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  )1(دین و انسان 
  
  

  زادهعالمھ احمد مفتی
  

  : پیشگفتار
 "عصر فضا "، عصر پیشرفت تمدن و    عصر ما                    

 رنجهاي انسان این عـصر،      بختیها و ت وبد اما مشقّ . نام دارد 
تر است از آنچه انسان عصر      مراتب هولناک ه  ب ،بدون تردید 

  . کردجنگل، تحمل می
گــر ، از دیدیــدی کــه مـی ، هـر رنجــ انـسان آن روزگــاران 

ــام نا  ــشارهاي نظ ــداران واز ف ــود، جان ــت ب ــناخته طبیع  -ش
هـاي   امـا رنـج    -.چیز وقابل تحمل بـود     نا وخیلی محدود و  

  .از دست خود انسان است بیکران وسنگین انسان امروز،
ز انـسانها چنـان غـرق در نـاز         ینـیم کـه بعـضی ا      امروز مـی  

-در آشـغال  وبتشان که   مانده غذاي هر ن   اند که پس  ونعمت

تواند غذاي چند نوبت دیگرشان      می -شوددانی ریخته می  
ــد ــأمین کن در حــالی کــه هــر روز هــزاران کــودك  ! را ت

، شـیر در پـستان      کـه مـادران گرسـنه     این دلیلبه  شیرخوار  
ر چشمان اشکبار پدران ومـادران ناتوانـشان   ندارند، در براب  

  .میرنداز گرسنگی می
زرگـی در شـرق وغـرب       هـاي ب  بینیم که قـدرت   امروز می 

، مرتــب ثــروت ومحــصول تــالش اکثریــت عظــیم   عــالم
، و هـر گـاه   کننـد هـا غـارت مـی   ریت را بـا انـواع حیلـه      بش

لب بـه اعتـراض گـشایند در      انسانهاي غارت شده بخواهند   
هـاي حکومتهـاي    گاهگاههاي آنان یـا در شـکنجه      شکنجه

، شـوند ترین آزار گرفتار می   وابسته ومزدورشان، به سخت   
کـه بـا    ؛ و یـا ایـن     میرنـد تـرین مـرگ مـی      با سخت  ییا حتّ 

  ! شوند کشتار و قتل عام می، لشکرکشی علنی

 ئیوههـا بینیم که در همه جا ، هوس افراد یـا گر          امروز می 
 و اراده این میلیونها؛ یـا  ؛کندبر میلیونها انسان حکومت می  

 یـا اگـر ظـاهراً       برزبان آمـدن ندارنـد؛     اساساً امکان بروز و   
توانـد  ان هست، منشأ هیچگونه اثـري عینـی نمـی         آزادي بی 

  . باشد
ـ نــه تنهــا کــه   انــسان داراي آن توانــایی واســتعداد اســت  

جـان   جانـداران و عـالم بـی    بـر آزادباشـد ـ  بلکـه آزادانـه    
امـا امـروز اکثریـت عظـیم ایـن انـسان، بـه              . حکومت کند 

ـ ورزدآزادي جانداران وحشی حسد مـی    ی بـسیاري  ؛ و حتّ
 در زیر انـواع     ,ق وغرب گاههاي شر نجههستند که در شک   

جـان  به موجـودات بـی    ! ذیب انسانها   هاي تع وسایل وشیوه 
  !برندنیز غبطه می

  چنین است؟! مدن عصر فضا راستی، چرا زندگی انسان مت
-این رنجها، که انسانهاتحمل مـی      توان دربرابر می راستی،

جـات بـشرستمکش   راستی، راه ن  و بی تفاوت بود؟     ،کنند
  ، چیست؟ن همه رنج وبدبختیاز ای

، در بحث تفـاوت دو جنبـه   در آینده» ل  ال او ءسو «جواب
  . خواهد آمد,مادي ومعنوي زندگی انسان

ولوژي اسـالمی   بـه ایـدئ    بنـا » ال دوم   سـوء « اما در جـواب     
تفاوت بودن در برابـر رنـج وبـدبختی     خود معتقدیم که بی   

مـا   )1(  انسان سازگار نیـست "انسان بودن"، با ذات    انسانها
 گـسترد،  سفره رنگین میمعتقدیم کسی که در خانه خود، 

ــسانها از هــاي دیگــر، هــا وکلبــهنــهدرحــالی کــه در خا  ان
ي هـا  درست مانند آن است کـه لقمـه        میرند،گرسنگی می 

