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 پیشگفتار

 زیر زاده، مفتی احمد کاکه 9۲ شماره نوار ی شده پیاده ی ترجمه نوشته، این

. بود شده ضبط فارسی، زبان به ۷۵۳۲ سال در که است «توحید اساس» عنوان

 یرغ از استمداد و استعانت باب در اسالم نظر: »مورد در پرسشی ی نتیجه مطالب،

 هب احمد کاکه.« دهند می انجام را عملی چنین که است کسانی وضعیت نیز و خدا

 این اگرچه. دهد می پاسخ شده طرح های پرسش به حال، اقتضای به و تفصیل

 تمثیالت و تبیینات با احمد کاکه اما است، فلسفی - کالمی هایی پرسش ها، پرسش

 کلش ترین ساده و شیواترین به را مطلب و کاسته آن صعوبت و غموض از گوناگون،

 :که است توضیح به الزم. است داده ارائه ممکن

 از است، شده احمد کاکه از دیگری های پرسش مطالب، ی ارائه هنگام چون. 

 رب ما سعی اما کنند، تکرار جا چند در را مطالب برخی اند، بوده ناچار ایشان رو این

 .شود خودداری الزم غیر و تکراری مطالب ذکر از امکان حد در که بوده این

 اریع مطالب، است، شفاهی بحثهای نوع این رایج و مرسوم ی شیوه که گونه آن. 

 شتار،نو به گفتار از قالب تبدیل و ترجمه در که بوده پیرایشی و ویرایش نوع هر از

 تهپیراس و ویراسته متن، نرسد، آسیبی مطالب محتوای به که حدی تا شده سعی

 .گردد

 وشته،ن این ی پیچیده محتوای دلیل به شود، می توصیه ارجمند خوانندگان به -

 .باشند داشته را الزم تأمل و دقت آن، بهتر درک و فهم برای

 رسانی مکتب قرآن کردستانپایگاه اطالع

 



 

  



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 دین روح با آیا و دارد جایگاهی چه اسالم در خدا، غیر از استغاثه و استمداد -

 می انجام را عمل این که کسانی وضعیت همچنین، خیر؟ یا دارد همخوانی

  است؟ چگونه دهند،

***** 

 :کنیم می بررسی جهت دو از را مسأله کوتاه و ساده خیلی

 یعقیدت و فکری مبانی نظر از ها استعانت و ها استغاثه و استعدادها ارزش یکی -

 اسالمی

  خدا غیر از خواهان یاری و مددجویان حکم دیگری، -

 است عبارت اسالمی، دیانت اصوال: گفت باید خالصه طور به اول، مطلب مورد در

 اسالم، در. اند دیگر برخی زیربنای و پایه آنها، از برخی که مطالب ای مجموعه از

 آن، از پس. دیگرند مسائل ی همه زیربنای و پایه ،«دینی باورهای» و «عقاید»

 و «ناآگاه روان شناخت» سپس و شود می مطرح «جهانبینی» و «تفکر طرز

 .«مردم با او روابط» و «اعمال» ،«انسان تکلیف» نهایتا و «اخالقیات
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 کاک احمد مفتی زاده

 است، دیگر مسائل زیربنای که عقاید، قدر هر و است مقدم عقاید، دین، در بنابراین،

 قاید،ع اصول یا عقاید،. است دین استواری بر داللتی و نشانه باشد، استوار و محکم

 انسان آگاهی و علم فکر، ک، در تمام که هایی مسئله ترین اساسی: از است عبارت

 هستی: اینکه از عبارتند ها پرسش این ترین مهم. گردد برمی مسائل آن به ها،

 و است کاره چه انسان چیست؟ هستی انجام و منتها چیست؟ هستی مبدأ چیست؟

 تشکیل را اسالمی عقاید اصول تنها نه ها، پرسش این ی مجموعه دارد؟ وظایفی چه

 مسائل مامت اساسا که بریم می پی نکته این به دقیق، تحلیل و تجزیه با بلکه دهد، می

 .شود می ختم مذکور های پرسش به گوناگون علوم

 توانند می مسائل، این ی همه و شود، می تشکیل متعددی«  مسائل» از علمی هر

 جمع.  است گوناگون مسائلی ههم اتحاد مایدی که اصلی - اصل یک محور حول

 در لمع یک عنوان به توانند نمی مسائل این باشد، نداشته وجود اصل این اگر. شوند

 جبر،: ظیرن مختلفی علوم از را گوناگونی مسائل اگر که ای گونه به. بگیرند قرار هم کنار

 هم اب سنخیتی چون دهیم، قرار هم کنار در منطق، و فلسفه طبیعی، فیزیک، شیمی،

 مه کنار را جبر مانند ، علم یک گوناگون مسائل اگر اما. است اشتباهی کار ندارند،

 معل ی شاخه از نظر صرف این، بر عالوه. است درست هستند، سنخ هم چون بیاوریم،

 اب است، تری بزرگی هشاخ ی مجموعه زیر که را علم چند توان می ریاضیات، در جبر

 است، جداگانه علم یک خود خاص جای در و مستقل صورت به آنها از یک هر آنکه

 معج اصل یک زیر در ، است مطرح ریاضیات تمام در که.  مشترک موضوعی به نسبت

 .کرد

 لمع یک واحد، موضوع اعتبار به را ریاضیات علوم از علم چند توانیم می بنابراین

 بیعیط علوم در که آنچه. برد کار به توان می طبیعی علوم در نیز را شیوه این. بنامیم

 ار  طبیعیات توان می پس. است آن انفعاالت و فعل و زمین به مربوط شود، می مطرح
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 توحیدساس ا

 نای. داد واحد علم یک ساختار آن به و کرد ذکر هم کنار در مشترک موضوع یک در نیز

 :برسیم بزرگ ی دسته سه به که داد ادامه توان می آنجا تا را بندی دسته

 ریاضیات -

  طبیعیات -

  الهیات -

 .کند می بحث ها مقیاس و نسبتها ارقام، اعداد، ی درباره آنچه یعنی ریاضیات،

 .وردآ می میان به سخن هست، آن در آنچه و زمین ی درباره که آنچه یعنی طبیعیات،

 .کند می بحث حقیقتها ی درباره نیز الهیات

 ریفتع واحد مسئله یک برای مسأله، سه صورت به توانیم می نیز را شاخه سه این

 یجهنت این به کنیم، می بررسی را علوم مختلف های رشته مسائل که وقتی. کنیم

 مشترک، موضوع این و دارد جریان علوم این تمام در مشترک موضوعی که میرسیم

: چون مسائلی. آید می شمار به آن از جزئی هم انسان که است «هستی چیستی»

 به - انسانی هادار  چگونگی و انسان ی وظیفه هستی، منتهای و مبدأ انسان، هستی،

 مطرح علومی ههم در که است مسائلی ترین مهم از ، - بعدی چند موجود یک عنوان

 سائلم همان به دارد، وجود مختلف علوم در امروزه که مسائلی میلیونها بنابراین. است

 .گردد می بر مذکور

 حمطر  دین در همه از بیش که است مسائلی از انسانی و هستی به مربوط مسائل

 دقیق و علمی صورت به را انسان تربیتی روش دین، که میدهد نشان نکته این. شود می

 .است نموده معرفی انسان برای اساس، و پایه عنوان به را مهم مطالب و کرده بررسی

 در. است شده آغاز صورت همین به که شود می دیده علوم، تطور تاریخ به نگاهی با

 هنتیج. است بوده مطرح چیست؟ هستی و چیست؟ انسان: چون هایی پرسش ابتدا

 آمده پدید دیگر علم چند علمی هر از و آورده وجود به را علم چند نیز ها پرسش این ی
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 کاک احمد مفتی زاده

