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 ارپيشگفت 

 پرسـش  دو بـا  همـواره  انسـان  انديشـه  دارد، ياد به بشر تاريخ كه آنجا تا
 چگونـه  در ديگـرى  و جهـان  چيسـتى  در يكى: است بوده رو روبه بزرگ
 اسـت  شـده  داده پرسـش  دو بدين كه را پاسخهايى بسا اى. خود زيستن
 اش زنـدگى  از سـال  هـزاران  طى در او دلمشغولىِ هاى مايه و ها پايه بتوان
 كـه  انـد  آغازيده تكاپويى پرسشها اين به پاسخگويى براى انسانها. تدانس
 پايدار نريزند فرو جان و دل ديدگان از حجابها همه كه زمانى تا كم دست
 مقصـد  و مبـدأ  تكاپو اين و است "شدن" يك انسان كه چرا بود، خواهد

 يـافتن  وقـف  را خود خاص، رهيافتى با كدام هر عارفان، و فيلسوفان. آن
 بـى  شـوق  و آرام را ناآرامشـان  جـان  تـا  انـد  نموده پرسشها اين به سخپا

 و پيچ در كه را بشر انديشه بلند قصه كه گاه آن و. بخشند كام را قرارشان
 زبان از است شدن گفته حال در همچنان مكان نشيب و فراز و زمان خم

 تـاب  و تـب  در را همـه  گـويى  نشـينيم،  مـى  اسـتماع  به مختلف مكاتب
 . يابيم مى پرسشها اين به ىپاسخگوي
 بـار  ايـن  و خـور،  در پاسخهايى يافتن براى تالش نيز جديد عصر در

 رهـايى  منظور به انديشمندان، و يافت ادامه دگرگونه، و نوين ابزارهايى با
 قلـم  كـرده،  بحـث  پرداخته، ورزى انديشه به يقين، به دستيابى و ترديد از
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 در و گماردنـد  همت مابعدالطبيعه ايهس از علم رهايى به اينان. اند فرسوده
 و كننـد  علمـى  نيز را فلسفى تفكر خواستند كه رفتند پيش آنجا تا راه اين
 نجـات  ارسـطويى  غايتمدارىِ چنگال از را تجربى علوم كه سان همان به

 محصـول . برهاننـد  آن بـه  تعلق گونه هر از نيز را فلسفى تفكر بخشيدند،
 مميـزه  وجـوه  از كـه  شد "بايد" و "تهس" مطلقِ جداانگارىِ تالش اين

 اخـالق  علـم  برگهاى و شاخ همه در آن تأثير و است نوين اخالق فلسفه
 راه آيـا  اينكه و روشنگرى نهضت محصوالت ارزيابى. است بوده مشهود

 بحثها دستمايه پساتجدد عصر در كه است پرسشى خير، يا يافته مقصد به
 گرايى شك و شك پرتالطم پهنه در ديگر بار را امروز بشر شده، جدلها و
 . است افكنده انگارى هيچ و انگارى پوچ گاه و

 و ديرينه خواسته آن يافتن براى است كوششى شماست فراروى آنچه
 زبــان از بــار ايــن و اســت، برانگيختــه كــه چالشــهايى و پرسشــها انبــوه

 خواسـته  مـدد  به را عرفان و فلسفه خود، كاوشگر ذهن با كه انديشمندى
 درهـاى  جسـتجوى  بـه  وحـى  كـران  بـى  اقيانوس ژرفاى در غواصى به و

 . است پرداخته آن بستر تابناك
 تـالش  كـه  است كالم محورهاى از نيز اينجا در "بايد" و "هست" رابطه

 كـه  شود داده پيوند جذاب و دلكش اى گونه به وحى كالم به مراجعه با شده
 كـه  اسـت  راهى پيوند ينا حاصل. باشد نظير كم خود نوع در رسد مى نظر به

 وادى در سـرگردانى  نگرانـى،  دل از دور بـه  تا شود مى گشوده انسان فراروى
 و تحـرك  و نشـاط  كبير، عالَم هدفمندى و ساماندارى و گذارد فرو را حيرت
 گونـه  ايـن  دنبـال  بـه . آورد وجود به صغير عالَم در را او خور در گيرىِ جهت
 ميـان  بـه  الهى اديان همه در آن ذكر كه باطل، بر حق پيروزى كه است فهمى
 كـه  پيروزيـى  يابـد؛  مـى  روشـنگر  بس تجلّيى و فراخ بس معنايى است، آمده
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 گامى هر در همه اين با و يافت خواهد تحقق خاص اى زمانه در آن قطعيت
 در و يابـد  مـى  ظهور نيز شود مى برداشته باطل ابطال و حق احقاق براى كه

 اصـالحگران  پيوسـته  هم به سلسله از وىعض را خود مصلحى هر آن پرتو
 .خرد مى جان به را ناكاميها مسلكش كاميابى به يقين با و يابد مى

 و بحـث  حاصـل  آن گفتـار  سـه  كه است گفتار چهار شامل حاضر كتاب
ه  اللّـه  اَعلَـى ( بهشتى دكتر شهيد اللّهيةآ كه است گفتگوهايى انجمـن  در )مقامـ 

 "بـودن  حـق  تسـليم " عنوان با است بحثى ديگرى و داشته، پزشكان اسالمى
 بحـث  روش. است شده انتخاب ايشان قرآن تفسير بحثهاى سلسله ميان از كه
 حاضـران . دارد تعمـق  و تأمـل  بسى جاى نيز عامل عالم آن گفتگوى منش و
 شـركت  بلكـه  دانسـتند  نمـى  صرف شنونده را خود گاه هيچ جلسات اين در

 ايـن  در را خـود  و شـدند  مـى  پـذيرا  ترغب و ميل با را جستجو اين در فعال
 مفـاهيم  در جستار با را خود بحث بهشتى اللّهيةآ شهيد. يافتند مى سهيم تالش
 همراهـى  را حقيقت مشتاق جويندگان گام به گام و كند مى آغاز گفتارى رايج
 . است موفقتر مفاهيم آن تفسير در كه يابند دست قرائتى به تا كند مى

 يـاد  بـه  را روزهـا  آن خواننـدگان  از بعضـى  اسـت  ممكن كه آنجا از
 فايـده  از خالى مجالس آن هواى و حال يادآورىِ اينكه گمان با و نياورند
 .است ضرورى باب اين در كوتاه چند هر اشارتى نيست،
 در كـه  گفتگويى و بحث جلسات تا پزشكان اسالمى انجمن تشكيل از
 تـدريج  بـه  و سالها اين طى در. گذشت مى سال 19 از بيش آمده كتاب اين

 مسـلمان  افراد بين ارتباط ايجاد و همكارى براى تشكيالتى و علمى محفلى
 مشـترك  طـور  بـه  آن جلسات از بعضى و بود آمده وجود به پزشكى جامعه

 تشـكيل  داشـته  ديرينه قدمتى نيز آن كه مهندسين اسالمى انجمن اعضاى با
 مبـارزات  بارز هاى هرهچ از توان مى جلسات اين سخنرانان جمله از. شد مى



 حق و باطل از ديدگاه قرآن     10

 اسـتاد  مرحـوم  بازرگـان،  مهندس مرحوم طالقانى، اللّهيةآ مرحوم زمان آن
 جالـب  نكتـه . بـرد  نام بهشتى اللّهيةآ شهيد مرحوم و مطهرى اللّهيةآ شهيد
 جلسات اين فضاى بر حاكم دوستى و صميميت كه حالى در اينكه توجه
 و ديدنـد  مـى  آزاد رانانسخن با گفتگو و بحث در را خود شنوندگان بوده،
 نـام  كننـدگان  سـؤال  ميان در. است افزوده مذكور مباحث غناى بر همين
 نيـز  لواسـانى  دكتـر  شهيد و بخش فياض دكتر شهيد مانند آشنا هاى چهره
 .افزايد مى بحثها جذابيت بر كه شود مى ديده

 مرحـوم  قرآن تفسير بحثهاى سلسله ميان از "بودن حق تسليم" بحث
 و 1354 تـا  1349 سـالهاى  بين كه شد برگزيده بهشتى دكتر للّهايةآ شهيد
 مكتـب  هيئت" مبارزاتى پوشش كه جمعى در هفته هر يكشنبه شامگاه در

 افـراد  منـزل  در سـيار  طـور  بـه  و بـود  كرده انتخاب خود براى را "قرآن
 آن كننـدگان  شركت و گردانندگان ميان در. است شده ايراد شد مى تشكيل
 شـهيد  چـون  گرانقدرى شهداى نام نيز بودند، مختلف قشارا از كه جمع،
 . خورد مى چشم به درخشان على شهيد و اسالمى صادق

 و مظلوميـت  گـواهىِ  بـه  را واالمقـام  شـهيدان  اين همه تقدير، دست
 سـال  تيرمـاه  هفـتم  انگيـز  اسف فاجعه در باطل ناپايدارى و حق حقانيت
 .خواند فرا شصت

 : است ضرورى نكته ندچ تذكار حاضر كتاب درباره
 حـداكثر  و الزم تغييـرات  حـداقل  بـه  مطالـب  ويراستارى در كه اين اول
 بـين  كـه  ايـن  ديگر. ايم بوده پايبند نوارها از شده استخراج متنهاى به وفادارى
 همكـارى  بـا  كـه  "قـرآن  در باطـل  و حق" نوارهاى مجموعه و حاضر كتاب

 شـود  مى ديده تهايىتفاو است شده منتشر سروش تصويرى و صوتى شركت
 و نوارهـا  زمـان  بـودن  محـدود  كه است فنى محدوديتهاى از ناشى عمدتاً كه
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 از. انـد  جمله آن از كنندگان سؤال از برخى صداى كيفيت بودن نامطلوب
 . است غايب نوارها آن ار پاسخها و پرسش ناچار، به و روى همين

 بـوده،  تـوان  در كه آنجا تا كه اين است ذكر خور در كه ديگرى نكته
ر  افـراد  نـام  يـافتن  مواردى در اما است شده ذكر كنندگان سؤال نام ميسـ 

 . گردد برطرف نيز نقيصه اين بعدى چاپهاى در اميدواريم كه نشده
 وجـود  مجموعـه  آن در »بـودن  حـق  تسـليم « بحث كه اين ديگر سه
 "قـرآن  در باطـل  و حـق " بحث با آن تنگاتنگ ارتباط دليل به كه نداشت

 . است شده آورده حاضر ابكت در
 گرامـى  خوانندگان خاطر مقبول كتاب اين مباحث مجموعه است اميد

 فرزانه شهيد آن هاى انديشه معرفى در كوچك چند هر گامى و گيرد قرار
 نشر و تدوين در كه كسانى همه از دانيم مى فرض خود بر پايان در. باشد
 جنـاب  و نـژاد  زرگـرى  كتـر د آقـاى  ويژه به اند، داده يارى را ما كتاب اين
 ياريشـان  از مĤخـذ  و منابع يافتن در كه نيا فاطمى والمسلمين االسالمحجة
 مرتضـى  و روان مـه  آقايـان  محتـرم،  ويراستاران همچنين و شديم مند بهره

 . كنيم سپاسگزارى شكيب، شفيعى
  

  هاى انديشه و آثار نشر بنياد
  بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد





)1 (باطل و حق  





 الرّحيم الرّحمن اللّه بسم

 و انبيائِـه  جميـعِ  على والسالم والصلوةُ العالمينَ رب الحمدللّه
 الهـداةِ  االئمـةِ  على و )ص( النبيينَ خاتم سيدِنا على و رسلِه
 علـى  و علَينـا  والسالم صحبِه و آله مِن والخِيرةِ بيتِه اهلِ مِن

 .الصالحين عبادِالّلهِ
  

 باطل و قح مفهوم
 در گرامى خواهران و برادران و دوستان با آن درباره است قرار كه مطلبى

 حق" كنيم پيدا نظرى تبادل و تفاهم و بپردازيم گفتگو به جلسه سه تا دو
 آگاهيهايى و برداشتها همين با ما ببينيم اول. است كريم قرآن در "باطل و
 كنيم، مى اراده چه و يمفهم مى چه حق كلمه از ايم كرده كسب كنون تا كه
 باشـم  نداده قرار بحث مبدأ را تحليلى شده حساب برداشت اينكه براى و

 دارنـد  ذهن در االن كه برداشتى همان با دوستان از يكى كنم مى خواهش
 .فهمند مى چه حق از حق، گوييم مى ما وقتى بگويند
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 است؟ قرآنى برداشت منظور: نوربخش دكتر 
 مـا  كـه  اين: است اجتماعى و متعارف برداشت همان من منظور خير،

 نـاحق  چـرا  اسـت،  باطـل  ايـن  اسـت،  حـق  ايـن  نـاحق،  حق، گوييم مى
 تسـليم  چـرا  نيسـتى،  حـق  دنبال چرا شود، نمى سرت حق چرا گويى، مى
 .بريم مى كار به روزانه محاورات در ما كه حقى همان نيستى؛ حق

 در روزانــه كــه حــق كلمــه ايـن  از بفرماينــد عزيــز دوســتان از يكـى 
 و بـزن  حـق  حـرف  ناحق، و حق گوييم مى و بريم مى كار به محاوراتمان

 . داريم منظورى چه و فهميم مى چه بپرهيز، باطل از و برو حق دنبال
 
 زيـانش  بـه  اى مسأله انسان كه آنجا تا اجتماعى مسائل در: كريمى آقاى 

 موضـع  در كـه  وقـت  هر و رفت، بين از حقم كه ـ زند مى دم حق از باشد
 .انگارد مى باطل را ديگران و زند مى حق از دم هم باز نشيند مى آن مقابل

! فهميـد  مـى  چه حق از كه گفتم بگوييد؛ را بازار در حق نگفتم كه من
 سؤال. نهيم مى كنار را حق كى و آوريم مى رو حق به كى ما فرموديد شما
 آدم گفتيد اآلن سركار كه همين. فهميد مى چه حق واژه از كه بود اين من
 باطـل  به باشد زيانش به وقتى و زند مى دم حق از اوست سود به وقتى تا
  چيست؟ حق همين از منظور آورد؛ مى رو

 

 شدن واقع خود جاى در چيزى شدن واقع لغت، در حق،: نوربخش دكتر 
 در كلـى  طـور  به و. گيرد مى قرار محلش در در پايه وقتى مثالً يعنى است،
 آن چيـزى  هـر  حقّ. نشود واقع خودش جاى در چيزى كه است ظلم مقابل
 .بگيرد قرار خودش جاى در واقعيت آن كه شود مى ادا موقعى

 جـاى  در چيـزى  كـه  اسـت  آن حـق  از عـالى  جنـاب  برداشت يعنى
از  فرموديد كه اين البته .است برداشت يك اين خوب، .بگيرد قرار خودش
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 سـؤال  خواسـتم  مـى  من آنچه. پاكى درستى، راستى،: بود حق مصداقهاى
 فهميد؟ مى چه حق خود از كه بود اين كنم

 

 ايـن  بـه  رسـد  مـى  نظـر  به عام، و عرف در فرموديد كه اين: كريمى آقاى 
 طـور  بـه  را آن مردم و است متداول شرع و عرف در آنچه كه است صورت

 .است باطل گوييم مى آنهاست قبول خالف آنچه و است حق دارند قبول كلى
 آن و اسـت  ديگـرى  چيز مطلب توضيح، اين طبق بر و ترتيب ينا به
 كـه  اسـت  چيزى آن حق شود گفته است كدام حق شد سؤال اگر كه اين
 اسـت  چيـزى  آن ناحق يا باطل و است شده پذيرفته مردم عموم طرف از
. اسـت  ايـن  حق از ايشان برداشت. نيست شده پذيرفته عموم طرف از كه

 يـا  حـق  چيـزى  اينكه معيار كنم عرض واستمخ نمى من! بفرماييد عنايت
 معيـار  بـه  گردد برمى مستقيماً فرموديد سركار كه اين. چيست است ناحق
 ارتبـاط  هـم  معنـى  و مفهـوم  با يعنى من سؤال با حال عين در ولى حق،
 اتفـاق  بسـيار  كـه  ايـن  آن و آمـد  دسـت  به چيزى گفتگو همين از. دارد
 مـا  از اگـر  و بـريم  مـى  كـار  بـه  بـار  چندين روز هر را هايى واژه افتد مى

 و مباحثـه  بـه  محتـاج  كنـيم  معنـا  بـريم  مـى  كار به كه را اى واژه بخواهند
 .است مفصلى گفتگوى

 

 در حقيقتـى  و واقعيـت  كـه  اسـت  اين بنده نظر حق، به راجع: تاج مهندس 
 حـق  آن كـه  هسـت  چيـزى  يك عالى مفاهيم در و دارد وجود خلقت دستگاه
 .است
 يا دارد وجود كه است آن حق دارد؟ وجود چه هر يا است چيزى آيا
  باطل؟ بخشى و حق بخشى بخش، دو به شود مى تقسيم دارد وجود آنچه
 

 اين از غير كه آن و دارد وجود كه است ثابتى چيز يك حق: تاج مهندس 
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 .حق نام به دارد وجود معيارى يعنى است، باطل باشد اين مقابل در و
 بـه . چيسـت  آن ببينـيم  خواهيم مى ما الخرهبا چيست؟ آن مشخصات

 واقعيـت  و دارد وجـود  كه آنچه گوييد مى وقت يك:كنيد دقت من سؤال
 هـر  و اسـت،  روشـن  اسـت،  خـوبى  تعريـف  اين خوب است؛ حق دارد

 يعنى چه؟ يعنى حق. حق گوييم مى آن به دارد واقعيت و تحقق كه چيزى
 ولـى . نيسـت  كه چيزى آن يعنى باطل و هست؛ آنچه دارد، واقعيت آنچه
 بـه  يـا  بخش دو به هست و دارد واقعيت كه اينها نه، گوييد مى وقت يك
 از وقـت  آن. اسـت  باطـل  بخشى و حق بخشى: شود مى تقسيم گروه دو
 چـه  بـا  و ويژگى چه با را بندى گروه و بندى دسته اين كنيم مى سؤال شما

 .بدهيم انجام بايد خصوصيتى
 در اسـت  مطلبـى  خود فهميم، مى چه حق ژهوا از اينكه اصالً بنابراين

 كـار  بـه  معنى چه به را حق كلمه اصالً ما. چيست حق كه ـ  بررسى خور
 و مـالك  چـه  كنـيم؟  مـى  اراده معنـايى  چه حق، گوييم مى وقتى بريم؟ مى

 و اسـت  حق اين بگوييم تا بگيريم نظر در بايد را ويژگيهايى چه و معيار
  نيست؟ حق يا

 برداشـتهاى  آن شـد  معلوم كه حاال. است الزم ىتحليل بحث يك حاال
 اينكـه  از قبـل  كه بدهيد اجازه ندارد، كافى روشنايى و گويايى متعارفمان

 چيسـت  حق اصالً ببينيم بشوم، كريم قرآن در باطل و حق بحث وارد من
 اينكـه  سـراغ  بـرويم  بعد فهميم، مى چه باطل از و فهميم مى چه حق از و

 .دارد نظرى چه و ديد چه زمينه اين در قرآن
 

 حقيقت و واقعيت
 بـوده  مـردم  لغـت  در باطـل  كلمـه  و حـق  كلمـه  هـم  قرآن نزول از قبل
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 .چيست آن معناى ببينيم بايد پس. است
 علمـى  حق تعبيرى به و عينى حق يكى: دارد معنا دو معمول طور به حق

 بـه  زمينـه  دو در و ديـد  دو با حق كلمه يعنى. حقوقى حق يكى و فلسفى؛ يا
 چيـزى  كـه  است اين از عبارت عينى حق. دارند تفاوت هم با كه رود مى كار
 از يكـى  هم لغت در. ثابت موجود يعنى حق. باشد داشته تحقق عين عالم در

 بـه . "الثابـت  الموجود" از است عبارت شود مى گفته حق واژه براى كه معانى
 موجـود  ،اسـت  ثابت است، حق داشت واقعيت و عينيت كه چيز هر معنا اين

 و آمـده  فارسى به عربى واژه يك ريشه اين از ما عرف در و ما زبان در. است
 يعنـى . دارد تحقـق  چيز فالن گوييم مى. است "تحقق" واژه آن و شده گرفتار

. داشـتن  واقعيت يعنى داشتن تحقق. هست دارد، وجود يعنى دارد؟ تحقق چه
 است، حق كالم اين وييمگ مى كه معناست همين با ارتباط در و معنا همين به
 اسـت،  منطبق عينى واقعيت با سخن اين كه معنا اين به است، حق سخن اين
 آيـد  مـى  كسـى . اسـت  منطبـق  سـخن  ايـن  با عينى واقعيت دقيقتر تعبير به يا
 گويـد  مـى  آيد مى بعدى نفر. شده خطرناك تصادف يك چهارراه سر گويد مى
 گـزارش  او، گـزارش  زد؛ ربطى بى حرف ايشان نبود؛ حقى حرف حرف، اين
 و بـود  مختصـرى  تصادف يك. نداد گزارش بود حق كه طور آن يا نبود حق
 عينـى  واقعيـت  بـا  آقـا،  ايـن  گفتار يعنى اين، خوب،. نبود خطرناك هم اصالً

 طـور  آقـا  ايـن  گـزارش  و بـود  طورى عينى واقعيت. نداشت كامل هماهنگى
 منطبـق  وقتـى  سـخن  ن،آ دنبـال  بـه  و عينى واقعيت معناى به حق. بود ديگر
 عينـى  واقعيـت  دقيقتـر  اصـطالح  در كـردم  عرض يا ـ  عينى واقعيت با باشد
 اسـت،  حـق  گزارش اين گوييد مى وقت آن ـ  گزارش و سخن با باشد منطبق
 . است حق خبرى است، حق چيزى
 در. اسـت  علمـى  حـق  ايـن  اسـت،  عينـى  حـق  اين. حق معناى يك اين
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 و تجربـى  علـوم  يعنى ،1ساينس در نىيع امروز، اصطالح به علوم ـ  علوم
 بيـان  اسـت  حـق  را آنچه برايمان خواهند مى علوم گوييم مى ـ  عينى علوم
 گفتـه  روزى يعنى. است ثابت آنچه يعنى است؟ حق آنچه چه يعنى. كنند
 درباره بشر آگاهى و دريافت و پندار و است بسيط عنصر يك آب شد مى
 اى مـاده  آب شـد  معلـوم  عدب. است بسيط عنصر يك آب كه بود اين آب

 ايـن  از يك هر شد معلوم هم بعد و اصلى عنصر دو از شده تركيب است
 علـوم  گـوييم  مـى . هسـتند  ديگر اوليه اجزاى از شده تشكيل باز عنصرها

 يعنـى  ـ  اسـت  باطـل  را آنچـه  و كننـد  مى بيان است حق را آنچه ما براى
 همـان  بـه  گـردد  مـى  بـاز  باطـل  و حـق  اين. كنند مى رد ـ  ندارد واقعيت
 و كنـيم  مـى  فكـر  آنچـه  ما، دريافت و برداشت كه نظر اين از ما، برداشت
 و حق پس. نباشد يا باشد واقع با مطابق ما، گزارش همان مثل ما، انديشه
 يعنــى حــق. اســت داشــتن واقعيــت مــدار دائــر اينجــا در بــودن باطــل

 در ثابـت . دارد تحقـق  خـارج  عـالم  در كـه  چيزى آن ،"الموجودالثابت"
 خيلى واژه كردم عرض و. داشتن تحقق يعنى ثابت نيست؛ متحرك مقابل

 داشـتن  تحقـق  واژه دارد مسـتقيم  ارتبـاط  معنـا  اين به حق با كه معروفى
 ايـن . نيافـت  تحقـق  چيز فالن يا يافت تحقق چيز فالن گوييم مى و است
 .حق معناى يك

 ايـن  ردمم حق: شود مى گفته حقوق علم و حقوق در ديگر معناى به حق
 مـردم  حـق  ايـن  كننـد،  دخالت خودشان سرنوشت تعيين در بتوانند كه است
 آنهاسـت،  حـق  مقدراتشـان  و سرنوشـت  تعيين در مردم كردن دخالت. است
 است، اين پدر بر فرزند حق بشر، حقوق اساسى، حقوق انسانى، اوليه حقوق
 يعنـى  حـق  جااين آيا... . و بينوايان حقوق است، اين فرزند بر مادر و پدر حق

                                                 
1. science 
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 ولـى  كننـد  دخالت خودشان سرنوشت در كه است اين مردم حق واقعيت؟
 گـوييم  مى چيزى به حق بينيم مى اينجا. ندارند دخالتى كه است اين واقعيت

: گوييم مى طور اين اينجا در. شود مى تعبير ديگرى طور و ندارد واقعيت كه
 مـردم  كـه  اى جامعه رد. نباشد خواه و باشد خواه باشد، بايد آنچه يعنى حق
 مـردم  ايـن  حـق  گوييم مى باز كنند مى دخالت عمالً خودشان سرنوشت در
 هـم  دخالت اينجا. باشند داشته دخالت خودشان سرنوشت در كه است اين
 كننـد؛  دخالـت  هـم  بايـد  و كننـد  مى دخالت كه است اين واقعيت كنند، مى

 مـردم  كـه  هـم  اى جامعـه  در. اسـت  منطبق هم بر حق فوق مفهوم دو يعنى
 ايـن  مـردم  حق گوييم مى اند محروم خودشان سرنوشت در دخالت از عمالً
 ولـى  باشـند  مـؤثر  بايـد  يعنـى  باشند، مؤثر خودشان سرنوشت در كه است
  .باشد بايد آنچه: شود؟ مى گفته معنا چه به حق اينجا در پس. نيستند عمالً
 بايـد  آنچـه  و تهس آنچه: كند مى پيدا اصلى معناى دو حق ترتيب اين به
 يعنـى  اسـت،  اول معنـاى  بـه  نـاظر  حق، گوييم مى وقتى عينى علوم در. باشد
 بـه  كنـيم  مـى  صـحبت  حق از اخالق و اديان و حقوق در وقتى. هست آنچه
 برداشـت  يـك  سـراغ  رويـم  مى حال. باشد بايد آنچه يعنى است، دوم معناى
 او بـه  ».سـت ا شـده  جـدا  زمـين  كره از ماه كره« گويد مى كسى. ديگر عرفى
 داده نشـان  اخير مطالعات گوييم مى چه؟ يعنى. نگو ناحق حرف آقا گوييم مى

 تفاوتهـا  زمـين  كره با اوليه تركيبات و خاكى تركيبات نظر از ماه كره كه است
 چـه؟  يعنـى  نگـو  نـاحق . نيست واقع مطابق زنى مى تو كه حرفى اين و دارد
 نبايـد  و بايـد  سـر  حـث ب. واقـع  خـالف  يعنـى  ناحق. نگو واقع خالف يعنى
. نگـو  اسـت  واقـع  خـالف  كه سخنى يعنى نگو ناحق گوييم مى وقتى. نيست
 بيچـاره  آدم يك با برخورد در ديدم را فالنى«: گويد مى آيد مى كسى وقت يك
 متنفـر  آدم كـه  كرد مى فروشى بزرگى و داد مى خرج به تكبر او به نسبت چنان
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 يعنى كرده؟ ناحق كار چه عنىي. است كرده ناحقى كار گوييد مى ».شد مى
 اسـت  ايـن  واقعيت و كرده را كار اين واقعاً چرا، نكرده؟ را كار اين واقعاً
 يعنـى  چـه؟  يعنـى . است ناحق واقعيت اين ولى كرده، فروشى بزرگى كه
 تعبيـر  دو ايـن  در حق و ناحق كلمه پس. كرد مى عمل اين خالف به بايد
 نباشد است ممكن فعالً آنچه و سته آنچه. رود مى كار به معنا دو اين با

 بـدان  بايد حق درباره ما كه است اصلى معناى دو آن اين. باشد بايد ولى
 .باشيم داشته توجه

: هست روشنفكر دوستان محاورات در اصطالح يك امروز اين، مشابه
 بـه  حقيقت. هستيد مأنوس كامالً تعبير دو اين تقابل با. واقعيت و حقيقت
 ايـن  واقعيـت « گوييـد  مـى . است رفته كار به باشد ايدب كه حق آن معناى
 بايـد  هسـت  كـه  واقعيتى يعنى چه؟ يعنى ».نيست اين حقيقت ولى است
 است حقيقت مطلب فالن گوييد مى. باشد آن خالف بايد نباشد، طور اين
 باشـد  بايـد  يعنـى  "است حقيقتى اجتماعى عدالت". نيست واقعيت ولى
 و حقيقت واژه دو. شود نمى پيدا جايى رد عمالً يعنى نيست واقعيت ولى

 حقيقـت . اسـت  كرده پيدا تقابلى چنين ما روشنفكرهاى زبان در واقعيت
 و رفتـه  كـار  بـه  باشـد  بايـد  آنچه معناى به حق معناى به واژه دو اين در

 .است رفته كار به هست آنچه معناى به حق معناى به واقعيت
  
 حق معيار
 و حـق  بحـث  هـاى  پايـه  از و كنم عرض دباي بحث آغاز در كه را مطلبى
 خواسـتند  مـى  هـم  عـالى  دكتـر  آقاى كه چيزى آن ـ است قرآن در باطل

 در اش پايـه  باشـد  بايـد  آنچه معناى به حق كه است اين ـ بروند سراغش
 . است سست اش پايه امروز دنياى در. است لق دنيا
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 دالتعـ  بايـد  چـرا  چـرا؟ . باشـد  اجتمـاعى  عـدالت  بايد گوييد مى چطور؟
 بزنـد  دارد عرضه و رسد مى زورش قدر هر انسان بايد! آقا خير باشد؟ اجتماعى

 شـما  را بايـدها  اين! باشد؟ اجتماعى عدالت بايد گفته كسى چه. بچاپد و ببرد و
 بـه  حـق  زمينـه  در اينجا چيست؟ بايدها اين براى شما مالك آوريد؟ مى كجا از

 حـق  درباره ولى دارد، وجود و تاس واقعيت واقعيت،. نداريم بحثى اول معناى
  چيست؟ بايد اين خاستگاه و مبنا باشد، بايد گفتيد كه دوم معناى به

 ايـن  آقـا  كننـد  سـؤال  دوسـتان  از اگر. گذارم مى بحث به را مسأله باز
 نـوربخش  دكتـر  آقـاى  اسـت؟  چيز چه استناد به فرماييد مى كه بايدهايى
 گفتـه  قـرآن  چـون  گـوييم  مـى  ىيعن جوييم، مى استناد قرآن به ما فرمودند
 داشت، عدالت بايد بود، درست بايد گفت، راست بايد است، حق راستى
 ايـن  خـوب، . دانـيم  مـى  حـق  را اينهـا  ما پرداخت؛ را محرومان حق بايد

 معيـار  ايـن  در ندارنـد  قبـول  را وحـى  و قرآن كه آنها ولى است؛ معيارى
 قبـول  را معيار اين تا بوالندق و فهماند آنها به را قرآن اول بايد و لنگند مى
 اسـت؟  معيار يك همين آيا ولى. است مطلبى هم اين خوب، بسيار. كنند

  چيست؟ معيارش ها"بايد" اين بفرماييد
 

 اول شـرط  و سنجند مى را ترازو اول سنجشى هر در: لواسانى دكتر شهيد 
 تـرازوى  تواند نمى بشرى هر كلى، طور به. باشد صحيح ترازو كه است اين

 و عبـادت  و خـودش  وجود تصفيه هنگام به كه بشر آن فقط. باشد صحيح
 و روحـى  ناپاكيهـاى  و معاصـى  از وجودش تا برود خداوند سوى به تعبد

 .صحيح ترازوى يك شود مى شود پاك جسمى
 ائمه و پيغمبران زمان هر در چيزى هر و باطل و حق معيار جهت همين به
 مـا . بسـازد  معيار خود فكر با تواند نمى كسى هر. هستند خدا اولياى و اطهار
 اول: كنـيم  مى عمل طور اين كنيم قضاوت باطل و حق درباره بتوانيم اگر همه
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 و انبيا سلسله و بزرگان بيانات ما معيار بنابراين. اطهار ائمه بيانات بعد و قرآن
 بدون و صحيح و نقص و عيب بدون ترازوى يك خود وجود از كه است اوليا
 .است حق حق، و است باطل باطل، بگويند آنها چه هر. كردند درست غلط
 گـردش  بايـد . باشـد  بايـد  چه آن يعنى حق فرماييد مى ديگر، تعبير به
 اينجـا  از مـا  را بايـد  ايـن . باشـد  الگو انسان و نمونه انسان طبق بر كارها
. نباشـد  طـور  ايـن  يا باشد طور اين بايد كارها بگوييم بتوانيم تا گيريم مى
 نمونـه  انسـان  برجسـته،  انسـان  ايـدئال،  انسـان  بـه  نگـاه  با را بايدها اين

 او گفتـار  و برداشـت  انديشـه،  رفتـار،  بـا  كـارى  اگـر . دهيم مى تشخيص
. است باطل گوييم مى نداشت اگر و است حق گوييم مى داشت هماهنگى

  كند؟ مى حل را مشكل معيار اين دوستان نظر به آيا
 

 آفريقـاى  در كه حقى. است مختلف دنيا از اى طقهمن هر در حق: مولوى دكتر 
 چيزهـا  خيلـى  و كنـد  مـى  فرق خيلى است سوئد در كه حقى با هست جنوبى
 حـق  مـردم  نظـر  بـه  اينجـا  در ولـى  است حق مردم نظر به ژاپن در كه هست
 حق آنجا در باشند ها خانه دالك باشند داشته حق مردها كه را اين مثالً. آيد نمى
 آن دنبـال  به ما كه اين. نيست ممكن چيزى چنين اينجا كه ورتىص در دانند مى

 از باطل و حق يعنى فرمودند، لواسانى دكتر كه است چيزى همان حقيقتاً هستيم
 كـدام  هـر  كنـيم،  مقايسه را دنيا مردم حقوق تمام بخوايم ما اگر اال و قرآن نظر
 كـه  تعريفـى  همان و هست هم الملل بين حقوق و دارند حقوقى خودشان براى
 خودشان كه معيارهايى آن با ولى باشد بايد كه آنچه يعنى فرموديد، عالى جناب
 .چه يعنى ببينيم قرآن نظر از را باطل و حق بايد اينجا در ما كه اين نتيجه. دارند

 اينكه با  من كه است ظريف و حساس آنقدر نكته اين. بفرماييد عنايت
 مباحثه شيوه اين با ببرد، وقت هم شايد يا بخواهد فلسفى دقت بحث قدرى
 در بحـث  ايـن  طـرح  از بنـده  غرض چون. شويم وارد بدان گرفتم تصميم
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. شـما  مطلـب  سراغ برويم بعد تا بوده معما اين حل بيشتر دوستان مجمع
 . شود حل واقعاً معما بايد اول

 مولـوى  دكتـر  آقـاى  سـخنان  از االن كه طور اين! دوستان بفرماييد عنايت
 و ما چرا و. نسبى شود مى حق كند؛ نمى پيدا ثابت معيارى حق كرديد استفاده
 بحـث  قـرآن  ديـدگاه  از باطـل  و حـق  دربـاره  ايـم  نشسته هم دور اينجا شما
 پيغمبـر  را، مـان  نمونـه  انسـان  آن را، مـان  كلـى  تـرازوى  آن ما چون كنيم؟ مى

 و كـرديم  تخـاب ان السـالم  عليهم ائمه و پيامبران و سلّم و آله و عليه اللّه صلّى
 سنت بعد و قرآن را الخطابمان فصلُ و فصل گفتار اصل، گفتار آن حق، گفتار

 بـر  كنـيم  مـى  را كـار  ايـن  ما اگر بنابراين. كرديم انتخاب قرآن دهنده توضيح
 بـا  بنـده  االن اگـر  واال اسـت  قبلـى  شده پذيرفته و موضوعى اصل يك مبناى
 را مطالـب  اين تمام بايد صالًا كردم مى صحبت و بودم نشسته ژاپنى عده يك
 طـور  همـان  حق شد، طور اين اگر. ديگر بحث يك سراغ بروم و بگذارم كنار
 هـم  اى دوره يـك  در مـا  خوب،. هوا در پا چيز يك شود مى كردم عرض كه

 حـرف  زمين ايران مردم نياكان از عده يك يعنى. بوديم پذيرفته را مانى كتابِ
 حـق  دربـاره  بنشينند خواستند مى اگر موقع آن نبنابراي. بودند پذيرفته را مانى
 حـق  مـانى  هـاى  گفته طبق بر ببينند بنشينند كه بود آن بجا كنند بحث باطل و

 از فراتـر  اگـر  ايـن؟  از فراتر يا است همين سؤال آيا. چيست باطل و چيست
 يعنـى  ثابـت،  معنـاى  از فراتر معيار يك بتوانيم ما براستى اگر يعنى باشد، اين
 بگـوييم  يعنى كنيم، مربوط "هست كه آنچه" به را "باشد بايد" مفهوم به حق

 و پيـروزى  كـنم  مـى  فكر است، اول مفهوم به حق دوم مفهوم به حق خاستگاه
 آن در و اسـت  باطـل  و حـق  دربـاره  گرفتنى اوج كنم مى فكر. است موفقيتى
 يـد فرماي مـى  االن كـه  طور اين. كند مى پيدا معنا جهانى دعوت كه است موقع
  نسـبى  چيـز  همـه  چـون  نـدارد،  را خود بودن جهانى اعالم حق دعوتى هيچ
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 جهـانى،  انديشـه  جهـانى،  نظام جهانى، جامعه موقع آن در ولى است؛
 آنجـا  از و كنـد  مـى  پيدا معنا جهانى قانون جهانى، دين جهانى، فلسفه

 و آلـه  و عليـه  اللّـه  صلّى پيغمبر كه است اين قرآن مسائل از يكى كه
 اِلَـيكُم  اللّـهِ  رسـولُ  اِنّـى  النّـاس  اَيهـا  يـا « كند مى اعالم جهان به سلّم

 حق واقعاً اينكه بدون ،)هستم شما همه براى خدا پيامبر من( 1»جميعاً
 را مبنـا  ايـن  شـود  مـى  اصـالً  چطـور  بكنـد  پيدا جهانى معيارى بتواند
 هـم  قـرآن  خـود  بـه  حتـى  مسـتقيماً  مطلب كه است اين كرد؟ عرضه
 .شود مى طمربو

 
 متفاوت مختلف سرزمينهاى در آنچه كه بود اين بنده عرض: مولوى دكتر 

 تصور شود نمى را متعارفى انسان هيچ. است رسوم و آداب مشت يك است
 .بدهد تشخيص نتواند را حق باطنش در خودش كه كرد

 يـك  اخالقـى  معيارهـاى  و حـق  معيارهـاى  كـه  است اين ايشان سخن
 مسـأله  هـا  منطقه و مكتبها و سنتها در آن بخشيدن قتحق شكل است، مسأله
 در كـردن  محبـت  اظهـار  و تواضـع : زنـيم  مى مثالى چه؟ يعنى. است ديگر

 مطلـوب  كلـى  طـور  به و مطلوب جا همه ديگر انسان با انسان يك برخورد
 تفـاوت  آنچه منتها ـ كنم مى عرض را مطلب ايشان زبان از دارم من ـ است
 اسـت  اين بر رسم تواضع اظهار اين براى اى جامعه در كه است اين كند مى
 يـك  كنند، مى تعظيم جا يك بردارند، را كالهشان رسند مى يكديگر به تا كه
 گـود « جـا  يـك  گوينـد،  مـى  2»شـالوم « جـا  يك گويند، مى عليكم سالم جا

 

                                                 
 .158 آيه. اعراف سوره. 1
 .است عبرى زبان در سالم همان. 2
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 بـن « جـا  يـك  گوينـد،  مى 2»مورگن گوتن« جا يك گويند، مى 1»مورنينگ
 كيفيـت  يـا  است، عبارات يا كند مى تفاوت آنچه اينبنابر. گويند مى 3»ژور

 متفـاوت  شـكلها . اسـت  آن نماينده كه است عملى آن يا و است برخورد
 . بود سركار بيان اين. است يكى كلى محتواى ولى است