 !تـا سـفره خـود را بیارایـد        ها بگیـرد   را ازدهان گرسنه   غذا
ــا تمــام مواهــب   زیــرا درطــرز تفکــر مکتبــی مــا،  زمــین ب

 و استفاده   است،براي همه انسانها آفریده شده     ناتش،وامکا
رسـد   به همه مـی – در حد متوسط -کهاز بیش از مقداري   

 حکـم  ،»تبـذیر «و چه به صـورت      » اسراف«چه به صورت    
)... 2(منع و نفرین شده اسـت    را دارد، که شدیداً     » اتراف«

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


  ------------------------------------------------------ما  راه 

اي کـه  قدیم کسی کـه نـسبت بـه زجـر و شـکنجه     و ما معت  
-بیننـد، بـی   ت دژخیمـان شـرق و غـرب مـی         انسانها از دس  

 تــا -آن اســت کــه خــودبــه درســت شــبیه  تفــاوت باشــد،
 , شـرکت داشـته باشـد   هـا هـا و تعـذیب   در شکنجه -يحد

اسـی  هـاي مکـانی و دیوارهـاي حـسی وسی    زیرا این فاصله 
هـاي خـالی، و آن داغ       هستند که جلـو مـشاهده آن سـفره        

اگـر   انی،اما عواطف و وجـدان انـس      . گیرندوزجرها را می  
کــار و اخـالق غیردینــی، آنهــا را  اف گــاه باشـد و آسـالم و  

 هـا ودیوارهـا را   ایـن فاصـله   توان و تاریک نکرده باشـد،     نا
  ... دشناس نمیطور همه جانبه،ه ب ولیتؤموجب رفع مس

» ال سـوم ؤسـ «دادن جـواب درسـت بـه     له مهمتـر، ا مسأ وام
  .است
ف بـه   هـشان معطـو   ري از انسانها هستند کـه تمـام توج        بسیا

ن  خـود را در برابـر چنـی     اساسـاً  و زندگی خودشان اسـت،   
تا به یافتن جـواب   بینند، نمی- ونیزدو سؤال پیشین  -سؤالی

 مستقیم یا غیرمستقیم    -و بسیاري هستند که خود    . بیندیشند
 وطـرح سـؤال،    هاي مردم هستند؛   عامل رنج و گرفتاري    –

نجـــات بـــشریت ســـتمکش از  خـــاطره علیـــه آنهـــا و بـــ
 چنــان ، انــسانهاي ســتمکش نیــزو اکثریــت . آنهاســترش

طـور  بـه  رسـد کـه    یا فکرشان بـه آنجـا نمـی   درفشارند که 
د، یـا  نـ هـاي خـود بـه پـرس وجوبپرداز     واضح درباره رنـج   

رسد، ستم ستمگران مجال نداده که جواب درست    اگرمی
  .وعملی سازند این سؤال را بیابند،

چنان آن که دردها را   ،لنّسبه کوچک هستند  تنها گروهی با  
هـا  د که به طرح صریح وروشـن ایـن سـؤال         اندرك کرده 
ــد  متأســفانه، ا جوابهــاي افــراد ایــن گــروه ، امــ. رســیده ان

 ونظریات،  ءت آرا تّمتفاوت است،که عامل اساسی این تش     
ت را بـه  ، انـسانی مان گروهی هستند که در طول تاریخ  بازه

انـد کـه جـستجوگران     وکـاري کـرده    اسارت کشیده انـد،   

 )نه آنها که تظاهر به دلسوزي مـی کننـد         (صمیمیدلسوز و 
  ...محروم بمانند ازیافتن تنها راه درست،

ت سـتمکش  قدیم که تنها راه درست نجـات بـشری   وما معت 
) 3(فقـط مکتـب اسـالم    از این همه رنج و شـکنجه وآزار،  

نـه طـرق    ا اسالم با صورت ومحتواي حقیقی آن،      ام است،
 بـا اسـالم   -یـاد  کـم یـا ز  -مختلفی که هـر کـدام     ومذاهب

  .حقیقی تفاوتهایی دارد
 ایـن راه را بیابـد،     ت گرفتار وسرگردان،  وبراي اینکه بشری  
  : ، الزم استدو اقدام اساسی

بازشناساندن اسالم حقیقـی، بـه تناسـب فهـم ومنطـق            : لاو
  .انسان معاصرو شرایط حاکم بر افکار او

