یز نه و رساندمی تو

 .»!بود خواھی ستمکاران از کنی ، نیچن
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 شرک
 دون الله الله تعالی   

 
 

 
 دون الله   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کش
 تعالی الله

 
 دون الله

           
 دون الله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ َمَع فََ� تَۡدُع ﴿ إَِ�ًٰها َءاَخَر  ٱ�َّ
�ِ�َ َ�َتُكوَن ِمَن  [الشعراء:  ﴾٢١٣ٱلُۡمَعذَّ

۲۱۳[. 

 که مخوان با خداوند معبودی چیھ«
 .»بود خواھی نیازمعّذب

نَّ ﴿
َ
ْ  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ َوأ ِ فََ� تَۡدُعوا َمَع ِ�َّ

 ِ َحٗدا ٱ�َّ
َ
 .]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ

 پس خداست، آن از ھمانا مساجد و«
 .»!دینخوان خداوند با را کس چیھ

ِ َمَع �َّ َ�َۡعۡل ﴿ إَِ�ًٰها َءاَخَر  ٱ�َّ
ُۡذوٗ�  [اإلسراء:  ﴾٢٢َ�َتۡقُعَد َمۡذُموٗما �َّ

۲۲[. 

 که مده قرار خداوند با گریید معبود«
 .»!نشست خواھی اوری و بی دهینکوھ

﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ وَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ �  ٱ�َّ
 ْ َُذوا ۡوِ�َآَء  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ أ

ِ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�   .]۳[الزمر:  ﴾...ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ

 و خداست آن از خالص نید ھمانا«
 قرار خود اییاول را خدا ریغ که آنھا

 نھایا« که بود نیا لشانیدل دادند،
 ما نکهیا بخاطر مگر کنیم عبادت نمی  را
 ....» »کنند کینزد خداوند به را

ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم ﴿ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
ْ َما  ْ َولَۡو َسِمُعوا  ﴾...لَُ�ۡمۖ  ٱۡسَتَجابُوا

 .]۱۴[فاطر: 

 را شما صدای دیبخوان را آنھا اگر«
 پاسخ شما به بشنوند اگر و شنوند، نمی
 ....» ندیگو نمی

ــه)  ــوق (دون الل مخل
در کنـــار طلـــب و 
حاجـــت از خـــالق 

ـــه)،  ـــوق (الل از مخل
طلـب نیز (دون الله) 

 .خواھدمیحاجت و

ــــه) از  ــــوق (دون الل مخل
ــه)  مخلــوق دیگــر (دون الل

که حاجتش را به  خواھدمی
ــه) عرضــه کنــد  خــالق (الل

 (عبادت با واسطه).



 

 
 

 :۱۱فصل 
 مصادیق شرک

 را شرک(غیر خدا) دیدیم که خداوند تقاضای انسانھا از دوِن الله  قبلدر آیات 
داند. ھم عبادت (َتعُبدون) و ھم دعا و طلب (َتدعون) از مخلوقات خدا (دوِن الله)  می

واسطه قرار دادن دوِن الله شرک است، چه بطور مستقیم از دوِن الله و چه به صورت 
بین خود و خداوند. الله تعالی ھیچ استثنائی در این مورد قائل نشده است. برای تاکید، 

و  »َتعبدون«خواھیم دوباره به ھر دو کلمه  می آوریم و از شما می آیه دیگری از قرآن را
 دقت کنید: »َتدعون«

﴿ � ٓ ۡسَتۡغفُِر لََك َرّ�ِ
َ
ا ۥ إِنَّهُ قَاَل َسَ�ٌٰم َعلَۡيَكۖ َسأ ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعوَن  ٤٧َ�َن ِ� َحفِّيٗ

َ
َوأ

ِ ِمن ُدوِن  ا ٱ�َّ ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ َشقِّيٗ
َ
ٓ أ َّ�

َ
ْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ � ۡدُعوا

َ
ا  ٤٨َوأ لَُهمۡ فَلَمَّ َوَما  ٱۡ�َ�َ

ِ َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ا ۥٓ َوَهۡبَنا َ�ُ  ٱ�َّ  .]۴۹-۴۷[مریم:  ﴾٤٩إِۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَبۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا نَبِّيٗ

 که چرا کنم؛ می عفو تقاضای تیبرا پروردگارم از بزودی من! تو بر سالم« گفت میابراھ«
 د،یخوان می خدا ریاز غ آنچه و شما از و )٤٧( !است بوده مھربان من به نسبت ھمواره او

 پاسخ بی پروردگارم خواندن در دوارمیام و خوانم می را پروردگارم و کنم می رییگ کناره
 و اسحاق ما کرد، رییگ کناره دندیپرست می خدا ریاز غ آنچه و آنان از که ) ھنگامی٤٨( »نمانم

 .»)٤٩( !میداد قرار امبرییپ را کی ھر و میدیبخش او به را عقوبی
آفرینش آسمانھا و زمین دقت کنید شرک فقط این نیست که فردی مخلوق را در 

ھمتای خدا قرار دھد، بلکه حتی اگر مخلوق را واسطه عبادت و دعای خود از خالق 
آیند: اینکه  می پس کلیه حاالت زیر شرک به حساب ایم. قرار دھیم، مرتکب شرک شده

تصور کنیم به جای خدای یگانه، چند خدا وجود دارد، تصور کنیم خداوند خویشاوند 
تصور کنیم که به  اند، با خدا ھمکاری کردهدارد، تصور کنیم که مخلوقات در خلقت 

 توان از مخلوقات طلب کرد، تصور کنیم که برای دعا یا عبادت، می جای خداوند قادر،
واسطه قرار داد، تصور کنیم که مخلوقات به خاطر اجر و قربشان  توان مخلوقات را می
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، تصور کنیم مخلوقی در صفات نزد خدا، معاونین خدا در انجام بعضی از اوامر ھستند
 و .... به آیه زیر خوب دقت کنید: خاص الله با خدا شریک است

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ﴿
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ قُۡل أ َ�تۡ  ٱ�َّ

َ
ۡو �

َ
اَعةُ ُ�ُم أ َ�ۡ�َ  ٱلسَّ

َ
ِ أ تَۡدُعوَن إِن  ٱ�َّ

بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما  ٤٠ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
ِ  ٤١�ُۡ�ُِ�ونَ  َخۡذَ�ُٰهم ب

َ
َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فَأ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
َسآءِ َولََقۡد أ

ۡ
َّ وَ  ٱۡ�َأ لََعلَُّهۡم  آءِ ٱل�َّ

 .]۴۲-۴۰[األنعام:  ﴾٤٢َ�َتَ�َُّعونَ 

 ریغ ایآ شود، برپا زیرستاخ ای دیآ شما سراغ به پروردگار عذاب اگر دیدھ خبر من به« بگو«
 بخواھد، اگر او و دیخوان می را او تنھا ) بلکه٤٠( »د؟ییگو می راست اگر دیخوان می را خدا

 خدا دستیارشریک و  را آنچه و سازد می برطرف د،یا خوانده را او آن بخاطر که را مشکلی
 تو از شیپ که ییھا امت سوی به ما )٤١( .کرد دیخواھ فراموش روز] آن [در د،یدھ قرارمی
 خضوع دیشا م؛یساخت مواجه ناراحتی و رنج و شّدت با را آنھا و میفرستاد امبرانی]ی[پ بودند،
 .»)٤٢( !گردند میتسل و کنند

افتد (زلزله، سیل، بمب گذاری  می که در کنار شما حادثه ناگواری اتفاق فکر کنید
طلبید یا از  می طلبید یا از پیامبران، از الله می و ...). شما نجات خویش را از الله

طلبید یا از شیوخ و صالحان؟ اگر از الله طلب کنید، توحید واقعی را  می امامان، از الله
ھای قبلی  ه دچار شرک شده اید. ھمانطور که در بخشبه انجام رسانیده اید وگرن

شدند، انسانھایی عجیب و غریبی نبودند. آنھا  می گفتیم، مردم جاھلیت که دچار شرک
. تنھا قبول داشتند عنوان خالقداوند را به کردند و خ می ھم دقیقا مثل ما زندگی

 افراد صالح درست ومشکل آنھا این بوده که از سنگ و چوب بتھای نمادینی به شکل 
کردند و این افراد صالح (مثل حضرت ابراھیم و حضرت اسماعیل) را واسطه دعا و  می

دادند. سنگھای عمودی آن زمان، امروزه به صورت افقی شده و بر  می عبادت خود قرار
. شود می روی قبر افراد قرار گرفته است. شرک به زندگی انسان بسیار زیرکانه وارد

من ھستند، ولی اعمال آنھا بیانگر شرک در کنند که مؤ می رنسانھا تصوبسیاری از ا
 فرماید: می باشد. خداوند می عقیده شان

يِّن ّمِۡن َءايَةٖ ِ� ﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ َوَ�� �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
وَن َعلَۡيَها َوُهۡم َ�ۡنَها ُمۡعرُِضونَ  ٱۡ� َوَما  ١٠٥َ�ُمرُّ

 ِ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ يُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�ونَ إِ�َّ َوهُ  ٱ�َّ �ِيَُهۡم َ�ِٰشَيةٞ ّمِۡن َعَذاِب  ١٠٦م مُّ

ۡ
ن تَأ

َ
ْ أ ِمُنٓوا

َ
فَأ

َ
ِ أ ۡو  ٱ�َّ

َ
أ

�َِيُهُم 
ۡ
اَعةُ تَأ  .]۱۰۷-۱۰۵[یوسف:  ﴾١٠٧َ�ۡغَتٗة وَُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ٱلسَّ



 ٥١  : مصادیق شرک۱۱فصل 

 !گردانندیرو آن از و گذرند می کنارش از آنھا که نیزم و آسمانھا در ای نشانه اریبس چه و«
 که آنند از منیا ایآ )١٠٦( !مشرکند در عین حال دارند، خدا به مانیا که آنھا اکثر و )١٠٥(

 حالی در رسد، فرا ناگھان زیرستاخ ساعت ای دیایب آنان سراغ به خدا سوی از رییفراگ عذاب
 .»)١٠٧ستند؟ (ین متوّجه که

فرموده: ورود شرک به امت من از راه رفتن مورچه سیاھی بر  جمحمد حضرت 
تر است. تنھا راه جلوگیری از این مشکل پاالیش  روی سنگ سیاه و در شب، زیرکانه

عقاید از طریق فیلتر قرآن است، لذا توصیه ما این است که بعد از این، ھر سخنی را از 
از آن را  یا در جایی دیدیم،) شنیدیم حتی در لباس دین(و در ھر لباسی ھر فردی 

توانیم قرآن را مرجع عقیده و  می فیلتر قرآن رد کنیم، چون در روز قیامت، ما فقط
این حرف  عالم دینیتوانیم بگوییم به دلیل اینکه فالن  نمی ایمان خود معرفی کنیم و

 افیو خر را زد ما از وی تبعیت کردیم. با توجه به اینکه روز به روز بر احادیث جعلی
، تنھا معیار ما برای تبعیت از احادیث واقعی، فقط عبور از فیلتر شود می افزوده

قرآن تنھا کتابی است که تحریف و اشکال به آن راه باشد.  می توحیدی قرآن مجید
به متاسفانه امروزه احادیثی باشد.  می نداشته و تنھا نقشه ھدایت ھر فرد حق طلب

بسیاری ، شود می افراد سنجیدهالک کفر و ایمان متوسط آنھا حتی که  رسد می گوش
به از این احادیث با قرآن تناقض داشته باید به راحتی از زندگی انسان حذف شوند. 

 شکل زیر دقت کنید:
 حدیث جعلی    حدیث صحیح           
 علماسخن      
 آیه قرآن    حرف دوست      کالم فیلسوف          
 
 

 فیلتر
 قرآن

 
 
     

 آیه قرآن   حدیث صحیح             
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. به اولین آیه توجه کنیم می در این بخش خطر شرک از دیدگاه قرآن را بررسی
 کنید:

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ قُۡل أ َها  ٱ�َّ ُّ�

َ
ۡ�ُبُد �

َ
ٓ أ ُمُرٓوّ�ِ

ۡ
وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  ٦٤ٱلَۡ�ِٰهلُونَ تَأ

ُ
ِينَ َولََقۡد أ ِمن  ٱ�َّ

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ۡ
َ
َ بَِل  ٦٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ َوُ�ن  ٱۡ�ُبدۡ فَ  ٱ�َّ

ِٰكرِ�نَ ّمَِن   .]۶۶-۶۴[الزمر:  ﴾٦٦ٱل�َّ

 ھمه و تو به )٦٤( »جاھالن؟ ای بپرستم را خدا ریغ که دیدھ می دستور من به ایآ« بگو«
 انکارانیز واز شود می تباه اعمالت ھمه ِبورزی، شرک اگر که شده وحی نیشیپ امبرانیپ

 .»)٦٦( !باش شکرگزاران از و کن عبادت را خداوند تنھا بلکه )٦٥( !بود خواھی
 ج محمدحضرت در این آیه خداوند پیامبر اسالم را خطاب قرار داده و با وجود اینکه 

اخطار داده که اگر شرک داشته باشد کل باشد، به وی  می برای خداوند بسیار محترم
کند. امروزه افرادی ھستند که کارھای خیر زیادی  می اعمال خود را با دست خود تباه

 کمکھا  دھند، به خیریه می کنند، به فقرا غذا می سازی دھند. آنھا مدرسه می انجام
آنھا مقبول  اگر عقیده این افراد درست نباشد ھیچ کدام از اعمالولی کنند و ...  می

گیرد. بحث عقیده در قرآن بسیار جدی است. به آیه زیر دقت  نمی درگاه الھی قرار
 کنید:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ن  ٱلِۡكَ�َٰب أ

َ
ٗقا لَِّما َمَعُ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ۡ�َا ُمَصّدِ ْ بَِما نَزَّ َءاِمُنوا

ۡصَ�َٰب 
َ
ۡو نَۡلَعَنُهۡم َكَما لََعنَّآ أ

َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
ٰٓ أ َها َ�َ ۡبِت� �َّۡطِمَس وُُجوٗها َ�َ�ُدَّ ۡمُر  ٱلسَّ

َ
ِ َوَ�َن أ  ٱ�َّ

َ إِنَّ  ٤٧َمۡفُعوً�  ن �ُۡ�ََك  ٱ�َّ
َ
ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك  ۦبِهِ َ� َ�ۡغفُِر أ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

 ِ ِ ب ىٰٓ َ�َقِد  ٱ�َّ لَۡم تََر إَِ�  ٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما ٱۡ�َ�َ
َ
ِينَ � نُفَسُهم� بَِل  ٱ�َّ

َ
وَن أ ُ يَُز�ُّ يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء  ٱ�َّ

 .]۴۹-۴۷[النساء:  ﴾٤٩َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً� 

 میکرد که صادقانه نازل آن تصدیقگری به شده، داده شما به خدا کتاب که کسانی ای«
 را آنھا ای م،یبازگردان سر پشت به سپس م،یکن محو را ییھا صورت آنکه از شیپ د،یاوریب مانیا

 ھر در خدا فرمان و میساخت دور را سبت اصحاب که گونه ھمان م،یساز دور خود رحمت از
 ھر برای را آن از تر نییپا و! بخشد نمی را شرک ھرگز خداوند )٤٧( !است شدنی انجام حال
 شده مرتکب بزرگی گناه دھد، قرار کییشر خدا برای که کسی آن و بخشد می که بخواھد کس
 بخواھد، را کس ھر خدا بلکه کنند؟ می ییخودستا که را کسانی دییند ایآ )٤٨( .است
 .»)٤٩( شد نخواھد آنھا به ستمی نیکمتر و کند می شیستا
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 ھمچنین:

ِن  ٱۡ�ِۡكَمةَ َولََقۡد َءاتَۡيَنا لُۡقَ�َٰن ﴿
َ
َما �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِ  ٱۡشُكرۡ أ ِۚ َوَمن �َۡشُكۡر فَإِ�َّ َوَمن  ۦۖ ِ�َّ

َ َ�َفَر فَإِنَّ  ِ  ۥَوُهَو يَعُِظهُ  بۡنِهِۦ�ۡذ قَاَل لُۡقَ�ُٰن ِ�  ١٢َغِ�ٌّ َ�ِيدٞ  ٱ�َّ ِۖ َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب إِنَّ  ٱ�َّ
ۡكَ  ۡينَا  ١٣لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  ٱلّ�ِ �َ�ٰنَ َوَوصَّ هُ  ٱۡ�ِ مُّ

ُ
يۡهِ َ�َلَۡتُه أ ٰ وَۡهٖن َوفَِ�ٰلُهُ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِ�  ۥَوۡهًنا َ�َ

ِن 
َ
يَۡك إَِ�َّ  ٱۡشُكرۡ َ�َمۡ�ِ أ  .]۱۴-۱۲[لقمان:  ﴾١٤ٱلَۡمِص�ُ ِ� َولَِ�ِٰ�َ

 به تنھا کند، شکرگزاری کس ھر آورد و بجای را خدا شکر م کهیداد حکمت لقمان به ما«
 خداوند که چرا رساند] نمی خدا به انیی[ز کند، کفران که کس آن و کرده شکر شیخو سود

 موعظه را او که حالی در فرزندش، به لقمان که را ھنگامی )١٢( .است ستوده و ازین بی
 به ما و )١٣( »است بزرگی ظلم شرک، که شرک نداشته باش خدا برای! پسرم« گفت کرد می

 و کرد، حمل ناتوانی روی ناتوانی با را او مادرش م؛یکرد سفارش مادرش و پدر درباره انسان
 آور بجا شکر مادرت و پدر برای و من برای که ابدی می انیپا سال دو در او رخوارگییش دوران

 .»)١٤( !است من سوی شما به ھمه بازگشت که
 ھمچنین:

ا ﴿ ِ فَلَمَّ ْ بَِما ِعنَدُهم ّمَِن  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب ا َ�نُواْ  ٱۡلعِۡلمِ فَرُِحوا وََحاَق بِِهم مَّ
ِ  ٨٣�َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦبِهِ  ْ َءاَمنَّا ب َسَنا قَالُٓوا

ۡ
ْ بَأ ۡوا

َ
ا َرأ ِ فَلَمَّ  ۦَوَ�َفۡرنَا بَِما ُكنَّا بِهِ  ۥوَۡحَدهُ  ٱ�َّ

َسَناۖ ُسنََّت  فَلَۡم يَُك  ٨٤ُمۡ�ِ�ِ�َ 
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ ِ يَنَفُعُهۡم إِيَ�ُٰنُهۡم لَمَّ ِ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ  ۦۖ قَۡد َخلَۡت ِ� ِعَبادِه

 .]۸۵-۸۳[غافر:  ﴾٨٥ٱلَۡ�ٰفُِرونَ وََخِ�َ ُهَنالَِك 

 خوشحال داشتند که ِعلمی به آوردند، آنان برای روشنی لیدال رسوالنشان که ھنگامی«
 !فراگرفت را آنان گرفتند می تمسخر به را آنچه ولی کردند] نمی قبول اصال را آن ریغ [و بودند

ھر  به و میآورد مانیا گانهی خداوند به اکنون ھم« گفتند دند،ید را ما عذاب که ) ھنگامی٨٣(
 مشاھده را ما عذاب که ھنگامی ) اّما٨٤( !»میشد کافر م،یشمرد می خدا شریک که آنچه

 انیم در ھمواره که است خداوند سّنت نینداشت. ا سودی آنھا برای مانشانیا کردند،
 .»)٨٥( !شدند انکاریز کافران آنجا و شده اجرا بندگانش

کند که ھنگامی که در مقابل بسیاری از گمراه شدگان  می در آیه قبل خداوند بیان
کنند که ما خود در دین  می در دین، دالیل روشنی از قرآن آورده شود، آنھا بیان

صاحب علم ھستیم و افراد زیادی پیرو ما ھستند. ولی در روز قیامت این افراد نه به 
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 بخشند و نه به حال انسانھایی که گمراه کردند. در آیه زیر بیان می حال خود سودی
 که حتی به میزان سر سوزنی نیز نباید به خداوند یگانه شرک داشت: شود می

ِ إِنَّ ﴿ وَن َعن َسبِيِل  ينَ ٱ�َّ ِ َ�َفُرواْ َوَ�ُصدُّ ِي ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَ  ٱ�َّ َجَعۡلَ�ُٰه لِلنَّاِس  ٱ�َّ
� �ِيهِ وَ  ٱۡلَ�ِٰكُف َسَوآًء  ِ��ٖ  ٱۡ�َادِ

َ
ِۢ بُِظۡلٖ� نُِّذقُۡه ِمۡن َعَذاٍب أ نَا  ٢٥َوَمن يُرِۡد �ِيهِ �ِإِۡ�َاد

ۡ
�ۡذ بَوَّ�

بَۡ�ٰهِيَم َمَ�َن  ن �َّ �ُۡ�ِۡك ِ� َشۡ�  ۡ�َۡيتِ ٱِ�ِ
َ
آ�ِفَِ� وَ  ٔٗ أ عِ وَ  ٱلَۡقآ�ِِم�َ ا َوَطّهِۡر بَيِۡ�َ لِلطَّ كَّ  ٱلرُّ

ُجودِ  ّذِن ِ�  ٢٦ٱلسُّ
َ
ِ  ٱ�َّاِس َوأ ِ فَّجٍ  ٱۡ�َجِّ ب

�َِ� ِمن ُ�ّ
ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
يَ�

 .]۲۷-۲۵[الحج:  ﴾٢٧َعِميقٖ 

 برای را آن که الحرام مسجد از و بازداشتند خدا راه از را مؤمنان و شدند کافر که کسانی«
 وارد دور نقاط از ای کنند می زندگی آنجا در که کسانی چه م،یداد قرار برابر مردم ھمه
 ما زند، ستم به دست و گردد منحرف حق راه از نیسرزم نیا در بخواھد کس ھر و شوند؛ می

 آماده میابراھ برای را کعبه جای که را زمانی )٢٥( !میچشان می او به دردناک عذابی از
 برای را ام خانه و! باش نداشته شرک ای، حتی به اندازه ذره ]:میگفت او به [و میساخت
 را مردم و )٢٦( !ساز پاک سجودکنندگان و کنندگان رکوع و کنندگان امیق و کنندگان طواف
 .».ندیایب تو بسوی دوری راه ھر از الغر مرکبھای بر سواره و ادهیپ تا کن؛ حج به عمومی دعوت

ای نباید به خداوند شرک داشته باشیم و  در آیات قبل دیدیم که حتی به اندازه ذره
گاھانه با عقیده نادرست (شرک گاھانه یا نا آ آمیز یا کفرآمیز) به حضور  کسانی که آ

امی اعمالی که در این دنیا انجام خداوند بروند، در نزد خداوند مجرم قلمداد شده و تم
 دادند را از دست خواھند داد. به آیه زیر دقت کنید:

ُۡجوٗر� ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ يَۡوَم يََرۡوَن ﴿ ٰى يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمۡجرِمَِ� َو�َُقولُوَن ِحۡجٗر� �َّ َ�ُۡ� �َ٢٢ 
 ٓ ْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَبا ٓ إَِ�ٰ َما َعِملُوا نُثوًراَوقَِدۡمَنا ۡصَ�ُٰب  ٢٣ٗء مَّ

َ
يَۡوَم�ٍِذ َخۡ�ٞ  ٱۡ�َنَّةِ أ

ۡحَسُن َمقِيٗ� 
َ
� َوأ ۡسَتَقّرٗ  .]۲۴-۲۲[الفرقان:  ﴾٢٤مُّ

 را ما« ندیگو می و بود نخواھد مجرمان برای بشارت روز نند،یب می را فرشتگان که روزی«
 را ھمه و م،یرو می اند داده انجام که اعمالی سراغ به ما و )٢٢(!» دیدار معاف را ما د،یدھ امان

 از قرارگاھشان روز آن در انیبھشت )٢٣( !میدھ می قرار ھوا در پراکنده غبار ذّرات ھمچون
 .»)٢٤( !است کوترین استراحتگاھشان و بھتر ھمه
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با وجود این ھمه آیه در قرآن مجید (و بسیاری از آیاتی که در اینجا مطرح نشده 
است) و این ھمه اخطار به کل بشریت، آیا حاضریم از کل عمر خود فقط چند ساعت را 

 قرار دھیم؟جاویدان در آخرت  ھدف اصلی در دنیا و زندگیبرای تفکر در 



 

 
 

 :۱۲فصل 
 شفاعت: از حقیقت تا خیال

در این بخش دالیلی که اکثر مردم جامعه در قبال تقلید کورکورانه خود در ایمان و 
. مورد مھمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، کنیم می آورند را بررسی می عقیده

ای است که در قرآن وصف آنھا آمده است.  شباھت این دالیل با توجیھات اقوام گذشته
که عقیده و ایمان یک امر کامال فردی است  کنیم می قبل از بررسی دقیق باز ھم تاکید

و ھیچ فردی نباید به جای افراد دیگر در مورد ایمان فکر کند. ھر فرد به جای تقلید از 
ن موارد یقین پیدا به ای یقرآن و اجداد و بزرگان قوم خود، باید خود با بررسی عقلی

افکار دیگران در این مورد برای ما ھیچ ارزشی ندارد، زیرا در تقلید از کند. در حقیقت 
توان معرفی کرد. با ھمدیگر قدم به  نمی روز قیامت مرجع اصلی عقیده را افکار دیگران

 .کنیم می قدم بررسی
و از  شود می اندهدر بسیاری از موارد، ھنگامی که آیات قرآن برای مردم امروزی خو

که گامی جلو نھاده و حداقل آیات قرآن را مطالعه کنند و از این  شود می آنھا خواسته
آیات به باطل بودن دوِن الله پی ببرند، تنھا جوابی که مردم خواھند داد عبارت است از 

که کل  کنیم می اینکه ما به آنچه در دست خود داریم راضی ھستیم و ما ھمان کاری را
دھند (خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو). آنھا از این موضوع  می معه انجامجا

ای بزرگ شد. وی به تنھایی  نیز در چنین جامعه ÷غافل ھستند که حضرت ابراھیم
(تفکر در آیات آفاق  عقیده خود را از شرک و خرافات جامعه پاک کرد و به صورت عقلی

وی را به  ،. خداوند ھم به پاس این اقدامخدا را برای خود به اثبات رساند و انفس)
پیامبری مبعوث کرد و وی را برای عالمیان در قرآن به عنوان اسوه توحید معرفی کرد. 

رایج بین مردم راضی باشند، ھدایت نخواھند ھای  مسلما افرادی که در جامعه به خرافه
زیادی در امر دین و سواالت ھا  شد. خوشبختانه اکثریت جامعه ما امروزه به تناقض

که چیزی که تحت عنوان دین به آنھا اند  امروزه بسیاری از مردم متوجه شده و رسیده
لنگد). امروزه اکثریت  می ، مشکل دارد (به قول معروف یک جای کارشود می ارائه

دانند که دین واقعی، این دینی نیست که  می جامعه که انسانھای فھیمی ھم ھستند
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جز  شود می . دینی که ترویجشود می تلوزیون و از سر منبر ترویج پیوسته از رادیو،
آورد. ولی مشکل کار اینجاست:  نمی بدبختی و افسردگی برای جامعه چیزی به ھمراه

فھمند که دین اصلی این نیست، باز ھم کورکورانه به تقلید  می با وجود اینکه مردم
 روند. آیه زیر را بخوانید: نمی ادامه داده و خود به دنبال پیدا کردن ایمان خالص

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
� َ ا ِ�  ٱ�َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ َسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم نَِعَمهُ  ٱۡ�

َ
 ۥَوأ

ۗ َوِمَن  ِ َمن يَُ�ِٰدُل ِ�  ٱ�َّاِس َ�ِٰهَرٗة َو�َاِطَنٗة نِ�ٖ  ٱ�َّ  ٢٠بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ� كَِ�ٰٖب مُّ
ْ �َذا �ِيَل لَُهُم  نَزَل  ٱتَّبُِعوا

َ
ُ َمآ أ َولَۡو َ�َن  ٱ�َّ

َ
ۡيَ�ٰنُ قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ أ  ٱلشَّ

عِ�ِ يَۡدُعوُهۡم إَِ�ٰ َعَذاِب  ِ إَِ�  ۥٓ ۡجَههُ ۞َوَمن �ُۡسلِۡم وَ  ٢١ٱلسَّ  ٱۡسَتۡمَسكَ َوُهَو ُ�ِۡسٞن َ�َقِد  ٱ�َّ
 ِ ِ ب �  ٱۡلُعۡرَوة ِ �َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ ُمورِ َ�ٰقِبَُة  ٱ�َّ

ُ
 .]۲۲-۲۰[لقمان:  ﴾٢٢ٱۡ�

ن است مسّخر شما کرده و نعمتھای آشکار و ید خداوند آنچه را در آسمانھا و زمیدیا ندیآ«
چ دانش یارزانی داشته است؟ ولی بعضی از مردم بدون ھ پنھان خود را به طور فراوان بر شما

و ھنگامی که به آنان گفته  )٢٠کنند! ( ت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله مییو ھدا
م یکن روی مییزی پینه، بلکه ما از چ«ند یگو می» دیروی کنیاز آنچه خدا نازل کرده پ«شود 

طان آنان را دعوت به عذاب یا حّتی اگر شیآانه]، [تقلید کورکور »میافتیکه پدران خود را بر آن 
م خدا کند در یکسی که روی خود را تسل )٢١( ]کنند؟ ت مییباز ھم تبع[آتش فروزان کند 

 .»قبت ھمه کارھا به سوی خداست.ره محکمی چنگ زده و عایکوکار باشد، به دستگیحالی که ن
قبول داریم که دوِن الله خالق  ماگویند که  می توجیه رایج دیگر در جامعه ما: مردم

و امامان  ، پیامبرانق ھیچ چیزی نیست و ما ھم به طور مستقیم از اولیاء، شیوخزو را
کنیم، بلکه معتقدیم که افراد مقرب درگاه خدا  نمی درخواست و طلب ھیچ چیزی را

شوند که خداوند دعای ما را مستجاب کند. این افراد مقرب در اوامر الله  می باعث
به خاطر وجود این افراد در امان خواھیم بود. در این ھا  تعالی دخیلند و ما از مصیبت

خواھیم که دعای ما را مستجاب سازد و تنھا دلیل  می از خداوندبا واسطه حالت ما 
دانیم که این  می کنند که ما می اینکار تقرب به درگاه خداست. در ادامه این افراد بیان

توانایی برآورده کردن حاجت ما را ندارند، ولی خداوند به واسطه مقربین درگاه الھی 
کند. به آیه زیر که استدالل مشرکین زمان پیامبر  می این مقربین حاجت ما را بر آورده

 است، توجه کنید:
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ٓ إَِ�َۡك ﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِ  ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ َ  ٱۡ�ُبدِ فَ  ٱۡ�َقِّ ب ُ  ٱ�َّ َ�  ٢ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

َ
� ِ  ٱّ�ِينُ  ِ�َّ

ِينَ وَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ْ  ٱ�َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَا
َ
ِ أ َ ُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

َ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  بٞ َ�ٰذِ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  ٱ�َّ َراَد  ٣َكفَّ
َ
لَّۡو أ

 ُ ا �َّ  ٱ�َّ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ٗ
َ
ۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ۡصَطَ�ٰ أ ا َ�ۡلُُق َما �ََشآُء ُ ُهَو  ۥۖ ِممَّ ارُ  ٱلَۡ�ِٰحدُ  ٱ�َّ  ﴾٤ٱۡلَقهَّ

 .]۴-۲[الزمر: 

 او برای را خود نید و کن پرستش را خدا پس م؛یکرد نازل تو بر بحّق  را کتاب نیا ما«
گاه )٢( !گردان خالص  اییاول را خدا ریغ که کسانی و خداست آن از خالص نید که دیباش آ

 خداوند به را ما نکهیا جز میپرست نمی را نھایما ا« که بود نیا لشانیدل و دادند قرار خود
 خداوند کند؛ می داوری داشتند اختالف آنچه در آنان انیم امتیق روز خداوند ،»کنند کینزد
 محال] [بفرض اگر )٣( !کند نمی تیھدا ھرگز است را کننده کفران و دروغگو که را کس آن

 منّزه د؛یگزیبرم خواست می را آنچه مخلوقاتش انیم از کند، انتخاب فرزندی خواست می خدا

 .»)٤( !است روزیپ کتایی خداوند او باشد] داشته فرزندی نکهیا [از است
واسطه قرار دادن دوِن الله  این استدالل، ھمان استداللی است که مردم امروز از

کنند. مسلما خداوند در ھیچ جای قرآن به ھیچ انسانی اجازه واسطه قرار  می بیان
دادن دوِن الله را نداده است و این استدالل امروزه (استدالل واسطه به خاطر تقرب به 
خدا که استدالل جدیدی ھم نیست) فقط دروغی است که به خدا نسبت داده شده و 

را  »کاذب و کفار«. در آخر آیه ھم گفته شده که خداوند افراد شود می ان خدا بیاناز زب
 دوست ندارد. آیات قرآن بسیار گویا و شفاف ھستند و ھر فرد حقیقت جویی به راحتی

تواند خرافات و شرکیات زندگی خود را با استفاده از آیات قرآن محو نماید. خداوند  می

ۡسَتِجۡب لَُ�مۚۡ  ٱۡدُعوِ�ٓ ﴿ در جای جای قرآن گفته
َ
یعنی من را بخوانید تا شما را  ﴾أ

م يالنباُدعونَ «اجابت کنم و در ھیچ جای قرآن نگفته  اُدعونَ «و یا اینکه  »استجب لَكُ

م الصاحلني اوضاع در جامعه خیلی وخیم است. فکر کنید که فرھاد به  .»استجب لَكُ
رضا تشکر کنید. حال ببینید که در  شما کمک کوچکی بکند و شما به جای فرھاد از

جامعه ما الله تعالی چه نعمتھای بیشماری به ما اعطا کرده و ما به جای عبادت و طلب 
گویند ما  می خواھیم. با این اوصاف بسیاری از مردم ھنوز می از الله فقط از دوِن الله

خدا به صورت انسانھای بسیار گناھکاری ھستیم و توانایی دعا کردن و طلب کردن از 
مستقیم را نداریم. ما باید حتما یک انسان پاک و مقرب را واسطه قرار دھیم، زیرا در 
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رود. خداوند خود  نمی کند و دعای ما باال نمی غیر اینصورت خداوند به ما ھیچ توجھی
 جواب این مردم را داده، به آیه زیر توجه کنید:

نَّ ﴿
َ
ْ أ َو لَۡم َ�ۡعلَُموٓا

َ
َ أ ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡو�ٖ  ٱلّرِۡزَق ُسُط يَبۡ  ٱ�َّ لَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُر

ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي  ٥٢يُۡؤِمُنونَ  ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقنَُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

نُوَب َ�ۡغفُِر  ْ َ�ُ  ٥٣ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ ۡسلُِموا
َ
ْ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ نِيُبوٓا

َ
ِمن َ�ۡبِل  ۥَوأ

�َِيُ�ُم 
ۡ
ن يَأ

َ
ونَ  ٱلَۡعَذاُب أ ْ وَ  ٥٤ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ ّ�ُِ�م ّمِن  ٱتَّبُِعٓوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
أ

�َِيُ�ُم 
ۡ
ن يَأ

َ
نُتمۡ  ٱلَۡعَذاُب َ�ۡبِل أ

َ
 .]۵۵-۵۲[الزمر:  ﴾٥٥َ� �َۡشُعُرونَ  َ�ۡغتَٗة َوأ

 در سازد؟ می تنگ ای گسترده بخواھد کس ھر برای را روزی خداوند که دانند نمی آنھا ایآ«
 که من بندگان ای« بگو )٥٢( .آورند می مانیا که گروھی برای است ییھا نشانه و اتیآ ن،یا

 را گناھان ھمه خدا که دینشو دینوم خداوند رحمت از! دیا کرده اسراف خود [در گناه] بر
 در و دیبازگرد پروردگارتان درگاه به ) و٥٣( .است مھربان و آمرزنده اریبس او رایز آمرزد، می

 اریی کس چیھ سوی از سپس د،یآ شما سراغ به عذاب آنکه از شیپ د،یشو میتسل او برابر
 دیکن روییپ شده نازل شما بر پروردگارتان سوی از که دستورھائی نیبھتر از و )٥٤( !دینشو

 .»)٥٥( »دیندار خبر آن از که حالی در دیآ شما سراغ به ناگھان عذاب آنکه از شیپ
خداوند در این آیه فرموده ای بندگانی که در گناه کردن از حد گذشته و حتی در 
گناه اسراف ھم کرده اید (بدترین حالت ممکن)، دِر رحمت خدا بر روی ھمه بندگانش 

خداوند متعال گفته حتی اگر در اعماق چاه باز است و نیازی به پارتی بازی ندارد. 

ْ إَِ�ٰ ﴿ به سمت خدای خود بازگردیدنھا باز ھم ت ،گمراھی و گناه ھم بودید نِيُبوٓا
َ
َوأ

فقط کافی است که تصمیم به تصحیح عقیده خود بگیریم و از خرافات ریشه  .﴾َرّ�ُِ�مۡ 
 دوانده در ایمان خود دست برداریم. بسیاری از افراد با خواندن این جزوه تکان

ت. معموال افراد جوانتر خورند، زیرا خرافات به شدت در افکار آنھا رسوب کرده اس می
توانند این خرافات را کنار بگذارند، در حالیکه ھر چقدر سن افراد باالتر  می به راحتی

تر کل عمر  توان این خرافات را از ایمان پاک کرد، زیرا افراد مسن می برود، به سختی
ت زندگی کرده و عقاید خرافی خود را ھمانند بچه خود دوسھا  خود را با این خرافه

دارند. فرد شجاع در اینجا کسی است که در مواجه شدن با حقیقت قرآن، که حتی 
یک آیه آن ھم برای ما حجت است، بتواند ابراھیم وار سر کودک افکار خرافی پرورش 

 یافته خود را به دستور خداوند ببرد.
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خورد، این است که مردم بسیاری  می مساله دیگری که در جامعه امروزی به چشم
 اند. اولیای مقرب درگاه الله تعالی به عنوان شفیع در روز قیامت درنظر گرفتهاز 

اید، چرا از غیر خدا  چرا به غیر از خدا دل بسته شود می ھنگامی که به این افراد گفته
 دھید؟ بیان می ، و چرا غیر خدا را واسطه دعای خود قرارکنید می شفا و حاجت طلب

این مقربین خدا (پیامبران، امامان، شیوخ، شھدا و ...) در  کنند که ما امید داریم که می
روز قیامت شفیع ما باشند و نزد خداوند برای ما گناھکاران شفاعت کنند. جواب 

 خداوند به این افراد چنین است:

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َ�َمۡن أ َب � ٱ�َّ ۡو َكذَّ

َ
 ُ�ۡفلُِح َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ِ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ١٧ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  ٱ�َّ
ِۚ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�َنّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
 ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ َوتَ  ٗة َ�ِٰحَدٗة فَ  ٱ�َّاُس َوَما َ�َن  ١٨َ�َٰ�ٰ َ�مَّ مَّ
ُ
ٓ أ ْۚ إِ�َّ َولَۡوَ� َ�َِمةٞ َسَبَقۡت ِمن  ٱۡختَلَُفوا

ّ�َِك لَُقِ�َ بَۡيَنُهۡم �ِيَما �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ   .]۱۹-۱۷[یونس:  ﴾١٩رَّ

 طرف خدا دروغبندد [از  می دروغ خدا بر که کس آن از است ستمکارتر کسی چه«
 از ریغ و )١٧( !شد نخواھند رستگار مجرمان مسلماً  کند؟ می بیتکذ را او اتیآ ای گوید]، می

 و دنبخش می سودی نه و رساند می انیز آنان به نه که کنند می عبادت را ییزھایچ خدا،
 در که دیدھ می خبر زییچ به را خدا ایآ« بگو!» ھستند خدا نزد ما عانیشف نھایا« ندیگو می

 !دھند می قرار که انییھمتا آن از است برتر و او است منزه!» ندارد سراغ نیزم و آسمانھا
 طرف از قولی اگر و کردند اختالف سپس بودند؛ واحدی اّمت مردم ھمه آغاز] [در )١٨(

 [و شد می داوری داشتند اختالف آنچه در آنھا انیم در بود، نشده صادر قبل از پروردگارت
 .»)١٩( .دند]یرس می مجازات به ھمگی سپس

رسانند، بلکه  نمی در آیه بیان شده که دوِن الله به انسان ھیچ زیانی و ھیچ سودی
ھر چیزی که به انسان برسد از جانب خداست. خداوند به صراحت در این آیه و 
بسیاری از آیات دیگر قرآن مجید بیان کرده که اینچنین قراردادی را با بندگان خود 

د نکرده و در ھیچ یک از کتب آسمانی به این مساله حتی اشاره ھم نشده است. منعق
قرار دادن شفیع قبل از قیامت و در این دنیا ھمانند بسیاری دیگر از مواردی که بیان 
شد، ساخته و پرداخته ذھن خود مردم است. مردمی که ھنگامی که از تفکر در قرآن 

که خود در مورد عقیده و ایمان خود تفکر کنند، آید، ھمه به جای این می سخن به میان
دینی و ...) به جای آنھا فکر کنند و ھای  دھند که افراد دیگر (مثل عالم می اجازه
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دانند. خداوند در این آیه  می تر د را از کالم خود خداوند با ارزشمتاسفانه حرف این افرا
ا پیش خود تصور کرده اید کند که شفاعت غیر خدا، اینگونه که شم می به وضوح بیان

دھید که در ھیچ جای قرآن نیامده و  می وجود ندارد. آیا شما به خدا چیزی را نسبت
نگفته است. دقت کنید که قرآن مساله آن را  گویید که خدا می آیا شما چیزی را

 شفاعت را به طور کلی رد نکرده است، بلکه بدین گونه که مردم شفیع برای خود قرار
). به آیه خواھد شدداند (به طور کامل در مورد این موضوع بحث  می را شرکدھند  می

 زیر توجه کنید:

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ٓ أ ِ قُل �َّ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ  ٱۡلَغۡيَب َوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ قُۡل َهۡل �َسۡ  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ َتوِي إِۡن �

َ
ُرونَ  ٱۡ�َِصُ�ۚ وَ  ٱۡ� فََ� َ�َتَفكَّ

َ
نِذۡر بِهِ  ٥٠أ

َ
َوأ

ِينَ  ٓواْ إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم لَۡيَس لَُهم ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ ن ُ�َۡ�ُ
َ
ٞ َوَ� َشفِيٞع لََّعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ  ۦَ�َافُوَن أ  ٥١َوِ�ّ

ِينَ َوَ� َ�ۡطُردِ  ِ  ٱ�َّ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ٱلَۡعِ�ِّ وَ  ةِ ٱۡلَغَدوٰ يَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ءٖ َ�َتۡطُرَدُهۡم َ�َتُكوَن ِمَن  ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم ّمِن َ�ۡ ٰلِِم�َ ّمِن َ�ۡ  ﴾٥٢ٱل�َّ

 .]۵۲-۵۰[األنعام: 

گاه بیغ از من و است من نزد خدا نیخزا میگو نمی من« بگو«  شما به و ستمین آ
 نایب و نایناب ایآ« بگو» کنم می روییپ شود می وحی من به آنچه از تنھا ام؛ فرشته من میگو نمی

 و حشر روز از که را کسانی قرآن، لهیوس به و )٥٠( »د؟یشیاند نمی چرا پس ند؟یمساو
 از غیِر خدا ای کننده شفاعت و سرپرست و اوری آن] در که [روزی! ده میب ترسند، می زیرستاخ

 را خدا شام و صبح که را کسانی و )٥١( !کنند شهیپ زگارییپرھ دیشا [کل مخلوقات] ندارند؛
 توست بر آنھا حساب از زییچ نه! مکن دور خود از ندارند، نظری او پاک ذات جز و خوانند می

 .»)٥٢( !بود خواھی ستمگران از کنی، طرد را آنھا اگر! آنھا بر تو حساب از زییچ نه و
من و خدا ترس نازل شده است. آیه زیر را ھم برای انذار و ترساندن افراد مؤآیه باال 

 با تفکر بخوانید:

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َوَمۡن أ ءٞ َوَمن  ٱ�َّ وِ�َ إَِ�َّ َولَۡم يُوَح إَِ�ۡهِ َ�ۡ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
َكِذبًا أ

نَزَل 
َ
ٓ أ نزُِل ِمۡثَل َما

ُ
ۗ قَاَل َسأ ُ ٰلُِمونَ تََرىٰٓ إِذِ  َولَوۡ  ٱ�َّ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلَۡموۡتِ ِ� َ�َمَ�ِٰت  ٱل�َّ

يۡ 
َ
نُفَسُ�ُمۖ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓواْ �

َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
ِ بَِما ُكنُتۡم َ�ُقولُوَن َ�َ  ٱلُۡهونِ ُ�َۡزۡوَن َعَذاَب  ٱۡ�َۡومَ أ  ٱ�َّ

ونَ  ۦَوُ�نُتۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتِهِ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡ�َ  َل  ٩٣�َۡسَتۡكِ�ُ وَّ
َ
َولََقۡد ِجۡئتُُمونَا فَُ�َٰدٰى َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ

لَۡ�ُٰ�ۡم َوَرآَء ُظُهورُِ�ۡمۖ َوَما نََرٰى َمَعُ�ۡم ُشَفَعآَءُ�ُم  ا َخوَّ �ٖ َوتََرۡ�ُتم مَّ ِينَ َمرَّ زََ�ۡمُتۡم  ٱ�َّ



 انسان عاقل    ٦٢

َع بَيۡنَ�ُ  ْۚ لََقد �ََّقطَّ ُٰٓؤا ُهۡم �ِيُ�ۡم ُ�ََ� َّ�
َ
اۡم َوَضلَّ َعنُ�م � َ ۞إِنَّ  ٩٤ُكنُتۡم تَزُۡ�ُمونَ  مَّ  ٱ�َّ

ۚ ِمَن  ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱلَۡ�َّ ُ�ۡرُِج  ٱ�ََّوٰىۖ وَ  ٱۡ�َّبِ فَالُِق  ِّ�َ
ۖ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلۡ ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�

َ
فَ�

 .]۹۵-۹۳[األنعام:  ﴾٩٥تُۡؤفَُكونَ 

 وحی من بر« دیبگو ای ببندد خدا به دروغی که کسی از است ستمکارتر کسی چه«
 خدا آنچه ھمانند زین من« دیبگو که کسی و است نشده وحی او به حالیکه در »شده فرستاده

 مرگ غمرات و شداید در ظالمان نیا که ھنگامی نییبب اگر و »کنم می نازل است، کرده نازل
 جان« زنند که می نھیب گشوده وبه سمت آنھا  را مرگ دستھایشان فرشتگان و اند رفته فرو

 تکّبر او اتیآ به نسبت و دیبست خدا به که ییدروغھا برابر در امروز! دیساز خارج را خود
 ھمه ]:شود می گفته آنھا به امتی[در ق ) و٩٣( »دید دیخواھ ای خوارکننده مجازات د،یدیورز
 شما به را آنچه و میدیآفر را شما اّول روز که گونه ھمان د،ینمود بازگشت ما سوی به تنھا شما
 با د،یپنداشت می خود شفاعت در کیشر که را عانییشف و دیگذارد سر پشت م،یبود دهیبخش
 شما از د،یکرد می تصّور خود گاه هیتک را آنچه تمام و شده دهیبر شما وندھاییپ! مینیب نمی شما
 خارج مرده از را زنده است؛ ھسته و دانه شکافنده خداوند، )٩٤( !است  شده گم و دور
 منحرف حّق  از چگونه پس! شما خدای است نیا آورد؛ می رونیب زنده از را مرده و سازد می

 .»)٩٥د؟ (یشو می
گاھی، از طرف  مرگدر این آیه وضعیت  گاھی یا با آ افرادی تشریح شده که بدون آ
ما نیامده کنند که در قرآن به عنوان یگانه مرجع عقیده  می خداوند مطلبی را بیان

کنند و ھنگامی که به آنھا ایمان و  می است. افرادی که کورکورانه در دین خود تقلید
کنند کاری که ما  می ، قبول نکرده و بیانشود می عقیده صحیح طبق آیات قرآن عرضه

دھند، مورد قبول خداوند است، در  می دھیم چون علمای دین ما انجام می انجام
شوند که قرآن در حقیقت کامال مغایر با  می ن متوجهصورتی که با خواندن قرآ

است،  »ارحم الراحمین«گویند خداوند  می عقایدشان صحبت کرده است. آنھا پیوسته
در حالیکه در قرآن ھر جا از رحمت خداوند صحبت شده، در کنار آن بیان شده که 

روز قیامت ھم ھست. در ادامه آیه، خداوند بیان کرده که  »شدید العذاب«خداوند 
شوند و ھیچ شفیع از پیش تعیین  می در پیشگاه خداوند به صورت فردی حاضر انسانھا

 شده ای در روز قیامت برای انسان وجود ندارد. به آیه زیر دقت کنید:

َ�َٰ�ٰتِ إِن ُ�ُّ َمن ِ� ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٓ َءاِ�  ٱۡ� ۡحَصٮُٰهۡم وَعَ  ٩٣َ�ۡبٗدا ٱلرَّ�إِ�َّ

َ
ُهۡم لََّقۡد أ دَّ

ا  .]۹۵-۹۳[مریم:  ﴾٩٥فَۡرًدا ٱلۡقَِ�َٰمةِ َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤َعّدٗ
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 احصا را آنھا ھمه ) خداوند٩٣( !ندیاو بنده ھستند، نیزم و آسمانھا در که کسانی تمام«
 !شوند می حاضر او نزد تنھا و تک ز،یرستاخ روز ھمگی و )٩٤( !است شمرده دّقت به و کرده

)٩٥(«. 