 اينكـه  يكـى : آيـد  مى پيش مطلب دو كه كنم عرض بايد اينجا در خوب،
 فهميـدم  سـركار  سـخن  از مـن  كه طور اين چيست باالخره كلى محتواى اين
 انسـان  فطـرت  بـراى  و انسـان  فطرت با كه است آن حق بفرماييد خواهيد مى

 انسـان  فطرت براى كه است حق متعارف انسان براى معيارى. باشد پذيرفتنى
 يكـى  سخن به گردد بازمى كه است چيزى همان اين. باشد پذيرفتنى متعارف
 چـون  باشد، پذيرفتنى عموم ىبرا كه است آن حق گفتند كه دوستان از ديگر
. عمـومى  انسـان  گوييـد  مـى  كنيـد  معنا خواهيد مى وقتى هم را متعارف انسان

 پـذيرفتنى  عمـومى  انسـان  بـراى  گوييد مى. بگذاريد كنار را استثنايى انسانهاى
 خـوب، . باشد پذيرفتنى متعارف انسان براى كه است آن حق گوييد مى. باشد
 جامعـه  در كـه  گفـت  و مـا  جامعـه  در آمـد  ماركسيسـت  نفـر  يك اگر حاال

 عمومـاً  و اسـت  شـده  پذيرفتـه  امــر  يـك  تــوليد  ابــزار  مالكيت بورژوازى
 آن هـم  كـارگر  آن حتى و است پذيرفتنى و پذيرند مى را تـوليد ابزار مالكيت

 مالكيـت  الاقـل  يـا  و پسـندد  مـى  هـم  كارفرما آن پسندد، مى خودش براى را
 تـوانيم  مـى  آيـا  است، پذيرفتنى عموم ىبرا و است پسنديده امر يك شخصى

 اسـت؟  حـق  شخصـى  مالكيـت  يا توليد ابزار مالكيت كه بگوييم دليل اين به
 اصـالً  نـو  بسيار مكتبهاى از بعضى در. بـرسيم بندى جمع يك بـه خواهيم مى
 انسـانى  هـر  كه است شده درست مطلب اين براى فلسفى زيربناى و مبنا يك

                                                 
1. Good morning  
2. Guten morgen 
3. Bonne Jour 
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 گويـد  مـى  و كنـد  مـى  وضع جهانى قوانين ييدفرما مى كه معيارى همين با
  هـر  ترتيـب  ايـن  بـه  و است خوب همه براى است خوب من براى آنچه

 خـود  جـاى  در كه است جهانى همگانى قوانين سلسله يك واضع انسانى
 .است بررسى جاى خور در

 

 حيثيـت  و پديـده  هـر  در. اسـت  كمالى معيار حق: لواسانى دكتر شهيد 
 اى بايسته وجود و كند مى توجيه را اشياء استكمالى حركت كه است كمالى
 ايـن  تـراكم  و تفكـر  و تحكـم  ميـل،  خواست، از ناشى بايستنش كه است
 .ام داشته من كه است تعبيرى اين. نيست مفاهيم
 فـرق  مختلـف  ديـدگاههاى  از "باشـد  بايـد  آنچه" اصوالً: نيا شكيب مهندس 
 مطـرح  اشخاص بين روابط در باطل و حق اصوالً كه كنيم فراموش نبايد. كند مى

 بـراى  بخواهـد  و باشـد  اى جامعـه  كه شود مى مطرح مسأله اين جايى در و است
 و بـوده  دنيـا  در مختلفـى  مكاتب بنابراين. بگردد ضوابطى دنبال خودش امر نظام

 برنامـه  بهترين گوييم مى ما آنچه كنند مى ادعا مكتبها اين تمام. بود خواهد و هست
 اسـت  باطل و حق مالك كلى طور به آنچه بنابراين. است اجتماع امور اداره براى
 يـك  كـدام  شـده  ادعـا  آنچـه  و مختلـف  مسـائل  در ببينيم بايد ما كه است اين

. كنـد  اداره وجه بهترين رابه اى جامعه كند ادعا بتواند كه دارد ارزش و صالحيت
 عنـوان  كـه  مسـائلى  از يكـى . اسـت  شده گفته باطل و حق براى مختلفى مطالب
. باشـد  بشـر  فطـرت  مبناى بر كه كنيم برقرار نظامى بتوانيم ما كه است اين كرديم
 آن دنبـال  بـه  كـه  ميزانى و معيار بايد باطل و حق در كه است اين من گيرى نتيجه
 بـه  توجـه  تعبيـر  ايـن  در البته باشد، جامعه امور اداره براى وجه بهترين گرديم مى
  .باشد شده تكيه اجتماع مادى هاى جنبه بر فقط ينكها نه هست دو هر ماده و معنا

 روشـنى  معيار توانست شنونده دوستان براى مهندس آقاى توضيح آيا
 داريـم،  سـنتها  داريـم،  ملتهـا  دنيا در امروز ما! كنيد دقت بدهد؟ دست به
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 شـده  پذيرفتـه  اينهـا  داريـم؛  معيارهـا  داريم، مكتبها داريم، برداشتها داريم، آداب
 كردنـد  مـى  شروع زياد، يا كم گروهى، كه بوده طور اين تاريخ در هم الًقب. است

 شـك . شـود  مى شروع جا همين از اصالً تكامل و معيارها اين در كردن شك به
 حـاال  كننـدگان  شـك  اين خوب،. نه يا است صحيح معيار اين آيا كه كردند مى
 خواهـد  مـى  كـه  حاال كنند؟ كار چه بايد رفت دستشان از اين و كردند شك كه

 دنيـاى  دنيـا  اتفاقـاً  امـروز  كند؟ انتخاب مالكى چه با كند انتخاب را بعدى معيار
 ارزشـها  در كردن شك ميدان گسترش نظر از ما زمان يعنى است، كنندگان شك

 پذيرفتـه  ارزشـهاى  و اسـت  تـاريخ  در دنيا بحرانى هاى دوره از ارزشها تزلزل و
 بـا  كنـد  انتخـاب  خواهـد  مى كه حاال خوب،. است گرفته قرار ترديد مورد شده
 هـر  بـاالخره  گفتـيم  مـا  اگـر  يعنى بود، هوا در پا اگر كند؟ انتخاب معيارى چه

 و چيسـت  خودش مورد در شده پذيرفته معيار آن ببيند خودش جاى در كسى
  .هست هم تكامل ضد اصالً كه نيست درست تنها نه همان، دنبال برود
 حـق  بگيـرد  قـرار  الهى عدل مسير در كه چيز هر: حاضران از يكى 

 دست به بشر براى خداوندى عدل اين هم الهى اديان تمام در و است
 عـدل  يعنـى  روش ايـن  از اگر برسد تكامل به اينكه براى بشر و آمده
 توانيم مى فقط پس. آورد مى دست به را خود مطلوب بكند پيروى الهى
 مـا  براى معيار اين و بياوريم دست به خداوندى عدل مسير در را حق
 تمـام  و باشد خداوندى عدل معيار تواند مى قرآن. است بزرگى معيار

 .است آمده آن در است خداوندى عدل ضرورت كه مسائلى
 عـدل  دربـاره  عيناً گفتيم حق درباره كه بحث همين كه بفرماييد عنايت

 دارى سـرمايه  نظام يك در كه شود مى گفته. چيست عدل كه بوده مطرح نيز
 تومـان  هـزار  سـه  مـاهى  نه به بدهد اجاره كسى به را اش خانه شخصى اگر
 نظـام  يـك  در ولـى  اسـت،  عـدل  تومـان  سـى  ايـن  تومان، سى ماهى بلكه
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 عدل اين ببينيد بايد آخر. است ظلم بگيرد هم دينار سى اگر سوسياليستى
 بحثهـاى  تمـام  كـه  دانـيم  مى همين براى را بحث اين اهميت ما چيست؟
 معيـار  يك جهانى، معيار يك ما آيا كه شود روشن پايه ينا بر بايد بعدى

 .نداريم يا داريم عدل و حق براى عمومى
  

 قرآنى فرهنگ در حق معناى در منطقى ارتباط
 جـاى  در چيـزى  يعنـى  حـق  شد گفته كه موقعى از كه بفرماييد عنايت
 تـا  و لواسـانى  دكتـر  آقاى استكمال تا بحث ادامه تا بگيرد قرار خودش

 ذهنها كه است اين دهنده نشان همه دكتر، آقاى دوفونكسيون سيونپوزي
 بحثهـا  اين كار منتها نيست، دور كلى به حق براى عمومى كلى معيار از

 مـن  و بدهـد  شـكل  و كنـد  باز را مبهم و مجمل امور اين كه است اين
 اصـالً  بكـنم  عـرض  ايـن  از قبل را صحبتم خواستم مى اگر كنم مى فكر

 كـه  مطلبـى  آن بـراى  زمينه گفتگو و مباحثه اين با االح. شد نمى روشن
 جـا  بتوانـد  مطلب دارم اميد و است شده فراهم بكنم عرض خواستم مى

 . بيفتد
 واقعيت يا هست آنچه يعنى اول، معناى به حق سر بر! بفرماييد عنايت

 بخواهيم اگر. شديم رد آن از هم زود خيلى و نبود دعوايى و جنگ عينى،
 پيـدا  اول معنـاى  شبيه حالتى باشد، بايد آنچه يعنى دوم، ناىمع به حق در

 هسـت  آنچه مبدأ از باشد بايد آنچه اينكه آن و نيست بيشتر راه يك كنيم
 و حـق  ويژگيهـاى  و خصـلتها  عاليترين از يكى .بگيرد سرچشمه و برخيزد
 سـوم  معناى يك در را باطل و حق قرآن، .است همين كريم قرآن در باطل

 سـوم  معنـاى  آن. اسـت  مشكل و بحث اين حالل معنا آن كه دهبر كار به
 يعنى بود، دو هر جهان و انسان به مربوط اول معناى به حق اينجا تا چيست؟
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 بلنـد  قـدم  مـن  كـه  است حق است، بلند قدم بنده. "هست آنچه" درباره
 فـرد  آن. اسـت  كوتـاه  دسـتم  كه است حق است، كوتاه دستم بنده. است
 خيابـان  در خانـه  اين. است اندام باريك كه است حق ت،اس اندام باريك
 اول معنـاى  بـه  حق بنابراين. است چنين هم حق و واقعيت است، هاللى

. اسـت  عينـى  واقعيت با مطابق گزارش و برداشت انديشه، عينى، واقعيت
 بـه  حـق  درباره اما. جهان درباره هم و كند مى صدق انسان درباره هم اين

 باشـد،  انسـان  دربـاره  فقـط  كـه  رسد مى نظر به چنين اينجا تا دوم معناى
 چه به بايدها اين. شود مى انسان و اختيار به مربوط نبايد و بايد اين چون
 .انسان به شود؟ مى مربوط چيز

 و انسـان  ميـدانش  طبيعـى  علوم لذا و است گونه همين اديان همه در
 هـاى  شـاخه  و حقـوق  علـم  يعنـى  حقوقى، علوم دايره ولى است، جهان

 قـرآن . )محيط و جامعه با ارتباط در آنهم( بس و است انسان آن، مختلف
 زمـين  و آسمانها ما گويد مى قرآن. كند مى مطرح سومى معناى حق درباره

 :گويد مى قرآن چه؟ يعنى. آفريديم حق به را
 

 يتَفَكَّـرونَ  و جنـوبِهِم  على و قُعوداً و قِياماً اللّه يذكُرونَ الَّذينَ
 1باطِالً هذا خَلَقت ما ربنا واالَرضِ السمواتِ خَلقِ فِى

 

 اى آفريـده  حق بر و اى نيافريده باطل را زمين و آسمانها اين را، جهان اين
 كنند مى تفكر انديشمند انسانهاى كه بگويد خواهد مى قرآن آيا چه؟ يعنى

 و 2سوفيسـت  يعنـى  اسـت،  عينـى  واقعيـت  زمـين  و آسـمان  گويند مى و
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 زمـين  و آسـمان  در اينـان  بگويد خواهد مى آيا نيستند؟ 1ايدئاليست
 سوفيسـتها  اين كه فهميديم ما خدايا گويند مى بعد و كنند مى انديشه
 يـك  زمـين  و آسـمان  اسـت،  پنـدار  چيـزى  هـر  كه گفتند مى بيخود

 در ديگـرى  معنـاى  يا بگويد؟ خواهد مى را اين است؛ عينى واقعيت
 چه به اشاره منظور باطل، آن و هست نجااي كه حقى اين است؟ نظر

 اسـت؟  زمين و آسمان به مربوط نبايد و بايد و تكليف است؟ كسى
 مـا  گويـد  مـى  كه اين يك؟ كدام خداست؟ به مربوط نبايد و بايد يا

 نگر ژرف خداشناس انديشمندان و آفريديم حق به را زمين و آسمان
 اين چه؟ يعنى اين ،نيافريدى باطل را زمين و آسمانها اين گويند مى
 چيست؟ باطل و حق
  

 عالم هدفدارى
 از بسـيارى   ذهـن  كـه  مطلبـى  آن بـه  است ناظر قرآن در باطل و حق معناى
 يعنـى  حـق  كـه  اسـت  اين آن و داشت توجه آن به حال به تا اول از دوستان
 بـه  كنـد  مـى  دعـوت  را مـا  قـرآن  كـه  عينى واقعيتهاى از يكى. عينى واقعيت
 مطلـب  ايـن  بعـدى  هاى انديشه همه براى آن دادن قرار مبنا و پايه و شناخت
 هسـتى،  عـالم  ايـن  جهـان،  ايـن . دارد هدفمند روندى هستى جهان كه است
 حتـى . دارند هدف زمين و آسمانها. دارد هدف جهان. نيست هدف بى عالمى
 جهـان  بودن هدفدار با ارتباط در كند مى انتخاب خود براى انسان كه را هدفى
 اسـت  باطـل  هسـتى  جهـان . دارد هـدف  يعنى است حق هستى جهان. است
اطِالً  هـذَا  خَلَقـت  ما ربنا«. ندارد هدف يعنى بـ  انَكبح فَقِنـا  سـ  ـذابالنّـارِ  ع« 
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 بـى  و بيهـوده  يعنـى  "چه؟ يعنى نيافريدى باطل را جهان اين پروردگارا"
 آن پـس . اول معناى به است دوم معناى دهنده ربط "ما". نيافريدى هدف
 بهتـر  يـا  عينـى  واقعيت بودن هدفدار يعنى حق كه است اين سوم معناى
 نيسـت،  كـافى  سـامان . هدفـدار  و دار سـامان  عينـى  واقعيت بگوييم است
 . دارد جايى چيزى هر آن در كه عينى واقعيت يعنى هدفدار؛ و دار سامان
 بـه  كـه  مطلبـى  اولـين  يعنـى  بودن، خود جاى در چيز هر يعنى حق پس

 ديگـر  نباشـد  چيزى براى جايى هستى عالم در اگر. بود رسيده اندوست ذهن
 صـورتى  در و دارد جائى چيزى هر چه؟ يعنى بودن خود جاى در چيزى هر
 باطـل  گوييم مى صورتى در و باشد خود جاى در كه است حق اين گوئيم مى

 كـه  اسـت  " بايـد " معناى به حق معنا اين به و نباشد خود جاى در كه است
 در يعنـى  اسـت  حق چيز اين. است درست هم طبيعت جهان به نسبت حتى
 بـا  متناسـب  يعنـى  باشـد؟  "بايد" چه يعنى. باشد آنجا "بايد" كه است جايى
 قائـل  كلـى  هـدف  يـك  جهـان  براى ما اگر بنابراين. است خلقت كلى هدف
 پـويش  ايـن  و دارد رونـد  پوياست، دارد، تحرك هستى جهان گفتيم و شديم

 جهـان  در حتى ،"باشد بايد" معنى به حق است، ومىعم هدف يك سوى به
 در پـا  و معيار بى ديگر مطلب انسانها عالم در. كند مى پيدا معنا هم انسانها غير
. اسـت  آفـرينش  قصه بلكه نيست، خود سليقه تابع كس هر ديگر نيست، هوا
 طـرح  ايـن  و است اى نقشه است، طرحى انسان هستى در انسان، آفرينش در

 كـار  كـدام  است؟ عدل كار كدام. است هدفى با متناسب و است هدفى براى
 و تكامـل  و استكمال مسير در انسان ماندن با كه كارى است؟ عدل انسانها ما

 سـازگار  شده گرفته نظر در وى براى آفرينش عالم در كه هدفى به او رسيدن
ـ  كنند، مى پيدا ارتباط حق با همه شرع، حقوق، اخالق،. باشد هماهنگ و  ىول
 . حـق  خود نه است حق شناخت در ديگر باشد اختالفى اگر .هوا در پا حقِ نه
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. اسـت  عينـى  واقعيـت  يـك  حق خود نيست، قراردادى چيز "حق" اصل
 آب عنصر اى دوره يك. داشت وجود آب عنصر درباره كه اختالفى مانند
 واقعيت. يابيم مى مركب را آب عنصر ما حاال اما كردند، مى تلقى بسيط را

 عـوض  مـا  برداشـتهاى  اختالف با واقعيت معناى به حق و كرد نمى فرقى
 اگـر . نيسـت  قـراردادى  آب، واقعى وضع يعنى مطلب، حق پس. شد نمى

 سـر  بـر  مـا  نگذاريد، يا بگذاريد قراردادى را اسمش خواهيد مى را چيزى
 يـك  از برداشت همه اما است گوناگون ما برداشتهاى نداريم؛ بحث الفاظ
 مـا  شناخت و دارد قرار خودش جاى در چيز يك يعنى. است واقعى امر

 مختلـف  هـم  مـا  دانستن ناحق و حق بنابراين. است مختلف آن به نسبت
 چـرا؟ . داننـد  نمـى  حـق  اينجا اما دانند مى حق ژاپن در را مطلبى. شود مى

 هـدف  آن بـا  متناسـب  رونـد  و انسـان  هـدف  فهـم  در ژاپنى اينكه براى
 يـك  اما فهميده؛ طور اين اروپايى فهميده، طور اين چينى فهميده، طور اين

 چيـز  هـيچ  و اسـت  قراردادى صرفاً اينكه نه بفهميم بايد كه هست چيزى
 . نيست
 در آنچـه  يعنـى  دوم، معنـاى  بـه  حق كه كنيد مى مالحظه ترتيب اين به
 ايـن  در بايـد  كـه  اول معنـاى  به حق به گردد مى باز باشد، بايد انسان رفتار

 ايـن  قرآن دعوت. است علمى واقعاً مطالعه اينجا. ديد واقعى ىهست دستگاه
 اين نيست، هم اخالقى مطالعه اين نيست، مذهبى مطالعه ديگر اين كه است
 قِيامـاً  اللّه يذكُرونَ اَلَّذينَ«: است علمى مطالعه اين نيست؛ هم حقوقى مطالعه

داً وقُعو لى ونوبِهِم عج نَ وتَفَكَّرومواتِ لقِخَ فِى ياالَرض الستفكـر  تفكر،. 1»و 
 ايـن  آن و كنـد  مـى  پيدا دريافتى عينى تفكر اين با بعد و است عينى عالمانه
 تفكـر  اين. است هدفدار نيست، باطل زمين و آسمان و جهان اين كه است
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 و اخالقى و حقوقى مسائل در نبايدها و بايد و ها نكن و بكن پايه علمى،
 ايـن  ديدگاه از اخالقى اقتصادى، اجتماعى، مكتب نآ تنها و است انسانى
 بكن نبايدها، و بايدها همه بازگشت كه است پيروى خور در قرآنى بينش

 پويـاى  جهـان  تكـاملى  رونـد  اين به هايش نپذيرفتن و پذيرفتن ها، نكن و
 .بازگردد متحرك پوياى انسان جمله از هستى،
 مربـوط  كجـا  به قرآن رنظ از باطل و حق اينكه درباره اول مطلب اين

 و بكـنم  را بحـث  ايـن  دوستان جلسه در كنم قبول اينكه از قبل. شود مى
 در كـه  امـور  قبيل اين و لهو و باطل و حق زمينه در كه را آياتى بود الزم
 محور بر اندازه اين تا قرآن كردم نمى فكر هيچ كنم، استخراج هست قرآن
 هـم  البالغـه  نهج از البته .كند تكيه حق روى قدر اين و بگويد سخن حق

 خـود  جاى كه حديث كتب ساير. است شده استخراج اين از بيش خيلى
 بـراى  را زيـادى  آيـات . رسيم نمى آيات خواندن به امروز جلسه در دارند
 آينـده  جلسـه  در شـاءاهللا  ان كـه  بخـوانم  بـودم  گرفته نظر در امروز بحث
 و كـنم  اعـاده  آيـات  بـه  اسـتناد  با را نتيجه بايد موقع آن چون خوانم، مى

 آيـين « داد قـرآن  و اسـالم  بـه  بايـد  كه لقبى بهترين اصالً كه ديد خواهيد
 كنم مى خواهش. »است حق به كننده دعوت كتاب و حق به كننده دعوت
 .بفرماييد دقت است ظريف و پايه كه نكته اين روى

 بحـث  بـراى  كه وقتى در امروز جلسه در هم كه شوم مى خوشحال بسيار
 شـويم  خبردار موشكافانه و نقّادانه نظر نوع هر از آينده جلسه در هم و مداري
 نيسـت  نسبى قانون باطل و حق كه مطلب اين درباره بتوانيم تا كنيم استفاده و
 قـانون  اسـت،  جامـد  قـانون  اينكه نه برسيم، تفاهم به دارد اصلى معيار يك و

 مسـأله  بـودن  قـراردادى  اسـت،  مسـأله  يـك  بودن متحرك اما. است متحرك
 و ركـتح و پويش اينكه نـعي در و نيست راردادىـق باطل و حق. رـديگ
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 قـانون  آن كـه  دارد قانونى پويش همان براى گذارد، مى صحه را ديناميسم
 علوم در. شود مى گفته طبيعت درباره كه مطلبى آن عين يعنى است، ثابت

 قـوانين  و تغييـر  ايـن  مكانيسـم  ولى است متغير طبيعت گويند مى طبيعى
 بـه  حق يارى به خواهيم مى ما. است ثابت دگرگونى و تغيير اين بر حاكم
 .برسيم اخالق و حق و شرع مسأله در مطلب اين

  
 پاسخ و پرسش

 برداشـتى  با من منظور شايد كه كنم عرض توضيح يك من: مولوى دكتر 
 آن حـق  كه نبود اين من مقصود. باشد شده اشتباه فرمودند بهشتى آقاى كه

 كـه  بحثى اما. است مطلق حق اتفاقاً منظورم گويند؛ مى كجا هر در كه است
 را آن مـا  و اسـت  مطلـق  حق كه است قرآنى حق به راجع داريم اينجا در

 و بـود  خواهـد  كامل حق اين جهان در موقعى مسلماً و دهيم مى قرار معيار
 بـه  راجـع  بكنم سؤال خواهم مى آنچه. بود خواهند حق اين بر جهانيان همه

 بـه  را بحـث  اين هميشه ما. فرموديد عالى جناب كه است حق سوم معناى
 شده خلق حق به مافيها و دنيا حقيقتاً كه كرديم مى مطرح "هدايت" صورت

 وجـود  حق اين طرف به هدايتى حال عين در و نيست باطل وجه هيچ به و
  گذاريم؟ ىم كجا سوم معناى اين در را هدايت اين كه است اين سؤالم. دارد
  

 هدايت مفهوم
 در. حـق  ايـن  بـه  نسـبت  آور شـناخت  هـاى  نشـانه  از است عبارت هدايت
 بـين  شـود  مـى  رابطـه  يك هدايت. است حق اين سوى به هدايت حقيقت،
 هدف و موضوع "حق" پس. حق خود نه حق، اين و انسان و كننده هدايت
 شناسـى،  امعـه ج بحثهـاى  در تا كنم مى تأكيد اين بر ديگر بار. است هدايت
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 در هگـل . باشـيم  داشته توجه حق فلسفه و حقوق فلسفه فلسفه، حقوق،
 زمينـه  ايـن  در جالـب  بسيار كتابهاى جزو و دارد مفصلى كتاب زمينه اين

 از و بـوده  بحـث  مـورد  ديرگاه از كه است مسائلى دسته آن از اين. است
 اسـت  ىزياد مدت شخصاً من و شده ابراز مختلف آراء آن درباره ديرگاه

 زمينـه  در عزيـز  اسـالم  و الهى وحى و كريم قرآن ببينم ام داشته عشق كه
 . كند مى چه به دعوت اصلى بنيادىِ مسأله اين

 يعنـى  "دگمـا " مشـت  يـك  به دعوت اسالم كنند مى خيال كه طور آن
 اسـالم . اسـت  فراتـر  ايـن  از خيلـى  مسأله. كند نمى تعبدى جزمىِ مسائل
 جهـانى  آن دعـوت . اسـت  جهـانى  آن پايه اين چون است جهانى دعوتى
 و سماحت قدر آن. است داده قرار جهانى مبناى اين بر را حق چون است
 بـار  اول بشـناس،  كجـا  از گويـد  نمـى  بـار  اول اصـالً  كه دارد صدر سعه
 راه ايـن  از بشناسـى  خـواهى  مـى  را خدا حتى گويد مى. بشناس گويد مى

 اين از بشناسيد خواهيد مى راگ را وحى گويد مى هم وحى درباره. بشناس
 فطرت است، كدام سالم غير و سالم فطرت ببينيد خواهيد مى. بشناسيد راه

 بـا  آن فطرى هدايتهاى و برداشتها كه است آن است، كدام نخورده دست
 وسـيع  معناى آن به تكامل هم آن باشد، داشته هماهنگى تكاملى روند آن
 كه دارند، اسالم جمله از و هانج در ماترياليستى فوق ديدگاههاى همه كه

 حـق  خود به است، جهانى پايه باالست، و واال پايه است، رفيع پايه چون
 . است كرده دعوت جهانى امر يك به واقعاً. دهد مى جهانى دعوت
 بـه  حـق  يعنى شنيديد، مى بحثها همه در كنون تا كه را حقى بينيد مى لذا
. است انسانى علوم به مربوط مسائل رد صرفاً نبايد، و بايد يعنى دوم، معناى
. كنـد  مـى  پيـدا  معنا هم طبيعت عالم در و جهان در "بايد" كه بينيد مى حاال
ـ " يعنـى  باشد طور نـاي "ايدـب" طبيعت گوييم مى  تكامـل  مسـير  در "ايدـب
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 بررسـى  از بعـد  كـه  مـايلم  خيلـى  مـن  است جالب اى مسأله چون اين. باشد
 ايـن  در دارد كتاب آن كه ظرايفى كه شود تهنوش بحث اين هگل كتاب كاملتر
 تطبيقى و شده باز صورت به را مطلب اين بشود اگر واقعاً. برسيم آن به بحث
 دنيـاى  در كنـيم  عرضـه  روز هـاى  فلسـفه  بـه  نـاظر  مفصلتر مجموعه يك در

  .است اسالم به دعوت انحاء بهترين از يكى دنيا انديشان متحرك و بينان روشن
 

 است حقيقتى دو بين ارتباط همين به راجع من سؤال: بخش فياض دكتر شهيد 
 شـكى  آنها در و دارد وجود طبيعت در كه است عينى حقايق يكى. فرموديد كه

 انسـان  بـا  كه ها"بايد" آن در باالخره اما. گردد بازمى نهايى حقيقت به و نيست
 كـه  حقيقتـى  چند و عقيده چند بين يعنى دارد، واقعيت يكى كند مى پيدا ارتباط
 ايـن  و. دارد حقيقت يكى هستند پايبند آن به مختلف معيارهاى با مختلف افراد
 نمـاز  در بار پنج روز هر ما كه اصرارى اين به توجه با دارد، حقيقت كه بايدى
 حقيقـت  كه مستقيمى راه آن به را ما  يعنى ،"المستَقيم الصراطَ اِهدِنَا" كه داريم
 :فرمايد مى كه ديگر آيه آن به توجه با باز و كن راهنمايى و برسان است

ن وم طِعلَ اهللاَ يالرَّسوو فَاولئِك عالَّذينَ م ماَنع  لَـيهِم  اللّـهمِـنَ  ع 
 1.رفيقاً اولئِك حسنَ و والصالحيِنَ والشُّهداءِ والصديقينَ النَّبِيينَ

 و بـرويم  دنبـالش  بايـد  ما كه حقى راه تنها باز كه دهد مى نشان
 كرد، پيشنهاد دوستان از يكى كه است راهى همان ماست مطلوب
 همـان  واقـع  در و بشـر  نمونه افراد و صديقين و انبياء راه يعنى
 كه تقاضايى آن دليل به و آيه اين دليل به. روند مى آنها كه راهى

 كـه  است راهى همان حق كنيم، مى خداوند از بار پنج روز هر ما
  تأييـد  شـما  كه شد چطور مورد اين در. روند مى نمونه دافرا آن
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 نفرموديد؟
 

  تحليلگر انديشه با اسالم آغاز
 مـن  بـراى  كنـد  مـى  پيدا ادامه بيشتر سؤاالت قدر هر. دكتر آقاى متشكرم
 روشنتر آغاز نقطه اين اصلى، نقطه اين پايگاه، اين شدن روشنتر ضرورت

 از اسـالم  كـه  اسـت  همين اصرارمان ما بخش، فياض آقاى اتفاقاً. شود مى
 از و وحـى  از اسـالم  كـه  بفرماييـد  عنايـت . شود نمى شروع پيغمبر وحى
 شود مى شروع بشر شناختهاى روشنترين از اسالم. شود نمى شروع پيغمبر

 و عقـل  با راهش ادامه. كند مى برخورد پيغمبر و وحى به خود مسير در و
 ترسـم  مـى  باز شود مى شروع لعق با اسالم بگويم اگر. است دو هر وحى
 عقـل  جـاى  بـه  اسـت  بهتـر  گـويم؛  مى را فلسفى عقل اين كه كنيد خيال
 اسـالم . تحليلگـر  انديشـه  روشـن  شـناخت  بـا  تحليلگر، انديشه با بگويم

 تـرين  بـديهى  از خـود  تحليلگـر  انديشه روشن شناخت با بشر خواهد مى
 به رفت پيشتر وقتى. برود پيش و كند آغاز روندها روشنترين با و ها نقطه
 بـه  واقعاً نرسد اگر و رسد، مى عينى واقعيت يك عنوان به پيغمبر و وحى
 يـك  سـوى  بـه  حركـت  بـه  كنـد  مـى  شروع پس. است نرسيده الهى دين

 رفتـارش  و شـناخت  در وحـى  پـس  ايـن  از و وحى نام به عينى واقعيت
 . كند مى پيدا نقش

 روى بگـوييم  خـواهيم  مى و طلبيم مى را حق اگر كردم عرض كه بود اين
 راه قـرآن،  و پيغمبـر  روى بگـذاريم  را پايه اول همان از و دارد قرار پايه كدام
. اسـت  جهـانى  لذا و است علم و عقل بر مبتنى راه قرآن راه. ايم نرفته را قرآن
 روشـن  شناخت و تحليلگر انديشه با ما كه گويند نمى دنيا انسانهاى همه مگر
 از غيــر  آغــازش  نقطـه  كـه  داريد سـراغ دنيـا در مكتبى شما كنيم؟ مى آغاز
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 كـاله  بـاش،  هوشـمند  بينـديش، : گوينـد  مـى  مترقى مكتبهاى همه باشد؟ اين
 واقعيت گوييم مى هم ما. گوييم مى را همين هم ما. باش بين واقع نرود، سرت

 نبودن باطل ببينى بايد كه واقعياتى از يكى. ببين كامل را واقعيت ولى ببين، را
 و حيـات  فقـط  نـه  هدفـدارى، . اسـت  هسـتى  عالم بودن حق و هستى معال

 عنوان در اتفاقاً هم دارى، هدف و حيات دارى؛ هدف و جهان بلكه هدفدارى،
 هدفـدارى  و حيـات . اسـت  آمـده  اند كرده ترجمه شيبانى دكتر آقاى كه كتابى
 ايـن  شـروع  نقطـه  بنابراين. است هدفدارى و هستى تجليات از يكى تازه هم
 كـار  بـه  را عقلـت ! كـن  باز را چشمت! باش بين واقع! باش بين روشن: تاس

 را چيـز  چه وقت آن و باش داشته برد دور شناخت و تحليلگر انديشه! بينداز
 و پـويش  ولـى  دارد عينـى  واقعيـت  و است  1رئاليته كه ببين را هستى ببين؟
 را هـا اين اگر. دارد هدف و جهت تحرك و پويش اين كه ببين و دارد، تحرك
 وحـى  بـه  تكـاملى  مسير اين در بعد به اين از. است تمام مطلب ديگر ديدى
 دنبـال  را راهـت  آنجـا  از و رسـى  مـى  نمونـه  انسـان  و پيغمبـر  به و رسى مى
  .كنى مى

 بـه  را ايـن  مـن  چـرا  فرموديـد  اينكـه  .ندهيد قرار اين را شروع نقطه اما
 قرآن .است نپذيرفته قرآن بلكه نيستم من اين نپذيرفتم، شروع نقطه عنوان

 نقطـه  شـود  مـى  معلوم. كنند قبول را پيغمبر و بينديشند خواهد مى همه از
 .است پيغمبر از قبل شروع

 

 مسـتند  باشـد  بايـد  را آنچـه  بهشتى دكتر آقاى: جلسه در حاضر بانوان از يكى 
 حقيقـت  گوييم مى هست را آنچه كنيم مى فكر الهى چون ما. هست آنچه به كردند
. اسـت  كـرده  خلـق  را آن راسـتگو  خداوند معتقديم يعنى است، محض و است
  حـق  فقـط  وجـود  كـه  باشند داشته قبول نيست معلوم ندارند اعتقادى كه كسانى

 

                                                 
1. Reality 
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 .است
 رونـد  بـه  را حـق  اينجـا . "تكامـل  پـذيرش " به داريد عنايت كه متشكرم

 كـه  فرماييـد  مـى  مالحظـه . كـرديم  معنـا  بودن روان هدفى سوى به و تكاملى
 مسـلطترين  امـروز . نيست وحى و خدا به معتقدان مخصوص تكامل ذيرشپ

 مـدعى  ماركسيسـتى،  ديالكتيـك  ماترياليسـم  يعنـى  ما، جهان بر فكرى مكتب
 مسـير  در و دارد تكامـل  سـوى  بـه  حركتـى  سراسر جهان گويد مى چيست؟
 در كجاسـت  گـويى  مـى  كـه  جهـت  ايـن  پرسيد مى وقتى. است منتهى تكامل
 شـروع  نقطه گفتيم ما اگر كه فرماييد مى مالحظه پس. ماند مى ناتوان آن شرح

 و طبيعـت  عـالم،  تكـاملى  حركت يعنى عينى واقعيت يك شناخت و اعتراف
 خـدا  بـه  معتقد شرطش. نيست ديندار مخصوص اين است، هستى هدفدارى

 غيـر  و اسـت  كـرده  پيدا تحقق خارج عالم در هم عمالً كه چرا. نيست بودن
 آن كـه  اسـت  اين در آن تفاوت تنها. هستند اين به معتقد هم خدا به معتقدان
 از اتفاقـاً  و كنـد  مـى  درك كاملتر را تكامل اين شود مى خدا به معتقد كه كسى
 معتقـد  خـدا  بـه  و نرسـيده  خـدا  به كه كسى آن و رسد مى خدا به راه همين
 ينكـه ا مثل عيناً. است نكرده دنبال را خود ديدگاه نداشته، باور را خدا و نشده
 ئيـدروژن  از تركيبى و نيست بسيط عنصرى آب فهميديم كه زمانى در ما اگر
 بـوديم  آمده جلو قدم يك شديم، مى متوقف جا همان در اگر است، اكسيژن و
 و ئيدروژن حتى فهميديم رفتيم جلو وقتى كه حالى در. بود ناقص كارمان اما

 اجـزاى  از تـه ياف تركيـب  بلكـه  نيسـتند  بسـيط  و سـاده  عناصرى هم اكسيژن
 كشـف  را نوترون و پروتون و الكترون و رفتيم جلوتر باز و ديگرند گوناگون
 متوقـف  آگـاهى  ايـن  در مـا  جريان شديم مى متوقف جا همين در اگر. كرديم
 پروتـون  و الكتـرون  بين كه هم تفاوتى اصالً خير، كه فهميم مى حاال. ماند مى
 از مسـأله  پـس . كنيم فكر يگرد چيز يك به بايد و است بيخود شديم مى قائل
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 پـذيرش  كـه  فرماييـد  مـى  عنايت واال است "نايستادن باز معرفت تكامل"
 و نيسـت  خـدا  بـه  معتقدان مخصوص هستى هدفدارى و جهتدارى اصل

 را تحليـل  و كاوش كه كسانى براى بلكه نيست خدا به اعتقاد از برخاسته
 .خداست به اعتقاد به رساننده بدهند گسترش

 

 كه آورد مى دليل ديدم ماركسيست يك با بحث در من: كننده سؤال خانم 
 از كـه  بينـيم  مـى  طبيعـت  در چيزهايى و بالها ما كه گويد مى و نيست خدا
 كامالً هست كه را آنچه ماديون كه ندارم قبول من بنابراين. است بعيد خالق
 .دانند مى حق

 بايـد  را حـق  ىمعنـا  كـه  اينجاسـت  در باز ببينيد چه؟ يعنى دانند مى حق
 كـه  چيـزى  اين بپرسيد ماركسيست آن از شما كردم عرض بنده. كنيم روشن

 را زيـادى  هـاى  خانـه  و شـود  مـى  شديدى زلزله مثالً يعنى ـ  بال گويى مى تو
 ـ  بلعد مى خود كام در را زيادى انسانهاى و شود مى باز زمين و كند مى خراب
 يـك  او چـون  هستى؟ يا يستى؟ن طبيعت در تكامل به معتقد اصالً تو باالخره
 اصـالح  بايد دارد خدا از كه فهمى و است كرده فكر خدا براى ديگرى معناى
 او از را سـؤال  ايـن  ولـى . بگـذاريم  كنـار  فعـالً  را خـدا  مسأله اين پس. شود

 دارد؟ علت يا است تصادفى رويدادها اين كه گويى مى تو باالخره كه بفرماييد
 هـم  بـه  عليـت  نظـام  و عليـت  قـانون  از استهبرخ علت اين دارد علت اگر و

 و. نيسـت  عليت نظام ديگر كه آشفته نظام آشفته؟ عليت نظام يا است پيوسته
 جـاى  در است واقعيتى اين پس چه؟ يعنى است، پيوسته هم به نظام يك اگر

 انسـان  صـد  نـابودى  كنى مى فكر تو. كند مى نابود را انسان صدها منتها خود،
 آسـيب  كنـى  مـى  فكر تو كه اين از خيزد برمى اين. هانج كار در است نقصى
 جهـان،  كار در است نقصى و رود مى آنها بر كه است ستمى انسان صد ديدن
  از هـم  ايـن  نـه،  گـويى  مـى  ماترياليسـت  يـك  عنوان به تو خود كه حالى در
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 كـردى  فكـر  چـون . اسـت  عليت متكامل نظام همين از ناشى رويدادهاى
 نفـر  ده هشـت،  هفت، مرگ از كه است آدم يك يممعتقد ما كه را خدايى

 كـار  ايـن  پـس  خـوب  گـويى  مى شود، مى اش غصه و سوزد مى دلش آدم
. باشـد  تواند نمى آفرين نظم خداى كار اما باشد منظم طبيعت كار تواند مى

 . اينجاست در اشكال
 مطـرح  كه بجاست بسيار فرماييد مى كه را اشكاالتى اين اتفاقاً بنابراين

 طـور  ايـن  هميشه. است عقايد و آراء برخورد روز روزها اين چون بشود،
 جـايى  سـؤاالت  ايـن  كـه  بهتـر  چه و است جديتر خيلى حاال ولى بوده،
 .بشود داده پاسخ و بشود مطرح

 