 کیی شده، طرح مسائل موضوع مقطع، از چه و کنیم آغاز علوم مبدأ از چه بنابراین. اند

 .است

 باید، ازآغ در علم، یک گوناگون مسائل یادگیری برای که فهماند می ما به مطلب این

 خواهد عبث و سطحی کاری شود، تالش هرچه وگرنه،. گرفت یاد را علم آن موضوع

 بخواهد نگرفته، یاد را اعداد هنوز که آموزی دانش که است این مانند امر این. بود

. است هبیهود کاری چنین تردید بدون. بیاموزد را ریاضی ی پیچیده فرمولهای و مسائل

 ریاضیات و حساب موضوع عنوان به را اعداد باید اول، مرحله در آموزی، دانش چنین به

 .پرداخت ریاضی پیچیده فرمولهای و مسائل به سپس و داد یاد

 مسائل تمام الفبای و ها ارزش همه ی زیربنای عقاید، اصول

 در نیز، علم آن متعدد مسائل. است «علم آن موضوع به وابسته علمی، هر ارزش 

 هک یابیم می در مقیاسی، چنین با. یابند اتحاد توانند می علم، همان موضوع کنار

 اراختی در که مختلفی علوم مسائل تمام در و انسان مسائل ی همه در اساسی موضوع

 گرفته ت،ریاضیا و فلسفه: مانند ها علم ترین عقالنی و ترین پیچیده از دارد، قرار انسان

 آنها دین، که گردد می بر اصولی به همه داروسازی،: مانند علمها، ترین آزمایشگاهی تا

 گوناگونی علومی ههم الفبای حروف همانند عقاید، اصول. نامد می «عقاید اصول» را

 .است آن آوردن دست به پی در بشر که است

 ناگونگو مسائل به علوم، موضوع به توجه بدون انسانها اگر شد، اشاره که گونه همان

 لیمشک چنین با ما امروز دنیای متأسفانه،. است سطحی بسیار کاری بپردازند، آن

 حال رد صورت پیوسته به علوم، موضوع به توجه بدون انسانها یعنی. است شده مواجه

 درمانده علمی، پیشرفت همه این با امروز بشر که است این. هستند آن مسائل یادگیری

= ) موضوع بدون مسائل طرح امر این علت تردید بی. است فراوان مشکالت گرفتار و

 .است( عقاید اصول
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 توحیدساس ا

 غفلت مورد چنان هستی و انسان مورد در اساسی های سؤال طرح امروز دنیای در

 و اند کرده اصل را علوم. است دیگر مسائل ی همه بر فرع انسان گویی که شده واقع

 .باشد برعکس باید قضیه که حالی در. علوم فدایی را انسان

 تالش از مطلوبی ی نتیجه اما کنند، می زیادی های تالش ها انسان اینکه علت

 علوم ، آگاهی از نیز و خود، اختیار در موجود فراوان های نعمت از و برند، نمی هایشان

 انسان،» مجموع، در و کنند، نمی جانبه همه ی استفاده خویش فراوان شناخت و

( انانس خود)=  شده، گفته مسائل مشترک موضوع که است این ،«نیست خوشبخت

 .است شده فراموش

 خود به اما شود، می بحث هستی جزئیات و انسان گوناگون مسائل باب در امروزه

 یها مصلحت و او، سرنوشت انسان، که زمانی تا. شود نمی پرداخته انسان و هستی

 ندک می ایجاد را وضعیتی و است سطحی ها تالش ی همه نباشد، روشن آدمیان بر وی

 از تر تبدبخ بشر علمی، پیشرفت همه این وجود با: است کرده گرفتار را امروز بشر که

 یگر،د مقیاسی در حتی یا کنیم، نگاه واحد یک عنوان به را انسان اگر. است گذشته

. است امروز همین ی مانده عقب بشر از تر بدبخت امروز، ی پیشرفته و متمدن بشر

 ینابسامان از کمتر امروز، دنیای ی مانده عقب ی جامعه های آشفتگی و ها نابسامانی

 ی هکشند بیماریهای بیشتر و است امروزی ی پیشرفته ی جامعه های آشفتگی و ها

 ای وحشی صورت به که قبایلی. است پیشرفته های جامعه مخصوص روانی، و روحی

 و عصبی های ناراحتی کمتر دچار اند، مانده عقب و کنند می زندگی وحشی نیمه

 و هیجانات مدرن، زندگی و ترقی از ناشی های بیماری. شوند می روانی های اضطراب

 .است عصبی فشارهای

 رد شوند، می طرح «موضوع» بدون «مسائل» که آنجایی از کرد، تأکید دوباره باید

 اصل ن،دی نظر در که است این. نیست بشر سعادت ی مایه پیشرفت، همه این نتیجه،
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 کاک احمد مفتی زاده

 را موضوع این. است گوناگون مسائل همهی موضوع که است حقیقتی چیز، همه

 .نامند می «عقاید اصول»

 فتصاد روی از هستی،: اینکه جمله از. پردازد می متعددی مسائل به عقاید، اصول

 زنی انسان. شود می اداره اراده، و آگاهی دقیق، نظم با است، نیامده وجود به اتفاق و

 انسان چون اما. باشد داشته صحیحی عملکرد باید و دارد ای وظیفه هستی در

 هیچ بشناسد، کامل را خودش تواند نمی هرگز و است پیچیده و بعدی چند موجودی

 از اعم موجودات، سایر که گونه همان و کند ریزی برنامه خود برای تواند نمی گاه

 توانا آفریدگار و ندارند را خود برای برنامه تعیین توانایی حیوانات، و طبیعی موجودات

 همان ایدب و است آفریننده ی برنامه نیازمند نیز انسان کند، می ریزی برنامه آنها برای

 تر ممه بسیار که - اش انسانی وجود برای ساخته، برنامه او مادی وجود برای که کسی

 .کند ریزی برنامه.  است

 کرده تنظیم ما، خود ی اراده بدون انسانها وجود در در را انفعاالت و فعل این خدا

 غذا و آب به زمانی چه دهیم تشخیص تا آورده وجود به ما در را غرایز که است او. است

 ناشناخته و پیچیده مسائل به انسان زندگی انسانی ی جنبه. کنیم می پیدا نیاز خواب و

 یرغ بعد برای بنابراین. است آن طبیعی و حیوانی ی جنبه از تر مهم بسی - روان ی

 وضع یتوانای انسان که حالی در. هستیم نیازمند بیشتر خدا ی برنامه به انسان، مادی

 وضع قانون خود بعد ماورایی برای تواند می چگونه ندارد، را خود غرایز برای قوانین

 کند؟

 یمهه دانش از استفاده با آیا: کرد طرح نیز دیگر ای شیوه به توان می را مسأله این

. است منفی جواب یقینا نمود؟ ریزی برنامه بشر مادی بعد تنها برای توان می انسانها

 حتی که کنیم تصور است احمقانه داریم، انسان از که شناختی با بنابراین

 دبشناس - روانی و روحی بعد از بخصوص - لحاظ هر از را انسان انسان، دانشمندترین
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: ندک می روشن بهتر را مطلب ساده، ی معادله یک. ندارد امکان منطقی نظر از اساسا و

 رگزه و گردد می تر پیچیده وجودش شود، می بیشتر دانشش و شناخت قدر هر انسان

 .بشناسد را خود که رسد نمی جایی به

 نسانا میلیونها برای بشناسد، را خود تواند نمی که کسی است شایسته آیا حال

 وجود گردی ابعاد برای که نماید ریزی برنامه انسان برای باید کسی کند؟ ریزی برنامه

 وسیله به انسان، برای خداوند که است رو این از. است کرده ریزی برنامه انسان

 ابالغ هاانسان به تا فرستد می برنامه هستند، - ع - پیغمبران که خود، جانب از مأمورانی