پرستیم و  می تنھا تو را« ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿ در مورد آیهسوال ما از شما: 
خوانیم، فکر کنید.  می که روزنامه وار در نمازھای پنج گانه »جوییم می تنھا از تو یاری

  چه  هکداند  یند، مک یرار مکرا ت  جمالت  نیخواند و ا ینماز م  یوقت  یک مسلمانا یآ
 خود؟  وار اطرافیا با در و دید یگو یم  ، سخن است  خالقش  هکا با خداوند ید؟! آیگو یم

 
 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

ِينَ فَلَۡوَ� نََ�َُهُم ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ قُۡرَ�انًا َءالَِه�ۖ� بَۡل َضلُّواْ َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�ٰلَِك  ٱ�َّ
ونَ   .]۲۸[األحقاف:  ﴾٢٨إِۡفُكُهۡم َوَما َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ

 کشانینزد خدا به نکهیا گمان به دند،یبرگز خدا از ریغ که را معبودانی چرا پس«
 آنچه و آنھا دروغ جهینت بود نیا! شدند گم انشانیم از بلکه نکردند؟ اریی را آنھا سازد،
 .»!بستندمی افترا



 

 
 

 :۱۳فصل 
 شفیع یا شریک؟

در بخش قبل دیدیم که شفاعت به صورتی که در جامعه رایج است وجود ندارد. 
 بدین صورتی که در جامعه کنونیآن را  قرآن کریم به طورکلی شفاعت را رد نکرده ولی

بینیم، قبول ندارد. در جامعه ما، مردم پیشاپیش برای خود شفیعانی از دوِن الله  می
دھند (این شفیعان از پیامبران گرفته تا امامان، امامزادگان، شھدا و حتی اقوام  می قرار

شفاعت در روز  )، در صورتی که در قرآن بیان شده کهشود می مرده افراد را شامل
گیرد، نه  می که خود مد نظر دارد تعلق و اموری قیامت فقط به اذن خداوند و به افراد

 پیشاپیش دراین دنیا و به اذن و خواست انسانھا:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ�َ يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ وَ  ٱ�َّ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرَزقَۡ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ َ� َءاَمُنٓوا

ٰلُِمونَ ُهُم  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ ُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةٞۗ وَ  ُ  ٢٥٤ٱل�َّ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ ُخُذهُ  ٱۡلَقيُّوُم
ۡ
 ۥَ� تَأ

 ُ َّ� ۚ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ِيَمن ذَا  ٱۡ�  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱ�َّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ 
َ
ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ � ۚ وَِسَع  ۦٓ �َِ�ۡ إِ�َّ بَِما َشآَء

َ�َٰ�ٰتِ ُكۡرِسيُُّه  �َضۖ وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۲۵۵-۲۵۴[البقرة: ﴾٢٥٥ٱلَۡعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ٱۡ�

 آنکه از شیپ! دیکن انفاق م،یا داده روزی شما به آنچه از د،یا آورده مانیا که کسانی ای«
 ندارد] سودی مادی [رفاقتھای دوستی نه و است فروش و دیخر نه آن، در که رسد فرا روزی

 زنده گانهی خداوند جز ستین معبودی چیھ )٢٥٤( .ستمگرانند ھمان کافران و شفاعت، نه و
 را او خواب چگاهیھ موجودات دیگر قائم به ذات او، و است شیخو ذات به قائم که

 به جز او نزد در که ستیک اوست؛ آن از است، نیزم در آنچه و آسمانھا در آنچه رد؛یگ فرانمی
 از کسی و داند می است سرشان پشت و بندگان روی شیپ در را آنچه کند؟ شفاعت او فرمان

گاه او علم  را نیزم و آسمانھا او [حکومت] ُکرسی. بخواھد او که مقداری به جز گردد نمی آ
 .اوست مخصوص عظمت، و مقام بلندی. کندینم خسته را او دو آن نگاھداری و دربرگرفته

)٢٥٥(«. 
 به شکل زیر دقت کنید. شفاعت صحیح در روز قیامت و به اذن خود خداوند صورت

پذیرد، در حالیکه اگر پیشاپیش و در این دنیا انسانھای صالح را شفیع خود قرار  می
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و به اند  مردم امروزه جھت این پیکانھا را برعکس کرده ایم. دھیم، مرتکب شرک شده
کنند  می جای اینکه طبق دستور خود قرآن به فکر تصحیح ایمان خود باشند، فکر

سوال و جواب روز قیامت در امان خواھند بود. در بوسیله شفیع قرار دادن دوِن الله از 
حقیقت قرآن خود به انسان دستور داده که برای نزدیکی به خداوند از کلیه 

که خود خداوند در قرآن امر فرموده، استفاده کند ولی در این مسیر شرک ھایی  وسیله
ھاد در راه خدا مثل نماز، عمل به قرآن، جھایی  تواند از وسیله می نداشته باشد. انسان

 برای نزدیکی به خدا استفاده کند.
 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ ْ ِ� َسبِيلِهِ  ٱلۡوَِسيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�َتُغٓوا لََعلَُّ�ۡم  ۦَوَ�ِٰهُدوا
 .]۳۵[المائدة:  ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحونَ 

ای برای تقرب به او  لهیو وس پیش بگیریدخدا  تقوای ،دیا مان آوردهیای کسانی که ا«
 .»)٣٥( د!ی، باشد که رستگار شودیکن هدھجامدر راه او  د ویبجوئ

 هدھامجمثل ھایی  وسیلهگوید از  می بینید که خداوند خود به بشر می در آیه باال
، ولی در این مسیر تقوای خدا را ھم پیش بگیرید بگیرید کمکو ... برای تقرب به من 

که خداوند خود برای تقرب معرفی نموده (نماز و ھایی  که دچار شرک نشوید. وسیله
شفیع شوند، در حالیکه واسطه و  می جھاد و روزه و عمل به قرآن)، باعث تقرب به خدا

شوند.  می گرفتن بندگان به نیت تقرب به الله تعالی، بیشتر باعث دوری آنھا از خداوند
 این مساله به وضوح در آیه زیر بیان شده است:

شفاعت درست (جوری که در قرآن آمده 
 است)

 الله تعالی
 
 

 شفیع  
 

 ھا انسان             

 شفاعت غلط (از دید قرآن شرک محسوب
 )شود می

 تعالی الله                                        
 

 شفیع                                     
 
 

 انسانھا                                   

خداوند در روز 
قیامت شفیع را 

مشخص 
 .کندمی

ھا در این دنیا انسان
پیشاپیش برای خود 

 گیرند.شفیع درنظر می
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ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِّ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ َعنُ�ۡم َوَ�  ٱل�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َ�ۡوِ�ً� 

ُ
ِ أ ۡقَرُب َو�َرُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  ٱلۡوَِسيلَةَ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ينَ ٱ�َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
 ۥ�

 .]۵۷-۵۶[اإلسراء:  ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر� ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ 

توانند مشکلی را از  مید! آنھا نه ید، بخوانیپندار معبود می ،ر از خدایکسانی را که غ«بگو «
خوانند، خود  ) کسانی را که آنان می٥٦» (جاد کنند.یری در آن اییشما برطرف سازند و نه تغ

کتر و به رحمت او یای ھر چه نزد لهیند، وسیجو ای برای تقرب به پروردگارشان می لهیوس
ز و وحشت یپرھترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت، ھمواره در خور  دوارند و از عذاب او مییام

 .»)٥٧است! (
گرفتن از دوِن الله است. ممکن است که شما خود به  شفامساله بعدی در مورد 

 گویند: درست است که قرآن شفا از دوِن الله را رد می افرادی برخورد کرده باشید که
جواب این افراد چنین است:  ایم. ما از امامان و افراد صالح شفا گرفته کند، ولی خود می

ول اینکه در اینجا دو حرف وجود دارد، یکی حرف خداوند در قرآن و دیگری حرف ا
پس انتخاب با خود شماست که کدام را قبول  ایم. گویند ما شفا گرفته می افرادی که

 کنید. به آیه زیر خوب دقت کنید:

ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ  ُ �ن َ�ۡمَسۡسَك  ١٠٦ٱل�َّ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� َرآدَّ  ۥٓ بُِ�ّ

إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َ
ِ  ۦيُِصيُب بِهِ  ۦۚ لَِفۡضلِهِ  َها  ١٠٧ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ َو َوهُ  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ُّ�

َ
� قَۡد  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ

ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمِن  ٱۡ�َقُّ َجآَءُ�ُم  َما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ٱۡهَتَدىٰ ِمن رَّ َما يَِضلُّ  ۦۖ فَإِ�َّ َوَمن َضلَّ فَإِ�َّ
نَا۠ َعلَۡيُ�م بَِو�ِيلٖ 

َ
 .]۱۰۸-۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٨َعلَۡيَهاۖ َوَمآ �

 نیچن اگر که! مخوان انی،یز نه و رساند می تو به سودی نه که را زییچ ا،از غیر خد و«
 را آن او جز کس چیھ رساند، تو به انییز خداوند اگر ) و١٠٦( !بود خواھی ستمکاران از کنی،

 بهآن را  !شد نخواھد او فضل مانع کس چیھ کند، تو برای رییخ اراده اگر و سازد نمی برطرف
 از حق! مردم ای« بگو )١٠٧( »است میرح و غفور او و رساند می بخواھد بندگانش از کس ھر

 کس ھر و شده تیھدا خود برای ابد،ی تیھدا کس ھر آمده؛ شما سراغ به پروردگارتان طرف
 .»)١٠٨( !»ستمین شما اجبار] [به مأمور من و گردد می گمراه خود انیز به گردد، گمراه

باید بدانند که ھمین  اند، از غیر خدا شفا گرفتهکنند  می دوم اینکه، افرادی که فکر
شفا نیز از جانب خدا بوده است. خداوند در قرآن دو مسیر را برای انسان مشخص 
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آمیز، در قرآن  کرده است. یکی مسیر درست و توحیدی و دیگری مسیر غلط و شرک
حتی سرانجام ھر دو مسیر نیز مشخص شده است، مسیر توحیدی به بھشت و مسیر 

شوند. ھر کسی با توجه به اختیار خود یکی از دو مسیر  می شرک آمیز به جھنم منجر
و خداوند ھم  کند و مسولیت تنھا بر عھده خود او خواھد بود می گفته شده را اتخاذ

(انسانھا مختار به  کند نمی انسانھا را به اجبار از مسیر شرک به مسیر توحید وارد
شده خداوند به ھمه انس و جن چه در مسیر توحیدی . در قرآن بیان انتخاب ھستند)

به مسیر  حتی اگرکند. ھر کدام از انسانھا  می و چه در مسیر شرک آمیز باشند، کمک
 شوند. به آیه زیر دقت کنید: می غلط وارد شوند، باز ھم از طرف خداوند مدد داده

ن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡلَنا َ�ُ  ٱۡلَعاِجلَةَ مَّ َجَهنََّم  ۥ�ََشآُء لَِمن نُّرِ�ُد ُ�مَّ َجَعۡلَنا َ�ُ  �ِيَها َما ۥَعجَّ
ۡدُحوٗر� َراَد  ١٨يَۡصلَٮَٰها َمۡذُموٗما مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن  ٱ�ِخَرةَ َوَمۡن أ

ُ
وََسَ�ٰ لََها َسۡعيََها َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

ۡشُكوٗر� ُؤَ�ٓءِ ِمۡن  ١٩َسۡعُيُهم مَّ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
 .]۲۰-۱۸[اإلسراء:  ﴾٢٠َ�ُۡظوًرا

 کس ھر به و میبخواھ که را آن از مقدار آن طلبد، می را ایدن زودگذر زندگی که آن کس«
 سوزد می سوزانش آتش در که داد میخواھ قرار او برای را دوزخ سپس م؛یدھ می میکن اراده

 آن برای و بطلبد را آخرت سرای که آن کس ) و١٨( .است خدا رانده و دهینکوھ که حالی در
 .شد خواھد داده پاداش او تالش و سعی باشد، داشته مانیا حالیکه در کند کوشش و سعی

 پروردگارت عطای و میدھ می کمک و مدد پروردگارت عطای از را گروه دو نیا از کی ) ھر١٩(
 .»)٢٠( .است نشده منع کسی] [از ھرگز

پس اگر شخصی اگر ته قلب اعتقاد داشته باشد که یک تکه چوب، یا فرشتگان، یا 
کند. در حقیقت خداوند با  می دھد، وی شفای خود را دریافت می انسانھا وی را شفا

، آنھا را در گناھانشان بیشتر و برآورده کردن حاجات آنھا کمک به این افراد مشرک
اوند است که ھم موّحدین و ھم مشرکین و کّفار را در کند. این امر سنت خد می غرق

انتخابھایشان مدد بدھد ولی در نھایت باید دید که کدام گروه جزو زیانکاران خواھند 
 بود. آیه زیر را ببینید:

﴿ ُ ُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهونَ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥�َۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َو�َُمدُّ
ُ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ُوا َ�ٰلَةَ  ٱۡشَ�َ  ٱلضَّ

 ِ ِيَمَثلُُهۡم َكَمَثِل  ١٦َ�َما َر�َِحت تَِّ�َٰرُ�ُهۡم َوَما َ�نُواْ ُمۡهَتِدينَ  ٱلُۡهَدىٰ ب آ  ٱۡسَتۡوقَدَ  ٱ�َّ نَاٗر� فَلَمَّ



 انسان عاقل    ٦٨

َضآَءۡت َما َحۡوَ�ُ 
َ
ُ ذََهَب  ۥأ ونَ  ٱ�َّ ۢ  ١٧بُِنورِهِۡم َوتََرَ�ُهۡم ِ� ُظلَُ�ٰٖت �َّ ُ�ۡبِ�ُ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ  ُصمُّ

 .]۱۸-۱۵[البقرة:  ﴾١٨َ�ُهۡم َ� يَرِۡجُعونَ 

 .شوند سرگردان تا دھد می مدد انشانیطغ در را آنھا و گیرد می به مسخره را آنان خداوند«
 و نداده سودی آنھا تجارت و اند فروخته گمراھی به را تیھدا که ھستند کسانی آنان )١٥(

 آتش که ھنگامی ولی افروخته آتشی که ھستند کسی ھمانند ) آنان١٦( .اند افتهین تیھدا
 که وحشتناکی ھای یکیتار در و کند می خاموش را آن خداوند ساخت، روشن را او اطراف
 .»!گردند بازنمی لذا کورانند؛ و ھا گنگ کران، ) آنھا١٧( .سازد می رھا را آنھا کند، نمی کار چشم

دقیقا ھمین امر برای مشرکین و  آیه باال در سیاق منافقان نازل شده است، ولی
و بالھا از جانب ھا  آیا این درست است که ھمه دردھا و مریضیکند.  می کفار نیز صدق

خداوند باشد، ولی شفا و درمان از طرف مخلوقات خداوند مثل امامان صورت پذیرد. آیا 
خواست ھنگامی که مریضی و بال به انسان برسد، خواست الله بوده و شفا و رفع بال 

. مسلما ھم درد و ھم درمان فقط از طرف خود (انبیاء و صالحین و...) دوِن الله
خداست و در ھنگام گرفتاری فقط باید بر خداوند یکتا توکل کرد. ھمانگونه که سلطه 
و آفرینش، رزق بندگان و کل کائنات در قبضه قدرت خدا قرار دارد، مریضی و شفا نیز 

 فقط در اختیار اوست:

ُ ن َ�ۡهِد َومَ ﴿ لَۡيَس  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ
َ
� ۗ ِضّلٍ ُ ِمن مُّ ۡن  ٣٧ٱنتَِقا�ٖ بَِعزِ�زٖ ذِي  ٱ�َّ ۡ�َُهم مَّ

َ
َولَ�ِن َس�

َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ َ�َُقولُنَّ  ٱۡ� ُ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ

َ
ِ قُۡل أ َراَدِ�َ  ٱ�َّ

َ
ُ إِۡن أ  ٱ�َّ

ٍ َهۡل  ِ  بُِ�ّ ِه َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ۦٓ ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ
َ
ۡو أ

َ
قُۡل َحۡسِ�َ  هۦِۚ أ

 ۖ ُ ُ  ٱ�َّ ُونَ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ ْ قُۡل َ�َٰقۡوِم  ٣٨ٱلُۡمَتَوّ�ِ ۖ فََسوَۡف  ٱۡ�َملُوا ٰ َمَ�نَتُِ�ۡم إِّ�ِ َ�ِٰمٞل َ�َ
 .]۳۹-۳۷[الزمر:  ﴾٣٩َ�ۡعلَُمونَ 

 و توانا خداوند ایآ داشت. نخواھد ای کننده گمراه چیھ کند، تیھدا خدا را کس ھر و«
 »ده؟یآفر را نیزم و آسمانھا کسی چه« بپرسی آنھا از اگر و )٣٧ست؟ (ین مجازات دارای
 دیکن می شهیاند دیخوان می خدا از ریغ که ھرآنچه درباره چیھ ایآ« بگو!» الله«ند یگو می حتماً 

 اگر ای و سازند؟ برطرف را او گزند توانند می آنھا ایآ بخواھد، من برای انییز خدا اگر که
 کافی مرا خدا« بگو» رند؟یبگ را او رحمت جلو توانند می آنھا ایآ بخواھد، من برای رحمتی

 توان در چه ھر شما! من قوم ای« بگو )٣٨( !»کنند می توّکل او بر تنھا متوّکالن ھمه و است
 .»)٣٩( .دانست دیخواھ بزودی اّما کنم؛ می عمل خود فهیوظ به زین من د،یدھ انجام دیدار
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 بیمارھای مختلف را شفا ÷کنند که چون حضرت عیسی می بعضی افراد بیان
که اند  این نکته را فراموش کردهتوان از مردگان طلب شفا کرد. ولی  می داده، پس می

ادن وی در زمان حیاتش، معجزه وی اوال حضرت عیسی زنده بوده و ثانیا شفا د
. آیا حضرت عیسی در زمان حاضر حضور دارد که به ارائه معجزه شود می محسوب

این است که آنھا  انبپردازد و مریضان را شفا دھد. نکته مھم در مورد معجزه پیامبر
پرداختند. به طور مثال  می به ارائه معجزهو در زمان حیات خود ھمیشه به اذن الله 

به اذن معجزه ای ، پیراھن حضرت یوسف و ... ھمه و ھمه شفا دادن حضرت عیسی
  الله و در زمان حیات آنھا بوده است.

مفاھیم مطرح شده، چیزھای جدیدی نیستند و از زمان نزول قرآن ھمیشه ھمراه 
ولی متاسفانه به دلیل مھجور ماندن قرآن در بین مردم و روی آوردن مردم  اند، ما بوده

 اند؟ تقلید به جای تفکر، باعث شده که مردم فکر کنند که این مفاھیم از کجا آمده به
آیا دین جدیدی آمده؟ چرا تاکنون کسی این مفاھیم را برای ما بیان نکرده است؟ پس 

(یک ساعت تفکر از ھزار سال عبادت کورکورانه  اند؟ کرده علمای دینی تاکنون چه می
 برتر است).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

َها ۞َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ � ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱ�َّ ۡحَبارِ َءاَمُنٓوا

َ
ۡمَ�َٰل  ٱلرُّۡهَبانِ وَ  ٱۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َ�َأ

ِ  ٱ�َّاِس  وَن َعن َسبِيِل  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ِۗ َوَ�ُصدُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ َوَ�  ٱلۡفِضَّ
ِ يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ُۡهمفَبَ  ٱ�َّ ِ�ّ  ٖ��ِ

َ
 .]۳۴[التوبة:  ﴾٣٤بَِعَذاٍب أ

گاه باشید و در دام نیافتید] !دیاآورده مانیا که کسانی ای«  علما از ارییھمانا بس [آ
 کسانی و! دارندبازمی خدا راه از را آنان و خورند،می به باطل را مردم اموال راھبان، و

 دردناکی مجازات به کنند، نمی انفاق خدا راه در و سازندمی نهیگنج را نقره و طال که
 .»!ده بشارت



 

 
 

 :۱۴فصل 
 حقیقت شفاعت

در این بخش به چند سوال که بعد از مرور آیات گفته شده در فصول قبل، در ذھن 
دھیم. در بخشھای قبل بیان شد که خداوند در قرآن  می ، پاسخشود می انسان ایجاد

و فقط فرموده که انسان باید اموری مانند عبادت، شفا، دعا، ستایش و حاجت را فقط 
به خداوند یگانه اختصاص دھد و عبادت و دعا از اموات، پیامبران، امامان، شھدا، 

 ، شرک محسوبباشد نمی امامزادگان، صالحین و به طور ھر فردی که در قید حیات
. ھمچنین عبادت و دعا از فرشتگان، جنیان، شیطان و کل کائنات نیز شرک شود می

، زیرا ھمه موارد گفته شده زیر مجموعه دوِن الله ھستند. بعضی از شود می محسوب
کنند که در قرآن گفته شده که در زمان صدر اسالم،  می افراد این سوال را مطرح

خواستند که برای آنھا دعا کند. مساله  می رسیدند و از ایشان می صحابه خدمت پیامبر
مسائل ای که در اینجا باید به آن توجه شود، این است که طلب حاجت در محدوده 

شود. منظور از انسان زنده  نمی شرک محسوب زنده و در قید حیاتاز انسانھای  دنیوی
شته باشد و مرگ وی ھنوز و در قید حیات این است که فرد در دنیا حضور فیزیکی دا

نرسیده باشد. دقت کنید که قرآن، از شھداء نیز به عنوان احیاء (زندگان) نام برده 
است، ولی منظور ما از زنده دقیقًا به معنی فردی است که مرگ وی ھنوز واقع نشده 
است، زیرا شھداء نزد پروردگار خود در دارالسالم زنده ھستند، ولی نزد ما نبوده و در 

ین دنیا حضور فیزیکی ندارند. به طور مثال، اگر فرھاد از دوست خود رضا که زنده و ا
به وی قرض بدھد، چون به فردی زنده  مقداری پولدر قید حیات است، تقاضا کند که 

تقاضای خود را ارائه کرده است، ھیچ مشکلی ندارد. در زمان پیامبر، بسیاری از صحابه 
کردند که برای آنھا دعا کند. پیامبر ھم  می ایشان تقاضا رسیدند و از می خدمت پیامبر

کرد، چون زنده و در قید حیات بوده است. دقت کنید که  می از خداوند برای آنھا دعا
کرده است، مثال، اگر فردی از  می پیامبر ھمیشه دعای خود را به درگاه خداوند عرضه

گفته که من خود شفا  نمی امبرخواسته که برای شفای فرزندش دعا کند، پی می پیامبر
کنم. بعد از فوت  می دھنده ام، بلکه من ھم در کنار شما برای شفا به درگاه خداوند دعا
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پیامبر حتی یک نفر از صحابه و تابعین نیز دعای خود را به روح پیامبر عرضه نکردند، 
ر به . متاسفانه امروزه این ھدف اصلی که پیامبشود می زیرا این کار شرک محسوب

خاطر آن مبعوث شد، فراموش شده و افراد دوباره بدون فکر اعمال دوره جاھلیت را 
دھند. مساله شرک در کلیه ادیان وجود دارد، از بودایی گرفته تا یھودی و  می انجام

مسیحی و مسلمان، ھمه به نوعی با این مشکل خطرناک درگیر ھستند. به خاطر 
دیگر وجود دارد، شرک در ادیان غیر اسالمی تحریفاتی که در کتب آسمانی ادیان 

باشد. در دین اسالم، به خاطر اینکه قرآن، طبق وعده و قول  می بسیار زیادتر از اسالم
خورد. در حیطه اسالم،  می خود خداوند، از تحریف در امان است، شرک کمتر به چشم

موشی سپرده خورد که مردمشان قرآن را به فرا می شرک در کشورھایی بیشتر به چشم
 اند. و به جای آن به خرافات، احادیث جعلی و ادعیه متناقض با قرآن روی آورده

متاسفانه، شرک در کشور ایران از سایر بالد مسلمان بیشتر است، زیرا مردم جدا از 
تفکر در مورد ایمان و عقیده خود را نیز به دست  اند، اینکه قرآن را به فراموشی سپرده

و در حوزه دین، چشم و گوش بسته از آنھا پیروی اند  د خدا دادهافراد سودجو و ض
 میکنند. 

مساله دیگری که ممکن است باعث سواالت زیادی در ذھن انسان شود، مساله 
ا تاکنون م«گویند  می کهایم  باشد. تاکنون با افراد زیادی برخورد کرده می خواب و رویا

که در خواب و رویا به سراغ ایم  را دیده... خواب بسیاری از نزدیکان، اقوام، صالحین و 
اگر طبق قرآن دنیای ارواح کل بشر از این دنیا  اند. ما آمده و با ما صحبت کرده

. قبل از پاسخ به این سوال، »پاسخ داد؟ موردتوان به این  می جداست، پس چگونه
 :توجه کنیدآیه زیر به سوره مومنون که قبال بیان شد،  ۱۰۰عالوه بر آیه 

﴿ ُ نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ َ�ُيۡمِسُك  ٱلَِّ� ِحَ� َمۡوتَِها وَ  ٱۡ� قََ�ٰ  ٱلَِّ� لَۡم َ�ُمۡت ِ� َمنَاِمَها

ۡخَرىٰٓ َوُ�ۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت َعلَۡيَها 
ُ
ُرونَ  ٱۡ� � إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ َ�َتَفكَّ َس�ًّ َجٖل مُّ

َ
ِم  ٤٢إَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ْ َُذوا ِ ن ُدوِن مِ  ٱ�َّ ْ َ� َ�ۡملُِكوَن َشۡ�  ٱ�َّ َولَۡو َ�نُوا
َ
ۚ قُۡل أ ِ  ٤٣ا َوَ� َ�ۡعقِلُونَ  ٔٗ ُشَفَعآَء َّ قُل ّ�ِ

َ�َٰعةُ  ُ  ٱلشَّ َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ِيٗعاۖ �َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۴۴-۴۲[الزمر:  ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱۡ�

 ھنگام به زین اند نمرده که را ارواحی و کند می قبض مرگشان ھنگام به را ارواح خداوند«
 ارواح و دارد می نگه کرده صادر را مرگشان فرمان که کسانی ارواح سپس رد؛یگ می خواب

 روشنی ھای نشانه امر نیا ن؛ دریمع سرآمدی تا گرداند بازمی بمانند] زنده دیبا [که را گرید
 آنان به اند؟ گرفته عانییشف خدا از ریغ آنان ای) آ٤٢( !کنند می شهیاند که کسانی برای است
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 برای شعوری و درک و نباشند زییچ مالک چند ھر د،یطلب می شفاعت غیر خدا از ایآ« بگو
 و اوست آن از نیزم و آسمانھا تیحاکم خداست، آن از شفاعت تمام« ) بگو٤٣( »نباشد؟ آنھا

 .»)٤٤( !»شوید می باز گردانده او سوی به را شما ھمه سپس
در پاسخ به سوال این افراد باید گفت که درست است که رویا و خواب وجود دارد و 

پروردگار است، ولی خواب برای انسان ھیچ حجتی ندارد، یعنی انسان ھر ھای  از نشانه
عقیده و ایمان خود قرار دھد. به دستکاری خوابی که بیند، نباید آن را معیاری برای 

 آیه زیر دقت کنید:

ُ َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم ﴿  ٱ�َّ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  ١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما بَّ�ِ ِ رُُّسٗ� مُّ � َ�ۡعَد  ٱ�َّ ُحجَّ

ُ َوَ�َن  ٱلرُُّسِل�  ِٰ�ِن  ١٦٥َحِكيٗما َعزِ�ًزا ٱ�َّ َّ� ُ نَزَ�ُ  ٱ�َّ
َ
نَزَل إَِ�َۡكۖ أ

َ
ٓ أ  ۦۖ بِعِۡلِمهِ  ۥ�َۡشَهُد بَِما

ِ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ِ �َۡشَهُدوَنۚ َوَ�َ�ٰ ب  .]۱۶۶-۱۶۴[النساء:  ﴾١٦٦َشِهيًدا ٱ�َّ

 که امبرانییپ و میا گفته باز تو برای ن،یا از شیپ را آنھا سرگذشت که امبرانییپ و«
 که امبرانییپ )١٦٤(. گفت سخن موسی با خداوند و میا نکرده انیب را آنھا سرگذشت

 بر [و نماند باقی خدا بر مردم برای حجتی امبران،یپ نیا از بعد تا دھنده، میب و دھنده بشارت
 به دھد می گواھی خداوند ولی )١٦٥( .است میحک و توانا خداوند، و شود] حجت اتمام ھمه
 دھند؛ می گواھی ز]ی[ن فرشتگان و است کرده نازل علمش روی از که کرده نازل تو بر آنچه

 .»)١٦٦( .است کافی خدا گواھی چند ھر
در آیه قبل، خداوند بیان کرده که بعد از خود الله تعالی و پیامبرانی که نازل کرده، 
 ھیچ حجتی برای مردم وجود ندارد و مردم در حوزه ایمان و عمل خود به نقصی بر

خورند که بوسیله خواب و رویا بتوان آن را توضیح داد. درست است که بعضی از  نمی
، بواسطه پیامبری خود و در حکم معجزه، علم ÷پیامبران الھی، مثل حضرت یوسف

ولی در دوران ما که قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی و  اند، تعبیر خواب داشته
بشریت آمده و طبق آیه بیان شده،  به عنوان آخرین پیامبر برای کل ج محمد نبی

تواند  نمی حجت خداوند بر مردم کره زمین تا روز قیامت تمام شده است، ھیچ انسانی
خواب را مالکی برای ایمان و عقیده خود قرار دھد. از این به بعد ما باید با خوابھایی 

یلتر قرآن برخورد کنیم، یعنی اگر خوابی که دیدیم، طبق ف بدون دشواریبینیم  می که
کرد، آن را در حکم خواب خوب به  می بر افزایش ایمان و عقیده و عمل صالح تاکید
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آوریم. ولی اگر خواب ما از فیلتر قرآن رد نشد، از آن ھیچ تبعیتی نکرده، به  می حساب
 . کنیم می راحتی آن را فراموش کرده و تنھا بر خداوند یگانه توکل

. انسان قبل از کنیم می را نیز بیان یچند دلیل عقلدر اینجا عالوه بر دالیل قرآنی 
و پس از مرگ در محدوده جبر قرار داشته و فقط  (قبل از تولد) ورود به عالم طبیعت

آید  نمی ھیچ انسانی به اختیار خود به دنیاباشد.  می در این دنیاست که دارای اختیار
ن خداوند است که تولد و مرگ . ای(مرگ) رود نمی و به اختیار خود نیز از دنیا(تولد) 

 انسان را تحت اختیار خود دارد.

ِ ُمۡلُك ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ّ�ِ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ  ٱۡ� َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب لَِمن �ََشآُء  َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

ُكورَ  ۖ َوَ�ۡجَعُل َمن �ََشآءُ  ٤٩ٱ�ُّ ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا �َ�ٰٗثا
َ
ۚ إِنَّهُ  أ  ﴾٥٠َعلِيٞم قَِديرٞ  ۥَعقِيًما

 .]۵۰-۴۹[الشوری: 

به ھر  ند؛یآفر ن از آن خداست؛ ھر چه را بخواھد مییت آسمانھا و زمیت و حاکمیمالک«
پسر و دختر را  ھردویا ی) ٤٩بخشد و به ھر کس بخواھد پسر، ( کس اراده کند دختر می

 .»را که او دانا و قادر استیگذارد؛ ز میم یکند و ھر کس را بخواھد عقیبرای آنان جمع م
در حال حاضر که روح ما در بدن ما بوده و در محدوده اختیار ما قرار  تفکر کنید:

توانیم روح خود را مجبور کرده تا به خواب فرد دیگری برود. پس از مرگ و  نمی دارد،
 وده جبروارد محد، شود می در زمان خواب که روح انسان توسط الله تعالی گرفته

ھیچ انسانی به ھمچنین . )شود می (در محدوده جبر، اختیار از انسان سلب گردد می
 بیند و حتی به اختیار خود نیز در زمان مشخصی از خواب بر نمی اختیار خود خواب

بوده و افراد ناشی از افکارات و تمایالت ذھنی آنھا  خوابھایقسمتی از خیزد.  نمی
با توجه به  .شوند می اراده خداوند متعال برای انسان محرزقسمتی نیز به خواست و 

فرد قبل و درس کنونی، اگر شما خواب ببینید که  بخشھایموارد مطرح شده در 
کند،  می به خوابتان آمده و شما را برای گرفتن حاجت به سوی خود دعوت صالحی
 ؟کنید می شما چه

زیادی از انسانھا عقاید خود را پس از بیان بسیاری از مصادیق شرک در قرآن، عده 
کنند. در مقابل عده  می بوسیله قرآن پاالیش کرده و چشمه توحید را وارد زندگی خود

زیادی از انسانھا نیز وجود دارند که ھدایت خداوند شامل حال آنھا نشده و ھمچنان به 
دم و شرکیات رایج در زندگی خود راضی ھستند. این افراد ھنگامی که مرھا  خرافه

 خشمگین اند، بینند که لطف خداوند شامل حال آنھا شده و ھدایت یافته می دیگر را
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خواھند که ھمه انسانھای دنیا،  می شوند. آنھا به خاطر غرور و ظلم و پول پرستی، می
چه مؤمن و چه غیر مؤمن، در شرکیات آنھا شریک باشند و به شدت به ترویج خرافات 

ی که به آنھا گفته شود که خداوند در قرآن دستور داده پردازند. ھنگام می شرک آمیز
بین خالق و مخلوق حذف شده و ھمه انسانھا مستقیما به سمت پروردگار ھا  که واسطه

نیز برای دیدن رئیس، باید اول ھا  حتی در اداره«گویند  می خود برگردند، مثالی زده و
و پارتی  لق کرده اداره نیستدانند دنیایی که خداوند خ می . آنھا»معاون وی را دید

کنند در آیات خدا مجادله کرده و  می ، ولی باز ھم سعیبازی ھم در آن معنایی ندارد
 بیاورند. به آیات زیر توجه کنید: کودکانهمثالھای 

ِ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َما َ� َ�ۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا ّمَِن  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ا َوَ�  ٔٗ َشۡ�  ٱۡ�

ِ  ٧٣�َۡسَتِطيُعونَ  َّ�ِ ْ ۚ فََ� تَۡ�ُِ�وا ۡمَثاَل
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ

َ
ُ ۞َ�ََب  ٧٤َ�ۡعلَُم َوأ  ٱ�َّ

زَۡقَ�ُٰه ِمنَّا رِۡزقًا َحَسٗنا َ�ُهَو يُنفُِق ِمنۡ  ءٖ َوَمن رَّ ۡ�َ ٰ ۡملُوٗ� �َّ َ�ۡقِدُر َ�َ � َمَثً� َ�ۡبٗدا مَّ ُه ِ�ّٗ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡمدُ  ۥنَۚ وََجۡهًر�ۖ َهۡل �َۡسَتوُ 

َ
ِۚ بَۡل أ ُ َوَ�ََب  ٧٥ِ�َّ َمثَٗ� رَُّجلَۡ�ِ  ٱ�َّ

ۡ�ٍ هَ 
ِت ِ�َ

ۡ
ههُّ َ� يَأ ۡ�نََما يُوَّجِ

َ
ٰ َمۡولَٮُٰه � ءٖ وَُهَو َ�ٌّ َ�َ ۡ�َ ٰ بَۡ�ُم َ� َ�ۡقِدُر َ�َ

َ
� ٓ َحُدُهَما

َ
ۡل أ

 ِ ُمُر ب
ۡ
ۡستَقِي�ٖ  ٱۡلَعۡدلِ �َۡسَتوِي ُهَو َوَمن يَأ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]۷۶-۷۳[النحل:  ﴾٧٦َوُهَو َ�َ

 نیزم و آسمانھا از آنان برای را رزقی چیھ که پرستند می را موجوداتی خدا، از ریغ آنھا«
 و داند می خدا! نزنید مثال خدا برای پس، )٧٣( .ندارند ھیچ استطاعتی نیز و ندارند اریاخت در

 [با انسان و ستین زیچ چیھ بر قادر که مملوکی برده: زده مثالی خداوند )٧٤( .دیدان نمی شما
 او به خدا آنچه از آشکار و پنھان او و میا دهیبخش او به کوین رزقی خود، جانب از که مانی]یا

 !دانند نمی آنھا اکثر ولی خداست، مخصوص شکر کسانند؟ی نفر دو نیا ایآ کند؛ می انفاق داده،
 بر قادر و است مادرزاد گنگ دو آن از کیی که نفر دو: است زده گر]ی[د مثالی ) خداوند٧٥(
 انجام خوب بفرستد، کاری ھر پی در را او باشد؛ می صاحبش سربار و ستین کاری چیھ

 دارد، قرار راست راھی بر و کند می داد و عدل به امر که کسی با انسانی، نیچن ایآ دھد؛ نمی
 .»)٧٦است؟ ( برابر

 کند و بیان می در ابتدای آیه خداوند مجددًا انسان را از عبادت دوِن الله نھی
 کند که آنھا درمورد ھیج چیزی استطاعت ندارند. سپس خداوند در آیه بعدی بیان می
کند که نفی توجه به دوِن الله برای بسیاری از انسانھا خوشایند نیست، پس آنھا  می

کنند در توجیه کار خود مثال بزنند. خداوند به صراحت در قرآن اعالم کرده  می عیس
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که راجع به دین خدا، برای خدا مثال نزنید و با قیاسھای تباه و تشبیھات ناروا، اعمال 
 داند و انسانھا ھیچ می شرک آمیز خود را توجیه نکنید. این خداست که حقیقت دین را

تبعیت از امر پروردگار ھستند. در ضمن قرار نیست که انسان  دانند و فقط ملزم به نمی
 با مثال زدن برای خداوند، حقیقت دین را به خالق خود یاد بدھد و به ھیچ وجه

توان برای خداوند مسیر مشخص کرد، بلکه این الله است که مسیر را برای ما  نمی
 نق بازارشان راکند. پس از این اخطار به افرادی که توحید جلوی رو می مشخص

آورد و  می به طور پیاپی دو مثال برای انسان از آن نیز گیرد، خداوند در دو آیه بعد می
افراد گناھکاری که با تمثیل و استضعاف، سعی در گمراه کردن افراد پیرو خود را 
دارند را با انسانھایی که خداوند بر آنھا منت نھاده و آنھا را ھدایت کرده قیاس کرده 

و صد البته این فقط حق الله است که مسیر را برای انسان مشخص کند. بعضی است 
خوانیم، بلکه  نمی کنند که ما دوِن الله را به جای خداوند می از افراد پیش خود فکر

کند. مشخص نیست که این افراد بر  نمی خوانیم و این مشکلی ایجاد می ھمراه با خدا
در کنار کنند.  می این راحتی کار خود را توجیهحسب کدام منبع و با چه استنادی به 

 آیه زیر را بخوانید:، ۱۰مرور مجدد شکل فصل 

َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َوَمن ُ�ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرّ�ِهِ ﴿ نَّ  ١٧�َۡسلُۡكُه َعَذاٗبا َصَعٗدا ۦّ�ِ
َ
ِ  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ َوأ َّ�ِ