 پيـروان  مـا  كه است اين كنم عرض خواستم مى كه اى نكته: حاضران از يكى 
ـ  حـق  در مـا  براى معيار و ميزان و هستيم اسالم  آنچـه " بـودن  باطـل  و ودنب
 بـا  مقايسـه  مقام در ما منتها است اين ماميزان براى. است سنت و قرآن "هست
 بگـذاريم،  اسـالم  نظـر  از حـق  بـر  را بنا اول بايد ما پس. هستيم ديگر مكاتب

 ميـزان  با بخواهيم و گويند مى چه ديگر مكاتب ببينيم كنيم مقايسه برويم وقت آن
  .بكنيم قبول است كردنى قبول آنها از چيزى اگر يا كنيم رد را آنها خودمان
 اسالم ما اوليه ميزان كه وقتى كه است اين آيد مى پيش اينجا كه اى نكته

 كـردن  مقايسه اين كنيم، مقايسه ديگر مكاتب با را خود خواهيم مى و است
 كـه  طـور  همـين  اگـر  مطالـب  اين. شود مى عنوان مطالبى. خواهد مى زمان

 اى نتيجـه  و برسـد  جايى به و شود بحث آن روى و كند پيدا هادام فرمودند
 ولو بكنيم، مطرح ما را مطالبى اگر ولى ماست، انتظار و آرزو نهايت بگيريم

 تمـام  را مطالـب  ايـن  جلسه دو يكى در بخواهيم و باشد، مهم مطالب اين
 بـر  اشـكاالت  آن و بيايـد  پـيش  مـا  براى اشكاالتى اينكه از غير به بكنيم،
 . شود نمى حاصل ما براى ديگرى نتيجه شود افزوده ما قبلى االتاشك

  به بحثها كه باشد ميسر قدر هر اينكه يكى: كنم عرض را نكته دو بايد
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 ايـن  در خودم سهم به من و كرد را كار اين بايد بشود نزديك بندى جمع
 دانستم ضرورى خودم براى را اى فرجه چنين يك دارم عهده به كه بحثى

 اول از هميشـه،  روش بـرخالف  امـروز،  اصـالً  كـه  كرديد مالحظه ذال و
 در حـال  هـر  بـه  و بيفتـد،  جـا  اذهان در كه كردم آغاز بحث با را مطلب
 . كردم رعايت را اين جلسه برنامه رعايت و خودم مقررات حدود

 مجمـع  در بفرماييـد  عنايت كه است اين بدهم تذكر بايد كه ديگرى نكته
. رسـيد  رفتـه  و شسته نتيجه به شود مى بنيادى بحثهاى در كمتر دوستان، شما
 القـا  عمـوم  سـطح  در است وقت يك بحثها. است طور اين دنيا جاى همه در
 نـه  است القايى پذيرش هم عموم پذيرش مشخص، نتايج نوع يك با شود مى

 القـا  فرموديـد،  كـه  نكـاتى  آن همـه  رعايـت  بـا  اى، القاكننده. تحليلى پذيرش
 ولـى . پذيرنـد  مـى  القـايى  صـورت  به شود مى القا برايشان كه هم آنها كند، مى
 از بخشـى  در كـه  هستند كسانى دوستان اين نخواهيم، يا بخواهيم من، و شما

 مشـغول  مسـائل  ايـن  بـا  فكرشـان  پـس  ندارنـد،  القايى پذيرش الاقل مطالب
 ايـن  از مـا  انتظـار  مـوارد  ايـن  در. نشـود  مطـرح  يـا  بشود مطرح چه هست،

 كـه  آنجـا  تـا  كـردم  عرض البته. نباشد رسيدن قطعى ثمره به هميشه گفتگوها
 بنـدى  جمـع  بـه  هم جا دو يكى اگر اما. برسيم بندى جمع به بايد باشد ممكن

 تـا  مـا  همـه  عهـده  بـر  باشد مسئوليتى يك بگذاريد نباشيد، ناراحت نرسيديم
 خيلـى  نكتـه  ايـن  البتـه . بكنـيم  فكـرى  نرسيدند نتيجه به كه هم كسانى براى

 مجـالس  در اجمـاالً  پـس . باشـد  پيگيـر  اسـت  الزم بحث خود. است ظريف
 كنـيم  سعى اما نباشيم، قطعى نتيجه يك به رسيدن درصدد هميشه گفتگويمان

 آمـاده  بحـث  اين طرح در خود سهم به من و برسد منظم بندى جمع به بحثها
 نمـ  طرف از كه فرصتى كه كنيم جمع و بدهيم توسعه آنجا تا را آن كه هستم
  عـالى  جنـاب  كـه  نظـرى  اين با اميدوارم. بدهد من به را اجازه اين شده نهاده
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 . كنم تنظيم طور همان را وقتم برنامه بتوانم فرموديد كه تذكراتى و داشتيد
 بلكـه  نبود مكاتب بحث شد، مطرح من خود طرف از كه اى مسأله اما
 مـتن  كـه  قـرآن  خود در بود باطل و حق براى واال معناى يك فهم بحث
 جهـت  بـود  مـا  شدن آماده براى مقدماتى بحثهاى آن همه و بود ما بحث

 حـالل  توانـد  مى و است كريم قرآن در كه واال واقعاً معناى اين به رسيدن
 .باشد ارزشها مسأله در بنيادى مشكل يك

 

 تعريف دو به شود مى مربوط و است مختصر من سؤال: نيا شكيب مهندس 
 آنچـه " يعنـى  آن دوم معنـاى  و هست آنچه معناى به يكى باطل، و حق از

 فرموديـد  گيرى نتيجه عالى جناب كه دو آن بين اى رابطه بعد و ،"باشد بايد
 ديـد  از. "است منطبق آفرينش عالم كلى هدف با كه است همان حق" كه

 ايـن  بعد جلسات در چون برويم، جلوتر كمى كه كنم مى سؤال بحث همين
 آيـات  بعـد  جلسه فرموديد چون ولى كرد، اهيدخو عنوان شايد را موضوع
 در خواسـتم  بودم عجول كمى هم من و بفرماييد عنوان خواهيد مى را قرآن
 همين در كه عالم كلى هدف اين كه بدانم بحث همين ديدگاه از جلسه اين

 تكامـل  بفرماييـد  خواهيد مى را هدف اين اگر آيا چيست؟ شد عنوان بحث
 چيست؟ لكما كنم مى سؤال من است،
 چهـارچوب  از اصوالً سؤال اين به پاسخ كه كنم مى عرض صراحت با
 و حق آيات و باطل و حق فعالً خواهيم مى ما. است بيرون ما فعلى بحث
 ايـن  كـردم  عـرض  بنده آنچه. بفهميم قرآن ديدگاه با و موضع با را باطل
 مسـأله  بـه  نـاظر  بگويـد  سخن حق درباره خواهد مى وقتى قرآن كه است
 طبيعـت  جهـان  در حركت تكاملى روند و يابى كمال و استكمال و املتك

 فهميديم كه حاال خوب، خيلى كه، است اين فرمايند مى ايشان آنچه. است
  هماهنـگ  بشـر  و طبيعـت  عالم تكاملى روند با آنچه از است عبارت حق
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 .چيست تكاملى روند اين باشد،
 
 هـم  بـاز  اسـت،  آن معيار يدگفت كه حاال گويم مى خير،: فر معين مهندس 

 است، مختلف مردم بين باز است هدف معيار اگر. كند مى پيدا مختلف معيار
 .هست هم اينجا در گرفتيد مى حق مورد در كه ايرادى همان يعنى

 ايـن  بـه  را فـر  معين مهندس آقاى و دوستان توجه هم باز بفرماييد؛ اجازه
 ايـن . نيسـت  قراردادى گفتم نيست، اختالف نگفتم من كه كنم مى جلب نكته
 گـردد  مى خورشيد دور به زمين آيا اينكه درباره وقت يك. دارد فرق هم با دو
 كـه  اسـت  عينـى  مسـأله  يـك  ايـن  كنـيم،  مى بحث زمين دور به خورشيد يا
 آن بـه  توجـه  بـا  بطلميوسـى،  هيـأت . داشـت  نظر اختالف آن درباره شود مى

 زمـين  دور خورشـيد  و اسـت  بتثا زمين كه كرده مى فكر ديده، مى كه چيزى
 خورشـيد  دور بـه  كـه  است زمين داد نشان بشر آگاهى پيشرفت اما گردد، مى
 دوم معنـاى  بـه  باطـل  و حق مسأله در مطلب كه است اين واقعيت. گردد مى
 شـود  مـى  كه هست واقعيتى گويد مى كسى وقت يك. نيست ما شناخت تابع

 يعنـى  هسـت،  اخـتالف  آن دربـاره  ولـى  شناخت كرد تالش بايد و شناخت
 ادامـه  طـور  همـين  و را آن دهـمِ  سـه  فـردا  شناسند، مى را آن دهمِ دو امروز
 فـرق . شناسـند  مـى  را آن دهـمِ  يـك  دوبـاره  و كننـد  مـى  گرد عقب يا دهند مى
 امـر  يـك  دوم معنـاى  به باطل و حق اصالً گويند مى است وقت يك. كند نمى

 اينهـا  بـراى  پـس  باشد، طور اين حق گذارند مى قرارداد اينجا. است قراردادى
 حـق  آنها براى پس باشد، طور آن حق گذارند مى قرارداد آنجا است؛ حق اين
 عينـى  امـر  يـك  سـر  بـر  اختالف اين بگويم كه بود اين من عرض. است آن
 نقطـه  و مهـم  فصـل  اسـت  اين. قراردادى امر يك سر بر اختالف نه شود مى
 اخالقـى  مسائل باب در يعنى حقوقى، معنـاى به حق گفتيم ما وقتى .جدايى مهم
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 معنـاى  بـه  حـق  و واقعى معناى به حق به بايد ها،"نبايد" و "بايد" و دينى و
 اصـالً  لذا. است تكاملى روند يك عينى واقعيت يك آن و برگردد كلمه عينى
 و حـق  كـه  اسـت  ايـن  برسـيم  آن به امروز گفتگوى در خواستيم كه را آنچه
 .است اختالف شناخت در و است شناختنى امر نيست، قراردادى امر باطل
 

 مـن . كـنم  عـرض  خواستم مى كه است توضيحاتى: لواسانى دكتر شهيد 
 حـق  معيـار  شـد  مطرح پيش لحظه چند كه تعريفى آن در كه كردم عرض
 وجود و كند مى توجيه را اشياء كمال به رو حركت كه است كمالى حيثيت
 خواستها، تابع وجود اين ولى رددا وجود كه است وجودى است، اى بايسته
 تفكرهـا،  بلكـه  نيسـت  انديشـمندان  و متفكران كوششهاى و كششها ميلها،
 تعبيـرى  همـان . اسـت  ايـن  دريافت سوى به كوششها و كششها ها، انديشه
 مسـأله  در ديگـرى  نكته اما. فرمودند تفصيل به بهشتى دكتر آقاى كه است
 كه است جاهائى آن از اتفاقاً اينجا اينكه آن و داريد توجه حتماً كه بود حق
 مطلبـى  منتهـا  شده، حاصل اشتراك كمى آن لغوى تعبير و فلسفى تعبير بين
 .است بوده صدق و حق مسأله اند كرده توجه آن به فالسفه بيشتر شايد كه

. كـنم  مطـرح  اينجـا  نخواستم كه بود فنى امر يك و منطقى مسأله يك اين
 بحث خواهد مى و گذارد نمى دكتر آقاى و كنم عبور آن از خواستم بنده آنچه

 بـين  گـاهى  كه است اين آن و است منطقى اصطالح يك باشد داشته طلبگى
 ولـى  است، يكى واقعيت و گزارش يعنى است، هماهنگى واقعيت و گزارش
 اسـت،  واقعيـت  مخـالف  گزارش يعنى اند، گوناگون واقعيت و گزارش گاهى
 موافـق  گـزارش  كـه  آنجـايى  در. سـت ا باطل و كذب است مخالف كه آنچه

 هـر  و رود مـى  كار به كلمه دو است، گزارش با مطابق هم واقعيت و واقعيت
 گفـت،  راسـت  آدم ايـن  گوينـد  مى وقت يك. اند گزارش صفت اتفاقاً هم دو
 كاغـذ  ايـن  بـر  بفرماييـد،  مالحظـه . گفـت  حـق  آدم ايـن  گويند مى وقت يك
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 بـا  گـزارش  ايـن . است نم دست ساعت يك اينكه درباره است گزارشى
 ايـن  كـه  گوينـد  مـى  وقـت  يـك  اما. است منطبق و هماهنگ واقعيت اين

 به اولشان نگاه است راست گزارش گويند مى وقتى. است راست گزارش
. اسـت  منطبـق  گوينـد  مى و است ساعت به دومشان نگاه و است گزارش
 اولشـان  نگاه يعنى است آن عكس است حق گزارش اين گويند مى وقتى

 گوينـد  مـى  هـم  بـاز  اسـت،  گـزارش  بـه  دومشان نگاه و است ساعت هب
 صـفت  دو هـر  حـق  و صـدق  گويند مى كه است اين. است حق گزارش
 انطبـاق  اعتبـار  بـه  حـق  و واقعيـت  بر خبر انطباق اعتبار به صدق: خبرند
 نـدارد  لزومـى  ديـدم  مـن  كـه  بود طلبگى بحث يك اين. خبر بر واقعيت
 .شتندنگذا دكتر آقاى ولى بگويم،
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 قـرآن  در باطـل  و حـق  بحث، زمينه دارند ذهنى سابقه دوستان كه  چنان
 معمـوالً  مـا  اصـطالح  در حق كه شد عرض گذشته ديدار در. است كريم
 ،"دارد واقعيـت  آنچـه " ،"هسـت  آنچه" معناى به حق يكى: دارد معنا دو
. اسـت  واقعيـت  قطبـ  بر كه اى انديشه يا سخنى يا واقعيت معناى به حق
 واقعيـت  اسـت  ممكـن  حتـى . "باشـد  بايـد  آنچـه " معنـاى  به حق ديگر

 نيسـت  حـق  واقعيت، اين گوييم مى صورت اين در كه باشد آن برخالف
 گوييم مى را اول معناى به حق معموالً. نيست باشد بايد كه طور آن چون
 اصـطالح  به حق گوييم مى را دوم معناى به حق و علمى اصطالح به حق
 . قوقىح

 يعنـى  حقـوقى،  اصطالح به حق آيا كه كرديم مطرح را بحث اين بعد
 در و جـا؟  هر در است؟ قراردادى امر يك باشد، بايد كه طور آن چيز هر
 و معيـار  هـر  بـا  هـم  آن بپـذيرد،  جامعـه  كه طور هر و حقوقى؟ نظام هر

 و دانـد  مـى  حـق  جامعـه  آن آنچه و باشد؟ حاكم جامعه آن در كه ميزانى
 محـيط  يـك  در معين كار يك اساس، اين بر داند؟ مى باطل را آن خالف

. باطـل  ديگـر  اجتمـاعى  محـيط  در معين كار همان و است حق اجتماعى
 نشـده  نوشـته  قـرارداد  يـك  ضـمن  محـيط،  ايـن  در جامعه، اين در چون

 و "حقـوقى  حـق " آيـا . انـد  كرده تلقى ناحق و ظلم را آن ديگر اجتماعى
  نه؟ يا است قراردادى "باشد بايد آنچه معناى به حق"
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 هستى نظام هدفدارى
 را حـق  واژه كـريم  قرآن كه اين آن و شد عرض جديدى مطلب اينجا در
 و اسـت  بسـيار  توجـه  خـور  در معنـا  آن كه برده كار به سومى معناى در
 بـه  حق آن و اسالمى مباحث از بسيارى براى باشد مبنايى و پايه تواند مى

 آيـات  در قـرآن . اسـت  هستى نظام بودن دفداره و بودن دار جهت معناى
 :ايم آفريده حق به را زمين و آسمانها ما كه كند مى اعالم بسيار

 

 1بِالَحق اال بينَهما ما و واالَرض السمواتِ خَلَقنَا ما
 

 حـق  بـه  را زمـين  و آسـمانها  مـا  گويـد  مـى  خـدا  كه اين چه؟ يعنى اين
 كنـيم؟  معنـا  واقعيت به يعنى حق، اول ناىمع به را آيه اين آيا ايم، آفريده
 شـما  يعنـى  ايـم؟  آفريـده  واقعيـت  صـورت  بـه  را زمـين  و آسمانها يعنى

 و وهـم  اسـت  عـالم  در چـه  هر نكنيد فكر و نباشيد ايدئاليست مسلمانها
 . است خيال

 

 2ظِالل او المرايا فِى عكوس او       خيال او وهم الكَونِ فِى ما كلُّ    
 

 و آليسـم  ايـده  نفـى  و است حق اينها نيست، واقعيت اينها كه كنيدن فكر
 آفـرينش  در مـا  بگويـد  خواهـد  مـى  يا بكند خواهد مى ما در گوئى پندار

 رعايـت  را اجتمـاعى  قراردادهـاى  و مقـررات  و قوانين زمين و ها آسمان
 را زمـين  و آسـمانها  اجتمـاعى  قراردادهـاى  و قـوانين  طبـق  بـر  و كرديم

 هست؟ سومى معناى يا آفريديم؟
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 1باطِالً هذَا خَلَقت ما ربنا واالَرضِ السمواتِ خَلقِ فِى يتَفَكَّرونَ الَّذينَ
 

 زمـين  و آسـمانها  آفـرينش  در كـه  هستند آنهايى باايمان انسانهاى يعنى
. اى نيافريـده  باطـل  را هسـتى  دستگاه اين خدايا گويند مى و انديشند مى

 و زياد هست زمينه اين در كه آياتى مجموع اى؟ هنيافريد باطل چه يعنى
 زمـين  و آسمانها آفرينش زمينه در كه آياتى. است گوناگون آهنگهاى با
 ايـن  بـر  تكيه آيات اين در كه معناست اين بخش الهام هست "حق به"

 در آنچـه  و زمين و آسمانها آفرينش طبيعت، اين آفرينش كه است نكته
 مـا  فرمايد مى خداوند جهت بدين. ستا هدفى و جهت داراى آنهاست
 بـدين  و نيافريـديم  باطـل  بـه  و آفريـديم  "حـق  به" را زمين و آسمانها
 و آسـمانها  آفرينش در پيوسته كه ايمان با انسانهاى از كند مى ياد جهت
 در. نيافريـدى  باطـل  را دستگاه اين خدايا گويند مى و انديشند مى زمين
 حـق ". اسـت  آن بـودن  پـوچ  بـل مقا در هستى بودن حق برداشت، اين

 يعنـى  حـق،  اين. "نيهيليسم" مقابل در ،"انگارى پوچ" مقابل در "بودن
 و جـدى  كـامالً  مبنـاى  اتفاقـاً  دارد، جهتى و هدف هستى جهان كه اين

 در حقوقى حق يعنى دوم، معنى به حق براى است اسالمى نظام اساسى
 نظام كدام است؟ حق قرارداد كدام است؟ حق قانون كدام. اسالمى نظام

 در نـاحق  و حـق  اسـت؟  حـق  سياسـى  نظام كدام است؟ حق اقتصادى
 بـا  مقـررات  ايـن  همـاهنگى  و انطبـاق  بر بنا اسالمى قوانين و مقررات
 اسـت  كـرده  اعالم آفرينش و هستى نظام براى قرآن كه هدفى و جهت

 .شود مى سنجيده
  چـه  را آفـرينش  نظـام  و هسـتى  نظام جهت و هدف قرآن ببينيم حاال
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 :كند مى معين
 

و ومواتِ خَلَقَ الَّذى هالس امٍ سِتَّةِ فِى واالَرضاَي كانَ و رشُهع 
 1عمالً اَحسنُ اَيكُم لِيبلُوكُم الماء علَى

 

 دوره شـش  يـا  مرحله شش روز، شش در را زمين و آسمانها كه خداست
 يعنـى . بـود  آب ييشفرمانروا قلمرو و زمينه آفرينش اين از پيش و آفريد
 و زبـر  و زيـر  و آسـمان  و زمـين  ايـن  متنـوع،  جهان اين گوناگونى، اين
 مـايع،  آب، مـاء،  چيـز  اين اما بود چيزى نبود، كار در موجودات همه اين

 اين. نداشت را فعلى عجيبِ گوناگونى اين. بود يكنواخت و يكسان روان،
 لِيبلُـوكُم « چـه؟  اىبر. آفريد مرحله شش در او را گوناگون و متنوع جهان
 انسـانها  شـما  از يك كدام شود مشخص كه اين براى ».عمالً اَحسنُ اَيكُم
 . هستيد پيشروتر خوب، و بايسته كار و نيك كار حسن، كار انجام راه در

 مقطـع  ايـن : گويد مى صراحت با آيه اين فهميم؟ مى چه آيه اين از خوب،
 اى مـاده  از زمـين  و آسـمانها  آفـرينش  با يم،هست رو روبه آن با ما كه هستى از

 گونـاگون  بسـيار  صـحنه  ايـن  عرصـه  بـر  انسان پيدايش به و شروع همگون
 ميـدانى  كـه  اسـت  ايـن  بـراى  آفـرينش  مقطـع  ايـن  همـه . است شده منتهى

 مسـابقه  در انسـان  و بيايد وجود به انسان كار و عمل براى متنوع و رنگارنگ
 نهـان  و بگيـرد  قـرار  وسـيع  و گسـترده  بس نميدا اين در نيكيها و خيرات به

 در شـود  معلـوم  و گـردد  آشـكار  دارد كـه  عملى شيوه و راه انتخاب با انسان
 صـريح  معنـاى  ايـن . انـد  بازنده كدام و برنده كدام تازنده، موجودات اين ميان
  بـودن  آماده آهنگش و است، آهنگى داراى هستى از مقطع اين يعنى .است آيه
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 كـه  تالشى. انسانهاست تالش براى و انسانها كار براى نها،انسا عمل براى
 قـرآن  اگر. است نيكوكارتر كسى چه كه است اين شدن مشخص هدفش

 داراى و نيسـت  باطـل  و اسـت  حق به زمين و آسمانها آفرينش گويد مى
 و قـوانين  ترتيب اين به. است كرده اعالم گونه اين را هدف است، هدف

 ايـن  كـه  شـوند  تنظـيم  طـورى  بايد همگى ىاجتماع نظامهاى و مقررات
 آمــاده انســانها آزادانــه و آگاهانــه مســابقه ايــن بــراى را گســترده ميــدان

 بـارى  و بنـد  بى هر نابجا، محدوديت هر كمبود، هر رفتار، هر. نگهدارند
 ميـدان  و قلمرو اين در كه مصنوعى عامل هر و اجتماعى عامل هر نابجا،

 ظلـم  اسـت،  باطـل  شـود  هدف اين تحقق مانع بخواهد و بيايد وجود به
 ديگـر،  اى آيه در. شود برداشته ميان از بايد و است حق خالف اين. است

 :گويد مى را مطلب اين ديگر آهنگ با ديگر، بيان با
 

 1تُرجعون ال اِلَينَا اَنَّكُم و عبثاً خَلَقنَاكُم اَنَّما اَفَحسِبتُم
 

 نباشـد  كـار  در انسـان  عمل كيفر و پاداش و انسان عمل و انسان بود قرار اگر
 و بـودن  پوچ از را انسان آفرينش كه چيزى آن. بود بيهوده و عبث او آفرينش
 و سـرانجام  انسـان  كـه  است اين آورد مى بيرون بودن "نيهيل" و بودن بيهوده

 ايـن  در او عمـل  بـا  كـه  سرنوشتى شود، مى تعيين كه فرجامى دارد؛ فرجامى
 ايـن  به حق كه كنيد مى مالحظه پس. شود مى تعيين رنگرنگا و وسيع قلمرو
 پـوچ  آنچـه  يعنـى  حـق  پـوچ،  يعنى باطل. است پوچى مقابل در سوم معناى
 در مكـرر  قرآن در جديد، معناى بدين يعنى معنا، اين به باطل و حق و نيست
 و جهـان  اين جهان، بايد كه اين به قرآن صريح اعالم. اند گرفته قرار هم مقابل
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 وقتـى  كـه  معناسـت  بدين شود داشته نگه آماده جهت اين در لمرو،ق اين
 گويد مى و كند مى ياد مكرر در مكرر قرآن شود مى انبيا فرستادن به نوبت

 .فرستاديم حق به را پيامبران ما
 بـراى  و آمدند حق به ما خداى پيامبران: 1»بِالحقّ ربنَا رسلُ جاءت قَد«
 تـو  بـر  را حـق  مـا  فرستاديم، حق به تو بر را نقرآ اين ما. آوردند حق ما

 حـق  مـن : گويـد  مـى  كه كند مى نقل السالم عليه عيسى از قرآن. فرستاديم
 سـخن  حـق  بـه  جـز  خـويش  خداى درباره كه نيست روا من بر و ندارم
 جانـب  از حـق  آيـين  آورنده كه كند مى نقل السالم عليه موسى از. بگويم

 روى در فرعـون : گويـد  مـى  كند نفى را فرعون خواهد مى وقتى. خداست
 خــود اســتكبار، راه بــه حــق، خــالف جهــت در و حــق غيــر بــه زمــين
 محـور  يعنـى . رفـت  داشـتن  كـاذب  عظمت و فروشى بزرگى بينى، بزرگ
 بـه  اسـالم  و پرسـتى  حق چيست؟ باايمان انسانهاى دين و اعتقاد و ايمان
 يعنـى  سـلم م. شـود  مـى  اعـالم  حـق  برابر در تسليم انسانهاى آيين عنوان
 اسـتكبار  و لجـاج  و عنـاد  حـق  برابر در و رود مى حق بار زير كه انسانى
 :است خاضع و ندارد

أْنِ اَلَمنوا لِلَّذينَ ياَن آم م تَخشَعهلِذِكرِاللّهِ قُلوب ا ومِـنَ  نَـزَلَ  م 
 2الحقّ

 خاشـع  خـدا  برابـر  در دلهايشان ايمان با انسانهاى كه نرسيده آن وقت آيا
 بـر  كـه  حقـى  وحـى  و آمده فرود خدا جانب از كه حقى برابر در و شود

 گروههـايى  از كنـد  مى ياد مائده سوره در بسايند؟ تسليم سر آمده انسانها
 :گويد مى و روست روبه آنها با اسالم نهضت كه
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 1اَشرَكوا والَّذينَ اليهود آمنوا لِلَّذينَ عداوةً النّاسِ اَشَد لَتَجِدنَّ
. يافت خواهى مشركان و يهودان را دشمنان ترين سخت مسلمين بربرا در
 : گويد مى بعد و

 2نَصارى اِنّا قَالوا الَّذينَ آمنوا لِلَّذينَ مودةً اَقرَبهم ولَتَجِدنَّ
 بـا  مودت و مهربانى به است نزديكتر همه از كه آن گروهها، اين ميان در

 بِـاَنَّ  ذلِـك «. هسـتيم  نصرانى ما فتندگ مى كه هستند آنها مسلمان انسانهاى
 كـه  هستند راهبانى و كشيشان اينها ميان در چون 3»رهباناً و قِسيسينَ مِنهم
 و شناسـى  حق زمينه آنها روح در شوند مى رو روبه تو حقِ دعوت با وقتى
 را آن اسـت  حق تو دعوت فهميدند وقتى كه است آماده چنان پذيرى حق
 از اشـك  پذيرنـد،  مـى  خشوع و خضوع با: پذيرند؟ ىم چگونه. پذيرند مى

 و بارنـد  مـى  شـوق  اشـك  انـد،  خوشـحال  و شـود  مى سرازير ديدگانشان
 بـه  دعايشـان  و پذيرفتنـد  و شناختند را الهى حق دعوت كه اند خوشحال

 در را آنها خداوند كه است اين پروردگار از آرزويشان و پروردگار درگاه
 .درآورد كار شايسته صالحِ انسانهاى شمار

 غيـر  گـروه  ايـن  انسـانىِ  كمـال  از خواهـد  مـى  قـرآن  كه است وقتى اين
 و قلـب  بـا  مسـلمانانِ  مورد در اما. كند ياد قرآن، به وابسته غير يعنى مسلمان،
 عامـل : كنـد  مـى  يـاد  آنها از طور اين حق، پذيرش براى آماده باطنى و طينت
 كـه  است همين حق صفوف به نزديكى و حق يارى براى اند آماده اينها اينكه
 از قـرآن  ترتيـب  ايـن  بـه . نيست حق پذيرش برابر در استكبارى درونشان در
 از انسـان  انسانيت اوج .است انسان گرايىِ حق آن و كند مى ياد ديگر مطلب يك
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. باشـد  دوسـت  عـدل  و دوسـت  حق كه اين در: چيست؟ در قرآن ديدگاه
. اسـت  تسـليمتر  حـق  برابـر  رد كه انسانى: است؟ برتر انسان انسان، كدام
 چيـز  چه. باشد پذير حق كه انسانى: است؟ آماده سعادت براى انسان كدام
 برابـر  در مقاومـت : كشاند؟ مى انحراف و بختى تيره و شقاوت به را انسان
 هواپرست هوس، و هوا: شود؟ مى مقاومت اين موجب عاملى چه و. حق

 ضـد  اسـتكبار . ستا پرستى حق ضد خودپرستى. بودن خودپرست بودن،
 خـداى  از خواهد مى وقتى قرآن آيات، از آيه چندين در. است پرستى حق

 :كند مى ياد مطلق حق عنوان به را خدا كند ياد متعال
 

 1هو اال اِله ال الحقُّ الملِك اللّه فَتَعالَى
 جـاى  در و. مطلـق  حـق  حـق،  خـداى  جهان، فرمانرواى خداوند باد واال
 :ديگر

 

و وداللّهِ اِلَى ار موالهق م2الح  
 مـواليى  آنهاست؛ سرور و موال كه خدا سوى به شوند مى بازگردانده انسانها و
 حـق  نـه  امـا  اسـت،  پرسـتى  حـق  تعبيـر،  يـك  بـه  خداپرستى،. است حق كه

 مـرز  ايـن  مهـم . اسـت  ايـن  مهـم . مطلق حق بلكه نسبى، حق نه و قراردادى
 حـق  نظـام  پـذيرش  مطلـق  حق بلكه ،قراردادى حق نه و نسبى حق نه. است
 شـناخت  قـرآن  ديـدگاه  از اينكـه  براى. حق خداى پذيرش به گردد بازمى هم
 و بشـرى  عقـل  و انديشـه  و آگـاهى  و علم منبع يكى دارد، منبع دو حق نظام

 پرتـو  در جهان اين بودن حق است قرار وقتى. الهى وحى وحى، منبع ديگرى
  خلقـت  اين داشتن هدف پرتو در رراتمق و نظامات بودن حق و خدا بودن حق

 

                                                 
 .116 آيه مؤمنون، سوره. ١
 .30سورة يونس، آيه . 2



 59    ) 2(حق و باطل 

 

 انديشـه  يكـى  بشناساند را حق انسان به تواند مى كه چيزى آن باشد، الهى
 هـدايت  و الهى پيام است اين. متقن محكم وحى ديگرى و است مستقيم

 فرسـتاده  حـق  به انسانها هدايت براى كه رسلى و انبيا طريق از پروردگار
 نظـر  از كـه  رسـيم  مى نتيجه اين به ياتآ از دسته اين بندى جمع با. است
 جهان اين كه هدفى و است حق است هدف داراى چون جهان اين قرآن
 .انسان خود نه است انسان عمل كند مى حق را

  
  مادى مكتبهاى در و اسالم در انسان عمل جايگاه تفاوت

 ايـن  بـين  نزديكى  عجيب، واقعاً امور از رسيم مى انسان عمل به كه گاه آن
 در. شـود  مـى  يافـت  مـا  زمـان  مادىِ مكتبهاى در كه مطالبى با است طالبم

 مـا  كه تكامل، نهايى مرحله كه شود مى تكيه سخت مسأله اين بر ماركسيسم
 بسـتر  ايـن  در موجودى كه اين از است عبارت هستيم، رو روبه آن با اكنون
 و اركـ  بـا  پـس  ايـن  از كـه  انسانى انسان، نام به است آمده وجود به تكامل
 اوج انسـان،  سازنده كار بنابراين،. دهد مى جهت و سرعت تكامل به عملش
 مكتـب  اين يعنى. شناسد مى مكتب اين كه اوست اجتماعى و طبيعى تكامل
 اوج را انسـان  نيك كار نيز قرآن. شناسد مى تكامل اوج را انسان سازنده كار
 ايـن  در اينكـه  اىبـر . دارند تفاوتها هم با اما شناسد، مى تكامل اين هدف و

 كـار  چنـد  هـر  اسـت،  اقتصـادى  و توليدى كار عنوان به بيشتر كار، مكتب،
 ايـن  خـواهم  نمـى  چون( ايدئاليستى يا ذهنى اوج آن با اقتصادى و توليدى
 كـار  كسـى  هـر  يعنـى  بيايد؛ صحنه به اش آرمانى شكل با ،)بكنم را تعبيرها

 آنكـه  براى نه كند مى تصادىاق كار برد، مى لذت كار از اينكه دليل به كند مى
  بـه  اينكـه  بـراى  نه و بخشد سامان را اش زندگى آنكه براى نه و بگيرد مزد
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 اينهـا  همـه  اشتراكى اجتماعى نظام چون برسد، مسكن و پوشاك و خوراك
. نكنـد  كـار  كه كسى براى چه و بكند كار كه كسى براى چه كرده، آماده را

 لـذت  كـار  از چـون  چـرا؟ . كنـد  مى ركا اش توانايى حد در انسانى هر ولى
 كـه  ببـرد  لـذتى  چنـين  اقتصادى كار از تواند مى چگونه انسان حاال. برد مى

 انسـان  چطـور  باشد؟ اينها امثال و پوشاكى و خوراكى بازده به عنايت بدون
 بخـش  لـذت  بـرايش  بازدهى اين بدون كار چطور و رسد مى مرحله اين به

 قـرآن  منطـق  در. شـود  فهميـده  بايـد  كه است معمايى مسأله آن اين است؟
 باشـد،  نيـك  و حسـن  كـار  كه كارى اما است، مطرح انسان كار كه بينيم مى

 از انسـان  اسـت  نيـك  كار اينكه دليل به. باشد حق نظام جهت در كه كارى
 يكـى  بشناسد؟ را نيك كار تواند مى سنجش و معيار چه با. برد مى لذت آن
 منكـر  و معروف شناسايى براى انسانى هر كه روشنى و بديهى معيارهاى با
 از نهـى  و معـروف  بـه  امـر  بحثهـاى  در زمينه اين در كه دارد شر و خير و

 اعتبـار  به ديگر و 1.شد بحث بود كه تفسيرى جلسه در مفصل طور به منكر
 كـه  اسـت  كـارى  انجامد، مى خدا خشنودى و رضا به كه است كارى اينكه
 و حسـن  كـار  اينكـه  در حال، هر در و حال هر به. دربردارد را حق رضاى

 چنـين  صراحت با قرآن هست، اوج و هدف نظام اين براى انسان نيك كار
 از خواهـد  مـى  قـرآن  وقتى ترتيب اين به و پذيرد مى را بودنى اوج و هدف
 : حق دين گويد مى باز كند، ياد پيامش و كتابش، قرآن، و اسالم دين

 

 الـدينِ  علَى لِيظهِرَه الحقِّ دينِ و دىبِاله رسولَه اَرسلَ هوالَّذى
 2شَهيداً بِاللّهِ كَفى و كُلِّهِ

                                                 
 .شود مى منتشر زودى به كه است عنوان همين با ايشان تفسيرى بحث به اشاره. 1
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 حـق  ديـن  بـا  و راهنمايى و هدايت با را پيامبرش كه است كسى خداوند
 را مشـركان  چنـد  هر سازد، پيروز دينها همه بر را حق دين اين تا فرستاد
 حـق  و دنبـو  راسـتين  گـواه  و شـاهد  خدا كه است كافى و نيايد، خوش
 . كند مى ياد حق دين عنوان به اسالم از. باشد آيين اين بودن

 فكـر  كنيم دعوت اسالم به را دنيا مردم بخواهيم امروز ما اگر بنابراين
 ايـن  در كه زيربنايى با و است حاكم دنيا در امروز كه جوى با فرماييد مى

 ماسـال  كـه  اسـت  ايـن  اسالم براى شعار بهترين شد، عرض فشرده بحث
 هـر  در بايـد  بسـا  چه. صالح عمل و كار عدل، و حق دين: چيست؟ دين

 مـن . كرد انتخاب جديد شعارى مكتب، و آيين يك به دعوت براى زمانى
 ملـزم  را خود هميشه دعوت، عنوان و شعار انتخاب براى ما كنم نمى فكر
 را آن و شـد  مـى  برده كار به قبل هاى دوره در كه كنيم عناوينى انتخاب به
 و هسـتيم  زمـانى  چـه  در ببينـيم  بايد. كنيم عرضه نظام سرلوحه عنوان هب

 اسـت  آن متوجه دلها كه شعارى ديديم اگر. است شعارى چه متوجه دلها
 عرضـه  را همـان  دارد، وجـود  اعال حد به هستيم آن پيرو ما كه آيينى در

 : است چيز دو پى در غرب و شرق اردوگاههاى در دلها امروز. كنيم
 انسـانيت  و انسـان  شـدن  واقع مظلوم از جا همه مردم. عدل پى در اول

 دارنـد  شديد نارضايى ظلمها و ستمها برابر در بيزارند، ظلم از برند، مى رنج
 قهرآميـز  مقاومـت  به هم اگر و شود مى منتهى قهرآميز مقاومت به گاهى كه

 و عشق ظلم، از بيزارى. است بيزار و متنفر موجود نظام از دلها نشود، منتهى
 .آوريم رو شعار همان به هم ما خوب،. عدل به نسبت خواستارى و عالقه
 مشـكل  رسـيده  رفـاه  بـه  هـاى  جامعه از بسيارى در االن. هدفدارى دوم 
 داده، دسـت  از را معنايش ندارد، معنا انسانها براى زندگى كه است اين بزرگ
  و پرسـت  حق انسانها فطرت يعنى است، حق تشنه انسان .است هدف بى و پوچ
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 كـه  سـومى  معنـاى  همـين  بـه  معناسـت؟  چه به حق اينجا. است دوست حق
 و فرجـام  اى، نتيجـه  هدفى، جهتى، اش زندگى كه خواهد مى يعنى. شد عرض
 و معـين  هـدفى  جهت در تالشش و كار خواهد مى. باشد داشته روشنى پايان

 پـس  .گـردد  مى تالشش و كار براى هدف يك دنبال. باشد ارزنده و مشخص
 .هستند زندگى هدفدارىِ يعنى سوم معناى اين به حق جستجوى در انسانها

 اعـالم  هـدف  زنـدگى  بـراى  و است حق آيين اسالم كه وقتى خوب،
 و بـود  عبث انسانها شما خلقت نبود هدف اين اگر كه گويد مى و كند مى

 حـق  و درسـت  نظـام  نظـامى  گويد مى و است عدل آيين اسالم كه وقتى
 آنچـه  و باشـد  انسـان  و جهان خلقت هدفدارىِ اين با نگهماه كه است

 تعبيـر  همـين ( ظلـم  باشد هدف اين به رسيدن و هدفدارى اين برخالف
 داشـتن  شـعارِ  بـا  مـا  بگوييم توانيم مى پس است، حق از انحراف و )ظلم
 بـه  البتـه . كنيم عرضه را خودمان دعوت امروز جهان در عدل و حق آيين
 را دنيـا  مـردم  نباشـدكه  وارونـه  قدر آن ما ملع اينكه شرط به شرط؛ يك
 شـما  رفتـار  در را پرسـتى  حـق  و حـق  بخـواهيم  اگـر  بگويند و كند بيزار

 مـا  فطـرت  كـه  نيسـت  حقـى  آن ايـن  و گريـزانيم  حق اين از ما بنگريم،
 نظـام  و رفتـار  و زنـدگى  در را عـدل  بخـواهيم  اگـر  و كـرد؛  مى جستجو
 خـواهيم  مـى  مـا  كـه  عـدلى  آن هم اين بنگريم شما اقتصادى و اجتماعى
 . است قالبى حق هم حق آن و است قالبى عدل عدل، اين نيست؛
 مربوطش خودمان به كنم، تر گسترده خيلى را مطلب آنكه جاى به من