کوشش براي پرورش گروه وجمعی انـسان کـه ایـن     : مدو
ــ  ــب را ب ــر   شناسند، ودرمکت ــه در براب ــسؤولیتی ک ــال م  قب

-می متعهد و ملتزم باشند،    کند،ت بر آنان تحمیل می    بشری

ها به بیانی باشـند کـه همـه بتواننـد از آن             کوشیم که بحث  
  .استفاده کنند

ــا از ایــن جــزوه  ــه   هــدف م ــه تهی هــا کــه از هــم اکنــون ب
کنـیم برداشـتن گامهـایی درمـسیراقدام        ونشرآنهاشروع می 

خـداي ستمکـشان، خـداي کـه         ت که امیـدواریم،   اول اس 
اسالم را براي نجات مستضعفین فرستاده ما را توفیق دهـد            

ــه راه را، ــد   کـ ــه درحـ ــا کـ ــا آنجـ ــتعدادتـ ــدن   اسـ فهمیـ
ــشناسانیم  و  ــشناسیم وب ــشرامروزاست ب ــز ب ــا   نی ــیم ب بکوش

 نه روشهاي آلـوده بـا   –روشی که همین مکتب نشان داده    
 یی را بـه شـناختن ایـن راه،         انـسانها  -اشتباهات وانحرافات 

  .متعهد وملتزم سازیم وبه اداي حق این شناسایی،
به بیانی باشـد   کوشیم که بحثها درعین اختصار،    می وضمناً

  .که همه بتوانند از آن استفاده کنند
  مباحث مقدماتی

ــشگ            ــه در پی ــن   گرچ ــه ای ــود را از تهی فتارهدف خ
یش از شـروع  پـ  کـه  اما اجازه دهیـد    نشان دادیم،  ها،جزوه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


  ------------------------------------------------------ما  راه 

 هـاي غیراسـالمی ازیـک   ه خاطررواج فکرها ومکتب   کارب
پنهـان مانـدن چهـره حقیقـی اسـالم در        خـاطر ه  ب و طرف،

بـه ذکـر    و مذاهب گوناگون از طرف دیگر،     راي آراء   ماو
ه بـه آنهـا از هـم اکنـون ضـروري اسـت         ماتی که توج  مقد

  :بپردازیم
  

  تفاوت دین ومذهب: لمقدمه او
  

: ١٠ -... واحدة، فـاختلفوه   ال امة وماكان الناس ا  
 وما تفرقوا اال من بعد ما جاءهم العلـم بغيـا            ١٩

  ).٤(١٤: ٤٢ -...بينهم
 ران دیگـر، ماننـد بـسیاري ازجانـدا     انسان ازآغـازوالدتش،  

جـا  ا از آن امـ .  بوده اسـت   "يگروه ز "اسالف او، : ازجمله
» دوبعـدي « خـالف گذشـتگان،  ه بـ  ،که این موجود جدید   

ــوده ــایی داشــته -ب ــراد آن توان ــ  واف ــد کــه ب صــورتهاي ه ان
اي  بـه برنامـه    ایش،دپیـ  ند، ازهمان بدو  نمختلف زندگی ک  

اند تا روابـط ورفتارشـان را       زمان، احتیاج داشته    نیاز درحد
  . تنظیم نماید

هــاي را توضــیح خــواهیم داد کــه چنــین برنامــه درآینــده 
د که بـا وجـود      توضیح خواهیم دا   بازپیامبران آورده اند؛ و   

هایی از دین  امه، چه جهاتی موجب شده که جامعه      این برن 
-یا این ادیان خرافی در بین آنها پدید آید، بریده شوند، و 

  .برنامه براي انسان بیفتند تنظیم  فکره کران بکه متفّ
  : خواهیم مطرح کنیم این است که دراینجا مطلبی که می
صـورت  هدایش، بـ  پیـ  انسان درآغـاز   درتحلیل تاریخی ما،  

 بـا  ی واحد زندگی کرده که رابطه افراد آن با یکـدیگر  امتّ
تفـاوت   رابطه افراد بقیه جانداران گـروه زي ، درکیفیـت،        

 کـه   -نحوي بوده که درجهت پویایی وتکامـل      ه  داشته؛ وب 
  آنانرا یاري دهد؛ واین   -)5(مخصوص افراد این نوع است    

گـروه زي  خـالف افـراد جانـداران     ه   ب -همبستگی وپیوند  
اما در زمان ، ) 6( آگاهانه واختیاري بوده نه غریزي   -دیگر