ْ َمَع  ِ فََ� تَۡدُعوا َحٗدا ٱ�َّ
َ
نَّهُ  ١٨أ

َ
َ  ۥَو� ا قَاَم َ�ۡبُد ل ِ مَّ ْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ  ٱ�َّ يَۡدُعوهُ َ�ُدوا

 .]۱۹-۱۷[الجن:  ﴾١٩ِ�َٗدا

 پروردگارش ادی از کس ھر و مییازمایب فراوان نعمت نیا با را آنھا ما که است نیا ھدف«
 آن از مساجد نکهیا و )١٧( !سازد می گرفتار ای ندهیفزا و دیشد عذاب به را او گرداند، روی

 به] ج محّمد[ خدا بنده که ھنگامی نکهیا و )١٨( !دینخوان خدا با را کس چیھ پس خداست،
 .»)١٩( !کردند می ازدحام بشّدت او رامونیپ گروھی خواند، می را او و خاست برمی عبادت

 
 
 
 
 

 آیه منتخب

لِ�َ َو�ُِميُتۖ َر�ُُّ�ۡم َورَبُّ َءابَآ�ُِ�ُم  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ ﴿ وَّ
َ
 .]۸[الدخان:  ﴾٨ٱۡ�

 پروردگار و شما پروردگار او راند؛یممی و کند می زنده ست؛ین او جز معبودی چیھ«
 .»!شماست نینخست پدران



 

 
 

 :۱۵فصل 
 نمادهای شرک

 آوریم: می دیگر از قرآن راای  برای یادآوری و تائید دروس قبل آیه

ِ  ٱلرَّۡعدُ َو�َُسّبُِح ﴿ َ�ِٰعقَ َوُ�ۡرِسُل  ۦِمۡن ِخيَفتِهِ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ۦِ�َۡمِده َ�ُيِصيُب بَِها َمن  ٱلصَّ
ِ �ََشآُء َوُهۡم يَُ�ِٰدلُوَن ِ�  � َدۡعَوةُ  ۥَ�ُ  ١٣ٱلِۡمَحالِ َوُهَو َشِديُد  ٱ�َّ ِينَ وَ  ٱۡ�َّقِ يَۡدُعوَن مِن  ٱ�َّ

ۡيهِ إَِ�  ۦُدونِهِ  ٍء إِ�َّ َكَ�ِٰسِط َكفَّ  ۦۚ ِ�َۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِ�ٰلِغِهِ  ٱلَۡمآءِ َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم �َِ�ۡ
َ�َٰ�ٰتِ َو� � َمن ِ�  ١٤إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَما ُدَ�ُٓء  �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َوَ�ۡرٗها َطوٗۡ�  ٱۡ�

 ِ  .]۱۵-۱۳[الرعد:  ﴾١٥۩ٱ�َصالِ وَ  ٱۡلُغُدّوِ َوِظَ�ٰلُُهم ب

 و فرستد می را ھا صاعقه و! او ترس از فرشتگان ز]ی[ن و دیگو می او حمد و حیتسب رعد، و«
 باز الھی، اتیآ ھمه نیا مشاھده با آنھا که حالی [در سازد، می آن گرفتار بخواھد را کس ھر

 دعوت )١٣( !دارد دردناک مجازاتی و انتھا بی قدرتی او و مشغولند مجادله به خدا درباره ھم]
! ندیگو نمی پاسخ آنھا دعوت به ھرگز خوانند، می خدا از ریغ که را کسانی و اوست آن از حق
 سوی به را خود [دو دست] کفھای ]ند ویرا از دور بب یسراب[ ھستند که کسی ھمچون آنھا
 گمراھی در جز کافران دعای و! دیرس نخواھد ھرگز و برسد دھانش به آب تا دیبگشا آب

 نیھمچن و اکراه، ای اطاعت روی از است، نیزم و آسمانھا در که ھر آنچه )١٤( !ستین
 .»)١٥( .کند می سجده خدا برای عصر و صبح ھر شان،یھا هیسا

در بخشھای قبل دیدیم که عبادت، دعا، حاجت، شفا و ... فقط به خداوند یگانه 
اختصاص دارد و درصورتی که انسان ھر کدام از اعمال گفته شده را برای دوِن الله 
اختصاص دھد، مرتکب شرک شده و شرک ھم گناھی است که در آن دنیا ھرگز 

که اختصاص  کنیم می بخشوده نخواھد شد. در این قسمت چند مورد دیگر را بیان
 انه در جامعه ما بسیار رایجدادن آنھا به دوِن الله شرک محسوب شده، ولی متاسف

، زیرا افرادی که تاکنون شود می باشند. از توضیح مفصل درباره موارد زیر خودداری می
 اکنون دیگر خودشان به خوبی اند، با قلبی حقیقت طلب، مباحث را دنبال کرده

توانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند. مورد اول اینکه قربانی کردن جزو عبادات  می
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در قرآن مجید خداوند به . شود می ه و انجام آن برای دوِن الله شرک محسوببود
 قربانی کند: اللهبرای و فقط انسان امر کرده که فقط 

ۡ�َطيَۡ�َٰك ﴿
َ
ۡ�َ�ُ إِنَّ َشانِئََك ُهَو  ٢ٱۡ�َرۡ فََصّلِ لَِرّ�َِك وَ  ١ٱلَۡكۡوثَرَ إِ�َّآ أ

َ
 .]۳-۱[الکوثر:  ﴾٣ٱۡ�

پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی  )١م! (ی] عطا کرد فراوانما به تو کوثر [برکت «
 .»)٣نسل است! (  دهیدشمن تو قطعًا بر )٢کن! (

خانه خدا (کعبه) را طواف  و فقط در قرآن مجید خداوند به انسان امر کرده که فقط
 ، و طواف ھر مکان دیگر (مثل معابد، زیارتگاه ھا، قبور و ...)، شرک محسوبکند
 :شود می

ِ  ٱۡسمَ ّلِيَۡشَهُدواْ َمَ�ٰفَِع لَُهۡم َو�َۡذُكُرواْ ﴿ ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ  ٱ�َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ

نَۡ�ِٰم� 
َ
ْ  ٱۡ� ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ ْ نُُذورَهُ  ٢٨ٱلَۡفقِ�َ  ٱۡ�َآ�َِس فَُ�ُوا ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا ۡم ُ�مَّ ۡ�َۡقُضوا

 ِ  ب
ْ وَّفُوا ۡم ُحُرَ�ِٰت  ٢٩ٱۡلَعتِيقِ  ٱۡ�َۡيِت َوۡ�َطَّ ِ َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ ُ  ٱ�َّ  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ

ِحلَّۡت لَُ�ُم 
ُ
نَۡ�ٰمُ َوأ

َ
ْ إِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ٱۡ� ۡوَ�ٰنِ ِمَن  ٱلرِّۡجَس  ٱۡجَتنُِبوا

َ
ْ وَ  ٱۡ� قَۡوَل  ٱۡجَتنُِبوا

ورِ   .]۳۰-۲۸[الحج:  ﴾٣٠ٱلزُّ

انی که به ینی نام خدا را، بر چھارپایام معیش باشند و در ایتا شاھد منافع گوناگون خو«
ر ینوای فقید و بی؛ پس از گوشت آنھا بخورذکر کنند ]کردن به ھنگام قربانی[آنان داده است، 

سازند و به نذرھای خود وفا شان را برطرف یھا ید آلودگیسپس با )٢٨د! (ییز اطعام نمایرا ن
ن است و ھر کس یا ]مناسک حج[ )٢٩کنند و بر گرد خانه گرامی کعبه، طواف کنند. (

ان برای شما حالل یھای الھی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بھتر است و چھارپا برنامه
ز سخن باطل د و ایھای بتھا اجتناب کن یدیشود. از پل شده، مگر آنچه بر شما خوانده می

 .»)٣٠د! (یزیبپرھ
، کسی که قرآن را قبول کند و پیامبر را قبول نداشته باشد خداوندطبق فرموده 

(بین خدا و پیامبرانش فرق قائل شود) و یا کسی که آیات قرآن را به صورت انتخابی 
قبول کند و یا کسی که اعتقاد داشته باشد که قرآن تحریف شده و یا در آن دستکاری 

 است (یعنی بعضی از آیات را قبول کند و بعضی را قبول نکند)، کافر است:شده 

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ِ يَۡ�ُفُروَن ب ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ َوُ�رِ�ُدوَن أ َو�َُقولُوَن  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً�  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ١٥٠نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بِبَۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ُ
أ

ِهيٗنا ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ۡ�تَۡدنَا لِلَۡ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ
َ
ۚ َوأ ا ِينَ وَ  ١٥١َحّقٗ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ِ َءاَمُنوا َولَۡم  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ
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ُجورَُهۡمۚ َوَ�َن ُ�فَ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َسوَۡف يُۡؤ�ِيِهۡم أ

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
ْ َ�ۡ�َ أ ُ ّرِقُوا  ﴾١٥٢َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ٱ�َّ

 .]۱۵۲-۱۵۰[النساء: 

 امبرانشیپ و خدا انیم خواھند می و کنند می انکار را او امبراِن یپ و خدا که کسانی«
 و »میکن می انکار را بعضی و میآور می مانیا بعضی به« ندیگو می و شوند قائل ضیتبع
 و اند قییحق کافران ) آنھا١٥٠( .کنند انتخاب خود برای راھی دو، نیا انیم در خواھند می

 و خدا به که کسانی) ولی() ١٥١( .میا ساخته فراھم ای خوارکننده مجازات کافران، برای
 داد؛ خواھد را پاداششان گذارند، نمی فرق آنھا از احدی انیم و آورده مانیا او رسوالن
 .»)١٥٢( .است مھربان و آمرزنده خداوند،

دوِن گرفتن حاجت از به نیت یا مساله بعدی غذاھایی است که به اسم دوِن الله و 
شوند. خداوند برای انسانھای مومن ارزش بسیاری قائل شده است و در  می الله تھیه

خود نیز برای خود ارزش قائل شوند. انسان مؤمن قرآن از انسانھای مؤمن خواسته که 
پاک است و باید از روزیھای پاک تناول کند. بنابر دستور قرآن، ھیچ انسان مؤمنی 

الله، اسم دوِن الله بر آن برده شده تناول  پاک و مبارک نباید از غذایی که به جای اسم
 کند. به آیات زیر توجه کنید:

ا ذُكَِر ﴿ ِ  مُ ٱسۡ فَُ�ُواْ ِممَّ ُ�لُواْ  ١١٨ُمۡؤمِنِ�َ  ۦَ�ٰتِهِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم � ٱ�َّ
ۡ
�َّ تَأ

َ
َوَما لَُ�ۡم �

ا ُذكَِر  ِ  ٱۡسمُ ِممَّ ا َحرََّم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما  ٱ�َّ َل لَُ�م مَّ إَِ�ۡهِ� �نَّ  ٱۡضُطرِۡرُ�مۡ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصَّ
ۡهَوآ�ِهِ 

َ
ُِضلُّوَن بِأ ِ َكثِٗ�� �َّ ۡعلَُم ب

َ
ْ َ�ِٰهَر  ١١٩نَ ٱلُۡمۡعَتِديم بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ ثۡمِ َوَذُروا  ٱۡ�ِ

ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َوَ�اِطَنهُ  ۡ�مَ يَۡ�ِسُبوَن  ٱ�َّ ا لَۡم  ١٢٠َسُيۡجَزۡوَن بَِما َ�نُواْ َ�ۡقَ�ِفُونَ  ٱۡ�ِ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
َوَ� تَأ

ِ  ٱۡسمُ يُۡذَكرِ  َ�ِٰط�َ لَفِۡسٞقۗ �نَّ  ۥنَّهُ َعلَۡيهِ � ٱ�َّ ۡوِ�َآ�ِِهۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ �ۡن  ٱلشَّ
َ
َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ 
َ
 .]۱۲۱-۱۱۸[األنعام:  ﴾١٢١أ

 از چرا )١١٨( !دیدار مانیا او اتیآ به اگر د،یبخور شده گفته آن بر خدا که نام آنچه ھر از«
 حرام شما بر را آنچه خداوند که حالی در د؟یخور نمی شده برده آنھا بر خدا نام که زھایییچ

 و ھوس و ھوی خاطر به مردم، از ارییبس و دیباش ناچار نکهیا مگر! است کرده انیب بوده،
) ١١٩( .شناسد می بھتر را تجاوزکاران پروردگارت، و سازند می گمراه را] گرانی[د دانشی، بی

 مرتکب آنچه برابر در بزودی کنند، می گناه که کسانی رایز! دیکن رھا را پنھان و آشکار گناھان
 کار نیا! دینخور نشده، برده آن بر خدا نام آنچه از و) ١٢٠( .شد خواھند مجازات شدند، می

 مجادله به شما با تا کنند می القا انهیمخف مطالبی خود دوستان به نیاطیش و است گناه
 .»)١٢١( !بود دیخواھ مشرک ھم شما د،یکن اطاعت آنھا از اگر زند؛یبرخ
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در این آیه خداوند مؤمنان را تھدید کرده که اگر از ھر آنچه که اسم خدا بر آن برده 
شوند. در طول سال ایام خاصی وجود دارد که  می نشده بخورند، وارد حیطه شرک

غیر خدا (امامان و یا صالحین) مردم به جای آماده کردن نذورات برای خداوند، به اسم 
کنند. در چنین مواقعی از خوردن  می نذورات خود (غذا، پول، قربانی و ...) را آماده

اینگونه غذاھای حرام باید دوری کرد. درست است که در این زمانھای خاص 
، ولی یک تکه نان حالل از ھزاران سفره پر از شود می رنگین زیادی آمادهھای  سفره

گاھی نداریم و غذای حر ام بھتر است. توجه کنید درست است که ما از نیت این افراد آ
حتی ممکن است که یک نفر از بین این افراد، برای خداوند نذر کرده باشد، ولی چون 

، کل توجه مردم به سمت دوِن الله شود می در دوره زمانی خاصی که این نذورات انجام
ده و از این غذاھا تناول نکرد. اگر فردی واقعًا است، باید جانب احتیاط را رعایت کر

زمانی دیگر در طول ھای  بخواھد برای خداوند نذری را انجام دھد، معموال در دوره
 سال اینکار را انجام خواھد داد.

در بخشھای قبل، دالیل اصلی مردم در عدم قبول دستورات الله تعالی بیان شد. 
اعمال افراد رسوب کرده باشد، پاک کردن آن نیز ھر چقدر شرک بیشتر در ایمان و 

که خود را تمام و کمال به خداوند  شود می تر است. کسی در این راه موفق سخت
سپرده و ھدایت را تنھا از خداوند بخواھد، کسی که از دستورات خداوند نترسد و فکر 

د، کسی که نکند که به واسطه این دستورات قرار است چیز گرانبھایی را از دست دھ
برای فکر خود ارزش قائل بوده و تفکر خود را به صورت پیمانکاری به دست افراد دیگر 
 نسپرده باشد. اگر افراد بعد از این ھمه دلیل باز به مجادله ادامه دھند. فقط یک جواب

 توان به آنھا داد: می

ِينَ وَ ﴿ وَن ِ�  ٱ�َّ ِ ُ�َآجُّ ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد َرّ�ِهِۡم  ۥَ�ُ  ٱۡسُتِجيَب مِۢن َ�ۡعِد َما  ٱ�َّ ُحجَّ
 .]۱۶[الشوری:  ﴾١٦وََعلَۡيِهۡم َغَضٞب َولَُهۡم َعَذاٞب َشِديدٌ 

لشان نزد یرفتن او محاّجه می کنند، دلیکسانی که از روی لجاجت درباره خدا بعد از پذ«
 .»)١٦د دارند. (یه است و غضب بر آنھاست و عذابی شدیپا پروردگارشان باطل و بی

خداوند متعال در قرآن بیان کرده که باید جھت گیری کل زندگی انسان به سمت 
 خداوند باشد:
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ۡسَتقِيٖ� دِيٗنا �َِيٗما ّمِلََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۚ َوَما َ�َن مَِن ﴿ ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ
ِ رَّبِ قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ�  ١٦١ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ   ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ

ُل  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۱[األنعام:  ﴾١٦٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ َو�َِ�ٰلَِك أ

نھای ییم که از آین ابراھییآ ،نی پابرجاییآ ،ت کردهیپروردگارم مرا به راه راست ھدا«بگو: «
، و و مناسک منبگو نماز و تمام عبادات  )١٦١برگرداند و از مشرکان نبود. (خرافی روی 

ست یبرای او ن شریکی )١٦٢ان است. (یزندگی و مرگ من، ھمه برای خداوند پروردگار جھان
 .»)١٦٣ن مسلمانم! (یام و من نخست ن مأمور شدهیو به ھم

او و   نیب  یا  واسطه  نهگو  چیو ھ شود می  عبادت  هک  ، تنھا خداوند است در اسالم
به شکل زیر دقت کنید. خود پیامبر از اعمال عبادی برای  . ستین  در عبادت  بندگانش

کسب رضایت خداوند استفاده کرده است، ما ھم امروزه به جای روی آوردن و توسل 
 از روش وی تبعیت کنیم. وی را اسوه قرار داده و به روح پیامبر باید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

�َ�ٰنَ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن  ۥۖ َ�ۡفُسهُ  ۦَوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ٱۡ�ِ
َ
َوَ�ُۡن أ

 .]۱۶[ق:  ﴾١٦ٱلَۡورِ�دِ َحۡبِل 

 قلبش رگ از او به ما و م،یدانمی را او نفس ھایوسوسه و میدیآفر را انسان ما«
 .»!میکترینزد

 تعالی الله
 

 
 

 پیامبر                                    انسان                                     

و روزه و  جھادنماز و 
زکات و ... جھت تقرب 

 به الله

نماز و جھاد و روزه و زکات 
 جھت تقرب به الله و ...

جھت  الحه انسان: به جای انجام اعمال صاشتبا
 .دھندرا واسطه قرار می پیامبر ،الله به قربت



 

 
 

 :۱۶فصل 
 ها خرافات و بدعت

. در کنیم می در این بخش در مورد چند خرافات رایج در جامعه، مطالبی را بیان
بخشھای قبل، بیان شد که خداوند رستاگاری در روز قیامت را بر پایه ایمان و عمل 
صالح قرار داده و برای ھر کدام از این دو مورد معیارھایی را در قرآن بیان نموده است. 
معیارھا و ارکان ایمان طبق قرآن عبارتند از: ایمان به الله و عدم شرک در عقیده، ایمان 

عدم غلو درباره آنھا، ایمان به کتب آسمانی و قرآن به عنوان آخرین وحی  به مآلئکه و
به عنوان آخرین پیامبر، و ایمان به  ج محمد نبیمنزل، ایمان به کلیه پیامبران الھی و 

روز قیامت و بھشت و جھنم. ھمچنین بیان شد که معیار اصلی عمل صالح رضایت 
ھری اعمال، طبق دستور خود قرآن باید باشد و برای یادگرفتن شیوه ظا می خداوند

به پیامبری مبعوث شد تا  جمحمد نبی را الگو و اسوه خود قرار دھیم.  ج محمد نبی
انسانھا را از زنجیر عبادت بندگان دیگر آزاد کرده و به سمت عبادت الله تعالی وارد 

 یادآوری:کند. 

َ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿ ِ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َو�َتَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ َ�ُ  ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ  ۦنَُوّ�ِ
ٰ َونُۡصلِهِ   .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

روی یامبر مخالفت کند و از راھی جز راه مؤمنان پیکسی که بعد از آشکار شدن حق، با پ«
گاه بدی دارد. یم و جایکن م و به دوزخ داخل مییبر رود می ما او را به ھمان راه که می د،ینما

)١١٥(«. 
بسیار مھمی به ھمه مسلمانان شده است. توصیه اول این ھای  در آیه باال توصیه

است کسی که اعمال عبادی خود را به روشی غیر از روش پیامبر انجام دھد، اعمال 
 ۲رکعت  ۳شوند. مثال کسی که نماز مغرب را عمدا به جای  نمی وی مورد قبول واقع

 رکعت بخواند، نماز وی مغایر با نماز پیامبر بوده و این نماز مورد قبول خداوند واقع
شود. ھر مسلمانی موظف است اعمال عبادی خود را از لحاظ صحت و درستی  نمی

به آن را  ند عمل پیامبر بود،انجام با اعمال پیامبر مقایسه کند، اگر عمل وی دقیقا ھمان
دھد. توصیه دومی که به ھمه مسلمانان شده این  می عنوان عمل صالح پذیرفته و انجام
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است که پس از پیامبر (امروزه پیامبر در میان مسلمانان نیست)، اعمال خود را با 
اعمال اکثریت مؤمنین مقایسه کند و برای فھمیدن صحت و درستی اعمال خود، بر 

و راه مؤمنین دیگر قرار بگیرد. البته دقت کنید که انسان ھمیشه در قدم اول سبیل 
باید اعمال خود را بوسیله قرآن پاالیش کند و سپس برای یادگیری نحوه انجام عمل 
خود، بر راه اکثریت مؤمنین قرار بگیرد. اکثریت مؤمنین ھم افرادی ھستند که ارکان 

و در ایمان آنھا شرک وجود ندارد. بدیھی است در  ایمان آنھا پنج مورد بیان شده بوده
 صورتی که در ایمان فردی شرک وجود داشته باشد، به ھیچ عنوان در عمل ھم

، مربوط به افرادی تبعیت عملی از افراد صالحدر  الزامتوان از وی تبعیت کرد.  نمی
ده است که عقیده توحیدی داشته، مخالف عقیده توحیدی نبوده و خود مروج عقی

معه با توجه به مفاھیم مطرح شده چندین نمونه از خرافات رایج در جاتوحیدی باشند. 
شوند، فقط به این دلیل به وجود  می ھایی که در زیر بیان. ھمه خرافاتکنیم می را بیان

که مردم اعمال عبادی خود را با پیامبر مقایسه نکرده و حرف ھر فرد با ھر اند  آمده
 اند. مورد نحوه انجام اعمال خود قبول کردهعقیده ای را در 

خرافات اول که به شدت در جامعه ما رواج دارد، عزاداری است. اکثریت جامعه در 
ایام خاصی از سال مثل ماه محرم یا اواسط خرداد ماه، لباس سیاه پوشیده و در 

، قمه زنی کنند. ضربه زدن به بدن و گونه ھا، زنجیر زنی می خیابانھا ریخته و عزاداری
دوره ھای  و سینه زنی (خود زنی)، ھمچنین خراشیدن چھره و فریاد کشیدن از سنت

جاھلیت و از اعمال مشرکان و بت پرستان بوده و پس از آمدن اسالم از میان رفته 
زنده شد. خود زنی در ادیان دیگر مثل  بعدھای  دوره متاسفانه دراست، تا اینکه 

منحرف مسیحی اعتقاد دارند که با شالق ھای  از فرقه مسیحیت نیز وجود دارد. بعضی
و رنجھای حضرت عیسی در ذھن آنھا تداعی شده و ھا  و زنجیر زنی به خود درد

. در کشور ما نیز احادیث جعلی زیادی درست شده که شود می گناھان آنھا بخشیده
گناھان  ھر کس در روز عاشورا یک قطره اشک بریزد، کل«: کنند می برای مثال بیان

آیا به  اند؟ . آیا تاکنون فکر کرده اید که این احادیث از کجا آمده»شود می وی بخشیده
نظر شما فردی که در طول یکسال انواع و اقسام گناھان را انجام داده و سپس در روز 

کند؟  می پردازد، با این کار گناھان خود را پاک می عاشورا به گریه و زاری و خود زنی
اطل. در کدام قسمت از قرآن خداوند متعال فرموده که عزاداری جزو زھی خیال ب

و ثواب دارد. ھیچ کدام از اعمال صالح، غیر از توبه واقعی  شود می اعمال صالح حساب
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شود، قابلیت این را ندارند که گناھان انسان را یکباره  نمی که تا لحظه مرگ شکسته
ت عزاداری وجود ندارد. جز این است که پاک کنند. حتی یک آیه در قرآن راجع به مزی
 افراد عوام فریب در لباس دیندست به ما کورکورانه اختیار زندگی و آخرت خود را 

و بدون اینکه راجع به اعمال خود فکر کنیم، گوش به فرمان آنھا ھستیم. ایم  داده
 آنقدر نسبت به درستی اعمال و ایمان خود مطمئن ھستیم که حتی یکبار ھم نسبت

 کنیم. به یقین اعمالی که ھمیشه انجام نمی دھیم، شک می به کارھایی که انجام
بھترین عمل در دنیا را  کنیم می دھیم، آنچنان برای ما زینت داده شده که فکر می

 دھیم. به آیه زیر دقت کنید: می انجام

َ�ِٰكنِِهۡمۖ ﴿ َ لَُ�م ّمِن مَّ ۡيَ�ٰنُ َن لَُهُم َوَز�َّ وََ�ٗدا َوَ�ُموَداْ َوقَد تَّبَ�َّ ُهۡم  ٱلشَّ ۡعَ�ٰلَُهۡم فََصدَّ
َ
أ

بِيلِ َعِن   .]۳۸[العنکبوت:  ﴾٣٨َوَ�نُواْ ُمۡستَۡبِ�ِ�نَ  ٱلسَّ

طان یشو  آنان برای شما آشکار است ]ران شدهیو[فه عاد و ثمود و مساکن یطا و«
نا بودند. یکه بیدر حال ،ن رو آنان را از راه خدا بازداشتیاعمالشان را برای آنان آراسته بود، از ا

)٣٨(«. 
ھر قومی که زشتی عمل در پیش چشمانشان زینت داده شود، به سختی ھدایت 

کنند که به یقین بھترین  می منجمد کرده و فکررا خواھد شد، زیرا تعصب عقل آنھا 
که پیامبر اسالم که سرمشق و اسوه عمل ایم  دھند. ھیچ فکر کرده می عمل را انجام

آیا در طول زندگی خود عزاداری کرده است؟ حمزه سید الشھداء که در صالح بوده، 
جنگ بدر به شھادت رسید و جزو عزیزترین افراد نزد پیامبر بود، آیا پیامبر بعد از 
شھادت وی برایش عزاداری و خودزنی نمود؟ پیامبر، اھل بیت، صحابه و تابعین 

سینه زنی به راه  ھیچکدام حتی در حال تشییع جنازه کسی نوحه خوانی و
چه برسد به اینکه سالھای متمادی از وفات یا شھادت نزدیکان آنھا  اند، نیانداخته

 ج محمد نبیگذشته باشد و پس از این ھمه سال برای آنھا عزاداری کرده باشند. 
طبق دستور خود الله تعالی به عنوان مرجع عمل صالح معرفی شده است، آیا اعمالی 

دھیم، دقیقا کارھایی است که پیامبر انجام داده یا به آن  می که امروزه در جامعه انجام
تر شده و مداحان  مراسم عزاداری پررونق در سالھای اخیردستور داده است؟ متاسفانه 

به  ÷حضرت حسین اند. بدعت و خرافات فروگذار نکرده و روضه خوانان از شرک و
ای خواھر جان، من تو را سوگند دادم، تو به سوگند من «: خواھرش زینب فرموده
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وفادار باش. چون کشته شدم گریبان بر من چاک مکن و چھره مخراش و در مرگ من 
 فرماید: می . خداوند راجع به وضعیت افراد مصیبت دیده»واویال مگو

﴿ ِ آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ينَ ٱ�َّ َّ�� ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت  ١٥٦إِذَآ أ

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ  .]۱۵۷-۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡهَتُدونَ ّمِن رَّ

م و به سوی او یما از آِن خدائ«ند یگو میرسد،  شان مییبتی به ایآنھا که ھرگاه مص«
نھا، ھمانھا ھستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنھا ی) ا١٥٦» (م!یگرد بازمی
 .»)١٥٧! (ھستند افتگانی تیھدا ھمان

به یقین ھیچ پیامبری در طول تاریخ برای پیامبران قبل از خودش عزاداری بر پا 
باشد، بلکه جزو اعمالی است که  نمی ھا جزو اعمال صالحنکرده، چرا که عزاداری نه تن

دادند و اسالم از آن نھی کرده است. عزاداری امروزه فقط جیب پر  می مشرکان انجام
که نه فقط خودشان به خاطر اعمال  افرادیکند.  می را پر پول تر گمراه رھبرانپول 

نه از آنھا تقلید کردند را نیز روند، بلکه قومی نیز که کورکورا می شرک آمیزشان به جھنم
افرادی که به عزاداری پایبند ھستند، در حقیقت کنند.  می با خود وارد عذاب جاویدان

دھند، زیرا برای سعادتمندی در آخرت باید در این دنیا زحمت  می نفس خود را فریب
ت کنند که به جای زحم می ولی اینگونه افراد فکرعبادت الله تعالی را متحمل شد. 

با اشک ریختن و خود زنی برای مخلوق دیگر مادام العمر برای عبادت خالق خودشان، 
امید است که در اعمال صالح خود فقط پیامبر اسالم را مد نظر شوند.  می رستگار

داشته باشیم و برای تبعیت از سبیل مومنین دیگر، شرط عبور اعمال و عقاید از فیلتر 
 .قرآن را نیز مد نظر قرار دھیم

باشد. استخاره  می خرافات دیگر که به شدت در جامعه رایج است، استخاره و فال
یکی دیگر از اعمال رایج در زمان جاھلیت بوده و اسالم به شدت از آن نھی کرده است. 
متاسفانه پس از دوره صفویه این عمل جاھالنه نیز دوباره جای خود را در میان مردم 

از مردم در مسائل بسیار مھمی مثل ازدواج فرزندان،  باز کرده است. امروزه بسیاری
مھم به جای مشورت و استفاده از عقل به ھای  سفر، سرمایه گذاری و تصمیم گیری

شرک بوده که قرآن آن را با نام ھای  آورند. استخاره یکی از جنبه می استخاره و فال
ران جاھلیت از آنھا برای بیان کرده است. ازالم تیرھای چوبی بوده که مشرکین دو َازالم

را با جامعه کنونی مقایسه  شود می کردند (وضعیتی که بیان می تصمیم گیری استفاده

يب«کنید). روی بعضی از این تیرھا نوشته بودند  رَ رَ یعنی پروردگارم امر نمود. روی  »اَمَ
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يب«بودند بعضی دیگر نوشته  انی رَ  یرھا چیزییعنی پروردگارم نھی نمود، و بر بقیه ت »هنَ
نوشتند. سپس تیرھا را در ظرفی ریخته و به ھنگام تصمیم گیری، به صورت  نمی

کردند. اگر  می آوردند و طبق نوشته روی تیر عمل می یکی از تیرھا را بیرون تصادفی
کردند. حال به وضعیت زیر توجه  می تیر خارج شده نوشته ای نداشت، دوباره استخاره

به ھنگام تصمیم گیری برای یک کار مھم، قرآن را به  کنید. مردم متمدن امروزی
آن کار را  »خوب«کنند، اگر بر روی صفحه باز شده نوشته بود  می باز تصادفیصورت 

دھند.  نمی آن کار را انجام »بد«دھند، اگر بر روی صفحه باز شده نوشته بود  می انجام
دھند.  می نیز استخاره را انجام بازی و ...ھای  غیر از قرآن با تسبیح، دیوان حافظ، ورق

آیا این ھمان انسان است که خداوند وی را خلیفه و جانشین خود روی زمین قرار داده 
و به او دستور داده که برای ھر کاری تعقل و تفکر کند؟ آیا خداوند در قرآن تضمین 

 فکرکرده که در صورت انجام استخاره، تصمیمات شما بھتر از زمانی خواھد بود که ت
؟ مسلما خداوند ھمیشه، در ھمه ادیان و به صورت مؤکد تنھا شرط رستگاری کنید می

 ھم در این دنیا و ھم در آخرت را تعقل قرار داده است:

َوآّبِ ۞إِنَّ َ�َّ ﴿ ِ ِعنَد  ٱ�َّ مُّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡ�ُۡ�مُ  ٱلصُّ  .]۲۲[األنفال:  ﴾٢٢َ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱ�َّ

 .»)٢٢کنند. ( شه نمیینزد خدا، افراد کر و اللی ھستند که اندن جنبندگان یبدترھمانا «
آیه در قرآن کریم انسان را به تعقل و تفکر در ھمه امور  ۱۰۰خداوند در بیش از 

روند که برای تقلید  می زندگی دعوت کرده است و ھمیشه افرادی به بیراھه و گمراھی
رآن استخاره (ازالم) را از نسبت به تفکر ارزش بیشتری قائل ھستند. خداوند در ق

 اعمال شیطان بیان کرده است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ   .]۹۰[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ٱلشَّ

د و از عمل ی]، پلاستخارهھا و ازالم [ د! شراب و قمار و بتیا مان آوردهیای کسانی که ا«
 .»)٩٠د! (ید تا رستگار شویطان است، از آنھا دوری کنیش

 در نھایت خداوند برای افرادی که به مسائل گنگ و پیچیده در زندگی خود بر
درست را  خورند و بواسطه دانش کم یا عدم تسلط بر اوضاع، توانایی اخذ تصمیمات می

 باشد: می ندارند نیز راه چاره ای قرار داده و آن مشورت
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ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ٱۡستََجابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ لَِرّ�ِِهۡم َوأ ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ  ٱلصَّ

َ
ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم  َوأ َوِممَّ

 .]۳۸[الشوری:  ﴾٣٨يُنفُِقونَ 

شان به یکارھا دارند و نماز را برپا میو کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و «
 .»)٣٨کنند. ( م انفاق مییا و از آنچه به آنھا روزی داده ان آنھاستیصورت مشورت در م

ھا ھمیشه ابتدا باید بر خداوند بزرگ توکل کنیم، سپس با استفاده  گیری در تصمیم
نھایت باز ھم بر از تعقل و تفکر و مشورت با افراد ذی صالح تصمیم خود را گرفته و در 

 الله تعالی توکل کنیم.
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡحمۡ وَ  ٱۡغفِرۡ َوقُل رَّّبِ ﴿
َ
ِٰ�ِ�َ َوأ  .]۱۱۸[المؤمنون:  ﴾١١٨ٱل�َّ

 .»!کنندگانی رحم نیبھتر تو و کن رحمت و ببخش مرا! پروردگارا بگو و«



 

 
 

 :۱۷فصل 
 خرافات امروز

بخش قبل را با مباحثی پیرامون خرافات آغاز کردیم. در این بخش نیز این بحث را 
دھیم. در ادیان مختلف، از ادیان الھی مثل مسیحی گرفته تا ادیان غیر الھی  می ادامه

وجود داشته و به شدت باعث  مثل بودایی، نوعی از خرافات بوده که ھمیشه در تاریخ
گمراھی عده بسیاری شده است. پس از آمدن دین اسالم، خداوند این خرافات را از 
بین مؤمنان پاک کرد، ولی امروزه شاھد آن ھستیم که این خرافه جاھلیت که 

گذارد دوباره در میان مردم در حال  می تاثیر را در ایمان و عقیده انسانترین  مخرب
اعتقاد افراد به تاثیر غیر خدا در «ن است. این خرافات عبارت است از جای باز کرد
 . این خرافات در کشورھای مختلف، به صورتھای مختلفی مشاھده»زندگی انسان

جھان مردم اعتقاد ھای  دھیم. در بسیاری از کشور می . با چند مثال توضیحشود می
که بر زندگی انسان تاثیر دارند که ستارگان و صور فلکی دارای این قدرت ھستند 

 گذاشته و به وی خیر یا شر برسانند. کل کائنات از قبیل ستارگان مخلوقات خداوند
باشند و طبق قرآن فقط خداوند قادر است به بندگانش خیر یا شر برساند. اینکه  می

توان آینده را پیش  می انسان تصور داشته باشد بوسیله حرکت ستارگان و صور فلکی
باشد، زیرا بر این اساس انسان معتقد است که  می ، یک دید کامال غلطبینی کرد

ستارگان قادر به تغییر و تحول اوضاع جھان بوده و از علم غیب برخوردارند. ھمه ما در 
مجالت امروزه، به صفحات خاصی که با عنوان بخت و اقبال، آینده شما و ... برخورد 

کنند) و مطمئنا  می را طبق صور فلکی بیان(صفحات زردی که آینده انسان ایم  کرده
که مطالب بیان شده در این صفحات درست ایم  ھیچکدام از ما تاکنون اعتقاد نداشته

است. با کمال تاسف باید گفت که امروزه ھنوز ھم افرادی وجود دارند که به این 
کی، وضعیت مطالب کامًال اعتقاد دارند. این افراد اعتقاد دارند که ستارگان و صور فل

خورشید و ماه و ... در زندگی آنھا تاثیر گذار بوده و این مخلوقات قادرند به افراد خیر 
در اکثر ادیان و کشورھا، خرافات بیان شده به صورت دیگری وجود  یا شر برسانند.

دارد. در بعضی از مناطق دنیا این تصور وجود دارد که اجسام طبیعی مثل صلیب، نعل 
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وود و ... دارای قدرت جادویی بوده و برای فردی که آنھا را به ھمراه اسب، ستاره دا
آورند. بنابر این مردم این مناطق، موارد یاد شده را به  می داشته باشد، خیر و برکت
 کنند. نظر قرآن در این رابطه عبارت است از: می استعمالصورت گردنبند یا دستبند 

ن يُۡ�َۡف َ�ۡنُه يَۡوَم�ِٖذ ﴿ ُ �ن َ�ۡمَسۡسَك  ١٦ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَ�ٰلَِك  ۥۚ َ�َقۡد رَِ�َهُ مَّ ٖ  ٱ�َّ بُِ�ّ
ءٖ قَِديرٞ  ۥٓ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۡ�ٖ َ�ُهَو َ�َ
فَۡوَق  ٱلَۡقاهِرُ َوُهَو  ١٧إِ�َّ ُهَوۖ �ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َ

 ِ  .]۱۸-۱۶ام: [األنع ﴾١٨ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ َوُهَو  ۦۚ ِعَبادِه

ش یآن کس که در آن روز مجازات الھی به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت خو«
چ کس جز یانی به تو برساند، ھیاگر خداوند ز )١٦روزی آشکار است. (ین ھمان پیساخته و ا

ز تواناست؛ یاو بر ھمه چپس ، [نیز] ری به تو رساندیتواند آن را برطرف سازد و اگر خ او نمی
گاه! (یاوست که بر بندگان خود قاھر و مسّلط است و اوست حک )١٧(  .»)١٨م آ

در کشور ما این خرافات، صورت دیگری به خود گرفته است. در کشور ما فال قھوه 
اوصیاء و و  انبیاءو فال نخود، احضار روح، رمل و جادو، تبرک به آرامگاه مردگان (

مذھبی، دخیل بستن بر ھای  ن و ادعیه)، تبرک به پارچه و کاغذ، تبرک به قرآصالحین
روی درختان و قبور مردگان، توسل به گردنبند و دستبند و بسیاری از موارد دیگر به 
وفور رایج است. کل موارد گفته شده توسط قرآن باطل محسوب شده و از موارد شرک 

ارد . فالگیری که عبارت است پیش بینی آینده افراد و خبر دادن از موشود می محسوب
پنھانی و غیب، و رمل و جادو عبارت است از اینکه فردی اعتقاد داشته باشد دستھای 

رسانند. طبق قرآن تنھا الله تعالی  می پنھانی غیر از اراده خداوند، به مردم خیر و شر
است که ھم نسبت به عالم غیب و ھم عالم طبیعت از دانش کامل برخوردار است و در 

 باشند: می جادو کامال باطل اسالم فالگیری و رمل و

ِ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  َ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ  ٱۡلَغۡيبِ َمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ّ�َ
َوَما �َۡسُقُط ِمن  ٱۡ�َۡحرِ� وَ  ٱلۡ

�ِض َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 
َ
بِ�ٖ  ٱۡ�  ٥٩َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

ِيَوُهَو  ِ  ٱ�َّ ۡلِ َ�َتَوفَّٮُٰ�م ب ِ  ٱ�َّ َجٞل  ٱ�ََّهارِ َوَ�ۡعلَُم َما َجرَۡحُتم ب
َ
ُ�مَّ َ�ۡبَعُثُ�ۡم �ِيهِ ِ�ُۡقَ�ٰٓ أ

� ُ�مَّ إَِ�ۡهِ َمرِۡجُعُ�ۡم ُ�مَّ يُنَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�عۡ  َسّ�ٗ  .]۶۰-۵۹[األنعام:  ﴾٦٠َملُونَ مُّ

 و خشکی در را آنچه او .داند نمی را آنھا کسی او جز و اوست نزد تنھا ب،یغ دھاییکل«
گاه آن از نکهیا مگر افتد، نمی ]درختی از[ برگی چیھ داند؛ می استیدر  چیھ نه و است آ

 ثبت آشکار کتابی در نکهیا جز دارد، وجود خشکی و تر چیھ نه و نیزم ھاییکیتار در ای دانه
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 روز در آنچه از و ردیگ می ]خواب ھنگام به[ شب در را شما روح که است کسی او )٥٩( .است
 ھمچنان وضع نیا[ و زدیانگ برمی ]خواب از[ را شما روز در سپس است؛ خبر با د،یا کرده
 را شما سرانجام و اوست سوی به شما بازگشت سپس رسد؛ فرا نییمع سرآمد تا ]ابدی می ادامه

 .»)٦٠( .سازد می خبر با د،یکرد می عمل آنچه از
عالوه بر اینکه خداوند از کل وقایع و حوادث عالم ماده و غیب باخبر است، فقط 

تواند انسان را نسبت به اعمالش در پنھان و آشکار باخبر سازد.  می خداوند است که
روح افراد پس از مرگ احضار روح نیز در قرآن به طور کامل رد شده است. طبق قرآن 

سوره مؤمنون) و به طور کامل رابطه روح  ۲۳نزد الله تعالی و در دارالسالم بوده (آیه 
باشد و افرادی که  می گردد (ورود جن به دنیای طبیعی امکان پذیر می با این دنیا قطع

و کنند، ممکن است که با جنیان ارتباط برقرار کرده باشند  می ادعای ارتباط با ارواح
خبر باشند). ھمچنین تبرک و دخیل بستن و توسل به غیر خدا  بی خود از این مساله
بیان شده که ھر خیر و شری که  باشند. مسلما در قرآن مکرراً  می کنیز از مصادیق شر

به انسان برسد، فقط از طرف الله بوده و نتیجه عمل خود انسانھاست. قرآن کالم 
 گردد که به آن عمل شود. می تگاریرس باشد و در صورتی باعث می خداوند

باشد. لعنت  می مساله مھم دیگر که در کشور ما رایج است، لعن و نفرین گذشتگان
باشد. لعنت کردن ھمانند  می کردن به معنای آرزوی قطع رحمت و بخشایش خداوند

 دھد می باشد، اگر فردی که انسان وی را مورد لعن و نفرین قرار می یک شمشیر دو لبه
استحقاق لعنت را داشته باشد (مثل شیطان)، این لعنت مسلمًا وی را در بر خواھد 
گرفت، ولی اگر فرد مورد نظر، استحقاق لعنت را نداشته باشد (مثًال توبه کرده باشد)، 

که  شود می لعنت گریبان خود فرد لعنت کننده را خواھد گرفت. به ھمین دلیل توصیه
ان به شدت خودداری کند، زیرا اوًال برای کلیه انسانھا، دِر انسان از لعن و نفرین گذشتگ

توبه تا لحظه مرگ باز است و ھیچ انسانی از توبه انسانھای دیگر خبر ندارد، ثانیًا در روز 
 قیامت از انسان راجع به اعمال گذشتگان سوال پرسیده نخواھد شد.

ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَ�ُ ﴿ مَّ
ُ
ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ� تِۡلَك أ ا َ�نُواْ  َٔ م مَّ لُوَن َ�مَّ

 .]۱۳۴[البقرة:  ﴾١٣٤َ�ۡعَملُونَ 

ز یآنھا امتی بودند که درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما ن«
 .»شدنخواھد سوال پرسیده اعمال آنھا  راجع بهچگاه یشما ھاز مربوط به خود شماست و 
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باشد.  نمی بیان شد، انسان ھمیشه بنده الله بوده و بنده دوِن الله قبال ھمانگونه که
در زمان جاھلیت که بندگی و بردگی بتھا رایج بود، افراد به واسطه افتخار به بتھای 

کردند. امروزه  می خود، اسامی فرزندان خود را عبد الھبل، عبد المنات و ... نام گذاری
لی به جای اظھار بندگی برای بتھا، برای افراد متاسفانه این نامگذاری رایج شده و

گیرد (مثل عبدالحسین، غالمرضا، غالمحسین و ...). ھیچکدام  می اظھار بندگی صورت
زیباترین نامھا  اند. از پیامبران و امامان این اسامی را برای فرزندان خود انتخاب نکرده

را ھمه ما بندگان الله تعالی باشند، زی می ی عبدالله و عبد الرحمندر نزد خداوند اسام
 بوده و بنده ھیچ مخلوقی نیستیم.