 .کنند

 ت،اس بعد یک دارای که - حیوان با زیادی های تفاوت خود، گوناگون ابعاد با انسان

 انسان زندگی جهات که حالی در. است حالت یک دارای حیوان زندگی. دارد به

 هک اختیاری با. باشد بد یا خوب نهایت بی تواند می که ای گونه به. است نامحدود

 . باشد داشته «انتخاب حق» تواند می است، داده او به خداوند

 ایدار  تازه موجود این بدی و خوبی و یابد نمی پایان مرگ با آدمی، بد یا خوب اعمال

 حرکات و اعمال زیرا نیست؛ بعدی تک حیوانات حرکات مانند او اعمال. است ارزش

 یارزیاب قابل کنند می کاری هر گربه و شیر است، غریزه روی از بعدی تک حیوانات

 همین بر. است و خرد عقل روی از بلکه نیست، غریزه روی از آدمی حرکات اما. نیست

 رجاتد ترین پایین در یا و خوبی مراتب باالترین در توانند می آدمیان که است اساس

 شود، تر شیر شیر از شجاعت در است، ممکن دلیل همین به کنند؛ زندگی بدی

 .رددگ تر روباه روباه از که کند سقوط آنجا تا مکر و گری حیله در دارد امکان که همچنان

 مرگ با ماجرا ی همه و نیست نتیجه بی تازه، موجود این بدی و خوبی حال، هر به

 شده تهگرف نظر در ها بدی و ها خوبی ارزیابی برای منزلی بلکه کند، نمی پیدا خاتمه او

 والاص. کند می دریافت مجازات یا پاداش است، داده انجام که آنچه با متناسب و است
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 کاک احمد مفتی زاده

 یلیدل نباشد، او انتظار در حسابی و مقیاس هیچ و نشود رسیدگی آدمی اعمال به اگر

 .ندارد وجود بد کارهای از اجتناب و نیک کارهای دادن انجام برای

 ما سرشت و هستی در «قانون» همراه را «مبانی» خداوند، که است این حقیقت

 می یرسیدگ آدمیان اعمال تک تک به که است نموده تعیین را سرنوشتی و کرده، وضع

 می لتشکی را ما عقاید اصول از دیگری بخش نیز انسانها اعمال به رسیدگی این. شود

 .دهد

 عقاید اصول علمی، مسائل ی همه الفبای که شود می روشن توضیحات، این با

 و رتفک طرز از پس یعنی. رسد می دیگر مسائل به نوبت عقاید، اصول از پس و است

 نای. شود می مطرح آدمی کردار و رفتار سپس و رسد می اخالق به نوبت بینی، جهان

 یم فراهم را انسان پرورش برای دقیق ریزی برنامه و صحیح شناخت که است مجموعه

 .کند

 میان در اینکه نه کند، آغاز( عقاید اصول)=  اولیه موضوعات یا موضوع از باید انسان

 آنها رد تالش بیشتری قدر هر که مسائلی. نماید سرگردان را خود مسأله هزاران و صدها

 قتیو انسان، همین اما. نماید می سقوط بیچارگی و بدبختی چاه به بیشتر بکند،

 ره و بشود، علوم گوناگون مسائل وارد واهمه بدون تواند می فهمید، را خود مسؤولیت

 صحیح وی پرورش چون و مفید؛ و است خدمت او زحمت بکند، تالش مسیر این در قدر

 یبدبخت ی مایه باشد، برعکس اگر ولی. رساند نمی بشریت به ضرری هرگز است،

 .کرد خواهد فراهم را بشریت

 های ارزشی ههم زیربنای عقاید اصول که شود می روشن نیز دیدگاه این از بنابراین

 ناسیخداش. دیگراند برخی زیربنای آنها از برخی نیز عقاید اصول میان در. است دیگر

 .است دیگر اصول زیربنای و پایه صفات و ذات در توحید یا
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 توحیدساس ا

  توحید صحیح فهم و درک برای مطالبی

 :شود می اشاره اختصار به که است الزم مطالبي توحید، صحیح فهم و درک برای

 : است بخش دو عالم

 شهادت عالم -

 غیب عالم -

 می عادی وسائل و اسباب و عادی راههای از انسان که عالمی یعنی شهادت عالم

 متوانی می عادی گونه به ما مثال، برای. نماید تصرف آن در یا و کند درک را آن تواند

 رایب عادی گونه به امکان این اما کنیم، درک و بشناسیم را خود اتاق در موجود اشیاء

 دمیآ برای آن انجام و درک عادی، قوانین طبق که آنچه. نیست مقدور اتاق دیوار پشت

 قوانین این طبق آن دادن انجام و ک در که آنچه و است شهادت عالم باشد، مقدور

 گونه به مثال، برای. غیب است عالم باشد، هم ماده سطح در چه اگر نیست، مقدور

 این .نیست ممکن کیلومتری یک ی فاصله از کسی صدای شنیدن بشر برای عادی،

 سخن رادیو، یک با بتوان اگر اما. است غیب عالم جزو دور ی فاصله از نشنیدن

 حتی. است شهادت عالم جزو شنید، کیلومتر هزاران ی فاصله از را دیگر انسانهای

 عالم به مربوط هم شده شناخته کهکشانهای ماورای از صدایی فهمیدن و شنیدن

 و اسباب و معلولی و علی قوانین و نظام روابط، طبق که چیزی هر ولی. است شهادت

 .است غیب عالم ماه، از باالتر با ماده سطح در خواه نباشد، مسببات

 هک دیگری شخص از را آب لیوان یک کسی اگر: کند می تر روشن را مطلب مثالی

 است شهادت عالم به مربوط معمولی و ساده بسیار کاری بخواهد، دارد، حضور جمع در

 در که دیگری اشخاص یا شخص از اگر شخص همین اما. شود می انجام سهولت به و

 عالم هب مربوط کند، طلب را آب لیوان یک نیستند، زنده اساسا یا و ندارند حضور جمع
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 کاک احمد مفتی زاده

 عبث و بیهوده کاری است، معلول و علت و اسباب نظام از خارج چون و است غیب

 .بود خواهد

 بکشد، را رنف بیست یا و نفر ده نفر، پنج تواند می خالی دست با کسی دیگر، مثالی

 بمب یک اب باشد، کار جنایت اگر اما. ببرد بین از ثانیه یک در را نفر هزار تواند نمی ولی

 هادتش عالم قوانین مشمول نیز امر این. بکشد ثانیه یک در را انسان هزار ده تواند می

 یحت تواند نمی نباشد، اختیار در دادن انجام و تصرف برای ای وسیله اگر اما. است

 !!.بکشد هم متری یک فاصله در را مگس یک

 .است مقدور غیر انسان برای ، عادی طور به باشد، شهادت عالم نظام

 شم،چ با کیلومتری یک ی فاصله در که نیست مقدور انسان برای عادی شکل به

 دید ولی بیند، را مورچه که است این چشم کار که حالی در. ببیند را مورچه یک حرکت

 .است معینی برد دارای چشم

 آن پرده، و حجاب یک وجود صورت در که نیست ممکن انسان برای عادی، طور به

 ،باشد مقدور غیر دادنش انجام و درک که چیزی هر عادی طور به. ببیند را حجاب طرف

 و باشد مادی هم چند هر شود؛ می غیب عالم به مربوط و است شهادت عالم از خارج

 درک دبتوان وسایل، داشتن اختیار در بدون شخصی اگر. کند پیدا جریان ماده سطح در

 اینکه. است غیب عالم به مربوط امر این دارد، قرار او سر پشت در چیزی چه که کند

 مربوط ندارم، اختیار در را الزم وسایل که حالی در چیست سرم پشت االن بفهمم من

 .است غیب عالم به

 در شهادت عالم ماورای در کاری هر دادن انجام و شناخت اسالمی، موازین طبق

 در کاری دادن انجام یا شناخت بر قادر انسانی هیچ خدا جز و است خداوند اختیار

 «صفات در توحید» به مربوط اسالمی، عقاید اصول از اصل این. نیست غیب عالم

 .است
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 توحیدساس ا

 عالم در ولی است مقدور انسان برای شهادت، عالم در جانبه همه تصرف و درک

 یا برانپیغم اینکه. است گونه این نیز - ع - پیغمبران برای حتی. نیست مقدور غیب

 به و است عادی غیر دهند، می انجام را غیب عالم به مربوط اعمالی دیگر، اشخاص

 نهمی به داشتن باور یعنی عقاید، اصول در توحید. گیرد می صورت خداوند خواست

 .شد اشاره که مطالبی

 طالبم ی بقیه که توحید مطالب ترین اساسی از مطلب دو صفات در توحید رکن دو

اك  : »است آمده فاتحه سوره در گردد، می بر آنها به ْعُبُد  ِإیَّ اك   و   ن  ِعیُن  ِإیَّ ْست   «ن 