 مـا  فيمـابين  روابط به ما، زندگى به تواند مى كه چيزهايى از يكى. كنم مى
 هـم  بـا  خـواهيم  ىمـ  يا هستيم هم با كه گروههايى و قشر در خانواده، در

 از و زبـانى  تبليـغ  همـه  ايـن  از را مـا  و بدهد درخشندگى و جاذبه باشيم
 آن در الاقـل  مـا،  مناسـبات  كه است اين بكند نياز بى قلمى تبليغ همه اين
 . باشد عدل و حق مبناى بر است، بيشتر دايره آن بر ما تسلط كه اى دايره
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 بـا  كـه  اى مباحثه در اريم،د هم با كه سخنى و گفتگو در ما آيا: سؤال يك
 گفتگـو  ايـن  در كـه  هستيم اين مراقب كنيم، مى كه نظرى تبادل و كنيم مى هم
 يك هر كه هستيم اين مراقب آيا خودمحور؟ نه باشيم محور عدل و محور حق
 قـرار  باطـل  و حق فرد به منحصر ترازوى را فكرش و انديشه و خودش ما از

 را فكـرش  و انديشـه  و خودش ما از يك ره كه هستيم آن آماده ما آيا ندهد؟
 اگـر  كه هستيم آن آماده ما آيا ندهد؟ قرار باطل و حق فرد به منحصر ترازوى

 راحتـى  بـه  را آن شـود  منصـفانه  نقـدى  ما رفتار بر و ما گفته بر ما، انديشه بر
 انديشـه  ديگـرى،  گفتـه  خـواهيم  مـى  اگـر  كه هستيم آن آماده آيا و بپذيريم؟
 يـا  باشيم؟ داشته منصفانه انتقادى كنيم، انتقاد را ديگرى رفتار و كرده ديگرى،
 ايـن  قبالً باشيم؟ زده حرفى و باشيم كرده انتقادى صرفاً كه است اين ما هدف
 كـه  ديديم واقعاً اگر و باشيم سنجيده منصفانه را رفتار اين و انديشه اين گفته،

 ابهـام  و اشـكال  يك صورت به را آن رسد، مى نظر به آن در ابهامى و اشكالى
 نه باشد داشته سؤال آهنگ اصالً ما انتقادهاى كه داريم عادت آيا كنيم؟ مطرح
 يـا  فـرد  تا كه داريم قبول آيا و. است خودمان به مربوط اينها كوباندن؟ آهنگ

 بـه  را ديگـران  دعـوت  داعيه ندارند حق نرسند مرحله اين به حداقل گروهى
 حد نه است مسأله حداقل اين كنم مى فكر من باشند؟ داشته سويى به و راهى
 مـا  كـه  را كـس  هـر  كـه  اسـت  چيـزى  اولين اين كنم مى فكر من. آن اعالى

 اول گام همان در اگر. دارد انتظار ما از كنيم دعوت خويش سوى به بخواهيم
 خودمحـور،  معنـاى  به ومتعصب، لجوج آدمهاى را ما شود مى رو روبه ما با كه

 باطل و حق فردِ به منحصر ترازوى من هستم، باطل و قح محور من كه ـ بيابد
 باشـد  روشن ما همه براى كنم مى گمان و است مسلّم ـ  هستم ظلم و عدل و
 داشـته  را گرفتـارى  ايـن  كه گروهى و فرد هر. گرفت خواهد فاصله ما از كه

 بهتـرين  تبليغـاتى،  فنـون  آخـرين  و دنيا تبليغاتى دستگاههاى تمام از اگر باشد
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 هـا  نمايشنامه مهيجترين شعرها، جذابترين و ترين شيرين بيان، بهترين قلم،
 .رسد نمى جايى به باز كند، استفاده هم فيلمها و

  

 داوريها پيش از پرهيز و طلبى حق
 نـوع  يـك  كليسـا  و مسـيحيت  بـا  كـه  اى دوره يك در مخصوصاً من،

 انسـان  چقدر ديدم مى داشت، مقابله اندكى موضعم و داشتم اصطكاك
 همـين  كردنهـاى  محكوم پيش و داوريها پيش از كه باشد مواظب بايد

 مسـيحى  اسـتاد  يـك  كـه  رود نمـى  يادم. كند پرهيز نيز كليسا دستگاه
 براى رفتارش كرد مى تدريس مسيحيت رشته در كه هامبورگ دانشگاه

 رشـته  اسـتاد  آقـا  ايـن . بـود  منصـفانه  رفتارش چون داشت جاذبه من
 از گروهـى  با روز يك. )اديان ساير و سيحيتم( بود اديان بين روابط
 مسيحى روحانيت مسير در حال هر به بايد آينده در كه الهيات، طالب
 از تـا  بـود  آمـده  شـد  مـى  برگـزار  كه فطرى عيد نماز در بگيرند، قرار

 پـانزده  ده كـه  كـرد  عالقـه  اظهار نيز بعد و ببينند را عيد نماز نزديك
 و فطر عيد روزهاى اين در چون و شيمبا داشته گفتگو هم با اى دقيقه
 اينكه ضمن شوند، مى جمع هم دور مسلمانها از زيادى عده قربان عيد
 معطـل  سـاعت  دو يكـى  بايـد  گفتيم كرديم، موافقت او درخواست با

 بشـى  و خوش هستند اينجا كه مسلمان برادران اين با اول ما تا شويد
 هـم  او. بكنيم ايجاد حبتىم گرماى و باشيم داشته وِدادى عالَمِ بكنيم،
 بـا  و كـرديم  پيـدا  فراغتـى  كـه  بود ظهر نزديك وقت آخر. كرد قبول
 كـه  كـرد  عالقـه  اظهـار  ايشـان  بعد. ايستاديم صحبت به قدرى ايشان
 بـه  نفرى چند با و ساعته دو يكى ديدارى باشيم، داشته مفصلى ديدار

 ذهـنم  در كـه  طـور  آن. بـوديم  هـم  با ساعتى دو يكى و آمد كتابخانه
  يكـى. كنيـد مطـرح اسالم زمينه در هست سؤاالتى اگـر گفتيم هست
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 بـه  راجـع  كـرد  مطرح را سؤالى بود دانشگاهش آخر سال كه طالب اين از
 كـه  نكـنم  مطـرح  را بحـث  آن. گويـد  مـى  چـه  تثليث زمينه در قرآن اينكه

 نخواسـته  اينكـه  براى من كه بود اين ماحصل. انتقادى است بحثى خودش
 بـار  يـك  بكنم خواهش شما از توانم مى گفتم باشم گفته جواب او به باشم
 قـرآن  در كه را آياتى هستيم كه اى جلسه اين در و جا همين در هم با ديگر

 نيسـت؟  آيه سه از بيش چون كنيم، بررسى است مسيحيت تثليث به مربوط
 .بـود  هـم  آلمـانى  ترجمـه  بـا  قرآن. كرديم پيدا را آيات. ندارد عيبى: گفت
. مطالعـه  بـه  كـرد  شـروع  جوان اين. كنيد مطالعه بفرماييد آقا: گفتيم داديم،
 آرام و خوانـد . كـرد  ديگـران  حضور در خواندن به شروع او. بخوان: گفتم
 قـرآن  بـه  كـه  فهميـد  مـى  را چيزى آيه اين از شما: گفتم رفت جلو كه آرام

 آن از: مگفـت . فهمـم  نمى اين از نه،: گفت شود؟ داده تثليث برداشت نسبت
 از نـه، : گفـت  ديگـر؟  آيه آن از: گفتم. فهمم نمى هم اين از نه، گفت يكى؟
 اين در كه داريد سراغ قرآن در هم ديگرى آيه اگر: گفتم. فهمم نمى هم اين

 اگـر  حاال نيست، ديگرى آيه گويم مى شما به من ولى بفرماييد، است زمينه
 يـك  اين: گفتم است؟ تهگرف نشأت كجا از اين پس: گفت. بگوييد دانيد مى

 .شد خوشحال او خوب،. قرآن كوباندن براى نابجاست نسبت
 اينهـا  استاد كه آقايى برويم، و كنيم خداحافظى خواستيم مى كه پايان در
 بدهـد  سـوق  و بكنـد  معتقـد  مسيحيت دعوت جهت در را آنها بايد و بود

 هنـوز  مـن  بـراى  سـال  هشـت  هفت از بعد االن كه داشت مطلبى و ژستى
 از و كنـيم  مى تشكر ديدار اين از ما: گفت. است جالب واقعاً و انگيز خاطره
 ديـدار  يـك  تنهـا  اين. باشيم داشته گفتگو هم با تا داديد فرصتى ما به اينكه
 از را ما ديدار اين در شما: گفت را تعبير اين بعد و. بود درس يك اين نبود،

  افتاده اشتباه اين در خودمان نويسندگان وسيله به كه آورديد بيرون اشتباهى
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 بـود  استاد يك و مرد اين مĤبانه انسان و منصفانه واكنش اين. بوديم
 آيـه  اين ياد به مرا خودشان الهيات دانشجوى گروه يك برابر در كه

 نمونه يك اين. »رهباناً و قِسيسينَ مِنهم بِاَنَّ ذلِك«: كه انداخت قرآن
 تشـكر  ما بله بگويد منصفانه طور اين قاآ اين كه بود رفتار همان از
 نويسـندگان  دست به كه درآورديد اشتباهى از را ما شما كه كنيم مى

 اسالم كه است چيزى همان اين. بوديم افتاده اشتباه اين در خودمان
 در ديـدى  و انصـاف  چنين يك با بايد ما. باشيم داشته ما خواهد مى

 ايـن  و باشـيم  آراسته گيريها موضع و داوريها در برخوردها، و بحثها
 سـبزى  بـاغ  درِ اولـين  ايـن . است حداقل بلكه نيست اعال حد هنوز
 و سـبزتر  بـاغ  در از خيلى بايد باغ داخل بدهيم، نشان بايد كه است
  .باشد جالبتر
 جوانهـاى  بـراى  اسـالم  سـوى  بـه  مـا  دعـوت  امـروز  كـه  است اين

 صـورت  ايـن  بـه  بايـد  جهان، و دنيا براى خودمان، مرد و زن خودمان،
 صـورت  ايـن  به بايد خودم ديد از و است اين من پيشنهاد. پذيرد انجام
 را اسـالم  كلمه اگر يعنى. حق به دعوت يعنى اسالم به دعوت كه باشد

 كنيم مى دعوت حق به را او ما كه ببيند شونده دعوت برداريم رويش از
 ايـن  بـه  م،اسـال  به ما عملىِ و اى انديشه و قلمى و زبانى دعوتِ اگر و

 بـه  بتـوانيم  كـنم  مـى  فكـر  شـد،  آراسته جذاب و گيرا زيور و آراستگى
 خـاطر  بـه  گويـا  اتفاقاً كه بعد، بحث. باشيم مطمئن دعوت اين پيروزى

 و حـق  از سـوم  برداشـت  همـان  بـوديم،  كرده انتخاب را بحث اين آن،
 چه اين كه اين و قرآن آيات طبق بر باطل بر حق پيروزى و است باطل
 و والحمدللّـه . دهـيم  مـى  ادامـه  آينـده  نوبـت  در شاءاهللا ان كه دارد امعن

 .محمد آل و محمد سيدِنا على اللّه صلّى
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 پاسخ و پرسش
 در كـه  سـؤالى  بـا  دارد تناسـب  اتفاقـاً  دارم من كه سؤالى: نيا شكيب مهندس 

 كـه  شد مطرح دفعه آن كه است هدف مسأله همان آن و كردم، مطرح قبل جلسه
 اسـت  ممكن هدف كه بود اين كردم عنوان من كه را بحثى .چيست جهان اين هدف
 كـه  است اين ادعايشان همه جهان مختلف مكاتب و باشد، اجتماعى عدالت تأمين

. شـود  مى تأمين وجه بهترين به اجتماعى عدالت دهيم مى ارائه كه نظامى اين در ما
 السـمواتِ  خَلَـقَ « آيـه  بـه  گـردد  بازمى شد عنوان هدف به راجع اينجا كه را بحثى

االَرضو ا وما مينَهامٍ سِتَّةِ فِى باَي كانَ و رشُهلى عكُم الماءِ عبلُوكُم لِينُ اَيالً اَحسم1.»ع 
 خودِ هدف، يعنى شود، آزمايش انسان كه است اين هدف كه بينيم مى
 الموت خَلَقَ« :رمايدف مى كه ديگر آيه در يا .است انسان خود نيك عمل و انسان

 .است شده ارائه انسان آزمايش هدف 2،»عمالً اَحسنُ اَيكُم لِيبلُوكُم والحيوةَ
 عـدالت  نظريـه  همان به برگرديم كه است اين بگيريم توانيم مى كه اى نتيجه
 مقـدار  يـك  الاقـل  دهيم ادامه محور همين روى را بحث ما اگر حاال. اجتماعى

 بودنـد  گرفته باالتر خيلى را بحث بهشتى آقاى جناب ولى .شود مى حل بنده مسأله از
 و گـرديم  مـى  هدف دنبال ما. نكرد ارضا را بنده تشنگى كه شد اين اش نتيجه و

 چيسـت؟  كمـال  پـس  است كمال هدف اگر كه كردم سؤال من اول دفعه حتى
 كـه  شـود  مـى  مطرح بحث در گنگ سؤال يا وهم يا شك يك اصطالح به اينجا

 اينكـه  بـراى  اسـت  كـرده  خدا را كارها اين همه و است انسان خود هدف گرا
 بـد  كسـى  چـه  اعمـال  و خـوب  كسى چه اعمال ببيند و كند آزمايش را انسان
 كَـان  و« گفـت  كه بود بيكار خدا مگر كه شود مى مجسم نظر در فكر اين است،
رشُهلى ععرشـش  و شـت دا عـرش  بيايد، وجود به آدمى اينكه از قبل ؟»الماء ع 
 را شـيطان  مقـابلش  در كند، خلق را آدم بيايد بود بيكار مگر و بود ماء روى هم
  تماشـا  را اين و بنشيند بعد و يكديگر جان به بيندازد را تا دو كند، اين  خلق هم

 

                                                 
  .7 آيه هود، سوره. ١
 .2 آيه الملك، سوره. 2
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  كند؟
 كردن انتقاد قصدم فرموديد عنوان خوشبختانه خودتان كه طور همان من
 و اسـت  شده ايجاد من ذهن در كه است توهمى كردن برطرف قصدم نيست،

 مـن  بگيـرد  بـاال  اندازه آن بحث اگر .بشوم روشن مقدار يك خواهد مى دلم
 لِيبلُـوكُم « اگـر  كـه  شود مى مجسم نظرم در فكر اين و شوم نمى ارضا الاقل
 شـود؟  مـى  چه انسان كار و انسان خود پس است هدف »عمالً اَحسنُ اَيكُم
 را چيـزى  يـك  بكنـد،  بـازى  يـك  خواسته مى خداوند هك است اين مثل اين

 مـن . درآيـد  آب از چـه  تـا  بكنـد  آزمـايش  رويـش  هم بعد و بكند درست
 صـحبت  كمـى  شـده  ايجـاد  مـن  ذهن در كه اى شبهه اين روى خواستم مى

 تحويـل  را اجتماعى عدالت همان راه ميان در اگر. بفرماييد روشن مرا كرده
 لزومـى  گـويم  مـى  .نداشـتم  هـم  حرفـى  و بـودم  راضيتر من بوديد داده من

 مـن  ذهـن  در توهم اين برديد باال مرا كه حاال اما ببريد باال همه آن مرا نداشت
 چـرا  بـود  ماء روى هم عرشش و داشت عرش كه خدا كه است شده ايجاد
 دهد؟ قرار آزمايششان مورد كه كرد خلق را شيطان و انسان اصوالً

 تأييد عنوان به فقط نه زمينه، همين رد دوستان از كسى اگر ببينيم اول
 دارند مطلبى مشكل اين حل و پاسخ عنوان به يا بيشتر توضيح براى بلكه

 . برسيم مشترك نتيجه به همفكرى نوع يك با مسأله اين در تا بفرمايند
 كـه  عرايضـى . الـرّحيم  الرّحمن اللّه بسم: بازرگان مهدى مهندس مرحوم 

 هـم  و نيست هم ايشان اخير فرمايشهاى مشمول مسلّماً بكنم خواهم مى بنده
. اى تكملـه  و بـزنم  خواسـتم  مى گريزى اعتراض؛ نه و است انتقاد نه هست،
 جلسـه  كفـش  در پـا  نكنـد  كـه  هسـتم  مـردد  قدرى هم بابت اين از منتها
 وارد اگـر  كـه  بهشـتى  دكتر آقاى جناب از كنم مى خواهش. شود شان آينده
 صـحبت  بـا  رابطه در اگر البته. نگذارند همعارض حساب به شدم مطلب اين

 اى اشـاره  يـك  جا همان و بگيرند را جلويش كند مى ايجاد مانعى شان آينده
 . پردازم مى ديگرم مطلب به و شوم مى متوقف بنده بكنند
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 دل بـه  خيلـى  كـه  فرمودند اى نكته اخير ماقبل قسمت مطالب ضمن در
 خيلـى  كـه  گفتم نكاتى خصوصى و خانوادگى جلسه يك در و چسبيد بنده

 بديهى هم كردم مى فكر چون كردم، تعجب هم خودم البته و آمده خوششان
 ايـن  شـدم  آنجـا  كـه  تشـويقى  جهـت  به بنابراين. ام گفته قبالً هم و است

 فرمودنـد  اخير ماقبل قسمت در صحبتها ضمن در. كنم مى اينجا را جسارت
 در و سـرخوردگى  و دنيا بينىِ پوچ موج يك نيهيليسم، موج يك دنيا در كه

 و اروپـا  غرب و شرق در مشترك آرزوى يك و است، شده پيدا يأس واقع
 چيز يك دنبال به امروز همه كه است اين آرزو آن و شده پيدا ديگر جاهاى

 بـه  عـدالت  خواهى، عدالت شعار دنيا تلويحى يا تصريحى شعار و روند مى
 بـه  و فشار و ظلم از نجات و فرار و اجتماعى، غير يا اجتماعى مطلق، طور

 اسـتدالل  و پايه نكته اين مجلس آن در. است حقوق شدن پايمال اصطالح
 است، شده داده كه اى وعده ظهور اينكه بر آوردم مى دليل را اين و بود بنده
 اينكـه  براى است حق الشريف، فرجه تعالى اللّه عجل زمان امام ظهور يعنى
 نگـاه  را الشـريف  فرجـه  تعالى اللّه عجل زمان امام به مربوط روايات وقتى
 : كه دارد تكيه اين روى آنها اكثر در بينيم مى كنيم مى

 

مالءي دالً و قِسطاً االَرضكَما ع لِئَتظُلماً م راً وو1ج 
                                                 

 شده نقل فريقين از كه است آمده زيادى روايات در مشابه تعبيرهاى و عبيرت اين. 1
 منـدان  عالقه بيشتر روايات مورد در. شود مى اكتفا نمونه سه ذكر به تنها اينجا در و

 اختصاصـاً  كـه  كتابهايى يا آمده معتبر كتابهاى در كه احاديثى و اخبار به توانند مى
 . نمايند مراجعه )طوسى شيخ الغيبة كتاب ندمان( است شده تأليف زمينه اين در

 بـن  محمـد  بـن  منذر حدثنى: قال خالد بن محمد بن عبداللّه عن محمد، بن على: الف
 الجهنـى،  مالك عن ميمون، بن ثَعلبةِ عن المسترق، داودِ أبى عن السندى، بن منصورِ عن قابوس،

  متفكّـراً  فوجدتُه السالم عليه اميرَالمؤمنين اَتيت :قال تَةنُبا بن االَصبغ عن المغَيره، بن الحارثِ عن
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 تعـالى  اللّـه  عجـل  زمـان  امام كه نشده گفته هيچ يا و شده گفته كم خيلى
 

                                                                                                
نكُتمالى اميرَالمؤمنين يا: فقلت. االرض فى ي متفكراً أراك غبـةٌ  االرضِ، فـى  تَنكُتاَر 
 فـى  فكّـرت  لكنّى و قسط يوماً الدنيا فِى ال و فيها رغبت ما واللّهِ ال: فقال فيها؟ مِنك
 عـدالً  االرض يمالُ الّذى هوالمهدى ولدى، مِن عشرَ الحادى رى،ظَه مِن يكون مولودٍ

 فيها يهتَدى و اقوام فيها يضِلُّ حيرةٌ، و غيبةٌ له تكون ظلماً، و جوراً ملِئت كما قسطاً و
 تعليـق  و تصـحيح  بـه  ،1 ج كلينـى،  يعقـوب  بن محمد. )الكافى من اصول(. آخَرون
 .338 ،ص.م 1985./ ق.ه 1405ضواء،داراال: بيروت الغفارى اكبر على

 عبداللّه عن سليمان، بن جعفر عن المعلّى، عن عامِر، ابن عن مسرور، ابن: ب
 اللّـه  رسـولُ  قـال : قـال  عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن ابيد، عن الحكم، بن
 اَخـى  اَولُهم اثناعشرَ بعدى الخلقِ علَى اللّه حجج و اَوصيائى و خُلفائى أنَّ )ص(
 بـن  علـى : قـال  اَخـوك؟  مـن  و( ص )اللّـه  رسـولَ  يا: قيل و. ولَدى آخِرُهم و

 و جوراً ملئت كما عدالً و قسطاً يمالُها المهدى: قال ولَدك؟ فمن قيل. طالب ابى
 ذلك اللّه الَطالَ واحد يوم اال الدنيا مِن يبقِ لَم لو نَبياً بالحقِّ بعثَنى والّذى. ظلماً
حتّى اليوم خرُجلَدى فيه يو فَينزلُ المهدى بنُ عيسى اللّهِ روح ـلِّى  )ع( مريمصفي 
. بحـاراالنوار  )والمغرب المشرقَ سلطانَه يبلُغُ و ربها بِنورِ االرض تشرف و خَلْفَه

 .م 1983./ ق .1403 مؤسسةالوفاء،: بيروت ، 51 ج مجلسى، محمدباقر
 بـن  محمـد  عـن  عثمان، بن على عن البرمكى، عن االسدى، عن ،المتوكّل اِبنُ: ج

 اللّـه  رسـولُ  قال: قال عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن دينار، بن ثابت عن الفرات،
 المنتظَـرُ  القـائم  ولـدِه  مِن و بعدى عليهِم خليفتى و اُمتى امام طالب ابى بن على(: ص)

 بعثَنى والّذى. ظلماً و جوراً ملئت كما قسطاً و عدالً االرض هبِ جلَّ و عزَّ يمالُاللّه الّذى
 فقـام . االَحمر الكبريتِ مِن الغِرٌ غَيبتِه زمانِ فى به القولِ علَى الثّابِتينَ اِنّ بشيراً بالحقّ
 اى: فقال غيبةٌ؟ ولدك مِن لِلقائمِ و اللّه رسولَ يا: فقال االنصارى، عبداللّه بن جابرُ اليه
 اللّه اَمرِ مِن الَمرٌ هذا اِنّ جابرُ يا «الكافرين يمحقُ و آمنوا الّذين اللّه ولَيمحِص »ربى و
 ).همان(. كُفر فهو امرِاللّه فى والشّك فاياك عباده، عن مطوِى سرِّاهللا، مِن سِرٌّ و
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 علـى  بـن  حسـين  اوالد از شـما  امامهـاى  از دوازدهـم  امام يعنى الشريف، فرجه
 برابـر  در اسـالم  اينكه گو. بياورد جايش را علم و ببرد را جهل آيد مى السالم، عليه

 بـه  راجـع  كـه  هـم  اى وعـده . است نشده داده اى وعده چنين ولى است جاهليت
 همـه  گوينـد  مـى  كه اى وعده يا. است اين از كمتر خيلى شده داده نعمتها فراوانى
 كـه  آنچـه . است كم خيلى باشد هم اگر و نديدم روايتى در بنده شوند مى مسلمان
 چيزهـاى  اينكـه  بـراى  چـرا؟ . است عدالت همين شده گذاشته رويش به انگشت
 دانـيم  مـى  و رسيده علم به: رسيد خواهد يا رسيده آن به خود پاى با بشر را ديگر
 غـائبى  امـام  كـه  ندارد احتياج است تزايد در دائماً و دارد وجود امروز كه علمى
 بدهـد؛  اينهـا  امثال و شناسى جامعه و شيمى و فيزيك درس بشريت به و شود پيدا
 بلـد  خـود  زيرا ندارد احتياج هم را فراوانى و توليد و نعمت درهاى كردن باز بشر
 كـره  آب از امـروز  كـه  چنـان  گرفتـه،  هـم  ياد و است رفته آن دنبال به و است
 آرزومنـدش  و شود مى فاقدش قرن به قرن و روز روزبه ربش كه آنچه ولى. گيرند مى
 بـا  مبـارزه  وعـده  همه اند آمده كه نظامهايى و رژيمها چون است، عدالت شود مى
 كـرد  راضى را عده يك رژيمشان و مكتبشان عمل در وقتى و اند داده فشار و ظلم
 ببينيـد  .شدند چيز بى كثريتىا ولى رساندند مشروطه و عدالت و حق به را اى عده يا و

 دربـاره  كه اشكاالتى وجود با دليل همين به و دارد احتياج بشر كه است چيزى آن اين
 چنـين  زمـانى  يك در بيند مى آدم است فالن و فالن درباره و است حضرت عمر
 السالم عليهم ائمه از. است نبوده مطرح اى مسأله چنين كه است شده داده اى وعده

 اگـر . اسـت  شده نقل روايت اين كرّات به سلم و آله و يهعل اللّه صلوات پيغمبر و
 آخرالزمـان  فـرج  يـك  صورت به را دلهايشان درد و نفسانى آرزوهاى بود بنا آنها

 اميـه  بنى دماغ مثالً كه آمد خواهد ما اوالد از كسى بله: گفتند مى و كردند مى مطرح
 اعـال  مقـام  بـه  را سـادات  يا برد مى را عباس بنى سر يا مالد مى خاك به را امويها و

 بلـه : گفتند مى عادالنه خيلى حداقل يا نشاند، مى كرسى به را حرفشان و رساند مى
 يعنـى  باشد بشرى وعده ندا اين بود بنا اگر. شد خواهند خليفه پيغمبر ذريه و اوالد
 دادنـد،  مى را ها وعده اين قاعدتاً باشد، آمده بيرون عواطف و ها خواسته و درون از

  هـيچ  زمان آن در كه دهند مى را چيزى وعده. نيست هيچ ها وعده اين بينيم مى ولى
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 . است نداشته وجود
 قبـول  را بردگى اسالم چرا گويند مى زنند؛ مى حرفهايى وقتها گاهى ببينيد

. شـود  مى عوض دوره به دوره اصالً ها خواسته. داد اجازه را چيز فالن يا كرد
 كـه  بـرادرم،  مرحـوم . شـود  مى طوالنى و زنم مى مثال هى كه خواهم مى عذر
 هـم ( بـود  شـكايات  تمام مرجع ارباب سابقاً چون گفت مى بود، ده در مدتى
 روز يك )كرد مى مرافعه را دعواها هم و داد مى پول دفن و كفن و غسل براى
 و خواسـت  مـى  طـالق  و كـرد  مـى  شكايت شوهرش دست از بود آمده زنى
 اهميـت  قـدر  ايـن  امـروز  كـه  اين ببينيد! زند نمى كتك مرا مرد اين گفت مى
 واضْـرِبوهنَّ  اينكه گو ـ  »واضْرِبوهنَّ« كه است آمده قرآن در چرا كه دهند مى
 اگـر  كـه  آمـده  دنبـالش  و است 1»المضاجِع فِى واهجروهنَّ فَعِظوهنَّ« از بعد
 و قـرآن  اليغفـر  نـب ذ نظر به اين ـ  »حكماً فَابعثوا بينَهما، شِقاقَ« از ترسيد مى
 بردگى پيش، سال هزار دو بشر پيش، سال چهارصد و هزار بشر. آيد مى جرم
 اسـت؛  خـوبى  چيـز  بردگـى  بگـويم  خواهم نمى. كرد مى قبول سهولت به را
 بـه  دوره شـعارها  امروز اصطالح به يا ها خواسته و عواطف بگويم خواهم مى

 بـود،  مشـترك  كه آن ر،بش خواسته بشر، شعار زمان آن. شود مى عوض دوره
 يـا  حق به حاال كرد، مى قبول را ظلم نبود، ظلم از بشر داد و درد و نبود عدل
 آيـد  مى كسى گويند مى وقتى و است آخرالزمان شعار اين. ندارم كارى ناحق
 ايـن  بينـيم  مـى  »جـوراً  و ظلمـاً  ملِئَـت  كَمـا  عدالً و قِسطاً االَرض يمألُ« كه

 وعده چنين چون و. بشر اجتماع تكامل و تحول يرس با است منطبق صددرصد
 و بـود  نشـده  خواسته و نبود مطرح زمان آن كه شده داده اى نشانه شده، داده

 . شود مى مدارك و داليل از يكى خود اين بگويند، چيزى چنين نبايد قاعدتاً
 و آلـه  و عليـه  اللّه صلّى محمد آل فرج انتظار كه اند گفته ما به اين همراه

 روز مسـأله  بزرگتـرين  هـم  اين و است ثواب بزرگترين ما قائم انتظار و لّمس
  را مسلمانها مخصوصاً جا همه كه نااميدى اين برابر در و يأس اين برابر در است
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 يـأس  پـوچى  عامـل . شـود  مى نيهيليسم همان يأس دانيم مى ما و است گرفته
 دائماً هم ظلم و ستني چيزى جا هيچ بيند مى وقتى شود مى مأيوس بشر است،

 ايـن  تمـام  و شـد  نخواهـد  حاصـل  است مطلوب كه عدل و است تزايد در
 العمـل  عكس برابر، در گاه، آن. دروغ و است پوچ مكتبها و مسلكها و رژيمها

. جهـانى  مـرض  دنيـايى،  مـرض  بشرى، مرض اين ـ  يأس: شود؟ مى چه بشر
 و حسنه بزرگترين داشتن، قيام انتظار داشتن، فرج انتظار آخرالزمان در گويند مى

 تمام و موجها اين تمام رغم على كه است بشر احتياج اين واقعاً و است ثواب
 مـأيوس  بشـر  وقتى اينكه براى .نشود مأيوس فشارها اين تمام و بدبختيها اين
 ناكاميهـاى  براى كه مسكّنى هم ظهور از قبل .دهد مى دست از را چيز همه شد
 فشـار  و ظلـم  مـورد  بيشـتر  كـه  مسلمانها براى مخصوصاً شود، مى داده بشر

 باشـيد،  داشـته  نشـاط  باشيد، داشته اميد نشويد، مأيوس كه است اين هستند،
  .بكشيد فرج انتظار و باشيد داشته اجتماع باشيد، داشته فعاليت
 واقعـاً  اينكـه  بـراى : آيد؟ مى بين در پوچى و پريشانى و يأس اين چرا اما
 فرمايشـهاى  از بعـد  كـه  بود جلسات همين در. ندهست پوچ مكاتب اين تمام
 سـؤال  كتيرايـى  آقـاى  جـا  دو يكى هم بعد و كردم عرض بهشتى دكتر آقاى
 همين در مكاتب ساير با اسالم فرق ببينيد،. است حرفى چه اين كه كردند مى
 عـدالت  از دم زنند، مى انسانيت از دم. است شعار آن نبودن پوچ و بودن پوچ
 زننـد،  مى توليد از دم زنند، مى تكامل از دم فالن، و اجتماعى عدالت زنند، مى
 )هنر براى هنر( زنند مى هنر از دم زنند، مى آسايش از دم زنند، مى زندگى از دم
 چـرا . اسـت  اسالم و دين مقابل در توحيد، مقابل در دكانهايى اينها همه ولى
 قرآن، بگويند خواهند نمى اينكه براى: است؟ شده مد 1اومانيسم امروزه قدر اين
 گوينـد  مـى  دهند؟ مى نشان مردم به چيز چه بنابراين خدا، بگويند خواهند نمى
 طبيعـى  جنبـه  اگـر  دارد؟ معنى چه انسانيت. ندارد پايه چون معناست بى اينها
  كرده عرض قبال را اين( است طبيعى موجود يك هم انسان كه بگيريم را مسأله
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 كـه  آدمـى  آن. اسـت  طبيعـت  كلـى  نـاموس  كه بودن مأكول و آكل پس )بودم
 انسـانترين  مسـأله  طبيعـى  معناى اين خورد، مى كشد، مى زند، مى كند، مى استثمار

: اسـت  رسـيده  حيوانيت اعالى و عالى تكامل مرحله آن به آنكه براى انسانهاست
 اينهـا  تمـام  اخـالق،  شرافت،. باش همه بر حاكم خودت و ببر بخور، بكش، بزن،
 بـد  و خـوب  اخالق اينكه بر مبنى بودم زده مثلى جا يك در. خواهد مى گاهى تكيه
 گويـد  مى كه ماركس كنيد فرض يا. كند مى فرق باشد چه هدف كه اين حسب بر

. حرفهاسـت  تـرين  پـوچ  از هـم  اين است، اساس عمل و سازد مى عمل را انسان
 عمـل  وقـت  آن. عمـل  تنهـا  نه عمل، احسنِ و گويد مى صالح عمل اش همه قرآن
 را خـدا  اگـر . خـدا  بـه  شود مى متّكى و منتهى اينها همه و هدف و حق و صالح
 عبـارت  كـه  بگوييم انسانيت براى توانيم مى و كند مى پيدا معنى اينها همه بياوريم
: بكنـد  نزديك خدا به را ما كه كردارى آن و رفتار و اخالق آن و نظام آن از است

 كـدام  شـرافت . اسـت  الهـى  اخالق خالق،ا: است؟ كدام اخالق. »راجعون اليه«
 هـم  را آنهـا  سـازد،  مـى  را ضـحاك  تنهـا  عملِ. باشد خدا مرضى كه آن: است؟

 گويـد  مى اسالم آنچه. داشتند فعاليت هم آنها بودند، فعال هم آنها بسازد؛ تواند مى
ـ  الهـه  تمام كه است اين است مندرج اللّه اال اله ال كلمه در و گويند نمى آنها و  ا،ه

 را اينهـا  تمـام  رفـاه،  اقتصاد، توليد، كار، اخالق، وجدان، شرافت، انسانيت، حتى
  .است آن برابر در رقيب تمام اينها و است شرك تمام اينها. ريخت دور بايد

 قرآن، منطق در هدف، گردند، مى هدف دنبال كه نيا شكيب مهندس آقاى
ـ  هـيچ  هـدف  نيست، انسانيت هدف نيست، اجتماعى عدالت  اينهـا  از دامك
 و كـردارش  پنـدارش،  بـا  انسان كه است اين هدف. خداست هدف. نيست

 هـم  باطـل  و حـق  بنـابراين . برسـاند  خـدا  به را خود شهادتش و گفتارش
 . باشد خدا با منطبق كه است چيزى آن ميزانش

 بـراى  هسـت،  آن در واقعيـت  هم: هست قرآن "حق" در معنا سه بنابراين
 تصور نيست، پوچ. است واقع هم زمين و آسمان قتخل و است واقع خدا آنكه
 واقعيـت  ولـى  اسـت،  واقعيت با انطباق معناى به هم. است حق نيست، وهم و

 قـرآن،  منطق در حق، يعنى. دارد قرارداد با انطباق هم. خيالى واقعيت نه واقعى
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 عتشـري  بـا  ما، دستور با ما، نظام با كه چيزى آن: رساند مى را اين كه است آياتى
 .دارد هم را معنا آن قرآن حقِ بنابراين. باشد منطبق ما رأى با و خواسته با ما،

 و دارنـد  توحيـدى  مـذاهب  فقـط  را اساسى و مطلق حق هم طرف، آن از
 نسـبى  چيزشـان  همـه  و نيسـت  مطلق چيزشان هيچ آنها چون ندارند، سايرين
 عظمت به شودب منتهى اينكه آن و دارد معنا يك حق آنگلوساكسون براى. است

 مـثالً  كـه  اسـت  آن ولى دارد وجود حق هم آلمانها براى. انگلستان امپراطورى
 هـم  آنهـا . پرولتر ديكتاتورى مثالً يا و اشتراكى زندگى و كمونيزم آن به برساند
 هـم  كه چيزى آن با است منطبق هم اسالم حق. بود قرارداد آن با منطبق حقشان
 بعـد  حقيقتهاسـت؛  ترين حقيقت و واقعيتها واقعترين چون دارد، خدايى واقعيت

 خـدا  به منتهى كه است قرارداد سلسله يك كه شريعت اين هم بعد طبيعت، هم
 . رساند مى خدا به را ما كه سبيلى اين و مسير اين هم بعد و شود مى

 يـك  به نسبت تذكر يك فقط فرمودند، مهندس آقاى كه صحبتى از باتشكر
. شـويم  مـى  آن متعرض بعد بحث در انشاءاهللا هك هست فرمودند آنچه از بخش

 نبـوده  توجـه  مـورد  عمـومى  شـعار  يـك  عنوان به ها دوره آن در عدل فرمودند
 و كنـيم  مى را آن بحث بعد جلسه در و بپذيرم را مطلب اين نتوانستم من. است

 تمـام  در كـنم  مـى  فكـر  مـن . كـرد  خواهيم استفاده و داد خواهند را توضيحاتى
 عـدل  عاشق كرده، ظلمى درك و رسيده شعورى به كه بشرى ىزندگ هاى دوره
 بـوده  خواستار را عدل اصل وگرنه كرده مى فرق مصاديقش فقط. است بوده هم

 فرمايشـهاى  اخيـر  بخـش  همـين  از. بعـد  جلسـه  براى گذاريم مى را اين است؛
 . كنم استفاده نيا شكيب مهندس آقاى سؤال با ارتباط در ايشان

 عشـق  فـروغ  بـا  زندگى! كنيد دقت خوب! عزيز تاندوس و مهندس آقاى
 و گرمـا . اسـت  خـاموش  و سـرد  زنـدگى  عشق بى زندگى. كند مى پيدا معنا

 مطـرح  انسـان  بـراى  امروز كه پرستى حق. است عشق آتش با زندگى روشنى
 راه در جهـاد . اسـت  عاشـقانه  پرسـتىِ  حق بلكه سودطلبانه پرستىِ حق نه شده
 يكى يعنى ام، گرفته قرار ظلم مورد من كه تاس وقت يك است گونه دو حق
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 حلقـومش  از تـا  جنگم مى است، خورده ظالمى مرا حقوقى حقهاى آن از
 و اسـت  خـوب  بسيار جنگ همين اوالً. است خوب بسيار اين. بياورم در
 انسـان  عشـق  ولى. است باالتر و واالتر بسيار ستمكشى و عرضگى بى از

 بيـنم  مـى  امـا  نبرده را من حق سىك هست وقت يك. باشد اين تواند نمى
 مـن  بـه  و هسـتم  "ج" كنار اين كه من برد؛ مى را "ب" حق آمده "الف"

 او بـه  و بگيـرم  الـف  از را ب حـق  اينكـه  بـراى  اسـت،  نشـده  تجاوزى
 بشـرى  عاطفه و دوستانه نوع عاطفه چون چرا؟؛ خيزم؛ مى پا به بازگردانم،

 امـروز . اومانيسـم  دشـو  مـى  كـه  چراهاسـت  ايـن  به پاسخ يك اين. دارم
 اتفاقـاً . باشـم  انسـانيت  عاشـق  من كه است اين اومانيسم معناى عاليترين
 مكتبهـاى  در اومانيسم فلسفى طراح اولين معنا يك به كه ،1كنت اگوست
 تمـام  در اولـين  نـه  و غرب در اولين نه( است اجتماعى و حقوقى جديد
 مكتــب در و شناســى جامعــه در كــه اســت كســى اول و ،)جديــد دوره

 شكل اين به را گرايى انسان و دوستى انسان و كرده عنوان را اين اجتماعى
 پايـان  اسـت،  كـرده  عرضـه  دار شكل و شده بندى جمع طور به اجتماعى،

