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 پيشگفتار

 هستي انوارش پرتو و گسترده جا همه جانبخشش عطر که عالم ذرات اعماق از است جوششيپرستش، 
 . است ساخته روشن را

  .است شرب نياز ترين اصلي و آفرينش راز انسان، فطرت نداي پرستش
 تواند مي آدمي که ايسترتبه ترين عالي حق عبوديت و است ايمان نشانه و انبياء تعاليم سرلوحهعبادت 

  .گردد نائل آن به
 . است اسالم پرورشي و تربيتي هاي برنامه سرلوحه و عبادات همه رأس در نماز
 مباش؛ متاثر هبوط از ؛هجران از غمگين اي انسان؛ اي: که آدم حضرت فرزندان براي نويدينماز 

  .است مؤمن معراج «نماز»
 نائل خود شايسته کمال مراحل به آدمي تا نهاد گام بايد اخالص و آگاهي با حق عبوديت طريق در پس،
 . گردد

  
  نبيند خدا بجز که جايي به آدمي رسد
  آدميت مقام است حد چه تا کهبنگر 

  
 تالش نماز يعني آن، جلوه ترين شاخص و حق عبوديت قتحق و معرفي راستاي در که نماز اقامهستاد 
. است داده قرار خود هدف را خويش آفريدگار با انسانها تنگاتنگ ارتباط و عميق پيوند ايجاد و نمايد مي
 او از و نمايد دراز خدا شايسته بندگان از يکي سوي به نياز دست مرحله اين قطع جهت شد آن بر بار اين

 . طلبد ياري
  

  مکن خضر همرهي بي مرحله اين قطع
  گمراهي خطر از بترس است ظلمات

  

  

 [ 14 صفحه] 
  

 استاد بزرگوار شهيد( ره) امام عمر حاصل جاويدان هميشه و گرانقدر آثار سوي به رو رو، ايناز 
 درياي در خود ماهرانه غواصي از که گرانبهايي گهرهاي از تا آورد عليه تعالي هللا رضوان مطهري

 . برگزيند ايشمه گرامي خواننده شما براي. است آورده بدست اسالمي معارف بيکران و فژر
  

  راه بردم خود به نه عنقا منزل سر بهمن 
  کردم سليمان مرغ با مرحله اين قطع
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 سخنرانيهاي و کتابها ي مجموعه در بزرگوار شهيد آن که مباحثي تنظيم و گردآوري انجام مسئوليت آنگاه
 نژاد واعظي حسين االسالم حجة حضرت فاضل برادر ي برعهده را آورده نماز و عبادت يرامونپ خود

 . گذاشت
 و عبادت پرستش، مورد در استاد گفتارهاي و نوشتارها متن شماست، روي پيش اکنون آنچهبنابراين 

 به مراحلي يط از پس که شهيد استاد آثار بهار هميشه گلستان از است گلچيني عبارتي به. است نماز
 عبادت از چند هايي جلوه نقل با و. گرديد تنظيم نماز و عبادت پرستش،: بخش سه در و فعلي صورت
 . يافت ختام حسن استاد

 جهت که اندکي بسيار موارد در جز و گردد منتقل استاد آثار از عينا   مطالب است، نموده سعي گردآورنده
 تصرفات از ناچار عنوان فاقد مطالب براي عناوين انتخاب اي گفتارها نمودن نوشتاري يا مطالب انتظام
  .است ننموده تصرفي و دخل گرديد، ناچيزي بسيار
 نوشتارهاي و گفتارها از است اي مجموعه و متعدد آثار از است ايبرگزيده حاضر کتاب که اين بهنظر 

 . دارد نيز را خود خاص ويژگيهاي طبعا استاد، ي پراکنده
 نظر از ايشان آثار ساير همانند داشت مي مستقلي اثر نماز و عبادت باب در استاد خود هچنانچ مطمئنا
 . بود برخوردار باالتري ارزش و کيفيت از مراتب به جامعيت و نظم محتوي،

 راهنماي و روشنگر و شده واقع مفيد شهيد، استاد خالصانه عبوديت برکت به حاضر مجموعه استاميد 
  هللا انشاء. گردد ما عبادت و عبوديت

  نماز اقامه ستاد
  

 [ 17 صفحه] 
  

 پرستش

 نيايش حس آدمي، وجود ابعاد ترين اصيل از يکي و آدمي روح تجليات ترين قديمي و پايدارترين ازيکي 
 است، داشته وجود بشر که جا هر و زمان هر دهد مي نشان بشر زندگي آثار مطالعه. است پرستش و

 از: است شده متفاوت معبود شخص و کار شکل هست که چيزي. است داشته وجود هم پرستش و نيايش
 عالي تا گرفته اوراد و اذکار سلسله يک با همراه موزون جمعي دسته حرکات و رقصها از شکل نظر
 تا گرفته چوب و سنگ از معبود نظر از و ستايشها، و اذکار ترين راقي و خشوعها و خضوعها ترين
 . مکان و زمان از منزه ابدي ازلي قيوم ذات

 بايد که اعمالي و آداب نوع يعني -را پرستش نوع بلکه نکردند، ابتکار و نياوردند را پرستش پيامبران
( شرک) يگانه ذات غير پرستش از که اين ديگر و آموختند بشر به -گيرد صورت شکل آن به پرستش

 بشر ،[ 1]شناسي دين علماي برخي ظرن از همچنين و ديني مسلمات نظر از. آوردند عمل به جلوگيري
 يا و ماه يا بت پرستش است پرستيده مي را خويش واقعي خداي و است بوده پرست يگانه و موّحد ابتدا

 از را پرستش بشر که نبوده چنين يعني است، داده رخ بعدا که است انحرافهايي نوع از انسان يا ستاره
  تکامل با تدريجا و باشد کرده آغاز ديگر مخلوقي يا انسان از يا بت
  
 [ 18 صفحه] 
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 در شود، مي تعبير ديني حس به آن از احيانا که پرستش حس. باشد رسيده يگانه خداي پرستش به تمدن
 : که است شده نقل «فروم اريک» از. دارد وجود بشر افراد عموم

 يا رباني مردي يا ديدنينا خداي يا سنگي يا زرين بتهاي يا درختان يا جانداران است ممکن انسان»
 را کاميابي و پول يا خود حزب يا طبقه يا ملت يا نياکان تواند مي بپرستد؛ را صفت شيطاني پيشوايي
 و باشد آگاه غيرديني، معتقدات از ممتاز دين، عنوان به معتقداتش مجموعه از است ممکن او... بپرستد
 مسأله ندارد، يا دارد دين که نيست اين سر بر مسأله. ندارد ديني هيچ که کند فکر برعکس، است ممکن

  .[ 2]«.دارد را دين کدام که است اين سر بر
  :گويد مي «اقبال» نقل بنابر «جيمز ويليام»
 اختياري خودهاي از قسمت ترين قوي در اينکه عين در که است امر اين ضروري نتيجه نيايش، انگيزه»
 جهان در تنها را خويش کامل مصاحب اين، وجود با است، اجتماعي نوع از خودي کس هر عملي و

 صورت به خواه و پيوسته صورت به خواه مردم، اغلب... کند پيدا تواند مي( انديشي درون) انديشه
 را خود عالي، توجه اين با زمين، روي بر فرد حقيرترين. کنند مي رجوع آن به خويش دل در تصادفي
  .[ 3]«.کند مي احساس باارزش و واقعي

  :گويد مي چنين افراد در حس اين بودن عمومي درباره «جيمز ويليام»
 با وجودشان در دروني ناظر يک احساس از تأثيرپذيري ي درجه لحاظ از مردمان که دارد احتمال»

 قسمت ترين اساسي توجه، اين ديگر بعضي از بيش مردم از بعضي براي. باشند داشته اختالف يکديگر
 حتي که دارم اطمينان ولي ترند، ديني محتمال هستند چنين بيشتر که آنان. دهد مي تشکيل را خودآگاهي

 . [ 4]«.ديندارند حدي تا حقيقتا و هند مي فريب را خود آنند فاقد بکلي گويند، مي که هم کساني آن
  
 [ 19 صفحه] 
  

 که است بشر تقديس حس ولمعل ديني، رجال يا و دانشمندان يا و پهلوانان از ساختن ايافسانهقهرمانهاي 
 ستايش طبيعي مافوق حدّ  در و عاشقانه را او و باشد داشته تقديس و ستايش قابل موجودي خواهد مي
 مرام، حزب، پرستش از زدن دم ملي، يا حزبي قهرمانهاي از امروز بشر آميز مبالغه ستايشهاي. نمايد

  .است حس اين معلول همه ها ناي راه در فداکاري به ميل احساس و خاک و آب پرچم، مسلک،
 آن در که جمالي و نيست نقصي او در که برتر کمالي به است غريزي[ نياز] احساس نيايش، احساس
  .است اصلي مسير از حس اين انحراف نوعي شکل، هر به مخلوقات از پرستش. ندارد وجود زشتي
 آنجا در که يابد پيوند حقيقتي به و کند پرواز خواهد مي خويش محدود وجود از پرستش حال درانسان 
 : ما عصر بزرگ دانشمند «اينشتاين» قول به و ندارد وجود محدوديت و فنا و کاستي و نقص

 امور ماوراي در که را جاللي و عظمت و برد مي پي بشري اهداف و آمال کوچکي به فرد حال اين در»
 . [ 5]«.کند مي حس نمايد، مي تظاهر افکار و طبيعت در ها پديده و
  :گويد مي «اقبال»
 در را خود وضع ما شخصيت کوچک ي جزيره آن، ي بوسيله که است متعارفي و حياتي عمل نيايش،»
  «.کند مي اکتشاف حيات از بزرگتري کل