 .است صفات در توحید رکن دو ،«استعانت» و «عبادت» در توحید

اك  ) عبادت در توحید - ْعُبُد  ِإیَّ  رمانبردارف و مطیع بنده، فقط انسانها ما: اینکه یعنی( ن 

 بخواهد که چیزی هر و باشد که کس هر را، خدا غیر ی خواسته نوع هر و باشیم خداوند

 .کنیم مخالفت آن با و نپذیریم بود، الهی اوامر مخالف اگر

اك  ) استعانت در توحید - ِعیُن  ِإیَّ ْست   شهادت المع ماورای در بپذیریم اینکه یعنی نیز( ن 

 از ت،اس او غیر چه هر و بدانیم امور در متصرف مالک را او فقط و کنیم تکیه او به فقط

 .است اعتبار بی ما نظر

 به مشکالت، عمده. شوند می مشکل دچار کمتر ذات، توحید در اساسا انسانها

 و دانستند نمی متعدد را خدا ذات نادان، و جاهل مشرکان. است مربوط صفات توحید

 انپرست بت حتی و روزگار، آن دنیای جای همه در چه و یونان در چه گذشته، در انسانها

 .دارند و داشته باور بزرگ خدای به امروز، دنیای

 اداره و آفریننده که دانند می و نشدند شرک دچار خداوند ذات در آنان حقیقت در

 شرک دچار صفات در آنان. نیست بزرگ خدای از غیر کسی هستی، نظام ی کننده

 ینا در بشر های انحراف ی همه. بردند کار به خدا غیر برای را خدا صفات یعنی. شدند

 انقیاد و اطاعت مطلب دو در شرکتها ی همه اساس. خدا ذات در نه است، شرک نوع
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 ،«خدا غیر از عالم شهادت، روابط غیر در استغاثه و استعانت» و «خدا غیر برابر در

 .شود می خالصه

 با ای گونه به را خود روابط که آموزیم می فاتحه ی سوره از که است دلیل همین به

 فقط را انقیاد و اطاعت حالت و کنیم پرستش را او فقط که نماییم محکم خویش خدای

 یرغ از شهادت، عالم ماورای در و بطلبیم کمک او از فقط و باشیم داشته او به نسبت

 .نجوییم یاری خدا

 که ستا مسائلی ترین اساسی از استعانت در توحید» و «عبادت در توحید بنابراین

 دین، ئلمسا از یکی به نسبت اگر. یابد می ارزش و شود می بنا آنها روی بر دیگر مطالب

 داپی اهمیت دارد، دین در مسأله آن که جایگاهی به توجه با دهد، رخ اشتباهی یا خطا

 با است مساوی دهد، رخ دین مسئله ترین اساسی در اشتباه و خطا وقتی اما. کند می

 است، دین مسائل اساس توحید چون. دین مسائل ی همه به نسبت اشتباه و خطا

. است دین مسائل ی همه در خطا و خیانت با مساوی آن، در خطا و خیانت بنابراین

 به وییگ است، دیگر علوم همه زیربنای که آنجایی از شود، خیانت توحید به که وقتی

 شخصی اگر زیرا ،! علوم ترین آزمایشگاهی به حتی است؛ شده خیانت علوم ی همه

 مکنم باشد، داشته مشکل توحید و خداشناسی نظر از کند می کار آزمایشگاهی در که

 انهاانس نابودی برای سم کردن درست به بیماران، برای دارو کردن درست جای به است

: که شود یم تأکید بنابراین. انسانیت به خیانت یعنی توحید، به خیانت پس. بپردازد

 .هستند دین ارکان ترین اساسی از فریادرسی و فرمانروایی دین، نظر از

. دارند گوناگونی درجات اعمال، و اخالق تفکر، طرز عقاید، اصول: موارد از کدام هر

 نبالد به و دهیم می قرار اول ی مرتبه در را عقاید کنیم، می بندی دسته را آنها وقتی اما

 یدتوح زیربنا بودن دلیل همین به. پردازیم می اعمال و اخالق و تفکر طرز به عقاید

 به هک گونه همان. آدمی زندگی ی همه آشفتگی با است برابر آن، در آشفتگی که است
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 توحیدساس ا

 پریشانی دچار همه مسلمانی غیر و مسلمان امروز، دنیای در توحید آشفتگی خاطر

 می خیانت بشریت به شود، می معرفی مردم به شرک توحید، جای به وقتی. اند شده

 یگرد مسائل ی همه است، وابسته توحید سالمت به دیگر، مسائل سالمت چون و گردد

 .آید می در آب از ناسالم هم

 .است صدمه و خیانت بزرگترین خدا، غیر از استعانت توحید، اصل نظر از پس،

 شوند می انحراف دچار توحید در که کسانی حکم

 چنین دچار که است کسانی حکم آن و پردازیم می سؤال دیگر بخش به اکنون 

 .کنند می یاری طلب خدا غیر از و شوند می انحرافی

 وره،س این مبنای بر. است روشن کامال اشخاص این حکم فاتحه، سوره به نگاهی با

 :اند دسته دو شوند می خطا دچار که انسانهایی

 . کنند می اشتباه و خطا به اقدام آگاهانه که ای دسته -

 . شوند می خطا مرتکب آگاهی نا روی از که دستهای -

 .«ضالین» دوم ی دسته و هستند «علیهم مغضوب» اول ی دسته

 با که هستند کسانی خوانند، می فریادرس و فرمانروا را خدا غیر که کسانی بیشتر

 .شوند می خطایی چنین دچار اخالص، و صمیمیت و صفا نهایت

. کند می مطلب این فهم به زیادی کمک مولوی مثنوی در شبان و موسی داستان

 مونه،ن برای. اند داشته اشاراتی مولوی، مطلب شبیه نیز، اسالمی دانشمندان از برخی

: گوید پرستی می بت و شرک مظاهر همه ی با مبارز و موحد آن.  حنبل بن احمد امام

 چارد که کسانی بیشتر ولی است، شرک خدا غیر از واستغاثه استعانت موارد ی همه

 مشرک ندارند، خداشناسی و توحید از درستی درک چون شوند، می خطاها این
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 مستغاثها، هک اند کرده تفهیم او به گونه این یا و فهمیده، گونه این آدمی چنین. نیستند

ءِ  : »هستند مقربی انسانهای
 

ـُٰؤال ا ه  اُؤن  ع  ف 
ُ

ـِه  ِعند   ش
َّ
 1 « الل

 :اند دسته دو آنان پس

 سوء و است باطل و دروغ اینها دانند می و ورزند می شرکت آگاهانه که کسانی -

 (علیهم مغضوب. )= کنند می استفاده

 (.ضالین)=  شوند می شرک دچار ناآگاهانه و دانند نمی که کسانی -

 آنکه با و روند می شمار به مسلمان و معذورند «آگاهی عدم دلیل به دوم ی دسته

 یم روشن را مطلب مثال یک. آیند نمی حساب به مشرک ولی است، شرکت عملشان

 ،کنید استفاده یا و تصرف اطالعی بی روی از دزدی مالی یا کاال در شما اگر: کند

 قاطع ابراینبن. هستید گناهکار باشید، داشته خبر و بدانید اگر ولی. نیستید گناهکار

 کشر  کار کار،: که است حنبل بن احمد امام عبارت همین عبارت، ترین روشن و ترین

 به را تشرک. نیستند مشرک دین، از نادرستشان درک دلیل به نادانان اما است، آمیزی

 افراد این است، او توانایی حد در انسان تکلیف چون. اند فهمانده آنها به دین نام

 آمده - ص - محمد حضرت طرف از که دیانتی که کنند می تصور زیرا. نیستند گناهکار

 .است همین

 ی همه وزر نتیجه، در. است دین خالف آنها عمل که بفهمند توانند نمی «ضالین

 حقایق که است خائنی مالهای و مشایخ ی عهده بر مردم، های بدبختی و ها انحراف

 با که ساده مردم آن نه دهند؛ می تحویل مردم به وارونه و کنند می تحریف را دین

 .کنند می غارت و بدبخت را خودشان و گویند می را این اخالص

                                                                 
 ۷8سوره یونس آیه   1
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 توحیدساس ا