 بعـد  است؛ بوده پرست انسان اصالً انسان كه است اين اش انديشه و تفكر
 و داد قـرار  خـود  معشـوق  اسـت  سـتايش  خـور  در كه را آسمانى سمبل

 مكتبهـاى  در پرستى انسان آيين شود مى اين. كرد درست آن از اى سمهمج
 كمـال  بـا . خـدا : اسـت  فراتـر  اين از مسأله الهى مكتبهاى در ولى. انسانى
 خداى. است ديكتاتور يك قرآن خداى كه اند نوشته اخيراً گروهى تعجب
 :ديكتاتور يك نه است معشوق يك قرآن
 

ن النّاس مِنَ وتَّخِذُ منِ نمِ يم اَنداداً اهللاِ دوونَهحِبي باللّهِ كَح 
                                                 

1.  August Comte 
 مكتب و نوين شناسى جامعه بنيانگذاران از و) 1857-1798 (فرانسوى شهير شناس جامعه
 )Pisitivism(گرايى اثبات
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 1للّه حباً اَشَد آمنوا َوالَّذين
 

 انتخـاب  ديگـر  معشـوقهاى  خـدا  جاى به كه هستند كسانى مردم ميان در
 بـاالترين  كـه  هسـتند  آنهـايى  خداپرسـت  و خداشناس انسانهاى كنند؛ مى

 رمضـان  مـاه  در هم رديگ بار يك. خداست آنِ از محبتشان و عشق درجه
 آن روى واقعـاً  بايد كه است مسائلى آن از خداشناسى مسأله كردم عرض

 مـا  بـه  خـدا  از قـرآن  كه شناختى آن با. است اصلى نقطه چون بكنيم كار
 اسـت،  داشـتنى  دوسـت  خـدا  داريـم  خـدا  از قرآن پرتو در ما و دهد مى

 يعنـى  ،خواهـد  نمـى  اى زمينه هيچ او به عشق كه معشوقى. است معشوق
 خـدا  بـه  گـرايش  اصـالً  دارد؛ خـدا  به روى سالم انسان فطرت و طبيعت
 . دارد خدا به عشق يعنى دارد،

 نيسـت،  قـراردادى  آنجـا  در ديگـر  هدف چيست، هدف فرموديد كه اين
 اسـالم  كـه  انسـانى . اسـت  فطـرى  هـدف  يك بلكه نيست، هم كردنى اعالم
. كند مى اللّه الى قربةً را ىكار هر كه خدا عاشق است انسانى بسازد خواهد مى

 اللّـه  الـى  قربـةً  كار كه اى مرحله يعنى برسد، مرحله اين به واقعاً هرگاه انسان
 اين بر. است "عمالً احسن" مصداق كه است انسانى آن اندازه همان به باشد،
 اين صالح انسان و حسن كار صالح، كار نيكو، كار شد عرض كه است اساس
 نيسـت،  انسـان  خـود  هـدف  اينجـا . است انسان ندگىب اوج اين. است چنين
 كـه  اسـت  حركتى. گردد مى باز او به و اوست از چون خداست، انسان هدفِ
 روى او بـه  كـه  فرجامى بلكه رسد مى او به كه فرجامى نه دارد، فرجام و آغاز
 متعـالى  عرفـان  پيچيده هاى نقطه از يكى چون دارند، فرق هم با دو اين. دارد
 اسـت  وصول اين. است شده مطرح اللّه الى وصول مسأله آن در كه است اين
 اسـت،  غلطانداز باشد »ايستادن حركت از« بخواهد وصول معناى واقعاً اگر و

                                                 
 .165 آيه بقره، سوره. 1
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 لحظـه  اين تا هم بنده. كند نمى حركت ديگر رسيد هدف به آدم وقتى چون
 اسـت  حركـت  دوام شناسم مى بنده آنچه. شناسم نمى اسالم از چيزى چنين
 و گرمادهنده عشق، بنابراين،. خدا به توجه با و خدا سوى به يعنى لّه،ال الى

ــدگى بخــشِ روشــنى ــراى زن  و اســالمى شــناخت از برخــوردار انســان ب
 پايـان،  بـى  اسـت  عشـقى  دائـم،  است عشقى اين. است اسالمى ايدئولوژى

  .دهد مى معنا اش زندگى به هميشه و دارد وجود هميشه كه است عشقى
 هـدفِ  معنـاى  از اگر چيست، هدف فرماييد مى عالى ابجن اينكه حاال
 وقـت  آن بـاز  پس. خدا گويم مى فرماييد مى سؤال حركت هدفِ و عشق
 مـن  كارهـاى  از هدف گوييد مى اينكه اما. كنيم تكميل را خداشناسى بايد

 عاشـقانه  همـان  اللّـه  الـى  قربـةً  كارهـاى  از هدف كنم مى عرض چيست،
. است كردن سكونت: چيست؟ خانه اين زا هدف پرسيم مى. است زيستن

 در ولـى  كنم؟ سكونت خانه اين در چرا كه است سؤال اين جاى هم بعد
 كنم نيك كار من اينكه از هدف گوييم مى كرديم مى صحبت كه مرحله اين
 كـار  آن نكـنم  نيـك  كار اگر چون كنم، زندگى عشق جو در كه است اين
 كـه  باشد عاشقانه تواند مى كارى تنها و نيست عاشقانه كار ديگر نيك غير
 جهـت  در خـدا،  رضاى مورد كه كارى كه كردم هم اشاره. باشد نيك كار

 چيـزى  و است همين است مسلمانى تربيت اوج و »اكبر اللّهِ مِن رضوانٌ«
 است، همين ما ضعف نقطه. است همين است ضعيف خيلى ما در كه هم

 برسـيم؛  خودمـان  حسـاب  به. مزني مى را اللّه الى قربةً كارِ حرف ما چون
 . است اللّه الى قربةً ما كار كدام ببينيم ؛»تُحاسبوا اَن قبلَ حاسبوا«

 همـين  پيشـين  بحثهـاى  از يكـى  در گويا كه دهم مى اينجا توضيحى 
 عـدل  برقـرارى  براى جهاد كه است اين آن و ام، كرده يادآورى هم جلسه

 اينكـه  شـرط  به: شرط يك به فقط است، اللّه الىقربةً كارى خود اقتصادى
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 تلقـى  نهـايى  نقطه عدل اين اگر يعنى. نشود بت برايش اقتصادى عدل انسان
 اسـت،  اللّـه  الـى  قربةً اقتصادى عدل براى جهاد شد، تلقى راه ميان بلكه نشد
 ايـن  كـه  دارم هم توجه كنم، مى جانبازى اقتصادى عدالت ايجاد براى من اگر

 باشـم،  داشـته  توجـه  كه همين كند، نمى دوا را بشر درد تمام اقتصادى عدالت
 در حـال  كلِّ على كه چيزى عنوان به را عدالت من پس كه است اين معنايش
 مـاوراى  امـرى  در را صـالح  اما دهم، مى انجام است بشر صالح به و خدمت

 خويشـاوند،  بـه  محبـت  شـوهر،  بـه  زن محبت فرزند، به محبت. دانم مى اين
 آدم كـه  كننـد  مـى  خيـال  بعضـيها . اسـت  اللّـه  الى قربةً خود اينها تمام انفاق،

. شـود  نمـى  سرش فرزند و بچه محبت اصالً يعنى است، خشكى آدم مسلمان
 را ام بچـه  وگرنه دارم دوست خدا خاطر براى فقط دارم دوست كه هم را بچه

 خيـالى  خشـك  خـداى  يك باز هم اين است، انحراف هم اين! ندارم دوست
 خـدايى  گـوييم  مـى  كه خدايى. نيست طور اين گوييم مى ما كه خدايى. است
! جـانم  نـه . اسـت  فرزنـد  به محبت ضد او به محبت و او به عشق كه نيست
 محبـت . خداسـت  بـه  عشـق  تجلـى  خودش فرزندت به متعادل سالم محبت
. اسـت  كننـده  متعـالى  خـودش  اين مرد، به زن زن، به مرد همسرت، به سالم
 خويشـاوند،  بـه  محبـت . خـدا  به عشق و للّها الى قربةً كار يعنى خودش اين

 انسـان . مظلـوم  بـه  نسـبت  عاطفـه  مظلـوم،  بـه  محبت ديگر، انسان به محبت
 ايـن  و شود مى دار جريحه اش انسانى عاطفه برد مى رنج ظلومىم وقتى مسلمان
 ببـرد  رنج مظلومى اگر من اينكه نه است، خدايى انسان اين كه است آن نشانه

! شـوم  مـى  ناراحـت  اسـت  بد ظلم است گفته خدا چون اما شوم نمى ناراحت
 از بعـد  اسـالم  نمونـه  انسـان  حال شرح در شما لذا و! است وارونه اصالً اين

 را همـين  السـالم،  عليـه  علـى  يعنى سلّم، و آله و عليه اللّه صلوات پيغمبراكرم
 از نداشـت،  بـاك  هـم  نفر صدها كشتن از جنگ ميدان در كه على: خوانيد مى
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 يـك  حتـى  يا و ربايند مى چيزى يتيمى گوش از يا پيرزنى، پاى از نكهاي ديدن
 رنجيـده  شود تجاوز حقش به كند مى زندگى اسالم پرتو در كه مسيحى انسان
 دار جريحـه  اش عاطفه يعنى چه؟ يعنى. آمد مى چشمهايش در اشك و شد مى
 ناراحـت  خـدا  خـاطر  بـه  امـا  شـد  نمـى  دار جريحه اش عاطفه اينكه نه شد مى
 اش عاطفـه  موقـع  اين در كه همين. نيست آدميت اين از جدا خدا اين! شد مى

  .نشود بت نبايد اينها فقط. دارد الهى تربيت يعنى شود مى دار جريحه
 باش، داشته دوست دارى؟ دوست را فرزندت: كنم مى معنا را متعادل 
 بت بچه وقت چه. نشود بت برايت فرزندت اما باشى، داشته دوست بايد
 مـال  فرزنـدت  رفـاه  وسـايل  تأمين و دوستى خاطر به كه وقتى شود؟ ىم

. شـما  براى فرزند شدن بت شود مى اين. كنى چپاول را ديگر بينواى مردم
 نمـاز  ايـن  نه( خودت زنده نماز همان فرزندت دوستى خاطر به كه وقتى

 بـه  حـق  يـاد  از فرزندت خاطر به نخوانى، را )تحميلى خشك تشريفاتى
. اسـت  شـده  بـت  برايـت  فرزند اين بمانى، غافل اش عالى دهگستر معناى
 حقـوق  اداى از باشد همسرت خوشايند كه وسايلى تأمين خاطر به وقتى

 آرامـش  اينكـه  خـاطر  بـه . بـت  شـود  مـى  همسر اين كنى، غفلت ديگران
. بـت  شـود  مى اين بمانى، باز خودت واجبات از بكنى فراهم را شوهرت
 مـادر  مادرى، و پدر شوهرى، و زن فرزندى، و پدر مهر و عالقه بنابراين،
. اسـت  طبيعـى  دوسـتى  رفيق دوستى، خويش و قوم دوستى، پدر دوستى،

 ديگـران  بـا  و رفقـايش  بـا  آدم شود مى مگر. دارد دوست را رفقايش آدم(
 و وطـن  جهـان  نگـر،  جهـان  گـرا،  جهـان  چـون  مـن  بگويـد  و شـود  يكى
 آدم كـه  نيسـت  شـكى . نـدارم  دوست را رفيقم ديگر هستم دوست جهان
 لـذا  ).دارد دوسـت  بيشـتر  را آنها طبيعتاً داشت انس بيشتر دونفر با وقتى
 . آيد مى اللّه الى قربةً كارهاى جزو همه اصدقاء، صله ارحام، صله بينيد مى
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 بحـث  خيلـى  و فرمودنـد  دكتر آقاى كه را سؤالى باشيم توانسته اميدوارم
 زنـدگى  كـه  شود مى اين مطلب ماحصل. باشيم كرده روشن حدى تا طلبد مى

 ايـن  حتى بينيد مى لذا و باشد عشق آن در كه آيد مى در پوچى از وقتى انسان
 يـك  بـه  عشـق  كسـى  اگـر  حتـى . نيست پوچ زندگيشان هم مادى عاشقهاى

 مانـد  مـى  بـرايش  عشـق  ايـن  عمر آخر تا و است نقاشى عاشق و دارد هنرى
. دارد عشـق  اش ىزنـدگ  چـون  چـرا؟ . كنـد  نمـى  پـوچى  احساس وقت هيچ

 خـالى  خـاطر  بـه  امروز دنياى در نيهيليسم خطر اين. خواهد مى عشق زندگى
 ورزيد مى عشق آن به بشر كه را چيزى هر چون است، عشق از زندگى شدن

 بتكـده  كـن،  ول گفتنـد  بـود  كليسا كن، ول گفتند بود دين: گرفتند دستش از
 گفتنـد  بود عاطفه و ادرم و پدر كن، ول گفتند بود چه هر كن، ول گفتند بود
 جـز  چيـزى  ازدواج گفتند بود شوهر و زن كن، ول گفتند بود فرزند كن، ول
 نباشـد  عشـق  براسـاس  كـه  ازدواجى. نيست جنسى غرايز ارضاء وسيله يك
. هـيچ  و پـوچ  و نيهيـل  اسـت  شـده  كـه  اسـت  عشق بى زندگى. نيست هيچ

 وجـود  عشق زندگى در كه است اين درمانش و است عشق نيهيليسم داروى
ــته ــد داش ــرين و باش ــق، فرات ــه عشــق عش ــت، ب ــه خداس ــرط ب ــه ش  اينك

 آن از مـان  بهـره  و سـهم  متأسـفانه  االن مـا . كنـيم  اصالح را خداشناسيهايمان
 بتـوانيم  اگـر . نيسـت  نصـاب  حـد  در باشد انگيز عشق برايمان كه خداشناسى

 .ماست بحث گشايش اصلى كليد بورزيم عشق او به كه بشناسيم را خدايى
 

 ًدهيد توضيح بودن متعادل مورد در لطفا. 
 گفتم و دادم توضيح را تعادل. كردم عرض كه بود همين بودن متعادل

 بت برايتان فرزند اما باشيد داشته دوست را فرزند كردم عرض. نشود بت
 كسى مثل كردم عرض كه بود جلسات همين در آيد مى يادم خوب .نشود
 را اش بچه كند، نمى تربيت را اش بچه رددا دوست را اش بچه چون كه است
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 و اسـت  متعادل غير بچه اين به اش عالقه و عشق يعنى. آورد مى بار لوس
 بايـد . باشـد  متعـادل  بايد كه حالى در. كند مى لوسش دارد دوستش چون
 و باشد اجتماع در سودمندى انسان روز يك است الزم بچه اين كه بداند
 .تعادل شود مى اين. ستا اجتماع مزاحم فردا لوس بچه

 

 عـرض  بازرگان مهندس آقاى جناب فرمايشهاى توضيح در: نيا شكيب مهندس 
 سـارق  مجـازات  يا برده موضوع به راجع اسالم در كنند مى تصور بعضى كه كنم
 همـه  كـه  موقعى در و است واضح كامالً اينها كه صورتى در است، ضعفى نقاط
 يـا  فروشـى  بـرده  بـا  مبارزه بهترين مثالً. است قوت نقطه واقع در دارند برده مردم
. اسـت  دانسته برده كردن آزاد را گناهى هر كفّاره چون دارد، اسالم را داشتن برده
 در ايـن  و شود تمام دارى برده سال پنجاه ظرف آن نتيجه در كه دارد قانونى يعنى
 يـا . يـم مال خيلـى  صـورت  به اما است، فروشى برده و داشتن برده با مبارزه واقع
 حـاال  ايـن  گفت مى خودمان رفقاى از يكى. دزد دست قطع مورد در كنيد فرض
! بلـه  گفتم كرد؟ را كار اين شود مى نيويورك در حاال آيا. است شده قديمى ديگر
 سـال  همـان  در كننـد  قطع دست يك سال يك در واشنگتن و نيويورك شهر اگر

 دزدى ديگـر  دالر ميليـارد  رهـا هزا ديگـر  و كنند مى پيدا نجات قتل از نفر هزارها
 معلـولى  هزارهـا  جزو را بريده دست آن هم بعد و كنند قطع دست يك. شود نمى
 و شـود  مـى  زنـده  جامعـه  كننـد،  نگهدارى )نيست هم معلول تازه كه( هستند كه

 در نيـز  ديگـر  فوايـد  هـزاران  و شـود  مى جلوگيرى دزدى از دالر ميليارد هزارها
 .نيست شدنى نسخ اى دوره هيچ در و است عمل قابل كامالً بله،. دارد جامعه

 انسـان  چـرا . است زندگى بودن پوچ موضوع آمد پيش كه ديگرى مسأله
 خيـال  پـوچ  را آن كـه  ماديون و مسلمانان غير كند؟ مى خيال پوچ را زندگى

 گيرند اى نتيجه تا دوند مى چه هر كه است اين براى هست هم پوچ و كنند مى
 زندگى يك و پوشالى عدل يك ماشينى، زندگى يك ودش مى حاصلشان آنچه
 خوشـبختى  ولـى  دارنـد،  چيـز  همه دارند، طياره دارند، اتومبيل. است مادى
  را نتيجـه  كـه  بعـد  و كنند مى كوشش. اند داده دست از را خوشبختى. ندارند
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 همين قرآن آيه. است پوچ آنها زندگى پس. است پوچ نتيجه بينند مى بينند، مى
 بسـم «: اسـت  قائل استثنا منتها است، پوچ زندگى نوع اين كه كند مى ييدتأ را
 انسان زندگى كه كند مى مطرح. »خُسرٍ لَفِى االِنسانَ اِنَّ والعصرِ الرّحيم الرّحمن اللّه
 ببينيـد  را آن دنباله ولى است، پوچ است زيان در كه زندگى و است زيان در
ذينَ «: گويـد  مـى  كه الِحاتِ  و آمنـوا  اِالالـَّ مِلواالصـع ا  وـوقِّ  تَواصبِـالح ا  وـوتَواص 

 اسـت  خسران گرفتار آن در انسان كه پوچى زندگى اين از داريم ما 1.»بالصبرِ
  .عملواالصالحات و آمنوا االالّذين زندگى طرف به رويم مى

 تمام در عمل فرمودند كه بهشتى دكتر جناب فرمايش اين: ديگر سؤال 
 مطالعـاتى  البته كه رفقايمان از اى عده است،يك آمنوا والّذين بالدن به قرآن

 اداره را زنـدگى  كـه  داشتن ايمان و خواندن نماز كه گيرند مى ايراد ندارند
 كـه  كسى. است آمنوا دنبال به عملواالصالحات قرآن تمام در گفتم. كند نمى
 يدكن فرض يا. است درست كارش وقت آن كرد صالح عمل و داشت ايمان
 الحيـاة  اِنَّ« فرمايد مى الفداء له العالمين ارواح على بن حسين حضرت وقتى
 در ولـى  است، پوچ واقع در حضرت آن براى حيات يعنى 2.»جِهـاد  و عقيدةٌ
 هـدف،  اگـر  پـس . داد دست از را حيات عقيده، مقابل در: چيز؟ چه مقابل
 علـى  بـن  سـين ح. شـود  مـى  پـوچ  عالى مقابل در دانى هميشه باشد عالى
 فـدا  عالى هدف يك مقابل در را چيزهايش تمام و خود زندگى السالم عليه
 بـود،  هـدف  يـك  براى پوچى اين ولى بود پوچ برايش زندگى يعنى كرد،
 . آخرت و دنيا در بشر سعادت هدف دين، هدف انسانيت، هدف
 من وظيفه، و عمل به راجع فرمودند بهشتى دكتر آقاى كه ديگرى مطلب 
 و فيزيولـوژيكى  و فيزيكـى  نظر از دارد انسان كه اى وظيفه از گرفتم اى جهنتي

  را خداونـد  رحيميـت  و رحمانيـت  و لطـف  كمال كه است چيزى و عاطفى
 

                                                 
 .عصر سوره .1
 از شـعر  بيـت  يـك  از مصـراعى  بلكـه  نيست، السالم عليه اباعبداهللا حضرت از گفته اين. 2

 .است عرب شاعر يك
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 خوردن غذا: كنيم فكر خودمان بشرى وظايف بهترين به اينكه آن و رساند مى
 ولـى  كند، نمى پيدا ادامه ما زندگى نخوريم اگر چون است، اى وظيفه ما براى
 يكـى . داده قـرار  لذت كه كرده لطف قدر چه خداوند خوردن، غذا همين در
. هسـت  هـم  ما وظيفه كه صورتى در است خوردن غذا ما زندگى لذتهاى از

 فرض. است مظلومان و ها بيچاره به كردن رسيدگى ما زندگى لذتهاى از يكى
 شـده  گـم  بـان خيا تـوى  ساله سه كوچك بچه يك ببينيم ما از كدام هر كنيم
 دسـت  در لذتى هيچ اگر حال. شود مى ضايع كنند رها را او همه اگر و است

 اقـدامى  كـس  هـيچ  نباشـد،  او كـار  به رسيدگى و كودك اين سر به كشيدن
 ايـن  بـريم  مـى  داريم برمى را كوچك بچه آن و رويم مى ما وقتى بله. كند نمى

  .است صالح عمل يك و دارد وجود لذتى كار اين در كه رسانيم مى را مطلب
 آيد در به شكرش عهده كز        رآيدـب كه زبان و دست از

 شما دل در كه چراغى آن و فرموده عطا شما به خداوند كه ايمانى واقع در
 شَـكَرتُم  لَـئِن « موجـب  بـه  و دارد شكر چيز همه از بيش اين كرده روشن

 ما ايمان خداوند كه مبخواهي و بكنيم شكر جا همه هميشه بايستى »الَزيدنَّكُم
 . را جامعه سعادت طور همين و كند بيشتر را سعادتمان هم و را ما فهم و را

 عـرض  كـه  توضـيحاتى  آن كـه  كنم مى سؤال نيا شكيب مهندس آقاى از
 دفعـه  آن هم بنده و اساسى بود اى مسأله چون باشد؟ روشنگر توانست شد

 عـالى  جناب واستمخ. خواهد مى مستقل بحث يك خود اين كه كردم عرض
 هـم  اجتمـاعى  عدل كه كنم عرض خواستم. باشيد اوج آن در رفقا ديگر و

 يعنـى  هـدف  اما است، اللّه الى قربةً كار مصداق هم و خداست رضاى مايه
 .بود خواهم خوشحال باشد شده روشن اين اگر و نيست نهايى مرحله

 

 مقـدار  يـك  كـه  است جهت اين در سؤالم بيشتر من: نيا شكيب مهندس 
 عـالى  جناب كه عشقى همين زمينه در شعر بيت سه من. بشود روشنتر بحث

 . خوانم مى فرموديد
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 بـاالترين  كـه  كنـد  مـى  تشـويق  را انسان كه بينيم مى ما سحر دعاى در
 .كند انتخاب را معبود

ماِنّى الله مِن اَسئَلُك الِكملِهِ جبِاَجم كُلُّ و  الِـكمميـلٌ،  جج  ـماِنّـى  الله 
اَسئَلُك الِكمكُلِّهِ بِج 

 را تـو  زيبـايى  تمام من خواهم، مى را تو زيبايى زيباترين آن من خدايا
 رفتند مالئكه. بسوزانند را او كه كردند مهيا آتش ابراهيم براى. خواهم مى
 واقعى مسلمان حنيف اين توست، خاص بنده اين: كه خداوند خدمت به

 اگـر : گفـت  شـوى؟  مـى  او سوختن به راضى اچر توست، تسليم و منقاد
 ابـراهيم  بـه  رفتنـد . بپرسـيد  خـودش  از برويـد  كنيـد  كمكش خواهيد مى

 :عليشاه صفى زبان از است ابراهيم جواب اين. كردند كمك پيشنهاد
 

او تســــــليم بنــــــده ام بنــــــده
 

  

گفتگــو مــوال حكــم در ســزد كــى  
 

اسـت  آتش عالم كه دارم غم چه من
 

  

است خوش ما بر او خواهد گر سوختن  
 

مـدام  آتـش  بـود،  بسـيار  جان كاش
 

  
قيـام  يـوم  تـا  سـوخت  مـى  او در تا  

 

 

. كـردم  درك خـوب  را بحـث  مـن  كـه  بشود ثابت تا كردم عرض را اين
 كميـل،  دعاى ضمن در زمينه، همين در نيز السالم عليه على اميرالمؤمنين[

 :]فرمايد مى
رتبلى صرِّ عح فَكَ نَارِكنِ اَصبِرُ يفتِك اِلى النَّظَرِ ع1كَرام 

                                                 
 .كميل دعاى .1
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 علـى  اَصـبِرُ  فَكَيف«:مانند است زمينه اين در دعاها در جالبى مضامين
 تالشـهاى  بـا  پيونـدها  همـه  حفـظ  عـين  در دوسـتان  اميدوارم 1.»فِراقِك

 . كنند رعايت هم را اسالم انگيز عشق هاى جنبه اين با پيوند اجتماعى،

                                                 
 .كميل دعاى .1



)3 (باطل و حق  





 است عدل و حق به دعوت انبيا عوتد

 است عدل و حق آيين اسالم كه رسيديم نتيجه اين به گذشته بحثهاى در
 انـد  بـوده  آن دعـوت  حامـل  انبيـا  همه كه است آيينى اسالم كه آنجا از و
 عيسـى  اسـت،  مسـلم  موسـى  است، مسلم اسماعيل است، مسلم ابراهيم(

 دعـوت  همـه  و اند لممس همه. است مسلم هم خاتم پيغمبر است، مسلم
 خداوند. است عدل و حق به دعوت انبيا دعوت بنابراين ،)اسالم به كننده
 قيـام  براى را مردم و كند حق به دعوت تا فرستاد ميزان و كتاب با را انبيا
 :برانگيزد و بپروراند عدل و قسط به
 

 لِيقوم والميزانَ الكِتاب معهم اَنزَلنا و بِالبينات رسلَنا اَرسلنا لَقَد
1بِالقِسط النّاس 
 و منذِرينَ و مبشِّرينَ النَّبيينَ اللّه فَبعثَ واحِدةً، اُمةً النّاس كانَ

 

                                                 
 .25 آيه. دحدي سوره .1
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 و فيهِ اختَلَفوا فيما النّاسِ بينَ لِيحكُم بِالحقِّ الكِتاب معهم اَنزَلَ
ااختَلَفالَّذينَ اِال فيه م هتوع مِن اوما دِب مجائَته  نـاتيغيـاً  البب 
 بِاِذنِـهِ  الحـقِّ  مِنَ فيه اختَلَفوا لِما آمنوا الَّذينَ اللّه فَهدى بينَهم،
اللّههدى ون يم شاءستَقيم صِراطٍ اِلَى ي1م 

 

 ميانشان در كه بودند روش يك با جماعت يك و امت يك )انسانها( مردم
 انذار حامل و نويد، و بشارت حامل را امبرانپي خداوند. شد پيدا اختالف

 دعـوت  و بـود  حـق  كتـاب . فرستاد كتاب حق به آنها با. فرستاد تهديد و
 اختالفشان مورد مسائل درباره مردم ميان راه اين از خدا تا. حق نيز كننده
 پايـان  اختالف آيا آمد كه كتاب خوب،. دهد فرمان و كند داورى و حكم

 و آراء اخـتالف  دچـار  كـه  آنهايى اينكه براى چرا؟ نه، شد؟ تمام گرفت؟
 ـ بود آمده برايشان قبالً كتابى كه بود آن دنباله به اختالفشان شدند عقايد
 كشانده اختالف به را آنها حق از تجاوز و بغى اما ـ حق به كننده هدايت

 به باشند، ايمان اهل كه است كسانى آنِ از حق سوى به خدا هدايت. بود
 باشند حق برابر در تسليم و شناخت دنبال راستى به باشند، جو حق راستى

 . كند مى هدايت راست راه به بخواهد را كه هر خدا و
 پرابهـام  آيـات  آن از آيـه  ايـن  چـون  كنم مى تكرار ديگر بار را آيه ترجمه

 رأى، يـك  اى جامعـه  انسـانها . اسـت  شناسـى  انسـان  و انسـان  زمينه در قرآن
 بـا  را پيـامبران  خداونـد . بودنـد  جامعـه  يـك  بودنـد،  شرو يـك  با اى جامعه
 دربـاره  انسـانها  ميان تا فرستاد حق به را كتاب آنها با و فرستاد انذار و بشارت
 دربـاره  اخـتالف  دچـار  و. دهـد  حكـم  و كنـد  داورى داشـتند  اختالف آنچه

 آنكـه  از بعد بود، شده داده آنها به كتاب كه همانها رـمگ نشدند اختالف مورد مسائل
                                                 

 .213 آيه. بقره سوره .1
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 آنهـا  ميان كه تجاوزى و بغى روى از بود، آمده برايشان روشن داليل
 فرمانش و اذن به بودند آورده ايمان كه را كسانى خداوند. شد پديدار

 هـدايت  نـه  يـا  است حق كه داشتند اختالف اش درباره آنچه سوى به
 مالحظـه . كنـد  مى هدايت راست راه به بخواهد را كه هر خدا و كرد،
 از كـه  را آيـه  اين و بود حديد سوره از كه اول آيه آن اگر كه كنيد مى

 بـه  دعـوت  شـود  مى انبيا دعوت بگذاريد، هم پهلوى است بقره سوره
 .عدل و حق

 
 قرآن در عدل و حق پيروزى نويد
 مطـرح  ديگـر  مطلـب  يـك  مسأله اين بر عالوه قرآن آيات از بسيارى در
 عـدل  و حـق  بـه  دعـوت  اىبـر  را پيامبران خداوند كه اين آن و شود مى

 بـود  قـرار . پيـروزى  وعـده  نـوع  يك كند؛ پيروز را عدل و حق تا فرستاد
 مربـوط  آيات از بعضى قبالً. باشد مطلب از بخش اين درباره امروز بحث

 حق پيروزى به مربوط آيات. كنم مى ترجمه و خوانم مى را قسمت اين به
 همـان  از. اسـت  اسـالم  نهضـت  هـاى  دوره از متـأخر  هاى دوره به راجع

 سـال  حدود يافتم، من كه اى آيه آخرين تا مكه در بعثت نخستينِ سالهاى
 مراحـل  و مختلـف  سـالهاى  در بينـيم  مى ترتيب به مدينه، در هجرت نهم

 نـازل  اسـت  پيـروز  خدا دين و عدل و حق كه وعده اين با آياتى مختلف
 هـر  كـه  كنم مى اشاره و خوانم مى تاريخى ترتيب حسب بر را آيات. شده
 .است اى دوره چه در كدام

 :چهارم و سى سوره يعنى سبأ، سوره در است هايى آيه
 

 مـا  و جـاءالحقُّ  قُـل . الغُيـوبِ  عالم بِالحقِّ يقذِف ربى اِنَّ قُل
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بدِءالباطِلُ ي عيد ما و1ي 
 

 حدود به مربوط دهد مى نشان آيات سبك و لحن و است مكّى آيات اين
 . است بعثت پنجم تا مسو سالهاى
 نهانها كه خدايى الغيوب، عالم خداى افكند، مى را حق من خداى بگو

 ديگـر  باطل. نيست ساخته كارى باطل از ديگر و آمد حق بگو. داند مى را
 الباطِـلُ  يبدِء ما«. گردد برمى كار ميدان به ديگر نه و كند مى كار به آغاز نه
عيد ما وديگـر  باطل از و آمد حق بگو. نيست ختهسا آن از كارى ديگر »ي 

 . نيست ساخته كارى
 در )افكنـد  مـى  را حـق  خداونـد (»بِالحق يقذِف ربى اِنَّ قُل« تعبيرِ اين
 هـاى  زمينه در قرآن در قذف واژه همين با كه مشابهى تعبيرهاى با مقايسه
 حـق  گـويى  كـه  آورد مـى  انسـان  نظـر  در را تصويرى چنين آمده، مشابه

 باطـل  سـپاه  بـر  را برنـده  سالح اين متعال خداى كه است برنده سالحى
 را حـق  افكنـد،  مى را حق يعنى ،»قذف« تعبير. كند نابود را آن تا افكند مى
 .رسد مى نظر به معنا اين به اِشعار براى پراند، مى

 اگـر . يكـم  و بيسـت  سـوره  انبيـاء،  سوره از است مكّى نيز ديگر آيات
 را آيـه  هشـت  حـدود  اسـت  مناسـب  كنم بيان املك را آيات زمينه بخواهم
 بـه  را بحثمان اينكه براى و وقت در جويى صرفه رعايت براى ولى. بخوانم
 :خوانم مى را مربوط بخش همين و كنم مى خوددارى برسانم نهايى نتيجه
 

ا وخَلَقناَ م ماءالس االَرضو ما ما وينَهنا العِبينَ، بداَرذَنَتَّخِ اَن لَو 
 بِـالحقِّ علـى    نَقـذِف  بـل . فاعِلين كُنّا اِن لَدنَّا مِنْ التَّخَذْناه لَهواً
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 1تَصِفون مِما الويلُ لَكُم و زاهِقٌ هو فَاِذا مغُه فَيد الباطلِ
 

 صـورت  بـه  اسـت  زمـين  و آسـمان  ميان را چه هر و زمين و آسمانها ما
 باشـيم  داشـته  سـرگرمى  واسـتيم خ مى ما اگر. نيافريديم بازى و سرگرمى
. داشتيم مى خودمان درون در و خودمان پيش از و خودمان از را سرگرمى

 به كند، نابود استخوان مغز تا را باطل تا افكنيم مى باطل بر را حق ما بلكه
 خلقـت  درباره آنچه از شما بر واى و. شود ناپديد و برود باطل كه طورى

 . كنيد مى وصف آن با را خدا آنچه از و گوييد مى
 بـا . كـردم  عرض كه سالهايى همان حدود به مربوط و است مكّى آيات اين
 قبـل  بحـث  در كـه  طـور  همـان  كه آيد مى دست به نتيجه اين آيه اين به توجه
 جهـان،  ايـن  طبيعـت،  هستى، آفرينش، كه پنداشتند مى چنان اى عده شد عرض

 زنـدگى  وقتـى  د؟باشـ  هـدف  بى جهان اين شود مى وقت چه. است هدف بى
 هـدفش  وقتـى  است؟ هدف بى انسان زندگى وقت چه و. باشد هدف بى انسان
 چـه  ،)پـيش  بحـث  بخـش  آخـرين  به عطف( نباشد پرستش و عشق خور در

 حـق  دارد قرار عشق استحقاق اوج در كه چيزى تنها و دارد عشق به نياز انسان
 اسـت  عـدل  بـه  عشق و حق به عشق فقط. عدل به عشق حق، به عشق است؛

 انسـان  زنـدگى  تا و دهد مى نجات محتوايى بى و پوچى از را انسان زندگى كه
 پـوچى  تعبيـر  دچـار  نيز جهان خلقت نكند پيدا نجات محتوايى بى و پوچى از

 حـق  بـه  عشـق  اگر بنابراين. است پوچ جهان باشد، پوچ انسان اگر. بود خواهد
 بـه  و حـق  سـوى  در انسـان  و جهـان  و هسـتى  داشتن جهت اگر نبود، كار در

 بـازى  و لعـب  و لهـو  و لغـو  هستى و آفرينش اين همه نبود، كار در حق سوى
 درسـت  هم را چيزى يك خواست مى بود؛ گرفته اش ازىـب آفريدگار گويى .بود
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 آنچـه  و زمـين  و آسـمان  ما نه،. است بازى اسباب يك جهان گويى. كند
 خـداى . يـديم نيافر سرگرمى و لعب و لهو صورت به را است دو آن ميان
 كـه  نيـاز  چـه  بود، سرگرم خويشتن با باشد سرگرم خواست مى اگر توانا

 ايـن  قصـه  چيسـت؟  آفـرينش  پس چيست؟ مسأله پس بيافريند؟ جهانى
 خـوب، . حق سوى به است، سويى است، جهتى است، آفرينشى كه است
 و درگيـرى  و نـزاع  و جنـگ  اش همـه  كـه  ما چيست؟ بينيم مى آنچه پس
 مـخ  تـا  را باطـل  تا باطل سوى به پرانيم مى را حق ما" بله، .بينيم مى باطل
 آفريـدگار  خـداى  و را جهـان  دگـر  كـه  بدانيد و ببرد، بين از و كند نابود
 هـا  دوره اينكـه . است مكه دوره در هم اين. "نپنداريد چنين اين را، جهان

 چـه  قـرآن  و پيغمبـر  باشـد  معلـوم  كه است اين براى كنم مى يادآورى را
 از هـم  بـاز . كند مى نابود چنين اين را باطل و آيد مى حق است هگفت وقت
 :مكه دوره

 

قُل و قُّ جاءالح قَ وههوقاً كانَ الباطِلَ اِنَّ الباطِلُ ز1ز 
 هشتم  تا هفتم سالهاى حدود در تقريباً كه است اِسراء سوره از آيات اين

 و بـوده،  فتنىر باطل و رفت، باطل و آمد حق بگو. است شده نازل بعثت
 . بود مكه دوره به مربوط آيات اين. است بوده رفتنى همواره باطل
 شـورى  سوره. مختلف مراحل در هم آن مدينه، دوره به رسم مى حاال 
 هـاى  آيـه  بعـد  و است مكّى آن آيات از بعضى ولى است، مكّى اى سوره
 و معرفـى  مـدنى  آيـه  عنـوان  بـه  آيـه  اين. است شده ضميمه آن به مدنى

 :است شده ناختهش
 

 و قَلبِك على يختِم اللّه يشَاءِ فَاِن كَذِباً اللّهِ علَى افتَرى يقولونَ اَم
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مححِقُّ و الباطِلَ اهللاُ يقَّ يبِكَلِماتِهِ الح اِنَّه ليمرِ بِذاتِ عدو1الص 
 بـر  بخواهـد  خـدا  اگر. بسته دروغ خدا بر پيغمبر كه گويند مى اينها يا
 خداونـد  ولـى . نگيـرد  را خدا وحى ديگر تا زند مى مهر قلبت و لتد

 كلمـات  با و نشاند مى كرسى بر را حق و كند مى نابود و محو را باطل
 نهفتـه  ها سينه در آنچه بر است آگاه خداى كه كند، مى پابرجا خويش
 . است

 نـزول  و هجـرت  دوم سـال  يعنـى  بدر، جنگ سال حدود به رسم مى
 و جنگى، غنائم انفال، حكم بيان با شود مى شروع انفال رهسو. انفال سوره
 و دنياپرسـتى  خـدا،  بـراى  جنگ يك اثناء در كه شود مى نازل موضعى در
 ايـن  دلهـاى  و قلوب و افكار و ها روحيه سراغ به پرستى مال و پرستى پول

 رهـا  آسـانى  بـه  را آدمـى  قـدرت  و ثروت به عالقه مگر. آيد مى جانبازان
 :كند مى بيان را انفال حكم كند؟ مى

 

نَكسئَلونِ يوالرَّسـولِ  لِلّـهِ  االَنفـالُ  قُلِ االَنفالِ ع  االلّـهفَاتَّقو و 
 2مؤمِنين كُنتُم اِن رسولَه و اَطيعوااللّه و بينِكُم ذات اَصلِحوا

 پيغمبـر  و خـدا  آن از انفـال  بگـو . پرسـند  مى انفال حكم درباره تو از
 بـين  كـه  را مسائلى و باشيد خداترس باشيد، داشته پروا خداوند از. است
 راسـتى  اگـر . بشويد تفرقه دچار نگذاريد و كنيد اصالح آيد مى پيش شما

 . ببريد را پيغمبر و خدا فرمان مؤمنيد
  هستند؟ كه مؤمنين مؤمنين؟ اند كيان

 

 تُلِيـت  ااذ و قُلـوبهم  وجِلَـت  ذُكِرَاللّـه  اِذا الَّذينَ المؤمنونَ اِنَّما
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 يقيمونَ الَّذينَ. يتَوكَّلون ربهِم على و ايماناً زادتْهم آياتُه علَيهِم
 لَهـم  حقّـاً  المؤمِنونَ هم اولئِك. ينفِقونَ رزقْناهم مِما و الصلوةَ
جاترد هِم عِندبر غفِرَةٌ وم 1كريم ِرزقٌ و 