 مرز از رفتن بيرون امکان: است انسان در «ميل» يک و «امکان» يک ي دهنده نشان پرستش وعبادت 
 انسان مختصات از عشقي چنين و ميلي چنين. تر وسيع و باالتر افق به تنپيوس به ميل و مادي امور
 . [ 6].است
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 [ 20 صفحه] 
  
 . مولر ماکس مانند[ 1]
 . 100 ص بيگانه، خود ازجهاني [ 2]
 . 105 ص ديني، فکراحياي [ 3]
 . 105 ص ديني، فکراحياي [ 4]
 . 56 ص بينم، مي من کهدنيايي [ 5]
 . 277 ص ،(قرآن در انسان) ،2 ج آثار،مجموعه [ 6]

 بشر فطري پرستش

 خاتم پيامبر به اختصاص توحيد پيام. است ديگر پيامهاي تمام پايه و قرآن پيام ترين اساسي توحيدپيام 
  .است انبياء همه رسالت ي سرلوحه بلکه ندارد
 را موجودي اوال دباي شما که گويد نمي مردم به هيچگاه که است مطرح شکل اين به مسأله قرآن نظر از

 عبادت بدون نميتواند انسان بلکه خير، باشد؛ خدا بايد کنيد مي عبادت که موجودي ثانيا   و کنيد عبادت
 و ذاتي غرائز جزء پرستش اين و دارند پرستش و عبادت بنوعي و شکلي به مردم همه کند؛ زيست
 او به را خويشتن و کند تنزيه و تقديس را چيزي يک که دارد گرايش فطرتا بشر يعني است، بشر فطري
 . نمايد نزديک

  :که گويد مي مارکس کارل حتي هستند پرستنده نيز ماديون همه و دارد، وجود انسانها همه در گرايشاين 
 . «بپرستد را خود انسان تا سازم؛ آزاد انسان غير پرستيدن از را انسان خواهم مي من»

 نشان را حقيقي معبود ميخواهد خود بگفته ولي کند پرستش ار چيزي بايد انسان که دارد توجه نيزوي 
  .دهد
 آن. بپرست را خودت اختيار صاحب خود؛ پروردگار خود؛ رب ؛!انسان اي که است اين قرآن پيام

 فروريزند هم در» گردد، غافل لحظه يک اگر و است وابسته او اراده به هستي تمام که اختياري صاحب
  .«غالبها

 . [ 1]«...قَبلکم من الذين و خلقَکم الذي»
 . [ 2].«است آفريده را شما گذشتگان و شما که کسي»
 . 21 ي آیه بقره، سوره[ 1]
 . 132 ص قرآن، باآشنايي [ 2]

 شناخت بازتاب پرستش

 و کاستي و نقص هرگونه از منزه صفات، کاملترين با ذات کاملترين عنوان به يگانه خدايشناخت 
  فياضيت، و نگهداري آفرينندگي، که انجه با او رابطه شناخت

  
 [ 21 صفحه] 
  

 . شود مي تعبير «پرستش» به آن از که کند مي ايجاد ما در العملي عکس است، رحمانيت وعطوفت 
 مي برقرار خود خداي با انسان که است سپاسگزارانه و ستايشگرانه و خاضعانه رابطه نوعي پرستش

 است؛ صادق خداوند مورد در تنها و کند برقرار تواند مي خود خداي با اتنه انسان را رابطه نوع اين. کند
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 و صاحب يگانه و هستي مبدأ يگانه عنوان به خداوند شناخت. جايز نه است صادق نه خدا غير مورد در
 کريم قرآن. نسازيم او شريک پرستش، مقام در را مخلوقي هيچ که کند مي ايجاب چيز، همه خداوندگار

 شرک مانند گناهي هيچ باشد؛ خدا مخصوص بايد پرستش و عبادت که اين بر دارد زياد راراص و تأکيد
 . نيست خدا به

 هيچ با خداوند با جز را رابطه اين نبايد انسان و خداست مخصوص که عبادت يا پرستش ببينيماکنون 
 . است اي رابطه چگونه و چيست کند، برقرار ديگري موجود
 پرستش مفهوم

 است الزم دهيم دست به آن از بتوانيم صحيحي تعريف و شود روشن پرستش معني و مفهوم هاينکبراي 
 : کنيم ذکر مقدمه دو
 زبان به که اذکار و ها جمله سلسله يک از است عبارت قولي پرستش. عملي يا است قولي يا پرستش -1
 لبيک ذکر و گوييم مي نماز تشهد و سجود و رکوع در که اذکاري و سوره و حمد قرائت مانند گوييم، مي
 و مشعر و عرفات وقوف يا نماز در سجود و رکوع و قيام مانند عملي پرستش. گوييم مي حج در که

 که حج، و نماز مانند عملي، جزء بر هم و قولي جزء بر است مشتمل هم عبادتها، غالبا. حج در طواف
  .عملي جزء بر هم و مشتملند قولي جزء بر هم
 يک عالمت عنوان به و است خاص منظور از خالي اعمال از بعضي: است نوع دو بر نانسا اعمال -2

 مثال. گيرد مي صورت خودش تکويني و طبيعي اثر خاطر به صرفا بلکه گيرد، نمي صورت ديگر چيز
 آن طبيعي اثر که دهد مي انجام را کشاورزي به مربوط کارهاي سلسله يک جهت آن از کشاورز يک

  کارهاي کشاورز. دبگير را کارها
  

 [ 22 صفحه] 
  

 نمي انجام احساسها و مقصودها سلسله يک ابراز عنوان به و عالمت و سمبل عنوان به راکشاورزي 
 حرکت از کنيم مي حرکت مدرسه طرف به منزل از که ما. خياطي کارهاي در خياط يک همچنين. دهد
 کرده ابراز ديگر منظور يک خود کار ينا با خواهيم نمي نداريم؛ نظري مدرسه به رسيدن جز خود
  .باشيم
 دهيم، مي انجام احساسات نوعي ابراز و مقصودها سلسله يک عالمت عنوان به را کارها از برخي ولي
 نشينيم مي در دم فروتني، عالمت به و آوريم مي پائين به رو را خود سر تصديق عالمت به که اين مانند

  .شويم مي خم ديگر شخص تکريم و تعظيم عالمت به و
 کارهاي از قسمتي حال هر به ولي دوم؛ نوع از آن کمترين و است اول نوع از انسان کارهايبيشترين 

 نوع اين. گيرد مي صورت احساسي دادن نشان و مقصودي ابراز براي کاري که است نوع اين از انسان
 نيت يک ابراز و منظور يک ي ادهاف براي که است رايج و مستعمل لغات و الفاظ و کلمات حکم در کار
  .رود مي کار به

. است «دار معني» کار يک عملي، چه و قولي چه پرستش، گوييم مي شد دانسته مقدمه دو اين که اکنون
 از خود، ي عابدانه اعمال با و دارد مي ابراز را حقايقي بلکه حقيقت خويش ي عابدانه اقوال با انسان
 مي خود قولي اذکار با که بگويد خواهد مي را همان امساک، و طواف و وقوف و سجود و رکوع قبيل
  .[ 1].گويد

 .94 ص ،(توحیدي بیني جهان) ،2 ج آثار، مجموعه[ 1]
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 پرستش محتواي

  :است چيز چند دارد مي ابراز خود عملي و قولي عبادت در انسانآنچه 
 مطلق کمال مفهومش که وصافيا يعني خداست؛ مخصوص که اوصافي و صفات به خدا ستايش و ثنا -1

 ي اراده و قدرت و مطلق علم و مطلق کمال معني. مطلقه ي اراده مطلقه، قدرت مطلق، علم مثال   است،
 . است خداوند نيازي بي مستلزم و نيست چيزي به مشروط و محدود که است اين مطلقه

  
 [ 23 صفحه] 
  

 و ستم بخل، ناتواني، ناداني، محدوديّت، فنا، يلقب از کاستي و نقص هرگونه از خدا تنزيه و تسبيح -2
 . ها اين امثال

 و اوست از همه و همه ما نعمتهاي اينکه و نعمتها و خيرها اصلي منشأ عنوان به خدا شکر و سپاس -3
 . است داده قرار او که است هايي وسيله او غير
 استحقاق و است مطاع بالشرط او که اين به اقرار و او برابر در محض اطاعت و محض تسليم ابراز -4

 بنده که جهت آن از ما و است دادن فرمان ي شايسته خداست که جهت آن از او. دارد تسليم و اطاعت
 . او برابر در تسليم و اطاعت ي شايسته هستيم

 نقص از منزه ذاتي هيچ او جز نيست؛ مطلق کامل او جز. ندارد شريک باال مسائل از يک هيچ در او -5
 هيچ او جز نيست؛ برگردد او به سپاسها ي همه که نعمتها اصلي منشأ و اصلي منعم کسي او جز ت؛نيس

 مانند اطاعتي هر. ندارد را شدن او برابر در محض تسليم و بودن محض مطاع استحقاق موجودي
 او رضاي و او از اطاعت به بايد معلم يا مادر و پدر و اسالمي شرعي حاکم و امام و پيامبر اطاعت
 بزرگ خداي مقابل در بنده يک ي شايسته که العملي عکس است اين. نيست جايز گرنه و شود منتهي
  .[ 1].جايز نه است صادق نه ديگر موجودي هيچ مورد در يگانه خداي مورد در جز و است

 .96 ص ،(توحیدي بیني جهان) ،2 ج آثار، مجموعه[ 1]

 پرستش و عشق

 محبّت محبّت، مافوق است چيزي عشق ناميم، مي عشق را آن ما که رددا وجود چيزي زمينه انساندر 
 به نسبت دوست دو محبت مثال دارد نيز مختلف انواع و است موجود انساني هر در عادي حد در