 و غزالی حضرت: مانند مشایخ، از برخی عقاید و افکار در مطالعه اساس بر: پرسش

 ...اند نبوده چنین که شود می دیده امثالهم،

 الیغز  اساسا که چرا نیستند؛ بحث این مشمول غزالی امام مانند کسانی: پاسخ

 پیرمرد معنی به عربی زبان در شیخ. دارد ای ویژه معنی کردستان در شیخ. نیست شیخ

 یخش کردستان در اما. گیرند می کار به مال معنی در را شیخ گاه فارسی زبان در. است

 فعلی بحث این، بر عالوه. باشد طریقت دستگاه و دم دارای که شود می گفته کسی به

 از اورانهخوشب و مؤمنانه که بودند بسیار گذشته در. ندارد گذشته تاریخ به ارتباطی ما

 ی تهگذش تاریخ بازخوانی قصد اکنون. پذیرفتند و کردند استقبال وارداتی تصوف

 تطریق و مشیخت دستگاه و دم که است مشایخی به مربوط ما سخن. ندارم را تصوف

 .کنند می استثمار را مردم طریق این از و دارند

 اردند خیانت جز ای وظیفه شیخ گویی اما است؛ او ی وظیفه خالف بر مال، خیانت

 رهادا مردم استثمار و دروغ با مشایخ دستگاه و دم. است مردم به خیانت اش وظیفه و

 و است تالش و زحمت و کار اهل که میشود گفته کسی به اصل در مال اما. شود می

 برانپیغم. پیغمبرانند جانشینان واقع در آنان. ندارد مردم رستگاری و نجات جز هدفی

 که ندا بوده ها انسان ترین قانع و ترین کش زحمت ترین، کش ستم - السالم علیهم -

 د،باش - ص - پیغمبر جانشین بخواهد اگر هم ال. نداشتند مردم رستگاری جز هدفی

 ادایر  دو دارای مالهای امروزی غالبا متأسفانه اما. باشد داشته را ها ویژگی این باید

 نینچ وقتی دلیل همین به. سوادی بی دیگری، و ایمانی بی یکی،:هستند اساسی

 معهجا برای و گردند، می تر کننده مسموم و پلیدتر شیخها از شوند، می مال هایی آدم

 .هستند آورتر بدبختی
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 کاک احمد مفتی زاده

 نحرافا این و گردد برمی شرک به شدن گرفتار و توحید از انحراف به جامعه بدبختی

 ککوچ و گرفته صورت خائن مالهای و مشایخ توسط ما کنونی ی جامعه در متأسفانه

 .نیست ما عادی مردم متوجه گناهی ترین

. است جرم ترین بزرگ شهادت، عالم ماورای در خدا غیر از استمداد دین، نظر از

 زرگب این وقتی عادی، مردم. است مسأله ترین اساسی یعنی توحید، به خیانت چون

 آن ی باره در کافی آگاهی چون شوند، می مرتکب به خود ذات نظر از را ها جرم ترین

 .ندارند آن قبال در هم مسؤولیتی و نیست آنها متوجه گناهی ندارند،

 رقرارب ارتباط الطبیعه ماوراء عالم با توانند می برخی که شد اشاره بحث اثنای در

 است؟ چگونه مطلب این توضیح کنند،

 کردم رهاشا تر پیش. دهم توضیح دوباره را مطالبی ناچارم پرسش این به پاسخ برای

 :دارد بخش دو عالم که

  شهادت عالم -

  غیب عالم -

 : گیرد می صورت شکل دو به عالم با هم انسان ارتباط

 فهم  و شناخت و درک صورت به یکی -

 کار دادن انجام و تصرف دیگری -

 لیو. است مقدور طریق، دو هر به گوناگون، وسایل با شهادت عالم با انسان ارتباط

. تنیس مقدور انسان برای عادی گونه به غیب، عالم با ارتباط نوع دو این از یک هیچ

 بفهمد، و بخواند را ترکی کتابی ندارد، آشنایی ترکی زبان با که کسی اگر مثال، برای

 می چون هست؟ هم «ممکن غیر» عادی، غیر امر این آیا ولی است، «عادی غیر امری

 از اگر ای. نیست ممکن غیر پس. فهمید و خواند را آن بعد و گرفت یاد را ترکی زبان توان

 ت،اس عادی غیر ببینیم، حرکت حال در را شخصی ای، وسیله هیچ بدون دور، فاصله
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 چیزی هر که نیست گونه این البته. نیست عادی غیر شود، استفاده دوربین از اگر ولی

. کرد تصرف را آن بتوان یا و باشد ک در قابل راحتی به است، شهادت عالم به مربوط که

 با یول ببینیم، را ها میکروب حرکت توانیم نمی عادی چشم با ما اکنون نمونه، برای

 میکروسکوپ، بدون و عادی چشم با اگر حال. است ممکن توانایی این میکروسکوپ

 ین،دورب بدون اگر یا و. است غیب عالم درک و تصرف ببینیم، را ها میکروب بتوانیم

 .است غیب عالم به مربوط هم باز بینیم، زیادی ی فاصله از را کسی حرکت

 رکد عادی، طور به مقدور، غیر امور برخی الزم، اسباب و وسایل بدون اگر بنابراین

 سرعت مثال. است غیب عالم به مربوط مسائل ی جمله از و است عادی غیر امری شود،

 را معقولی مسافت ساعت، یک مدت در تواند می و است، کرم از بیشتر بسیار انسان،

 تهران - سنندج بین فاصله ی ممکن، ی وسیله هر از استفاده بدون اگر ولی کند، طی

 با تواند می ها عادی غیر همین اما. است عادی غیر کامال کند، طی ساعت یک در را

 .بشوند عادی ،...و هواپیما: مثل امروزی، امکانات از استفاده

 نباشد، ولو مقدور انسان برای متعارف و عادی نظام طبق که کاری هر دادن انجام

. است بشر مقدور غیرعادی، امر گاهی اما. است غیب عالم به مربوط ماده، سطح در

 و باباس بدون - هستی جریان و هستی از را حقیقتی انسان، است ممکن اینکه یعنی

 اتمسبب و اسباب قوانین و متعارف وسایل طبق که دهد انجام و کند درک - مسببات

 .نباشد معلول و علت

 ارک یا و کند می دریافت خداوند جانب از را هایی برنامه و حقایق پیغمبری اینکه

 تواند می معمولی انسانی اینکه یا و دهد، می انجام را( معجزه)=  ای العاده خارق

 زمان اب وجه هیچ به که ببیند - آینده چه و گذشته به مربوط چه به خواب در را حقایقی

 در هک دانشمندان. هستند عادی غیر اموری نیست، متناسب خواب، ی بیننده مکان و

 الهیات و دین علیه شدت به آنان، منطقی غیر اعمال و کلیسا ی سابقه دلیل به گذشته
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 کرده رها را خود اشتباه حرکت این اکنون کردند، می اقداماتی و زدند می هایی حرف