نَا ﴿
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
نَّ َعَذاِ� ُهَو  ٤٩ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ۞َ�ّبِۡئ ِعبَادِٓي �

َ
ِ�مُ  ٱلَۡعَذاُب َوأ

َ
 ﴾٥٠ٱۡ�

 .]۵۰-۴۹[الحجر: 

گاه کن که من بخشنده مھربانم! (« فر من، ھمان عذاب یو عذاب و ک )٤٩بندگانم را آ
 .»)٥٠دردناک است! (

 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

ٰ َ�ۡيبِهِ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
 ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ٱۡرتََ�ٰ إِ�َّ َمِن  ٢٦أ

ْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِهِۡم  ٢٧رََصٗدا ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  بۡلَُغوا
َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ ِ�ّ

ٍء َعَدَدۢ� ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
 .]۲۸-۲۶[الجن:  ﴾٢٨َوأ

گاه بشیغ اسرار بر را چکسیھ و اوست بیغ دانای«  که رسوالنی سازد، مگرنمی آ
 بداند دھد، تامی قرار برایشان سر پشت و رو شیپ از نییمراقب و دهیبرگز را آنھا

 دارد احاطه آنھاست نزد آنچه به او و اندکرده ابالغ را پروردگارشان رسالتھای امبرانشیپ
 .»است کرده ثبت و شمارش را زیچ ھمه و



 

 
 

 :۱۸فصل 
 اساس فهم دین

) دین اله، رب، عبادت،در این بخش مباحثی پیرامون چھار کلمه کلیدی در قرآن (
 ایم. اثر امام ابواالعلی مودودی انتخاب کرده »اصطالحات اربعه در قرآن«از کتاب را 

این کلمات چھارگانه اساس و پایه «مولف این کتاب در اولین سطر کتاب بیان کرده 
فھم دقیق  .»چرخد دعوت قرآن حول محور این چھار کلمه میقرآن کریم است و فھم 

ھای زیادی را جھت بخشیده است. فرض کنید که یک غیر این چھار کلمه زندگی انسان
مسلمان از شما مفھوم چھار کلمه باال را بپرسد، شما چه جوابی خواھید داد؟ ھنگامی 
 که قرآن بر اعراب جاھلیت نازل شد، آنھا دقیقًا منظور قرآن از این چھار کلمه را

، در ذھن ما وجود معانی این کلمات زفھمیدند، ولی امروزه جز تصویری گنگ ا می
ندارد. در ادامه ھر چھار کلمه توضیح داده شده است. به معانی قرآنی این چھار کلمه 

 بسیار دقت کنید:

 »اله«
 در قرآن مجید، کلمه اله معانی زیر را دارد:

تا  در رابطه با عبادت و آلھیت مھم است، نیاز و احتیاج است.چیزی که  یناول
، به اندیشه عبادت نداند دراحل مشکالت خود توانا و قزمانیکه انسان کسی را برای 

و از ھر  داده نجاتوی را  وی را حفظ کند،که  باشدکسی یعنی باید  افتاد،نخواھد 
و اجابت  قاضی حاجات ،معبود. یگانه کند رھایشگونه پریشانی، درماندگی، و اضطراب 

تر  تر و عالی مقام از ھمه با منزلت و الزم است که او از ھر نقطه نظر خداستکننده دعا 
نھا آتصوراتی که به خاطر  .باشدو قدرت او باید معترف  و بنده به علو مقام و غلبهباشد 
از پناه دادن، تسکین نمودن، مقام بلند اند  ، عبارتشود می ود اعطابه معب» اله«کلمه 

 بود گره گشا.، مالک بودن و معبرای عابد صاحب نیرو، مصلحدادن، بال گستردن، 
 »الله«نام ه ب او راوجود دارد و  اعراب جاھلیت معتقد بودند پروردگار خالق و قھاری

دیگری نیز معتقد بودند. در حقیقت ھای  الهدر کنار خدا، به  شناختند ولی می
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اند و گفتار و کردار  پروردگار دخیلشان در شأن سایر الھه چنین بود که آنھا در  عقیده
ھا بخاطر شفاعتشان دور  و از مصیبت گردد قبول می أر پیشگاه اللهدھا  الهاین 

به مقام اله منسوب را  ھای بزرگ قوم خودانسانآنھا عالوه بر این،  خواھیم ماند.
و  سرسپرده بودندند، ردک می ان شرع برای آنھا تلقیوبعن آنھاراھی که ھر  به ساختند و

ند که این پنداشت کردند و می می بودند، پیرویحالل قرار داده حرام و  را که آنھاآنچه 
ی که بیان ا این سلطه و سیطره طبق قرآن، .امر و نھی نمایدد که نحق دارانسانھا 

ر اوامو ھرگز ممکن نیست که سلطه و آفرینش بدست کسی،  گردید قابل تجزیه نیست
 و رزق بدست دیگری، و تسخیر نظام شمسی و گردش زمین بفرمان دیگری باشد.

، مرض و شفاء در دست کسی، زندگی و مرگ بدست آن کسیاز امکان ندارد که خلقت 
 به آیه زیر دقت کنید: دیگری باشد.

ِ َوَ� تَۡدُع َمَع ﴿ ۘ  ٱ�َّ ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  إَِ�ًٰها َءاَخَر  ٱۡ�ُۡ�مُ َ�ُ  ۥۚ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ
 .]۸۸[القصص:  ﴾٨٨�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 

 جز زیچ ھمه ست؛ین او جز معبودی چیھ که مخوان خدا ھمراه با را گریید و معبود«
 .»!دیشو می بازگردانده او بسوی ھمه و اوست آن از تنھا تیحاکم شود؛ می فانی او [پاک] ذات

کردند و خواستار فریاد  می سختیھا، معبودھای خود را طلبدر مردم جاھلیت 
خواندند،  می ھایی که ھمچنین، اله طلبیدند. و آنھا را به کمک می شدند رسی آنھا می

 ،که قبًال وفات کرده بودند صالحبلکه از میان افراد  ،ھا نبودند تنھا از جن و مالئکه و بت
که معبودانشان (بتھا و ند ردک آنھا فکر می نیز الھه انتخاب کرده و به آنھا معتقد بودند!

، دخل و تصرف ھا دنیا جھت بر طرف ساختن حاجتدر  قادرند که انسانھای صالح)
کند، او را بدعا و نیاز  می تخابان اله خود را از دوِن الله کهکسی  .داشته باشند

ه حضور ب ند،ک سر تعظیم میو به دربارش  ویدج خواھد و از وی استعانت می می
به معبودان آنھا کند. قرآن راجع  طلبد و نذر و نیاز تقدیمش می ایستد و تقرب می می

 شد گفته: می که پس از مرگ، از آنھا حاجت خواسته

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ ﴿
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
 .]۲۱[النحل:  ﴾٢١أ

 .»!شوند می محشور زمانی چه در دانند حتی نمی و ندارند اتیح که ھستند مردگانی آنھا«
ست که آفرینش نیست و تنھا اودر  یبرایش شریکست و خدان آھمه مخلوقات از 

 یر این جھان و در شئون و اموراتشدھد و فقط اوست قائم به تدب مردم را روزی می



 ٩٣  : اساس فهم دین۱۸فصل 

بتگر اجارا که احدی بجز او  ی استخطای فاحش اینو را بچرخاند نھا آکسی نیست که 
که وی تنھا دعا بدانیم. به طور کلی کلمه اله در قرآن در مورد خداوندی بیان شده 

آفریننده، تنھا رزاق کل مخلوقات، تنھا مالک ھمه کائنات، تنھا مالک روز جزا، تنھا پناه 
تنھا مالک  دھنده، دھنده و تنھا اجابت کننده دعای بندگان، تنھا فرمانروا، تنھا یاری

 باشد. تنھا اله ھمه مخلوقات الله است. می زندگی و مرگ

 »رب«
 عانی زیر بکار رفته است:در قرآن کریم کلمه رب به م

باشد و کار پرورش  ھا میدار جواب درخواست  مربی (ھم ریشه کلمه رب) و عھده -۱
 را بعھده دارد. رب، مخلوق خود را آفریده و آن را تا سر حد کمالش پرورش

 .رساند) می (مانند مربی که شاگردش را به کمال مھارت دھد می
رب، ھمیشه خیرخواه مخلوقات  و متکفل جھت اصالح است. دار، حافظ عھده -۲

 کند. می باشد و وی را در بالیا حفظ می خویش
رب، محشور کننده مردم در روز  آیند. سرپرستی که مردم به اطراف او گرد می -۳

 قیامت است.
گردد، سرپرست و ذی  سروری که از او اطاعت میارباب (ھم ریشه کلمه رب) و  -۴

بزرگی و سروری او اعتراف  قدرتی که فرمانش بس نافذ است و تمامًا به
 باشد. نمایند و مالک مصالح مخلوقات می می

 .، صاحب اختیار و سردارفرمانروا -۵
کننده  دار و اصالح دھنده، عھده دھنده، کمال کاربرد رب در قرآن به معنای پرورش

 (معانی اول و دوم):

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿  .]۲[الفاتحة:  ﴾٢ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  َرّبِ ِ�َّ

 .»)٢( .است انیجھان پروردگار که است خداوندی مخصوص شیستا«
 ھمچنین:

﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ قُۡل أ بِۡ�  ٱ�َّ

َ
ا� ۚ َوَ�  َربُّ َوُهَو  َرّ�ٗ � َوَ� تَۡ�ِسُب ُ�ُّ َ�ۡفٍس إِ�َّ َعلَۡيَها ءٖ ۡ�َ ِ

ّ�ُ
رِۡجُعُ�ۡم َ�ُينَّبُِئ�ُ  ۡخَرٰىۚ ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�م مَّ

ُ
 ﴾١٦٤م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 .]۱۶۴[األنعام: 
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 کس چیھ است؟ زیچ ھمه پروردگار او که حالی در بطلبم، را پروردگاری خدا ریغ ایآ بگو«
 شود؛ نمی متحّمل را گریید گناه گنھکاری چیھ و دھد نمی انجام خودش، انیز به جز عملی
 د،یداشت اختالف آن در آنچه از را شما و است پروردگارتان سوی به شما ھمه بازگشت سپس

 .»)١٦٤( .داد خواھد خبر
 کاربرد رب در قرآن به معنای گرد ھم آورنده و محشور کننده (معنای سوم):

ِ  َر�َُّناقُۡل َ�َۡمُع بَۡيَنَنا ﴿  .]۲۶[سبأ:  ﴾٢٦ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ وَُهَو  ٱۡ�َقِّ ُ�مَّ َ�ۡفَتُح بَۡيَنَنا ب

 اوست و دینما می داوری بحق ما انیم در سپس کند، می جمع را ما ھمه ما پروردگار بگو«
گاه داور  .»)٢٦( !»آ

 کاربرد رب در قرآن به معنای ارباب، قانون گذار، شارع و سرپرست (معنای چھارم):

﴿ ْ َُذٓوا ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�اٗ�اأ

َ
ِ ّمِن ُدوِن  أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ

 را نیز؛ میمر فرزند حیمس و دادند قرار خدا غیر از اربابی را شیخو راھبان و دانشمندان«
 و پاک او بپرستند، ست،ین او جز معبودی که را کتائیی خداوند جز نداشتند دستور حالیکه در

 .»)٣١( !دھند می قرار شرکایی که برایش از است منزه
ا برای خود راھنمای رآنھا  آیه کسانی است که مردمدر این » رب«ھدف از کلمه 

و  کردهو قانون و روششان را تبعیت اند  سر سپردهو به امر و نھی آنھا  داده مطلق قرار 
خدایان  رند که اینپندا کنند، تبعیت کرده و می از حالل و حرامی که ایشان وضع می

 .توانند امر و نھی کنند می نتخابی از جانب خود و به جای الله تعالیا
 کاربرد رب در قرآن به معنای فرمانروا، صاحب اختیار (معنای پنجم):

َ�ٰ  رَّبُّ  ٤إِنَّ إَِ�َٰهُ�ۡم لََ�ِٰحدٞ ﴿ �ِض وَ  َ�ٰتِ ٱلسَّ
َ
 ﴾٥ٱلَۡمَ�ٰرِقِ َوَما بَۡيَنُهَما َوَربُّ  ٱۡ�

 .]۵-۴[الصافات: 

 پروردگار و آنھاست انیم آنچه و نیزم و آسمانھا پروردگار )٤است ( گانهی شما معبود که«
 .»)٥( !مشرقھا

 ھمچنین:

ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّةِ  َرّ�َِك رَّبِ ُسۡبَ�َٰن ﴿  .]۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٠َ�مَّ

 .»)١٨٠( کنند منزه است. عزت است، از آنچه وصف می تو پروردگار رب«
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 آیه منتخب

َ�َٰ�ٰتِ قُۡل َمن رَّبُّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ قُِل  ٱۡ� ُ فَ  ٱ�َّ

َ
َۡذتُمقُۡل أ ۡوِ�َآَء َ�  ۦٓ ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
أ

ۚ� قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  نُفِسِهۡم َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ّٗ
َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡملُِكوَن ِ�

َ
ۡم َهۡل �َۡسَتوِي  ٱۡ�َِص�ُ وَ  ٱۡ�

َ
أ

لَُ�ُٰت  ۗ وَ  ٱلظُّ ۡم َجعَ  ٱ�ُّوُر
َ
ْ أ ْ َكَخلۡقِهِ  لُوا َ�َٓء َخلَُقوا َ�ُ ِ َعلَۡيِهۡمۚ قُِل  ٱۡ�َۡلقُ فَتََ�َٰبَه  ۦِ�َّ

 ُ ءٖ وَُهَو  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ٰرُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ َ�ٰلُِق ُ�ّ  .]۱۶[الرعد:  ﴾١٦ٱلَۡق�َّ

سرپرست و  ایآ« بگو!» الّله« بگو »است؟ نیزم و آسمانھا ردگارپرو کسی چه« بگو«
 ایآ« بگو» ستندین خود انیز و سود مالک که دیادهیبرگز خود برای خدا از ریغ دوستی

 دادند قرار خدا برای انییھمتا آنھا ایآ برابرند؟ نور و ظلمتھا ای کسانند؟ی نایب و نایناب
 شده مشتبه آنھا بر نشھایآفر نیا و داشتند نشییآفر خدا ھمانند آنان نکهیا بخاطر
 .»!»روزیپ و کتای اوست و است زیچ ھمه خالق خدا« بگو» است؟



 

 
 

 :۱۹فصل 
 تاریخ ۀشرک در عرص

 گمراه گذشته در رابطه با ربوبیت:ھای  بررسی امت

 »÷نوح قوم«
است و چیزیکه قرآن  ÷کند، امت نوح قرآن کریم بیان می ترین امتی که قدیمی

 ÷قوم نوح منکر پروردگار نبودند. آنھاد که کن اره این قوم گفته مشخص میدرب
را فقط به معنای اول و دوم » رب«و خالق جھان را به عنوان خداوند متعال 

 ح کننده) قبول داشتند.عھده دار و اصال دھنده، کمال دھنده، (پرورش

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ْ َ�َٰقۡوِم َ�َقاَل  ۦَولََقۡد أ َ  ٱۡ�ُبُدوا فََ�  ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

َ
أ

ْ َ�َقاَل  ٢٣َ�تَُّقونَ  ِينَ  ٱلَۡملَُؤا ْ ِمن قَۡوِمهِ  ٱ�َّ ن  ۦَ�َفُروا
َ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُرِ�ُد أ َما َ�َٰذا

َل َعلَۡيُ�ۡم َولَۡو َشآَء  ُ َ�َتَفضَّ ا َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�ٓ َءابَآ�َِنا  ٱ�َّ نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكٗة مَّ
َ
لِ�َ َ� وَّ

َ
إِۡن  ٢٤ٱۡ�

�َُّصواْ بِهِ  ۦُهَو إِ�َّ رَُجُلۢ بِهِ  ٰ ِح�ٖ  ۦِجنَّةٞ َ�َ�َ  .]۲۵-۲۳لمؤمنون: [ا ﴾٢٥َح�َّ

 دیبپرست را کتای خداوند !من قوم ای« گفت آنھا به او م؛یفرستاد قومش بسوی را نوح و«
 بودند، کافر که نوح قوم اشراف) ٢٣د؟ (یکن نمی زیپرھ ایآ !ستین شما برای معبودی او جز که

 خدا اگر! دیجو برتری شما بر خواھد می که ستین شما ھمچون بشری جز مرد نیا« گفتند
 )٢٤( !میا دهینشن خود اکانین در ھرگز را زییچ نیچن ما کرد؛ می نازل فرشتگانی خواست می

 .»)٢٥( »دیکن صبر او درباره مّدتی پس! مبتالست جنون نوعی به که است مردی فقط او
پس موضوع اختالف و ، است اللهآنان  الهمنکر این نبودند که  ÷چون قوم نوح

 أگفت: خداوند به آنان می ÷نوح قومش چه بوده است؟نزاع فی ما بین نوح و 
وجود آورده، او است و او است که تمام شما و سراسر جھان را ب پروردگار جھانیان است

حقیقی شما است. خدای یگانه و  کند و او خدای میھای شما را اجابت  که خواست
ر را بر طرف و ضرکرده تواند مشکالت را آسان  الشریک است و جز او ھیچ کس نمی

لذا باید او را بپرستید و تنھا در برابر او  یا دعای شما را بشنود و به دادتان برسد. و ،کند
 کرنش کرده و سر خم نمائید.



 ٩٧  : شرک در عرصۀ تاریخ۱۹فصل 

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ْ َ�َٰقۡوِم َ�َقاَل  ۦلََقۡد أ َ  ٱۡ�بُُدوا ٓ  ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ إِّ�ِ

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ 
َ
 .]۵۹[األعراف:  ﴾٥٩أ

 را گانهی خداوند تنھا !من قوم ای« گفت آنان به او م؛یفرستاد قومش سوی به را نوح«
 از شما بر من د]یکن عبادت را او ریغ اگر [و ستین شما برای او جز معبودی که دیکن پرستش

 .»)٥٩( !»ترسم می بزرگی روز عذاب
خداوند  ،الله کهما شکی نداریم ورزیدند  در برابر این امر اصرار می ÷قوم نوح

دخالت دارند دیگر خدایانی نیز ھستند که در نظم و تدبیر این جھان ست، اما اجھانیان 
عقیده قوم  .شود می ھای ما به واسطه آنھا برآورده ھا و خواسته و برخی از گرفتاری

ھا است، و مین و آسمانفریده و او مالک زآ را جھاناین بود که پروردگار تمام  ÷نوح
اعتقاد نداشتند که قدرت و فرمانروایی تنھا  ولین او است، آتدبیر و آفرینش جھان از 

منحصر به او بوده و فقط و فقط فرامین اوست که باید در تمام شئون اخالقی، 
خواستند  آنھا نمی یاتی بشر عملی گردد.اجتماعی، مدنی، سیاسی و سایر شئون ح

گار در پیش روی او قرار داده و اھی را باید انتخاب کند که پروردبپذیرند که بشر تنھا ر
، بجای این ÷قوم نوح فرستاده است! اللهاز قانون و روشی تبعیت نماید که ذات پاک 

پیوسته  ÷نوح وان معبود پذیرفته بودند.خویش را بعن دینی عالمانرھبران علمی و 
خداوندی را قبول کنید. خداوند یکتا را به جای خدایان موھومی  گفت: به آنھا می

 .باشد» رب«انتخاب کنید که شامل تمام معانی کلمه 

ُهۡم َعَصۡوِ� وَ ﴿ ْ قَاَل نُوٞح رَّّبِ إِ�َّ َبُعوا هُ  ۥَمن لَّۡم يَزِۡدهُ َماُ�ُ  ٱ�َّ  ٢١إِ�َّ َخَساٗر� ۥٓ َوَوَ�ُ
ْ َمۡكٗر� ُكبَّاٗر� ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث  ٢٢َوَمَكُروا ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ َوقَالُوا

� َضلُّواْ َكثِٗ�ۖ� َوَ� تَزِدِ  ٢٣َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ
َ
ٰلِِم�َ َوقَۡد أ  .]۲۴-۲۱[نوح:  ﴾٢٤إِ�َّ َضَ�ٰٗ�  ٱل�َّ

 و اموال که نمودند روییپ کسانی از و کردند من نافرمانی آنھا! پروردگارا« گفت نوح«
 به مییعظ [این رھبران گمراه] مکر ) و٢١( !است فزودهین آنھا بر انکارییز جز فرزندانشان

 ،»سواع« ،»َود« بتھای و دیبرندار خود بتھای و انیخدا از دست: گفتند و )٢٢( .بردند کار
 خداوندا،! کردند گمراه را ارییبس گروه آنھا و )٢٣( !دینکن رھا را »نسر« و »عوقی« ،»غوثی«

 .»)٢٤( !»فزایم ضاللت جز را ظالمان



 انسان عاقل    ٩٨

 »÷قوم هود«
به بلکه  ،نبودند اللهنیز منکر وجود خداوند و الوھیت  ÷از دیدگاه قرآن، امت ھود

» رب«، ÷برنامه و جریان قوم نوح دقیقا ھمانند ولی ،و الوھیت معتقد بودند پروردگار
کننده)  عھده دار و اصالح دھنده، کمال دھنده، را فقط به معنای اول و دوم (پرورش

 ÷موضوع نزاع و اختالف بین ھود و قوم او ھمان است که درباره نوح قبول داشتند.
 نمائیم: ی را به نصوص قرآنی ذیًال نقل میو قومش بیان گردید و دلیل این معن

َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ قَاَل ۞�﴿
َ
ْ َ�َٰقۡوِم َ�ٰ َ�ٍد أ َ  ٱۡ�ُبُدوا فََ�  ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

َ
أ

 .]۶۵[األعراف:  ﴾٦٥َ�تَُّقونَ 

 دیکن پرستش را خدا تنھا !من قوم ای« گفت م؛یفرستاد را ھود برادرشان عاد، سوی به و«
 .»)٦٥( »د؟یکن نمی شهیپ زگارییپرھ ایآ !ستین شما برای معبودی او جز که

 ھمچنین از آیه زیر مشخص است که آنھا به وجود خداوند معتقد بوده اند:

ِجۡئتََنا ِ�َۡعُبَد ﴿
َ
َ قَالُٓواْ أ تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت  ۥوَۡحَدهُ  ٱ�َّ

ۡ
َونََذَر َما َ�َن َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ

ِٰد�ِ�َ ِمَن   .]۷۰راف: [األع ﴾٧٠ٱل�َّ

 ما پدران را آنچه و میبپرست را گانهی خدای تنھا که ای آمده ما سراغ به ایآ« گفتند«
 .»)٧٠( !»اوریب دھی، می وعده ما به را آنچه گوئی می راست اگر پس م؟یکن رھا پرستند، می

ھمچنین در آیه زیر بیان شده که رب قوم عاد، افراد ضد حقیقت و زورگو بوده 
 است:

﴿� ْ ۖ َجَحُدوا ْ رُُسلَهُ َوتِۡلَك َ�دٞ ْ وَ  ۥَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم وََعَصۡوا َبُعٓوا ِ َجبَّاٍر َعنِيدٖ  ٱ�َّ
ۡمَر ُ�ّ

َ
 ﴾٥٩أ

 .]۵۹[هود: 

 نمودند تیمعص را او امبرانیپ و کردند انکار را پروردگارشان اتیآ که بود عاد قوم نیا و«
 .»)٥٩( !کردند روییپ حق، دشمن ستمگر ھر فرمان از و

 »÷قوم صالح«
اره شده است. ن قرآن کریم به آن اشآاست که در گمراھترین امتی  ÷قوم صالح

ھود است که بیان آنھا شان مانند داستان گمراھی قوم نوح و  این امت نیز گمراھی
دار  دھنده، عھده دھنده، کمال را فقط به معنای اول و دوم (پرورش» رب«گذشت. آنھا 

آفریننده تمام جھان ًا منکر الله تعالی به عنوان آنان ابدکننده) قبول داشتند.  و اصالح



 ٩٩  : شرک در عرصۀ تاریخ۱۹فصل 

دند و در برابر پروردگار کرنش کر به ھمین جھت خداوند را پرستش می و نبودند
توحید بود و آن اینکه تنھا باید  نمودند، فقط چیزیکه منکرش بودند ھمان مسأله می

و اشتراکی  است اللهنای کامل و جامع آن خاص و ربوبیت به مع خدا را پرستید و بس،
گری نیز ایمان و باور دی به معبوداناید بکوشیدند که حتمًا  آنھا مصرانه می .نیست

ند و شو ه معبودان انتخابی دعا را می. آنان معتقد بودند کداشت تا خدا از ما راضی شود
و  ارشادات رھبرانباید از سازند. روی این منظور  ھای بشر را فراھم می خواسته

و طرز زندگی را از متابعت کرد. باید قانون زندگی و روش  امور دیندر  قومسرپرستان 
و این معنا در انتھا ایشان را به جانب فساد و تباھی سوق داد و عذاب  آنان آموخت

 ند به سراغشان آمد. به آیات زیر دقت کنید:دردناکی از سوی خداو

َخاهُ ﴿
َ
ۚ قَاَل ۞�َ�ٰ َ�ُموَد أ ْ َ�َٰقۡوِم ۡم َ�ٰلِٗحا َ  ٱۡ�ُبُدوا ُهَو  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

ُ�م ّمَِن 
َ
�َشأ

َ
�ِض أ

َ
ِيبٞ  ٱۡستَۡغفُِروهُ �ِيَها فَ  ٱۡسَتۡعَمَرُ�مۡ وَ  ٱۡ�  ٦١ُ�مَّ تُوُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ� إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب �ُّ

� َ�ۡبَل َ�َٰذ�ۖٓ قَالُواْ َ�َٰ�ٰلُِح قَۡد ُكنَت �ِيَنا مَ  ن �َّۡعُبَد َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَارُۡجّوٗ
َ
َ�ۡنَهٮَٰنآ أ

َ
َنا لَِ�  � َّ��

ا تَۡدُعونَآ إَِ�ۡهِ ُمرِ�بٖ   .]۶۲-۶۱[هود:  ﴾٦٢َشّكٖ ّمِمَّ

 پرستش را تنھا خدا !من قوم ای« گفت م؛یفرستاد را صالح برادرشان ثمود، قوم بسوی و«
 به را آن آبادی و دیآفر نیزم از را شما که اوست !ستین شما برای او جز معبودی که دیکن

 و کینزد پروردگارم که دیبازگرد او سوی به سپس د،یبطلب آمرزش او از! واگذاشت شما
 از را ما ایآ !بودی ما دیام هیما نیا از شیپ تو! صالح ای« ) گفتند٦١( !»است کننده اجابت

 آن سوی به آنچه مورد در ما حالیکه در کنی؟ می نھی دند،یپرست می پدرانمان آنچه پرستش
 .»)٦٢( !»میھست دیترد و شک در کنی، می دعوتمان

 »÷قوم ابراهیم«
نماید. آنچه در این گفتگو قابل  بحث می ÷درباره ابراھیمقرآن  ÷پس از صالح

قوم، که در رابطه به نمرود فرمانروای این است اھمیت فراوان است، شایعه اشتباھی 
است. باید دانست که نمرود  کردهالھیت  ادعای الله بوده و خودوی منکر  گویند می

 .خدای بزرگ استآن بوجود پروردگار باور داشت و معتقد بود که آفریننده عالم و مدبر 
ادعای  قبول نداشته و خود لی رب را به معنای سوم (گرد ھم آورنده و محشور کننده)و

پنجم (ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب بمعنای چھارم، و ربوبیت 
باشند که خیر و صالح  می وی معتقد بود که مردم ھمانند گوسفند اختیار) داشت.
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 توانند تشخیص دھند، بنابر این به جای الله برای قومش قانونگذاری نمی خود را
و  شناختند را نمی خدا ÷ه که قوم ابراھیمغلط مشھور و معروف شده لذا بکرد.  می

در این  ÷ھم باید فھمید که قوم ابراھیم زبا را نداشتند! اعتقاد به ربوبیت و پروردگار
نداشتند، چون  ÷لحو صا ÷ھود ÷مسأله مھم کوچکترین فرقی با قوم نوح

ھا و  ند که بوجود آورنده زمین و آسماننمود شناختند و اساسًا درک می خداوند را می
پرستیدند. علت  ، خدای تعالی است و لذا وی را میپھناور ھستیتدبیر کننده جھان 

طبیعی (ستاره ھا، اعتقاد داشتند اجرام آسمانی و  شان این بود که گمراھی و عصیان
 نای اول و دوم با پروردگار حقیقی مشترکند، یعنیبه مع» ربوبیت«در  خورشید و ماه)

این اصل  ی را عھده دارند و رویآنان نیز در پیدایش و تربیت و اصالح موجودات سھم
را در الوھیت با خدای یگانه شریک و ھمچنین بتھا کردند که باید اجرام فلکی  ابراز می
 دانست.

هُ ﴿ ٓوّ�ِ ِ�  ۥۚ قَۡوُمهُ  ۥوََحآجَّ تَُ�ٰٓجُّ
َ
ِ قَاَل � َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن بِهِ  ٱ�َّ

َ
ٓ  ۦٓ َوقَۡد َهَدٮِٰن� َوَ�ٓ أ إِ�َّ

ن �ََشآَء َرّ�ِ َشۡ� 
َ
ُرونَ  ٔٗ أ فََ� َ�َتَذكَّ

َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ ۡ�تُۡم  ٨٠اۚ وَِسَع َرّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ َ�ۡ

َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَ�ۡيَف أ

 ِ ۡ�ُتم ب َ�ۡ
َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ِ َوَ� َ�َافُوَن � ِۡل بِهِ  ٱ�َّ يُّ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

َ
  ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰٗناۚ فَأ

َ
َحقُّ أ

 ِ ۡمِن� ب
َ
 .]۸۱-۸۰[األنعام:  ﴾٨١إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�

 زیست و گفتگو من با خدا درباره ایآ« گفت پرداختند؛ زیست و گفتگو به وی با او قوم و«
 خدا ھمتای شما آنچه از من و کرده تیھدا روشن لیدال با مرا خداوند، که حالی در د؟یکن می
گاھی وسعت! بخواھد را زییچ پروردگارم مگر ترسم، نمی د،یدھ می قرار  زیچ ھمه پروردگارم آ

 که حالی در بترسم؟ شما معبودان از من چگونه )٨٠د؟ (یشو نمی متذّکر ایآ رد؛یگ برمی در را
 بر آن، درباره لییدل گونه چیھ که دیا داده قرار ییھمتا خدا، برای که دیترس نمی نیا از شما
 به تر ستهیشا خداپرستان]، و پرستان [بت دسته دو نیا از کی کدام! است نکرده نازل شما

 .»)٨١د؟ (یدان می اگر ھستند، مجازات] [از منییا
کرد که  طور خطاب نمی است که او قومش را آن پیدا ÷از سراسر گفتار ابراھیم

معبودانی از در برابر قومی قرار گرفته بود که  ÷بلکه ابراھیمآنان را منکر خدا بداند، 
به » ربوبیت«دانستند و معتقد بودند که معبودانشان در  الله شریک میرا با  دوِن الله

عھده دار و اصالح کننده) شریک خدا  دھنده، کمال دھنده، معنای اول و دوم (پرورش
در جھت دعوت  ویتمام منطق مه سخنان ابراھیم، قرآن و در ھ کلند و لذا در ھست
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م الوھیت و خدایی منحصر به خداوند سبحان است. مبتنی بر این معنا بود که مفھو
 :نمرود در قرآن و ÷ابراھیم مجادله

لَۡم تََر إَِ� ﴿
َ
ِي� ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َم ِ� َرّ�ِهِ  َۧحآجَّ إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ

َ
ُ أ َ  ۧإِۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ٱلُۡمۡلَك  ٱ�َّ ُم َرّ�ِ

ِي ۡ�ِ َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  ٱ�َّ
ُ
۠ أ نَا

َ
  ۦقَاَل �

ُ
َ ُم فَإِنَّ  ۧقَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ِميُتۖ َوأ ِ  ٱ�َّ ِ� ب

ۡ
ۡمِس يَأ مَِن  ٱلشَّ

ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡ�ِ 
ۡ
ِيَ�ُبِهَت  ٱلَۡمۡغرِِب ِق فَأ ۗ وَ  ٱ�َّ ُ َ�َفَر ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ  ﴾٢٥٨ٱل�َّ

 .]۲۵۸[البقرة: 

 او به خداوند رایز کرد؟ گفتگو و مجادله پروردگارش درباره میابراھ با که کسی دییند ایآ«
 و کند می زنده که است کسی آن من خدای« گفت میابراھ که ھنگامی بود؛ داده حکومت

 را دیخورش خداوند،« گفت میابراھ» !رانمیم می و کنم می زنده زین من« گفت او.» راندیم می
 و شد وامانده و مبھوت کافر، مرد آن!» اوریب مغرب از را دیتو خورش آورد؛ می مشرق از

 .»)٢٥٨( .کند نمی تیھدا را ستمگر قوم خداوند،
مساله، وجود یا عدم وجود که  شود می و نمرود مشخص ÷ھیماز مباحثه بین ابرا

 گفت: د الله اعتقاد داشتند. نمرود مینھا بوجوآنمرود از امتی بود که بود. ن الله
 با ربوبیت من اداره شود می نیز یک فرد از افراد آن محسوبمملکتی که ابراھیم 

 دھنده، دھنده، کمال (پرورشو دوم به معنای اول » ربوبیت«ادعای وی البته  .شود می
د او اعتقاد داشت که ربوبیت به این دو که خو نبود چونعھده دار و اصالح کننده) 

او تنھا در مورد مملکت خود ادعای  معنی مرتبط با خلق زمین و اجرام فلکی است.
(ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست،  ھم به معنای چھارم و پنجم نآدگاری نمود پرور

یت مملکت خویش را داشت و خر او مدعی مالکآ. و به تعبیر فرمانروا و صاحب اختیار)
باشند و قدرت  مین بردگان و فرمانبرداران او میکرد که سراسر مردم این سرز ادعا می
 .قانون حیاتی بشر استو دستورات و فرامینش جامعه بوده زیربنای  و وی پایه



 

 
 

 :۲۰فصل 
 آوران توحید پیام

 »÷قوم لوط«
که  کنیم می ه داستان قومی برخورددر قرآن کریم ب ÷بعد از سرگذشت ابراھیم

شان در بین برادرزاده ابراھیم را ÷خداوند جھت ھدایت و اصالح فساد آنھا، لوط
گوید: که این قوم منکر وجود خداوند نبودند و ربوبیت  کریم میمبعوث کرد. قرآن 

کننده)  دار و اصالح عھده دھنده، دھنده، کمال (پرورشپروردگار را به معنای اول و دوم 
به  أآنچه مورد اعتقاد و پذیرش ایشان نبود، ھمانا ربوبیت خداوند ،قبول داشتند

گذار،  ارباب، قانون آورنده و محشورکننده، (گرد ھم معنای سوم، چھارم و پنجم بود
و شرط کردند آزادی بالقید  ایشان تمنا می !شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار)

پیروی کنند و این خود بزرگترین سانی خویش ھای نف داشته و ھمواره از خواھش
 فرماید: کشاند. قرآن کریم می را به تباھی می ÷لوطانحرافی است که قوم 

تُوَن  ۦٓ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡومِهِ ﴿
ۡ
َحٖد ّمَِن  ٱلَۡ�ِٰحَشةَ إِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
َما َسبََقُ�م بَِها مِۡن أ

تُوَن  ٢٨ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
ۡ
�ِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
بِيَل َ�ۡقَطُعوَن وَ  ٱلّرَِجاَل أ تُوَن ِ� نَادِيُ�ُم  ٱلسَّ

ۡ
ۖ َوتَ�  ٱلُۡمنَكَر

ْ  ۦٓ َ�َما َ�َن َجَواَب قَۡومِهِ  ن قَالُوا
َ
ٓ أ ِ بَِعَذاِب  ٱئۡتِنَاإِ�َّ ِٰد�ِ�َ إِن ُكنَت مَِن  ٱ�َّ  ﴾٢٩ٱل�َّ

 .]۲۹-۲۸[العنکبوت: 

 انجام زشتی اریبس عمل شما« گفت خود قوم به که ھنگامی میفرستاد را لوط و«
 به شما ای) آ٢٨( !است نداده انجام را آن شما از شیپ جھان مردم از کی چیھ که دیدھ می

 ناپسند اعمال مجلستان در و دیکن می قطع را انسان] نسل [تداوم راه و دیرو می مردان سراغ
 را الھی عذاب ییگو می راست اگر گفتند: که نبود نیا جز قومش پاسخ اما د؟یدھ می انجام
 .»)٢٩( !اوریب ما برای
زیرا آنان  : نه،ھستند؟ باید گفت ای است که منکر الله عده  یا چنین منطقی پاسخآ

و  أبود که با داشتن ایمان به خداوندشان این  کر خدا نبودند، بلکه انحراف واقعیمن



 ١٠٣  آوران توحید : پیام۲۰فصل 

ھا و دستورات  خواستند از برنامه لم طبیعی است، میل نداشتند و نمیاینکه مافوق عا
 شوند. أده تابع رسول او لوطوقی، اجتماعی، مدنی، خداوند پیروی نماخال

 »÷قوم شعیب«
ریه آنھا از ذمبعوث کرد.  مدین و ایکه را به سوی ÷حضرت شعیب الله تعالی

ند، بدین لحاظ نیازی ندارد که در چگونگی اصل ایمان و عقیده حضرت ابراھیم بود
بوجود خداوند و الوھیت او ایمان و یقین داشتند یا  که آیا ایشانآنان مباحثه کنیم 

نخست به اساس عقیده اسالمی بوجود آمد، پس از آن  ÷اجتماع قوم شعیب خیر؟
ھای  ن کم کم از میان رفت و راه و روششاه رفته رفته به تباھی گرائید و عقید

آید،  برمی آنطورکه از آیات قرآن کریم بخوبیبخود گرفت. یی شان نیز وضع ناروا عملی
 ÷و شعیب ادعای ایمان نیز داشتند ،ھا رویی زشتھا و  این قوم با تمام نابسامانی

ایمانی  گفت: شما که ادعای ایمان دارید، اگر یقینًا افراد و اشخاص با مکررًا به آنان می
در برابر مردم که ی یھا ز گفتار شعیب و جوابھستید، چنین نمائید و چنان کنید. ا

قوم این پیامبر بوجود پروردگار و ربوبیت او ایمان گفتند، براستی  دعوت وی می
معتقد بودند و آنھا دیگر  معبوداناینکه به  ولی از دو جھت در گمراھی بودند: ،داشتند

شان خاص و خالص بخاطر خداوند سبحان  یجه طرز عبادتدر نت .کردند را پرستش می
ای در شئون  کوچکترین مداخله أوھیت خداوندنبود. عقیده داشتند ربوبیت و ال

آزاد  اقتصادی اجتماعی وھای  و در نتیجه خویشتن را در برنامه زندگی انسانی ندارد
نمودند در معرض اجرا  که پسند میو ھر روشی را (اقتصاد فاسد) پنداشتند  مطلق می

 :فرماید دادند. قرآن کریم می قرار می

ۚ قَاَل ﴿ َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
ْ َ�َٰقۡوِم �َ�ٰ َمۡدَ�َن أ َ  ٱۡ�ُبُدوا قَۡد  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

 ْ ۡوفُوا
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ فَأ ْ  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱۡلَكۡيَل َجآَءتُۡ�م بَيِّنَةٞ ّمِن رَّ ۡشيَآَءُهۡم َوَ�  ٱ�َّاَس َوَ� َ�ۡبَخُسوا

َ
أ

 ُ�ۡفِسُدواْ ِ� 
َ
ۡؤمِنِ�َ ٱۡ�  .]۸۵[األعراف:  ﴾٨٥�ِض َ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَهاۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

 او جز که دیبپرست را خدا !من قوم ای« گفت م؛یفرستاد را بیشع برادرشان نیمد به و«
 و مانهیپ حق ن،یا بنابر آمده، شما برای پروردگارتان طرف از روشنی لیدل !دیندار معبودی

 فساد شده، اصالح آنکه از بعد ن،یزم در و دینکاھ زییچ مردم اموال از و دیکن ادا را وزن
 .»)٨٥( !دیھست مانیا با اگر است بھتر شما برای نیا! دینکن
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 د:داللت بر گمراھی این قوم در باب ربوبیت و الوھیت دارآیه زیر 

ُمُرَك ﴿
ۡ
َصلَٰوتَُك تَأ

َ
ن قَالُواْ َ�ُٰشَعۡيُب أ

َ
ٓ أ ۡ�َُك َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا ۡمَ�ِٰ�َا َما  �َّ

َ
ۡفَعَل ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
ۡو أ

َ
أ

نَت 
َ
ْۖ إِنََّك َ� ُؤا  .]۸۷[هود:  ﴾٨٧ٱلرَِّشيدُ  ٱۡ�َلِيمُ �ََ�ٰٓ

 دند،یپرست می پدرانمان را آنچه که دھد می دستور تو به نمازت ایآ! بیشع ای« گفتند«
 ای دهیفھم و بردبار مرد که تو م؟یندھ انجام اموالمان در میخواھ می را آنچه ای ؛میکن ترک

 .»)٨٧( !»ھستی

 »و فرعون ÷قوم موسی«
ع است که فرعون نه فقط اساسی درباره فرعون شایع گردیده است. شای چیزھای بی

سفاھت فرعون  یعنیکرد.  الوھیت میادعای بلکه برای خود نیز  ،بودیگانه  منکر خدای
ق آسمانھا و زمینم خال کرد که من در میان قومش ادعا می ود که علنیبجایی رسیده ب

را پذیرفته و به آن ایمان  امتش نیز بحدی رسیده بود که چنین ادعاییو سفاھت 
کند این است  که قرآن کریم نیز آن را تأئید میآوردند. ولی حقیقت و واقعیت تاریخ  می

نمرود فرقی نداشت و  ھیالھیت و ربوبیت با کیفیت گمرا که گمراھی فرعون درباره
و فرقی میان این دو تنھا امتیاز  .فرعونیان نیز ھمان گمراھی قوم نمرود را دارا بودند

لسله عوامل سیاسی، در ، این است که فرعونیان به اقتضای یک سشود می گروه دیده
اسرائیل پایبند تعصبات شدید ملی خویش بودند و در عین حال قلبًا معترف به  برابر بنی

ه الوھیت جا حاضر نبودند که بند، ولی به دلیل ھمین عناد بیوجود خداوند بود
که قلبًا بوجود خداوند پی زمان ما  مادی گرایانمانند اغلب  پروردگار ایمان بیاورند.

کنند. وقتی  آن اعتراف نمیمعنی به  بی ولی به اقتضای مصالح موھوم و ،اند برده
دین کوشید و در در راه نشر  ،تمام نیرو و تالش مردم مصر تسلط یافت، باه ب ÷یوسف

ز ھای بعدی اثر عمیقی بجای گذاشت که احدی نتوانست آن را ا سرزمین مصر تا قرن
را  أد خداوندووج ھمهبود که دار  بین ببرد. جھش و حرکت تبلیغ آنقدر ریشه

یقت این است که است. حق اللهھا و زمین دانستند که آفریننده آسمان می وشناخته 
خداوند را باالتر و  یانروحیه افراد مصر آنچنان نفوذ کرده بود که مصرتعالیم دین در 

حتی یک  مصردر سرزمین  .دانستند می مافوق ھمه جھانیان و برتر از جھان طبیعی
آن زمان بر کفر باشد و کسانیکه در  أشد که منکر الوھیت پروردگار فرد ھم پیدا نمی

برای خداوند سبحان شریک قرار  ھیتونھایی بودند که در الآ ،ندندنازی خویش می
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 ÷ه موسیک در روحیه مردم مصر بود تا وقتی دینو این چنین تأثیری از  دادند می
 بر پایه تعصبات ملی شدید قرار داشت.فرعون اساس و پایه ھمه دعاوی مبعوث شد. 