 

 آيـد  مـى   ميان به خدا ياد و شود مى برده خدا نام تىوق كه هستند آنهايى مؤمنان
 نكـرده  ادا را خداونـدى  حـق  اينكـه  از هـراس  هراسد، مى و ترسد مى دلهاشان
 ايمانشـان  شنوند مى كه اى آيه هر شود، مى تالوت آنها بر خدا آيات وقتى. باشند
 هسـتند  كسـانى . خداست گاهشان تكيه كه هستند كسانى آنها و گيرد، مى فزونى

 خـرج  خـدا  راه در دهيم مى آنها به آنچه از كه هستند كسانى گزارند، مى نماز كه
 اينهـا  و انـد  مـؤمن  راستى به كه هستند كسانى اينها. نيستند پول عاشق و كنند مى

 خداوندشـان  پيش اى شايسته رزق و روزى و آمرزش و باال درجاتى كه هستند
ك  اَخرَجك كَما« :كند مى بيان را پيغمبر هجرت قصه بعد. دارند بـمِـن  ر  يتِـكب 
 مِـنَ  فَريقاً اِنَّ« و برو مكه از حق نهضت يك راه در و حق به گفت خدا: »بِالحقّ

 آمـد  نمـى  خوششان مهاجر مؤمنان از بعضى وقتها آن اينكه با »لَكارِهونَ المؤمنينَ
 . كنند رها را شان كاشانه و شهر و خانه و كنند هجرت كه

 

ادِلوجيقِّ فِى نَكالح عدا بنَ ميا تَبنَ كَاَنَّمساقوـوتِ  اِلَـى  يالم ـم  وه 
 غَيـرَ  اَنَّ تُـودونَ  و لَكُم اَنَّها الطّائِفَتَينِ اِحدى اللّه يعِدكُم اِذ و ينظُرونَ
 يقطَـع  و بِكَلِماتِـهِ  الحقَّ يحِقَّ اَن يريداللّه و لَكُم تَكونُ الشَّوكَةِ ذاتِ
 2المجرِمونَ لَوكَرِه و الباطِلَ يبطِلَ و الحقَّ لِيحِقَّ. الكافِرين دابِرَ

 

 بدر قصه شرح آغاز جا همين از و كند مى مطرح را بدر جنگ داستان بعد
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 كـاروان  يـا  طايفـه،  دو از يكـى  بـا  كـه  بود داده وعده شما به خدا: است
ــا تجــارى ــان ي ــدافع، جنگجوي ــه م ــد رو روب ــان شــما و شــد خواهي  دلت

 داراى جنجگويـان  بـا  نـه  شويد رو روبه تجارى كاروان با كه خواست مى
 دنبالـه  و" كند پابرجا كلماتش با را حق خواهد مى خدا. قدرت و شوكت
 باطل و كند پابرجا را حق تا". كند پشتوانه بى را آنها "كند قطع را كافران

 . "نيايد خوششان كاران تبه و مجرمان ولو كند، نابود را
 بـدر  جنـگ  بـه  نـاظر  ولـى  بـدر،  جنگ پايان در يا بدر جنگ اثناء در

 ايـن . "گـردد  نـابود  باطل و شود پابرجا حق كه است آن براى" گويد مى
 . است هجرت دوم سال

 .است سوم سال حدود در احد جنگ زمينه در آيات اين
 

 و محمـدٍ  علـى  نُزِّلَ بِما آمنوا و عمِلوالصالِحاتِ و آمنوا والَّذينَ
وقُّ ههِم مِن الحبم كَفَّرَ رنهئاتِهِم عيس و م اَصلَحبالَه . بِـاَنَّ  ذلِـك 

 1ربهِم مِن الحقَّ اتَّبعوا آمنوا الَّذينَ اَنَّ و الباطِلَ اتَّبعوا كَفَروا الَّذينَ
 

 بـر  خداونـد  كـه  چـه آن بـه  و كردنـد  شايسته كار و آوردند ايمان كه آنها
. خداسـت  جانـب  از كـه  حقى است همين آوردند، ايمان فرستاد  پيغمبر
 بـراى  چرا؟. كرد آسوده را خاطرشان و پوشاند را بدشان كارهاى خداوند
 خداوند و بودند حق رو دنباله مؤمنان و بودند باطل رو دنباله كافران اينكه

 .كند پيروز باطل بر را حق كه خواست عمل اين با
 سـوره  در اسـت  آياتى. حديبيه صلح جريان و ششم سال به رسيم مى

 حديبيـه  صلح زمينه در سوره تمام. پايان تا »مبيناً فَتحاً لَك فَتَحنا اِنّا«: فتح
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 مـا  گويـد  مـى  خداونـد  و اسـت،  سوره اول كه هم مبينى فتح اين و است
 بـه  رنـاظ  كـرديم،  تـو  نصـيب  و كرديم مقرر تو براى را آشكارى پيروزى
 اين تمام كنند مى خيال چنين غالباً كه مكه فتح نه و است حديبيه پيروزى
 هـم  نخست مفسرانِ از برخى از اين بر عالوه. دهد مى نشان را اين سوره
 از بعد تابعين، عصر در هم وقتها آن اينكه مثل چون است، شده نقل مكرّر
 بوده ترديد اين كمى هفاصل با سلّم، و آله و عليه اللّه صلوات پيغمبر زمان
 شـناس  قـرآن  مفسـرانِ  از بعضى و نه يا است مكه فتح درباره اين آيا كه

 حديبيـه  فـتح  منظـور  و نيسـت  مكه فتح درباره اين كه كردند تأييد مكرّر
 خيال شكست را آن مسلمانها از اى عده كه حديبيه صلح داستان در. است
 داسـتانش  كـه  كردنـد،  مـى  تلقـى  پيـروزى  را آن ديگر اى عده و كردند مى

 يـك  ايـن  اينكه بر تأكيد با آيات اين ايد، شنيده مكرر البد و است مفصل
 : كند مى بيان طور اين تأكيد اين اثناء در و شود مى نازل است پيروزى

 

 الـدينِ  علَى لِيظهِرَه الحقِّ دينِ و بِالهدى رسولَه اَرسلَ هوالَّذى
 1شَهيداً بِاللّهِ كَفى و كُلِّهِ

 

 اديـان  همه بر را آن تا فرستاد حق دين و هدايت با را پيامبرش كه اوست
 . باشد مطلب اين گواه كه است كافى خداوند و كند پيروز
 بـراى  مكه مشركان به خطاب و برائت سوره در نهم يا هشتم سال در
 ندارنـد  حج مراسم در شركت حق مشركان بعد سال در ديگر اينكه اعالم
 :ايدفرم مى

 

 كَـرِه  لَـو  و نـوره  مـتِم  واللّـه  بِاَفواهِهِم نوراللّهِ لِيطفِؤا يريدونَ
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 لِيظهِـرَه  الحـقِّ  دينِ و بِالهدى رسولَه اَرسلَ هوالَّذى. الكافِرون
 1المشرِكون كَرِه لَو و كُلِّهِ الدينِ علَى

 ايـن  جز خدا اما كنند، خاموش شاندهانهاي با را خدا نور خواهند مى اينها
 كامـل  و تمـام  را خـود  نـور  كـه  ورزد مى امتناع اين جز از و نپسنديده را

 پيـامبرش  كـه  است كسى همان خدا. نيايد خوش را كافران چند هر سازد
 همـه  بـر  ـ دينى هر بر را حق دين اين تا فرستاد حق دين و هدايت با را

 . نيايد خوش را مشركان چند هر گرداند پيروز و غالب ـ اديان
 پيروزى از آيات در جا همه مدت اين طول در كه فرماييد مى مالحظه

 سـخن  اديـان  همـه  بـر  حـق  ديـن  پيروزى از اخير آيه در و باطل بر حق
 .رود مى

 
 )ص( پيامبر هاى نامه در باطل بر حق پيروزى نويد
 از يكـى  مباشـي  داشـته  زمينـه  اين در قرآن غير از هم اى نمونه اينكه براى
 در كـه  خـوانم  مـى  را عليـه  سـالمه  و اللّـه  صـلوات  اكرم پيغمبر هاى نامه

 : است شده نقل اُسدالغابه
 

 محمدٍ مِن. الرَّحيم الرَّحمنِ اهللا بِسمِ ـ جهور بنِ زِيادِ اِلى كِتابةٌ
 اِليـك  اَحمـداهللاَ  فَاَنَـا  انت سِلم. جهور بنِ زِياد اِلَى اهللاِ رسولِ

 اَمـا  االخِـرَ  واليوم اهللاَ اُذكِّرُك فĤَِنّى بعد اَما. هو اال اِله ال ذىالَّ
عدنَ بضعبِهِ دانَ دينٍ كُلُّ فَلْيو اِال النّاس 2...االِسالم 
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. اسـت  بـودن  مفيـد  و مختصـر  پيغمبـر  هـاى  نامه خصوصيات از يكى
 پردازى بارتع يعنى. است مفيد و مختصر هم پيغمبر هاى نامه طوالنيترين

 بـه  هـيچ  نگفـتم  كـه  اين. خورد مى چشم به ندرت به پيغمبر هاى نامه در
 ديـده  هـا  جملـه  از بعضـى  هـا  نامـه  از بعضـى  در چـون  خورد نمى چشم
 يعنـى . هست ها جمله اين چرا ديد بايد حاال. نباشند شود مى كه شوند مى

 ههمـ  انسـان  وقتى ضمناً. است نويسى ساده و نويسى خالصه سبك سبك،
 هـم  متعـدد  سـالهاى  به مربوط و است زياد خيلى كه( را پيغمبر هاى نامه

 جانـب  از قـرآن  در كه پيغمبر اين بيند مى كند، مى مقايسه قرآن با )هست
 بـه  زند مى حرف پيغمبر خود كه وقتى با عبارتهايش گويد، مى سخن حق
. اسـت  كـريم  قـرآن  بـودن  وحى هاى نشانه از يكى اين كه دارد فرق كلى

 قـدر  چـه  نامـه  ايـن  كه كنيد مى مالحظه جمله از. دارد ديگر سبكى ينهاا
 : است ساده
 سـوى  بـه  خـدا  پيـامبر  محمـد  از. رحـيم  و رحمـان  خداوند نام به
 ايمـان  لبـه  در كـه  آنهـايى  بـه  نسـبت  پيغمبر(. انت سِلم. جهور زيادبن
 .مسـلم  هسـتى  آدمى تو كه دارد را تعبير اين هايش نامه در مكرر بودند
 بـراى  كه عليكم سالم جاى به و باشى سالم كه است اين منظور يا حاال

 در اصـالً  تـو  كـه  است اين منظور يا گويد، مى انت سلم است مسلمين
ت  و درود اصـطالح  بـه  يـا  دعاست، يا. هستى صلح و سلم حالت تحيـ 
 را، خـدا  گـزارم  مـى  سـپاس  من. )است مطلب يك بيان اينكه يا و است

 ايـن  اساسـى  مطلـب  كـه ( بعـد  امـا . نيست خدايى او جز كه را خدايى
 امـا  و. نكـن  فراموش آورم، مى تو ياد به را پايان روز و خدا من ،)است
 انـد  شـده  متـدين  آن بـه  مـردم  كـه  دينـى  هر بدان هم را نكته اين بعد،

 .اسالم مگر شود مى مغلوب
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 اعـالم  پيغمبـر  كـه  است اين از سخن نامه اين در كه كنيد مى مالحظه
. اسالم جز به كند مى سقوط اند آورده روى آن به مردم كه دينى هر كند مى

 خـوانيم،  مـى  را قبيـل  ايـن  از ديگـر  چيز دهها و ها نامه و ها آيه اين وقتى
 پيـدا  احسـاس  دو دلمـان  در خواهران و برادران شما و بنده خود، خودبه

 ثـان وار ما باالخره كه است معلوم پس: غرور احساس اول شايد: شود مى
. ماست با پيروزى جهانى درگيرى اين در و هستيم نهايى پيروزان و زمين

 گرديم برمى واقعيتها به وقتى: اين مقابل احساس هم كمى فاصله با شايد و
 اين نهايى هاى برنده و پيروزان هم ما! نيست هم چيزى چنين نه، بينيم مى

 !چيست مطلب پس كه شويم مى گيج وقت آن. نيستيم مسابقه
 
 مسلمين نه و شود مى پيروز اسالم: حاضران از يكى. 

 بلـه ! مـا  نـه  شـود  مـى  پيـروز  مسلم بفرماييد خير،. شود مى پيروز اسالم
 پيـروزى  ايـن  از منظور ببينيم آقا خوب،! ما نه شود مى پيروز مسلم بفرماييد
 زمـان  در پيروزى منظور آيا اوالً. شود مى پيروز باالخره گويد مى كه چيست

. اسـت  ايـن  احتمـال  يـك  اسـت؟  سـلّم  و آلـه  و عليـه  اللّه صلوات مبرپيغ
 بگويـد  مسـلمانها  و پيغمبـر  به خواهد مى. فرستاديم را خدا دين ما گويد مى
 زمـانىِ  مقطـع  يـك  در هـم  راستى به. انجامد مى پيروزى به شما نهضت كه

 آنهـا  يعنـى  شـد،  پيـروز  براسـتى  معاصر اديان بر و آمد اسالم نهضت معين
 پيـروزى  مقصـود  يا است؟ مقصود اين آيا. افتادند فرو عزت اريكه از عاًواق

 سـرانجام  عدل و حق است؟ عدل و حق نهايى پيروزى است؟ اسالم نهايى
 امـام  به اعتقاد در كه همان شد؟ خواهند پيروز تاريخ رنگارنگ دور اين در

 عـدالً  و قِسطاً االَرض يمالُ« كه شود مى ياد آن از مكرر عليه اللّه سالم زمان
 يك خواهد مى يا است نهايى پيروزى يك به شارها .»جوراً و ظُلماً مالَت كَما
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 تـالش  عـدل  و حق راه در كه كسانى همواره كه اين و بگويد را دائم قانون
 نظـر  مـورد  معـانى  ايـن  از يـك  كـدام  پيروزند؟ آنها هميشه پيروزند؟ كنند

 نهضـت  هـم . باشـند  نداشـته  هم با مه منافاتى و! اينها همه بسا چه است؟
 هـم  و است پيروزى مسير در عدلى و حق نهضت هر هم شد، پيروز اسالم

 راه در قيـام  و خالص رهبرى با كه است حركتى آن از نهايى قاطع پيروزى
 .انجاميد خواهد عدل و حق قاطع و خالص پيروزى به عدل و حق

 آيـات  آن ايدشـ  كـه  هسـت  ديگرى آيات زمينه اين در كريم قرآن در
 بـاره  ايـن  در هست آياتى. گيرد قرار توجه مورد بحث اين در بايد بيشتر
 ،»لِلمتَّقـين  والعاقِبـةُ «: اسـت  متقيـان  و مؤمنـان  آنِ از فرجـام  و عاقبـت  كه
 است دنيوى فرجام به ناظر يا است قيامت به ناظر يا كه ؛»للِتَّقوى والعاقِبةُ«
 ام كـرده  يادداشـت  اينجا من و است مفصل آيات اين. دو هر به ناظر يا و
 ديگـرى  آيـات  به برسيم تا كنم نظر صرف آنها همه خواندن از بايد باز كه
. گيـرد  قـرار  بحـث  مـورد  بايـد  بيشتر فشرده بحث اين در من نظر به كه

 صـالح  بنـدگان  ميراث براى را زمين خداوند كه اين زمينه در است آياتى
 : است داده قرار خود
 

نا لَقَد وعدِ مِن الزَّبورِ فِى كَتَباَنَّ الذِّكرِ ب رِثُهـا  االَرضي  عِبـادى 
 1الصالِحونَ

 جـاى  بـه  كه هم »الذّكر اهل«. است تورات از يادى عنوان به آيه اين در »ذكر«
 اسـت  نامى قرآن در ذكر كه است اين اعتبار به بيشتر آمده قرآن در كتاب اهل
. اسـت  كـريم  قرآن از نامى عنوان به ذكر كه انهمچن دارد، تورات به اشاره كه
 راه و حـق  و خـدا  يـادآورِ  و مـذكِّر  هسـتند  كتابهـايى  كتابهـا  ايـن  همـه  البته
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 . است تورات به اشاره بيشتر خاص صورت به منتها خدا،
 و شايسـته  بنـدگان  را زمـين  كـه  نوشتيم داوود زبور در ذكر از بعد ما
 . برند مى ارث به من صالحِ

 آن پهنـه  كـه  را بهشتى قيامت در كه است اين منظور يست؟چ منظور
 در كـه  است اين منظور يا برند مى ارث به است زمين و آسمانها اندازه به
 چـه  گيرنـد؟  مـى  خـود  قبضـه  در را زمـين  دنيا در و برند مى ارث به دنيا

  مدام؟ اصل يك صورت به يا دنيا پايان در وقت؟
  

 زبور در باطل بر حق پيروزى
 را زبـور  خود كه هستيم ناچار بشود معلوم بهتر آيه اين معناى اينكه ىبرا

 زبـور  در مـا  كه كند مى اشاره آيه چون چيست، موضوع ببينيم تا بخوانيم
 از هفـتم  و سـى  بـاب  به است مربوط است قرآن در كه اى اشاره. نوشتيم
 و اسـت  زمينـه  ايـن  در آن آيه يك فقط نه و باب اين همه. داوود مزامير
 :بخوانم را همه ناچارم

  انگيـزان  فتنـه  بـر  و. نساز مشوش را خويشتن شريران سبب به
 مثـل  و. شوند مى بريده زودى به علف مثل كه زيرا. مبر حسد
 نيكويى و نما توكل خداوند بر. شد خواهند پژمرده سبز علف
 خداوند در و شو پرورده امانت از و باش ساكن زمين در. بكن
 را خود طريق. داد خواهد تو به را تو دل لتِمسئ پس. ببر تمتّع
 خواهـد  انجـام  را آن كه كن توكل وى بر و بسپار خداوند به
 تو انصاف و آورد، خواهد بيرون نور مثل را تو عدالت و. داد
 از و. بـاش  او منتظـر  و شو ساكت خداوند نزد. ظهر مانند را

  از. مساز مشوش را خود گر حيله مرد و طريق فرخنده شخص
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 كـه  مساز مشوش را خود. كن ترك را خشم و شو بركنار غضب
 و. شد خواهند منقطع شريران كه زيرا. شد خواهد گناه باعث البته
 انـدك  از بعـد  هان. بود خواهند زمين وارث خداوند منتظران اما

 و كـرد  خـواهى  تأمـل  مكـانش  در و. بـود  نخواهند شرير زمانى
 فراوانـى  از و. شد خواهند زمين وارث حليمان اما و. بود نخواهد
 كنـد  مـى  شورى عادل مرد بر شرير. گرديد خواهند متلذذ سالمتى

. خنديـد  خواهـد  او بر خداوند. فشرد مى او بر را خود دندانهاى و
 و كـرده  برهنـه  را شمشير شريران. آيد مى او روز كه بيند مى زيرا
 را روان راسـت  و بياندازنـد  را فقيـر  و مسكين تا اند كشيده كمان
. رفـت  خواهد فرو ايشان خود دل به ايشان شمشير. سازند مقتول

 مـرد  يـك  انـدك  نعمـت . شد خواهد شكسته ايشان كمانهاى و
 بازوهـاى  كـه  زيرا. كثير شريران هاى اندوخته از است بهتر صالح
 تأييـد  خداونـد  را صـالحان  امـا  و. شـد  خواهد شكسته شريران

ـ  مـى  را كامالن روزهاى خداوند. كند مى  ايشـان  ميـراث  و. ددان
 ايـام  در و. شد نخواهند خجل بال زمان در. ابداالباد تا بود خواهد
 دشـمنان  و شـوند  مـى  هالك شريران زيرا بود خواهند سير قحط

 دخـان  مثـل  بلـى . شـد  خواهند فانى مرتعها خرمى مثل خداوند
. كنـد  نمـى  وفا و گيرد مى قرض شرير. گرديد خواهند فانى )دود(
 بركـت  وى از كـه  آنانى زيرا. است بخشنده و رحيم صالح اما و

 منقطـع  انـد  وى ملعـون  كـه  آنانى اما و. گردند زمين وارث يابند
 در و. سـازد  مـى  مستحكم را انسان قدمهاى خداوند. شد خواهند

 زيـرا . شد نخواهد افكنده بيفتد چه اگر. دارد مى سرور طريقهايش
 صالح مرد .هستم پير االن و بودم جوان من .گيرد مى را دستش خداوند

. بشـوند  نـان  گـداى  كـه  را نسلش نه و ام، نديده متروك هرگز را
 خواهنـد  مبارك او ذريت و دهنده قرض است رئوف روز تمامى
 تـا  بود خواهى ساكن پس. بكن نيكويى و شو بركنار بدى از. بود
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 مقدسـات  و دارد مـى  دوسـت  را انصاف خداوند زيرا. ابداالباد
 تـا  بـود  خواهنـد  محفـوظ  ايشان. فرمود دنخواه ترك را خود

 وارث صـالحان . شـد  خواهـد  منقطع شرير نسل اما و. ابداالباد
 كنيـد  مى مالحظه ولى است، متن آيه اين كه. ]بود خواهند زمين
 وارث صـالحان  كـه  شده تكرار مسأله همين جلوتر قدر چه كه

. نمـود  خواهنـد  سـكونت  ابـد  به تا آن در و بود خواهند زمين
 ذكـر  را انصـاف  او زبان و. كند مى بيان را حكمت صالح دهان[

 قـدمهايش  پـس . اوسـت  دل در وى خـداى  شريعت. نمايد مى
. دارد مى وى قتل قصد و كند مى كمين صالح براى شرير. نلغزيد
 داورى بـه  چـون  و. كرد نخواهد ترك دستش در را او خداوند

 نگاه او طريق و باش خداوند منتظر. داد نخواهد فتوا وى بر آيد
 شـوند  منقطع شريران چون. برافرازد زمين وراثت به را تو تا دار
 مثـل  و بـود  پيشـه  ظلـم  كـه  ديدم را شرير. ديد خواهى را آن

 و گذشـت  امـا . كشيد مى سو هر به را خود سبز اى بومه درخت
 مـرد . نشـد  يافـت  و كردم جستجو را او و. گرديد نيست اينك
 آن عاقبـتِ  كـه  زيرا. ببين را راست مرد و كن مالحظه را كامل
 و گرديـد  خواهند هالك جميعاً خطاكاران اما است سالمتى مرد

 خداوند از صالحان نجات و. شد خواهند منقطع شريران عاقبت
 خداونـد  و بـود  خواهـد  ايشان قلعه او تنگى وقت در و. است
 شـريران  از را ايشـان . داد خواهـد  نجات كرده اعانت را ايشان

 .دارند توكل او بر زيرا رهانيد، هدخوا و كرده خالص
 

 قـدر  چه ببينيد خواستم. باشيد نشده خسته خواندم را همه اينكه از اميدوارم
 چـه  ايـن  از خـوب . هسـت  تكـرار  و تأكيد مسأله اين بروى بخش يك در
 صـالح  انسـانهاى  بگويـد  خواهـد  مى كه است همين به ناظر آيه فهميم؟ مى

 از است عبارت داريم كه چيست؟اين يمدار كه اين پس. شد خواهند پيروز
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 جـا  هـر  كـه  اسـت  ايـن ! نصرالدين مال لحاف سر بر شرير با شرير دعواى
 و عـدل  معيارهـاى  رعايـت  بـا  كه باشد عدلى حركت جا هر هست، حقى

 ،)بود شده تكيه آن بر زبور بخش همين در قدر چه كه( باشد همراه انصاف
 عـدل  و حـق  و انصـاف  ى،پيـرو  و رهبرى در و عمل در و شناخت در كه

 ثانيـاً  اسـت،  پيروز مداوم اصل يك صورت به حركت اين اوالً باشد، محور
 در اساسـى  تقريباً پيروزى با همراه ثالثاً و است، قاطع نهايىِ پيروزى با همراه

 بـه : دارد وجـود  شـرط  يـك  جا همه ولى. است تاريخ از خاصى مقطعهاى
 .باشد انصاف و تقوا صالح، عدل، حق، جهت در حركت كه اين شرط

 هـر  و فـردى  هـر  كه نيست اين پيروزى اين معناى كه كنم عرض را اين
 قـاطع  شـبه  پيروزى يا نهايى پيروزى به گروه همان خاست، پا به كه گروهى
 كـه  اسـت  ايـن  اسـت  مطـرح  آنچـه . نيست مطرح چيزى چنين خير،. برسد

 خـود  دنبـال  بـه  و رود نمى بين از شود، نمى نابود رود، نمى هدر اينان حركت
. باشـد  حـق  حركت بايد حركت، حال، هر به ولى. آورد مى را حق حركتهاى

 هسـتند  كننـدگانى  حركت داريم كم راستى به بشريت تاريخ طول در ما آنچه
 و جنگهـا  بيشـتر . ناميد  باطل برابر در حق اهل حركت بتوان را حركتشان كه

 بـا  خان يك درگيرى از ستا عبارت داريم سراغ تاريخ در ما كه درگيريهايى
 دزد يـك  امپراطـور،  يك با امپراطور يك شاه، يك با شاه يك ديگر، خان يك
 از انـد  عبـارت  كـه  داريـم  سـراغ  تـاريخ  در معدودى حركات اما. دزد يك با

 يـا  عمومـاً  حركتها آن در. باطل و ظلم برابر در حق و عدل جهت در حركت
 و ادامـه  و حركـت  بـراى  اى مينـه ز يا آمده دست به اساسى مرحله تا پيروزى
 .است كرده فراهم را باطل عليه حق راه در كردن حركت تداوم
 دارد؟ وجـود  حـق  اهل از اى رفته هدر رفته بين از حركتِ تاريخ در آيا

 جنـگ  وقت يك: داشت نظر در را نسبت بايد هم عدل و حق حركتهاى در
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 بـر  و كنـد  مـى  قيـام  آن بـر  محـروم  و مظلـوم  اى طبقه و است طبقاتى
 اما است، پسنديده شورش اين اساس. شورد مى حاكم و ظالم اى طبقه
 طبقـه  وقـت  يك چون. باشد ناپسند است ممكن شورش شكل و شيوه
 طبقـه  وقـت  يـك  برسـد،  حقـش  بـه  تا شورد مى ظالم طبقه بر مظلوم
 ظـالم  تـا  بشورد مظلوم طبقه اگر! باشد بعدى ظالم تا شورد مى مظلوم
 و نـورانى  نيمـه  وسط در نورانى، آغاز در شود مى حركتى باشد بعدى

 بـوديم  امتى كه ما مثل. است ظالم ظالم، چون ظلمت؛ همان پايان در
 و شـرك  لواى حامالن زودى به و كرديم قيام عدل و توحيد براى كه

 و خيزنـد  پـا  بـه  ديگـران  تـا  شـديم  آن مسـتحق  خـود  ما. شديم ظلم
 آن ديگـر  كـه  اسـت  ايـن  براى نداريم عزت االن ما اگر.كنند نابودمان
 .نيستيم عدل و حق حامالن

  
 اجتماعى فعاليتهاى در خواهى حق نقش
 مـذهبى   جنبـه  و است تجربه به مربوط تنها اين كه كنم عرض را نكته يك
 طـوالنى  و مـداوم  تجربـه  نتيجه گويم مى كه اين. ندارد تعليماتى و قرآنى و

 ام، داشـته  ام زنـدگى  الهاىسـ  طول در من خود كه خودشناسى نظر از است،
 كـم  بـا  همراه ام زندگى از كه سالهايى اين طول در كه كنم مى اعالم صريحاً

 دوسـتان  بـا  يـا  تنهـايى  بـه  خـودم  كـه  كارهايى در گذشته، فعاليتم بيش و
 داشـته،  عدل و حق و خدا سوى به رو ما كار و ما جمع كه آنجا تا ام، داشته

 ايـن  و كـنم  مـى  عرض دارم را شخصى تجربه من( است رفته جلو همواره
 ايـن  وقـت  يك البته( خورديم چوب جا هر و )است تجربه يك بندى جمع
 خـورديم،  زمـين  جـا  هـر  و )آيد نمى درد و خداست راه در خوردن چوب
 از و ديد آسيب مان طلبى عدل و طلبى حق و خداطلبى آهنگ اين كه بود آنجا
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 كـه  كـنم  مـى  عـرض  حتصـرا  بـا  را ايـن  بنده. درآمد سرِگى و خلوص
 شخصـاً  يـا  كـه  كارهـايى  از اسـت  گوناگون بسيار رويدادهاى بندى جمع
 خـواهش  شـما  از و بـودم  آن انـدركار  دست دوستان با يا و كردم شروع
 خودمانيها، همين اخيرِ سال ده هشت، هفت، كوششهاى اين در كه كنم مى

 دقـت  انـد،  بـوده  كوششـها  ايـن  خم و چم در بيشتر مخصوصاً كه رفقايى
 در تالشـش  كه آنجا تا دوست، فالن يا چهره فالن طور چه ببينيد بفرماييد
 كـارش  فاسـد،  كثيف محيط همين در حتى بود، عدل و حق و نور جهت
 نوع يك و شده آغشته خودپرستى به او كار اينكه محض به رفت، مى جلو

 تـاده اف فرو اوج آن از بينيد مى شده آميخته او كار با سودطلبى و خودپايى
 دوسـتىِ  عـدل  از كه حركتى هر. است كار طبيعت و مسأله طبع اين. است
 آميختگـى  و آغشتگى و باشد داشته خود حد در اى بهره انصاف و واقعى

 گرايــى، اهــريمن گرايــى، شــيطان هواپرســتى، خودپرســتى، باطــل، بــه آن
 كرم درون از و نكند بيمار و نيندازد ارزش از را آن پرستى من و سودطلبى
 .است بودن نافع و داشتن بازده و پيروزى به محكوم نكند، فاسد و خورده
 علـت  به خصوصيت، اين كه ـ پرست حق هاى چهره خصوصيات از يكى
 اسـت  ايـن  ـ شود مى رعايت كمتر ما در متأسفانه شناختمان، و تربيتى ضعف

 شـرط  هسـتند  زنده كه زمانى تا را جهادشان و تالش آشكار پيروزى اينها كه
 عشـق  بـه  كنيم مى تالش ما گويند نمى. دهند نمى قرار خودشان كوشش و ارك

 واحـدِ  يك اينها براى زمان چون. ببينيم را پيروزى اين خودمان روزى كه اين
 هـزار . امـروز  كـه  اسـت  نقـد  طور همان ديگر سال هزار. است پيوسته هم به

 ژگـى وي ايـن  و خصـلت  ايـن . فـردا  كه اينهاست زمان طور همان ديگر سال
 سـال  سـى  حاضـريم  انـدازه  چه تا هست؟ ما تالشهاى و حركتها در قدر چه

 اميـدوار  تـا  نبيند، خدا جز كس هيچ كه صورتى به گمنام كنيم؟ گمنام تالش



 109    ) 3(حق و باطل 

 

 ثمـرات  و باشـند  تالش اين نتايج وارث ديگران ما مرگ از پس كه باشيم
 ىتالشـ  اگر هست؟ ما در خصلت اين قدر چه سازند؟ برمال را آن آشكار

 مختلـف،  هـاى  رشـته  در مختلـف،  هـاى  شـاخه  در مختلف، هاى زمينه در
 در تـالش  برچسب توان مى قدر چه بشود، اجتماعى، و علمى و اقتصادى

 الصـالحون  عبـادى  صالحان، صالح، برچسب بشود اگر زد؟ آن به حق راه
 طـور  همان و. بود خواهند زمين وارث حق به آنان بزنيد، انسانهايى به را
 زمينـه  ايـن  در كه نصوصى و آيات مجموع بندى جمع با كردم، عرض كه

 ايـن  بخوانم، نبود فرصت را مقدارى و خواندم را آن از مقدارى كه داريم
 :دارد تجلى سه و بعد سه وراثت
 ايـن  اصـلى  صـاحبان  همواره عدل و حق راه در تالشگر انسانهاى اول،

 نبـودن  پـوچ  و ىهسـت  جهان عمومى حركت و جهان اين واقعيت. اند زمين
 آفريـده  پرسـتى  حـق  جهت در انسان كند مى ايجاب آسمان و زمين آفرينش

 همان بنابراين،. باشد داشته جهت عدل و حق سوى به انسان زندگى و شود
 اين و است روان سو آن به هم جامعه است، روان سو آن به جهان كه طور
 .كند مى حركت پيروزى بستر در همواره پرستان حق و صالحان مداوم نسل

 بـه  پرسـتان  حـق  تـاريخى  حركـت  ايـن  گونـاگون  مقطعهاى در دوم،
 شـرايطى  در آنهـا  پيروزى و )رسند مى قاطع پيروزى به نه( حاكم پيروزىِ
 تـالش  بـه  بايـد  پرسـت  حق انسانهاى هميشه كه اين نتيجه. كند مى تجلى
 از شـرايطى  هـيچ  در و گـاه  هـيچ . باشـند  دلبسته و دلگرم و اميدوار خود
 .نكنند تلقى ثمر بى و رفته هدر را خويش تالش و نايستند باز تالش

 و حـق  كامـل  تسـلط  بـراى  بشريت نهايى و قاطع پيروزى كه اين سوم
 و زمان آن معاصر بشر زمان، از مقطعى در و رسيد خواهد فرا زمين بر عدل

  و حق كه ديد خواهند همگان پيشين، ادوار در راه اين در شده فدا انسانهاى
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 .است رسيده قاطع پيروزى به ظلم و باطل بر عدل
 عـرض  بـه  بحـث  ايـن  از شـد  مـى  كه بود اى فشرده بندىِ جمع آن اين
 در را بحـث  ايـن  االمكان حتى داشتم بنا چون و برسانم خواهران و برادران

 خـود  ايـن  وگرنـه  كـرديم  طى سرعت با ناچار به برسانم پايان به جلسه سه
. اسـت  اسـالم  در و قـرآن  در باطـل  و حـق  گسـترده  بحـث  از بخـش  يك

 كـه  ايـن  مـثالً  اسـت،  وسـيع  و جالـب  خيلى كه هست هم ديگر بخشهاى
 عـرض  پـيش  هـاى  جلسـه  در را معيار يك چيست؟ باطل و حق معيارهاى

 مسـائل  وارد و كنيد باز وقتى را اين ولى دارد معيار اسالم در حق كه كردم
 بـه  كنيـد،  خـانوادگى  ئلمسـا  اخالقـى،  مسـائل  اقتصادى، مسائل اجتماعى،

 فرصـتى  زمـانى  كـه  دارد جا كه دارد جالب و دلپذير تجليات قدر آن راستى
 به كه اى آينده در كنم پيدا توفيق من اگر. شود بحث آن درباره و بيايد پيش
 جلسـه  ايـن  در را سـهمم  بـود  نخواهد نزديك خيلى من گرفتاريهاى دليل

. كـنم  مـى  دنبـال  را بحـث  همين از ديگرى بخش باز كنم، ادا عزيز دوستان
 آمـاده  فكـرى  هاى زمينه كه حاال و داشتم مى فرصت كه بود بهتر خيلى البته
 ممكـن . نيسـت  بـرايم  االن فرصـت  ايـن  متأسفانه ولى دادم، مى ادامه است
 فرقـى  هـيچ  واقعاً چون بگيرند عهده به را بحث بعداً عزيزى دوستان است
 ام كرده استخراج كه را بحثهايى ناي همه حتى حاضرم من و نيست ميان در
 و چسـبندگى  هـيچ  كه دهند ادامه را بحث آنها و بگذارم دوستان اختيار در

 .ندارد بنده شخص با خاصى ارتباط و اتصال
 

 .الطاهرين آله و محمد سيدنا على اللّه صلّى و والحمدللّه
  

 پاسخ و پرسش
 خـود  درباره اصالً دكتر آقاى ]است خوب[ رسد مى نظر به: انتظارى آقاى
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 از مـا  كـه  تصـورى  چـون . باشـند  داشـته  بحثـى  چيست اينكه و پيروزى
 پيـروزى  آن داشـته  وجود تاريخ دورانهاى همه در حتماً و داريم پيروزى
 نيـز  حـق  بـا  تـاريخ  مقـاطع  بعضـى  در يـا  اسـت،  حق با كه است نهايى

 تاسـ  چيزى پيروزى كه بشود تعريف بايد وقت آن آيا. شود مى هماهنگ
 بعضـى  در حـق  كه است چيزى آن پيروزى يا باشد؟ هم حقيقى نهايتاً كه
 اسـت  درسـت  باشد، اين پيروزى اگر است؟ رسيده آن به تاريخ مقاطع از
 در مـا  كـه  اسـت  چيـزى  همـان  پيـروزى  اگر اما. هست پيروز هم حق و

 و دارد وجـود  پيـروزى  هميشـه  كـه  اسـت  ايـن  آن و داريـم  خود تصور
 معاويـه  كه آيد مى پيش بحث اين وقت آن است، زپيرو كه هست جناحى

 كـنم  مـى  فكـر  من. دانست مى برحق را خودش بود پيروز اينكه براى هم
 .بود نخواهد رسايى بحث نكند روشن را مسأله اين دكتر آقاى بحث اگر

. نفهميـدم  را شما سؤال منظور هنوز من انتظارى، آقاى خواهم مى عذر
 كـه  كـرد  دريافـت  كسى اگر دوستان از يا دبفرماين روشنتر ايشان خود يا

 .بفهمم خوب من كه بگويد بفرمايند خواستند مى چه انتظارى آقاى
 

 چيست؟ پيروزى كه است اين من سؤال: انتظارى آقاى 
 اينكـه  بـدون  هـم  االن. دارد ادامه هنوز. است پيروزى مصداق كربال،

  ظارى؟انت آقاى بود كافى قدر همين. است پيروز حق بشود ديده
 

 بـه  حـق  گوييم مى ما كه چيست پيروزى گويم مى من بله،: انتظارى آقاى 
 است چيزى گفتيم كه داريم پيروزى از را تصورى آن ما اگر رسد؟ مى آنجا
  چيست؟ پيروزى آن هست، هميشه كه

 حكومـت  بـه  و حاكميـت  پيـروزى  از منظـور  كه فرماييد مى سؤال آيا
 در ديگـرى  چيز يا فرماييد مى را سؤال ناي آيا ديگر؟ چيز يا است رسيدن
 حاكميـت  و رسيدن حكومت به پيروزى معناى اگر يعنى شماست؟ ذهن
  باشد؟ تواند مى چيز چه منظور وقت آن نباشد



 حق و باطل از ديدگاه قرآن     112

 باشد تواند نمى ديگر چيز هيچ من نظر به: انتظارى آقاى. 
 دارد؟ را معنا يك همين فقط پس

 
 رسد مى ذهنم به طور اين: انتظارى آقاى. 