 بين که محبتهايي باالخره و دارد وجود همسرها بين که معمولي محبتهاي خودش، مراد به مريد يکديگر،
  از و دارد وجود عشق کلمه اين نيز عربي زبان در. است ديگر چيز عشق اما. است اوالد و والدين

  

 [ 24 صفحه] 
  

 چيز هر به که گويند مي «پيچک» آن به فارسي در که است گياهي نام «عشقه». است «عشق»ماده 
 در ار آن تقريبا که پيچد مي چنان آن دور رسد، مي ديگر گياه به وقتي مثال پيچد مي آن دور به برسد
 -که است اين اثرش و! حالتي چنين يک. کند مي محصور و محدود را آن و گيرد مي خودش اختيار

 گيرد، مي او از را خوراک و خواب کند، مي خارج عادي حالت از را انسان -عادي محبت برخالف
 او در دتأح و توحد نوع، يک يعني. معشوق همان به و کند مي جلب نقطه همان به منحصرا   را اشتوجه
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 چيزش همه که طوري به کند، مي وصل چيز يک به و برد مي چيز همه از را او يعني آورد، مي بوجود
 حدود در عاليق، همان حداکثر حيوانات در. است نشده مشاهده حيوانات در حالتي چنين يک. شود مي او

 به نسبت تعصب يا غيرت راگ. دارند هم به همسرها يا دارند، يکديگر به نسبت انسانها که است عاليقي
 . است انسان مخصوص شکل، اين به حالت اين ولي. شود مي پيدا بيش و کم هم حيوانات در دارند هم

 سينا بوعلي است، شده فلسفه موضوعات از يکي خود چيست، حالت اين ماهيت اصال که اين به راجع
 حدود - زيادي صفحات الهيات بخش در اسفار کتاب در مالصدرا همچنين ،«عشق» در دارد ايرساله
 مي پيدا انسان در که چيست حالت اين که عشق، ماهيت تفسير به است داده اختصاص را - صفحه چهل
 انسانها در حالت اين ماهيت که شود مي تحليل روانکاوي در عشق ي مسأله هم امروز که اين کما. شود

 اندکرده راحت است، ناخوشي يک است، بيماري يک عشق که کلمه يک با را خودشان بعضيها چيست؟
 . است موهبت بلکه نيست که بيماري! نه. ندارد تابع امروز حرف اين ولي

 عشق که است اين نظرات بعضي بيشتر؟ يا است نوع يک عشق آيا که است اين اينجا در اساسي يمسأله 
 دارد فيزيولوژيکي ريشه دارد، عضوي ريشه يعني است، جنسي عشق همان آن و نيست بيشتر نوع يک
 و آثار ي همه با دارد وجود و است داشته وجود عالم در که عشقهايي تمام و نيست نيز اين از غير و

 را ها اين تمام اند، کرده پر را جهان ادبيات عشقي داستانهاي اين که رمانتيکي، عشقهاي مثل خواصش،
  .نيست چيزي جنسي عشقهاي جز که گويند مي
  
 [ 25 صفحه] 
  

 نصيرالدين خواجه سينا، ابوعلي مثال. دانند مي نوع دو را انسان به انسان عشق همين را، عشقگروهي 
 البته که دانند مي جنسي عشق را عشقها از برخي. دانند مي نوع دو را عشق ها اين مالصدرا، طوسي،

 عشق در. ينفسان و روحاني را ديگر بعضي و حقيقي عشق نه دانند، مي مجازي را عشق نوع اين
 چون گيرد، مي پايان نيز غريزه ارضاء با و معشوق به رسيدن با است، غريزي آن منشاء چون جسماني
 شود مي آغاز آنجا از. شود مي تمام شدنش ارضاء با باشد داخلي ترشحات مبدأش اگر. است اين پايانش

 که رسد مي عشق از ايمرحله به گاهي انسان که هستند مدعي ها اين ولي. شود مي ختم نيز اينجا به و
 بين همشکلي يعني - النفوس بين مشاکلة - آنها در نصيرالدين، خواجه تعبير به و حرفهاست اين مافوق
 وجود نفساني و روحاني عشق براي بذري يک انسان روح در که هستند مدعي و دارد، وجود روحها
 است طبيعي ماوراء حقيقت يک انسان حقيقي معشوق و است محرک فقط باشد، ماديتي هم اگر که دارد
 در حقيقي معشوق واقع در و کند مي کشف را او و رسد مي او به و شود مي متحد او با انسان روح که

 . [ 1].است انسان درون
 زنده کند پيدا روحاني عشق هرگاه ديگري چيز هر به و است باريتعالي مقدس ذات انسان حقيقي معشوق
 واقع در و است شده پيدا صورت اين به که است حق ذات به عشق که تاس حقيقي عشق همان شدن

 . [ 2].حقيقي معشوق پرستش از است پرتوي
 که صورتي در داند، مي ستايش قابل امر يک يعني کند، مي ستايش را عشق بشر که است اين مسلمقدر 
 امر يک که -غذا به ميل يا خوردن شهوت انسان مثال. نيست ستايش قابل است شهوت مقوله از آنچه

 بحال تا کرده؟ پيدا تقدس قابليت هيچ است طبيعي ميل يک که جهت آن از ميل اين آيا. دارد -است طبيعي
  شهوت به که آنجا تا هم عشق کند؟ ستايش را غذا فالن به ميلش بيايد نفر يک حتي ايد ديده شما
  
 [ 26 صفحه] 
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 تقديس حقيقت، اين حال، بهر ولي. نيست تقديس قابل و است خوردن شهوت مثل باشد، مربوط[ جنسي]

 يا فردي روانکاوي نظر از اين: دهد مي تشکيل عشق تقديس را دنيا ادبيات از بزرگي قسمت و است شده
  چيست؟ پديده اين که است توجه قابل العاده فوق اجتماعي
 خودش و کند فدا را چيزش مهه معشوق، زمينه در که اين به کند مي افتخار بشر که است اين تر عجيب

 خود از معشوق مقابل در که است شکوه و عظمت او براي اين يعني بدهد، نشان فاني او مقابل در را
 نظير است چيزي. «معشوق مقابل در عاشق فناء » ديگر تعبير به و اوست هست چه هر و ندارد چيزي
 فضيلت ولي آيد نمي در جور منفعت منطق با که است چيزي اخالق در که گفتيم اخالق باب در که آنچه
 اخالقي، خير ي جنبه از انسان آيد نمي در جور خودمحوري با ايثار. گذشتن خود از ايثار، مثل است،
. داند مي بزرگي و عظمت فضيلت، را ها اين کند، مي تقديس را فداکاري و را ايثار را، احسان را، جود
 خود براي را شيئي يعني باشد، شهوت اگر چون است، متفاوت شهوت مسأله با عشق مسأله هم اينجا در

 مسأله، و است ديگري عاشق کسي که آنجا که. جاست همين در شهوت غير و شهوت ميان فرق. خواستن
 اصال «عشق» در ولي است، شدن مند بهره او وصال از و معشوق تصاحب هدف است شهوت ي مسأله
 با باز يعني است، مطرح معشوق در عاشق فناي ي لهمسأ. نيست مطرح تصاحب و وصال ي مسأله
  .نيست سازگار خودمحوري منطق
 چه اين انسان؟ در چيست اين که است تحليل و بحث قابل العاده فوق شکل، اين در مسأله اين که استاين 

 او، من از باشد، محض تسليم خواهد مي او مقابل در فقط که گيرد مي سرچشمه کجا از و است؟ حالتي
 . است العاده فوق عرفاني ادبيات در. نماند باقي چيزي انانيتش از و خود از
  :که دارد خوبي خيلي شعرهاي مولوي زمينه اين در
  

  عشق مقهور من و است قّهار عشق
  عشق نور از شدم روشن قمرچون 

  

 خدايي معشوق، از خواهد مي که اي مرحله به رساند مي را انسان عشق يعني است، اين پرستشمسأله 
  و بداند مطلق هستي را او اي؛بنده خود، از و بسازد

  

 [ 27 صفحه] 
  

  چيست؟ حالت اين واقعيت است؟ اي مقوله چه از اين. کند حساب نيستي و نيست او مقابل در راخود 
 خط همان روي دارد، جنسي غايت و ريشه مطلق بطور عشق گويد مي که است اين نظريه يک که گفتيم
  .است جنسي هم آخر تا و يابد مي ادامه و کند مي حرکت جنسي ي يزهغر

 دو به که کنند، مي تأييد را نظريه اين ما حکماي کرديم عرض که است اي نظريه همان ديگر ينظريه 
 عشق ي زمينه گويند مي و روحاني عشقهاي و جسماني و جنسي عشقهاي: هستند قائل عشق نوع

  .دارد وجود ربش افراد ي همه در روحاني
 . نظريه دو آن بين کند جمع خواسته مي که دارد وجود سومي ي نظريه
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. داند مي جنسي نيز را عشق اولي بطريق و چيز همه که دارد معروف روانکاو فرويد، هم اينظريه 
 را او نظريه البته داند، مي جنسي را چيز همه و عشق و پرستش، فضيلت، خير، دوستي، علم فرويد،
 . [ 3].ندارد قبول کسي االن

 . 57 ص فطرت،[ 1]
 . 64 صفطرت، [ 2]
 . 61 صفطرت، [ 3]

 عشق دو تضاد

 يک که شهر از برود، معشوق خانه به خواست مي و بود شده سوار را اي زائيده تازه شترمجنون 
 و شد شل دستش کم کم. حيوان از غافل و خودش محبوب و معشوق خيال در رفت شد، دور مقداري