صر را فراگرفته بود و با ھای م تعالیم اسالم سراسر سرزمین ÷فزیرا در زمان یوس
مصر نفوذ کرده و طی  اسرائیل در تمام بنی فراھم ساخته بود ÷مقدماتی که یوسف

د سال بر اسرائیل سیصد یا چھارص شان بود، بطوریکه بنی دراز حکومت بدست سالیان
پرستی در صندوق  تا آنکه آتش احساسات قومیت .نمودند تمام مصر فرمانروایی می

اسرائیل را برانداختند و  بجایی رسید که حکومت بنی امربانه کشید و ھا ز سینه مصری
اسرائیل  و و عظمت بنیبا ھمه نیرکم  آن بدست مردم مصر افتاد. کمفرمانروایی بعد از 

گونه بردند. ھر  ÷به آثار زمان یوسف دست را درھم کوبیدند و به این کفایت نکرده و
ھای دوره  ھا و روش را محو و نابود کردند و دیانت ÷زمان یوسف آثار و رسوم

به پیامبری مبعوث  ÷نمودند، در چنین وقت حساسی موسی جاھلیت قدیم را احیاء 
اسرائیل قدرت و شوکت خویش را بازپس  مردم مصر از خوف اینکه مبادا بنیگردید. 

حضرت یافته و مجددًا بر مردم مصر فرمانروایی نمایند، روشی خشونت بار با 
لجبازی  ÷ھایشان با حضرت موسی در پیش گرفتند و در برقراری تماس ÷موسی
 .از خود نشان دادند سختی

بِ�ٞ ﴿ ْ َ�َٰذا ِسۡحٞر مُّ ٗة قَالُوا ا َجآَءۡ�ُهۡم َءاَ�ُٰتَنا ُمۡبِ�َ ْ بَِها  ١٣فَلَمَّ  ٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ وَ وََجَحُدوا
نُفُسُهمۡ 

َ
ۚ� فَ  أ  .]۱۴-۱۳[النمل:  ﴾١٤ٱلُۡمۡفِسِدينَ ۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة كَ  ٱنُظرۡ ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ

 !»آشکار است سحری نیا« گفتند آمد آنھا سراغ به ما بخش روشنی  اتیآ که ھنگامی و«
 پس !داشتند نیقی آن به دل در حالیکه در کردند، انکار سرکشی و ظلم روی از را آن ) و١٣(

 .»)١٤( !بود چگونه تبھکاران سرانجام بنگر
من خداوند خالق زمین و آسمانھا از ربوبیت ادعای این نبود که  فرعونھدف اصلی 

بلکه این ادعا را به  عھده دار و اصالح کننده)، دھنده، کمال دھنده، (پرورش مھست
الوھیت سیاسی داشت، نه  او تنھا .داد تثبیت حاکمیت سیاسی خود انجام میجھت 

ه گمانی بود که او ب جھان.و ظام طبیعت مفھوم حاکمیت بر قوانین و نه الوھیت ب
نچه آمصر و صرف و مالک سراسر گفت: مت یعنی می سرزمین مصر تنھا اوست.پروردگار 

 خواستهو بجز من کسی سزاوار حاکمیت مطلق نیست و بدین لحاظ  ،در آن است منم
 اجرا شود. بایدمن به نام شریعت و قانونم 
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لَيَۡس ِ� ُمۡلُك مِۡ�َ َوَ�ِٰذهِ  ۦَونَاَدٰى فِرَۡعۡوُن ِ� قَۡوِمهِ ﴿
َ
نَۡ�ٰرُ قَاَل َ�َٰقوِۡم �

َ
َ�ۡرِي مِن  ٱۡ�

ونَ  فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
� أ  .]۵۱[الزخرف:  ﴾٥١َ�ِۡ�ٓ

ست، یا حکومت مصر از آن من نیان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم من! آیفرعون در م«
 .»)٥١؟ (دینیب ا نمییان ندارد؟ آین نھرھا تحت فرمان من جریو ا

به بندگی وادار ساخته در آیه زیر بیان شده که فرعون قوم بنی اسرائیل را ھمچنین 
است. منظور از این بندگی این نیست که مردم بنی اسرائیل مجبور بودند ھر روز به 
پیشگاه فرعون سجده کنند و یا برای وی نماز و روزه انجام دھند، بلکه منظور از 

 چون و چرا از اوامر فرعون بوده است. بی تعبودیت در این آیه اطاع

ٰٓءِيَل ﴿ ۡن َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َّ أ  .]۲۲[الشعراء:  ﴾٢٢َوتِۡلَك نِۡعَمةٞ َ�ُمنَُّها َ�َ

 .»ای؟ خود ساخته بندهل را یگذاری که بنی اسرائ ن منّتی است که تو بر من مییا ایآ«
، دآیمیان او و فرعون پدید  که سبب گردید تا ریشه اختالف ÷ما دعوت موسیا

اش  با معانی پنج گانه» رب«ھوم کلمه دعوتش را در مف ÷این بود که حضرت موسی
مفھوم به بلکه  ،گفت: خداوند نه فقط پروردگار جھان است کرد و می منحصر به الله می

او تنھا او را پرستش کرد و عبادت و اطاعت را مخصوص  نیز بایدسیاسی و اجتماعی 
 مقررات او تبعیت کرد. از قانون و زندگیو در تمام شئون  گردانید

 »÷یهود و قوم عیسی«
ت حتی بایست اظھار داشت که الوھیت و ربوبی ،نبودند الله آنھا نیز منکربدون شک 

گواھی  زیرا قرآن کریم به اھل کتاب بودن ایشان صراحتاً  ،نمودند خدا را نیز قبول می
در تکریم پیامبران، اولیاء نخست ایشان کتاب این بود که  مراھی اھلسبب گ دھد. می

ه بردند تا آنکه ب سبشان باال نھا را از موقعیت مناآ و گرفتند جانب افراط را   و مالئکه
نان در تدابیر نظام آاعتقاد داشتند که  .رسانیدند مرحله الوھیت و شرک به خداوند 

ھا و مشکالت از  اریو در گرفت بوده رند و بدین خاطر سزاوار پرستشھستی دخالت دا
ای از الوھیت داشته و در  خالصه معتقد بودند که آنان بھره جستند. ایشان مدد می

 ماوراء طبیعت نفوذی دارند.

ِ  ٱۡ�نُ ُعَزۡ�ٌر  ٱۡ�َُهودُ َوقَالَِت ﴿ ِۖ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  ٱ�ََّ�َٰرىَوقَالَِت  ٱ�َّ َ�ٰلَِك قَۡولُُهم  ٱ�َّ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ وَن قَۡوَل  ُٔ بِأ ۚ َ�َٰتلَُهُم  ٱ�َّ ْ ِمن َ�ۡبُل ۖ َ�َفُروا ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  ٱ�َّ َّ�

َ
�٣٠  ْ َُذٓوا  ٱ�َّ
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ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ْ إَِ�ٰٗها َمۡر�ََم َوَمآ أ  ِ�َۡعُبُدٓوا

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥَ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]۳۱-۳۰[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ

که با  ن سخنیا» ح پسر خداستیمس«فتند گو نصاری » ر پسر خداستیزَ عُ «ھود گفتند ی«
چگونه از حق  ن است؛ خدا آنان را بکشد،یشیند ھمانند گفتار کافران پیگو می شانزبان

خدا قرار  از غیری یش را معبودھایراھبان خو و علمای دینی ) آنھا٣٠ابند؟ (ی انحراف می
او  کتاکه معبودی جزیتند جز خداوند که دستور نداشیحال م را دریح فرزند مریمسنیز و  دادند

 .»)٣١دھند! ( ش قرار مییاو پاک ومنزه است از آنچه ھمتا ست، بپرستند،ین
وضعی را پیش  کم کم، ر بودندرا عھده دادین وظیفه تعلیم و تربیت افرادی که 

تمنا یعنی آنچه را  کردند، خواه خویش فرمان و حکم صادر میکه به میل و دل گرفتند
حالل. تا جائیکه  دوست داشتندنمودند و ھر چه را که  داشتند بدلخواه خود حرام می

ردند و قانون وضع ک ه مردم امر ونھی میی ببدون استناد و استدالل به کتاب الھ
خود  مذھبیرھبران علمی و اوھام و خرافات بودند و گرفتار . یھود و نصاری نمودند می

را پرستش کردند و رفته رفته امر و طاعت و پرستش به جایی رسید که افراد ستمگر و 
 جبار را نیز به پرستش گرفتند!

 »ج محمد نبیقوم «
خالق تمام جھان را  خداکه بل ،اعتقاد داشتند اللهوجود ه تنھا بمشرکین عرب نه 

مرجع  وند راو خدا، به الوھیت او کامًال یقین داشتند دانستند می دنیاھستی و مالک 
قع برخورد به معضالت به ھا و در موا بست ھا و بن دانستند که در سختی بلند مرتبه می

د به این دیگر معتق  معبودانھمچنین درباره  .جستند بردند و از او مدد می او پناه می
 .دار رزق و روزی بشر ھستند ھان و انسان بوده و عھدهجنبودند که آفریننده 

�ُض قُل لَِّمِن ﴿
َ
ُرونَ  ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ قُۡل َمن رَّبُّ  ۡبعِ ٱ ٱلسَّ فََ� َ�تَُّقونَ  ٨٦ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش َوَربُّ  لسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٧َسيَُقولُوَن ِ�َّ

ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ۡ�َ ِ
َسيَُقولُوَن  ٨٨َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُرونَ  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ�  .]۸۹-۸۴: [المؤمنون ﴾٨٩ِ�َّ

 ندیگو می ) پس٨٤( »د؟یدان می اگر ست،یک آن از ھستند آن در که کسانی و نیزم« بگو«
 آسمانھای پروردگار کسی چه« ) بگو٨٥( »د؟یشو نمی متذّکر ایآ« بگو!» خداست آن از« 

 بگو!» خداست آن از نھایا ھمه« گویند می ) پس٨٦( »است؟ میعظ عرش پروردگار و ھفتگانه،
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 در را موجودات ھمه حکومت کسی چه د،یدان می اگر« ) بگو٨٧( »د؟یکن نمی شهیپ تقوا ایآ«
 ھمه« ) خواھندگفت٨٨( »ندارد؟ دادن پناه به ازین و دھد می پناه پناھان بی به و دارد دست

 .»)٨٩( »؟دیا شده سحر آیا پس« بگو »خداست آن از نھایا
اند.  ار آن بودهگرفتھم ھای سابق  ھمه امتانحراف مشرکان عرب ھمان است که 

اوراء الطبیعه، شریک خداوند مقرر را در خدایی و در مسائل مھایی  یعنی اوًال الھه
ی و قدرت ، در مصالح کلھا و انسانھای پاکیزه مودند و اعتقاد داشتند که مالئکهن می

 که کنند  خواستند قبول و ثانیًا نمینافذند و دخالت دارند  مافوق نظام علل و اسباب
کائنات و جھانیان است. بدین منظور » رب«پروردگار، به معنی سیاسی و مدنی نیز 

پنداشتند و قوانین  را رب به معنای سیاسی و مدنی می راف خودیشوایان دینی و اشپ
 گرفتند. آنان میزندگی و اجتماعی خویش را از 

 »مردم امروزی«
ھای  امروزی تفاوتی با امتیابیم که وضع جامعه  می با دقت در احوال گذشتگان در

دانند. آنھا با اینکه دین خود  می گذشته ندارد. مردم ما امروزه خود را مسلمان واقعی
ولی باز ھم معتقدند که بھترین  اند، را به صورت تقلیدی از آبا و اجداد خود به ارث برده

م ناب کنند که بر اسال می امت موجود بر روی زمین ھستند. مقلدین امروزی ھمه فکر
 دھنده، قرار دارند. مردم امروزی الله را به عنوان یگانه اله رزاق، حاجت ج محمد نبی

پناه دھنده و مشکل گشا قبول دارند ولی در عین حال برای خداوند از مخلوقاتش 
انبیاء، اوصیاء دھند. مردم امروزی معتقدند که انسانھای صالح گذشته ( می شریک قرار
لله تعالی بوده و به واسطه این مقربین است که شفا، حاجت، پناه، ) معاونین او صالحین

گیریم. مردم امروزی رب را به معنای اول،  می شفاعت از پیش تعیین شده و ... خود را
عھده دار، اصالح کننده، گرد ھم آورنده و  دھنده، کمال دھنده، دوم و سوم (پرورش

ودوم برای خدا شریک قائل ھستند محشور کننده) قبول دارند، ولی در معنای اول 
گویند خداوند خلقت را به خاطر افراد خاصی انجام داده است). مردم  می (بعضی

گمراه امروزی رب را در معانی چھارم و پنجم (ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، 
در  ل ندارند، زیرا چشم و گوش بستهقبوتنھا برای ذات الله فرمانروا و صاحب اختیار) 

. آنھا سر سپرده افرادی ھستند که در کنند می کرده و به ندرت فکرمر دین تقلید ا
کنند.  می حالل و حرام خداوند دست برده و به جای خداوند برای مردم تصمیم گیری

توانند  نمی گمراه امروزی ھم معتقدند که مردم خیر و صالح خود را برخی از پیشوایان
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. مردم ھم حوزه دین را به کنیم می آنھا قانونگذاریتشخیص دھند، بنابر این ما برای 
زیرا به ھر حال آنھا عمری را در دین  اند، طور در بست در اختیار این افراد قرار داده

ه و نزد خداوند جا و مقامی دارند، در حالیکه در قرآن کریم خداوند متعال گذراند
 فرموده:

ۡمعَ إِنَّ ِعۡلٌمۚ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه  ٱۡلُفَؤادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 

گاھی آن به آنچه از«  .»مسؤولند ھمه دل، و چشم و گوش که چرا مکن، روییپ نداری، آ
ر زمین خدا خواسته خودش را سرباز زده و د اللهھر دولت و قدرتی که از فرمان 

. فرق مجبور کند که از آن اطاعت نمایند طاغوت استنماید و بندگان خدا را اجرا 
ھر ه ب .کند که با زور و اکراه یا با تبلیغات غلط و از راه فریب دادن مردم باشد نمی

اخذ کند، اطاعت را ان خود را تسلیم چنین قدرتی کرده و کم کم حالت انس اگرصورت 
و طغیانگر را عبادت » طاغوت«ی کس توان گفت: که این چنین بدون شک می

مدرکی ینکه از جانب الله ند و بدون ادان مردم رھبران را صاحب امر و نھی می نماید. می
به زمانی گروھی  ند.کن حکام و مقررات ایشان را اطاعت مید، انبدست داشته باش

ت کنیم. حضر و رھبران دینی خود را پرستش نمی ما پیشوایان« عرض کردند:پیامبر 
کنید؟ آیا این  احکام آنھا را پیروی و اطاعت نمی در جواب فرمود: چرا؟ مگر دستورات و

در نھایت باید گفت  »باشید در حالل و حرام تابع نظریات علماء خود ھستید؟ نمی شما
باشد، تا  می که وظیفه تفکر و تحقیق در حوزه دین بر دوش ھر انسان بالغ و اندیشمند

 حسرت و ندامت نگرفته و بیان کند:در روز قیامت انگشت 

َطۡعَنا  ٱ�َّارِ يَۡوَم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ﴿
َ
ٓ أ َ َ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  ٱ�َّ

َ
َوقَالُواْ  ٦٦ٱلرَُّسوَ�۠ َوأ

َضلُّونَا 
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ بِيَ�۠ َر�ََّنا ٓ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ مَِن  ٦٧ٱلسَّ  ٱۡلَعَذابِ َر�ََّنا

 .]۶۸-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� ٱۡلَعۡنُهمۡ وَ 

 و خدا کاش ای« ندیگو می ،شود می خواھد دگرگون آتش در آنان صورتھای که یروز«
 اطاعت خود بزرگان و سران از ما! پروردگارا« ندیگو می ) و٦٦( !»میبود کرده اطاعت را امبریپ

 لعن را آنھا و ده چندان دو عذاب، از را آنان! ) پروردگارا٦٧( !ساختند گمراه را ما و میکرد
 .»)٦٨( !»فرما بزرگی
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که اقوال و امرش منافی حکم  شود می و رھبری زمانی اطاعت بنابر این ھر شخص
 الله تعالی و احکام اسالمی نبوده و خود او مجری قوانین الھی و اسالمی باشد. زیرا

 .»اخلالِق  ةمعصي ملخلوٍق يف ةطاعال «
 .»نباید از ھیچ مخلوقی اطاعت کرد، زمانی که امرش درباره معصیت خالق باشد«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱ�َّ ۡحَبارِ َءاَمُنٓوا

َ
ۡمَ�َٰل  ٱلرُّۡهَبانِ وَ  ٱۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َ�َأ

ِ  ٱ�َّاِس  وَن َعن َسبِيِل  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ِۗ َوَ�ُصدُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ َوَ�  ٱلۡفِضَّ
ِ يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ُۡهمفَبَ  ٱ�َّ ِ�ّ  ِ�

َ
 .]۳۴[التوبة:  ﴾٣٤�ٖ بَِعَذاٍب أ

 را مردم اموال راھبان، و علمای دین از اریی[پند بگیرید زیرا] بس! مومنان ای«
 نهیگنج را نقره و طال که کسانی و! دارندبازمی خدا راه از را آنان و خورندمی بباطل

 .»!ده بشارت دردناکی مجازات به کنند،نمی انفاق خدا راه در و سازندمی خود



 

 
 

 :۲۱فصل 
 مفهوم عبادت

در ادامه تشریح چھار کلمه اله، رب، عبادت و دین، در اینجا به تعریف توحیدی 
گوید:  می بھترین تعریف عبادت از امام ابوالعلی مودودی است کهپردازیم.  می عبادت

تسلیم شدن شخص در برابر خداوند یگانه و به خواسته وی سر نھادن، عبادت یعنی «
به نحوی که ھرگز در مقابل اراده و خواست الله تعالی از خود مقاومت نشان ندھد و از 
وی روی نگرداند، در کردار خویش تنھا رضایت خداوند را در نظر گرفته و اعمال 

  غافل  قتیحق  نیاز ا  مسلمانان. »دخویش را به دلخواه وی و طبق اراده وی انجام دھ
  هک یدانند، در حال یمنحصر م  و حج  روزه ، اتکدر نماز، ز  را فقط  اند و عبادت هماند

،  یستایش و اعمال عبادی دیگر مثل قربانحمد و تفکرات انسان، تمایالت انسان، دعا، 
 اند.  قرار گرفته  عبادت ز درحوزهین  افکو اعت  نذورات، طواف

را   بشر  یزندگابعاد   و تمام  است  هار گستردیبس  عبادت ۀری، دا ر اسالمد
دھا، یو ام  میھا، ب خواھش ھا، ھا، پرستش شیایھا، ن ھا، اطاعت یبندگ  تمامرد. یگ یدربرم

، دعا،  افک، اعت ، طواف یر، قربانو، نذ ، انفاق صدقاتھا،  ھا، محّبت میر، تعظیو شعا  مراسم
  ھمه ]و مقصد  ھدف  با قرار دادن[  یزندگ  روزمّره  یھا تیفّعال  تمام  ۀاضاف  به و...  توّسل
کل امور و خدا بوده تنھا ھدف و مقصد   هک است  الزم .شوند یم  محسوب  عبادت  و ھمه

گر. نیت، فکر و عقیده انسان، یھیچ موجود د  رد، نهیبگ  خدا صورت  یگفته شده تنھا برا
کند. مثال خوابیدن یک عادت روزمره است. اگر انسان برای  می جدا عبادترا از  عادت

رفع خستگی در روز یک ساعت بخوابد، در این حالت فقط ھدف مادی آن که ھمان 
. اگر عقیده انسان به سمت خدا شکل بگیرد، شود می رفع خستگی است، حاصل

ه بر رفع . در اینصورت عالوشود می خوابیدن که یک عادت است تبدیل به عبادت
 .شده و برای آن پاداش دریافت میکندخستگی، خوابیدن عبادت نیز محسوب 

 پس به طور کلی عبادت عبارت است از بندگی، اطاعت، فرمانبرداری و پرستش.
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ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا ۡن َهَدى  ٱل�َّ فَِمۡنُهم مَّ
 ُ ۡت َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ۡن َحقَّ ۚ َوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة ْ ِ�  ٱلضَّ �ِض فَِسُ�وا

َ
ْ فَ  ٱۡ� َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱنُظُروا

 َ�ِ�  .]۳۶[النحل:  ﴾٣٦ٱلُۡمَكّذِ

 اجتناب طاغوت از و د؛یبپرست را کتای خدای« که میختیبرانگ رسولی امتی ھر در ما«
 در پس گرفت؛ را دامانشان گمراھی و ضاللت گروھی و کرد تیھدا را گروھی خداوند !»دیکن

 .»)٣٦( !بود چگونه کنندگان بیتکذ عاقبت دینیبب و دیبگرد نیزم روی
جیر بندگی و تنھا زن نباشدو بزرگان خود  پیشوایانفرمانبردار  انسانبندگی یعنی 

ید، در این نما از خداوند اطاعت خویش، بزرگان  جایه ب و خداوند را بگردن نھاده
نه مقررات  ،دحدود و قوانین خداوند تبعیت کن الزم است که از انسانصورت برای 

انسان فقط بنده الله تعالی است و پیامبران ھم  . حالل و حرام پیشوایان و بزرگان
که انسان را از بندگی سایر مخلوقات به سمت بندگی خداوند دعوت اند  مبعوث شده

 د:کنن

نَا  ِعَبادِيٓ ۞َ�ّبِۡئ ﴿
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
 .]۴۹[الحجر:  ﴾٤٩ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ �

گاه کن که من بخشنده مھربانم. ( بندگانم«  .»)٤٩را آ
ھای  که با ظاھرسازی و روش  اطاعت یعنی انسان به جای رھبران و پیشوایانی

یعنی با طریق مقدس مآبانه و در پوشش به لباس  ،دسازن فریبکارانه مردم را گمراه می
ز فریب ھیکل و قیافه ایشان را و مردم نی ن در اجتماع نفوذ و رسوخ پیدا کردهپاکا
 .خوردند، فقط از اوامر خالق خود تبعیت کند می

مًا عملی اداء کند مانند سجده، سر موجودی آنکه انسان در برابرپرستش یعنی 
بجا  قربتکه بقصد ذر و قربانی و سایر اعمال ، نبارگاهدن ف، بوسیرکوع، قیام، طوا

بیاورد. فرق ندارد که طرف را یک خدای بزرگ و مستقل بداند و یا اعتقاد داشته باشد 
اشته باشد بر اینکه داست، و یا ایمان  ندکه او وسیله شفاعت و تقرب وی به بارگاه خداو

اینکه انسان کسی را مسلط و  باشد. میر عالم با خداوند سھیم و شریک در تدابیر امو
را ند و در مشکالت و مشقات خویش او نگھبان بر نظام اسباب طبیعی این جھان بدا

در سراسر این مورد  ببرد. و سایر دردھا و آالم به او پناه بخواند و موقع مقابله به فقر
 الله دوِن پرستش بندگی، اطاعت ونفی خورد و آن  شم میچه ب مفھومیک در ، قرآن

، ھدف و پرستش بکار رفتهاطاعت  ،به معنای بندگی» عبادت«که  است. در آیاتی



 ١١٣  : مفهوم عبادت۲۱فصل 

به  که نموده داده و مردم را وادار » طاغوت«خود عنوان  بهشیطان است و یا بشری که 
اطاعت نمایند و یا  اوکرده و از را  وی، بندگی جای بندگی و اطاعت از خداوند

است که در ارتباط به زندگی و روش  یو بزرگان ن گروه از رھبرانآ ،ھدفھمچنین 
 و جھی به کتاب و قانون الھی ندارندبرای مردم مقرراتی پیدا و اختراع نموده تو ،معاش

رغم تعلیمات آنھا مردم ھا و صالحانی است که علی یاء، بزرگان، مالئکهاول یا پیامبران،
معبودھا را باطل اعالم قرآن کریم تمام این دانستند.  می أآنھا را شریک خداوند

یا اساسًا آنھا  آنھا اطاعت کنند وندارد که مردم به آنھا بندگی نمایند و یا از  یفرق ،کرده
کند: ھمه آنھا بندگان پروردگارند.  قرآن کریم تصریحًا اعالم میرا پرستش نمایند. 

صلحت ماست و  أھا و زمین است خداوند آنچه در آسمانمالک حقیقی و مالک ھمه 
این دنیای پھناور و تدبیر امور ھمه بدست اوست و بدین منظور بجز او نباید کسی را 

 .پرستش کردبندگی، اطاعت و 

نَّهُ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
ٓ أ ۠  ۥَوَما نَا

َ
� ٓ  ﴾٢٥ٱۡ�ُبُدونِ فَ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲۵[األنبیاء: 

معبودی جز «م که ینکه به او وحی کردیم مگر ایامبری را نفرستادیچ پیھش از تو یما پ«
 .»)٢٥» (دیپس تنھا مرا پرستش کن ست؛یمن ن

 »دین«
 مفھوم این کلمه بر چھار معنی پایدار و استوار است:

 .(چیرگی و غلبه) حاکمیت و سلطه بزرگ -۱
 .(به شکل مشقت بار یا راحت) اطاعت و قبول این حاکمیت و سلطه -۲
 .آید (مقررات و حدود) ی که تحت نظر این حاکمیت پدید میم فکری و عملنظا -۳
مکافاتی که این قدرت بزرگ به خاطر تبعیت یا سرپیچی از این نظام در نظر  -۴

 .گرفته است (مجازات، مکافات، محاسبه و قضاوت)
به معنای سلطه استعمال شده است. و » دین«در معنای اول و دوم، در قرآن، کلمه 

انسان نباید جز برای الله  دارد.خدای منان فقط اختصاص به ص لز اینکه دین خامراد ا
در برابر حاکمیت و فرمان کسی تسلیم شود و بجز ذات مقدس او نباید از کسی ذاتًا 
اطاعت کرده و بندگیش نماید. یعنی تسلیم در مقابل کسانیکه اطاعت از آنھا از سوی 

در رابطه با گردد.  پروردگار بعنوان دستوری صادر نگردیده گناه و جرم محسوب می
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یعنی اگر حکومت مبتنی بر قانون الھی بوده و به  ،است مشابهو دولت نیز  حکومت
آن الزم است و اگر بر اساس  از اطاعت ،خاطر اجرای فرمان پروردگار بوجود آمده است

. در معنای سوم، مراد اطاعت از آن گناھی است بس بزرگ ،استوار شود طاغوتیقوانین 
رع، روش فکری و عملی که انسان به خاطر عبارت است از قانون، ش» دین«از کلمه 

. اگر قانون خداوند متعال شود می پیروی از مقررات و حدود آن، به آن نسبت داده
است، بدون شک انسان در دین پروردگار قرار دارد ولی اگر قانون غیر خدایی است، 

د، باشد. لذا اگر منظور پیروی از دستورات رھبران باش انسان در دین غیر خدا می
آنھا » غیر خدایی دین«را باید با  یمادامی که با قانون الله تناقض دارد، چنین انسان

از ھمه و نیرومندتر از ھمه  ای را برتر نامگذاری نمود. اگر شخصی، قدرت و سلطه
ھای فکری و عملی خویش تابع آن گردد، در دین آنھا قرار  و در روش قدرتھا بداند

به معنی محاسبه و داوری و مجازات استعمال گردیده  دارد. در معنای چھارم، دین
 است. در معنای اول و دوم (حاکمیت و قبول آن):

نَزَل  ۦٓ َما َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدونِهِ ﴿
َ
ٓ أ ا نُتۡم وََءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ ُ إِ�َّ بَِها مِن  ٱ�َّ

  ٱۡ�ُۡ�مُ ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن 
َ
ِ أ ۚ إِ�َّ ِ�َّ ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا

َ
ۡ�َ�َ  ٱلَۡقّيِمُ  ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك َمَر �

َ
َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]۴۰[یوسف:  ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس 

زی جز اسمھائی که شما و پدرانتان آنھا را خدا ید، چیپرست ر از خدا مییی که غیمعبودھا«
نازل نکرده؛ حکم تنھا از آن خداست؛ فرمان داده لی بر آن یچ دلیست؛ خداوند ھید، نیا دهینام

 .»)٤٠دانند! ( شتر مردم نمییولی ب پابرجا دینن است یا د!یر از او را نپرستیکه غ
 در معنای سوم (نظام فکری و قانون):

ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ﴿ ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ أ

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ لَُقِ�َ  ٱلَۡفۡصلِ َولَۡوَ� َ�َِمُة  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ بَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ِ�مٞ  ٱل�َّ
َ
 .]۲۱[الشوری:  ﴾٢١لَُهۡم َعَذاٌب أ

نی برای یاند؟ اگر مھلت مع برای آنھا ساخته دینی اذن خداوند دارند که بی شریکانیا یآ«
 .»)٢١است! (شد و برای ظالمان عذاب دردناکی  انشان داوری مییآنھا نبود، در م

 در معنای چھارم (محاسبه و جزا):

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
ۡدَرٮَٰك َما  ١٧ٱّ�ِينِ يَۡوُم َوَمآ أ

َ
 .]۱۸-۱۷[االنفطار:  ﴾١٨ٱّ�ِينِ يَۡوُم ُ�مَّ َمآ أ

 .»)١٨ست؟ (یچ روز جزا دانی ) باز چه می١٧ست؟ (یچ روز جزا دانی تو چه می«
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 آیه منتخب

ِينَ قَاَل ﴿ ُؤَ�ٓءِ  ٱلَۡقۡوُل َحقَّ َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ ِينَ َر�ََّنا َ�ٰٓ ۡغَوۡ�َ�ُٰهۡم َكَما َغَوۡ�َناۖ  ٱ�َّ
َ
ۡغَوۡ�َنآ أ

َ
أ

نَآ إَِ�َۡكۖ َما َ�نُٓواْ إِيَّانَا َ�ۡعُبُدونَ 
ۡ
 .]۶۳[القصص:  ﴾٦٣َ�َ�َّ�

 گمراه را نھایا ما! پروردگارا« ندیگو یم شده مسلم آنھا درباره عذاب که گروھی«
 به آنان از ما م؛یشد گمراه خودمان که ھمانگونه م،یکرد گمراه را آنھا ما [آری] م؛یکرد

 خود نفس ھوای [بلکه دندیپرستنمی را ما قتیحق در آنان م؛ییجومی زارییب تو سوی
 .»!»کردند] می پرستش را



 

 
 

 :۲۲فصل 
 مصادیق ایمان

ھمانطور که در بخشھای قبل بیان شد، ایمان و عقیده مساله ای است که جز با 
شود و در روز قیامت تنھا مرجع قابل  نمی تفکر فردی در قرآن و آیات خداوند حاصل

باشد. بسیاری از ما در طول زندگی خود با سیل  می استناد در حوزه عقیده قرآن
افکار ما فرزند  ایم. عقاید تحمیل شده از طرف دیگران زندگی کردهعظیمی از افکار و 

ذھن ما ھستند، از این به بعد در مواجه با قرآن و کالم خدا، باید به راحتی عقاید 
مخالف قرآن را از ذھن خود پاک کنیم و ابراھیم وار، سر افکاری که تاکنون به صورت 

از تن جدا کنیم. خداوند برای رستگاری  رااند  دلیل در ذھن ما رشد کرده بی خرافه و
 در روز قیامت دو شرط را در قرآن برای ما تعیین کرده است:

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ۡصَ�ُٰب  ٱل�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ٱۡ�َنَّةِ� أ  ﴾٨٢ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

 .]۸۲[البقرة: 

 آن در شهیھم و بھشتند اھل آنان اند، داده انجام عمل صالح و آورده مانیا که آنھا و«
 .»)٨٢( .ماند خواھند

ْ ﴿ شرط اول ْ ﴿ و شرط دوم ﴾َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ وََعِملُوا  ۵۰باشند. در بیش از  می ﴾ٱل�َّ

ْ ﴿ آیه قرآن کریم، اصطالح ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا تکرار شده که نشان دھنده  ﴾ٱل�َّ
باشد. خداوند در قرآن حتی معیارھای ایمان و عمل صالح  می تاکید خداوند بر این امر

ایمان ارکان اصلی  در کناررا برای ما مشخص کرده است. متاسفانه در جامعه ما 
، در صورتی که ایمان و عقیده به صورت کامال مشخص شود می مفاھیم دیگری نیز بیان

است. مصادیق ایمان در قرآن بیان شده و حتی معیارھای ایمان ھم در قرآن بیان شده 
 در قرآن:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ْ َءاِمنُوا ِ َءاَمُنٓوا ِي ٱلِۡكَ�ٰبِ وَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ َل َ�َ  ۦنَزَّ
ِيٓ  ٱۡلِكَ�ٰبِ وَ  ِ  ٱ�َّ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب نَزَل ِمن َ�ۡبُل

َ
ِ أ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ

 .]۱۳۶[النساء:  ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا لَّ َ�َقۡد َض  ٱ�ِخرِ 
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 کتبی و کرده، نازل او بر که کتابی و امبرش،یپ و خدا به! دیا آورده مانیا که کسانی ای«
 و کتبش و فرشتگانش و به خدا که وکسی دیاوریب مانیا است، فرستاده نیا از شیپ که

 .»)١٣٦( .است افتاده درازی و دور گمراھی در شود، کافر قیامت روز و امبرانشیپ
 :باشند می مورد ۵پس مصادیق ایمان 

 .ایمان به الله -۱
 .ایمان به مآلئکه -۲
 .ایمان به رسل -۳
 .ایمان به کتب -۴
 ایمان به روز قیامت. به آیه زیر دقت کنید: -۵

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ٱۡلِ�َّ ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
َمۡن َءاَمَن  ٱۡلِ�َّ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱلَۡمۡغرِبِ وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ أ

 ِ ِ ب ٰ ُحّبِهِ  ٱلَۡماَل َوَءاَ�  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ وَ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ َذوِي  ۦَ�َ
بِيلِ  ٱۡ�نَ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�َ  وَ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  آ�ِلِ�َ وَ  ٱلسَّ قَاَم  ابِ ٱلّرِقَ َوِ�  ٱلسَّ

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاَ�  ٱلصَّ  ٱلزَّ

ْۖ وَ  ٱلُۡموفُونَ وَ  ِٰ�ِ�نَ بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا َسآءِ ِ�  ٱل�َّ
ۡ
آءِ وَ  ٱۡ�َأ َّ ِس� وَِحَ�  ٱل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َأ

ُ
أ

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

 کوکار]ین [و کیین بلکه د،یکن مغرب و مشرق سوی به را خود روِی  که ستین نیا کی،ین«
 مال و آورده مانیا امبرانیپ و آسمانی کتاب و فرشتگان و قیامت و خدا به که است کسی
 در واماندگان و نانیمسک و مانیتی و شاوندانیخو به دارد، آن به که ای عالقه ھمه با را خود

 کسانی ن]ی[ھمچن و پردازد می زکات و دارد می برپا را نماز کند؛  انفاق بردگان، و سائالن و راه
 و ھا یماریب و ھا تیمحروم برابر در و کنند می بستند، وفا عھد که ھنگامی به خود عھد به که
 نھایا و ندیگو می راست که ھستند کسانی نھایا دھند؛ می خرج به استقامت جنگ، دانیم در

 .»)١٧٧( !زکارانیپرھ ھستند
مورد بیان شده علم پیدا کند، به  ۵ایمان یعنی انسان عالوه بر اینکه بوسیله تفکر به 

یقین ھم برسد. ایمان به خدا اصل اول از ایمان به غیب است و یعنی انسان به الله به 
خود یقین پیدا کرده و تنھا او را  یگانه اله و رب و آفریننده عالم غیب و طبیعتعنوان 

، خالصه اینکه شرط توحید واقعی را در مورد وی عبادت کرده و از دین او پیروی کند
وجود نیز خدا، ایمان به صفات خداوند وجود و ذات ایمان به  کنار. در به جای آورد

آورده و خدا به کلیه صفات خداوند نیز ایمان ذات دارد، یعنی انسان پس از ایمان به 
الله ایمان ذات . در اینصورت ما به صفات نیز بجای آوردشرط توحید را در مورد آن 
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داریم و به کلیه صفات خداوند مثل رحمان، رحیم، خالق، رزاق، عادل و ... نیز ایمان 
و ھمچنین عقیده داریم که خداوند نه تنھا در ذاتش، بلکه در صفاتش نیز  داریم

صفت برای  ۹۹رآن . در قیکتاست و ھیچ مخلوقی به صفات خداوند نیز راه ندارد
گویند. زیر مجموعه دیگر ایمان به  می خداوند بیان شده است که به آنھا اسماُء الُحسنی

باشد. ایمان به قضا و قدر یعنی انسان با توجه به قرآن به این یقین  می خدا، قضا و قدر
رسد از طرف خداوند بوده و  می برسد که کلیه خیر و شری که در این دنیا به او

در ایمان به خدا باید شرط اصلی  کنم که می تکرارباشد.  می ه آزمایش انسانبواسط
توحید رعایت شود، یعنی اقرار به وحدت خدا و اینکه ھیچ وقت شریک و واسطه 
نداشته و نخواھد داشت. پس بطور خالصه ایمان به الله عبارت است از ایمان به ذات 

 ن به قضا و قدر و ایمان به اصل توحید.الله تعالی، ایمان به صفات باریتعالی، ایما
ایمان به مآلئکه (فرشتگان) دومین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با 

اعتقاد داشته باشد. مآلئکه ای  مخلوقات عالم غیبتوجه به قرآن، به مآلئکه به عنوان 
آنھا  وجود.)، به که در قرآن از آنھا نام برده شده (مثل جبرئیل، مالک، ملک الموت و ..

ولی به طور  فرشتگانی که در قرآن از آنھا نامی برده نشدهھمچنین به ایمان داریم و 
ایمان داریم. اطالعات ما راجع به مآلئکه فقط در حدی نیز  کلی به آنھا اشاره شده

است که از طریق قرآن به عنوان آخرین و جدیدترین کتاب آسمانی به ما رسیده است. 
در برخورد با این مساله باید نھایت دقت را به خرج دھیم. ھرگاه با کتاب، بنابر این 

آن  مطلب یا سخنی برخورد کردیم که در مورد فرشتگان غلو کرده بود باید به راحتی
کنند جز بافته ذھن خودشان  می کنار بگذاریم، زیرا افرادی که این مطالب را بیانرا 

 رداخته ذھن خودشان را به الله تعالی نسبتساخته و پھای  نیست و در حقیقت دروغ
 دھند، ولی اگر مطلب بیان شده از قرآن بود، باید آن را قبول کرد. می

ایمان به کتب آسمانی سومین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با 
 وحی از عالم غیببه عنوان (زبور، تورات، انجیل و...) توجه به قرآن، به کتب آسمانی 

 اعتقاد داشته باشد. ھمچنین عقیده داریم که قرآن آخرین کتاب آسمانی و وحی ُمنَزل
 باشد. می

ایمان به رسل (پیامبران) چھارمین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان 
ھای عالم غیب و عالم  رابطهبه عنوان (نوح، ابراھیم و ...) با توجه به قرآن، به رسل 
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آخرین پیامبر  ج محمد نبی. ھمچنین ایمان داریم که ه باشداعتقاد داشت طبیعت
 باشد. می خداوند

ایمان به قیامت آخرین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با توجه به 
و روزی که ھمه  خاتمه عالم طبیعت و آغاز عالم غیبقرآن، به روز قیامت به عنوان 

، شود می حساب و کتاب انس و جن رسیدهشوند و به  می مخلوقات در آن روز محشور
اعتقاد داشته باشد. روز قیامت در قرآن با اسامی یوم الفصل، یوم القیامه، الساعه، 
الحاقه و ... نام برده شده است. زیر مجموعه ایمان به قیامت، ایمان به بھشت و جھنم 

در حدی است قرار دارد. مثل موارد قبل اطالعات ما راجع به قیامت و بھشت و جھنم 
که از طریق قرآن به عنوان آخرین و جدیدترین کتاب آسمانی به ما رسیده است. البته 
این اطالعات اصال کم نیست و در قرآن آنقدر از وقایع روز قیامت و عذاب جھنم و لذات 

. بنابر این شود می بھشت سخن به میان رفته که تصویر کاملی برای ما در ذھن حاصل
طالبی که در مورد روز قیامت و بھشت و جھنم به گزافه گویی در برخورد با م

 باید مراقب بود و اگر مطلب بیان شده از قرآن بود، باید آن را قبول کرد.اند  پرداخته
با توجه به موارد گفته شده، به نظر شما کدامیک از دو فرد زیر از ایمان و عقیده 

کند،  می شروع به تصحیح عقاید خود، قرآن کریم باراستین بر خوردار است: فردی که 
کند....  می این فرد فقط به خدا توکل کرده و در راه اصالح عقیده خود، در قرآن تفکر

یا فردی که قرآن را مھجور و متروک کرده و پیوسته راجع به مفاھیم غیب از علمای به 
 ی خواندهو حدیث جعلی که برای و کالمکند و به جای قرآن، ھر  می ظاھر دینی تقلید

کند؟ ایمان ھمانند یک ظرف زیبا است که ھیچ گونه ترک و  می را قبول شود می
شکستگی (اضافه و کم و خلل) در آن نباید باشد، زیرا الله کلیه مصادیق ایمان را در 
قرآن برای ما بیان کرده است. ایمان به ھمه پنج مورد گفته شده، ایمان به غیب است، 

عالم غیب و عالم طبیعت است، فرشتگان مخلوقات خداوند زیرا خداوند خود خالق 
ھستند که در عالم غیب قرار دارند، کتب آسمانی وحی بوده و از عالم غیب به ما 

عالم غیب و ماده ھستند و روز قیامت، بشر نسبت به ھای  پبامبران رابطه اند، رسیده
گاه  :شود می عالم غیب آ
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ِينَ  ٢يهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ َ� َرۡ�َبۛ �ِ  ٱلِۡكَ�ُٰب َ�ٰلَِك ﴿ ِ  ٱ�َّ َو�ُقِيُموَن  ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب
لَٰوةَ  ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٱلصَّ ِينَ وَ  ٣َوِممَّ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ يُۡؤِمُنوَن بَِما

 ِ ِ َو�  .]۴-۲[البقرة:  ﴾٤ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ�ِخَرة

 )٢( .است زکارانیپرھ تیھدا هیما و ندارد راه آن در شک که است عظمتی با کتاب آن«
 به که مواھبی و نعمتھا تمام از و دارند می برپا را نماز و آورند می مانیا بیغ به که کسانی

 تو از شیپ آنچه و به شده نازل تو بر آنچه به که آنان و )٣( .کنند می انفاق م،یا داده روزی آنان
 .»)٤( .دارند نیقی زیرستاخ به و آورند می مانیا ده،یگرد نازل

 دھیم. به آیه زیر دقت کنید: می با یک مثال بحث را ادامه

ْ قَۡوٗما َ�ِٰسقِ�َ  ۥقَۡوَمهُ  ٱۡستََخفَّ فَ ﴿ ُهۡم َ�نُوا ۚ إِ�َّ َطاُعوهُ
َ
ٓ َءاَسُفونَا  ٥٤فَأ ا ِمۡنُهۡم  ٱنَتَقۡمَنافَلَمَّ

ۡ�َعِ�َ 
َ
ۡغَرۡقَ�ُٰهۡم أ

َ
 .]۵۵-۵۴[الزخرف:  ﴾٥٥فَأ

 !بودند فاسق قومی آنان کردند؛ اطاعت او از جهینت در شمرد، سبک را خود قوم فرعون«
 .»میکرد غرق را ھمه و میگرفت انتقام آنھا از آوردند، خشم به را ما که ھنگامی ) اّما٥٤(

خفیف بررسی نحوه حکومت فرعون بر مردم بسیار جالب است. فرعون بوسیله 
 گفت که شما ھیچ می کرد. وی مرتبًا به مردم می مردم بر آنھا حکمرانی کردن

مرتبا  حکومتشفھمید. در طول زمان  نمی فھمید، شما ھیچ نمی فھمید، شما ھیچ نمی
کردند،  نمی کرد. در ابتدا مردم مسلمًا مردم قبول می این جمله را برای مردم تکرار

، »فھمید نمی شما ھیچ«گوید  می رتبًا به ماولی پس از مدتی با خود گفتند اینکه وی م
 فھمیم. بعد از آن به فرعون گفتند: تو مرتبا به ما نمی حتما چیزی وجود دارد که ما

فھمیم، پس از این به بعد، تو بگو که ما چکار کنیم، و فرعون ھم  نمی گویی که ھیچ می
و  ارباب آنھا کرد کنترل قومش را در دست گرفت و کم کم بر آنھا چیره شد و خود را

دقیقا مشابه زمان  امروزی، وضعیت بسیاری از جوامع. در این بار از او اطاعت کردند
ھیچ کس «گویند  می مرتبًا به مردم پیشوایانبسیاری از فرعون است. در زمان ما ھم 

و تقلید را اند  و مردم ھم که قرآن و تفکر را کنار گذاشته »فھمد نمی به جز ما قرآن را
حرف این افراد را حجت خود قرار داده و زندگی این دنیا و آن  اند، پیش گرفتهدر 

که با اند  جوری به مردم تحمیل کرده گمراه پیشوایانکنند.  می دنیای خود را تباه
اینگونه . مردم ما ھم که توسط شود می وجود ما، تفکر انسانھای دیگر گناه محسوب



 ١٢١  : مصادیق ایمان۲۲فصل 

فھمند، به راحتی قرآن  نمی کنند که قرآن را یم کشیده شده و فکر استخفافبه  افراد
 اند. را کنار گذاشته

برای دور نگه داشتن  طکه ھمه فقایم  تاکنون با جمالت زیاد زیادی برخورد کرده
قرآن ھفت بطن دارد و در درون ھر بطن «جمالتی مثل  اند. مردم از قرآن درست شده

تاویل « ،»تاویل قرآن معنی دیگری داردقرآن یک معنی دارد ولی « ،»داردآن ھزار الیه 
قرآن اصلی دست امام زمان قرار دارد و دست ما «، »داند نمی قرآن را ھیچ کسی

 و بسیاری جمالت از این قبیل که با کمی تفکر در خود قرآن به راحتی »نیست
توان به باطل بودن آنھا پی برد. پس از اختراع اینگونه جمالت گمراه کننده برای  می
ر نگه داشتن مردم از قرآن، سعی شده که خالء و فاصله مردم با قرآن را با ادعیه دو

اند  احادیث جعلی درست کرده ،ساختگی پر کنند. به طور مثال در بسیاری از کتب
(مردم ھم با  خواندن قرآن است بارمبنی بر اینکه ثواب خواندن فالن دعا برابر ھزار 

کنند که اگر چنین است به جای  می پیش خود فکریک حساب کتاب دو دو تا چھار تا، 
. آیا این افراد خود را برم) می خوانم و ھزار برابر اجر می خواندن قرآن فالن ادعیه را

کنند؟ امروزه  می که برای انسانھا ثواب تقسیماند  جای الله تعالی و پیامبرش قرار داده
اید خدا را عبادت کنند، نه آنگونه ، مردم بدارند یم  دوست افراد مذھب نما  هک  آنگونه

از   هک  گونهآن که خدا در کتب آسمانی خود از ما خواسته است و متاسفانه امروزه
کنند که  می ھمه فکر. شود ینم  یروی، از خدا پشود می  افراد اطاعتنظریات این 

. امروز دیگر باید جلوی غفلت مردم گرفته شود، شود می عبادت فقط در نماز خالصه
 وگرنه ھمه ما نیز به آتش این غفلت خواھیم سوخت.