 معنـا  يـك  هـم  عـالى  جناب خود ذهن در پيروزى شود مى معلوم پس
 حاكميـت  بـه  رسـيدن،  حكومـت  بـه  از اسـت  عبـارت  آن و ندارد بيشتر

  داشتن؟ دست در را امور اداره و فتق و رتق و رسيدن
 

 است طور همين بله،: انتظارى آقاى. 
 اراده را معنـا  همين هم ما كه باشد، نظر در پيروزى از معنا اين اگر خوب،

 پيروزمنـدى  و شـدن  پيروز جهت در صالحان تالشهاى اوالً گوييم مى كرديم،
 مقطـع  يـك  نـه  شـود  تلقـى  مـداوم  سلسله يك تالشها كه اين شرط به است
 در آن تجلـى  يـك : دارد تجلـى  دو معنـا  همـين  بـه  پيروزمنـدى  اين و بريده

 قـاطع  تجلى يك و بود، خواهد و است بوده تاكنون تاريخ از معينى مقطعهاى
 تالشـهاى  كـرديم  عـرض  كـه  ايـن  و. داد خواهـد  روى تـاريخ  نهايت در آن

 گروهـى  هر و انسانى هر كه معناست بدين است پيروزى جهت در تالشگران
 افـق  كـه  آنجـا  تا بيند مى كند مى كار حق براى و دارد قرار حق راه در وقتى تا

 ايـن  تالشـگر  يك براى. دشو مى پيروز معينى باطل بر دارد دهد مى اجازه ديد
 همـان  بـه  گيـرد،  مى دست به را قدرت كه معنا اين به شود، مى پيروز دارد كه

 حتـى . گيـرد  مـى  باطل دست از را ها زمينه چون شود، مى پيروز دارد كه معناست
 يـك  اصـالً  نهضـت  آن خـود  كه است همين السالم عليه حسين امام نهضت
 يزيـد  و معاويه كه را هايى زمينه از ىزياد مقدار يعنى است، كننده فتح نهضت

 هـر  در حقـى  نهضـتِ  هـر . كـرد  خـارج  آنها دست از بودند آورده دست به
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 مرحلـه  يـك  بنـابراين  و گيرد مى باطل دست از را زمينه مقدار يك زمانى
 معـين  مقطعهـاى  در و اش تاريخى تداوم در گرفتنها اين و است، پيروزى
 پنهـان  پيـروزى  اين( شود مى شكارآ رسيدن قدرت به و پيروزى به منجر
 .رسد مى قاطع پيروزى به تاريخ نهايت در و )آشكار پيروزى آن است،
 

 تـاريخ  طـول  در و كنـد  مى هم باطل را كار همين خوب،: انتظارى آقاى 
 در و رسد مى هم آشكار پيروزى به و گيرد مى حق از پيروزى مقدارى باطل
 .است بوده پيروز شتربي االن تا عمالً باطل هم تاريخ طول

 مالحظـه . اسـت  داشته دست در را قدرت بيشتر يعنى »بيشتر« اينجا در
 فهميـده  طـور  ايـن  شـد  كـه  بحثى اين و آيات اين از وقت يك كه، كنيد مى
 و نيسـت  كـار  سر وقت هيچ باطل و آيد مى كار سر حق اصوالً كه شود مى
 را قـرآن  كـس  هـر  و اسـت  روشـن  اين نيست، قدرت اريكه بر وقت هيچ

 اِنَّ«: كنـد  مـى  ياد زمين در فرعونها علو از مكرّر قرآن كه بيند مى كند مطالعه
 بـا  كنـد  مى مطرح كه اى مسأله شود مى معلوم پس. »االَرض فِى لَعالٍ فرعونَ
 پـس . كننـد  مى علو كه هستند زمين در فرعونهايى كه است فرض اين قبول
 در كننـدگان  قيام ذهن در كه ار مطلب اين خواهد مى بگويد؟ خواهد مى چه
 كـار  سـر  باطـل  قدرتهاى كند مى كار ما چشم تا كه كند مى وسوسه حق راه

 مراحـلِ  نفـى  آن معناى پس. شود مى پيروز حق بگويد و ببرد بين از هستند
. شود مى پيروز نيز حق كه است اميد اين دادن بلكه نيست، باطل رسيدن قدرت به

 و شـود  مـى  پيـروز  نشـانه  حق شود، مى وبسرك همواره حق كه نكنيد فكر
 .است يكديگر بر باطل و حق پيروزى تناوب نشانه نيز حق پيروزى

 شـدن  پيروز معناى رسيدن قدرت به بگوييم بتوانيم شما تعبير به اگر 
 كه است اين آن معناى است، پيروزى معنايش گرفتن دست از زمينه باشد،
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 را زمينـه  حـدى  تا بزند سر نهاآ از كه حقى حركت هر بدانند پرستان حق
 قـدرت  بـه  تاريخ از هايى مرحله در و كند مى خارج گرايان باطل دست از
 .رسند مى نهايى پيروزى به تاريخ نهايت در و رسند مى هم

 كه كردند آماده جديد بحث يك كردن باز براى را زمينه انتظارى آقاى
 مطلب پاسخ در االن رمناچا ولى شد مى گفته بعداً بايد كه بود بحثهايى از

 بـاب  ايـن  نيست، تمام مطلب آنها بدون واقعاً و هست هم بجا كه ايشان،
 بـه  باطـل  بر حق پيروزى اين آيا. بشود روشن مطلب تا كنم باز را جديد

 قـانونِ  يـك  صـورت  بـه  يـا  شده مطرح قرآن در تاريخ جبر يك صورت
 قـرآن  كـه  كنيد مى مالحظه يك؟ كدام انسانها؟ اختيار و انتخاب به وابسته

 اينكـه  امـا  داده قـرار  گـر  پيـروز  را حق حركت طبيعت خداوند گويد مى
 دوره در شـما . اسـت  اختيارى نزنند يا بزنند حق حركت به دست انسانها
 را باطـل  بـودن  قـدرت  سـر  بر و بينيد مى را باطل غلبه كه تاريخ از هايى
 يـا  ردهخـو  شكسـت  و اسـت  بوده حقى تالش كه است اى دوره بينيد مى

 يك؟ كدام بوده؟ باطل راه اش عمومى انتخاب بشريت كه است اى دوره
 

 نخورد؟ شكست السالم عليه على مگر: زاده ناطق آقاى  
 پيـروزى،  منظـور  گـوييم  مى ما وقتى كه اول حرف به گرديم برمى وقت آن
 جـدا  هـم  از را مطلـب  دو ايـن . نيسـت  بريـده  مقطـع  يـك  در پيروزى منظور

 ايـن  كـنم  عـرض  خواسـتم  مى آنچه. كنم بازتر را اين من بدهيد ازهاج. بفرماييد
 آن بـا  و رود نمى هدر به آنها حق تالش كه بدانند حق راه در تالشگران كه بود
 در كـه  شـود  مـى  طـور  چه بنابراين،. رسد مى ثمر به شد عرض كه اى چهره سه

 جـواب  ؟بينـيم  مـى  بيشتر است قدرت اريكه بر باطل كه را مواردى تاريخ طول
  قـرآن  اگـر  پس .است كرده انتخاب را باطل ها دوره اين در انسانيت كه است اين
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 ايـن  كنـد  بيـان  تـاريخ  جبر اصول از يكى عنوان به را حق پيروزى خواست مى
 را ايـن  وقتى ولى. است قدرت اريكه بر باطل غالباً بينيم مى ما كه بود وارد انتقاد
 شـود  مـى  ايـن  نتيجه كند، مى بيان انسانها انتخاب به مشروط اصل يك عنوان به
 انتخـاب  كننـد  مـى  تـالش  حـق  راه در انسـانها  از كمى بسيار عده امروز اگر كه

 پـس . اسـت  باطـل  اختيـار  در هـم  قـدرت  بنابراين و است باطل انسانها غالب
 هـدر  اينهـا  تـالش : چيسـت؟  حق راه در تالشگر معدود انسانهاى اين تكليف
 سـنگينى  بـه  جمـع  در انتخـابگران  اين كفّه كه وقتى تا شود مى پيوسته رود، نمى
 مشـروط  پيـروزى  پس. داشت خواهند اختيار در را قدرت وقت آن برسد، الزم
 برابـر  در. شوند پيروز تا بكنند انتخاب را صالح راه صالحانى كه اين به شود مى
 و نيسـت  طـور  ايـن  امـا  نيايـد،  نظـر  به گفتنى خيلى مطلب بسا چه كسى؟ چه

 ايـن  خـدا  اصـالً  كـه  اسـت  تفكر طرز آن برابر در اين. نيست روشن هم خيلى
 1آپتيميسـمى  يعنـى  هـا،  بـدبينى  آن برابـر  در است، آفريده شر براساس را جهان
 شـرور  موجود يك را بشر معموالً كه كسانى برابر در ،2پسيميسم برابر در است
 سـلطه  نيسـت،  كار در سلطه قصه. دانند مى شر براى را سلطه همواره و دانند مى
  .بكند انتخاب را خير راه انسان كه اين شرط به ولى است خير مال

 بـه  شـايد  و ايشـان  ذهـن  به كه كنم مى استنباط طور اين من بنابراين،
 حـق  پيـروزى  مسأله كه باشد رسيده طور اين دوستان از ديگر خيلى ذهن
. اسـت  مطـرح  قرآن در تاريخى جبرى قانون يك شكل در احياناً باطل بر
 است انسان و ظلمتى، و هست ورىـن كه است مطرح حقيقت نـاي شكلى به
  اى ولى. را ظلمت جانب يا بنشاند كرسى به و بگيرد را نور جانب بايد كه

 

                                                 
 . )Optimism( بينى خوش .1
 . )Pesimism(بدبينى .2
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 خداونـد  دسـت  كـردى،  انتخـاب  را نور جانب اگر كه بدان را اين انسان،
 كرديد مالحظه. نباش مأيوس پس گرداند، مى پيروز را تو و توست همراه

 و خواندم مكه دوره از كه هم آياتى و داوود زبور از قسمت اين حتى كه
 ممكـن  انسـانها  كـه  است اى زمينه در همه آمده، قاطعيت آن با مخصوصاً

 قـرآن . كننـد  ثمـرى  بـى  و نوميـدى  احسـاس  حق راه در تالش از است
ــد مــى ــادا! كنــى مــى اشــتباه گوي ــه مب ــدبينان صــف ب  و شرانديشــان و ب

 .باش الخيرى اصالت! شوى ملحق شرهاال اصالت
 

 كـنم  مـى  فكـر  يعنى. پذيرم مى را اين خالصه طور به من: زاده ناطق آقاى 
 هـم  حق كه بگوييم خواهيم مى ما كه نكرد تجاوز حد اين از هم شما حرف
 .كرديد مربوط عمل به را آن شما كه است همين براى. شود مى پيروز

 باطـل  آن از پيـروزى  فقـط  كنـيم  مـى  فكر كه ديدى آنِ مقابل در بله،
 جـاء  مـن « قصـه  آن و كـنم  اضـافه  اينجـا  مـن  را چيزى يك منتها. است

 را حـق  راه در تالشـگر  خداونـد  يعنـى . اسـت  »اَمثالِهـا  عشرُ فَلَه بِالحسنَةِ
 .است داده بيشترى بارورىِ

 هاينكـ  اول نكته: كنم عرض بايد را نكته دو زمينه اين در بفرماييد، عنايت
 عـرض  عليه اللّه سالم زمان امام به مربوط بحثهاى در را مطلب اين بنده مكرّر
 ايـن  مـا  در او فرج انتظار و زمان امام به اعتقاد نتيجه باشد قرار اگر كه ام كرده
 ايـن  بكنـد،  درست را كارها و بيايد او تا بگذاريم دست روى دست كه باشد

 بـه  اگر و. باشد داشته تواند مى زااميد اعتقاد يك كه است تخديرى اثر بدترين
 دسـت  بـا  هم آن صددرصد، و كامل نهايى، و قاطع پيروزى كه باشد معنا اين

 دربـاره  امـا . اسـت  درسـت  بيايـد،  دسـت  بـه  اختيارى غير عوامل اندركارى
 امـام  ظهور از قبل كردم، عرض كه بود دوم معناى آن كه مقطعها، در پيروزى
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 . كرد تالش بايد و است ميسر هم السالم عليه
 اختيـار  راه، ميـان  نسبىِ پيروزيهاى اين در كه كنيد مى مالحظه بنابراين،

 تالشـمان  و كنـد  مى برخوردار هم خداوند تأييد از را ما كه دارد دخالت ما
 بحـث . بـود  همـين  شـد  كـه  هـم  بحثى. است اختيارى و انتخابى بارورتر،

 فرماييـد  مى عنايت. بود مدنآ پايين و باال و فراز و نشيب نسبى، پيروزيهاى
 يعنـى  انسـانى،  تـالش  و الهى تأييد به است موكول قاطع نهايىِ پيروزى كه
 تأييد و الهى رهبرى با كه انسانهاست انتخاب آنها از يكى كه دارد عامل دو

 بـود  مطـرح  بحث در كه چيزى بنابراين،. شود مى تكميل و تضمين او ويژه
 حقـاً  شود، مى مربوط انتخاب به اين كه است، پيروز هم باطل كه است اين
 تنهـا  آنچـه . است مطرح انتخاب هم مرحله اين در و است پيروز گاهى هم

 آن در هـم  جبـرى  و غيرانتخـابى  عوامـل  بلكه ندارد دخالت آن در انتخاب
 وعـده  آن نبايـد  هرگـز  و است نهايى پيروزى و قاطع پيروزى دارد دخالت
 بـاز  اى مرحلـه  پيروزيهاى راه در پيگير شتال از را ما جامعه نهايى پيروزى
 در نهـايى  پيـروزى  تحقـق  بـراى  بلـه، . اسـت  الزم هم كوشش يعنى. بدارد
 باشـد،  حاكم عدل و قسط جا همه در كه »عدالً و قِسطاً االَرض يملَأُ« شكل
 مـا  بـراى  او كـه  اسـت  الهـى  رهبـرى  كـه  خواهـد  مـى  متمم يك ما تالش
 .فرستد مى

 

 سـؤال  بـه  خواسـتم  مـى  بنـده . الـرّحيم  الـرّحمن  اللّـه  سـم ب: تـاج  مهندس 
 بود قرار اگر و شده آفريده حق به آسمان و زمين. بدهم جواب زاده ناطق چ آقاى
 همـان  از بشـر . نيسـت  اين در شكى و ماند نمى پايدار نباشد حق بر مستوى كه
 دهـد ب قرار خود خليفه زمين روى در را بشر كه گرفته قرار خدا مشيت كه روز
 همـين  و اسـت  بـوده  كار در باطل جلوه و ظهور و نابسامانى و مرگ بينى پيش
ن  فيها اَتَجعلُ«: كه دهـآم پيش مالئكه طرف از هم سؤال مـ  فسِـدفيهـا  ي و  سـفِكي 
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 بـدهى  قرار آن در را كسى خواهى مى آيا 1»لَك نُقَدس و بِحمدِك نُسبح نَحنُ و الدماء
. كردنـد  مى هم مالئكه را بينى پيش اين پس بكند؟ خونريزى و كند دايجا فساد كه
 فرمودنـد  بهشـتى  دكتـر  آقاى جناب كه تشريحى آن با »الباطلِ علَى الحقَّ يقذِف بلْ«

 مـدام  باطـل  يعنى. است همين از استفاده با باطل، سوى به شود مى پرانده حق كه
. نكنـد  پيدا سيطره باطل تا شود، مى پرتاب سويش به حق و كند مى ايجاد جمعيتى
 زمـين . ماند نمى برجا آسمان و زمين اصالً كند پيدا تسلط و سيطره باطل اگر چون
 مقابـل  در خشخاش دانه يك مانند و هستى پهنه در كوچك بسيار عضو يك خود
 .است كوچك نسبت همين به زمين كره روى در بشر و است بزرگ نهايت بى

 فقط زندگى كه باشد اين مبنا اگر كه باشيد هداشت توجه. ممنونم خيلى
 ميـرد،  مى وقتى تا شود مى متولد انسان كه باشد روزى دو همان به محدود

 مثالً كرديم مى فكر نبوديم، قائل ابديت به و دانستيم مى كوتاه را زمان اگر
 كرده اجرا خواسته مى دلش چه آن و نشسته صدارت كرسى بر آمده معاويه
 اصـول  از اعتقـاد  اولـين  دارنـد،  دين به اعتقاد كه آنهايى ىبرا ولى. است

 انسـان  يعنـى . است معاد به اعتقاد است، مبدأ به اعتقاد ضمن كه اعتقادى
 سال بيست فاصله در بدنامى با معاويه. دارد ابديتى دارد، طوالنى اى دوره
 ابـداآلباد  تـا  ولـى  بدهد فيصله را خود هوس و هوا توانسته و است زنده
 به معتقدان. است زنده ابداآلباد تا السالم عليه على بن حسين و است امبدن

 هر و مكان؛ لحاظ از چه و زمان لحاظ از چه دارند، ابديت به اعتقاد دين،
 انتظـار  ــ  فرمودنـد  دكتر آقاى كه طور همان ـ كارد مى را تخمى كه كس

 پاشـد،  مـى  بـذرى  دانـه  كـه  زارع آن. كند برداشت بالفاصله باشد نداشته
  آيـا  كنـد،  مـى  آبيـارى  و دهد مى مشقت خود به زمستان كشد، مى زحمتى
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 و كشـد  مى زحمت سال يك ماه، شش است؟ دستش در مزدش بالفاصله
 عايـد  آن نتيجه بايد مدت دراز در كه است كارى اين. رسد نمى فروش به

 پيـروزى  خـود  حيات طول در انسانى اگر نكنيم فكر اوالً بنابراين،. بشود
 كـه  امـروز . است نرسيده پيروزى به داشت وجدان ناراحتى با توأم وقتم

 جـاى  انسـانها  تمـام  دل در السالم عليه ابيطالب بن على بينيم مى كنيم قياس
 همـه  دل در السـالم  عليـه  علـى  بن حسين دارد؟ جا كجا معاويه اما دارد،
 ؟دارد جايگـاهى  چنـين  هـم  يزيـد  آيا. دارد جا حق و آزادى شيفته مردم

 . است شده پيروز السالم عليه على بن حسين بنابراين
 

 1سبلَنا لَنَهدِينَّهم فينا جاهدوا والَّذينَ
 

 همـوار  مـا  پـاى  پـيش  و مـا  جلوى را راه خدا باشيم حق راه مجاهد اگر
 .كرد خواهد

 آقـاى  توضيحات دنبال به باز البته. كنيم تمام را بحث بايد و ندارم عرضى
 ارض، و سـماوات  خلقـت  عالم در كه كنم يادآورى را نكته اين تاج مهندس

 و. انسانهاسـت  قلمـرو  در فقـط  اختيـارى  مسـائل  است، جبرى قانون يك كه
 عرصـه  در يعنـى  اختيـارى  بخش اين درباره انتظارى آقاى سؤال كنم مى فكر

 ايـن  مـن . بودنـد  گرفتـه  محدود ايشان را تاريخ ميدان اصالً چون بود، تاريخ
 داشـته  نگـاه  جدا يكديگر از بررسى اين در دو اين تا كردم رضع را توضيح
 پيـروزى  معنـاى  در خواسـتيد  بـاز  صـحبتتان  در سـركار  كه اين ديگر. شوند

 در قـدرت،  گـرفتنِ  دسـت  در جـاى  به را پيروزى يعنى. بفرماييد تجديدنظر
 .دندكر انتظارى آقاى كه ودـب سؤال همان نـاي كه بفرماييد، اـمعن نـداشت جاى دلها
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 از هسـتى  نظـام  در حـق  جبرى تسلط مسأله يكى يعنى نكته، دو اين پس
 نگـاه  جـدا  هـم  از تـاريخى  نظام در باطل و حق پيروزى عدم يا پيروزى
 نظام به بخشيدن تحقق معناى به پيروزى مسأله هم يكى و شود مى داشته
 ايـن . داشـتن  جـا  دلها در معناى به پيروزى يا عدل و حق براساس حاكم
 آقـاى  كـه  بـود  سؤالى مخصوصاً دومى اين كه پيروزى معناى دو ودش مى

 آيـد  مى نظر به كه بود اين شد عرض قبالً آنچه. كردند مطرح هم انتظارى
 ارضـى  وراثت و خورد مى چشم به آيات اين در كه پيروزى آن از منظور

 باشـد،  قدرت گرفتنِ دست در همان بود زبور مفصل متن در و آيه در كه
 آن بود، طور اين اگر. دلها در پيروزى نه جنگ يك در پيروزى مثل يعنى
 .بگيرد قرار نظر مورد بايد حتماً شد عرض قبالً كه را توضيحى وقت

 

 اطـالق  واقعـى  موجـود  يـك  بـه  اصـوالً  حق كه كنم مى فكر من: زرگر دكتر 
 مـا  آنكـه  با باطل، و است اكتيو حق يعنى. مجازى موجود يك به باطل و شود مى
 باطـل  نيسـت  حـق  وقـت  هـر . نيست اكتيو ولى بينيم، مى پيروز صورت به را آن

 هميشـه  باطل نيايد، حقى اگر اما. رود مى خود خودبه باطل آمد حق وقتى و هست
 موجـودى  تـاريكى : اسـت  صادق شب و روز مورد در آنچه مانند درست. هست
 و رفـت  خورشيد وقتى و شود مى روشن آيد مى نورخورشيد وقتى. است مجازى

 پيـروزىِ  علت نيست، پيروزى اصالً باطل پيروزىِ بنابراين،. آيد مى باطل نبود نور
 .است بنده استنباط اين. رود مى باطل آمد، حق وقت هر است، حق نبودنِ باطل

 باطـل،  بـودنِ  2پسيو حق، بودنِ 1اكتيو. متشكرم. است لطيفى نكته البته
 منتهـا . اسـت  لطيفـى  نكتـه  لباطـ  بـودن  4نگـاتيو  و حق بودن 3پوزيتيو يا

                                                 
1. Active 
2. Passive 
3. Positive 
4. Negative 
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 كـه  انتظـارى  آقـاى  سـؤال  و مطلب به گردد بازمى نيز زرگر آقاى توضيح
 .كنيم معنا چه را پيروزى باالخره

 
 شـود  مـى  عينـاً  هم گفتند ايشان كه را منظورى عكس: تاج مهندس آقاى 

 .كرد ادعا
 تـاج  مهندس آقاى بحث هم. كنم عرض را اين بدهيد اجازه بله،

 واقعـاً  انتظـارى  آقـاى  سؤال كه هد مى نشان زرگر دكتر بحث هم و
 چـون  كنيم؟ مى معنا چه را پيروزى باالخره. است بوده بجايى سؤال
 ايـن  جديـد  معناى آن و. است پيروزى براى جديدى معناى باز اين

 برابـر  در هسـتى  عـدم،  برابر در وجود نفى، برابر در اثبات كه است
 يـك  كـدام  كفّـه  اسـت  معلـوم  شودب مقايسه وقتى. دارد قرار نيستى

 تـا  نـدارد  وزنـى  اصـالً  نيستى چون اثبات؛ و هستى: است؟ سنگينتر
 ترجيح شخصاً من. وزن برابر در است وزنى بى است؛ سنگين بگوييم

 قـرار  خـودش  جـاى  در را تعبيـرى  برداشـتهاى  نوع اين كه دهم مى
 مطـرح  را اجتمـاعى  متعـارف  برداشـتهاى  همين بحث اين در. دهيم

 كردم عرض بحث اول در من كه كنم يادآورى هم را نكته اين. يمكن
 كه است اين تر درست رفته، كار به معنا سه به قرآن در باطل و حق
 حـق : شـود  مـى  تحليل معنا سه به اما معناست، دو  به كه شود گفته
 قـرآن  كـه  است معنا اين به. نيستى يعنى باطل برابر در هستى، يعنى
 آن مقابل در و هست آنچه معناى به حق. است حق خداوند گويد مى

 كفّـه  كـه  اسـت  معلوم صورت اين در خوب، .نيست آنچه يعنى باطل
 ديگـر  معناى يك حق ولى. ندارد وزنى باطل و است سنگين هستى

 .باشد نبايد آنچه يعنى باطل و باشد بايد آنچه معنى به حق: دارد هم
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 عـرض  كـه  سـوم  عنـاى م. كند نمى صدق تعبير اين قدرى صورت اين در
 باشـد  بايد آنچه قرآن نظر از كه است اين. است دوم معناى توضيح كردم

 هسـتى  گويـد  مى قرآن كه است اين آن و شده گرفته هست آنچه روى از
 از بايد را ما. باشد بايد و است عينى واقعيت يك اين يعنى است، جهتدار
 از باشـد  بايد آنچه تعيين براى پس. كرد شناسايى هستى جهتِ اين روى
 و حـق  مسـأله  جالـب  لطيفـه  اين كه داده دست به معيار يك هست آنچه
 بعـدى  گسـترده  بحثهاى زمينه كردم عرض كه است اسالم در حق مالك
  .است



  بودن حق تسليم





 الرَّحيم الرَّحمنِ اللّهِ بِسم
 ئِـهِ اَنبيا جميـعِ  علـى  والسـالم  والصلوةُ العالَمين رب الحمدلِلّهِ
 الهـداةِ  االَئِمةِ علَى و )ص( النَّبيينَ خاتَمِ سيدنا على و ورسلِهِ

 علـى  و علَينـا  والسـالم  صحبِه و آلِهِ مِن والخِيرةِ بيتِهِ اَهلِ مِن
 الصالِحين عِبادِاللّه

 ايـن  به رسيديم و كرديم مى تفسير را عمران آل سوره آيات از بخش يك
  :آيات

هدِى كَيفكَفَروا قَوماً اهللاُ ي عدايمـانِهِم  ب الرَّسـولَ  اَنَّ شَـهِدوا  و 
 .الظّالمينَ القَوم يهدِى ال واللّه البينات جائَهم و حقٌّ

لئِكم اوزاؤُهاَنَّ ج لَيهِمالمالئِكَةِ اللّهِ لَعنَةَ عالنّاسِ وعين واَجم. 
 .ينظَرون هم ال و العذاب عنْهم يخَفَّف ال فِيها خالِدينَ

 .رحيم غَفور اللّه فَاِنَّ اَصلَحوا و ذلِك بعدِ مِن تابوا الَّذينَ اِال
 و تَـوبتُهم  تُقبـلَ  لَن كُفراً ازدادوا ثُم ايمانِهِم بعد كَفَروا الَّذينَ اِنَّ

اولئِك مالضّالّون ه. 
 ء مِـلُ  اَحدِهِم مِن يقبلَ فَلَن كُفّار هم و ماتُوا و كَفَروا الَّذينَ اِنَّ

  مِن لَهم ما و اَليم عذاب لَهم اولئِك بِهِ لَوِافْتَدى و ذَهباً االَرضِ
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 .ناصِرينَ
 فَاِنَّ ءٍ شَى مِن تُنفِقوا ما و تُحِبونَ مِما تُنفِقوا حتّى البِرَّ تَنالوا لَن
لي بِهِ اللّهع1.م 

 

 آوردنـد  ايمان آنكه از پس كه بياورد راه به را مردمى خدا چگونه
 بـراى  هـم  روشـنگر  هـاى  نشانه و است حق پيامبر كه دريافتند و

 راه بـه  را تجـاوزگر  مـردم  خـدا  رفتنـد؟  كفر راه به باز آمد ايشان
 بر مردم همه و فرشتگان و خدا لعنت كه است اين كيفر. آورد نمى

 بـود،  خواهنـد  جاودانه رحمت از دورى و نتلع اين در. آنهاست
 داده مهلتـى  آنهـا  بـه  و يابـد  نمـى  تخفيفـى  آنها شكنجه و عذاب
 و زننـد  اصـالح  بـه  دسـت  و گردنـد  بـاز  كـه  آنها مگر. شود نمى

 آنهـا  اما. است مهربان و آمرزشگر خدا كه كنند شايسته را خويش
 كفـر  اهر در همچنـان  و رفتنـد  كفر راه به بعد و آوردند ايمان كه

 بـه  كـه  آنان. اند گمراهان و شود نمى قبول بازگشتشان رفتند پيش
 طال زمين همه اندازه به اگر اند مرده كفر حال در و اند رفته كفر راه

 دردناك اى شكنجه هم باز بپردازند، را خود كفر اين فديه و بدهند
 را آنچـه  وقتى تا رسيد نمى نيكى به هرگز. ندارند ياورى و دارند
 .داند مى خدا كنيد خرج را هرچه و كنيد خرج داريد دوست كه

 

 بـه  را نكـات  آن از برخـى  مـن  كـه  دارد وجـود  نكتـه  چند آيات اين در
 آيـات  و بهتـر  هـاى  زمينـه  بحثها آن در چون گذارم، وامى آينده هاى بحث

 .كنيم ادا را مطلب حق توانيم مى بهتر و آمد خواهد باره اين در فراوانترى
 روشـن  را بحث اين و است آيات اين متن كه بحث يك به پردازم مى
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 و اسالم بزرگ پيغمبر و قرآن كه بود اين آيات همه در بحث متن. كنم مى
. كنند تكميل را پيغمبر دعوت تا آمدند اجمعين عليهم اللّه  سالم هدى ائمه

 را پيغمبـر  دعـوت  كنند، مى معرفى را امامان اى عده كه طور آن تا، نيامدند
 چهره اين با را آنها كه كسانى از. كنند شروع را اى تازه راه و ببرند بين از

 كننـد  مـى  معرفـى  ـ  باشـد  اى درجـه  هـر  بـه  ـ  پيامبر راه ضد و قرآن ضد
 .است ديگر راهى آنها راه گويى. بيزارند

 درجـه  در اجمعـين  عليهم اللّه سالم هدى ائمه و پيغمبر و قرآن آنچه
 آيـات  اين در چيست؟ خواهند مى ما همه از زيربنا سنگ عنوان به و اول

 و حـق  برابـر  در بودن تسليم: چيست؟ اسالم خواهد؟ مى چه ما از اسالم
 . حقيقت

 
 است اسالم متن انصاف

: كه شود مى بدل و رد كاسب و مشترى بين گاهى عاميانه المثل ضرب اين
 المثـلِ  ضـرب  ايـن . است انصاف هم آن بس، و است كلمه يك مسلمانى

 چـه؟  يعنـى  انصـاف . نيست جدا انصاف از اسالم چون است، دارى هريش
 و بگـذار  ديگـرى  جـاى  را خـود  جريانى هر در و موضوعى هر در يعنى

 بينشـى  چـه  و كنـى  مـى  داورى چـه  ببين وقت آن خود، جاى را ديگرى
 انصاف معنى. انصاف شود مى اين داشتى را بينش همان هم باز اگر. دارى
 و بپسـند  را همـان  هـم  ديگران براى پسندى، مى خود بر آنچه: است اين
 و انصـاف  مـتن  اينهـا . مپسـند  هم ديگران بر پسندى نمى خود بر را آنچه

 .پذيرد نمى جدايى آن از هرگز يعنى. است اسالم متن هم انصاف
 

بِباَح ـا  لِاَخيكم  لِنَفْسِـك  تُحِـب و  اَكْـرِه  لِاَخيـك  ـاتَكرَهم  
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 1.لِنَفسِك
 ايـن  آدمـى  و خواهـد  مـى  را ايـن  قرآن آيين و قرآن انصاف، ودش مى اين

 بـا  نورزيـدن  دشـمنى  يعنى است، اين اسالم و بسازد؛ خواهد مى را چنين
 در مسـلمان  گيرى موضع. داشتن تسليم و صلح و سلم حق برابر در حق؛
 لَـو  و الحقَّ قولوا« پس. باشد او ضرر به حق اين ولو است، اين حق برابر
 بـراى  كوشـش  پـاى  كـه  آنجـا . اسـالم  متن در شود مى هم »نفُسِكُماَ على

 گذشـته  را، من را، خود بايد ديگر آيد مى ميان در حق پذيرش و شناخت
. كنـى  فراموش حق برابر در را اجتماعى و خويشى و قوم وابستگيهاى را،

 اگـر  شـنويد،  مـى  را سخن اين كه عزيز خواهران و برادران عزيز، دوستان
 ضـعيف  قـدر  چـه  ــ  تأسـف  كمال با ـ اسالمى امت در حالت ينا بدانيد
 سـنگ  و ايـم  مانـده  دور زيربنـا  سنگ اين از طور چه ما بدانيد اگر. است

 بـاز  و دارد، فـرق  قـدر  چـه  ديگـران  و خودمان خوبيهاى براى ترازويمان
 كـه  كسـانى  و خودمان ضعف هاى نقطه و بدهيها براى ترازو سنگ همان

 دارد؟ فرق قدر چه ديگران با هستيم طرفدارشان
 مـو  را كـوه  خودمـان  زشـتيهاى  ديـدن  از كه هستيم چگونه ما بدانيد اگر

 كـوه  را مـو  باشيم، نداشته دوستشان كه ديگران، زشتيهاى ديدن در و بينيم مى
 در و بينـيم  مـى  كوه را مو خودمان مثبت هاى نقطه و خوبيها ديدن در. بينيم مى

 كـوه  نداريم دوستشان كه آنهايى مثبت نقاط و خوبيها به نهادن ارزش و ديدن
 اسـت،  اسـقاط  اسـت،  ساقط كنيد، ول را فالنى گوييم مى. بينيم نمى هم مو را

                                                 
 : جمله از است شده وارد السالم عليهم ائمه كلمات در تعبير اين به مشابه عبارت .1

 »لهـا  تكره ما له واكره لنفسك تحب ما لغيرك فاحبب« يك، و سى نامه البالغه، نهج. الف
 احـب « هشـت،  و سـى  صـفحه  السـالم،  عليـه  اميرالمـؤمنين  االمام حكم فى الحمام عسج. ب

 .»لها تكره ما له واكره لنفسك تُحب ما لغيرك
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 جهـت  و دليل همين به تأسف، كمال با و. شود نمى پيدا كمال او در اصالً
 . است زياد خيلى واقعى اسالم با ما فاصله كه است

 خيلـى  مسـأله  اين روى اسالمى هاى بحث در من بينيد مى اگر دوستان،
 از ـ ايشان با كه آنهائى و ديگران و خودم روحى تحليل در چون دارم، تكيه

 منفى نقش و اسالم مثبت نقش كه ام ديده ام كرده زندگى ـ  دشمن و دوست
 و نـرفتن  حـق  بـار  زيـر  كفر، منفى نقش. دارد بسيار تأثير پوشى حق و كفر
 ام كـرده  لمس اخروى و دنيوى گوناگون هاى لطمه در قدر آن را، پوشى حق
 آيـد،  ميـان  بـه  اسـالم  از نـامى  وقت هر هم، عمر پايان تا من اگر شايد كه

 دارد اهميت قدر اين است؛ زنده اى مسأله من براى بكنم صحبت آن درباره
 دقـت  همه كنم مى خواهش. كنم مى بحث آن درباره است بار اول گويى كه

 محاسبه ايد داشته حال به تا كه را تماسهايى و گذشته و محيط وضع و كنيد
 خودمـان  زنـدگى  در نـرفتن  حـق  بار زير و كفر مخرّب نقش ببينيد و كنيد
 چه آمد مى حق به نهادن گردن و اسالم آن جاى به اگر و است بوده قدر چه
 بـه  درد ايـن  هـم  شما براى عيناً وقت آن. كنيد مطالعه را اين بياييد شد؟ مى

 هـم  شايد. است جانتان دم هميشه انگار كه آيد درمى دهزن درد يك صورت
 از صـحبت  بـار  هـر  مـن،  مثـل  هم شما و باشد درآمده اميدوارم و آمده در

 . باشد زنده شما براى مسأله و شويد گرم شويد، صحبت داغ شود مى اسالم
. يـابم  مـى  ضـعيف  را اسالم هم اجتماع درخشان هاى چهره با برخورد در
 در غالبـاً  وقتـى  چون خودمان، گويم مى. هرگز كنم، مى استثنا را خودم نگوييد

 هـم  مـن  خـود  شـامل  كـه  گويم مى "ما" كنم مى صحبت منفى هاى زمينه اين
 ديگـران  حـق  بـه  زحمـت  بـه  و ايم بهره كم دوريم، حق از. بود خواهد حتماً
 نداشـته  برخـورد  مـا  بـه  كه پاييم مى را مختلف جوانب خيلى. نهيم مى گردن
 كـه  شـرطى  بـه  هـم  آن رضا، عالمت به دهيم مى تكان سرى وقت نآ باشد،
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 وقتى كه آنجاست. است بعدى نتيجه حق، از حمايت. نبيند درست كسى
 حـق  از حمايـت  پاى شور، با عشق، با راحتى، به كرد، ريشه او در اسالم
 اسـت،  خـدا  كـه  قرآن فرستنده و قرآن گويد مى ما به آيات اين. ايستد مى

 يعنـى  قـرآن،  راه و قرآن كنندگان روشن خداست، پيامبر هك قرآن آورنده
 كاسـه  يـك  و كـالم  يـك  اجمعـين،  عليهم اللّه سالم هدى ائمه و پيغمبر
 بـراى  بودن، آماده حق پذيرش براى نكردن، مقاومت حق برابر در اسالم،

 آن عملى پذيرش براى و داشتن، باز هوش و گوش و چشم حق شناخت
 .زيربناست سنگ اين خواهند؛ مى ما از شتندا مساعد زمينه و آمادگى

  
 كفر برابر در سرسختى

 آزادىِ طرفـداران  اوقـات  گاهى تازد؟ مى كفر به اسالم قدر اين اسالم چرا
 ليبراليسـم  ورشكسـته  اصـول  بـا  تواند مى بشر كنند مى فكر كه ليبراليستى،

 و شـوند  مـى  ناراحـت  كنـد،  زنـدگى  اروپا نوزده قرن اوائل و هجده قرن
 نگيـرد؟  چـرا . گيـرد  مى سخت كفر برابر در قدر اين اسالم چرا گويند ىم

 بدهـد؟  نشـان  خواهـد  مـى  را چيـزى  چه شيطان و انسان آفرينش داستان
 زنـدگى،  راسـتِ  راه از بشـر  شـدنِ  منحرف عامل اولين بگويد خواهد مى
 بـال  يـك  اندازه به قدر؟ چه. كرد سرايت ديگرى به كه بود كافر يك كفرِ

 همان. كم خيلى كند؟ نفوذ آدم در توانست قدر چه شيطان. مترك يا مگس
 ايـن  كفـر  نقـش . كرد ايجاد دگرگونى قدر چه آدم زندگى در ببينيد را كم
 . است مخرّب قدر
 و كفـر  مخـرّبِ  نقش اين خواهيد مى اگر. دوستان كنم مى تكرار هم باز 
 روى ينكـه ا جاى به و كتاب مطالعه جاى به كنيد لمس را حق به ندادن تن

 مطالعات خودتان بر و دور. كنيد عينى دقتى بكنيد، ذهنى دقت من عرايض
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 آن و كنيـد  لمس را كفر گر تباه و مخرب و عجيب نقش تا دهيد انجام عينى
 كـافر  برابـر  در آن سخت و شديد گيرى موضع و قرآن آيات شنيدن با وقت

 نـرفتن،  حـق  بار زير و پوشى حق يعنى گويد، مى قرآن كه معنا آن به كفر، و
 مـا  كه است عاليى اصل چه كه كنيد مى تصديق هيچ، كه شود مى هضم قابل
 نـرفتن  حق بار زير و پوشى حق و كفر برابر در بايد. ايم داشته غفلت ن آ از

 ايمـان  مزه انسانى اگر باشيم؟ نداشته چرا. داشت خشنى گيرى موضع چنين
 شـخص  وقتـى  امـا  است، ىناجور آدم برود فرو كفر در و باشد نچشيده را

 نچشـيده  را ايمـان  و اسالم مزه بدبخت گويد مى كند مى حساب را كار آخر
 بـاز  و چشـيد  را اسـالم  و ايمـان  مـزه  بـار  يك آمد شخص اين اگر. است

 خيلـى  كارش و خورده كرم درون از خيلى كه پيداست كفر راه به برگشت
 و سـت ا مـادى  زنـدگى  مـنحط  كششـهاى  بازيچـه  پيداست و است خراب
 اسالم راه در چون ديد هم باز چشيد را اسالم مزه اينكه با آنهاست؛ بازيچه
 هـم  و بـرود  حق بار زير هم كه شود نمى و خواهد مى گذشت قدرى ماندن
 گذشـت  مـردِ  او و شـود  نمـى  اين ديد وقت آن باشد، نداشته گذشت هيچ

 در اتآي اين. است بدبخت خيلى ديگر اين. برگشت كفر راه به لذا نيست،
  .كند مى بيان چنين اين را قرآن گيرى موضع اشخاص گونه اين برابر

 و آوردنـد  ايمـان  كـه  را مردمـى  بيـاورد  راه بـه  طـور  چه ديگر خدا آخر
 و« دريافتنـد؟  را حـق  و اسـت  حـق  قرآن آورنده و اسالم پيغمبر كه دريافتند
 بـاز  امـا  آمد، هم كننده روشن معالئ. »البينات جائَهم و حقٌّ الرَّسولَ اَنَّ شَهِدوا
 در جـور  پـذيرى  حـق  بـا  كـه  محـيط،  و زنـدگى  ديگر هاى جاذبه تأثير تحت
 تواند مى چگونه ديگر خدا. رفتند كفرشان راه همان به و گرفتند قرار آيد، نمى
 قـرآن  را جواب بياورد؟ راه به چگونه ولى تواند مى البته بياورد؟ راه به را اينها
 قـرار  كـه  اسـت  ايـن  خـدا  قانون. »الظّالِمين القَوم يهدِى ال اللّهو«: كند مى بيان