 .است بوده جاهالنه کامال دینی های ارزش با آنان مخالفت که اند شده متوجه و

 زا بعضی که فهمند می دانشمندان اکنون. است جداگانه بحثی این صورت هر به

 کنمم نمونه، برای. نیست تأویل قابل وجه هیچ به آنان علمی های مقیاس با خوابها،

 که وابیخ. ببینم خواب در ندارد، ارتباطی کوچکترین من، دنیای به که را مطلبی است

 است مربوط زمان آن به نه و ام خوابیده آن در که است مربوط نقطه آن به نه آن، حوادث

 اورایم در که خوابی. است دیگری مکان و زمان به مربوط بلکه برم، می سر به آن در که

 از نماید می مکشوف آدمی بر را حقایقی مسببات و اسباب مقدور نظام و شهادت عالم

 می دست به آتش ،(جذبه)=  استثنایی حالت در درویشی یا. است عادی غیر اعمال

 هم این آید، نمی چشم به هم سوختگی از اثری هیچ و گذارد می دهان در یا و گیرد

 غیر برای - ع - پیغمبران بر عالوه العاده خارق دادن امور انجام. است عادی غیر کاری

 عالم زا را مسائلی توانند می نیز آنان است؛ ممکن نیز بد انسانهای حتی و پیغمبران

 جامان «نبودن مقدور» اصل اما. بکنند شهادت عالم غیر در تصرفی و کنند درک غیب

 .است مسلم اصلی بشر، برای عادی گونه به عادت خارق امور دادن

  آن در تصرف و شهادت عالم ماورای در درک

 رانپیغمب برای وحی دریافت بفرستد، پیغمبران برای ای وحی نخواهد خداوند اگر

 دست بر ای معجزه نباشد، معجزه دادن انجام بر خداوند اذن اگر یا و است «ممکن غیر»

 هن است، «نبودن مقدور و «بودن مقدور» مهم اینجا در. شود نمی انجام پیغمبری هیچ

 .کرد تفکیک هم از باید را مسأله دو این. «نشدن انجام» یا «شدن انجام»

 عالم یعنی. نیست مقدور آن در تصرف و شهادت عالم ماورای در درک انسان، برای

 ربش اختیار در شهادت عالم به مربوط امور دادن انجام. نیست شهادت عالم مثل غیب

 فرض به. نیست او اختیار در غیب، عالم به مربوط امور دادن انجام که حالی در. است
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 راختیا در و او مقدور ببیند، خواب در را جریانی و بخوابد اکنون هم بخواهد کسی اگر

 وطمرب کاری شهادت عالم ضوابط طبق انسان که است معنا این به مقدور،. نیست او

 واست،خ دلش وقت هر تواند می پیغمبر یک آیا نمونه، برای. بدهد انجام را غیب عالم به

 یردبگ یاد را زبانی تواند می اما. است منفی قطعة سؤال این جواب کند؟ دریافت وحی

 درک ار  آینده یا گذشته زمان تواند می پیغمبر یک آیا و. گیرد کار به خواست وقت هر و

 است ممکن اما. است منفی نیز سؤال این جواب دهد؟ انجام زمانها آن در کاری و کند

 .شود گفته او به آینده و گذشته حقایق زمان خدا، ی اراده و اذن به

 یرغ برای ولی «آگاهانه» آید، می پیش پیغمبران برای آنچه که است این تفاوت

 از را حیصحی تفسیر تواند نمی که معنا این به آگاهانه نا. است «ناآگاهانه» پیغمبران

 غیر» لحاظ از( پیغمبران غیر کار هم و پیغمبران کار هم) کار دو هر اما. دهد ارائه ماجرا

 قیقتیح غیب، عالم در توانند می پیغمبران نه که ای گونه به. اند یکسان ،«بودن مقدور

 اهگ هر او. است خداوند اختیار در انحصارا مسأله این. پیغمبران غیر نه و کنند درک را

 ذکر امر این برای گوناگونی اسامی برخی،. دهد می نشان کسی به را جریانی بخواهد،

 که است این مهم نیست؛ مهم اسم اما. غیره و «استدراج» ،«کرامت: «مثل. اند کرده

 .است عادی غیر و العاده خارق کار، این

 شهادت عالم ماورای در درک ی درباره استثناء

 و الله اءاولی) بد، چه و خوب چه انسانی، هر برای که کرد غفلت نباید نیز نکته این از

 آینده سال چهارده حوادث آن در که است مصر فرعون دیدن خواب ماجرای( الله اعداء

 کرامات ی جمله از فرعون برای خواب این که گفت توان می آیا. دادند نشان او به را

 است؟ عادی غیر ک در و تصرف معنی به کرامت آیا و است؟

 را ما ی فروبسته گره وجه هیچ به ها پرسش نوع این به پاسخ در کرامت، کارگیری به

 ممکن کسی هر از عادی غیر اعمال که چرا. شود نمی ثابت هم چیزی و گشاید نمی



 
 

9۷  

 

 کاک احمد مفتی زاده

 ای پرستها بت که بینیم می همگی. خدا دشمن چه و خدا دوست چه بزند، سر است

 وزد،س نمی بدنشان تنها نه. آیند می بیرون سالمت به و شوند می آتش وارد ها مرتاض

 .رسد نمی آسیبی نیز لباسشان به بلکه

 یرغ اعمال توان می چگونه که است این آید می پیش که پرسشی اینجا در: پرسش

 | چیست؟ موهومات و است کدام واقعیتها کرد؟ منفک همدیگر از را عادی

 الصه،خ طور به. است طوالنی بسیار پرسش این پاسخ که است این حقیقت: پاسخ

 .هست نیاز عمیقی شناخت و درک به شود، آشکار واقعیت اینکه برای

 نیدک استمداد خدا غیر از که شوید می دچار هایی گرفتاری به نکنید، درک را آن اگر

 یحال در است؛ آنان مقدور بشر، برای عادی غیر اعمال دادن انجام که کنید می تصور و

 برای نیز 1پیغمبران حتی. است ممکن خدا ی اراده با اعمال این ی همه دادن انجام که

. نبودند کاری بر قادر خدا ی اراده و اذن بدون وجه هیچ به خود معجزات دادن انجام

 او رب آینده از ای مسأله و شد می وحی - ص - اسالم پیغمبر به که هنگامی مثال، برای

 تتوانس نمی میزد، نیش را سرش پشت عقربی هنگام همان در اگر گشت، می آشکار

 مقدور بشر برای عادت، خارق کار دادن انجام که دارد آن از نشان خود این و ببیند

 .است مقدور ما برای شهادت عالم به مربوط حوادث عوض در اما. نیست

                                                                 
 ستثناهاا این که - دینی تعصب از نظر صرف - هستند انسانها ترین بزرگ ها این که است معلوم پیغمبری، هر  1

 .بیاید پیش است ممکن ایشان بر
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 اهندبخو که وقت هر الهی اولیای با پیغمبران که هستیم باور این بر هم ما: پرسش

 های انسان موارد، برخی در اما. نیستند عادت خارق کار دادن انجام بر قادر

 .دهند انجام عادت خارق کار توانند می وارسته

 در اتمقدور  غیر. است آشکاری شرک نیز مطلب این که باشید داشته توجه: پاسخ

 ممکن آنها کار هزار صدها در و هزاران در یعنی. نیست هم هزار در یک آنان زندگی

 خاطر به من فریاد که داشت انتظار توان می چگونه بنابراین. باشد استثنایی یکی است

 آن اب استثنائا یعنی! شود اجابت باشم، داده کسی به را خدایی سمت اینکه و شرک،

 ثنائیاست قدرت دوباره استثنائی، حالت آن در و! کند؟ برخورد شیخ استثنایی حالت

 تاستعان و انتظار این که حالی در برسد؟ من فریاد به که شود داده او به خدا طرف از

 در تصرف توان بخواهند، گاه هر آنان که است معنا این به بودن، آمیز وهن بر عالوه

 .است مقدور برایشان و دارند را غیب عالم

 یم گاهی شنود، نمی گاهی و شنود می گاهی خدا، غیر که بپذیریم را اصل این اگر

 چهی که است صورت این در دهد، انجام را کاری تواند نمی گاهی و بکند را کاری تواند

 هست، همیشه و میشنود همیشه که خدایی. کند نمی کمک طلب خدا غیر از کس

 .است استعانت ی شایسته

 عمل این توجیه برای غالبا واسطه و وسیله عنوان به خدا غیر از استعانت و استمداد

 «وسیله» خود برای خداوند نزد در را آنان ما که شود می گفته آمیز شرک و دینی غیر

 و آگاه و دانا پیش را ضعیف و نادان و جاهل فرد خردمند، انسان آیا ولی. ایم ساخته

 !کند؟ می وسیله قوی

 خاطر به صرفا عادی، غیر صورت به ،(زنده) حیات حال در فرد یک از کسی اگر

 اصوال د،برسان خدا به را او فریاد شاید تا کند، کمک طلب است، تر نزدیک خدا به اینکه
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 قضیه ندارد، «خواهنده فریاد» احوال از خبری ،«شده خواسته فریاد به» شخص چون