ةٗ  ٱۡمرِيٖٕ بَۡل يُرِ�ُد ُ�ُّ ﴿ َ نَ�َّ ن يُۡؤَ�ٰ ُصُحٗفا مُّ
َ
 .]۵۲[المدثر:  ﴾٥٢ّمِۡنُهۡم أ

 .»!شود فرستاده او برای خدا] سوی [از ای جداگانه نامه دارد انتظار آنھا از کدام ھر بلکه«

 
 
 

 آیه منتخب

ْ وَ ﴿ ُقوا ِينَ فِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  ٱ�َّ ۖ وَ  ٱ�َّ ٗة ْ مِنُ�ۡم َخآصَّ ْ َظلَُموا نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ َشِديُد  ٱ�َّ

 .]۲۵[األنفال:  ﴾٢٥ٱۡلعَِقاِب 

 خواھد فرا را ھمه [بلکه رسدنمی شما ستمکاران به تنھا که دیزیبپرھ ایفتنه از و«
 .»!دارد دیشد فریک خداوند دیبدان و کردند] اریاخت سکوت گرانید که چرا گرفت،



 

 
 

 :۲۳فصل 
 شرک: از گذشته تا امروز

و   از سنگ  شده  ساخته  یبتھا  فقط  تیجاھل  اعراب که تصّور دارند مردم امروزه
 ارائه  این بتھا  را به  تقاضایشانو  و دعا  خدا قرار داده  یک.را شرو..  و طال و نقره  چوب

و   فرشتگان  نماد،  یسنگ  یبتھا . است  امًال اشتباهکپندار   نیا  هک  یدر صورت اند، کرده می
آنھا   یبرا  ز اعرابیآم کشر  و اعمال  معبود قرار گرفته  در واقع  هک بودند  افراد صالح

و  بودهاز جنس سنگ و چوب  بتھا مردم جاھلیت عقیده داشتند که ! گرفت یم  انجام
توانیم با خدا رابطه  نمی ولی ما انسانھا گناھکار ھستیم و مستقیما ،ھیچ گناھی ندارد

و بوسیله آنھا به خدا تقرب بجوییم.  پس باید این بتھا را واسطه قرار دھیمبر قرار کنیم، 
بودند و   ینید  بزرگانھا و  تیشخص  لدند، سمبیپرست یم  عرب  نکیمشر  هک  ییبتھا  پس

  و رافع  حاجات  ۀآنھا را برآورند  هک  بوده  اشخاص  ھمان  یبرا  ، عبادتشان در واقع
  رسول  هک ھنگامیاند:  آورده  نیز چنیھا ن رهیو س  خیتوار  تمام دانستند. یم  التکمش

و   از فرشتگان  ییھا مجّسمه  در آن  هکد یشد، د  عبهکرد و وارد ک  را فتح  هکم (ص)خدا 
م یابراھحضرت ، جدشر یو تصو  ، مجّسمه انیم  در آن  هکاند  ردهک  خدا نصب  امبرانیپ
ھمچنین مجسمه .  گرفت یم  فال  و با آن  داشت  دست  به  یر چوبیچند ت  هکز بود ین

بود. آنھا   شده  ساخته  از چوب  هکز در آنجا بود ین  یبوترک  ۀمجّسمحضرت اسماعیل و 
حضرت   ۀمجّسم  به  با دّقت  ، سپس انداخت  نیو بر زم  ستکش  شیخو  با دسترا 

اند!  ردهکر یتصو  نیشد! پدر ما را چنکخداوند آنھا را ب«و فرمود:   ستیم نگریابراھ
  فیحن  هکنبود، بل  یحیو مس  یھودی  می! ابراھ ار داشتک  چه  یریرھا و فالگیبا ت  میابراھ

  اعراب  هک  ییبتھا  انیاز م ».نبود  ھم  انکو ھرگز از مشر بود  خالص  و مسلمان
»  ھبل«بتھا   نیا  ۀاز جمل  هکبودند   شده  ساخته  انسان  ۀبا چھر  یا دند، دستهیپرست یم

  دهیبرپا گرد  شیبرا  یمعابد بزرگ  که نماد ھابیل بود که مظلومانه کشته شد و  بوده
،  یی، طال یسنگ  یبتھا  انسان  لکش  به  ادبود افراد صالحی  یبرا  یجاھل  ند. اعراببود
  به  لهیوس  نیختند تا بدیر یآنھا م  یپا  خود را به  یھایقربان  ساختند و خون یم  یچوب

  نیا  قتیرا از حق  یجاھل  اعراب  هک  خواست  ، اسالم جھت  نیھم  به ند.یجو  خدا تقّرب



 ١٢٣  : شرک: از گذشته تا امروز۲۳فصل 

گاه سازد:  یم  دهیر از خدا پرستیغ  هب  هک  ییبتھا  یعنیھا  واسطه ھا و  مجّسمه  نیاشدند، آ
  ادبود افراد صالحی  و در واقع د ـیطلب یم  کمک  د و بهیپرست یر از خدا میغ  به  هک  ییبتھا

ر و یخ  قدرت  چیو ھخدا ھستند   شما، بندگان  ـ ھمچون دیپندار یار مکویکن  و گذشتگان
  یا قدرتیآ  و باالخرهدارند؟   و چشم  ا گوشیدارند، آ پا و  ا مگر دستی، آ ندارند  یشّر 

  چیھ  کش  بدون ند؟یگو  پاسخ  تانیادھایفر  د بهشما باشد و بتوانن  قدرت  مافوق  هکدارند 
  یلتیفض  هچ  آنان  ز داشتند، مگر بهیرا ن نھایاگر ھمه ا  تازه .نھا را ندارندیاز ا  دامک

شدند. خداوند متعال در این  یقوا برابر م  شما در تمامًا با تینھا داد؟ یم  یبشر  مافوق
 فرماید: می رابطه چنین

ْ َمۡكٗر� ُكبَّاٗر�﴿ ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ�  ٢٢َوَمَكُروا ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ َوقَالُوا
� َضلُّواْ َكثِٗ�ۖ� َوَ� تَزِدِ  ٢٣َ�ُغوَث َو�َُعوَق َو�َۡ�ٗ

َ
ٰلِِم�َ َوقَۡد أ  .]۲۴-۲۲[نوح:  ﴾٢٤إِ�َّ َضَ�ٰٗ�  ٱل�َّ

ان و بتھای یوگفتند: دست از خدا )٢٢( می به کار بردندیمکر عظ ]رھبران گمراه[و «
 )٢٣د! (یرا رھا نکن» نسر«و » عوقی«، »غوثی«، »سواع«، »َود«بتھای  ]اً خصوص[د یخود برندار

 .»)٢٤. (کنیم نمی زیاد گمراھی راظالمان جز  و برایاری را گمراه کردند یبس و گروه
» ّسریالم  المصحف«ر خود یدر تفس»  یسیع  لیعبدالجل«تر کددر رابطه با آیه قبل، 

مشھورتر و   پرستان ر بتھا در نزد بتیاز سا  هکبودند   یبت  نھا، پنجیا« : است  آورده  نیچن
،  و بعد از فوتشان  بوده  یو صالح  خداشناس  انسان  نھا، نامیاز ا  یکاند. ھر  بزرگتر بوده

و   و واسطه  ساخته  یبت  و بعدھا از آنان  برپا نموده  را بر سر قبرشان  ییھا و بارگاه عمارت
  نیا  هک  یھنگام اند و بوده  یو صالح  دهیفراد برگزا  ینھا اسامیا ».اند! شمرده  عشانیشف

از   یادگاریادبود و ی  عنوان  به  ، محّبانشان زمان  اند، بعد از گذشت ا رفتهیدناز   بندگان
و   بزرگداشت  به  مک مکنمودند.   آنھا منسوب  ردند و بهک  درست  ییھا ، مجّسمه شانیا

آنھا   و پرستش  عبادت  به  یبعد  ینسلھا  هک  ییاند تا جا ھا پرداخته مجّسمه  آن  میتعظ
فرد   آنھا چون«فرمود:   یماریدر بستر ب جخدا   رسول  هک  شده  تی. رواشدند  دهیشک

ھا و  ردند، و مجّسمهک یبنا م  یمعبد  قبرش  یرد، بر روک یم  فوت  انشانیدر م  یصالح
ھایی را که  اله». خداوند ھستند!  بندگان  نیبدتر  ساختند. آنان یرا م یریتصاو
 بالً ھا نبودند، بلکه از میان افراد بشر که ق و بت پرستیدند، تنھا از جن و مالئکه می

 وفات کرده بودند نیز الھه انتخاب کرده بودند:



 انسان عاقل    ١٢٤

ِينَ وَ ﴿ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡحَيآءٖ�  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
أ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ 
َ
ِينَ ُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ فَ إَِ�ٰهُ  ٢١َوَما �َۡشُعُروَن � ِ  ٱ�َّ قُلُوُ�ُهم  ٱ�ِخَرةِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب

ونَ  ۡسَتۡكِ�ُ نِكَرةٞ وَُهم مُّ  .]۲۲-۲۰[النحل:  ﴾٢٢مُّ

 ھم خودشان بلکه کنند؛ نمی خلق را زییچ خوانند، می خدا از ریغ که ییمعبودھا«
 چه در دانند نمی و ای ندارند بھره اتیح از ھرگز که ھستند مردگانی آنھا )٢٠( !مخلوقند

 مانیا آخرت به که کسانی اّما است؛ گانهی خداوند شما معبود )٢١( !شوند می محشور زمانی
 .»)٢٢( .مستکبرند و کند می انکار را] [حق شانیدلھا آورند، نمی

اعراب جاھلیت به وجود خداوند به عنوان یگانه خالق آسمانھا و زمین اعتقاد 
توانند به طور مستقیم از خدا  نمی ولی اعتقاد آنھا مبنی بر این بوده که آنھا اند، داشته

 در خواست کنند و حتما در این میان باید یک واسطه وجود داشته باشد.
نکته: کافر کسی است که وجود خدا، قیامت، رسل،کتب و مالئکه را قبول  **

 کند و یا به آنھا توھین می نکارمات دین را او یا یکی از آنھا و یا یکی از مسلّ  ندارد
و معموال  . مشرک کسی است که برای خداوند یگانه شریک یا واسطه قرار دھدکند می

. منافق کسی است که بخاطر دھد می نزدیکی به الله تعالی انجام خاطراینکار را به 
 کند. می منافع خود چیزی مغایر آنچه در دل دارد اظھار

 به آیات زیر دقت کنید:

ِينَ َ� َ�ۡملُِك وَ ﴿ َ�َٰعةَ يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ِ  ٱلشَّ  ٨٦وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ َمن َشِهَد ب
ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ  ۡ�َُهم مَّ

َ
ۖ َولَ�ِن َس� ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  ٱ�َّ َّ�

َ
ُؤَ�ٓءِ قَوۡمٞ �َّ  ۦَو�ِيلِهِ  ٨٧فَ� َ�َٰرّبِ إِنَّ َ�ٰٓ

 .]۸۸-۸۶[الزخرف:  ﴾٨٨يُۡؤِمُنونَ 

ستند؛ مگر آنھا که شھادت به یخوانند قادر بر شفاعت ن ر از خدا مییو کسانی را که غ«
گاھند! ( حق داده ده، قطعًا یو اگر از آنھا بپرسی چه کسی آنان را آفر )٨٦اند و بخوبی آ

امبر یپت یآنھا چگونه از شکا )٨٧شوند؟ ( ند: خدا؛ پس چگونه از عبادت او منحرف مییگو می
 .»)٨٨] (شوند؟ غافل می[» آورند نمی مانینھا قومی ھستند که ایپروردگارا! ا«د: یگو که می

 ھمچنین:

ۡن َخلََق  ٢٤ُ�َمّتُِعُهۡم قَلِيٗ� ُ�مَّ نَۡضَطرُُّهۡم إَِ�ٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َولَ�ِن َس�  ٱلسَّ

�َض وَ 
َ
ۚ َ�َُقولُنَّ  ٱۡ� ُ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل  ٱ�َّ

َ
ِۚ بَۡل أ ِ َما ِ�  ٢٥ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ  ٱلسَّ

�ِض� وَ 
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .]۲۶-۲۴[لقمان:  ﴾٢٦ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ



 ١٢٥  : شرک: از گذشته تا امروز۲۳فصل 

دی وادار یم، سپس آنھا را به تحّمل عذاب شدیکن مند می ا بھرهیما اندکی آنھا را از متاع دن«
ده است؟ مسّلمًا ین را آفریو ھرگاه از آنان سؤال کنی چه کسی آسمانھا و زم )٢٤م! (یساز می
آنچه در  )٢٥دانند! ( شتر آنان نمییولی ب ]دیکه خود شما معترف[ند: الّله، بگو: الحمد لّله یگو می

 .»)٢٦ش است! (یسته ستایاز و شاین ن است از آن خداست، چرا که خداوند بییآسمانھا و زم
بودند و   ردهکن  خدا را فراموش زمان  ر آند  اعراب  هک  داستی، پ قیحقا  نیا  به  توّجهبا 

و   یگمراھ  یدانستند، ول یز میچ  رّب ھمه و  ، رازق ک، مال خالق  اناو را ھمچن
و   ند و سلطهشناخت ی، نم خود خداوند خواسته  هک  خدا را چنان  هک  بوده  نیا  انحرافشان

  اعراب  جھت  نیھم  به رفتند.یپذ ی، نم شیخو  یزندگ  امور و شؤون  یۀلکرا در   قانونش
و   ھر دو را داشتند، جمع  هکبتھا   خدا و اعتقاد به  به  مانیا  انیم  هکردند ک   یسع

 ،روند یم  آسمان  گفتند: دعاھا به یم  هکبود  جھت  نیبرقرار سازند، و از ھم  یا رابطه
،  یپارت  بدون باال  در عالم  هکردند ک یر مکنھا فآ شوند! ینم  رفتهیپذ  واسطه  بدون  یول

ر کف  ، به اشتباه  نیدر اثر اشود!  ینم  رفتهیپذ  یسک  حرف  و صدقه  ی، قربان یباز واسطه
خدا   را به خود  جیھا، دعاھا و حواآن  ۀلیوس  تادند تا بتوانند بهاف  خدا و خلق  نیب  ۀواسط

را ھا  این واسطه  آنان  ،یاز مّدت  خود قرار دھند. پس  یدعا  یکرا شر  برسانند و آنان
ر و شر یخ  قدرت  آنان  هکو معتقد شدند  هردک  بشر محسوب  یبرا  انیو ز  نفع  کمال

را   دهیاین عق،  میرک  قرآن رند!یا بگیبدھند و   ییزھایچاز طریق غیب توانند  یدارند و م
و   بتھا را از نظر ذات  نیما ا گفتند یم  هک  شانیا  ۀد، و بھاننک یم  وھشکن  شّدت  به

 یگانه  یخدا  ما را به  هک  میپرست یآنھا را م  جھت  نیبد  هک، بل مینک ینم  عبادت  گوھرشان
 شمارد: یمردود م  طور قاطع  سازند، به  یکنزد

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
ِ  ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّآ أ َ  ٱۡ�ُبدِ فَ  ٱۡ�َقِّ ب ُ  ٱ�َّ ِ  ٢ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ َّ�ِ �َ

َ
 ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ �

ِينَ وَ  ْ  ٱ�َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَا
َ
ِ أ َ ُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُۡ�ُم  ٱ�َّ

َ بَيۡنَُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�ۡتَلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  ٱ�َّ َراَد  ٣َكفَّ
َ
ُ لَّۡو أ ن  ٱ�َّ

َ
أ

ا �َّ  ا َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ ُسۡبَ�ٰنَهُ  ۡصَطَ�ٰ َ�تَِّخَذ َوَ�ٗ ُ ُهَو  ۥۖ ِممَّ ارُ  ٱلَۡ�ِٰحدُ  ٱ�َّ  .]۴-۲[الزمر:  ﴾٤ٱلَۡقهَّ

ن خود را برای او یم؛ پس خدا را پرستش کن و دین کتاب را بحّق بر تو نازل کردیما ا«
گاه باش )٢خالص گردان. ( ای یر خدا را اولین خالص از آن خداست، و کسانی که غید که دیآ

نکه ما را به خداوند یم مگر بخاطر ایپرست نھا را نمییا«ن است که: یلشان ایخود قرار دادند، دل
کند؛ خداوند  ان آنان در آنچه اختالف داشتند داوری مییامت می، خداوند روز ق»ک کنندینزد

اگر [بفرض محال] خدا  )٣کند! ( ت نمییکننده است ھرگز ھدا  آن کس را که دروغگو و کفران
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د؛ پاک و یگزیخواست برم ان مخلوقاتش آنچه را مییخواست فرزندی انتخاب کند، از م می
 .»)٤روز است! (یکتای پی]. او خداوند فرزند داشتن منّزه است [از
 ھمچنین:

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َ�َمۡن أ َب � ٱ�َّ ۡو َكذَّ

َ
َ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ِ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ١٧ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  ٱ�َّ
ِۚ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�َنّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
 ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٓ  ٱ�َّاُس َوَما َ�َن  ١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ ٗة َ�ِٰحَدٗة فَ إِ�َّ مَّ
ُ
ْۚ أ َولَۡوَ� َ�َِمةٞ َسَبَقۡت ِمن  ٱۡختَلَُفوا

ّ�َِك لَُقِ�َ بَۡيَنُهۡم �ِيَما �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ   .]۱۹-۱۷[یونس:  ﴾١٩رَّ

ب یات او را تکذیا آیبندد،  چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می«
پرستند  ی را مییزھایر از خدا، چیآنھا غ )١٧(کند؟! مسلمًا مجرمان رستگار نخواھند شد!  می

عان ما نزد خدا ینھا شفیا :ندیگو بخشد؛ و می رساند، و نه سودی می ان مییکه نه به آنان ز
ن سراغ ندارد؟ منزه است ید که در آسمانھا و زمیدھ زی خبر مییا خدا را به چیھستند! بگو: آ

ھمه مردم اّمت واحدی  ]در آغاز[ )١٨دھند! ( میانی که قرار یاو، و برتر است از آن ھمتا
ع یدرباره عدم مجازات سر[بودند؛ سپس اختالف کردند؛ و اگر فرمانی از طرف پروردگارت 

 .»)١٩شد. ( ان آنھا در آنچه اختالف داشتند داوری مییاز قبل صادر نشده بود، در م ]آنان
لی مشکل اصلی بشر از و اند، درست است که بسیاری از اقوام گذشته کافر بوده

ابتدا تاکنون، کفر نبوده و بیشتر پیامبران از ابتدا تاکنون برای از بین بردن شرک 
 اند، پرستیده می زیرا اکثر ادیان به نوعی خدا را قبول داشته و خدا را اند، مبارزه کرده

 ولی مشکل اصلی اینجاست که این مسیر پرستش پر از شرکیات بوده است.
 شما: به نظر شما آیا مشکل بیان شده در باال کامال از بین رفته است؟سوال ما از 

 
 
 
 
 
 

 آیه منتخب

ِ َمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  ٱ�َّ
َ
ِۖ أ ِينَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ِۗ َولَۡو يََرى  َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ ِينَ َءاَمُنٓوا ْ إِۡذ يََرۡوَن  ٱ�َّ نَّ  ٱۡلَعَذاَب َظلَُمٓوا

َ
ِ َ�ِيٗعا  ٱلُۡقوَّةَ أ َّ�ِ

نَّ 
َ
َ َوأ  .]۱۶۵[البقرة:  ﴾١٦٥ٱۡلَعَذاِب َشِديُد  ٱ�َّ

 را آنھا و کنندمی انتخاب خود برای خداوند از ریغ ییمعبودھا مردم از بعضی«
 مشرکان [از خدا به عشقشان اند،آورده مانیا که آنھا اّما. دارندمی دوست خدا ھمچون

 خدا ریغ معبودی [و کردند ستم که آنھا و است دتریشد معبودھاشان] به نسبت
 آِن  از قدرت تماِم  که دانست خواھند کنند، مشاھده را عذاب که ھنگامی دند]یبرگز

 .»است دیشد مجازات دارای خدا و خداست
 



 

 
 

 :۲۴فصل 
 شرک و گمراهی

 ادیفر  را به) دون الله( غیر از خدابا خدا،   ا ھمراهیخدا   یجا  بهامروزه مردم 
و   ، استغاثهدھایو ام  میھا، ب خواھشھا و  ھا، درخواست شیایو دعاھا و ن خوانند می

ند: دعاھا یگو یو م ساخته غیر خدا  را متوّجه  و ھمه  ھمه، ..ھا و. و استعاذه  استعانت
  نیامروزه چن شوند! یم  رفتهیروند و پذ یم  آسمان  ھا به واسطه  نیا  قیتنھا از طر

،  شده  نازل دون الله  و وساطت  کشرکفر،   ۀدربار  هک قرآن  اتیآ  تمام  هک پندارند می
  و البته است،  شده  آنھا نازل  ۀو تنھا دربار  داشته  اختصاص  یجاھل  اعراب  به  فقط  یھمگ

  به  توّسل  یحتّ   هکاند  هشد  یراتیتفس  به  قائل  هکو بل ردهکن  بسنده  مقدار ھم  نیھم  هب
  ی، ھمگ شده  نازل  نکیمشر  ۀدربار  هک  یاتیند: آیگو یم امروزه دانند! می زیر خدا را جایغ

اند و این آیات سایر  بوده  یسنگ  یبتھا  در قالب تنھا  هک  است  ییاکو شر ھا واسطه  ۀدربار
خدا   ۀستیاء شای، امامان، پیامبران و اول فراد صالحاھمانند انسانھا، جن،  دون اللهموارد 

  ارتیز  به نفر  ھر روز ھزارانگیرند. به دور و بر خود نگاھی بیاندازید،  نمی را در بر
جز   هکزند  یسر م  یاعمال  روند و از آنان یم  صالح، امامزادگان و امامانافراد   آرامگاه

که برای این ایم  . آیا تاکنون فکر کرده بر آنھا گذاشت  توان یرا نم  یگرید  نام»  عبادت«
کار چه دلیلی داریم؟ آیا در قرآن به این کار توصیه شده است؟ آیا پیامبر اسالم این کار 

دانیم که در  می توصیه کرده که بقیه امت این کار را انجام دھند؟ ھمهرا انجام داده و 
توان تقلید کرد، زیرا عقیده انسان تنھا از طریق تفکر در آیات آفاقی  نمی عقیده و ایمان

(تفکر در طبیعت، کائنات و خلقت)، آیات انفسی (تفکر در خلقت و پیچیدگی خود 
 . آیا برای کارھایی که انجامشود می انسان) و آیات قرآن (تفکر در وحی) حاصل

خواھید سرنوشت  می توان نام دیگری نھاد؟ آیا می دھیم جز تقلید کورکورانه در دین می
 تقلید کورکورانه در دین را از زبان خود قرآن بشنوید؟ پس آیات زیر را بخوانید:

وَن ِ� ﴿ ْ َ�َيُقوُل  ٱ�َّارِ �ۡذ َ�َتَحآجُّ ُؤا َعَ�ٰٓ ِ  ٱلضُّ ْ يَن لِ�َّ ٓوا إِنَّا ُكنَّا لَُ�ۡم َ�َبٗعا َ�َهۡل  ٱۡستَۡكَ�ُ
ۡغُنوَن َ�نَّا نَِصيٗبا ّمَِن  نُتم مُّ

َ
ِينَ قَاَل  ٤٧ٱ�َّارِ أ ْ  ٱ�َّ ٓوا ٞ �ِيَهآ إِنَّ  ٱۡسَتۡكَ�ُ َ إِنَّا ُ�ّ قَۡد َحَ�َم  ٱ�َّ
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ِينَ َوقَاَل  ٤٨ٱۡلعَِبادِ َ�ۡ�َ  ْ ِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  ٱ�َّارِ ِ�  ٱ�َّ َر�َُّ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�نَّا يَۡوٗما ّمَِن  ٱۡدُعوا
 .]۴۹-۴۷[غافر:  ﴾٤٩ٱۡلَعَذاِب 

ما «ند: یگو فان به مستکبران مییکنند؛ ضع ھنگامی که در آتش دوزخ با ھم محاّجه می«
تکبران ) مس٤٧د؟ (یشو را مییسھمی از آتش را بجای ما پذ ]امروز[ا شما یم، آیرو شما بودیپ

حکم کرده  ]بعدالت[ان بندگانش یرا خداوند در میم، زیما ھمگی در آن ھست«ند: یگو می
ک روز ید یاز پروردگارتان بخواھ«ند: یگو و آنھا که در آتشند به مأموران دوزخ می )٤٨» (است

 .»)٤٩» (عذاب را از ما بردارد
 ھمچنین:

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َ�َمۡن أ َب � ٱ�َّ ۡو َكذَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َنالُُهۡم نَِصيُبُهم  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ُ
أ

ۡ�َن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱلِۡكَ�ِٰب� ّمَِن 
َ
ٰٓ إِذَا َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلَُنا َ�َتَوفَّۡوَ�ُهۡم قَالُٓواْ � ِۖ َح�َّ  ٱ�َّ

ْ قَ  نفُ  الُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ْ َ�نَّا وََشِهُدوا ْ َ�ٰفِرِ�نَ َضلُّوا ُهۡم َ�نُوا َّ�

َ
ْ قَاَل  ٣٧ِسِهۡم � َمٖ� قَۡد  ٱۡدُخلُوا

ُ
ِ�ٓ أ

�ِس وَ  ٱۡ�ِنِّ َخلَۡت ِمن َ�ۡبلُِ�م ّمَِن  ٰٓ إِذَا  ٱ�َّارِ� ِ�  ٱۡ�ِ ۖ َح�َّ ۡخَتَها
ُ
ةٞ لََّعَنۡت أ مَّ

ُ
ُ�ََّما َدَخلَۡت أ

 ْ اَرُ�وا ٰ  ٱدَّ ولَٮ
ُ
ۡخَرٮُٰهۡم ِ�

ُ
َضلُّونَا �ِيَها َ�ِيٗعا قَالَۡت أ

َ
ُؤَ�ٓءِ أ َعَذاٗبا ِضۡعٗفا ّمَِن  اتِِهمۡ  َٔ َ� ُهۡم َر�ََّنا َ�ٰٓ

ٖ ِضۡعٞف َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّارِ� 
ۡخَرٮُٰهۡم َ�َما َ�َن لَُ�ۡم  ٣٨قَاَل لُِ�ّ

ُ
ولَٮُٰهۡم ِ�

ُ
َوقَالَۡت أ

 .]۳۹-۳۷[األعراف:  ﴾٣٩نَ بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ِسُبو ٱۡلَعَذاَب َعلَۡيَنا ِمن فَۡضٖل فَُذوقُواْ 

 کند؟ می بیتکذ را او اتیآ ای بندد، می دروغ خدا بر که آن از است ستمکارتر کسی چه«
 ما فرستادگان که زمانی تا برند، می جھان] نیا [نعمتھای شده مقّدر آنچه از را بشانینص آنھا

 ندیکجا: «پرسند می آنھا از رندیبگ را جانشان و روند سراغشان به]  روح قبض فرشتگان[
 گواھی خود ضّد  بر و» شدند گم ھمه آنھا« ندیگو می د؟یخواند می خدا از ریغ که ییمعبودھا

 از خود مشابه یھا گروه صّف  در« دیگو می آنھا] به [خداوند )٣٧( !بودند کافر که دھند می
 کنند می لعن را گرید گروه شوند، می وارد گروھی که زمان ھر» دیشو وارد آتش در انس و جّن 

 خود انیشوایپ مقلد درباره روانیپ ھنگام] نیا [در. رندیگ قرار آن در ذّلت با ھمگی تا
 کن. برابر دو آتش از را آنھا فریک پس ساختند گمراه را ما که بودند نھایا! خداوندا« ندیگو می

 روانیپ که [چرا! دیدان نمی ولی است، مضاعف عذاب شما از کدام ھر برای« دیفرما خداوند می
 انیشوایپ ) و٣٨نداشتند] ( مردم اغوای بر قدرتی بودند، نگرفته را گمراه انیشوایپ گرد اگر
 در را [الھی] عذاب دیبچش پس د،ینداشت ما بر ازییامت شما« ندیگو می خود روانیپ به آنھا

 .»)٣٩( !دیداد می انجام آنچه برابر
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 ھمچنین:

ِينَ قَاَل ﴿ ُؤَ�ٓءِ  ٱۡلَقۡوُل َحقَّ َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ ِينَ َر�ََّنا َ�ٰٓ ۡغَوۡ�َ�ُٰهۡم َكَما َغَوۡ�نَاۖ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡغَوۡ�َنا

َ
أ

ْ إِيَّانَا َ�ۡعُبُدونَ  ٓ إَِ�َۡكۖ َما َ�نُٓوا نَا
ۡ
ْ َو�ِيَل  ٦٣َ�َ�َّ� َ�َٓءُ�ۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم �َۡستَِجيُبواْ  ٱۡدُعوا َ�ُ

 ْ ُوا
َ
�َّ  ٱلَۡعَذاَبۚ لَُهۡم َوَرأ

َ
ْ َ�ۡهَتُدونَ لَۡو � َجۡبُتُم  ٦٤ُهۡم َ�نُوا

َ
ٓ أ َوَ�ۡوَم ُ�نَادِيِهۡم َ�َيُقوُل َماَذا

�َبآءُ َ�َعِمَيۡت َعلَۡيِهُم  ٦٥ٱلُۡمۡرَسلِ�َ 
َ
 .]۶۶-۶۳[القصص:  ﴾٦٦َ�ُهۡم َ� يَتََسآَءلُونَ يَۡوَم�ِٖذ  ٱۡ�

را   ن عابدانیپروردگارا! ما ا«ند یگویگروھی که فرمان عذاب درباره آنھا مسلم شده م«
م؛ ما از آنان به سوی یھمانگونه که خودمان گمراه شد ،میم؛ ما آنھا را گمراه کردیگمراه کرد

بلکه ھوای نفس خود را پرستش [دند یپرست قت ما را نمییم؛ آنان در حقییجو زاری مییتو ب
 ،دیپنداشت خدا می شریکتان را که یمعبودھا«شود  ) و به آنھا گفته می٦٣» (]کردند می

عذاب الھی  ی کهدھند! و ھنگام خوانند، ولی جوابی به آنان نمی شان را مییمعبودھا» دیبخوان
) روزی را که خداوند آنان را ندا ٦٤( افته بودند!یت یکنند ای کاش ھدا آرزو می ،نندیب میرا 
ھمه اخبار به آنان  روز) در آن ٦٥» (د؟یامبران گفتیچه پاسخی به پ«د یگو دھد و می می
 .»)٦٦کنند! ( و محاّجه سؤالتوانند  حتی نمیو  ماند میده یپوش

وضع افراد گمراه کننده و ھمچنین گمراه شدگان توصیف شده است. در آیات باال 
کنند.  می افراد گمراه شده، به جدیت حق خود را از گمراه کنندگان مطالبه در روز جزا

بسته شما بودیم و به امید چنین کنند که ما در دنیا مطیع چشم و گوش  می آنھا بیان
بدون ھیچ ما دین را از زبان شما شنیدیم و کردیم.  می روزی از اوامر شما اطاعت

سوالی قبول کردم و ھیچگاه انتظار نداشتیم جزو گمراه شدگان باشیم. گمراه 
شما خود گمراه کنند که ما شما را گمراه نکردیم، بلکه  می کنندگان در جواب بیان

خود در زمره جوییم. ما  می شما عابدان گمراه به خداوند بیزاریشر روز ما از شدید. ام
گمراھان بودیم، ولی شما بودید که کورکورانه از ما اطاعت کردید. شما عقل نداشتید و 

 خود به دنبال ما آمدید.
شوند، دیگر اجازه  می در انتھای آیه قبل نیز بیان شده افرادی که وارد عذاب

مردم ممکن است که در این دنیا ھیچگونه مجادله و سوال و جواب را نخواھند یافت. 
درباره آیات خداوند باشند، ولی در آن دنیا جای و سوال و جواب قادر به مجادله 

در این دنیا، به طور مثال، باشد.  نمی گمراهھیچگونه مجادله و حجت آوردن برای افراد 
به انکار آیات تراشی  در جای گرم و نرمی نشسته و با دلیل و بھانه ردیممکن است ف

ھمین فرد ھنگامی که جلوی چوبه اعدام قرار گرفته و  لی آیاو نند،زبخداوند دست 
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در این پردازد.  می بیند نیز به مجادله درباره خداوند و آیات او می مرگ را با چشم خود
اختیار و قدرت مجادله ، ولی در روز قیامت نشدهاختیار این فرد از وی اخذ وضع ھنوز 

پس بھتر است که جواب سوالھای خود را در  .شود می از انسان به طور کامل اخذ
 ھمین دنیا پیدا کنیم، نه در روزی که ھیچ کس بدون اذن الله تعالی حتی حرف ھم

است، قائل  ای خداوند در قرآن بیان کرده که برای انسان ارزش ویژهتواند بزند.  نمی
رود  نمی باشد. به ھمین دلیل انتظار می رضخلیفه فی اال و انسان اشرف مخلوقات زیرا

 که انسان، عقل خود را به دست افراد دیگر سپرده و بدون تفکر از آنھا اطاعت کند.

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ ِ وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ�  ۞َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ِٰت َوَرَزۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ  ٱلطَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ  .]۷۰[اإلسراء:  ﴾٧٠َوفَضَّ

م و از انواع یا حمل کردیو آنھا را در خشکی و در میرا گرامی داشت آدمفرزندان ما و «
م، برتری یا موجوداتی که خلق کردهاری از یم و آنھا را بر بسیزه به آنان روزی دادیھای پاکیروز

 .»)٧٠م. (یدیبخش
کنند. ھمه  می عذری است که این افراد برای توجیه اعمال عبادی خود بیان جالب

ز، قادر بر ھر یچ  ھمه  خداوند را خالق  .میشناس یو و برتر میکند: ما خدا را نیگو یم  آنھا
،  ستهیافراد شا  نیا  هک  میدان یم  ھمرا   نیو ا،  میدان یباالتر م وبرتر   مخلوقات  ، از تمام ارک

  قیطر  نیاز ا  میخواھ یم  هک  است  نیا  فقط  کنیم می تنھا ما  هک  یارکاو ھستند.   بندگان
و   مقّربنزد خدا   هک(امامان و امامزادگان)   صالحش  بندگان  ۀلیوس  ، و به میخدا برس  به

  ینذرھا و دعاھا برا  نیادر حقیقت  ! مییجو  او تقّرب  به ھستند  آبرومند درگاھش
یابد. این افراد بزرگوار  می به واسطه او به خدا انتقالو  فرد  نیا  ۀلیوس  ، اّما به خداست

(ائمه و افراد صالح) در نزد خداوند مقام واالیی دارند، پس خداوند به خاطر مقام این 
سازد. این جواب دقیقا ھمان جوابی است که  می وردهافراد حاجتھا و دعاھای ما را برآ

گفتند. طبق آیات قرآن مردم در  می مشرکین زمان جاھلیت به پیامبر گرامی اسالم
و رب  دھنده، زمان جاھلیت، به وجود خداوند به عنوان خالق آسمانھا و زمین، روزی

 امروزه مردم بیان و توجیه آنھا دقیقا ھمین جمالتی است که اند، واقعی اعتقاد داشته
 کنند. به آیات زیر توجه کنید: می

ْ إَِ� ﴿ ٓوا ۡسلََفۡتۚ َوُردُّ
َ
ٓ أ ا ْ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ِ ُهَنالَِك َ�ۡبلُوا � َمۡولَٮُٰهُم  ٱ�َّ ا  ٱۡ�َّقِ َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ

ونَ  ْ َ�ۡفَ�ُ َمآءِ قُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ٣٠َ�نُوا �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ٱۡ� مَّ

َ
ۡمعَ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�
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ۚ َوَمن يَُدبُِّر  ٱلَۡ�ِّ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت َوُ�ۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱۡلَ�َّ َوَمن ُ�ۡرُِج  ۡمَر
َ
ۚ فََسيَُقولُوَن  ٱۡ� ُ  ٱ�َّ

فََ� َ�تَُّقونَ 
َ
ُ فََ�ٰلُِ�ُم  ٣١َ�ُقۡل أ ۖ َر�ُُّ�ُم  ٱ�َّ ۖ إِ�َّ  قِّ ٱ�َۡ َ�َماَذا َ�ۡعَد  ٱۡ�َقُّ َ�ُٰل ٰ  ٱلضَّ َّ�

َ
فَ�

فُونَ   .]۳۲-۳۰[یونس:  ﴾٣٢تُۡ�َ

موال و -د. و ھمگی بسوی الّله یآزما در آن جا ھر کس عملی را که قبًال انجام داده، می«
ی را که بدروغ ھمتای خدا قرار داده یزھایشوند و چ بازگردانده می -قی خودیسرپرسِت حق

ا یدھد؟  ن روزی مییچه کسی شما را از آسمان و زم«بگو  )٣٠شوند! ( بودند، گم و نابود می
گوش و چشمھاست؟ و چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده  ]و خالق[چه کسی مالک 

، بگو »الله«ند: یگو در پاسخ می» کند؟ ر مییرا تدب ]جھان[آورد؟ و چه کسی امور  رون مییب
ن حال، چه یآن است خداوند، پروردگار حّق شما! با ا )٣١د؟ (یکن شه نمییپس چرا تقوا پ«
 .»)٣٢د؟ (یشو زی جز گمراھی وجود دارد؟ پس چرا روی گردان مییچ

 ھمچنین:

َشدَّ ِمۡنُهم َ�ۡطٗشا َوَمَ�ٰ َمَثُل ﴿
َ
ٓ أ ۡهلَۡكَنا

َ
لِ�َ فَأ وَّ

َ
ۡن َخلََق  ٨ٱۡ� ۡ�َُهم مَّ

َ
َولَ�ِن َس�

َ�َٰ�ٰتِ  �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِي ٩ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ  ٱۡ� �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ

َ
َمۡهٗدا  ٱۡ�

 .]۱۰-۸[الزخرف:  ﴾١٠وََجَعَل لَُ�ۡم �ِيَها ُسُبٗ� لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡهتَُدونَ 

 .گذشت انینیشیپ داستان و کردیم، ھالک بودند آنھا از رومندترین که را کسانی ما ولی«
 ندیگو می مسّلماً  »است؟ دهیآفر را نیزم و آسمانھا کسی چه« بپرسی آنان از گاه ھر )٨(
 قرار شما آرامش محل را نیزم که کسی ) ھمان٩( .»است دهیآفر را آنھا دانا و قادر خداوند«

 .»)١٠د. (یشو تیھدا که باشد د،یآفر ییھا راه آن در شما برای و داد،
ھمانند افراد زمان پیامبر گرامی اسالم، مردم ما ھم در جاھلیت غوطه  حقیقتدر 

توجه کنید زمانی که پیامبر اعمال مردم جاھلیت را شرک آمیز خواند، ھمه ور ھستند. 
کردند که دین آنھا دین حضرت ابراھیم بزرگوار است و  می تعجب کردند، زیرا ھمه فکر

کنند که واقعا بر اسالم ناب  می امروزه ھم فکر کلیه اعمال آنھا توجیه دینی دارد. مردم
قرار دارند. اسالمی که به صورت تقلیدی از آباء و اجداد به آنھا منتقل  ج محمد نبی

 گوید: می شاعریشده و پر از خرافات شرک آمیز است. 
 خلــق را تقلیدشــان بــر بــاد داد

 

 دو صــد لعنــت بــر ایــن تقلیــد بــاد 
 

بزرگ بر کل عقاید مردم سایه انداخته و مدافعین  جاھلیت نوین ھمانند یک چادر
شرک آمیز برای اینکه رزق حرام خود را از دست ندھند، روز به روز این ھای  این خرافه
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دھند. دامنه این کار تا آنجا پیش رفته که زشتی اعمال مردم  می عقاید را زیباتر جلوه
کار ممکن بین ترین  رستکنند که د می در نظرشان زیبا جلوه داده شده و ھمه فکر

تر از افکار و اعمال  کنند که درست می دھند، در حقیقت فکر می کلیه ادیان را انجام
 آنھا در زمین وجود نداشته و کلیه افکار و اعمال آنھا چون خوشایند و تائید شده

 باشد. زھی خیال باطل. می خاص است، پس خوشایند الله نیزای  عده

ِ قُۡل َهۡل نُنَّبِئُ�ُ ﴿ ۡخَ�ِ�نَ م ب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ٱۡ�

َ
ِينَ  ١٠٣أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  ٱ�َّ َوُهۡم  ٱ�ُّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا َّ�
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠٤َ�َۡسُبوَن �

ُ
ِينَ أ فََحبَِطۡت  ۦَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َولَِقآ�ِهِ َ�َفُرواْ � ٱ�َّ

ۡعَ�ٰلُُهۡم فََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم 
َ
 .]۱۰۵-۱۰۳[الکهف:  ﴾١٠٥َوۡزٗنا ٱلۡقَِ�َٰمةِ أ

) ١٠٣در کارھا چه کسانی ھستند؟ ( ]مردم[ن یانکارتریم که زیا به شما خبر دھیآ«بگو «
ک ین کارکه پندارند  ن حال مییبا ا و شده ]و نابود[ا گم یشان در زندگی دنیآنھا که تالشھا

به  و شان و لقای او کافر شدندخدایات یآنھا کسانی ھستند که به آ )١٠٤دھند! ( انجام می
زانی برای آنھا برپا یامت، میروز قدر  بنابراینن جھت اعمالشان حبط و نابود شد! یھم

 .»)١٠٥م کرد! (ینخواھ
  یحتّ   هک  ی، مسلمانان فرموده  ینھ جخدا   رسول  هک  آنچه  ،است  تأسفبسیار   یجا

از   یشوند و بر قبور بعض یم  بکدھند، مرت یم  نشان  اسالم  بند بهیخود را معتقد و پا
نند، ینش یم  افکاعت  به ،نندک یم  یبرگزار  ، مراسممثل امامان و صالحان خدا  افراد صالح
آنھا مسجد و دھند، بر  یم  نتشانیو ز  نییسازند، تز یم  و بارگاه  و بنا و قبه  حیبر آنھا ضر

  نند، در برابرشانک یم  روشن  و شمع  سازند، چراغ یم  شده  بیو تذھ  ییطال  ییگنبدھا
  حساب  خود را به  نند، انفاقھا و صدقاتک یو نذر م خوانند می و نماز  ستادهیا  خاضعانه

  دست  نند، بر آنک یم  طواف  آن  رامونیپ  عبهک  ا ھمچونینند، و ک یز میوار  حشانیضرا
  استغاثهو   ستادهی، ا ازمندانهیو ن  خاشعانه  در برابرشان  یبوسند، و حتّ  یشند و مک یم

بر   یروزیفرزند و پ  و طلب  ضیمر  یھا و شفا یسخت  شیو گشا  ونید  یو ادا  نموده
ھا  خواسته  ھم  یبرخ .خواھند یمدارند،  دون اللهاز این افراد که حکم را  و...  دشمنان

 ! نامه  صورت  تبًا بهک  هک، بل یشفاھ  صورت  به  قبر، نه  صاحب  یرا برا  شیخو  حاجاتو 
اگر به زمان پیامبر ھم نگاه  شوند! یم  کدچار شر  نیچن  نیسند و اینو یاغذ مک  یرو

آیا پیامبر بر روی قبر شھدای صدر اسالم و یا پیامبران گذشته بارگاه درست کنیم، 
تح مکه، حضرت علی فردی بود که از طرف پیامبر ماموریت یافت پس از فکرده بود؟ 



 ١٣٣  : شرک و گمراهی۲۴فصل 

خاک یکسان کرده و از حیث شرک و بدعت پاک  باکلیه قبور و بارگاھھای آنجا را 
 نماید.