انـد کـه   فی افراد این نوع چندان زیـاد شـده    گذشته واز طر  
سانی مقدور نبوده   ، به آ   نیازهاي خوراکی افراد امت    مینتأ
 بـا پیـشرفت انـسان     واز طرفی دیگـر، ؛)خالف گذشته  ه  ب(

 را از   اشی، رنـگ سـاده اولیـه      ، زنـدگ  شیدر مسیر تکـامل   
اد با یکـدیگر صـورتها واشـکالی        روابط افر  ، و دست داده 

ن ، چون ایـ   از جهت سوم   و   پیچیده پیدا کرده است؛    نسبتاً
 افـراد  ، بـا پیونـد غریـزي   پیوند وارتباط اختیاري وآگاهـان    

، افـراد امـت ،   یک گروه از جانداران دیگـر، فـرق داشـته        
ــ  ــایی فکــري وعملــی ب ــط  ه توان هــم زدن صــورتهاي رواب

ه بـ . وآوردن صورتهاي تازه از روابط را داشته انـد       دموجو
، ه فکرستم نسبت به دیگراني این جهات، افرادي ب واسطه

 واز دي یا معنوي یا هر دو افتـاده انـد؛        وگرفتن امتیازات ما  
 وبـدین  گریها پیـدا شـده اسـت؛      این زمان اختالفات وفرقه   

مان  زتوان دقیقاًنمی، براي اولین بار در تاریخی که       ترتیب
یـک دیـن و برنامـه     آنرا تعیین کرد امت واحدي که پیـرو    

ــوده ــ ب ــد، ب ــروه ان ــاعی   هگ ــی واجتم ــري وسیاس ــاي فک ه
، )اي برتري طلب  هوسیله عد ه  ب(روه وهرگ ؛تقسیم شده ...و

  .براي خود مذهبی بوجود آورده اند
داونـد پیغمبرانـی فرسـتاده کـه هـم       در هر زمـان، خ    باز  ا  ام

 در عـین  -حد بازگردانـد، وهـم  ت وا ت ام حاله  ها را ب  فرقه
 –تـی    یکنواختی اصول اساسی فکـري وعقیـده       وحدت و 

شرفت انـسان وپیچیـده شـدن    اي پیشرفته به تناسب پی    برنامه
ــط او ــد،رواب طلبهــا از بــاز برتــري.  دراختیــارش قــرار دهن

زندگی یکنواخت  ها که مایه وحدت و پیشرفت این برنامه  
فامنـت  .  کرده اند  جلوگیريوبدون امتیازات افراد بوده،     

نگـاه ، گروهـی      آ( 14/صـف   ةفئوكفرت طا  ....طائفة
، هی پـس از درك کـردن     وو پذیرفتند وگر  درك کردند   

 اینجا، فرقه گري، گسترش      از وباز) 7 ()به مقابله پرداختند  
 از دیانـت    و ،  اي هم که حق را پذیرفتند     فهئوآن طا . یافت

اه یـا  کوتـ ، پس از گذشتن زمانی زمان خود پیروي کردند  
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  ------------------------------------------------------ما  راه 

طلبـی وامتیـاز جـویی      ه همـان علّـت برتـري      ، باز بـ   طوالنی
 ,هـاي مختلـف تقـسیم شـدند    ه فرقـه   ب بعضی از افراد، غالباً   

ن برنامـه الهـی را بـا    ، چـو  در هر زمان عامالن تفّرق  و ... و
 بـا وسـایل و   دیدنـد، گارمیزناسـا  هـاي خـود  امتیاز جویی

رنامـه  کوشیدند تا مـردم را از آن ب   صورتهاي گوناگون می  
تربود، ر نتیجه، گاهی شرایط خیانت فراهم     د. بیگانه سازند 

-طـور کلّـی نـابود مـی    ه اصـل برنامـه را بـ     ودشمنان خلق، 

هـا حکـم     برجامعـه   وهوس خود،   به اقتضاي هوا   و کردند؛
اجـازه ایـن انـدازه خیانـت را      ،وگـاهی شـرایط   . راندندمی

 برنامه تحریف وتغییر  کامگان، حداکثرکارخود و داد،نمی
 تـا حـد     -طلبانـه آنـان را    ه هوسهاي برتري  بود در جهتی ک   

  . ارضاء نماید-امکان
 در زمــانی آمــد کــه علیــرغم در اوج بــودن فــساد  ،قــرآن