 حق و باطل از ديدگاه قرآن     132

 تجـاوزگر  انسان. بياورد راه به زور به و بگيرد را تجاوزگر آدم دست نيست
 از خـود  خودبه را او و است آور بختى تيره او براى تجاوزگرى كه بداند بايد
 عـدل  و حق .هست هم عدالت اسالم دنبال به چون كند، مى دور اسالم راه
 همـه  اينهـا  امانـت،  صـدق،  عـدل،  انصـاف،  حق،. نيستند جداشدنى هم از

 .نيستند جداشدنى يكديگر از كه است همديگر گردن بر چنان دستشان
 هـم  عذابشـان . بماننـد  خـدا  لعنت در جاودانه بايد كه است اين كيفرشان

 كـه  ايـن  مگر ،»صلَحوااَ و ذلِك بعدِ مِن تابوا الَّذينَ اِال«. شود نمى داده تخفيف
. بـازگردد  و بدهـد  دست او به هوشيارى راستى به رفت، و آمد بار يك وقتى
 بـه  بازگشـت  و چشـيد  را اسالم مزه و آمد اسالم راه به بود، كفر راه در يعنى
 آن بـود،  بهتـر  خيلى اسالم مزه انگار ديد و كرد مزه مزه را كفر دوباره كفر، راه

 پيـدا  تـوفيقى  چنين آدمى اگر. بازگشت سالما سوى به قاطع صورت به وقت
 ايـن  اش نشانه و بيايد اسالم راه به باز كه )است كمياب و نادر خيلى كه( كرد
 جبـران  بـود  كـرده  خـراب  كـه  را چيزهـايى  آن تمـام  و گردد بازمى كه است
 و جـان  و جسـم  از راسـتى  به را حق راه از ارتداد آثار و گردد بازمى كند، مى

 ايـن  اگـر . »اَصـلَحوا « شود مى شويد، مى داشته اثر او در هك محيطى و شخص
 خـدا  سـنّت . اسـت  همـين  خدا سنّت هم باز ،»رحيم غَفور اللّه فَاِنَّ« شد طور

 فَـاِنَّ « گويـد  اينجـامى  و »الظّـالمين  القَوم يهدِى ال اللّه و« گفت آنجا چيست؟
اللّه غَفور رحمت و غفران شايستگى آدم اگر كه است اين خدا سنّت. »رحيم 
 . است موجود رحمت و مغفرت او جانب از همواره كرد پيدا را خدا

 و بشود داده گسترش خيلى دارد جا كه توبه به راجع است بحثى اين
 .بيايد توبه مفصلترِ آيات كه جايى براى گذاريم مى شاءاللّه ان

 بـه  ايمانشـان  از بعـد  كه آنهايى: »فراًكُ ازدادوا ثُم ايمانِهِم بعد كَفَروا الّذينَ اِنَّ«
  آيـه  اين ذيل. بتازانند كفر راه در بلكه بروند كفر راه به تنها نه و بروند كفر راه
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 چـه؟  يعنـى . نيسـت  پذيرفته آنها بازگشت يعنى: »تَوبتُهم تُقبلَ لَن«: هست
 ايشـان  توبـه  بكننـد  هم توبه اگر نه، يا شود، نمى نصيبشان بازگشت يعنى

 كـه  اسـت  دوم بحث به مربوط نكته آن اين چيست؟ اين شود؟ نمى ولقب
 و مرتـد  اقسـام  يعنـى  كنـيم،  مـى  واگذار آينده به هم را آن و كردم عرض
 در كـه  شـديدى  احكـام  روانى، و اجتماعى مبانى و قرآن نظر از آن حكم
 .هست مرتد درباره اسالم
 دسـت  بـه  بحـث  ايـن  براى بهترى زمينه كه ديگرى آيات به رسيم مى

 اسالم از انسان شود مى طور چه. است عرايضم اولِ بخش متمم و دهد مى
 كـه  اسـت  اى خميرمايه انسان، خميرمايه و فطرت آيا افتد؟ مى سو يك به
 بحث يك. كنم روشن خوب را اين دارم دوست آيد؟ نمى در جور حق با

 مقـدار  همـين  در مـايلم  و اسـت  مؤثر انسان شناخت در كه است انسانى
 . بشود روشن ما همه براى داريم كه وقتى
  

 حق و انسان ميان سازگارى
 موجـودى  انسـان  دارد؟ وجـود  طبيعـى  ناسازگارى حق و انسان ميان آيا

 ايـن  آيا ناپسند؟ حق است فطرتى او، خميرمايه و فطرت حق؟ ضد است
  است؟ ديگرى طور نه، يا است؟ طور

 و تـاريخى  مسـأله  يـك  گونـاگون  اديـان  و مكتبهـا  نظر از مسأله اين
 اين از همواره بدبينها. است شده بحث آن درباره خيلى كه است دار ريشه
 سرشـت  در شـر  و اسـت  بدى موجود انسان كه كنند مى ياد چنين مسأله
 از شـر  تجلـىِ  قـدر  آن بكنـيم،  اطرافمـان  و خودمان به نگاهى اگر. اوست

 دلچسب و آسان ما براى مطلب اين قبول بسا چه كه بينيم مى ديگران و خودمان
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 قـرآن  ولـى . رود مـى  كـج  كنيم مى نگاه چه هر را انسان راستى به و باشد،
 چيزى حق با اش رابطه و او خميرمايه و سرشت و فطرت و انسان درباره
. گويـد  مـى  قـرآن  آنچه بر مشاهده قابل داريم اى قرينه ما و گويد مى ديگر
 سـرِ  حـق  بـا  تنهـا  نـه  نانسا سرشت و خميرمايه و فطرت گويد مى قرآن
 پـاى  اينكـه  محـض  به چون دارد، اصيل پيوندى حق با بلكه ندارد جنگ

 چـه  بـا  كنـد  بيـان  را او شـدنِ  انسـان  خواهد مى و آيد مى انسان آفرينش
 خـود  روح از آن در يعنى ،1»روحِى مِن فيهِ نَفَخت«: كند؟ مى بيان تعبيرى
 .   دميدم

 دميـده  او در الهـى  روح كـه  قعىمو آن: شود؟ مى انسان چگونه انسان
 رابطـه  قـدر  ايـن  است مطلق حق كه خدا با انسان شود مى معلوم. شود مى

 خـدا  و حـق  بـا  انسـان  رابطـه  و اسـت  طور اين مسأله اگر. دارد نزديك
 طور چه را انحراف همه اين پس است بنيادى و دار ريشه و دار مايه قدر اين

 مـا  مختلـف  جيبهاى گوشه هر از كه كنيم چه را خروس دمِ اين بفهميم؟
  پيداست؟ و بيرون
  
 انتخاب رنج
 تمـام  بـا  شـد  دميـده  انسـان  ايـن  در كه الهى روح اين: است اين قرآن بيان

 اصـيل  خصوصـيات  آن. بگيـرد  قـرار  توجه مورد بايد اصيلش خصوصيات
 روى از صددرصد را كارش كه موجودى عالم، موجودات ميان در چيست؟
 انسان به كه الهى روح اين با همراه. خداست: كيست؟ هدد مى انجام اختيار
 الهـى  روح ايـن  بـا  تـو  گفتند. دادند او به هم كوچك مسؤوليت يك دادند
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 و پيكـرت  در كه خمهايى و پيچ و بندها الى البه از كه هستى آن مسؤول
 اختيـار  بـا  دارد، وجود اجتماع محيط و طبيعت محيط با پيكرت رابطه در
 . بگشايى روشن يا تاريك آينده سوى به را راه خود انتخابِ و

 افتخـار  كـه  هـر ! ايسـتد  مـى  هم لرزش پاى خورد مى خربزه كس هر بله،
 مسـؤوليت  سنگين بار بايد خواهد، مى را بودن خدا روح حامل و بودن انسان
 زمينـه  ايـن  در كـه  شـب  يـك . بكشد دوش به هم را كردن انتخاب و داشتن
: گويـد  مـى  كـه  افتـادم  بيگانـه  زبانهاى در لمثلا ضرب يك ياد كردم، مى بحث

 كـه  هـايى  جامعه در ببينيد،. "دارد نيز انتخاب رنج دارد انتخاب حق كس هر"
 و شـغل  و رونـد  مى كار سر به مردها آيد، مى كار سر انتخاب بدون حكومت
 مؤسسـه  يـك  در يـا  اداره در يـا  خانـه  در خانمهـا  و بـازار،  و اداره و زندگى
 هـم  حكومتهـا . دهـد  مـى  انجـام  را خود كار كس هر و شوند مى كار مشغول

 افتنـد؟  مـى  زحمـت  بـه  حكومت تعيين درباره مردم اصالً. روند مى و آيند مى
 انديشـيدن،  كـردن،  فكـر  در آيا دارد؟ معنا واقعى معناى به انتخاباتى مبارزات
 آنهـا،  شـناختن  شايسـته،  افراد كردن پيدا زدن، در آن و در اين كردن، حساب

 بگيرنـد،  دسـت  در را امـور  اختيـار  كه اين براى آنها كردن قانع و كردن مادهآ
 كننـد،  مـى  زنـدگى  خوابنـد،  مـى  خورنـد،  مى راحت مردم نه، هست؟ زحمتى
 . ندارند همديگر كار به هم كارى و روند مى و آيند مى هم حكومتها
 مهـ  انتخـاب  رنـج  ندارند، انتخاب حق عمالً مردم ها جامعه چنان در بارى،

 كـار  و كننـد  انتخاب زمامدار واقعاً بخواهند اى جامعه در شد قرار اگر اما. ندارند
 اسـت؟  مشـكلى  كـار  يا است آسانى كار بسپارند، خودشان منتخب دست به را

 يـك  بـر  آراء اكثريـت  الاقل كردن متمركز و آورى جمع آن از بعد و او شناخت
 يـك  مثـل  كوچـك،  كـار  كي بياييد. است مشكلى كار قدر چه گروه يك يا فرد

ا را جلسه يك مدرسه، يك شركت،  تـا  كنيـد  اداره گــروهى  و جمعـى  اداره ـب
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 آن. كنيـد  لمـس  را منتخـب  كـارگردان  دسـت  بـه  كـار  سـپردن  رنجِ اين
 آن دنبـال  بـه  كـه  بداند بايد باشد داشته انتخاب حق بخواهد كه اى جامعه
 . دارد هم انتخاب رنج

 دسـت  بـه  فكـرِ  بـه  كه هايى جامعه تشكس واقعى علل از يكى اتفاقاً
 را كـردن  انتخاب پررنج راه نيستند حاضر اما افتند مى انتخاب حق آوردن
 يعنـى . كردند دار رنگ مرده اصطالح به هوسهاى كه است همين كنند طى
 ولـى  كنـيم،  مـى  انتخـاب  ما و بشود داده كامل آزادى ما به كه كردند فكر
 شكسـت  وقـت  آن انـد؛  پختـه  خـود  بـراى  درهمى آشِ چه بينند مى بعداً
 كـه  نكردند درك اينها چون شوند، مى نااميد. شوند مى مأيوس خورند، مى

 خيلـى  او دسـت  به كار زمام سپردن براى گروهى يا فردى كردنِ انتخاب
 يـك  اين با و خواهد مى مهارت و خودسازى و آمادگى خيلى برد، مى كار

 . شود نمى نصيب صناريها شاهى
 رنـج  دارد، انتخـاب  حـق  كـس  هر": است جاندار انصافاً ثلالم ضرب اين
 پسـند،  حـق  خميرمايـه  و فطرت آن داشتن با انسان خوب،. "دارد نيز انتخاب
 هـم  را خـدا  راه حتـى  بيايد زندگى عمل ميدان در وقتى خداپسند، و خداجو

 و آورد نخواهـد  و نيـاورده  خودش راه به زور به خدا را او. كند انتخاب بايد
 ايـن  و برود انتخاب با بايد هم حق راه به برود، انتخاب با بايد هم خدا هرا به

 ميسـر  وقتـى  چـه  انتخـاب  اصالً چون، طور؟ چه. دارد زحمت خيلى انتخاب
 و كششـها  برابر در من وقتى ؟"كردم انتخاب من" گوييم مى وقت چه است؟
 يـك  بـه  را من مغناطيسى قطب هر و بگيرم قرار گوناگون مغناطيسى قطبهاى

 بـه  مـرا  يكـى  و كشد، مى طرف اين به مرا يكى گويم مى وقت آن. بكشد سو
 بايـد  را آنچـه  هوشـيارانه  و انتخـابگر  هستم انسانى من اما كشد مى طرف آن

 قاطعيـت  مغناطيسـها  آن از يكى به انتخابم با آيم مى من يعنى. كنم مى انتخاب
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 قاطعيـت  آن بـه  كسى چه اما هست، خودش جاى سرِ مغناطيس. دهم مى
 . من: دهد؟ مى

 تمـام  نـه  و قطبهاسـت  از يكـى  انسـان  پسند حق و دوست حق فطرت
 وجـود  نيـز  ديگـر  فطـرى  كششـهاى  اما دارد، وجود فطرتى چنين. قطبها
 اسـت  موجـودى  انسـان  نيسـت؛  يكدسـت  موجـودى  انسـان  چون. دارد

 .آميخته
 

 1نَبتَليه اَمشاجٍ نُطفَةٍ مِن االِنسانَ خَلَقنَا اِنّا
 

 معـرض  در را او بشـود  تـا  آفريـديم  هـم  در و آميختـه  اى نطفه از را دمىآ ما
 مثـال  عنـوان  بـه  مكـرر  كـه  طـور  همان نبود، درهم اگر واال. داد قرار انتخاب
 راه طـور  چـه  بايـد  انسـان  اسـت  معلوم كه يكطرفه خيابان در ام، كرده عرض
 قـرار  راه صـد  و راه چنـد  و چهـارراه  و راه سه و دوراه سر بر آدمى تا. برود
 قطبهـاى . نـدارد  معنا اصالً انتخاب كه نشود سرگردان راه انتخاب در و نگيرد

 و گــرا حـق  فطـرت  انسـان  در كـه  طــور همـين . اسـت  مختلـف  مغناطيسـى 
 منحـرف  حـق  از را او كه ديگر فطرى كششهاى انسان در هست، دوست حق
 نـه  فطرتش انسان: است اين سؤال اين به اسالم پاسخ پس. هست نيز كند مى

 آيـد  مـى  وجـود  بـه  كـه  وقـت  آن. روشـن  روشـنِ  نه و است تاريك تاريكِ
 او زنـدگى  در اگـر . روشـن  و تاريـك  هسـتى،  دم سـپيده  در است موجودى

 سـياه  يكپارچـه  و سـراپا  نكـن  فكر بينى مى كُشنده تاريكيهاى و سياه هاى لكه
 را هسـتى  بـر  مسلط و قاهر نورانيت زبده انسانهاى آن در اگر و .بود شده  آفريده

 دم سـپيده  آن در كـه  بـود  او خود اين. بودند داده او به اول از نكن فكر بينى مى
  دـكنـ  انتخـاب  ظلمـات  وادى سوى به راهى توانست مى خود انتخاب با هستى
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 و حيـات  سـرزمين  سـوى  بـه  راهى توانست مى و رود فرو تاريكيها در و
 وقـت  آن و كنـد  انتخاب روشنايى و نور سراسر جاودانىِ زندگى و نشاط
 روشـنى  بـرونش  و درون از كـه  ضـميرى  روشـن  انسـان  اين است شده
 اسالم بنابراين،. اوست خود انتخاب نتيجه و خود ساخته دو هر. تراود مى

 سبع حيوان تاريك موجود يك را انسان تا است بدبين نه انسان به نسبت
 نـه  گـوييم  مـى  هميشـه  مـا . است بين خوش حد از بيش نه و بداند درنده
 به نسبت اسالم بينىِ جهان و اسالم. بينى واقع بلكه بينى؛ خوش نه و بدبينى
 ،"امشـاج " اسـت  موجـودى  انسـان  گويـد  مـى . دارد بينانه واقع ديد انسان
 حتـى . زنـدگى  لحظـه  آخـرين  تا انتخاب پرزحمت سنگين حقِ با آميخته
 راه او بـراى  هـم  بـاز  كفـر،  راه بـه  گردد مى باز و حق راه به آيد مى وقتى

 . است باز بشود كه آنجا تا انتخاب
 

 1رحيم غَفور اللّه فَاِنَّ اَصلَحوا و ذلِك بعدِ مِن تابوا اِالالَّذينَ
 

 آمرزگـار  خداونـد  كـه  كنند درستكارى و توبه آن، از پس كه كسانى مگر
 .است مهربان
. اسـت  گذاشـته  بـاز  او براى را راه اين مندى قانون اين ابتدا، همان از
 فطـرت  انسـان،  نهـاد  در. است انتخاب داستان داستان، كه شد معلوم پس

 . دارد وجود آشنايى حق نوعى انسان، خميرمايه انسان،
 روى ابتـدا  ايـم،  نشسـته  اينجـا  االن كـه  مـا : كـنم  مى مطرح را سؤال اين
 ببينـيم  شناسيم، مى تاكنون كه آنهايى سراغ برويم بعداً كنيم حساب خودمان

 معرفتهـا،  فضـيلتها،  اخالق، مكارم شرح و بنشينند و ما پيش يايندب االن اگر
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 نشـنيده  را نـام  آن تاكنون ما كه نامى با را انسان يك رويهاى راست راستيها،
 را انسـان  يـك  باشيم، نداشته بغض و حب سابقه هيچ او به نسبت و باشيم

 علـى  نـام  بـا  نه را، السالم عليه على كنيد فرض مثالً جديد، كامالً نام يك با
 ترسيم را على چهره ديگر، نام با ايم، شده بزرگ ايم، شده زاده محبتش با كه

 بـه  نسبت ما درون ما، عواطف ما، قلب ما، دل آيا ببينيم بدهيم انصاف كند،
 خودمـان  اگـر  مـا  كنـد؟  نمى يا كند مى پيدا عالقه و عشق گرايش انسان اين

  نداريم؟ يا داريم دوست را خوبها آيا نيستيم خوب
 پاسـخى  چـه  ببينـيم  و كنـيم  عرضه نهادمان به واقعاً بايد كه است سؤالى

 را كسـى  مـن  كـه  آنجـا  تا كه كردم عرض مكرر بحث اين در من. شنويم مى
 انسـانهاى  كـه  آدمـى  ام، داشته برخورد حداقل يا انس يا گفتگو او با و ام ديده

 ايـد  ديـده  شـما  اگـر  .ام نديـده  باشد نداشته دوست را فضيلتها داراى و خوب
 انسـان . هستند هم شده مسخ آدمهاى نيست، مطلقاً گويم نمى من البته. بگوييد
 را خـوب  آدم يـك  حـاال  اگـر . گـويم  مى را بغض و حب سابقه بدون خوب
 همـه  مـن،  مقـام  من، اموال آيد مى عدالت اجراى براى بعد و كنند مى زمامدار

 را مـوارد  ايـن  اصالً. گويم نمى را اين شوم، مى بد او با و گيرد، مى را من چيزِ
 فضـايل  مكارمِ بياييد: گويم مى را آزمايش همين من. نكند نقل من براى كسى
 بـراى  را آن شـرح  و بدهيـد  مسـتعار  نـام  بـا  انسان يك به را السالم عليه على

 فـرد  ايـن  از قلباً شرور فرد آن ببينيد بگوييد؛ شناسيد مى كه انسانى شرورترين
 كنـد؟  مـى  محبت احساس نوعى او به قلباً يا است؟ تفاوت بى ؟آيد مى بدش
 شـمربن  بـراى  اگـر  حتـى  كـه  دهـم  مـى  احتمال من. است آزمايش يك اين
 كـربال  صحراى در( كنيد توصيف دورادور را السالم عليه حسين الجوشن، ذى

 بينـد  مى آنجا در شمر اينكه براى نياوريد، او روى به رو را السالم عليه حسين
 خود براى كه اى آتيه و مقام از بايد بسازد السالم عليه حسين با بخواهد گرا كه
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 دورادور را السـالم  عليـه  حسـين  )بگـذرد  اسـت  ردهـكـ  ىـبينـ  پيش
 در آيا است، چنان خصوصياتش است، اين حسين كه كنيد، توصيف

 نخواهد يا بود خواهد حسين آن به نسبت گرايشى و اى عالقه او دل
 ام داشـته  دقـت  و حساسـيت  موضوع اين روى چون نم اتفاقاً بود؟
. هسـتم  هـم  حـاال  همـين  و ام بوده شناخت و آزمايش حال در دائماً
. نشوم رو روبه ديدگاه اين از فردى با من كه بگذرد ماهى كمتر شايد
 است من شخصى مطالعه و تجربه نتيجه اين كه كنم عرض بايد بنده
 رفتـه  فـرو  شهوت، در رفته فرو انسانهاى با رخوردمـب محيط در كه
 و حـق  كـه  آنجا انسانها، همين درون در. ام ديده مكرر طلبى، جاه در

 مثبت گرايش نوعى نكند، پيدا تصادم ايشان شخصى منافع با حقيقت
 هـم  شـما  مشـاهده  و تجربـه  مـوارد  دقيق تحليل رـاگ. يافتم حق به

 و سانان درون در شود مى معلوم صورت اين در داد، را نتيجه همين
 كـه  چيسـت . دارد وجود گرايى حق نوعى انسان خميرمايه و فطرت

. منـافع  اصـطكاك : انـدازد؟  مـى  اثر از و كند مى خنثى را گرايش اين
 كـارآيى  و توانـايى  هنـوز  كـه  اسـت  گرايشى و گرايى حق اين يعنى

 نشـان  را خـود  عمـل  مقـام  در امـا  هست، گرايى حق. ندارد اجرايى
 . دهد نمى

 بكنـد؟  پيدا عملى خالق نقش فطرى گرايىِ حق اين كه بكنيم بايد چه
 رشـد  را آن تمـرين  و رياضـت  با خودسازى، و ممارست انتخاب، با بايد

 اگـر . بشـود  مسـلط  مـا  ديگرِ گرايشهاى بر كه بدهيم رشد قدر آن. بدهيم
 اين. است بيشتر انسان در ديگر گرايشهاى رشد زمينه نكرديم، را كار اين
 . است اسالم نظر
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 كمين در فتىآ
 انسـان  درباره اسالم نظر به راجع ديدگاهى كه كنم مى بندى جمع را بحث

 سـوى  بـه  را انسان تواند مى كه ديگر مغناطيسهاى و گرايشها. بود خواهد
 در آب از حـق  ضـد  عمـالً  كه كند جذب سويى به كند، جذب حق ضد
 دنشـ  قدرتمنـد  و رشـد  زمينـه  از شدنشان قدرتمند و رشد زمينه آيد، مى
 مسـاعد  و نيرومنـدتر  زمينـه  بلكه گرايش، خودِ نه. است بيشتر گرايى حق
 كششـهاى  قدرتمندى سنين در سالگى، بيست در جوان يك ببينيد،. است

 ببينيـد، . اولـى : او؟ گرايـىِ  حـق  يـا  است قويتر او جنسى گرايش جنسى،
 خـواهى  تجمـل  و دوستى تجمل است، فراهم او زندگىِ اوليات كه انسانى

 ببينيـد، . اولـى  هـم  بـاز  را؟ گرايـى  حق يا است آسانتر زدن دامن او در را
 و جـاه  و رياسـت  مسـيرِ  در ولـى  زنـدگى  اوليـات  از شـده  اشباع انسانِ
 يا زد دامن شود مى آسانتر او در را دوستى جالل و جاه است؛ طلبى جالل
 .منشى رياست گرايى، شوكت دوستى، جاه طلبى، جاه: را؟ گرايى حق

 اسـت  شب چند. است علم اهل براى بزرگى آفت چه يكى اين اتفاقاً
 بـا  كـه  كننـد  مـى  عمل طور همان ما با دوستان و آيم مى جلسه اين در كه

 مـن  البته. كنند مى ختم صلوات آيم مى من كه وقتى و ما لباسهاى هم سايرِ
 بـه  نـه  امـا  بفرسـتيد،  درود او دودمـان  و پيغمبـر  پاك نام بر دارم دوست
 .بشود منسوخ جلسه اين در كنم مى خواهش. من ودور مناسبت
 دانيـد  مـى  امـا . بـاد  دودمانش و پاك پيامبر بر خدا فراوانِ درود راستى به
 يكى: فرمود فرمود؟ چه پيامبر، دودمان درخشان چهره اين السالم، عليه على
 انسانهاى پرست، حق زنان و مردان راه سر بر شيطان دامهاى خطرناكترين از

 انسـانى . افتنـد  مـى  راه به او دنبال كه است كسانى كفش صداى ،پرست حق
  زمين به كه را كفش هزار دو صداى اگر. است اين گروِ در او دل كه هست
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 نگـران  دل باشـد  تـا  شش پنج اگر اما آيد، مى خوشش خيلى بشنود بخورد
 معممـانِ  از كه رسيد من دست به آقايى نامه امروز. هستند كم چرا كه است
 صـفا  و دلـى  سـاده  نوع يك از كه است اى خانواده از انصافاً. است دل دهسا

 مختصـر  مـن  بـا  قـم  در قبـل  سالها آقا اين. هستند هم معمم و برخوردارند
 خـيس  بـاران  آب در كـه  فرسـتاده  مـن  بـراى  اى نامه امروز. داشت آشنايى
 و كـردم  بـاز  كـه  بعـد . است آمده كجا از پرسيدم خود از من و بود خورده
 از كـه  بـود  ايـن  ايشان نامه ماحصلِ. است معمولى آن مطالب ديدم خواندم

 هسـت  فـراهم  برايت ها زمينه همه تو! فالنى بود كرده سؤال دلسوزى با من
 جاى به ام شنيده ولى ،)است نامه آن كالم تكيه اين( كنى زندگى آقايى با كه

 كار فالن حاال )برده اسم هم را سوابقى( كنى زندگى آقايى با بخواهى اينكه
 جـدا  را ات زنـدگى  و اى كـرده  انتخـاب  شـغلى  خودت براى و كنى، مى را

. دلسـوزى  بـا  واقعاً هم آن چرا؟ ببينم بگو. اى كرده چنان و چنين و اى كرده
 زيـانى  نه برد، مى من از سودى نه كه است آدمى. شناسم مى خوب را او من
 بـا  زنـدگى  راه مـن  چرا كه سوخته دلش صرفاً كه پيداست. كشد مى من از

 امـا  بامحبـت  عزيـزِ  دوست اى بنويسم برايش داشتم بنا. كردم رها را آقايى
 زنـدگى  آقايى با" به گرايش همين كه دانى نمى تو! خبر كم و غافل متأسفانه
 يـك  اسـت  ممكن است؟ آورده ناميم مى روحانيت آنچه سر بر چه "كردن

 خيلـى  و است آسان اين كند؛ پارسايانه و ساده خيلى را اش زندگى روحانى
 و رياسـت  سـرِ  امـا  بگذرد، چيزها خيلى سر از است ممكن. نيست مشكل
  .لغزد مى و لغزيده خيليها پاى كردنها ختم صلوات و آقايى
 بـودم،  آمـده  سـفرى  از مـن  كـه  بـار  يك كه كردم نقل دوستان براى 

 آقايانِ همين از يكى. گذاشتم نمى من و ببوسند دست خواستند مى دوستان
  مـن  پهلوى بازديد و ديد جلسه در نيست، صفا اهل خيلى كه علمى اهل
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 جـا  همان كنم، مى امتناع ببوسند را دستم اينكه از من كه ديد مى و بود نشسته
 شكنى صف آيى مى تو )پرخاش با هم خيلى( چنين چرا گفت؛ و نياورد تاب
 را دسـتت  بگـذار . گـذارى  مـى  بـدعت  علم بااهل مردم مناسبات در. كنى مى

 كـه  خلوت. شود خلوت بگذار حاال، نه دهم مى بعد را جوابت: گفتم. ببوسند
 اينكـه  بـراى  كـنم؟  مـى  خوددارى كار اين از من چرا دانى مى: گفتم او به شد
. بشـوم  خـورده  كـرم  تـوانم  مـى  درون از مـن . بشـوم  خراب خودم ترسم مى
 بـرد  اسم و گويى، ىم چه: گفت. ترسم مى خودم بر. بشوم خراب خواهم نمى
 مـن : گفـتم  انـد؟  بـوده  مردم بوسىِ دست اسير فالن و فالن كنى مى فكر تو كه

 تـك  دربـاره  داورى چـون  نبر، شخص نام. كنم نمى قضاوت اشخاص درباره
 ديگـر  كـه  ايـن . ترسـم  مى خودم بر گويم مى من. است مشكلى كار افراد تك

 هسـتى،  ضـعيفى  آدم تو بگو. كن حساب خواهى مى چه هر تو. نيست حرفى
 امـا . كـنم  اغفال را خودم توانم نمى كه من ولى. هستند قويتر تو از خيليها بگو
 تواضـع  حد از بيش برايت جا اين در خواهم نمى چون. دارم سؤالى تو از من

 خـواهم  نمـى  را خـودم  كـه  طـور  همين. باشم كرده اغفال را تو كه باشم كرده
 مـن  به اللّه بينُ و بينُك بيا،. باشم كرده لاغفا خواهم نمى هم را تو كنم، اغفال
 بـرد  اسم كه را آنهايى( بينى مى نزديك از كه گوناگونى هاى چهره اين در بگو
 شـيخ  گفت مثالً . بودايم نديده را آنها زيرا بگذار كنار را آنها گفتم بودند، دور

 زديكـان ن از و بگـذار  كنـار  را آنها گفتم. دانم نمى گفتم بود؟ طور چه انصارى
 در صـلواتها  و سالم و بوسيدنها دست اين اسير كه بده شهادت را يكى ).بگو

 حرفها اين تمام روى نهادن پا و حق از حمايت پاى كه جايى و است زندگى
. كنـد  نظـر  صـرف  آنهـا  همـه  از و بـرود  حق سمت به است حاضر آيد پيش

 گفـت  و كـرد ن جدل كه بيامرزد را پدرش خدا هم باز. ماند لنگ! بده شهادت
 حاضـر  شناسى مى كه آنها ميان در كه تو! حسابى مرد: گفتم. بگويم توانم نمى
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 و كنـى  مـى  فاسـد  را مـا  دارى چـرا  بگذارى، نفر يك روى دست نيستى
 تـو  بـه  مـا : گفـت . شـوم  مـى  خورده كرم هم من كنى؟ مى فساد به دعوت
 و شناسـم  مـى  تو از بهتر را خودم من! داشتيد بيخود: گفتم. داشتيم اميدها

 . هستم شدن خراب قابل هم من گويم مى
 حسـاب  ناپـذير  خرابـى  موجودى عنوان به كس هيچ روى! جامعه اى
 خواندم مى برايتان را آن از قسمتى تا بود اينجا البالغه نهج كاش اى! مكن
 رضـى  سـيد  چـون  بزرگوارى مرد الاقل. گويد مى چه السالم عليه على كه
 السـالم  عليـه  علـى  زبـده  كلمات عنوان به خواهد مى وقتى عليه اللّهحمةر

 اصـول  جزء اين! جامعه اى 1.كند مى نقل چه كند نقل زمينه اين در چيزى
 ناپـذير  خرابـى  موجودى عنوان به موجودى هيچ روى كه  است مسلمانى
 كـرده  روشـن  را تكليـف  عصـمت  مسـأله  در كه هم شيعه. مكن حساب
. اسـت  معينـى  چهارچوب در فقط عصمت بحث حدود گويد مى و است
 معصوم برابر در رفتار از باالتر رفتارى ديگرى فرد هر روى چرا وقت آن

 حملـه  آمـاج  علمـى  هاى حوزه طرف از ما برجسته اساتيد از يكى داريد؟
 بـود  نوشـته  علمـى  كتاب، يك پاورقى در كه اين براى چرا؟. گرفت قرار

 بـوده  كـم  العـاتش مط زمينـه  اين در قدر، جاللت همه با كتاب اين مؤلف
 حـدود  به مربوط اين. كوباندند را او بود نزده بدى حرف كه اين با. است
 . است قبل سال بيست

 ميـدان  در اسـت  موجـودى  انسـان  كـه  گويـد  مـى  انسـان  دربـاره  قرآن
 اثـر  او بـر  خواهنـد  مـى  گونـاگون  مغناطيسى قطبهاى كه درهمى مغناطيسى
  خودى به قطبها،. بكشد خود سمت به را او خواهد مى قطب هر و بگذارند

 

                                                 
 فَـاِنّى : اسـت  آمـده  آن از بخشى در كه البالغه نهج هفتم و دويست خطبه به است اشاره .1

ء اُخطِى اَنْ بِفَوقِ نَفْسى فِى لَست نُ ال وامء فِعلى مِن ذلِك. 
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 كننـده  تعيـين  نقش. ندارند باشد داشته كننده تعيين نقش كه قدرتى خود،
. او انتخـاب  و انسـان  خـودِ  دست به: است؟ شده داده كسى چه دست به

 بـه  هوشـيارى  يـك  منتهـا . اسـت  انتخاب همين در هم انسان كار مشكل
 اول بفرماييـد،  دقـت  خوب( قطبها اين از بعضى: گويد مى. دهد مى انسان
 )هسـتند  بـالقوه  همه و اند مساوى تقريباً همه بار اول. نيست طور اين بار

 بـا  تـو ! بـاش  مواظـب  هوشـيار،  انسـان  اى. است فراهمتر رشدشان زمينه
. بكـوش  و بده گرايى حق به را رشد زمينه خودسازى و تمرين و رياضت
 بيـرون  آب از را خـودت  گليم و برسانى منزل به را خودت بار تا بكوش
  .بكشى
  

 انسان در قوى هاى جاذبه از يكى پرستى، ثروت
 قطبهـاى  از يكـى  كـه  دوستى، ثروت از جالبى بسيار طور به ذيل آيات در

 پـول  دنبـال  كـه  آنهـايى  بـراى . كند مى صحبت است، نيرومند مغناطيسى
 كـرد،  تهيـه  آن بـا  شـود  مى را چيز همه باشد پول اگر گويند مى و هستند
 و دوسـتى  ثـروت  و پـول  چـون  است، پول زيربنايش چون را ارتىپ حتى
 نيرومند خيلى و شود مى چله و چاق راحت خيلى كلفت دم مغناطيس اين

 . بگذارد اثر انسان زندگى بر تواند مى و است
 پيونـد  عمق درك افراد از بعضى براى كه باشم خوانده هم شايد يا ام ديده
 آور تعجـب  برايشـان  اينجا در آيه اين نِبود اصالً و است مشكل قرآن مطالب
 تَنـالوا  لَن« كند؟ مى كار چه اينجا در آيه اين اند پرسيده كه حدى تا است بوده
 نكتـه  همـين  در آن ربط دارد؟ ربطى چه اينجا به »تُحِبون مِما تُنفِقوا حتّى البِرَّ

 و اسـالم  راه از ارتدادشـان  و انحـراف  قبـل  آيـات  در كـه  كسـانى  آن. است
 چـه  تـأثير  تحت بود، شده بحث شان درباره و روشن گرايى حق و پرستى حق
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 كـه  ثروت، و پول جمله از مختلف عوامل گردانند؟ مى رو حق از عواملى
 در دوسـتى  ثـروت  كه دهد مى نشان قرآن در انفاق آيات زياد تعداد اتفاقاً
  :گويد مى طور اين اينان به. است بوده گيرى همه بيمارى قرآن محيط

 

 االرضِ ء مِـلْ  اَحدِهِم مِن يقبلَ فَلَن كفّار هم و ماتُوا و كَفَروا الَّذينَ اِنَّ
 1ناصِرين مِن لَهم ما و اَليم عذاب لَهم اولئِك بِهِ افْتَدى لَوِ و ذَهباً

 

 قـرار  ثـروت  و پول مغناطيسى قطب نيرومند جاذبه تأثير تحت كه كسانى
 بـا  گرايـى  حـق  اصـطكاك  دليـل  به حق، ضد و قح دوراهى در و گرفتند
 راه بـه  و حق ضد راه به و روگرداندند حق از دوستى، پول و گرايى ثروت
 كفـر  حـال  در و شـدند  آلـوده  كفر به و افتادند دور اسالم از و رفتند كفر

م  و ماتوا و«: نشد نصيبشان بازگشت و توبه توفيق و مردند بـه  ،»كُفّـار  هـ 
 بـر  را ثـروت  مغنـاطيس  و كـردى  دوسـتى  پول كه حاال گوييم مى ايشان
 اندازه به اگر حاال. است دادن پس حساب موقع داشتى، مقدم حق كشش
 كـه  رفتى جايى به. ندارد سود تو براى اى ذره بدهى طال زمين روى تمام
 پـارتى  ديگر آنجا. »ناصِرين مِنَ لَهم ما و«: خريد شود نمى پول با را پارتى
 . خريد پول با شود نمى را آنجا پارتيهاى ونچ ندارند هم

 آيـد  مـى  اسـالم  وقـت  آن. است مربوط هم به جمالت اين قدر چه ببينيد
ون  مِمـا  تُنفِقوا حتّى البِرَّ تَنالوا لَن«: كند مى بيان دستور يك مردمـى  اى: 2»تُحِبـ 
 سـعادت  و نيكى و بِرّ به است زياد شما روى پول و ثروت مغناطيس نفوذ كه
ـ  انـجانتـ  و دـداري دوست را آن كه پولى نـاي از كه وقتى اـت دـرسي مىن  هـب

                                                 
 .91 آيه عمران، آل سوره .1
 .92 آيه عمران، آل سوره .2
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 چه هر: 1»عليم بِهِ اهللاَ فَاِنَّ ءٍ شَى مِن تُنفِقوا ما و«. كنيد خرج است بسته آن
 ايـن  قـدر  چه. كنيد مى كار چه دارد خبر خدا و رود نمى بين از كنيد خرج
 بـا  ارتبـاط  در دارد و است يدهچسب آن به است، مربوط قبلى بحث به آيه
 و كفـر  عامـل  كـه  گويـد  مـى  سـخن  جمعـى  برابر در. گويد مى سخن آن

 نظـر  بـه . گرايى ثروت: چيست؟ گرايى حق و حق و اسالم از آنها انحراف
 را شـد  گفتـه  كـه  را مطالـب  ايـن  از يكى زند مى حرف آنها با وقتى شما
 كـرده  تمـام  را بمطلـ  تـا  بگـوييم  را آن تمـام  بايد يا كرد حذف شود مى

 باشيم؟
 پيـدا  توفيق بحمداللّه قرآن روشنگرى و تفسير قانون پيروى به هم ما 

. بگـوييم  باشـيم  كـرده  تمـام  را آن حـق  كـه  آنجـا  تا را مطلب كه كرديم
 پول و ثروت و حق پاى كه آنجا كه نشود پيدا كسى ما جمع در اميدوارم

 كـه ( هسـت  هـم  اگـر  و بگيـرد  را ثـروت  و پـول  جانـب  آيد مى ميان در
 توفيـق  ايـن  خـدا  )پـايين  و بـاال  درصـد  يـك  با منتها هست، القاعده على

 و انسـانى  دونِ مـنجالب  ايـن  از را خـود  كـه  بدهـد  مـا  به را خودسازى
 دوراهـى  سر بر راستى به و بياوريم بيرون خليفةاللّه انسانِ براى ناشايسته

 كـردن  عمـل  كه آسان نسبتاً است آرزويى. برويم حق راه به ثروت و حق
 رنـج  كه باشد هوشيار دارد انتخاب حق كس هر. است دشوار بسى آن به

ــه صــلَّى و والحمدللّــه. دارد نيــز انتخــاب  آلــهِ و محمــدٍ ســيدِنا علــى اللّ
 .الطّاهرين
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