 به کاري کسي کرد احساس کم کم حيوان. حيوان روي شد بار يک مثل مجنون تقريبا و شد رها شتر رمها
 يک مجنون آمد، و آمد خانه، بطرف برگرداند را سرش. بود خانه در اش بچه طرفي از و ندارد، کارش
  .يلهطو به رسيد معشوق خانه به برسد که اين جاي به. رسيد طويله به ديد کرد باز چشم دفعه

 کشيد ليلي به ميلش مجنون دوباره رفت که مقداري باز. بازگرداند معشوق خانه بطرف را حيوان دوباره
 کار اين و برگشت باز. افتاد طويله در خودش محبوب و معشوق فکر به هم حيوان و شد رها حيوان و

 . شد تکرار بار چندين
  
 [ 28 صفحه] 
  

  
  شتر با تنازع در مجنونهمچو 

  حر مجنون گه و چربيد شتر گه
  

  شدي غافل زخود مجنون ار يکدم
  آمدي واپس و گرديديناقه 

  
  :گفت و پايين شتر روي از کرد پرتاب را خودش مجنون باالخره گويدمي 

  
  عاشقيم دو هر چو ناقهاي 
  نااليقيم همراه پس ضد دو ما
  

 بطرف هستي ات بچه عاشق تو بروم، يدبا طرف آن از هستم ليلي عاشق من عاشق، هم تو عاشقم من
 . برويم توانيم نمي همديگر با تا دو ما. بروي بايد طويله

  

  ليالستي از کم کي موال عشق
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 . [ 1]واالستي او بهر بودنبنده 
  
 .70 ص فطرت،[ 1]

 پرستش و اخالق

 اعمال از سلهسل آن گويند مي. است «پرستش» ي نظريه بشر، اخالقي اعمال مورد در نظريات ازيکي 
 را کارها آن بشر افراد ي همه و دارد وجود بشر افراد ي همه در و است متفاوت طبيعي افعال با که بشر

 ي مقوله از خوانند، مي طبيعي کارهاي مافوق و انساني و شرافتمندانه و کنند مي ستايش و تقديس
 دانش و عقل نوع از بعضي و ند،دان مي محبت و عاطفه نوع از را افعال اينگونه بعضي. هستند پرستش

 حال. زيبايي ي مقوله از بعضي و انسان، وجدان نداي بعضي و قوي، ي اراده نوع از بعضي و فهم، و
 اين آن و هست بشري مقدس کارهاي اينگونه طبيعت ي درباره هم ديگر ي نظريه يک کنم مي عرض
 آن مثال. ناآگاهانه عبادتي ولي خداست عبادت ي مقوله از است، پرستش ي مقوله از کارها اين که است
 محسوس زيبايي به منحصر زيبايي چون گفت مي دانست مي زيبايي نوع از را اخالقي اعمال که کسي
 را اخالقي کار عقلي زيبايي و جمال کند، مي اخالقي کار آنکه است، زيبايي هم معقول زيبايي و نيست

 و غيراخالقي کار زشتي همچنانکه کشد مي خود سوي به را او زيبايي و جمال اين و کند مي احساس
 در و زيبايي، ي جاذبه نوع از است ايجاذبه اخالقي کارهاي در. کند مي متنفر آن از را او اخالقي ضد

  ضد هاي دافعه نوع از است ايدافعه اخالقي ضد کارهاي
  
 [ 29 صفحه] 
  

  زيبايي.
 در که کس آن حتي کند، مي اخالقي کار که کسي: است ناي آن و است عجيبي ي نظريه نظريه، اين ولي

 در ولي دارد اعتراف فرضا يا و ندارد اعتراف خدا وجود به و شناسد نمي را خدا خودش آگاه شعور
 کار کند، نمي خداپرستي کار، اين با و دهد نمي انجام خدا رضاي براي را کار اين خودش آگاه شعور
 . است ناآگاهانه رستشپ و خداپرستي نوع يک او اخالقي
 ما حتي بله،: است اين جواب باشد؟ ناآگاهانه خداپرستي است ممکن مگر: شود سؤال استممکن 

 -ناآگاهانه امروز اصطالح در و -فطرتشان عمق در مردم ي همه يعني. داريم هم ناآگاهانه خداشناسي
 اگر مطلب اين. است آگاهانه ي همرحل در خداشناسي در مردم افراد تفاوت. شناسند مي را خودشان خداي
. است آسان خيلي آن کردن باور امروز بود، مشکل اندکي کردنش باور گذشته قرون در يعني ديروز
 مغفول شعور و ظاهر شعور: است شعور نوع دو داراي انسان که رسيده اثبات به مطلب اين امروز يعني
 آگاهي نوعي خودش هم آن که شعوري و ارد،د آگاهي و اطالع آن از انسان خود که شعوري يعني عنه،
 . [ 1].است خبر بي آن از انسان ظاهرا ولي است
  :غريزه نظر از است طفل مثل مثلش باشم، کرده ذکر ناآگاهانه و آگاهانه براي مثالي که اين براي

  

  مادران با کودکان ميل همچو
  لبان در نداند خود ميلسر 
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 باز تواند نمي را چشمهايش هنوز که دوم و اول روزهاي همان شود مي ولدمت مادر از تازه کهاي بّچه
 تصويري مادر از ذهنش در ضميرش، در هنوز يعني ندارد اطالع آگاهانه مادر وجود از قطعا و بکند
 کج هي را لبهايش کند، مي خم هي را سرش شود مي که اش گرسنه دارد، هم مادري داند نمي و ندارد
 کودک اين از اگر يعني. است مادر پستان جستجوي در ناآگاهانه لبها اين طرف؛ آن و طرف اين کند مي

  از ذهنش هنوز نيست، توضيح به قادر گردي؟ مي چه دنبال بخواهد توضيح کسي
  
 [ 30 صفحه] 
  

 اما بکند، بيان را مطلب اين تواند نمي باز بزند حرف بتواند هم اگر که نشده، مزين نقشها وتصويرها 
 در ها اين تازه. است مادر پستان جستجوي در ناآگاهانه رود، مي دارد وجود که چيزي سوي به ناآگاهانه
 غرايز اين حشرات در بخصوص و حيوانات در. است تر قوي حيوانات در است، ضعيف خيلي انسان
 . [ 2].است غريزه مقدار اين مسائل از بسياري در هم انسان در. است زياد بسيار
 کمترين و اوست عنه مغفول شعور انسان شعور قسمت بيشترين که معتقدند امروز روانکاوي علماي
  .است آگاه آن وجود از انسان که است شعوري آن انسان شعور بخش
 مقداري نماييم، تفتيش را خودمان ضمير محتويات و بکنيم مراجعه خودمان درون به ما اگرمثال 

 خيال هم بعد و کنيم مي پيدا چيزها جور اين و حبها و بغضها الت،تماي اطالعات، و معلومات احساسات،
 و احساسات نيز و مدرکات، و معلومات و اطالعات آنکه حال و نيست، چيزي اين از غير کنيم مي

 روح ي عمده قسمت يعني. هستيم خبر بي آنها از ما که کرده رسوب ما روح اعماق در زيادي تمايالت
 که شمائي اين از شما روح ي عمده قسمت و است، مخفي زند مي حرف شما با االن که مني اين از من
 يک در را ايهندوانه شما اگر گويند مي مثال مقام در. است مخفي کنيد مي گوش من حرف به داريد االن

 يک و فراگرفته آب را عشرش نه شايد کمي مقدار است؟ بيرون آب از آن از چقدر بياندازيد آب حوض
 و است بيرون آب از چقدرش بياندازيد آب حوض در را بزرگي يخ قطعه اگر يا. است ونبير عشرش
 است مخفي که است قسمتي آن به نسبت است آشکار که قسمتي آن هم انسان شعور عينا آب؟ زير چقدرش

  .است جور اين
 و غيب عالم مقابل در است، شهادت عالم قرآن تعبير به که طبيعت عالم اين. است طور همين هم عالم

 و کهکشانها تمام با طبيعت عالم. نباشد اين از بيشتر خيلي اگر است نسبت همين نسبتش مخفي، حقايق
  بشر که جوي اين و ستارگان

  
 [ 31 صفحه] 
  

 به نسبت -است اليتناهي هم شايد و -اليتناهي جو گويد مي شود مي منتهي کجا به آخرش داند نمي چون
 و است، کوچک بسيار است پنهان که عالم از قسمتي آن به نسبت يعني دارد احاطه عالم اين بر که عالمي

 نسبتي چه صحرا به نسبت حلقه آن. بياندازند صحرا يک در را ايحلقه که است اين مثل حديث تعبير به
  .هيچ دارد؟
 ناآگاهانه پرستش، شود مي مگر که نشود تعجب موجب ناآگاهانه، پرستش گوييم مي که مطلب اينحاال 
 اصال کنم، نمي پرستش را خدا که فهمم مي خودم که من. خواهد نمي وصي و وکيل که زنده آدم باشد؟
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! است؟ ناآگاهانه پرستش يک من اخالقي کار آن گوييد مي شما حال عين در ندارم، قبول را خدا من
 را خودت خودت،. داني نمي خودت و دهي مي انجام داني، نمي را چيزها خيلي تو بله،: است اين جواب
 . [ 3].شناسي نمي
 کارهاي فطرت حسب به انسان چيست؟ است پرستش ي مقوله از اخالقي کارهاي که اين معناي حال

 نيست سازگار طبيعي منطق با و است خودگذشتگي از که اين با داند مي شرافتمندانه و شريف را اخالقي
 حفظ بايد را خود منافع و خودت گويد مي انسان به که يعقل يعني معنا اين به عملي عقل منطق با حتي و

 و شرافت نوع يک کارها اين در و دهد مي انجام را کارها اين انسان ذلک مع. نيست سازگار بکني
 کارها اين انجام با که کند مي حس دهد، مي تشخيص بزرگواري و علوّ  دهد، مي تشخيص عظمتي
  .دادن انصاف و گذشتگي خود زا ايثار، مثل کند؛ مي بزرگوار را خودش