 .است باطل اساس از

 خوب و مؤمن شخصی ،(شده خواسته فریاد به یعنی) مستغاث کنیم فرض حال

 خواست با که است مقدور مؤمن، و خوب انسان برای مگر که است این سؤال اما. باشد

 او گوش به را خود فریاد است مقدور من برای یا و! بشنود؟ مرا فریاد خود آرزوی و

 المع ماورای در -! برسد؟ من فریاد به که است مقدور نیز او برای آیا سرانجام و برسانم؟

 .است منفی همه جواب - شهادت

 شاهانپاد دربار به را الهی بارگاه معموال کنند، می را ها استغاثه نوع این که کسانی

 تیح و شود واسطه( کلی مدیر وزیری،) شخصی که صورت بدین. کنند می تشبیه

 رفیمع واقع، خالف بر ، پادشاه نزد را( خواهنده فریاد) مستغیث و دهد فریب را پادشاه

 و «ها لهوسی این از الهی بارگاه که دانند نمی که حالی در. بیندازد اشتباه به را او و کند

 .است مبرا و پاک کامال ها واسطه»

 خداوند از کسی چه و است؟ تر آگاه خداوند از کسی چه مطالب، این از نظر صرف

 ینب را «جاهل»یک  است، سزاوار آیا ببرد؟ خدا پیش مرا فریاد تا است تر نزدیک ما به

 ،«توانا» خدای و خود میان را «ناتوان» موجود یا و کنم؟ وسیله «عالم خدای» و خود

 کنم؟  وسیله ،«حاضر خدای» و خود بین را «غایب» موجود یا و سازم؟ وسیله

 واسطه ها،مستغاث که بودند معتقد و داشتند را باورها همین نیز گذشته در پرستان بت

 یانجر سر که - گردن رگ از که کند می اشاره خداوند وقتی. هستند خدا با آنها میان ی

 به ، 1کند می وصل هم به را بدن ی همه و قلب مغز، است، انسان وجود در حیات

 در. است ها انسان بر او مطلق علم و آگاهیی هدهند نشان است، تر نزدیک انسانها

                                                                 
ْحُن  » :فرماید می که «ق» سوردی از ۷6 آیدی به اشاره  1 ن  ُب  و  ر 

ْ
ق

 
ْیِه  أ

 
ْبِل  ِمْن  ِإل ِریِد  ح  و 

ْ
 «ال



 
 

94 
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 بر یاشراف چنین از - السالم علیهم - پیغمبران حتی دیگری، ی آفریده هیچ که حالی

 .نیستند برخوردار آدمیان احوال

 داوندخ. کرد می استغفار آنان برای پیغمبر و دادند می فریب را - پیغمبر منافقان،

 غفارتاست نمیدانی، را مطلب حقیقت چون بکنی، استغفار بار هفتاد اگر: فرمود او به

 تمامی. اشدب داشته تصرفی تواند نمی خداوند برابر در نیز پیغمبر. نیست پذیرفتنی

 اما. ندا ضعیف و غایب و ناتوان و نادان خداوند، با مقایسه در پیغمبران، حتی انسانها،

 بنابراین. است «مطلق کمال» او. است میرا انسانی، صفات این ی همه از خداوند

 از عمل این. کنیم مطلق کمال و خود میان وسیلهی را «مطلق نقص» نیست درست

 .است آدمی سرگردانی و بدبختی مظاهر

 پرستانی بت قبل سال هزاران و قبل سال ۷411 تأویالت همان تأویالت نوع این

 رآنق از باید را مطالب این. هستند خدا و ما میان ی واسطه اینان: گفتند می که است

 دنیا و پرست شیخ مالهای از برخی ناروای تأویالت و ها کتاب در نه گرفت یاد و فهمید

 ! |؟.پرست
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 زده خدا طرف از شیاطین این فریب کردن رسوا و کردن روشن برای ملی مردم ای

 بد، یا خوب خوانید، می فریاد به خدا جز که را آنهایی ی همه: کنید دقت. شود می

 مگسی راگ که کند می اشاره تمثیل در خلق، از فراتر. نیستند مگسی آفرینش بر قادر

 ندنخواه آن گرفتن پس باز به قادر هم -ع - پیغمبران ی همه بردارد، انسان از را چیزی

 .بود

                                                                 
 ۲۵سوره حج، آیه   1
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 کاک احمد مفتی زاده

 چگونه پس. کند می روشن ما برای را ها این ناتوانی و ضعف مثل، این با خداوند

 ضعیف چقدر بخواهد؟ کمک و یاری او از و کند خدا شریک را خدا غیر انسان است جایز

 ،پس( باشد فریادرس است قرار که کسی) مطلوب وهم( کننده فریاد) طالب هم اند،

 و واضح بسیار قرآن تمثیل داد؟ انسان به را خدایی خصال و صفات توان می چگونه

 یم شیاطین تأویالت دنبال کرده رها را قرآن سخن که انسانی بیچاره. است آشکار

 افتد؟

 نابراینب. کند می برمال را دروغین های پرستیده ناتوانی و ضعف مثل، این با خداوند

 ونهگ این فریب نباید پس. شود انسان «مطلوب» تواند نمی انسانی هیچ گاه هیچ

 : کند می معرفی را بشریت دشمنان از دسته سه قرآن. خورد را تزویرها

  زر اهل -

  زور اهل -

  تزویر اهل -

 نییع تزویر،. است تزویر خطرناک، دشمن نیست، مؤثر زور، و زر اوقات، بسیاری در

 .شریتب استحمار و فریب برای آرایش، خوش عبارات با آنها زیباسازی و پلیدیها آراستن

 مدتی برای را خود ومألیت استثماري قدرت توانند نمی گاه هیچ زور و زر اهل

 هایی گزارش قرآن در. نمایند استفاده تزویر از اینکه مگر کند؛ تحمیل مردم بر طوالنی

 کرده آغاز را خود دعوت وقت هر - السالم علیهم - پیغمبران. بینیم می دست این از

 هبالفاصل ناتوانی، محض به اما اند، آمده در مخالفت در از زور، و زر اهل مألها، غالبا اند،

 هک است آرایش خوش عبارات و دام و حیله معنی به تزویر. اند شده متوسل تزویر به

 البق در نجاستی حقیقت، در تزویر. خورند می فریب و کرده باور را آن ساده های انسان

 مهم. است ایمانی سخنان در کفری نهایتا و توحیدی عبارات در کی شر و زیبا عباراتی

 .تاس آسان نخوردن، را زور و زر فریب وگرنه. نخورد را تزویر فریب انسان، که است این
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 توحیدساس ا

 نام به و هستند نامسلمان» مسلمان، نام به بیچاره مردم قرآنی، موازین طبق امروزه

 در را خود و کرد اطاعت باید است، فرموده خداوند که را آنچه هر. اند مشرک موحد،

 بمطل کردن پنهان موجب و سرگردانی ی مایه همیشه تأویل. نینداخت تأویالت چاه

 فرموده بیان واضح صورت به خداوند که را چه هر. است عبارات خم و پیچ در اصلی

 .نینداخت ناروا تأویالت چاه در را خود و کرد اطاعت باید است،

 کاراآش ،«نستعین ایاک. »شود نمی تأویل خدا غیر از استمداد قرآن از جایی هیچ در

 ارهاب را قرآنی عبارت این خدا روی روبه که کسی. کند می نفی را خدا غیر از استعانت

 بنامد، کسی ی بنده را خود روبرو حضور در که است شخصی همچون کند، می تکرار

 رب. بیاورد زبان بر در بارهاش را زشتی های دشنام و رکیک های فحش وی، غیاب در اما

! النف امامزاده یا: چون عباراتی کارگیری به و خدا برابر در «نستعین إیاک» آوردن زبان