وابط گونـاگون بـشري، رشـدطبیعی       اجتماعی وانحطاط ر  
، نـه مجـال از   بشر، تا آنجا رسیده بود که بـه خودکامگـان    

ریـف و  داد ، ونـه فرصـت تح  مـی بین بردن ایـن برنامـه را       
  ) .8( آنرا کاريدست

ه میـان کـشیدن ایـن    خواهم اشاره کـنم کـه بـ   در اینجا می 
ی لـ بدان منظور است کـه روي روا      ، فقط   ماتیلب مقد امط

ا، در جهتــی کــه مــورد نظــر ایــن ، ذهــن خواننــده رمــنظم
ه هـا بـ  ه سـوي مقـصدي کـه ایـن جـزوه         ، وب ها است جزوه

 دانـیم کـه  ومـی .  حرکـت دهـیم  ،شـود خاطر آن تهیـه مـی    
ممکن است سـؤال انگیـز باشـد، یـا     ، بعضی از این مطالب  

اي از ه زمینــه مطالعــات عــد، بــابعــضی هــم ممکــن اســت
ا اگـر بخـواهیم هـر     امـ .، جـور در نیایـد   گان عزیز خواننده

ه  ، بحـث بـ  مجا شـرح دهـی  یک از این مطالب را درهمین    
-هبـ هـا ، حـرف را    ونیز شرح و بـسط ؛ددرازا خواهد کشی 

- آن – منطقی اجزاي مطلـب      هکه رابط کشاند  جاهایی می 

ـ  مین نـشود،   تـأ  –طور کـه مـورد نظراسـت         هـم  ه  ی بـ  وحتّ
کــار "جــا تــا جــایی کــه یــک بنــابراین، در ایــن. بخــورد

ــد ــضا دارد"ماتیمق ــ اقت ــدن ذهــن   ه ، ب ــاده ش  خــاطر آم
 روشن شدن نسبی زمینه مطالب اصـلی، بـر          خوانندگان، و 

عــضی ا، در آینــده دربیم امــکنــاي مطالــب مرورمــیپــاره
یی از ایـن مطالـب، ودر بعـضی دیگـر       ها ، قسمتها  ازجزوه

 -د بـود کـه  نـ  خواه"لب اصلیمط"متهایی دیگر، جزو  قس
پـس  . شرح آنها خواهیم پرداخـت هب جا، درهمان –انشااهللا  
ایـم   وهمان بحثی را که شروع کرده   ؛یمکن مرور می  سریعاً

-با همـین ترتیـب ادامـه مـی        ) بحث تفاوت دین ومذهب   (

، از لحاظ رشـد  فتیم قرآن در زمانی آمد که بشر      گ : دهیم
 اجازه ندهد تـا دشـمنان مثـل      طبیعی بجایی رسیده بود که    

 دستش بگیرند ا از، برنامه بهروزي وسعادت او ر    هاگذشته
، بـه برتـري      خود قـرآن   کها همچنان ام. یا مخدوش سازند  

افكلّما جاء كم رسول : طلبان تاریخ خطاب می کند که     

، کـسانی کـه     ) 9( ؟!نفسكم استكبرتم    ا تهویال  بما  
 بـشري  ، تا از این خصلت ضـد اند برتري طلبامتیاز جو و 

 بــه اصــطالح –تواننــد ببیننــد کــه دسـت بــر ندارنــد، نمــی 
رتبـه و حتّـی هـم     بایـد هـم    ،" اراذل واوبـاش   "–خودشان  

 و زنـدگی ایـن مستـضعفان از جهـت      ؛مجلس آنان باشـند   
  .... ردد، همسطح زندگی آنان گي و معنويماد

________________________   
  :هاپاورقی

ــسان مــسلمان       )1( ــسؤولیت ان ــراوان بــر م ــل ف ــرآن دالی درق
وما لكم تقاتلون في سبيل  : ازجمله .دربرابرانسانها وجود دارد  

ـ  یـ چگونـه جانبـازي نمیکن    : یعنی...   و المستضعفين  اهللا ه د ب
به  رخاطه خاطر راهی که خدا براي سعادت بشر نشان داده، و ب     

دراینجـا،  ). خاطره یعنی ب » فی«کلمه...( گانضعف کشیده شده  
  . جانبازي تعیین شده استمسؤولیت تا حد

  .،درجزوه اقتصاد اسالمی خواهد آمدئلاتفضیل این مس )2(
   ... ها استاثبات این مطلب کار اصلی جزوه )3(

                              
  15ادامه پاورقی در صفحه                                   
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