 همين ناآگاهانه مخصوص، ي شاّمه يک با انسان، قلب عمق آن انسان، فطرت آن انسان، روح عمقآن 
 در بالفطره را کار و شناسد مي را خدا رضاي شناسد؛ مي را خدا قوانين اين شناسد، مي را خدا که طور
 . [ 4].دارد برمي خدا رضاي راه در قدم دارد که داند نمي خودش ولي دهد، مي انجام خدا رضاي راه
  
 [ 32 صفحه] 
  

 ناآگاهانه را خدا که ميزان همان به انسان. است پرستش و عبادت ي مقوله از اخالق که است اينحقيقت 
 ناآگاهش شعور که وقتي. کند مي پيروي را الهي دستورهاي سلسله يک هم ناآگاهانه کند، مي پرستش
 فطرت به را ما که اين براي اندآمده پيغمبران) اندآمده همين براي پيغمبران که آگاه، رشعو به بشود تبديل

 ديگر وقت آن( آگاهانه امر يک به کنند تبديل را فطري امر آن و ناآگاه شعور آن و بدهند سوق خودمان
 کار يک شود مي هم او خوابيدن معين؛ کارهاي عده يک همان فقط نه اخالقي، شود مي او کارهاي تمام

 و تکليف براساس ما زندگي برنامه وقتي يعني. اخالقي کار يک شود مي هم او خوردن غذا اخالقي،
 و زندگي خالصه و ما زدن حرف ما، رفتن راه ما، خوابيدن ما، خوردن وقت آن شد، تنظيم حق رضاي
  :مقدّس کارهاي شود مي يکپارچه يعني اخالق، شود مي يکپارچه ما مردن

 . [ 5].«العالمين رب هلل مماتي و محياي و نُُسکي و التيصَ  انّ »
 . [ 6].اخالق شود مي چيز همه و هلل، شود مي چيزهمه 

 . 116 ص اخالق، فلسفه[ 1]
 . 127 ص اخالق،فلسفه [ 2]
 . 116 ص اخالق،فلسفه [ 3]
 . 127 ص اخالق،فلسفه [ 4]
 . 162 ي آيه انعام،سوره [ 5]
  .132 ص اخالق،فلسفه [ 6]

 هستي در پرستش

 انسانها؟ از بعضي هم آن کند مي پرستش را خدا که است انسان فقط و است انسان به منحصر پرستشآيا 
 ناآگاهانه. کنند نمي بعضي و کنند مي پرستش انسانها بعضي که است آگاهانه پرستش آن اوال نه، گفتيم
 در موجودي و دارد وجود عالم وداتموج ي همه در که است حقيقتي پرستش بلکه کنند، مي پرستش همه
 . [ 1].نباشد حق ي پرستنده که نيست عالم
 جستجوي اصليش محرک جويد مي را خدا غير که کسي آن حتي که کرديم مطرح قبال عشق ي مسأله در

 در الهي محبت طريق در وجود تمام [2]«محبته سبيل في بعثهم و» است کرده مصداق در اشتباه خداست،
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 جاذبه قوه با که هم سنگ آن ندارد، سر در هيچ او عشق جز کند مي حرکت که هم گياه آن. حرکتند
  واقع در کند، مي حرکت

  
 [ 33 صفحه] 
  

 آنگاه. نيست ديگري چيز اوست، ذات در خدا محبت و کند مي جستجو را حق ذات و حق که اين از غير
 : قبيل از آياتي
 . [ 3].«تَسبيَحُهم تَفقَهونَ  ال َولکن دهِ بَِحم يَُسبِّحُ  ااِل شئي   ِمن اِن وَ »
 . [ 4].«االرِض  وَ  السَّمواتِ  فِي َمن   اَسلَمَ  لهُ  وَ  يَبغُونَ  الّلِ  دينِ  اَفَغَيرَ »
ِ  وَ »  . [ 5]«االرض وَ  السَّمواتِ  فِي َمن يَسُجدُ  لِلّ
ِ  يُسبِّحُ »  . [ 6]«االرض وَ  السَّمواتِ  فِي ما لِلَّ
ِ  َسبَحَ »  . [ 7]«االرض فِي ما وَ  لسَّمواتِ ا فِي ما لِلّ

 مي ما به وسيعي بيني جهان يک قرآن يعني شود، مي وسيع خيلي آن دامنه و کند مي پيدا تري عام معناي
  .دهد

  :است گفته «نظامي» آنکه مانند اند گفته شعرهايي زمينه اين در نيز مسلک عارفشعراي 
  

  افالک سياحان که داريخبر 
  خاک کزمر گرد گردند چرا
  

  بريدن منزل اين از خواهند مي چه
  کشيدن مهمل اين از جويند ميکه 
  

  کيست معبودشان محرابگه، ايندر 
  چيست مقصودشان شدن، آمد، اين از
  

  پرگار چو سرگردان هستند همه
  طلبکار را خود يپديدآرنده 

  
  :که معروف غزل آنو 
  

  عدم حد زسر و عشقيم منزل روره 
  ايم آمده راه همه اين وجود اقليم به تا
  

  :که دارد غزلي حافظ
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  نيست که نيست، نظري رويت پرتو از روشن
  نيست که نيست، بصري بر درت خاکمنت 

  

 - نباشد روشن تو روي پرتو از رويش که - است منکر آنکه حتي - نيست کس هيچ بگويد خواهدمي 
  بعبارت را انهم باز - فهمد نمي و داند نمي خودش منتها

  

 [ 34 صفحه] 
  

  :کند مي تأکيدزير 
  

  آري نظرانند صاحب تو رويناظر 
  نيست که نيست، سري هيچ در تو گيسوي سر
  

 گروهي و کنند مي درک و بينند مي که فهمند مي و بينند مي را تو که هستند آنهايي نظر، صاحب گروه
 . بينند مي که همندف نمي خودشان و بينند مي که هستند آنهايي ديگر

 است حالي با و متقي العاده فوق عارف و فيلسوف و حکيم که منظومه کتاب صاحب سبزواريحاجي 
 به است گفته مي هم شعر( است باالتر علمش مقام از عملش مقام ولي است علمش به شهرتش گرچه)

 شعرهايش از بعضي و دارد زياد هم خوب شعرهاي ولي نيست اول درجه شاعر البته. عربي و فارسي
 همرديف است گفته شعري معنا همين در و است کرده استقبال او را حافظ غزل همين. است عالي واقعا

  :حافظ شعر با
  

  نيست که نيست، سري هيچ در تو عشقشورش 
  نيست که نيست، نظري زيب تو روي منظر

  
  قفس به نفکندي کش دلي، مرغ يک نيست
  نيست که نيست، ريپ به پر تا تو بيدادتير 

  
  زفغان زلفت رخ فراغ بهزفغانم 
  نيست که نيست، سحري تا شب همه کويت سگ

  

  است چاک صد ما سينه او غم از همين نه
  نيست که نيست، جگري بر صفت الله اوداغ 
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  شنود اناالحق دعوي که نيستموسي 
  نيست که نيست، شجري اندر زمزمه اين ورنه

  

  را تو ورنه بود خفاش ي ديده ما چشم
  نيست که نيست، دري و ديوار به حسنپرتو 

  

  
 [ 35 صفحه] 
  

  

  «اسرار» گرنه و نيست، شنو اسرارگوش 
 . [ 8]نيست که نيست، خبري معنا عالم از برش

  

 نيست انساني همچنانکه نباشد، حق ي پرستنده که نيست عالم ذرات از اي ذره: که است قرآن سخن اين
 اشياء ي همه گوييد، نمي ثنا و حمد و کنيد نمي تسبيح را خدا شما تنها. نباشد حق ي پرستنده که آگاهنا ولو
 تَفقَهونَ  ال َولکن بَِحمدهِ  يَُسبِّحُ  ااِل شئي   ِمن اِن وَ » گويند مي ثنا و حمد و کنند مي تسبيح را خدا

 بسياري در شايد که انسان، اهانهآگ پرستش به نيست منحصر قرآن منطق در پرستش پس [9].«تَسبيَحُهم
 حالي در بخوانيم نماز رکعت دو قبله، به رو بايستيم مثال که هاست پرستش اقسام ترين ناقص انسانها از
 راست و خم يک. است ديگري کار مشغول ديگر جاي در بلکه نيست حاضر اصال نماز در روحمان که

  .شويم مي ظاهري
 هزارمين مناسبت به اخيرا و زيسته مي پيش سال صد و هزار در که اسالمي معروف فيلسوففارابي 

  :گويد مي دارد، اي جمله کنند، مي تجليل بسيار او از دارند ايران غير و ايران در والدتش، سال
  .«بَِسياَلنِهِ  الماءُ  و بَِهَطالنِهِ  الَمَطرُ  و بَِرَججانِها االرضُ  و بِدََورانِها السَّماءُ  َصلَّتِ »

 مي تکان که زمين و است آسمان پرستش و عبادت و نماز گردش، آن کند، مي گردش که آسمان گويدمي 
 آن کند، مي پيدا جريان که آب اوست، پرستش ريزش، آن کند، مي ريزش که باران جور، همين خورد

 . اوست عبادت و پرستش جريان،
  

  نهان در عالم ذرات يجمله 
  شبان و روزان گويند مي تو با
  

  باهشيم و بصير و سميعيم ما
  خامشيم ما نامحرمان شمابا 
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  رويد مي جمادي سوي شماچه 
  شويد کي خدادان جان محرم

  
 گياهها به منحصر حتي و هست، هم گياهها در نيست، حيوان و انسان مختصات از شعور که اين مسأله
 مطرح امروز علم در که است مسائلي جزء دارد، وجود شعور از اي مرتبه هم جمادات در نيست، هم