 کند؟ می سوال ما از شما: چگونه خرافات بیان شده به عقیده ربط پیدا
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آیات منتخب

ْ إَِ� ﴿ ِينَ َوَ� تَۡرَكُنوٓا ُ�ُم  ٱ�َّ ْ َ�َتَمسَّ ِ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ٱ�َّارُ َظلَُموا ِمۡن  ٱ�َّ
ونَ  ۡوِ�َآَء ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ

َ
 .]۱۱۳[هود:  ﴾١١٣أ

 حال، آن در و ردیگ فرا را شما آتش شودمی موجب که دییننما هیتک ظالمان بر و«
 .»!دیشونمی اریی و داشت دینخواھ خدا جز سرپرستی و ولّی  چیھ

ِينَ وَ ﴿ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ  .]۲۰[النحل:  ﴾٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ٱ�َّ

 خود بلکه کنند؛نمی خلق را زییچ خوانند،می خدا از ریغ که ییمعبودھا«
 .»!مخلوقند



 

 
 

 :۲۵فصل 
 موانع اندیشه

تفکر و تعقل  ،در بخشھای قبل بیان شد که شرط اصلی مقبولیت ایمان نزد خداوند
 است. در قرآن سفارش بسیاری به تفکر شده و انسانھایی که در زندگی خود تفکر

باشند. خداوند در دو آیه از قرآن بیان  می کنند، جزو منفورترین افراد نزد الله تعالی نمی
آورند پلیدترین افراد  نمی کنند و افرادی که ایمان نمی افرادی که تعقل کرده که

 ھستند:

ُ َ�َمن يُرِدِ ﴿ ن َ�ۡهِديَهُ  ٱ�َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ن يُِضلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ  ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  ۥلِۡ�ِ

ُد ِ�  عَّ َما يَصَّ َّ�
َ
� َضّيًِقا َحرَٗجا َك� َمآءِ ِ  ٱلسَّ ُ َك َ�َۡعُل َكَ�ٰل ِينَ َ�َ  ٱلرِّۡجَس  ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ

 .]۱۲۵[األنعام:  ﴾١٢٥يُۡؤِمُنونَ 

اش را برای اسالم، گشاده می سازد و آن  نهیت کند، سیآن کس را که خدا بخواھد ھدا«
خواھد به آسمان  ا مییکند که گو اش را آنچنان تنگ می نهیکس را که بخواھد گمراه سازد، س

 .»)١٢٥( دھد! قرار می ،آورند مان نمییدی را بر افرادی که اینگونه خداوند پلیا باال برود؛
 ھمچنین:

ن تُۡؤِمَن إِ�َّ �ِإِۡذِن ﴿
َ
ِۚ َوَما َ�َن ِ�َۡفٍس أ ِينَ َ�َ  ٱلرِّۡجَس َوَ�ۡجَعُل  ٱ�َّ  ﴾١٠٠َ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱ�َّ

 .]۱۰۰[یونس: 

 دی را بر کسانی قراریپلالله  جز به فرمان خدا و ،اوردیمان بیتواند ا چ کس نمییھ و«
 .»)١٠٠( شندیاند دھد که نمی می

 ھمچنین:

َوآّبِ ۞إِنَّ َ�َّ ﴿ ِ ِعنَد  ٱ�َّ مُّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡ�ُۡ�مُ  ٱلصُّ  .]۲۲[األنفال:  ﴾٢٢َ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱ�َّ

 .»)٢٢( کنند. شه نمیین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی ھستند که اندیبدتر«
ھمیشه برای تفکر چند مانع مھم وجود داشته است. یکی از بزرگترین موانع تفکر، 

خود (دین، کشور، ھای  باشد. یعنی اینکه فردی آنقدر نسبت به دارایی می تعصب
قومیت، نژاد، شخصیت و ...) مطمئن و مغرور باشد که یا حاضر به شنیدن نظرات 
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مخالف خود را شنید، حتی در صورت درستی  مخالف خود نیست یا ھنگامی که نظرات
کند. خداوند به ھمه مسلمانان توصیه کرده که در یک محیط آزاد نقد  نمی آنھا را قبول

و بررسی، به اظھار نظر و شنیدن دیدگاھھای دیگران (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) 
 بپردازند. به آیه زیر دقت کنید:

ِينَ ﴿ ۡحَسَنهُ  ٱۡلَقۡوَل �َۡستَِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم  ٱ�َّ

ُ
َوأ

ْولُواْ 
ُ
ۡلَ�ٰبِ أ

َ
 .]۱۸[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

کنند؛ آنان کسانی ھستند  روی میین آنھا پیکوتریشنوند و از ن کسانی که سخنان را می«
 .»)١٨تشان کرده و آنھا خردمندانند. (یکه خدا ھدا

طبق قرآن، خردمندان افرادی ھستند که ھمه سخنان (القول یک کلمه عام برای 
کنند. جامعه ای که  می اشاره به ھمه سخنان است) را شنیده و از بھترین آنھا تبعیت

خداوند برای انسان در نظر گرفته، جامعه ایست که در آن دموکراسی کامل برای ھمه 
ی بیان برای ھمه وجود جامعه اسالمی واقعی، آزاد اقوام و ادیان الھی وجود دارد. در

سانسور و تفتیش عقاید وجود ندارد، ارزش افراد به پول و مقام نبوده و ھمه در دارد، 
توانند به راحتی درباره عقاید خود به اظھار  می برابر قانون مساویند. در این جامعه افراد

چنین جامعه ایست که پس از شنیدن  ھای دیگران را بشنوند. در نظر بپردازند و دیدگاه
تبعیت از توان در مورد آن تفکر کرد. پس از توصیه قرآن راجع به  می (سخنان) الُقول

، خداوند بیان کرده که افراد حقیقت طلب در نھایت به قرآن روی »ولالُق  حسَن اَ «
 ولالُق  حسَن اَ خواھند آورد، زیرا در بین ھمه گفتارھا، حرف الله از ھمه برتر است و 

 واقعی ھمان قرآن است:

﴿ ُ ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ٱۡ�َِديثِ نَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ ِينَ كَِ�ٰٗبا مُّ َ�َۡشۡوَن  ٱ�َّ

ِۚ َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُو�ُُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ِ َ�ٰلَِك ُهَدى  ٱ�َّ َمن �ََشآُءۚ َوَمن  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  ٱ�َّ
ُ يُۡضلِِل   .]۲۳[الزمر:  ﴾٢٣مِۡن َهادٍ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ

از  وگر است یکدیھمانند مکّرر و اتش ی، کتابی که آن سخن را نازل کردهیخداوند بھتر«
افتد؛ سپس برون و  ترسند می اتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان مییدن آیشن

ت الھی است که ھر کس را بخواھد با آن ین ھدایشود؛ ا ذکر خدا میدرونشان نرم و متوّجه 
 .»)٢٣( ی برای او نخواھد بود!یکند و ھر کس را خداوند گمراه سازد، راھنما ی مییراھنما



 انسان عاقل    ١٣٦

مانع دیگر تفکر خود بزرگ بینی است که متاسفانه در جامعه ما به شدت در حال 
مبتال ھستند، به جز خود برای ھیچ افزایش است. افرادی که به این مرض خطرناک 
کنند که جامعه چیز گرانبھایی را  می چیزی ارزش قائل نیستند. این افراد ھمیشه فکر

 بسیاری از جوامعاز آنھا دزدیده و یا جامعه مانع پیشرفت آنھاست. البته در اینکه 
ین د، ھیچ شکی نیست، ولی افراد خود بزرگ بنکن می شخصیت با ارزش افراد را خرد

، از پیشوایانبه جای دنبال کردن حقیقت برای رھا نمودن خود از یوغ بندگی و بردگی 
خود، ھای  شوند. این افراد به جز حرف و دیدگاه می نظر شخصیتی تبدیل به یکی از آنھا

کنند.  می شوند و به سرعت به قعر پرتگاه ظاللت سقوط نمی برای ھیچ چیزی ارزش قائل
 گی در شیطان بروز کرد که از محضر الله تعالی رانده شد.دقت کنید که ھمین ویژ

مانع دیگر تفکر، خود کوچک بینی است. افراد خود کوچک بین ھیچ ارزشی برای 
کنند که خود را سگ آستان یا  می اعتقادات و افکار خود قائل نیستند و ھمیشه سعی

کلیه امور زندگی کلب آستان دیگران معرفی کنند. غایت نھایی این افراد تقلید در 
باشد. این افراد ھم در زندگی دنیوی و ھم در زندگی ابدی خود  می (ایمان و عمل)

 شوند. می ذلیل و خوار
که آرزوھای افراد  شود می مانع مھم دیگر تفکر، کوته بینی است. کوته بینی باعث

وھای محدود و محدودتر شود. امروزه افراد بسیاری وجود دارند که نھایت آمال و آرز
باشد. معموال آرزوھای  می آنھا خرید یک ماشین، گرفتن مدرک، افزایش حقوق و ...

افراد مشخص کننده شخصیت افراد است. شخصیت افراد کوته بین، افراد قانع و راضی 
 کند، افرادی که ھر چقدر ظلم و ستم بر آنھا افزایش یابد، ھیچ گاه اعتراض می را بیان

ھر چه دارند قانعند، خواه این دارایی خرافات وفور باشد یا کنند. این افراد به  نمی
 ھدایت واقعی.

 آنھا را در باال ذکر کردیم، مطمئنا ھیچ کدام این جزوه راویژگی افرادی که 
خوانند، پس اگر شما تا این بخش مطالب گفته شده را دنبال کرده اید، فرد حق  نمی

گردد. شما مطمئنا از وضع  می ودطلبی ھستید که به دنبال حلقه گمشده زندگی خ
کنونی جامعه ناراضی ھستید و ھمچنین فرد متعالی ھستید که از خرافات موجود در 
جامعه متنفر ھستید. فقط این را بدانید که گره مشکالت بیان شده فقط توسط الله 
تعالی باز شده و نه ھیچ کس دیگر. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید که پدری با 

ھای  د خردسال خود در ساحل یک دریا ایستاده است. فرزند خردسال وی با ماسهفرزن
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سازد. پس از  می ساحل، خانه شنیھای  کند. این کودک بوسیله ماسه می ساحل بازی
کند.  می اینکه خانه شنی اول درست شد، موجی از دریا آمده و خانه شنی را خراب

بار ھم کودک از شکل خانه ساخته شده  سازد، ولی این می کودک دوباره خانه شنی را
سازد. بازی  می کند. کودک دوباره خانه شنی را می راضی نبوده و خانه را خراب

سازد و  می یابد. کودک مرتبا خانه شنی را می ساختن خانه و خراب شدن خانه ادامه
یند، از ب می کند. پدر کودک که در کنار فرزند خود ایستاده و از باال ماجرا را می خراب

زند. خوب، حال دید خود را از دید پدر کمی باالتر ببریم و  می دیدن این صحنه لبخند
بینیم که ھمه مثل  میھایی  یک شھر را از باال نگاه کنیم. مردم شھر را ھمانند مورچه

سازد، مشغول ھستند. ھمه به سرعت آھن و آجر را روی ھم  می کودکی که خانه شنی
و خانه جدیدی  شود می سال بعد خانه خراب ۵۰کنند.  می زیسوار کرده و خانه سا

 گیرد. انگار که این فعالیت تمامی ندارد. می جای آن را

ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ َوَما ﴿ ۡ�َيا اُر  ٱ�ُّ ۖ َولَ�َّ فََ�  ٱ�ِخَرةُ إِ�َّ لَِعٞب َولَۡهوٞ
َ
ِيَن َ�تَُّقوَنۚ أ َخۡ�ٞ لِّ�َّ

 .]۳۲[األنعام:  ﴾٣٢َ�ۡعقِلُونَ 

زگارند، یست وسرای آخرت برای آنھا که پرھیزی جز بازی وسرگرمی نیا چیزندگی دن«
 .»)٣٢د؟ (یشیاند ا نمییبھتر است! آ

 زندگی ھر بشر یک تجربه دوباره نیست و برای ھر فردی فقط یک بار تکرار
. اصالح ایمان و عقیده ھم کار یدی و عملی نیست که خستگی به دنبال شود می

ابر این ھر انسانی باید زمانی از زندگی خویش را صرف تحقیق در مورد داشته باشد. بن
تواند برای خود  می ایمان نماید. عمر یک انسان ھمانند پولی در دست اوست که با آن

ثواب یا گناه خریداری کند. کسی که سرمایه عمرش تمام شده و برای آن دنیای خود 
کنند که  می تاسفانه امروزه مردم فکرنیز چیزی ذخیره نکرده زیانکار واقعی است. م

، چشم و باشد و به ھمین دلیل می دست آنھادر چیزی است که ھمین اسالم واقعی 
مسلما ھر فردی که گمان کند ھمیشه و  .کنند نمی گوش خود را بسته و ھیچ تفکر

شود، زیرا  نمی ھمیشه دارای بھترین گزینه است، ھیچ وقت به مسیر ھدایت وارد
حتی ارزش شنیدن  ترین مال من است، پس ھر چیز دیگرکند چون بھ می رھمیشه فک

به طور مثال، اگر فردی برای مدتی در محیط کثیفی زندگی کند، به این  .را نیز ندارد
کند. حال اگر شخص دیگری به این فرد اعتراض کرده و وی را به  می محیط عادت
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به محیط  انس گرفتنمحیط پاک دعوت کند، او این عمل را نادیده گرفته و به دلیل 
 ماند. می ، از لذت محیط پاک محرومکثیف

گاه کردن بندگان دیگر خداست، و در این راه ثروت  وظیفه ما در حال حاضر فقط آ
ه و تمکین کشورھای دیگر نباید مانعی در برابر ما محسوب شود. خداوند یکی را سیا

پوست، یکی را سفید پوست، یکی را چاق، یکی را الغر، یکی را بلند، یکی را کوتاه، یکی 
پول آفریده است. روزی دست الله تعالی است و به ھر کشوری  بی را پولدار و دیگری را

مھم  دھد و ممکن است که به کشوری کمتر از کشورھای دیگر بدھد. می که بخواھد
، نه اینکه در خیال کنیم می ایخود چه بھره برداری ی ھا این است که ما از داشته

 دیگران زندگی کنیم.ھای  داشته

نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ  ۦٓ َوَ� َ�ُمدَّ
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ أ ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ�  ٱ�ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]۱۳۱[طه:  ﴾١٣١َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�

نھا یفکن! ایم، میا ی از آنان دادهیھا گروه و ھرگز چشمان خود را به نعمتھای ماّدی که به«
 .»دارتر است!یم و روزی پروردگارت بھتر و پاییازمایاست تا آنان را در آن بیھای زندگی دن شکوفه

 
 
 
 
 
 

 منتخب اتآی

نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم كَِ�ٰٗبا �ِيهِ ذِۡكرُُ�ۡمۚ ﴿
َ
فََ� َ�ۡعقِلُونَ لََقۡد أ

َ
 .]۱۰[األنبیاء:  ﴾١٠أ

 ایآ! است آن در شما داری]یب [و تذّکر لهیوس که میکرد نازل کتابی شما بر ما«
 .»د؟یفھمنمی



 

 
 

 :۲۶فصل 
 های بروز و گسترش خرافات زمینه

کلیدی که ذھن بسیاری از خوانندگان این جزوه را به  مبحثدر این بخش به یک 
قبل چرا جامعه ما به سمت خرافات شتاب گرفته است؟ . پردازیم می خود مشغول کرده

پرسیم. در  می از اینکه به طور کامل به بحث بپردازیم، نظر شما را در مورد مطلب زیر
ما در کتب، مجالت و  زیر یک جمله آمده است. جمله زیر، عبارتی است که اکثر

 و با این جمله آشنا ھستیم. جمله چنین است:ایم  بسیار به آن برخورد کردهھا  روزنامه
 .»ای مذھبی به دنیا آمد ... وی در خانواده«

برداشت شما از جمله باال که در بسیاری از کتب و ... به آن برخورد کرده اید، 
از یک نه در جمله باال نھفته است. مفھوم زیرکانکته و چیست؟ کمی فکر کنید. یک 

دانیم خداوند متعال تقلید در ایمان  می است. ھمانطور که تقلیدجمله باال بیانگر نظر، 
ی کند که فرد می بیاناز یک نظر، پذیرد. این جمله  نمی را به ھیچ عنوان از انسان

 یال اگر فردبه صورت تقلیدی از خانواده، ایمان خود را به ارث برده است. ح احتماال
 به درجات باالی علمی و فقھی ھم برسد، چون اصل ایمان وی به صورت تقلیدی

باشد، کل زحمات وی در علم و دین به ھدر رفته و در صورتی که این فرد رھبر و  می
کشاند. با پیشرفت جوامع،  می پیشوای قومی ھم باشد، کل قوم خود را به گمراھی

ھای مورد نیاز زندگیش دست ھر فردی به تمامی مھارتداشت که  توان انتظار نمی دیگر
یابد، بنابر این افراد، وظایف را در جامعه توزیع کرده و ھر فردی وارد یکی از این 

 ای مھندس، شوند، عده می ای پزشک . عدهشود می مورد نیاز جامعهھای  تخصص
 وظایف را بین. جامعه این شوند می وارد حوزه دینای ھم  معلم و ... و عدهای  عده

 متعاقبًا به ھمدیگر در انجام وظایفشان اعتماد ھا گروه توزیع کرده و ھمه ھا گروه
و از از اعتماد مردم سوء استفاده کرده  بسیاری از جوامعکنند. تنھا گروھی که در  می

و کرسی قدرت و حاکمیت را بر عھده گرفته و ھمانند فرعون، وظیفه خود خارج شده 
 افراد دنیاپرست در لباس دین اند، گر مردم را به استضعاف کشیدهی دیھا گروه کل
 د. این اتفاق در طول تاریخ بارھا اتفاق افتاده و اتفاق جدیدی نیست. نباش می
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﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ  َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ

 م رایمر پسرح یو مس خدا قرار دادند غیر از انیش را معبودیو راھبان خو ی دینیعلما«
پرستند، او چیزی ن ،ستیکتا که معبودی جز او نیکه دستور داشتند جز خداوند یدر حال نیز

 .»)٣١( دھند! ش قرار مییپاک و منزه است از آنچه ھمتا
مشرف شد و در  ج به محضر پیغمبرفردی کند که  عدی بن حاتم روایت می

ایشان آنھا را پرستش و خواند، گفتم  از طال بود و آیه باال را داشت میگردنش صلیبی 
رام را برایشان ایشان حالل را برایشان حرام و ح .چرا :گفتمبر اپیکنند،  عبادت نمی

پس پرستش و عبادت  ،اند ینان نیز پیروی از آنان را نمودهو ا اند، حالل گرادانیده
در این مورد خود مردم ھم شریکند، زیرا این مردم  پیروان گویا برای خودشان است.

ردن نھاده و با اینکار دھند، به اوامر غیر الھی آنھا گ می ھستند که به طاغوت، رسمیت
قبال برای قوم یھود ھم اتفاق  پیش آمدهما  برایورزند. اتفاقی که  می به خداوند شرک

افتاده و حادثه جدیدی نیست. قبل از اسالم، پیشوایان یھود خدایانی شده بودند که در 
ن کردند. آنھا تمام ھم و غم خودشا می کنار الله تعالی، به زور در میان مردم حکومت

منال و حفظ مقام و ریاست کرده بودند، ھرچند به قیمت  را صرف جمع کردن مال و
تباھی دین و و نشر و گسترش شرک و اھانت به تعالیم الھی تمام شود. علمای قوم 

 گفتند که شما تورات را می ، به مردمھمانند بسیاری از پیشوایان امروزییھود، 
بروز مشکالت پیش ما بیایید تا ما شما را  گامفھمید، بنابر این ھر بار به ھن نمی

راھنمایی کنیم. آنھا تورات را به صورت ورق ورق درآورده بودند و ھنگامی که کسی 
 فروختند. می را به ویھا  آمد، ورقه می برای مطالعه تورات پیش آنھا

﴿ ْ َ َوَما قََدُروا ِ  ٱ�َّ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
َ
ٓ أ ْ َما ُ إِۡذ قَالُوا نَزَل  ٱ�َّ

َ
ءٖ� قُۡل َمۡن أ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ َ�َ

ِي ٱۡلِكَ�َٰب  قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن  ۥَ�َۡعلُونَهُ ُموَ�ٰ نُوٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس�  ۦَجآَء بِهِ  ٱ�َّ
نُتۡم َوَ�ٓ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل  ۡمُتموَُعّلِ  َكثِٗ��ۖ 

َ
ْ أ ا لَۡم َ�ۡعلَُمٓوا ۖ مَّ ُ مَّ َذرُۡهۡم ِ� َخوِۡضهِۡم �ُ  ٱ�َّ

 .]۹۱[األنعام:  ﴾٩١يَۡلَعُبونَ 

» چ انسانی نفرستاده است!یز بر ھیچ چیخدا، ھ«آنھا خدا را درست نشناختند که گفتند «
 ت بود؛یچه کسی کتابی را که موسی آورد، نازل کرد؟ کتابی که برای مردم، نور و ھدا«بگو 

ادی را پنھان ید؛ قسمتی را آشکار و قسمت زیدھ می قرار ورق ورقاّما شما آن را بصورت 
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» د!یم داده شده که نه شما و نه پدرانتان، از آن با خبر نبودیو مطالبی به شما تعل دیدار می
 .»)٩١زشان رھا کن تا بازی کنند! (یآم سپس آنھا را در گفتگوھای لجاجت!» الله«بگو 

یک دلیل کوچک بیان توانند  می قوم حضرت موسی در پیشگاه خداوند، حداقل
کنند مبنی بر اینکه کتاب تورات در دست رھبران قوم ما بود و ما به طور کامل تورات 

توانیم بیاوریم؟ کتاب  می را در اختیار نداشتیم، ولی ما در مقابل خداوند چه دلیلی
کند. ضرب المثل  نمی مطالعهآن را  ، ولی کسیشود می قرآن در تک تک منازل ما پیدا

تا احمق در جھان است، مفلس در «گوید:  می در زبان فارسی وجود دارد کهجالبی 
. تا زمانی که مردم برای فکر خود خود ارزش قائل نباشند، وضع تغییری »امان است

 نخواھد کرد:

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ مِۡن أ َ إِنَّ  ٱ�َّ ُ َما  ٱ�َّ َ� ُ�َغّ�ِ

نُفِسهِۡمۗ 
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ َراَد  بَِقۡوٍ� َح�َّ

َ
ُ �َذآ أ  ُدونِهِۦَوَما لَُهم ّمِن  ۥۚ بَِقۡو�ٖ ُسوٗٓء� فََ� َمَردَّ َ�ُ  ٱ�َّ

 .]۱۱[الرعد:  ﴾١١ِمن َوالٍ 

از فرمان خدا  ش رو و از پشت سرش او رایبرای انسان مأمورانی است که پی در پی، از پ«
ر ییتغ احوال خود راکه آنان ایندھد مگر  ر نمیییرا تغ یچ قومیخداوند ھ کنند؛ حفظ می

ز مانع آن نخواھد شد و جز خدا یچ چی! و ھنگامی که خدا اراده سوئی به قومی کند، ھدھند
 .»)١١سرپرستی نخواھند داشت! (

قدرت و پول، فدای خود مسلما خداوند برای رھبرانی که مردم خود را به خاطر 
دارند،  می کرده و عالوه بر آن مردم را نسبت به واقعیات دین چشم و گوش بسته نگاه

 عذاب سختی مھیا کرده است:

ۖ َوَما َ�ۡمُكُروَن إِ�َّ ﴿ ْ �ِيَها َ�ِٰ�َ ُ�ۡرِِميَها ِ�َۡمُكُروا
َ
ِ قَۡر�ٍَة أ

َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا ِ� ُ�ّ
 َ نُفِسِهۡم َوَما �

َ
 .]۱۲۳[األنعام:  ﴾١٢٣ۡشُعُرونَ بِأ

ب مردم یم که به مکر و فریبزرگان گنھکاری قرار داد ھمه شھر و کشورھانگونه در یو ا«
 .»)١٢٣( فھمند! دھند و ھیچ نمی ب مییپرداختند؛ ولی تنھا خودشان را فر

 ھمچنین:

ِينَ ﴿ وَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ِ يَُصدُّ ِ  ٱ�َّ  ﴾٤٥َ�ٰفُِرونَ  ٱ�ِخَرةِ َوَ�ۡبُغوَ�َها ِعوَٗجا َوُهم ب
 .]۴۵[األعراف: 
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را کج و معوج نشان دھند و  دینخواھند  دارند و می که مردم را از راه خدا بازمی کسانی«
 .»)٤٥آنھا به آخرت کافرند! (

ای که ھمه ما باید به آن توجه کنیم این است که ھمیشه اکثریت یک تفکر  نکته
، بینش غیر در جھان در زمان ما اکثریت تفکر غالبباعث ارجحیت آن تفکر نیست. 
ھر فردی کورکورانه از تفکر اکثریت پیروی کند، ھمه اسالمی است، اگر قرار باشد که 

ھمین گونه شدند. در مورد جامعه ما  می بایست وارد حوزه کفر و شرک می مسلمانان
را در نظر بگیرید. وی در یک قوم بت پرست به دنیا آمد و  ÷ابراھیم خلیلاست. 

بزرگ شد. مسلما اکثریت تفکر در جامعه وی دیدگاه بت پرستی بوده ولی وی به جای 
و به دیدگاه درست  ھمراھی با مردم قومش، به تفکر در مورد آفاق و انفس پرداخت

توحیدی دست پیدا کرد. وی ھیچگاه از آباء و اجداد و فرھنگ قومش کورکورانه تقلید 
 فرماید: می نکرد. خداوند در قرآن به تک تک بندگانش

ۡمعَ إِنَّ  ِعۡلمٌۚ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�نۡ  ٱۡلُفَؤادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُه ُ�ُّ أ

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 

 .»ه گوش و چشم و دل، ھمه مسؤولندچرا ک روی مکن،ینداری، پ علماز آنچه به آن «
 پیشوایانبا وجود اینکه در مدتی که مردم اختیار دین و دنیای خود را به دست 

، ولی ھنگامی است ھمه جور بدبختی و سر افکندگی برای مردم رخ داده وگمراه داده 
یک باید گویند که حرف آخر را  می ، دوباره ھمهشود می که از ایمان و عقیده صحبت

اینگونه افراد . و بھتر است که در رابطه با ایمان با یک فقیه ھم مشورت شود بزند فقیه
بالل حبشی با شنیدن فقط دو آیه از قرآن به یک گیرند.  می فقه را با ایمان جابه جا

با مباحث ایمانی و عقیدتی  بایداول  در قدم، در بحث دین بینش توحیدی دست یافت.
اظھار  ،از دیدگاه ھا بررسی و تقلیدشروع به  نه اینکه چشم و گوش بسته، کنیمشروع 
 .(آب قلیل، آب کر، استحاله، واجب کفایی و ...) کنیمفقه افراد دیگر و نظرھا 

فریب مردم کردن و  گیجمباحث فلسفی ھم مثل ابزاری برای  گمراه از سردمداران
کنند (واجب الوجود، ممکن الوجود، وحدت وجود، حرکت جوھری، ممتنع  می استفاده

و...). در این میان جایگاه واقعی قرآن کجاست و نقش تفکر در این میان چیست؟ 
زمانی که قرآن برای ھمه بشریت نازل شد، فلسفه یونان مدتھا در امپراطوریھای شرق 

است، ولی قرآن به جای استفاده از ابزاری مثل فلسفه برای گیج  و غرب طرفدار داشته
و تفکر آفاقی و نفسی ھای  ی ھمچون تفکر در نشانهکردن و پیچاندن مطالب، به دالیل
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 ه و نه محدود به درکروی آورده و استفاده از قرآن را برای ھمه بشر قرار داددر قرآن 
کرده و مفاھیم اسالم را بسیار ساده  نمی پیامبر اسالم تدریس فلسفه خاص.ای  عده
سواد و از نژادھا و کشورھای  بی صحابه پیامبر ھم اکثرا افرادکرده است.  می بیان

به راحتی افرادی که با وجود نداشتن سواد و بدون نیاز به فلسفه،  اند. مختلف بوده
 شدند. می و در راه دین خدا شھید اسالم آورده

 ھای قبل از خود روشنفکرتر امروزی از نسل توصیه آخر ما چنین است. نسل
گاھی، ھمگی در دوره علم و دموکراسی  می باشد، زیرا عالوه بر افزایش سطح سواد و آ

برند. نسل متفکر امروزی به این نتیجه رسیده که رستگاری در آخرت  می نیز به سر
وند برای و آنھم قانون خداوند است. قانون خدا شود می فقط بوسیله یک قانون حاصل

رستگاری در آخرت داشتن ایمان بدون شرک و ھمراھی آن با اعمال صالحی مثل نماز 
شود، بلکه  نمی باشد. مسلما این رستگاری با تنبلی و آسانگیری حاصل می و روزه و ...

 که آسانترین قانون برای زندگی است، جامعهھای زیادی نیز در بر دارد. قانون  سختی
عزاداری ھای  توان در ماه محرم و در دسته می شمرد، زیرا می ا جایزایمانی و گناه ر بی

با خودزنی و گریه و فغان کلیه گناھان را پاک کرد. خداوند ما را در تبعیت از ھر یک از 
در نھایت ھر  این دو قانون آزاد گذاشته است، پس بھتر است کمی بیشتر بیاندیشیم.

خداوند، به ھای  و اطمینان از حقانیت وعده فرد پس از تفکر در سه مرجع اصلی عقیده
سمانیش اطمینان رسد که باید در یک لحظه به خالق خود و کتاب آ می مرحله ای

کرده و به الله تعالی توکل کرده و خرافات رخنه کرده در عقاید خود را برای ھمیشه 
 ؟مای به این مرحله رسیده ماپاک کند. آیا 

 
 
 
 
 
 

 منتخب اتآی

ۡ�َنا ِ� َ�َٰذا ﴿ ِ َمَثٖل� َوَ�َن  ٱلُۡقۡرَءانِ َولََقۡد َ�َّ
�َ�ٰنُ لِلنَّاِس ِمن ُ�ّ ءٖ  ٱۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
أ

 .]۵۴[الکهف:  ﴾٥٤َجَدٗ� 

 ز بهیاز ھرچ شیب انسان ولی م،یاکرده انیب مردم برای از ھرمثلی قرآن نیودر ا«
 .»!پردازدمی مجادله



 

 
 

 :۲۷فصل 
 راه رستگاری

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا ٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿  .]۶-۵[الفاتحة:  ﴾٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ

 .»فرمات یما را به راه راست ھدا )٥م. (ییجو اری مییم و تنھا از تو یپرست تنھا تو را می«
. شود می ھر مسلمان از زمان کودکی، آیات باال را شنیده و با این آیات بزرگ

 کند. در قسمت اول آیه باال، اقرار می خواند، آیات باال را تکرار می ھنگامی که نماز
که پرستش فقط مخصوص خداوند بوده و عالوه بر آن حاجت و نیاز را باید  کنیم می

خواھیم که ما را به راه  می کرد. در قسمت دوم از خداوندفقط به خداوند متعال عرضه 
را به طور واضح  »صراَط الُمستقیم«مفھوم راست ھدایت فرماید. خداوند در آیه زیر 

 برای ما بیان کرده است:

ِ  ٱۡسَتۡمِسۡك فَ ﴿ ِيٓ ب ۡستَقِي�ٖ  ٱ�َّ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ وِ�َ إَِ�َۡكۖ إِنََّك َ�َ
ُ
َ�ِۡ�ٞر لََّك  ۥ�نَّهُ  ٤٣أ

 .]۴۴-۴۳[الزخرف:  ﴾٤٤لُونَ  َٔ َولَِقۡومَِكۖ وََسۡوَف �ُۡ� 

ه ین مایو ا )٤٣. (قرار داری میر که بر صراط مستقیآنچه را بر تو وحی شده محکم بگ«
 .»)٤٤د شد. (یادآوری تو و قوم تو است و بزودی سؤال خواھی

مستقیم و ھدایت انسان در آیه بیان شده خداوند به پیامبر خطاب کرده که صراط 
ھای دیگران، مطالب علمی  باشد و حرف و سخن می فقط در قبال تبعیت مطلق از قرآن

باشند. پس از اینکه انسان برای ایمان خود ارزش قائل  نمی و فلسفی و ... قابل تبعیت
گیرد. معموال در طی یک  می شد و آنھا اصالح کرد، از طرف خداوند مورد آزمایش قرار

گیرد. این آزمایش شامل مسائل ناگواری  می بار مورد آزمایش قرار چندسال، ھر فرد 
مثل سود مالی، ھایی  ھمچون فقر، بیماری، گرفتاری و ... ھمچنین شامل خوشی

باشد. اصل مھم این است که در ھمه این  می قبولی در دانشگاه، اتفاق خوب و ...
از طرف الله تعالی بوده و نتیجه ھایی  ند که کل این مسائل، آزمایشموارد، انسان بدا

داند و  می آنھا از قبل نزد الله تعالی موجود است، ولی چون فقط خداوند نتیجه را
خبرند، به ھنگام آزمایشات الھی فقط باید بر ذات پاک الله توکل  بی انسانھا از نتیجه

 کنند:



 ١٤٥  : راه رستگاری۲۷فصل 

َحِسَب  ١الٓمٓ ﴿
َ
ن �ُ  ٱ�َّاُس أ

َ
ْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ أ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا َولََقۡد َ�َتنَّا  ٢ۡ�َ

ِينَ  ُ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ  .]۳-۱[العنکبوت:  ﴾٣ٱلَۡ�ِٰذ�ِ�َ َصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  ٱ�َّ

، به حال خود رھا »میمان آوردیا«ند ین که بگویا مردم گمان کردند ھمیآ )١(  الم«
د علم یم؛ بایش از آنان بودند آزمودی) ما کسانی را که پ٢ش نخواھند شد؟ (یشوند و آزما می

 .»)٣ابد! (یند تحقق یگو ند و کسانی که دروغ مییگو خدا درباره کسانی که راست می
در این قسمت  ایم. تاکنون بسیاری از مباحث را به ایمان و عقیده اختصاص داده

که در قرآن شرط رستگاری  کنیم می . یادآوریشود می به عمل نیز نکاتی بیانراجع 
 در روز قیامت را ایمان و عمل صالح قرار داده است:

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َعِملُواْ وَ  َءاَمُنوا ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمنُونٖ  ٱل�َّ
َ
 .]۸[فصلت:  ﴾٨لَُهۡم أ

 .»دارند! بدون حسابانجام دادند، پاداشی  ستهیکارھای شا آورده و مانیا اّما کسانی که«
 معیارھای ایمان پنج قسمتی بودند که بیان شد:

 ایمان به الله تعالی و نداشتن شرک در عقیده زیرا شرک کلیه اعمال انسان را تباه
 کند. می

 ایمان به مآلئکه و عدم غلو در مورد آنھا.
 آخرین پیامبر الله تعالی است. ج محمد نبیایمان به پیامبران الھی و اینکه 

 ایمان به کتب آسمانی و اینکه قرآن آخرین وحی منزل است.
 ایمان به روز قیامت و بھشت و جھنم.

داشتن ایمان ھمانند باز کردن حساب در یک بانک و انجام اعمال صالح ھمانند 
 تا فردی حساب بانکی افتتاح نکند، ماحصلباشند.  می واریز وجه در این حساب

تواند داشته  می درآمدی خود را به کدام حساب واریز خواھد کرد و بعدا نیز چه ادعایی
باشند و  می بعضی از اعمال صالح واجب اند. کلیه اعمال صالح در قرآن بیان شدهباشد؟ 

 عدم انجام آنھا گناه به ھمراه دارد. اعمال صالح واجب عبارتند از:
در پنج نوبت و در پنج زمان شبانه روز  نماز یک واجب وقت دار بوده که نماز: -1

. ھر نماز برای خود یک اذان دارد و پس از گفتن اذان، خواندن شود می خوانده
. نماز تنھا عمل صالحی است که شود می میسراش  نماز در وقت مشخص شده

 در ھیچ حالتی (سفر، مریضی، مشکالت، وقایع ناگوار و ...) از انسان ساقط
ھا عبادتی است که از زمان حضرت آدم تا روز قیامت بر ھمه شود. نماز تن نمی

انسانھا واجب است. ھمه ادیان الھی قبل از اسالم، نماز را ھمان گونه که در 



 انسان عاقل    ١٤٦

ولی متاسفانه بر اثر تحریفات فراوان این امر مھم  اند، اسالم وجود دارد، داشته
نماز در دین  د.ان را ھمانند بسیاری از اصول عقیدتی دیگر به فراموشی سپرده

باشد. به آیات زیر  می اسالم در کاملترین نوع خود (از لحاظ اذکار و نوع عمل)
 دقت کنید:

ۡمَ�ِٰ�َا مَ ﴿
َ
ۡفَعَل ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
ۡو أ

َ
ن �َّۡ�َُك َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَآ أ

َ
ُمُرَك أ

ۡ
َصلَٰوتَُك تَأ

َ
ا قَالُواْ َ�ُٰشَعۡيُب أ

نَت 
َ
ْۖ إِنََّك َ� ُؤا  .]۸۷[هود:  ﴾٨٧ٱلرَِّشيدُ  لِيمُ ٱ�َۡ �ََ�ٰٓ

 ،دندیپرست دھد که آنچه را پدرانمان می ا نمازت به تو دستور مییب! آیای شع«گفتند «
ای  دهیم؟ تو که مرد بردبار و فھمیم در اموالمان انجام ندھیخواھ ا آنچه را مییم یترک کن
 .»)٨٧( »ھستی!

ۚ إِنَّهُ  ٱلِۡكَ�ٰبِ ِ�  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿ ا ٱلۡوَۡعدِ َ�نََصادَِق  ۥإِۡسَ�ٰعِيَل ُمُر  ٥٤َوَ�َن رَُسوٗ� نَّبِّيٗ
ۡ
َوَ�َن يَأ

ۡهلَهُ 
َ
ِ  ۥأ َكٰوةِ ب لَٰوةَِوٱلزَّ ا ۦَوَ�َن ِعنَد َرّ�ِهِ  ٱلصَّ  .]۵۵-۵۴[مریم:  ﴾٥٥َمۡرِضّيٗ

بزرگ امبری یش صادق و رسول و پیھا اد کن که او در وعدهیل ین کتاب از اسماعیو در ا«
ت یداد و ھمواره مورد رضا اش را به نماز و زکات فرمان می ) او ھمواره خانواده٥٤بود! (

 .»)٥٥پروردگارش بود. (

ِ قَاَل إِّ�ِ َ�ۡبُد ﴿ ا ٱلِۡكَ�َٰب َءاتَىِٰ�َ  ٱ�َّ ۡ�َن َما ُكنُت  ٣٠وََجَعلَِ� نَبِّيٗ
َ
وََجَعلَِ� ُمَباَرً� �

 ِ ۡوَ�ِٰ� ب
َ
لَٰوةِ َوأ ِ ٱلزَّ وَ  ٱلصَّ ا َكٰوة  .]۳۱-۳۰[مریم:  ﴾٣١َما ُدۡمُت َحّيٗ

 و داده من به کتاب او م؛یخدا بنده من« گفت و] گشود سخن به زبان سییع [ناگھان«
 که زمانی تا و داده قرار پربرکت وجودی باشم، که جا ھر مرا ) و٣٠( !است داده قرار امبریپ مرا

 .»)٣١( !است کرده هیتوص زکات و نماز به مرا ام، زنده

ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ﴿ َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َ �ۡذ أ ِ  ٱ�َّ يۡنِ َو�  ٱۡلُقۡرَ�ٰ إِۡحَساٗ�ا َوذِي  ٱۡلَ�ِٰ�َ

ْ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  �ِيُموا
َ
ْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا َوأ لَٰوةَ َوقُولُوا ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتُوا ُۡتۡم إِ  ٱلزَّ  �َّ ُ�مَّ تََو�َّ

ۡعرُِضونَ  نُتم مُّ
َ
 .]۸۳[البقرة:  ﴾٨٣قَلِيٗ� ّمِنُ�ۡم َوأ

 پدر به و دینکن پرستش را گانهی خداوند جز که میگرفت مانیپ لیاسرائ بنی از که زمانی و«
 و دیدار برپا را نماز د وییبگو کین مردم به و دیکن کیین انینوایب و مانیتی و کانینزد و مادر و

 .»)٨٣( .دیشد گردان روی و دیکرد چییسرپ کمی عده جز شما ھمه سپس. دیبدھ زکات
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�ِض َوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿
َ
إِۡسَ�َٰق  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ  ٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ٱلَِّ�  ٱۡ�

ۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِح�َ  ٓ إَِ�ِۡهۡم  ٧٢َوَ�ۡعُقوَب نَافِلَٗة وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

لَٰوةِ �قَاَم  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ فِۡعَل  َكٰوةِ� �يَتآَء  ٱلصَّ  .]۷۳-۷۱[األنبیاء:  ﴾٧٣َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ  ٱلزَّ

 نجات م،یساخت پربرکت انیجھان ھمه برای را آن که نییسرزم به را لوط [ابراھیم] و او و«
 !میداد قرار صالح مردانی را آنان ھمه و میدیبخش وی به را عقوبی و اسحاق ) و٧١( !میداد

 و کین کارھای انجام و کردند می تیھدا ما، فرمان به که میداد قرار انییشوایپ را آنان ) و٧٢(
 .»)٧٣( .کردند می عبادت را ما تنھا و میکرد وحی آنھا به را زکات ادای و نماز برپاداشتن

دومین واجب مھمی که قرآن ذکر شده زکات است که بر عھده افرادی  زکات: -۲
برآورده ساختن کلیه نیازھای زندگی خود و تمکین مالی و است که پس از 

باشد. خداوند افرادی که زکات  می خانواده، درآمد و سود آنھا ھمچنان اضافه
پردازند، مستحق عذاب دانسته است. دقت کنید که به سود  نمی مال خود را

با  بعضی از افراد در لباس دینگیرد. متاسفانه  نمی تجاری شما خمس تعلق
اند  جابه جا کردن حرام و حالل خداوند، خمس را بر روی تجارت افراد قرار داده

که . میزان زکات یک چھلم مال برآورد شده گیرند می دین و اموال مردم را به نام
برای  زکاترف امص باید مطابق شریعت اسالم به مستحقین آن پرداخت شود.