 نادرست درک از نشان برس، فریادم به! فالن پیغمبر یا و! فالن شیخ یا و! فالن امام یا و

 برابر رد و «نعبد إیاک: »ی آیه گفتن. است خدا برابر در آشکار دروغی گفتن و توحید از

 .است گونه همین نیز ایستادن، سینه به دست تزویر و زور و زر اهل

 جوامع بسیاری از و شده کک شر از ماالمال مسلمانها ما امروز دنیای اینکه علت

 تتأویال دنبال و کرده رها قرآن در را صراحتها که است این است، تر منحرف آلود، شرک

 .ایم افتاده ناروا

 تتأویال بدون گوید، می که را آنچه و است او راهنمای و انسان زندگی ی برنامه قرآن

 کمک خدا غیر از اگر گذشته، قوانین و اصول از نظر صرف حال. پذیرفت باید ناروا

 دهد؟ انجام کاری انسان برای تواند می خدا غیر آن آیا ،«نخواهد خدا اما شود، طلبیده

 تمام آیا بشود، کمکی طلب خدا از اگر عکس، بر اما. است منفی جواب، تردید بی

 انانس چرا پس. است منفی هم باز پاسخ دارند؟ را مانع ایجاد توان الهی غیر قدرتهای

 بدهد؟ ناتوان و بشرعاجز به را خدایی صفات و بشود توهماتی چنین دچار
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 ار  خدا غیر چرا که آید، نمی پیش مظنه این هرگز کند، استمداد خدا از انسان اگر

 غیر راچ که آید می پیش سؤال این کند، استمداد خدا غیر از اگر اما نخواندی؛ فریاد به

 راچ هستی، «نستعین إیاك»  ی گوینده که تو کردی، خطا خواندی؟ فریاد به را خدا

 .؟!گفتی دروغ

 دنبای مسلمان فرد. داشت نخواهد دیگران و خود گمراهی جز ای نتیجه نیز امر این

 باشد، قرآن با اگر انسان. است آسان نخوردن را زور و زر فریب وگرنه. بخورد را تزویر فریب

 التتأوی دنبال و شدند بیگانه قرآن از که خوردند فریب زمانی مردم. خورد نمی فریب

 را قرآن دریجت به قرون، طول در و ننشستند بیکار نیز شیاطین البته. رفتند آور شگفت

 مردم اختیار در قرآن البته. کردند رها قرآن بدون را مردم و گرفتند خود انحصار در

 :که کنند می القا چنین مثال. باشد داشته باید که ندارد را کاربردی اما هست،

 خوب باشد، طاقچه باالی بر اگر. است تبرک کتاب یک! است جادویی کتابی قرآن

 ...و! نیست بد. است

 همیدبف و کنید باز را آن که است این قرآن خوبی چیست؟ قرآن خوبی نیست معلوم

 منوس و سرکه و سیر کنار در سین هفت ی سفره سر و ها طاقچه روی قرآن. گوید می چه

 متن از قرآن برداشتن همان غیره، و عروس همراه یا و جدید ی خانه در آینه ردیف هم و

 ردف که زمانی. شدند شرکت دچار راحتی به مردم که بود گونه این. است مردم زندگی

 می راحتی به شیخ جناب و فروش دین مالی جناب باشد، نداشته اختیار در را قرآن

 حویلت توحید جای به را شرکت و کنند وارونه را توحیدی حقایق تأویالت، با توانند،

 ند،ک نمی کاری هیچ که انسانی مسائل، این با که است این او برای اش فایده و. دهند

 ت،اس انسانها ترین پست که انسانی. است تر راحت کشها زحمت ی همه از زندگیش

 .ایستند می او برابر در سینه به دست مردم و نشیند می غرور نهایت با
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 وناگونگ امتیازات برداشتن داشت، عهده به اسالم که هایی رسالت ترین مهم از یکی

 .بود

 کرد اهنگ را مردم با او ی رابطه و دید را - ص - اسالم پیغمبر عملی زندگی و قرآن باید

  .شود آشکار بیشتر امروز شیاطین با قیاس در او زندگی سبک تفاوت تا

 امتیازات مظاهر با دائم صورت به که بوده این من های تالش ترین مهم از یکی

 را ستمد بوسیدن ی اجازه مردم به اینکه برای افتاده، اتفاق بارها. کنم مقابله گوناگون

 دستم از را آنان عمل، این از جلوگیری منظور به تا ام شده سختی و زجر دچار ندهم،

 .کردند اسالم دنیای وارد مشایخ و خائن مالهای را دست بوسیدن روش این. کنم دور

 برای و است شاهان روش روش، این که فرمود می صراحت به - ص - رسول حضرت

 وارد من وقتی. برنخیزید من احترام به که فرمود می همچنین. نیست درست من

 یم قیام خود پادشاهان برای عجم که گونه همان نکنید؛ قیام من احترام به میشوم،

 دین مالهای و مشایخ اما. کرد باطل را شاهانه آداب این ی همه - ص - پیغمبر! کنند

 .کردند زنده را اسالمی ضد آداب این ی همه فروش،

 الیمتع قرآن در. است - ص - پیغمبر زندگی و قرآن به بازگشت ملت رهایی راه تنها

 رایب. است دریافت قابل کی شر مظاهر نوع هر از دور به بهتر، زندگی برای توحیدی

 یغمبرپ زندگی به نگاه توحیدی، تعالیم بر عالوه هم، زندگی صحیح روش از شدن آگاه

 .بفهماند را بهتر زندگی روش ما به تواند می مردم، با او برخورد در دقت و

 جا ره میشد مجلسی وارد وقتی که بود این - ص - پیغمبر اخالق ترین ساده از یکی

 غمبرپی رفتار این به هم مردم. نشست می( گن کفش) نعال صف در ولو بود، خالی که

 عایتر  بودند، گرفته خو اشرافی زندگی به هم آنان چون اوائل بودند؛ کرده عادت - ص -

 ورشپر  چنان را آنان - ص - پیغمبر خود تدریج به ولی بود، مشکل برایشان موارد این

 جلسم صدر که کردند نمی تعارف او به گاه هیچ و کرده عادت انسانی زندگی به که کرد
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 و دبنشین مردم از باالتر یا و روی تشک...  و است دهنده نجات و استاد چون بنشیند؛

 .....و برود راه مردم پیشاپیش یا

 رفتار وعن این رعایت به راضی دین، زعمای اصطالح به از بسیاری اکنون متأسفانه اما

 نگیت راه از وقتی ایمان، بی مالهای یا و شیخ نفر چند که شده دیده گاهی. نیستند

 این. ردگی سبقت دیگری از کند می تالش یک هر و کرده شانه به شانه کنند، می عبور

 اننش خوبی به را دین نمایان عالم میان در دینی اخالق سقوط ساده، بسیار مقیاس

 .دهد می

 .کردند زنده را امتیازات و اشرافیت راه نموده، رها را - ص - پیغمبر راه اینان

 نجات راه تنها: بگویید آنان به دارید دوست را مردم اگر هستید، مردم دلسوز اگر

 نیعی ی نمونه که ، - ص - پیغمبر عملی زندگی و قرآن به باید است، قرآن بشریت،

 .الغیر و بشر نجات و سعادت است این. برگشت بود، قرآنی اخالق

 دشواری بسیار کار آنها، به قرآن حقیقت فهماندن و مردم ذهن از خرافات برداشتن

 اکإی: »نوشته مفسری که بینیم می کنیم، می مطالعه را قرآن هم اکنون إال و. است

 العهمط قرآن دیگر جاهای در را مطلب این باید پس!  خواندن نماز!  دعا یعنی «نستعین

 .شویم متوجه تا بخوانیم را قرآن بارها و کنیم بررسی و

 

 والسالم