  هر معتقدند که دارد طرفداراني و است
  
 [ 36 صفحه] 
  

 . [ 10].است مند بهره شعور از اي درجه از خودش حدّ  در عالم، ذرات از اي ذره
  

  کفي وي بر آسمان بحري، عشق
  يوسفي هواي در زليخاچون 

  
  دان عشق زموج را گرداندور 
  نجها بفسردي عشق نبودي گر
  

  نبات؟ در گشتي محو جمادي کي
  ناميات؟ گشتي روح فدايکي 

  
  دمي؟ آن فداي گشتي کيروح 
  مريمي؟ شد حامله نسيمش کز
  

  يخ همچو فسردي جا بر يکي هر
  ملخ چون جويان و پران بديکي 

  
  جمال آن عاشقان ذرهذره 
  نهال همچون علو سوي کند رو
  

  اشتابشان هست هلل سبح
 . [ 12] [11]جان بهر از کنند مي تن يتنقيه 

  
 . 123 ص اخالق، فلسفه[ 1]
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 . سجاديه يصحيفه [ 2]
 . 44 ي آيه اسراء،سوره [ 3]
 . 83 ي آيه عمران، آلسوره [ 4]
 . 15 ي آيه رعد،سوره [ 5]
 . 1 ي آيه جمعه،سوره [ 6]
 . 1 ي آيه صف، سوره حشر،سوره [ 7]
 . 180 صفطرت، [ 8]
 . 44 ي آيه اسراء،سوره [ 9]
 . 123 ي صفحه اخالق،فلسفه [ 10]
 . 103 ص پنجم، دفتر و 34 ص سوم، دفترمثنوي، [ 11]
 . 344 ص ،(غيبي امدادهاي) ،3 ج آثار،مجموعه [ 12]

 پرستش حس پرورش

 روحي، و جسمي از اعم انسان ابعاد ي همه به الهي مقدس مکتب اين که دهد مي نشان اسالميتعليمات 
 را کدام هيچ جانب تنها نه و است داشته عميق توجه اجتماعي و فردي عاطفي، و فکري ،معنوي و مادي
 . [ 1].است داشته معيني اصل روي ها اين ي همه «پرورش» به خاص عنايت بلکه است نگذاشته مهمل

 قبيل از است عقل استقالل ضد بر که اموري با مبارزه و فکري استقالل کسب و فکر و عقل پرورش
  .است اسالم شديد عنايت مورد ها اين امثال و اکثريت رفتار از ها، پرکن چشم و اکابر از نياکان، از تقليد

 از بسياري مبناي ميلها ي مطلقه حکومت از معنوي آزادي و نفس بر مالکيت کسب و ارادهپرورش 
  حس پرورش. است اسالمي تعليمات ساير و اسالمي عبادات

  
 [ 37 صفحه] 
  

 حس پرورش زيبايي، و جمال حس پرورش اخالقي، عواطف پرورش طلبي، علم و يجويحقيقت 
 ما واقعا که چيزهايي جمله از پس،. [ 2].است اسالم عميق توجه مورد خود ي نوبه به کدام هر پرستش،

 پرستش حس بدهيم، پرورش فرزندانمان در و خودمان در اول درجه در که باشيم داشته توّجه آن به بايد
 هم خودش انسان که نماز صورت به شدن راست و خم تا چهار. است آن واقعي معناي همان به دتعبا و

 منقطع چه، يعني نياز و راز چه، يعني مناجات چه، يعني حال که نفهمد اصال و کند، مي چه فهمد نمي
 غير زا چيزي انسان اصال لحظات آن در که بگذرد انسان بر لحظاتي که اين و چه، يعني حق به شدن
 از روز هر رمضان ماه يک را دهانش فقط انسان نيز و. نيست عبادت اين چه، يعني نيايد يادش به خدا

 ارکان از يکي تا کند پيدا پرورش ما در بايد حس اين قطعا پس. نيست عبادت اين ببندد، غروب تا صبح
 . [ 3].بشود پيدا ما در اسالمي تربيت

  

 [ 41 صفحه] 
  

 . 284 ص ،(قرآن در انسان) ،2 ج ،آثار مجموعه[ 1]
 . 285 ص ،(قرآن در انسان) ،2 ج آثار،مجموعه [ 2]
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 . 345 ص اسالم، در تربيت وتعليم [ 3]
 عبادت

 الهي پيامبران تعليمات اصول از يکي ديگر، موجود هر پرستش ترک و يکتا خداوند پرستش وعبادت 
 . است نبوده خالي عبادت از پيامبري هيچ تعليمات است،
 اسالم در هست که چيزي است، تعليمات همه سرلوحه عبادت نيز اسالم مقدسه ديانت در دانيم مي چنانچه
 وجود باشد داشته تعلق ديگر دنياي به صرفا که زندگي از جدا تعليمات سلسله يک صورت به عبادت
 . است واقع زندگي متن در و است توأم زندگي هاي فلسفه با اسالمي عبادات ندارد،
 گيرد، مي صورت جمعي دسته همکاري و مشترک صورت به اسالمي عبادات برخي که اين ازگذشته 
 است، زندگي وظائف از اي پاره انجام متضمن که است داده شکل چنان آن نيز فردي عبادتهاي به اسالم
 که يفرد حتي که است يافته خاص شکل اسالم در چنان است عبوديت اظهار کامل مظهر که نماز مثال
 و اخالقي وظايف از اي پاره انجام به خود به خود بخواند نماز تنهايي به خلوت گوشه در خواهد مي

 اعالم احساسات، ضبط شناسي، جهت شناسي، وقت ديگران، حقوق به احترام نظافت، قبيل از اجتماعي
 . گردد مي مقيد غيره و خدا شايسته بندگان با سلم و صلح

  
 [ 42 صفحه] 
  

 بشر روحي نياز عبادت

 داشته تأثير آن در تواند نمي وقت هيچ زمان که ناپذير نسخ و تغييرناپذير همگاني ثابت خلقهاي ازيکي 
 را حالتي آن پرستش چه؟ يعني پرستش. است پرستش بشر حاجتهاي از يکي. است پرستش و عبادت باشد
 آفريده را او که حقيقتي آن به دشخو باطني ي ناحيه از کند مي توجهي يک انسان آن در که گويند مي
 واقع در بيند؛ مي محتاج و نيازمند او به را خودش بيند، مي او قدرت ي قبضه در را خودش و است
 که اثري و فايده هر از نظر قطع اساسا امر اين. کند مي خالق سوي به خلق از انسان که است سيري
 مي تعادل عدم ايجاد بشر روح در آن، ندادن جامان. است بشر روحي نيازهاي از يکي خودش باشد داشته
 اين روي که خورجينهايي حيوانهايي، و باشيم داشته اي کجاوه ما اگر: کنم مي عرض اي ساده مثال. کند

 انسان. خالي ديگر طرف و باشد پر طرف يک شود نمي. باشد برقرار تعادلشان بايد گذارند مي حيوانها
 که احتياجي هر. هست چيزها از خيلي جاي انسان دل در. دارد دزيا خالي ي خانه خودش وجود در

 عبادت به عمر تمام در بخواهد انسان اگر. کند مي نامتعادل و مضطرب را انسان روح نشود، برآورده
 هم مطلب عکس. کند مي ناراحت را او ها حاجت همان برنياورد، را خود ديگر هاي حاجت و بپردازد

 روان و روح هميشه باز نگذارد، معنويات براي وقتي و برود ماديات دنبال ميشهه انسان اگر که است اين
 تغيير يک عمر اواخر در. است شده المذهب جواني سنين از که است مردي «نهرو». است ناراحت او

 يک را، خالئي يک جهان در هم و خودم روح در هم من، گويد مي خودش. بود شده پيدا او در حالي
 اضطرابي اين و. معنويتي يک مگر کند پر را آن تواند نمي چيز هيچ که کنم مي احساس را خالي جاي
 تعادلي بي اين. است شده تضعيف جهان معنوي نيروهاي که است اين علتش است، شده پيدا جهان در که
 وجود سختي به ناراحتي اين شوروي جماهير اتحاد کشور در االن گويد مي. است همين از جهان در

 فکر ديگري چيز درباره که داد نمي اجازه ايشان به گرسنگي و بودند گرسنه مردم اين که وقتي تا. دارد
( االن) کردند پيدا عادي زندگي يک که بعد. بودند مبارزه فکر در و معاش تحصيل فکر در يکسره بکنند،
  يک
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 [ 43 صفحه] 
  

 مصيبت اول تازه شوند مي بيکار کار زا که موقعي در. است شده پيدا آنان ميان در روحيناراحتي 
 اينها کنم نمي گمان من گويد مي بعد بکنند؟ پر چيز چه با را بيکاري و فراغت ساعت اين که آنهاست
 من که است خالئي همان اين و. بکنند پر ديگري چيز با معنوي امور يک با جز را ساعات آن بتوانند
 . دارم
 بيماريهاي دنيا در که امروز. دارد پرستش و عبادت به احتياجي يک انسان واقعا که شود مي معلوم پس

 حساب را اين ما. اند روبرگردانده پرستش و عبادت از مردم که است اين اثر در است، شده زياد رواني
 . هست بدانيد ولي بوديم نکرده
 آب اگر است، مفيد سالمتي براي ورزش اگر يعني است خانه سر طبيب چيزي هر از نظر قطعنماز 
 براي سالم غذاي اگر است، الزم کس هر براي پاک هواي اگر است، الزم اي خانه هر براي شده تصفيه
 ساعتي روز شبانه در انسان اگر دانيد نمي شما. است الزم انسان سالمتي براي هم نماز است، الزم انسان