 اند. سوره توبه بیان شده ۶۰و  ۵۹ھشت صنف بوده که در آیات 
 باشد. می روزه بر مسلمانان فقط در ماه رمضان در سال واجب روزه: -۳
مان در صورت استطاعت مالی، در طول عمر خود واجب است که ھر مسل حج: -۴

 حداقل یک بار حج برود.
شوند مثل جھاد، نماز جمعه  می بعضی از اعمال صالح در مواقع خاص خود واجب

حتما باید یک فرد موحد باشد)، خمس (در و نماز جمعه جماعت در نمازھای (امام 
 نیست) و ... موقع یافتن گنج، معدن، غنیمت بوده و بر سود تجاری وارد

باشند، یعنی عدم انجام آنھا گناھی به  می و بعضی از اعمال صالح، فقط مستحب
 ھمراه ندارد مثل صدقه، حسن خلق و ...

ھمانند ایمان که خداوند ارکان آن را به طور کامل بیان کرده است تا انسان در 
ار مھم تشخیص آن دچار اشتباه نشود، خداوند برای تشخیص عمل صالح ھم یک معی

است، یعنی ھر عملی که از فیلتر قرآن  رضایت الله تعالیدر قرآن بیان کرده و آن ھم 
 باشد. می رد شده و رضایت خدا را فراھم کند، عمل صالح
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کسی که قرآن را قبول داشته ولی پیامبر را قبول نداشته در بخشھای قبل دیدیم 
که آیات قرآن را به صورت باشد (بین خدا و پیامبرانش فرق قائل شود)، یا کسی 

انتخابی قبول کند، یا کسی که اعتقاد داشته باشد قرآن تحریف شده یا در آن 
دستکاری شده است (یعنی بعضی از آیات را قبول کند و بعضی را قبول نکند)، کافر 

سوره نساء). ھمچنین گفته شد ارکان ایمان به طور دقیق در قرآن  ١٥٠است (آیه 
کند. از اعمال  می بشری با تفکر در آیات خداوند به آنھا یقین پیداموجود بوده و ھر 

ی بعضی از اعمال به طور ھا ویژگی صالح ھم به طور کلی در قرآن اسم برده شده است.
دقیق و جزیی در قرآن بیان شده (مثل وضو) در حالیکه بقیه آنھا به طور کلی در قرآن 

عمل ھیچ اشاره ای نشده است (مثل نماز). به آنھا اشاره شده و به شکل ظاھری انجام 
قرآن از مسلمانان خواسته در انجام اعمال صالحی که به شکل ظاھری آنھا در قرآن 

تبعیت کنند، یعنی برای انجام عملی  ج محمد نبیای نشده فقط و فقط از  ھیچ اشاره
ادا کنند مثل نماز که بر ھمه انسانھا واجب است، باید فقط و فقط به صورتی نماز را 

 انجام داده است. به آیه زیر دقت کنید:آن را  که پیامبر اسالم

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ  ٱ�َّ
ُ
َ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  أ َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� ٱ�َّ

د به رحمت خدا و ی، برای آنھا که اماست خوبیسرمشق برای شما مسّلمًا رسول خدا «
 .»)٢١کنند. ( اد مییار یز دارند و خدا را بسیروز رستاخ
که در قرآن جزئیات آنھا بیان نشده  و الگوی رفتاری برای انجام اعمال عبادیاسوه 

 باشد. ھمچنین: می پیامبر

ن يُِطِع ﴿ َطاَع  ٱلرَُّسوَل مَّ
َ
ۖ َ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا ٱ�َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

 .]۸۰[النساء: 

و کسی که سرباز زند، تو را نگھبان  امبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کردهیکسی که از پ«
 .»)٨٠م. (یاو نفرستاد

در آیه قبل خداوند اطاعت از رسول خدا را معادل اطاعت از خود دانسته است. 
 ھمچنین:

َ ۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن قُ ﴿ ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ ُ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 



 ١٤٩  : راه رستگاری۲۷فصل 

و  خواھد داشت! خدا شما را دوست دیروی کنیاز من پ د،یدار اگر خدا را دوست «بگو «
 .»)٣١» (آمرزنده مھربان است.خشد و خدا ب می گناھانتان را

خواسته که به مومنان اعالم کند شرط  ج محمد نبیدر آیه قبل نیز خداوند از 
اصلی و تنھا معیار عمل صالح که رضایت خداست، در تبعیت از اعمال و رفتار پیامبر 
نھفته است. پیامبر توسط خدا به عنوان یگانه مرجع اعمال عبادی معرفی شده و ھمه 

ن دنیا موظف ھستند اعمال عبادی خود را مطابق روشی که پیامبر انجام داده مسلمانا
که پیامبر مرجع اصلی اعمال بوده ولی در مورد  کنیم می انجام دھند. باز ھم تاکید

ایمان و اعتقاد، ھر فرد خود باید با تفکر به آنھا دست یابد. ھمه ما باید اعمال عبادی 
سیره پیامبر و یا پرسش  کتب واقعیو با تحقیق و بررسی خود را زیر ذره بین قرار داده 

دیگر، اعمال عبادی خود را دقیقا ھمانند پیامبر به انجام برسانیم.  افراد موحداز 
استفاده از  و مطالعه کتب از یدبا دینی،سواالت فراوان  برای یافتن جوابھمچنین 

 ،کلیه نسلھا معتبر است برایدستورات آن خداوند در قرآن که کمک بگیریم. اینترنت 
پیامبر را قرآن و ، بلکه تبعیت کنیدعلمای زمان خودتان  کورکورانه ازھیچگاه نگفته که 

زیادی درست ھای  مرجع اعمال قرار داده است. در حال حاضر و در سراسر دنیا، فرقه
د کنن می که ادعاھایی  کنند که اسالم واقعی از آنھاست (فرقه می شده و ھر کدام ادعا

دانند  می که واسطه و شفاعت دوِن الله را صحیحھایی  حضرت علی خود خداست، فرقه
و ...). این وظیفه بر عھده ھر کدام از ماست که اعمال عبادی خود را با عبور از فیلتر 
قرآن از شرک تھی کرده و با تبعیت از پیامبر رضایت خدا را فراھم سازیم. حتما در 

استفاده کنیم. افراد موحد به دلیل  افراد موحدید از نظر مسیر بررسی اعمال خود با
 تر به جلو ترس از خداوند، انسان را فریب نداده و حتی انسان را در این مسیر سریع

و به پنج رکن گفته اند  رانند. افراد موحد در ایمان و عمل خود شرکیات را زدوده می
  آنھا اعتماد کرد.توان به  می شده برای ایمان یقین دارند، بدین سان

تاکنون در این جزوه در مورد ایمان و عمل صالح برای شما مطالبی را بیان کردیم. 
که ایمان و عمل صالح ھر دو مکمل یکدیگر ھستند و در  کنیم می در اینجا فقط بیان

روز قیامت ایمان به تنھایی کافی نبوده و حتما باید با عمل ھمراه شود. طبق قرآن 
ی اعمال صالح، ایمان است، یعنی اگر ایمان فردی حتی به میزان کمی پیش شرط قبول

گیرد. در صورت  نمی با شرک ھمراه باشد، ھیچکدام از اعمال وی مورد محاسبه قرار
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داشتن ایمان توحیدی به پنج رکن گفته شده، اعمال صالح فرد مالک رھایی از جھنم 
 خواھند بود:

�َِيُهُم ﴿
ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ِ�َ َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِكۗ يَوَۡم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ِ�َ َر�َُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك 
ۡ
ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ يَأ

َ
َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

ْ قُِل  �ۗ ۡ�ٗ إِيَ�ٰنَِها خَ   .]۱۵۸[األنعام:  ﴾١٥٨إِنَّا ُمنَتِظُرونَ  ٱنَتِظُرٓوا

ا خداوند خودش به سوی آنھا یند یه سراغشان آبن انتظار دارند که فرشتگان یا جز ایآ«
ات پروردگارت یند؟ اما آن روز که بعضی از آیه سراغشان آب ات پروردگارتیا بعضی از آید یایب

کی انجام یمانشان عمل نیا در ایاند  اوردهیمان نیافرادی که قبًال اآوردن   مانیا رد،یتحّقق پذ
 .»»م!یکش ما ھم انتظار می ،دیانتظار بکش«بگو  اند، سودی به حالشان نخواھد داشت! نداده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتخب اتآی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱ�َّ ۡحَبارِ َءاَمُنوٓا

َ
ۡمَ�َٰل  ٱلرُّۡهَبانِ وَ  ٱۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َ�َأ

ِ  ٱ�َّاِس  وَن َعن َسبِيِل  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ِۗ َوَ�ُصدُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ َوَ�  ٱلۡفِضَّ
ِ يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ُۡهمفَبَ  ٱ�َّ ِ�ّ  ٖ��ِ

َ
 .]۳۴[التوبة:  ﴾٣٤بَِعَذاٍب أ

 بباطل را مردم اموال راھبان، و علما از ارییبس! دیاآورده مانیا که کسانی ای«
 سازندمی نهیگنج را نقره و طال که کسانی و! دارندبازمی خدا راه از را مردم و خورندمی

 .»!ده بشارت دردناکی مجازات به کنند، نمی انفاق خدا راه در و



 

 
 

 :۲۸فصل 
 یاوران توحید

. کنیم می ، مطالبی را بیانج محمد نبیدر این بخش کمی در مورد اطرافیان 
سال در مکه به مدت  سهدانیم پیامبر اسالم بعد از بعثت به مدت  می ھمانگونه که

مخفیانه به دعوت اسالمی مشغول بود. در این مدت توانست حدود چھل نفر از مردم 
مسلمان شدند عبارتند از: در این سه سال مکه را مسلمان کند. اولین افرادی که 

خدیجه ھمسر پیامبر، علی مرتضی، زید بن حارث، ابوبکر صدیق، عثمان ذوالنورین، 
سعد بن ابی وقاص، طلحه، عمار یاسر، بالل حبشی، صھیب عبدالرحمن بن عوف، 

و بسیاری از افراد دیگر. بعد از علنی شدن  اری، جعفر بن ابیطالبرومی، ابوذر غف
دعوت پیامبر در مکه نیز افراد بسیاری به اسالم وارد شدند که عبارتند از: حمزه عموی 

، عبدالله بن مسعود، ابوحذیفه پیامبر، عمر بن خطاب، نعیم بن عبدالله، عامر بن فھیره
بن عتبه و بسیاری از افراد دیگر. افرادی که در این مدت مسلمان شدند، از لحاظ 
ایمانی و عقیدتی بزرگترین صحابه پیامبر بوده و ھمگی تا لحظه مرگ، از اسالم 
پشتیبانی کردند. پس از ده سال تبلیغ و دعوت در مکه، پیامبر به ھمراه مھاجرین به 

ه ھجرت کرد. در قرآن به افرادی که از مکه و ھمراه با پیامبر به مدینه ھجرت مدین
کردند مھاجرین و به مردمی از مدینه که مسلمان شده و به مھاجرین پناه دادند، انصار 
خطاب شده است. پس از ھجرت پیامبر به مدینه دو قبیله اوس و خزرج که در مدینه 

سلمان شدند. عالوه بر آن بسیاری از یھودیان مدینه پرداختند، م می با ھمدیگر به نزاع
نیز مسلمان شدند. مھاجرین و انصار در راه پیشرفت اسالم از جان گذشتگی بسیاری 
 را از خود نشان دادند. در بسیاری از جنگھایی که بین مسلمانان و مشرکین در

ندان خود گرفت، فقط مھاجرین و انصار بودند که از جان و مال و ھمسر و فرز می
شدند. خداوند در مورد ارزش مھاجرین و انصار در قرآن  می گذشته و وارد میدان جنگ

 آیه زیر را نازل فرموده است:
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ٰبُِقونَ وَ ﴿ لُونَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّبَُعوُهم ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
 ٱۡلَفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠مُ ٱۡلَعِظي

ند، نروی کیکی از آنھا پین و انصار و کسانی که به نین از مھاجریشگامان نخستیپ«
ی از بھشت برای آنان فراھم یو باغھا نداخشنودز از او یو آنھا ن استخداوند از آنھا خشنود 
ن است یر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواھند ماند و ایساخته که نھرھا از ز

 .»)١٠٠روزی بزرگ! (یپ
در آیه باال خداوند بیان کرده که به دلیل خدمات و ایثار مھاجرین و انصار در راه 

ضایت خداوند را فراھم کنند و حتی خداوند که برای ھمیشه راند  اسالم، آنھا توانسته
به تابعین (مسلمانان پس از مھاجرین و انصار تا روز قیامت) توصیه کرده که در برای 
کسب رضایت خداوند، در اطاعت الله تعالی و پیامبرش، مھاجرین و انصار را سرمشق 

و انصار  خود قرار دھند. خداوند در بسیاری از آیات قرآن در مورد ارزش مھاجرین
سخن گفته و در این آیات بین مھاجرین ھیچ تفاوتی قائل نشده است. در قرآن از ھمه 
مھاجرین به نیکی یاد کرده و به ھمه آنھا وعده بھشت داده است. این امر برای انصار 
نیز صادق است. کلیه مھاجرین و انصار در زمانی که اسالم تازه در بین مردم جای 

، از جان و مال و زندگی خود گذشتند تا امروزه، اسالم کنونی به خود را باز کرده بود
 دست ما برسد. به آیه زیر دقت کنید:

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ ٗدا  رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱلُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � َورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
ٰ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

رَّاعَ ُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  ۗ بِِهُم ِ�َغِيَظ  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱلُۡكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا  ٱل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

ان خود یو کسانی که با او ھستند در برابر کّفار سرسخت و در م محّمد فرستاده خداست«
نی در حالی که ھمواره فضل و رضای یب سجود میوسته آنھا را در حال رکوع و ی؛ پمھربانند

ف آنان در تورات و ین توصیان است؛ ایر سجده نمااثآطلبند؛ آنھا در صورتشان  را می خدا
ھای خود را خارج ساخته، سپس به  ل است، ھمانند زراعتی که جوانهیف آنان در انجیتوص
بقدری نمّو و رشد کرده که  ستاده است ویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایتقو
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ن برای آن است که کافران را به خشم آورد (ولی) کسانی از یدارد؛ ا زارعان را به شگفتی وامی
می یاند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظ سته انجام دادهیمان آورده و کارھای شایآنھا را که ا

 .»)٢٩داده است. (
گاه، بدون  اینکه قرآن را مطالعه کنند و از خدمات متاسفانه امروزه برخی از مردم ناآ

 دھند. می با ارزش این افراد با اطالع باشند، آنھا را لعن کرده و به آنھا دشنام

َمالِ وََعِن  ٱۡ�َِم�ِ َعِن  ٱلُۡمَتلَّقَِيانِ إِۡذ َ�َتلَ�َّ ﴿ يۡهِ  ١٧قَعِيدٞ  ٱلّشِ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ مَّ
  .]۱۸-۱۷[ق:  ﴾١٨َر�ِيٌب َعتِيدٞ 

دارند؛  افت مییھنگامی را که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسانند اعمال او را در«
ای مراقب و آماده  نکه ھمان دم، فرشتهیآورد مگر ا چ سخنی را بر زبان نمییانسان ھ )١٧(

 .»)١٨است! ( ]و ضبط آن[ت یبرای انجام مأمور
جرین، انصار و تابعین (که به آیات زیر خوب دقت کنید. خداوند وصف حال مھا

 ) را بیان کرده است:شود می شامل مسلمانان امروز نیز

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٱ�َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ أ  ٱ�َّ

وَن  َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ ِينَ وَ  ٨ٱل�َّ ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ  ٱۡ�ِ

ْ َوُ�ۡؤثُِروَن  وتُوا
ُ
آ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َومَ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ َ�َ

ُ
 ٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

ِينَ وَ  ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب َوَ�  ٱۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنَّ   .]۱۰-۸[الحشر:  ﴾١٠َك رَُءوٞف رَِّحيمٌ َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

رون رانده یران مھاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیبرای فق ن اموالیا«
کنند و آنھا  اری مییطلبند و خدا و رسولش را  که فضل الھی و رضای او را مییشدند در حال

ش از مھاجران مسکن ی] پ نهی[مدن سرا ی) و برای کسانی است که در ا٨انند! (یراستگوھمان 
دوست  کردند راشان ھجرت یو کسانی را که به سو ه و پیش از این نیز ایمان داشتنددیگز
کنند و آنھا را بر  به مھاجران داده شده احساس نمیکه ازی به آنچه ین ،دارند و در دل می

بخل و حرص نفس  ازمند باشند؛ کسانی که ازیار نیدارند ھر چند خودشان بس خود مقّدم می
ن) کسانی که بعد از مھاجران ی) (ھمچن٩رستگارانند! (و آنھا ھمان اند  ش باز داشته شدهیخو

امرز یشی گرفتند بیمان بر ما پیپروردگارا! ما و برادرانمان را که در ا«ند یگو و می هو انصار آمد
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مده! پروردگارا، تو  قرار مؤمنان [از گذشته تا حال]ای نسبت به  نهیمان حسد و کیو در دلھا
 .»)١٠» (می!یمھربان و رح

کند. اینکه آنھا به خاطر  می در آیه باال نیز خداوند ابتدا وصف حال مھاجرین را بیان
کسب رضای خدا از خانه و کاشانه خود آواره شدند و پیوسته خداوند و پیامبر را یاری 

افرادی ھستند که با وجود نیاز و آنھا راستگویان واقعی ھستند. انصار نیز اند  داده
کنند و آنھا رستگاران واقعی ھستند.  می شدید، از اموال خود برای مھاجران انفاق

خداوند در این آیات حتی وظیفه ما را در قبال مسلمانان قبل از خود به ویژه مھاجرین 
ش آنھا، کند. امروزه وظیفه ما این است که عالوه بر دعا برای آمرز می و انصار را بیان

در دلھایمان ھیچ گونه حسد و کینه نسبت به آنھا نداشته باشیم و از آنھا در مقابل 
ھرگونه تھمت دفاع کنیم. ھمچنین از این به بعد باید بیش از قبل برای صحابه جلیل 
القدر پیامبر و تابعین احترام قائل شویم و چون خداوند بزرگ از آنھا راضی است، ما ھم 

باشند و به جای  می اھای آنھا درگذریم، زیرا ھمه انسانھا جایز الخطابه راحتی از خط
مجادله در مورد اختالف نظرھای آن بزرگواران، روش زندگی و اطاعت از خدا و پیامبر 

 خداوند در قرآن فرموده: آنھا را سر لوحه خود قرار دھیم.

ا﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا َ�نُواْ  َٔ َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك أ لُوَن َ�مَّ

 .]۱۴۱[البقرة:  ﴾١٤١َ�ۡعَملُونَ 

، برای خودشان است و آنچه ھم شما انجام دادندآنھا امتی بودند که درگذشتند. آنچه «
 .»سوال پرسیده نخواھد شداعمال آنھا  و از شما راجع بهد، برای خودتان است یانجام داد

یگری که اطراف پیامبر بودند، ھمسران آن حضرت بودند. از مھمترین افراد د
عبارتند از: خدیجه بنت خویلد، سوده بنت زعمه، عایشه بنت ابوبکر  ج ھمسران پیامبر

صدیق، حفصه بنت عمر بن خطاب، زینب بنت خزیمه، ام سلمه بنت ابی امیه، زینب 
بنت جحش، جویریه بنت حارث، ام حبیبه بنت ابوسفیان، صفیه بنت حیی، میمونه 

 :بنت حارث. خداوند در مورد ھمسران پیامبر در قرآن فرموده

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
ۡزَ�ُٰجهُ ِمۡن أ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
ْ  أ ْولُوا

ُ
رَۡحامِ َوأ

َ
ۡوَ�ٰ  ٱۡ�

َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

ِ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  عۡ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱ�َّ ۡوِ�َآ�ُِ�م مَّ
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ن َ�ۡفَعلُٓوا

َ
ٓ أ ۚ رُ إِ�َّ  وٗفا

 .]۶[األحزاب:  ﴾٦َمۡسُطوٗر� ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�َن َ�ٰلَِك ِ� 
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 ھستند  ھمسران او مادران مؤمنان و امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استیپ«
گر از مؤمنان و مھاجران در آنچه خدا مقّرر داشته اولی ھستند، یکدیشاوندان نسبت به یو خو
ن حکم در کتاب الھی نوشته شده یا ،دیکی کنیدوستانتان ند نسبت به ینکه بخواھیمگر ا

 .»)٦است. (
ھمانگونه که ما نسبت به خداوند، قرآن، پیامبر و کعبه از حمّیت و غیرت 
برخورداریم، باید نسبت به ھمسران پیامبر (امھات المؤمنین)، مھاجرین و انصار، و 

ت برخوردار باشیم. امروزه ھر شویم) نیز از غیر می تابعین (که خود ما ھم شامل آنھا
باشیم، بنابر این باید سعی  می کدام از ما جانشین پیامبر در محله، شھر و کشور خود

 کنیم عالوه بر اینکه در ایمان خود، قرآن و در عمل خود، پیامبر را مرجع خود قرار
دھیم، درتبعیت از خدا و رسولش ھمانند مھاجرین و انصار بوده و از ھمسران  می

آیه اول سوره نور، به  ۲۵در  یامبر خود ھمانند مادر و خواھر خود دفاع کنیم.پ
سکوت کردند، اخطار شده  لمسلمانانی که در مقابل تھمت به ام المومنین عایشه

 کوت کرده و از ایشان دفاع نکردند:که چرا در مقابل این تھمت س

ٓ إِفٞۡك  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ لَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ﴿ ْ َ�َٰذا � َوقَالُوا نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ
َ
بِأ

بِ�ٞ  ِ  ١٢مُّ  ب
ْ تُوا

ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء

َ
َهَدآءِ لَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد  ٱلشُّ

ُ
ِ فَأ ُهُم  ٱ�َّ

ِ َولَۡوَ� فَۡضُل  ١٣ٱۡلَ�ِٰذبُونَ  ۡ�َياِ�  ۥُتهُ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َ  ٱ�َّ ُ�ۡم ِ� َمآ  ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ لََمسَّ
فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َ
 .]۱۴-۱۲[النور:  ﴾١٤أ

ر یمان نسبت به خود گمان خید، مردان و زنان با ایدیتھمت را شن آنچرا ھنگامی که «
اوردند؟ ین ) چرا چھار شاھد برای آن١٢ن دروغی بزرگ و آشکار است؟ (ینبردند و نگفتند ا

) و اگر فضل و ١٣انند! (یشگاه خدا دروغگویاوردند، آنان در پین گواھان را نیاکنون که ا
د عذاب سختی ین گناھی که کردیشد، بخاطر ا ا و آخرت شامل شما نمییرحمت الھی در دن

 .»)١٤د! (یرس به شما می
و کلیه به ھمان گونه وظیفه ما در عصر حاضر نیز دفاع از دین خدا، پیامبرش 

متاسفانه دیدگاھی که امروز در مورد باشد.  می ھمسران گرامی ایشان، صحابه و تابعین
کنند که  می صحابه و ھمسران پیامبر جایگزین واقعیت شده این است که بسیاری فکر

پس از فوت پیامبر، بین این افراد جدالی سخت در گرفته است، در صورتی که تاریخ 
کند. آیات قبلی ھم حجت و دلیل  می این مطلب را بیانواقعی و تحریف نشده عکس 

باشند. صحابه و ھمسران پیامبر، پس از وفات آن حضرت برای  می برای این مورد
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گسترش اسالم از جان و مال خود گذشتند. به عنوان حسن ختام، چند مورد از روابط 
ابطه نزدیک این تا ر کنیم می خانوادگی در زمان پیامبر و پس از فوت ایشان را بیان

 .افراد با ھمدیگر را بھتر بشناسیم
باشد. ھمسر چھارم  می ھمسر سوم پیامبر عایشه دختر ابوبکر صدیق خلیفه اول

باشد. پیامبر رقیه یکی از  می پیامبر حفصه دختر عمر بن خطاب خلیفه دوم
دخترھایش را به ھمسری عثمان بن عفان خلیفه سوم درآورد. پس از فوت رقیه، 

مبر دختر دیگرش ام کلثوم را به ھمسری عثمان بن عفان در آورد. پیامبر دختر پیا
دیگرش فاطمه را به ھمسری علی بن ابیطالب خلیفه چھارم درآورد. علی بن ابیطالب 
دختر خود ام کلثوم را به ھمسری خلیفه دوم عمر بن خطاب درآورد. پس از وفات 

ایشان اسماء ازدواج کرد. حسن بن علی  ابوبکر صدیق، علی بن ابیطالب با ھمسر بیوه
خلیفه پنجم با حفصه نوه ابوبکر صدیق ازدواج کرد. نوه عثمان بن عفان خلیفه سوم، 
عبدالله بن عمرو، با نوه علی بن ابیطالب خلیفه چھارم، فاطمه دختر حسین بن علی 

بر قابل سببی و نسبی دیگر که در کتب سیره پیامھای  ازدواج کرد و بسیاری از رابطه
قبل از قرن از حوادث تاریخی یاد شده،  چھارده بیش ازمشاھده است. پس از گذشت 

باید اینکه حرف ھر کسی را نسبت به صحابه و ھمسران گرامی پیامبر قبول کنیم، ابتدا 
مراجعه کرده و دیدگاه قطعی قرآن را در این رابطه یگانه مرجع خود یعنی قرآن به 

 .بررسی کنیم
 

 
 
 
 
 
 
 

 تخبمن اتآی

ِينَ وَ ﴿ ِ َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِينَ وَ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
ٓواْ أ نََ�ُ َءاَوواْ وَّ

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ُهُم  َُّهم مَّ اۚ ل  .]۷۴[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ

 پناه که آنھا و کردند جھاد خدا راه در و نمودند ھجرت و آورده مانیا که آنھا و«
 خدا رحمت و آمرزش آنھا برای اند؛قی یحق مؤمنان آنان به یقین نمودند، اریی و دادند

 .»است ایستهیشا روزی و



 

 
 

 :۲۹فصل 
 در تالش معاش

منابع، انسانھای مستعد و خاک حاصلخیز به چرا کشور ما با وجود این ھمه 
توان به  می یابد؟ پس از بیان بخشھای قبلی، به راحتی نمی ھیچگونه پیشرفتی دست

مشکلی که بسیاری از عقیده نھفته است. فکر و دلیل این امر پی برد. دلیل این امر در 
خش در مورد در این بکردند.  می روشنفکران مثل دکتر شریعتی بر اصالح آن پافشاری

(روزی ق زدانیم، یکی از صفات خداوند را می ھمانگونه که .کنیم می این موضوع بحث
باشد، یعنی ھیچ موجودی غیر از  نمی باشد و این صفت قابل اشتراک نیز می رسان)

تواند ادعا کند که در رساندن رزق به موجودات دیگر با خداوند  نمی خداوند متعال
دانیم که بزرگترین دغدغه بشر از ابتدا تاکنون رزق بوده  یم باشد. ھمچنین می سھیم

است. در زندگی پر از استرس امروز، اکثر انسانھا ھمانند یک روبات بدون احساس از 
باشند. به آیات زیر دقت کنید. خداوند در قرآن  می صبح تا شب به دنبال کسب روزی

باشد. خداوند تالش انسان  می بیان کرده که رزق و روزی ھمه انسانھا دست خداوند
داند، ولی در عین حال روزی برای انسانھا نباید  می برای کسب روزی را قابل ستایش

ھدف اصلی باشد، بلکه باید وسیله ای برای رسیدن به ھدف اصلی یعنی ایمان و عمل 
صالح باشد. روزی ھر انسانی به اندازه ای است که خداوند برای وی مقدر کرده است. 

دی برای یک وعده غذای خود ده ظرف پر از غذا را آماده کند، روزی وی فقط اگر فر
ھمان مقداری است که گنجایش آن را دارد نه ھمه ده ظرف. اگر فردی یک منزل 
بسیار بزرگ در یکی از گرانترین شھرھای دنیا برای خود تھیه نماید، روزی وی فقط 

ینی به مساحت یک متر در دو خوابد، یعنی زم می ھمان زمینی است که شب در آن
متر!! خداوند در قرآن روزی انسانھا را مقدر کرده و از انسانھا خواسته که به جای اینکه 
ھدف خود را کسب روزی قرار دھند، روزی را وسیله ای برای جلب رضایت خداوند 

ند قرار دھند. البته افرادی که برای روزی بیشتر تالش کنند، خداوند آنھا را نیز بھرم
خواھد کرد. ھمانگونه که خداوند انسانھا را سیاھپوست یا سفید پوست، چاق یا الغر و 
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تر و بعضی را فقیرتر آفریده  کوتاه یا بلند آفریده است، در مورد رزق ھم بعضی را غنی
 است. به آیه زیر توجه کنید:

َذۡ�َنا ﴿
َ
ٓ أ ۖ �ن تُِصۡبهُ  ٱ�َّاَس �َذا ْ بَِها يِۡديِهۡم إَِذا ُهۡم رَۡ�َٗة فَرُِحوا

َ
َمۡت � ۡم َسّيِئَ� بَِما قَدَّ

نَّ  ٣٦َ�ۡقَنُطونَ 
َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
َ أ ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ  ٱلّرِۡزَق يَۡبُسُط  ٱ�َّ لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر

 .]۳۷-۳۶[الروم:  ﴾٣٧يُۡؤِمُنونَ 

شوند و ھرگاه رنج و  ن خوشحال میم، از آیو ھنگامی که رحمتی به مردم بچشان«
ا یآ )٣٦شوند! ( وس مییاند به آنان رسد، ناگھان مأ بتی بخاطر اعمالی که انجام دادهیمص
ی یھا ن نشانهیدر ا سازد؟ ا تنگ مییدند که خداوند روزی را برای ھر کس بخواھد گسترده یند

 .»)٣٧آورند. ( مان مییاست برای گروھی که ا
ماند، زیرا ھدف  نمی روزی بی خداوند تاکید کرده که انسان ھیچگاهدر آیات زیر ھم 

اصلی انسان عبادت خداوند است و انسان از روی اشتباه این ھدف مھم را فراموش 
کرده و کسب روزی را ھدف اصلی خود قرار داده است. معموال ھر کدام از ما تاکنون 

در نھایت با  ایم. برو بودهبا لحظات خوشی و ناخوشی زیادی در طول زندگی خود رو
 ایم. وجود اینھمه لحظات در زندگی خود، به رشد جسمانی و عقالنی خود رسیده

مطمئن باشید که بقیه عمر خود را نیز به ھمین صورت طی خواھیم کرد. در بقیه عمر 
خود تا لحظه مرگ نیز با لحظات خوشی و ناخوشی زیادی دست و پنجه نرم خواھیم 

که تا امروز روزی ما فراھم شده، در بقیه عمر خود نیز روزی خود را کرد. ھمانگونه 
دریافت خواھیم کرد. به نظر شما آیا بیھوده نیست که با وجود این امر یعنی وعده خود 
خداوند در روزی دادن به مخلوقاتش، باز رزق و روزی را ھدف خود قرار داده و از 

 خالق غافل شویم:

نَّ َ�ۡينَ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ  ۦٓ ۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ َوَ� َ�ُمدَّ
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ أ ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ�  ٱ�ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
ِ  ١٣١َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو� ۡهلََك ب

َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ َوأ ۖ َ� �َۡ�  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱلصَّ ُۡن  َٔ َعلَۡيَها َّ� ۖ لَُك رِۡزٗقا

 .]۱۳۲-۱۳۱[طه:  ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ  َبةُ ٱلَۡ�ٰقِ نَۡرزُقَُكۗ وَ 

نھا یفکن! ایم، میا ی از آنان دادهیھا گروه و ھرگز چشمان خود را به نعمتھای ماّدی که به«
دارتر است! یم و روزی پروردگارت بھتر و پاییازمایاست تا آنان را در آن بیھای زندگی دن شکوفه

 میخواھ با باش! از تو روزی نمییانجام آن شک) خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر ١٣١(
 .»)١٣٢ک برای تقواست! (یم و عاقبت نیدھ بلکه ما به تو روزی می



 ١٥٩  : در تالش معاش۲۹فصل 

 ھمچنین:

�ِض ِ�  َدآبَّةٖ ۞َوَما ِمن ﴿
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ� ٞ ِ�  ٱ�َّ رِزُۡ�َها َوَ�ۡعلَُم ُمۡستََقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَ�َهاۚ ُ�ّ

بِ�ٖ   .]۶ [هود: ﴾٦كَِ�ٰٖب مُّ

نکه روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و یست مگر این نیای در زم جنبندهچ یھ«
 .»)٦( نھا در کتاب آشکاری ثبت است!یھمه او داند  انتقالش را می

گر انسان ھدف اصلی خود را ایمان و عمل صالح قرار دھد و در راه کسب روزی 
اصلی خود قرار دھد، خداوند کل  تالش کند و روزی را وسیله ای برای تامین ھدف

دھد. فردی که ایمان بدون شرک داشته و  می کائنات را در راستای ھدف وی قرار
معیار عمل صالح خود را رضایت خداوند قرار دھد، اگر از خداوند روزی بیشتری طلب 

 سازد: می کند الله تعالی خزاین آسمان و زمین را مسّخر وی

ۡهَل ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ وَ  ٱۡلُقَرىٰٓ َولَۡو أ ْ َءاَمُنوا َقۡوا َمآءِ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََ�ٰٖت ّمَِن  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ْ يَۡ�ِسُبونَ  َخۡذَ�ُٰهم بَِما َ�نُوا
َ
ْ فَأ بُوا ۡهُل  ٩٦َوَ�ِٰ�ن َكذَّ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
ُسنَا  ٱلُۡقَرىٰٓ أ

ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
أ

ِمنَ  ٩٧بََ�ٰٗتا َوُهۡم نَآ�ُِمونَ 
َ
َو أ

َ
ۡهُل  أ

َ
ُسَنا ُضٗ� َوُهۡم يَۡلَعُبونَ  ٱۡلُقَرىٰٓ أ

ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
 ﴾٩٨أ

 .]۹۸-۹۶[األعراف: 

ن را بر یکردند، برکات آسمان و زم شه مییو تقوا پ آوردهمان یھا، ایو اگر اھل شھرھا و آباد«
مجازات فر اعمالشان یب کردند؛ ما ھم آنان را به کیتکذ ]آنھا حق را[ولی  ،میگشود آنھا می

د در یایکه عذاب ما شبانه به سراغ آنھا ب در امانندن یھا از این آبادیا اھل ایآ )٩٦م. (یکرد
که عذاب ما ھنگام روز به  در امانندن یھا از این آبادیا اھل ای) آ٩٧حالی که در خواب باشند؟ (

 .»)٩٨د در حالی که سرگرم بازی ھستند؟ (یایسراغشان ب
شھای قبل بیان شد که خداوند به ھر دو گروه مؤمنان و اگر یادتان باشد، در بخ

دھد. ظواھر مادی دنیای غرب بسیار فریبنده  می مشرکان در این دنیا مدد و کمک
است، وظیفه ما در این دنیا این است که روزی دنیا را وسیله برای ھدف عالیه خود 

داریم، از خداوند این قرار داده و در صورتی که به روزی بیشتر از جانب خداوند عالقه 
 روزی را طلب کرده و این روزی را نیز در راه ھدف اصلی خود مصرف نماییم.

ن يَُ�وَن ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاُس َولَۡوَ�ٓ أ ََعۡلَنا لَِمن يَۡ�ُفُر ب ٗة َ�ِٰحَدٗة �َّ مَّ

ُ
ِ�ُُيوتِِهۡم ُسُقٗفا ّمِن  ٱلرَّ�أ
ةٖ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها َ�ۡظَهُرونَ  ًرا َعلَۡيَها َ�تَِّ�  ٣٣فِضَّ بَۡ�ٰٗبا َوُ�ُ

َ
َوزُۡخُرٗفاۚ �ن  ٣٤ونَ  ُٔ َوِ�ُُيوتِِهۡم �

ا َمَ�ُٰع  ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ ُ�ُّ َ�ٰلَِك لَمَّ ۡ�يَا  .]۳۵-۳۳[الزخرف:  ﴾٣٥ِعنَد َرّ�َِك لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱ�ِخَرةُ وَ  ٱ�ُّ
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برای کسانی که به شوند، ما  ]گمراھی[درشد که ھمه مردم امت واحد  اگر سبب نمی«
ی که از آن یی از نقره و نردبانھایم با سقفھایداد ی قرار مییھا خانه ،ندوش خداوند رحمان کافر 

) ٣٤ه کنند؛ (یم که بر آن تکیداد ی قرار مییشان درھا و تختھایھا و برای خانه )٣٣باال روند، (
زگاران یپروردگارت از آن پرھاست و آخرت نزد ینھا بھره زندگی دنیورھا؛ ولی تمام ایو انواع ز

 .»)٣٥است! (
ارتباطی مثل تلوزیون، ھای  باشد. ھمه رسانه می و محدودکشور ما بسیار بسته 

به ترویج ھا  رادیو، روزنامه و ... در اختیار قشری است که به شدت از طریق این رسانه
در پیش  پردازند. اگر یکی از این رسانه ھا، مسیری مخالف بقیه می خرافات و شرک

. اگر کشور ما از حالت شود می ارتباطی حذفھای  بگیرد، به سرعت از گردونه رسانه
، ھمه قادر خواھند اجازه آزادی بیان داده شودھا  آمده و به ھمه دیدگاهبیرون  محدود

 را بررسی کرده و احسن القول را انتخاب کنند.ھا  و نگرشھا  بود که کلیه دیدگاه

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 منتخب اتآی

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َو�َتَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
 ِ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

 مؤمنان راه جز راھی از و کند مخالفت امبریپ با حق، شدن آشکار از بعد که کسی«
 گاهیجا و میکن می داخل دوزخ به و میبرمی رودمی که راھی به را او ما کند، روییپ

 .»دارد بدی



 

 
 

 :۳۰فصل 
 ختم کالم

اھل حقیقت گوییم.  می به شما برای اتمام مطالعه این کتاب تبریک و خسته نباشید
دالیلی که در این کتاب بیان شد، ھمه بر اساس قرآن و عقل بوده و از اند  متوجه شده

اسالم دین خدایی بوده که ھرگونه تعصب در بیان مطالب پرھیز جدی شده است. 
 باشد: می در دین بیزارھرگونه تفرقه خداوند از  .باشد می مبتنی بر وحدت

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡمُرُهۡم إَِ�  ٱ�َّ
َ
ٓ أ َما � إِ�َّ ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا ِ فَرَّقُوا ُ�مَّ  ٱ�َّ

 .]۱۵۹[األنعام:  ﴾١٥٩يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ 

م شدند، تو یو مذاھب مختلف تقس ھا دستهو به  ساختهن خود را پراکنده ییکسانی که آ«
ای با آنھا نداری! سر و کار آنھا تنھا با خداست؛ سپس خدا آنھا را از آنچه  ه رابطهچ گونیھ

 .»)١٥٩کند. ( دادند، با خبر می انجام می
ولی مذاھب ساخته دست بشر بوده و سرشار از  ،دین الھی به وحدت دعوت کرده

در حالل و حرام دین، جز الله و پیامبرش حق دخل و تصرف ندارند،  .باشند می خرافات
ولی در مذھب ھر عالم دینی حق رای دارد. در دین فقط قرآن و سنت پیامبر سند و 

باشند. در دین فقط الله  می مذھب صدھا کتاب و نقل قول مدرکمدرک است، ولی در 
 الھیدر دین قیدتی مذموم است، تقلید ع ،تعالی در عالم ھستی موثر است، در دین الھی

 باشند و ... می در دین الھی شعایر دینی ثابتباشد،  می مدح و ثنای غیر خدا شرک

ْ وَ ﴿ ِ ِ�َۡبِل  ٱۡ�َتِصُموا ْۚ  ٱ�َّ  .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾...َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّقُوا

 .»)١٠٣( ... د!ید و پراکنده نشویسمان خدا چنگ زنیو ھمگی به ر«
قرار ھر کدام از ما با ختم نبوت و پیامبری، وظیفه ابالغ دین صحیح خداوند بر دوش 

مسلما ھر کدام از ما افرادی را سراغ داریم که آنھا ھم حقیقت طلب بوده و  .گرفته است
گذارد. سعی کنیم که با انتشار این کتاب و  نمی تعصبات کور بر مسیر زندگی آنھا تاثیر

خود را ھر چند کوچک در قبال نعمتھای الله تعالی انجام دھیم.  وظیفه، دیگرانارشاد 
، مثل اینکه دنیایی را دھدفرموده: ھر که انسانی را از گمراھی نجات  جپیامبر اسالم 

اقوام و دوستان خود مسؤول ھستیم.  ،ھر کدام از ما در قبال خانواده نجات داده است.



 انسان عاقل    ١٦٢

کنند، ولی در  می مسائل روزمره با ھم صحبتمتاسفانه، امروزه برادر و خواھر در مورد 
سالم (ص) فرموده: ھر زنی د. پیامبر اآورن نمی و توحید ھیچ صحبتی به میانمورد ایمان 

کند. پدرش، برادرش،  می که وارد جھنم شود، چھار مرد را با خود نیز وارد جھنم
ایت به وی انجام آنھا وظیفه خود را در قبال ابالغ پیام ھدھمسرش و پسرش، مگر اینکه 

 دلھا وارددین اسالم، از دو دریچه به  داده باشند. این امر برای مردان نیز صادق است.
ایمان پرداخته شد. در مسیر  به بعدبیشتر در این کتاب  ، اخالق و ایمان، کهشود می

دعوت، اخالق یک مسلمان واقعی نیز باید نشات گرفته از پیامبران الھی، بالخص رسول 
دولت اسالم را در نفس خود اقامه کن، تبع «گوید:  باشد. سید قطب می جاسالم  گرامی

اگر به سواالتی در این زمینه برخورد کردید، پیش فرض . »شود می آن در کل زمین اقامه
توحید را از یاد نبرید، ھمیشه انسانھای موحدی وجود دارند که به سواالت شما پاسخ 

شکر خداوند دسترسی پیدا کرد. واقعا موحد توان به این افراد  می دھند. با کمی جستجو
ابالغ ھدایت را نیز بر عھده ما قرار داده  مسؤولیت ،عالوه بر ھدایت که بر ما منت نھاده و

امیدواریم که خداوند کل بشریت را از یوغ خرافات و جھل آزاد کرده و به نور  است.
 ر نزدیک است.ایمان و تعقل وارد نماید. اندکی صبر، سح

ِي﴿ ِيوَ  ٧٨َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِدينِ  ٱ�َّ �َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو  ٧٩ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِ�ِ  ٱ�َّ
ِيوَ  ٨٠�َۡشفِ�ِ  ِيٓ وَ  ٨١يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِ�ِ  ٱ�َّ ن َ�ۡغفَِر ِ� َخِطٓ�  ٱ�َّ

َ
ۡطَمُع أ

َ
 ﴾٨٢ٱّ�ِينِ ِ� يَۡوَم  َٔ أ

 .]۸۲-۷۸[الشعراء:

دھد  و کسی که مرا غذا می) ٧٨( کند، م مییوسته راھنمائیو پ دیآفرھمان کسی که مرا «
و کسی ) ٨٠( دھد، مرا شفا میاوست که مار شوم یو ھنگامی که ب) ٧٩( د،ینما راب مییو س

د دارم گناھم را در روز جزا یو کسی که ام) ٨١( کند، راند و سپس زنده مییم که مرا می
 .»)٨٢( ببخشد!

 
 
 
 
 

 

 منتخب اتآی

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  ٱ�َّ

 .]۳۳[فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ 

 صالح عمل و کنددعوت  خدا سوی به که کس آن از است گفتارتر نیکو کسی چه«
 .»!؟»تسلیم شدگانم از من« دیگو  و دھد انجام



 ١٦٣  : ختم کالم۳۰فصل 

لَۡيَس ﴿
َ
� ُ  .]۳۶[الزمر:  ﴾ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  ٱ�َّ

 .»اش کافی نیست؟ آیا خداوند برای بنده«
 الله وبرکاته ةالسالم علیکم ورحم

 عبدالله ایرانی
 ھجری شمسی ۱۳۸۵بھار 
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