 عنصرهاي! کند مي پاک را روحش چقدر بدهد، پروردگار با نياز و راز به اختصاص را خودش وقت از
 . [ 1].رود مي بيرون انسان روح از نماز يک ي وسيله به موذي روحي

 .292 ص زمان، مقتضیات و اسالم[ 1]

 آفرينش راز عبادت

 اشوظيفه او پس. بپذيرد را او فرمان و کند پرستش را او تنها که آفريد اين براي را انسانخداوند 
  :خداست امر اطاعت

  .[ 1].کنند پرستش مرا که اين براي مگر نيافريديم را انس و جن همانا»
 فراموش را خويش خداي اگر و يابد، نمي را خود او ياد با جز و خويش خداي پرستش راه در جزاو 
 : برود بايد کجا و کند بايد چه و چيست براي و کيست که داند نمي و کند مي فراموش را خود کند،
 . [ 2]«.برد خودشان ياد از را خودشان خداوند، و کردند فراموش را خدا که مباشيد آنان از همانا»
  
 [ 44 صفحه] 
  
 . 56 ي آیه ذاریات، سوره[ 1]
 . 19 ي آيه حشر،سوره [ 2]

 الهي پيمان عبادت

َهد   اَلَم  » بُدُ  اَنِ  و ُمبين، َعدوّ  لکم انَّه الّشيطانَ  التَع بُدوا اَن ادَمَ  بَني يا اِلَي ُکم اَع  تَقيم، ِصراط   هذا ونياع   لَقَد ُمس 
 . [ 1]«.تَع ِقلُون تَُکونُوا اَفَلَم   َکثيرا   َجباِّل   ِمن ُکم اََضلَّ 
 و امت يک و نفر، دو و نفر يک صحبت! )آدم فرزندان اي آدم، بني اي: است پيمان و عهد يک از سخن
 که بستيم پيمان و قرارداد يکديگر اب قبال شما و من گويد مي نبستم؟ پيمان شما با من آيا( نيست امت دو

 يک در برويم که نيست معنا آن به پرستي شيطان شيطان، پرستش اينجا. نکنيد پرستش را شيطان
بُدوني اَنِ  و». است شيطان از تبعيت همان بلکه بسازيم، را شيطان مجسمه محراب،  همديگر با ما «اع 
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 به را شما که راست راه -مستقيم صراط هذا -کنيد شپرست مرا و نکنيد پرستش را شيطان که بستيم پيمان
 . [ 2].است اين برساند سعادت

 . 62 - 60 ي آیه یس، سوره[ 1]
 . 603 ص ،(فطرت) ،3 ج آثار،مجموعه [ 2]

 انسان مأموريت عبادت

کوة تُوايُؤ   و الّصلوةَ  يُقيُموا و ُحنَفاء الدّينَ  له ُمخِلصينَ  اللّ  ِليَع بُدُوا اال اُِمُروا ما وَ »  دينُ  ذلک و الزَّ
 . [ 1].«القَيّمة

 بينه هست، وقت يک خواهد، مي چه مردم از الهي بينه اين است، الهي بينه آن، آيات و قرآن پيغمبر،
 وقت آن ميريزد، هم به را مردم زندگي که خواهد مي مردم از چيزي کند، مي شاق تکليف يک الهي
 براي کنند رها را چيز همه بريزند، هم به بکلي را زندگيشان ينا يا که اين ميان است دائر امرشان مردم
 به تواند مي مقداري يک آدم باشد طور اين اگر خوب بپذيرند، را پيغمبر اين سخن مثال بخواهند، که اين

 زندگي داري، زن که تو: گويد مي من به آمده پيغمبر اين نيست، آساني کار اين آقا که بدهد، حق مردم
 دامنه در مثال برويم همديگر با خواهيم مي کن، رها را همه داري، کساني داري، بچه داري، شغل داري،
 نه که خواسته چيزهايي ها اين از آمده پيغمبر نه، بميريم، که وقتي تا باشيم تنها خواهيم مي آنجا در کوه
  نيست شاق تنها
  
 [ 45 صفحه] 
  

 جز گفته، پرستش مورد در اوال خواسته؟ چه آنها از مگر هست، هم زندگيشان همان کننده اصالح بلکه
 -الدّين له مخلصين اللّ  ليعبدوا االّ  امروا ما و است؟ بدي چيز اين مگر نکن، پرستش را موجودي هيچ خدا
 او براي فقط را خضوع و را راه و را دين و نپرستيد را کس هيچ خدا از غير و بپرستيد را خدا فقط گفته
 . حنفاء الدّين له است؟ اي خواسته جور چه اين سب و بدهيد انجام

 به که باطل به حق از تمايل داريم، تمايل نوع دو ما که است اين َجنيف با فرقش گرا، حق يعنيحنيف: 
 به گرايش ديگر تعبير به. گويند مي «حنافت» آن به که حق به باطل از تمايل و گويند مي «جنافت » اين

 هست، هم حق به گرايش همان که حنافت، گويند مي را وسطا امه جعلناکم الککذ و روي، ميانه اعتدال،
 جز که اين اول است؟ خواسته چه مردم از بينه اين خوب جنافت،: گويند مي را تفريط يا افراط به گرايش

 و باشيد معتدل باشيد، گرا حق حنفاء، اوست، برابر در فقط و فقط خضوع نشود، عبادت معبودي هيچ خدا
 گفته مکرر را، نماز داريد پا به است، خالق و عبد ميان پيوند که کنيد اقامه را نماز الصلوة، يقيموا مدو
 نماز حق که بخوانيد جوري را نماز يعني نماز بپاداشتن است نماز خواندن از غير نماز داشتن بپا که ايم
[ 2].نماز اقامه گويند مي را اين هک تفکر با نماز خضوع، و خشوع با نماز قلب، حضور با نماز بشود، ادا
 . 
 . 5 ي آیه بینه، سوره[ 1]
 . 92 ص قرآن، از سوره هفتتفسير [ 2]

 ايمان نشانه عبادت

 رفت «ُصفّه اصحاب» سراغ الطلوعين بين وقت در سلم و آله و عليه هللا صلي اکرم پيغمبرروزي 
 يک جوان اين ديد. افتاد جواني هب چشمش ميان، اين در( رفت مي صفه اصحاب سراغ زياد پيامبر،)

 رنگ رنگش، و است فرورفته سر کاسه به چشمهايش خورد، مي تلوتلو دارد: دارد غيرعادي حالت
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تُ : کرد عرض( اي کرده صبح چگونه) اصبحت؟ کيف: فرمود و رفت جلو. نيست عادي بَح   يا ُموقِنا   اَص 
 اي، گفته ما به گوش راه از خودت زبان با تو نچهآ يعني يقينم؛ اهل که ام کرده صبح حالي در اللّ  رسول

  بکشد، حرف او از مقدار يک خواست مي پيغمبر. بينم مي بصيرت راه از اکنون من
  

 [ 46 صفحه] 
  

 َعالَمة ما چيست؟ تو يقين عالمت هستي، يقين اهل کني مي ادعا که تو دارد، عالمتي چيزي هرفرمود: 
َزنَني الّذي هو اللّ  رسول اي يقيتي انّ »: کرد عرض يَقينک؟ َهرَ  وَ  اَح  َ  و لَي لي اس  َمأ  عالمت «هواِجري اَظ 

 شب و روز روزهاي اين يعني خواب؛ بي مرا شبها و دارد مي تشنه مرا روزها که است اين من يقين
 که گذارد نمي من يقين بگذارم؛ بستر به سر شب که گذارد نمي من يقين. است يقين عالمت داريها، زنده
. خواهم مي تو از بيشتري عالمت بگو؛ اين از بيش نيست، کافي اين: فرمود. باشم مفطر روز يک حتي

 و بينم مي را دنيا آن که است اين مثل درست هستم، دنيا اين در که االن اللّ  رسول يا کرد عرض
 يا شنوم؛ يم جهنم از را جهنم اهل صداي و بهشت از را بهشت اهل صداي شنوم؛ مي را آنجا صداهاي
 کداميک و بهشتي کداميک که کنم معرفي يک يک االن را اصحاب دهي، اجازه من به اگر! اللّ  رسول
 . [ 1].مگو سخن ديگر! سکوت: فرمود. اند جهنمي

  
  را زيد صباحي پيغمبرگفت 
  باصفا رفيق اي اصبحت کيف

  
  گفت اوش باز قنا مو عبدا   گفت
  شگفت گر ايمان باغ از نشانکو 
  

  روزها من ام بوده تشنهگفت 
  سوزها و زعشق نخفتستم شب
  

  بيار آوردي ره کو ره اين از گفت
  ديار اين عقول و فهم خوردر 
  

  آسمان ببينند چو خلقانگفت 
  عرشيان با را عرش ببينم من
  

  نفس فروبندم يا بگويم هين
  بس که يعني مصطفي گزيدشلب 
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  چيست؟ آرزويت! انجو: فرمود او به پيغمبربعد 
  .خدا راه در شهادت هللا رسول يا: کرد عرض

 انسان شود مي اسالم، مؤمن شود مي اين. روزش هم اين و شبش آن آرزويش؛ هم اين و عبادتشآن 
 که است خدائي درد آن دارد؛ اولش درد از را دومش درد ولي است، درد دو هر داراي همانکه اسالم؛

 . [ 2]است کرده جاداي او در را دوم درد اين
  
 [ 47 صفحه] 
    

 . 351 ص ،13 ج کنزالعمال، و 53 ص ،2 جلد کافي، اصول[ 1]
 . 102 ص کامل،انسان [ 2]

 اسالم تعليمات ي سرلوحه عبادت

 اسالم است، اجتماعي دين يک تنها اسالم نگوئيد: گفتم کردم مي صحبت عبادت به راجع که اي جلسهدر 
 تعليمات ي درباره را حرف باالترين اسالم. اينهاست ي همه دين اسالم لکهب. است اخالق دين تنها

  :فرمايد مي. است گفته اجتماعي
َسل نا لَقَد  »  را پيغمبران تمام [1]«بِالِقس طِ  النّاسُ  ِليَقُومَ  ال ميزانَ  و ال ِکتابَ  َمعَُهم اَن َزل نا و بِال بَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَر 

 حرفها باالترين خوب، اخالق براي اسالم. بشود پيدا اجتماعي عدالت مردم ميان رد که اين براي فرستاديم
  :فرمايد مي. است زده را
َمةَ  و ال ِکتابَ  يُعلُِّمُهمُ  و يَُزّکيِهم وَ  آياته َعلَي ِهم يَت لُوا ِمن ُهم َرُسوال   االُّميّينَ  في بَعَثَ  الّذي ُهوَ »  آيا ولي [2]«ال ِحک 

 ارزش ابدا، است؟ کاسته چيزي عبادت ارزش از برده، باال اينقدر را اجتماعي يماتتعل ارزش که اسالم
  .است کرده حفظ ها اين همه مافوق در را عبادت مقام بلکه است نکاسته ذره يک هم را عبادت

 و شود مي درست ديگر تاي دو آن باشد درست عبادت اگر. است عبادت تعليمات، سرلوحه اسالم نظر از
 مسائل در که بشود پيدا دنيا در کسي يک که نکنيد باور. کند نمي پيدا واقعيت تا دو آن نباشد تعباد اگر

 نماز آدم براي ما. نباشد خوبي مسلمان عبادي مسائل در ولي باشد خوبي مسلمان اجتماعي و اخالقي
 حدّ  در چيزي خدا به نايما از بعد: فرمود السالم عليه اميرالمؤمنين. نيستيم قائل مسلماني از چيزي نخوان
 در که است گرمي آب ي چشمه مثل نماز: فرمود سلم و آله و عليه هللا صلي اکرم پيغمبر. نيست نماز
  .بکند شستشو گرم آب آن در بار پنج روزي انسان و باشد انسان ي خانه
رَ  تَعاَهدُوا» لوةِ  اَم   محافظت بکنيد، نماز کار به رسيدگي يعني( است امر کالم) [3]«َعلَي ها حافُِظوا و الصَّ
 : فرمايد مي پيغمبر به خداوند. بکنيد نماز بر
لَکَ  ا ُمر   و» لوةِ  اَه  َطبِر   وَ  بِالصَّ  نماز بر هم خودت بخوانند، نماز که بده دستور خاندانت به «َعلَي ها اص 

  .کن تحمل را آن و بخوان زياد نماز، يعني کن صبر
فَهُ  و اللّيلِ  ثُل ثَي ِمن   اَد ني تَقُومُ  اِنَّکَ  يَع لَمُ  َربَّکَ  اِنَّ »  . «َمعَک الّذينَ  ِمنَ  طائِفَة   و ثُل ثَهُ  و نِص 
  

 [ 48 صفحه] 
  

 مي پرستش را خدا کنيد، مي عبادت خيزيد، مي بپا شبها هستند تو با که افرادي و تو که داند ميخدا 
  .کنيد
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د اللّيل ِمنَ  و» ُمودا   َمقاما   َربُّکَ  يَب عَثَکَ  اَن   َعَسي لَکَ  نافلة   بِهِ  فَتََهجَّ  را شب از قسمتي! پيغمبر اي ،«َمح 
    .[ 4].برساند محمود مقام به را تو حال اين به خدا که شايد «بود واجب او بر» بکن تهجد

 . 25 ي آیه حدید، ي سوره[ 1]
 . 2 ي آيه جمعه، يسوره [ 2]
 . 197 ي خطبه البالغه،نهج [ 3]
 . 294 ص زمان، ضياتمقت واسالم [ 4]

 عبادت ابعاد

 خواندن، درس لهذا است، عبادت باشد توأم خدايي پاک انگيزه با اگر مفيدي و خير کار هر اسالم نظراز 
 . [ 1].است عبادت باشد هللا في و هلل اگر کردن اجتماعي فعاليت کردن، کسب و کار
 خدا رضاي -انگيزه به يعني -داعي به را عمل آن انسان اگر عملي، هر که اند کرده مطرح را اين فقهاء
 حد في که عملي هر يعني. باشد داشته صالحيت هم اش پيکره که عملي البته عبادت؛ شود مي بدهد انجام
 کار آن در اش انگيزه و بدهد انجام خدا براي را آن انسان اگر باشد، مصلحت و باشد خوبي عمل ذاته،
 زندگي کسي اگر اند گفته. بشود عبادت هم انسان خوابيدن است ممکن بنابراين. است عبادت باشد، خدا
 بکند تربيت چنان آن هم را خودش شود، واقع وقت در و جا در کارش هر که بکند تنظيم آنچنان را اش
 بيداريش است، عبادت خوابش: است عبادت در روز شبانه او دهد، انجام خدا براي را اعمالش واقعا که

 ي همه است، عبادت پوشيدنش لباس است، عبادت رفتنش راه است، عبادت دنشخور غذا است، عبادت
 درستي مطلب اين. دهد مي انجام خدا براي را همه که است اين فرض چون است؛ عبادت کارهايش

 باشد نبايد هم لحظه يک يعني. است همين معنايش باشد عبادت حال در هميشه بايد انسان که اين و است،
 هر چون بکنيم خيال ما که نشود سبب وقت يک اين نشود؛ اشتباه ولي. نباشد عبادت لحا در انسان که

  کاري
  
 [ 49 صفحه] 
  

 است اين فرض هستم، خودم مطب در من پس است، عبادت بدهيم انجام خدا براي اگر باشد مصلحت که
 و خدا ذکر روحش که عبادت آن به نيازي پس کنم، مي عبادت و دهم مي انجام خدا براي را کارم که

 جاي در عبادت آن نه،. نيست است، خدا غير از انقطاع و خدا غير کردن فراموش و خدا با خلوت
 عبادت محض که کاري يعني آن و. گيرد نمي صورت اين نباشد، آن اگر. است الزم حال هر به خودش
  .ندارد عبادت از غير مصلحتي هيچ و است
 که کاري يعني ،«محض عبادت» گويند مي اصطالحا   را کار کي داريم؛ کار جور دو اسالم درما 

 مي ما و است زندگي مصلحتهاي که داريم ديگر کارهاي يک. نماز مثل ندارد، عبادت از غير مصلحتي
 و خدا رضاي راه در که وقتي کار، هر پس. درآوريم هم بايد و درآوريم عبادت صورت به را آنها توانيم
 کارش اصال   که عبادتي آن از ماست ي نيازکننده بي اين که نشود اشتباه ولي ت،اس عبادت باشد خدا براي
. کند نمي نياز بي آن از را انسان اين، نه،. کند مي استغفار و دارد خدا به توجه انسان که است اين فقط

 نمي ازني بي آن از را خودش هم اميرالمؤمنين دانست، نمي نياز بي آن از را خودش وقت هيچ هم پيغمبر
  .[ 2].شود نمي نياز بي آن از انساني هيچ و دانست،

 . 81 ص البالغه، نهج در سیري[ 1]
 . 347 تربيت، وتعليم [ 2]
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 است عبادت تنزيه و تقديس

. نگيرد سرچشمه خدا طاعت از که طاعتي نوع هر دارد، وسيعي مفهوم اسالم معارف قاموس درعبادت 
 شرکها اينگونه البته. شود مي محسوب شرک ديگر، انسانهاي اطاعت يا و اماره نفس اطاعت خواه

 انشاء قصد» به که اعمالي ولي نيست، اسالم حوزه از خروج مستلزم و است شرک ضعيف مراتب
 تنزيه و تقديس جز ندارد معني و مفهوم هيچ که اعمالي يعني گيرد، مي انجام عبوديت اظهار و «عبادت
 براي وجه هيچ به غيره، و قرباني و سجود و رکوع قبيل از او، هب نسبت عبوديت اظهار و طرف کامل
  براي نه و امام و پيغمبر براي نه نيست، جايز خدا غير

  

 [ 50 صفحه] 
  

 با اينکه از اعم است، شرک گيرد صورت احديت ذات غير براي اگر اعمال اين ديگر، چيز يا وفرشته 
 . نباشد يا باشد توأم خالقيت در و تصفا در و ذات در توحيد يعني توحيدي، عقيده
 به نسبت خضوع نيست، عبادت چيزي به نسبت خضوع يا توجه هر: است توضيح به نيازمند مطلب اين

 و قصد به صرفا   انسان خضوع اظهار اگر اينکه توضيح. است عبادت کند پيدا تقديس جنبه اگر چيزي
 خضوع اظهار اگر اما و. است فروتني و واضعت باشد، «دادن نشان کم خود» و «بيني کم خود» عنوان

 تعظيم و تواضع از يک هيچ. است تکريم و تعظيم آن باشد ديگري شمردن محترم عنوان و قصد به
 و است خود کوچکي اعالم تواضع معني و مفهوم که است اين در تعظيم و تواضع فرق. نيست عبادت
 . ستا ديگري احترام و عظمت اعالم تعظيم، معني و مفهوم

 باشد نقص از چيز آن بودن مبرا اعالم تنزيه و تقديس عنوان به چيزي برابر در انسان خضوع اگر اماو 
 تقديس شايسته و است نقص از مبرا که موجودي تنها چون نيست، جايز خدا براي و است عبادت اين
 . است احديت ذات است
 معبود لفظي جمله يک با انسان که است اين هب لفظي تسبيح. عملي و لفظي: است گونه دو تقديس و تسبيح
 خدا به را حمدها جميع که «الحمدهلل» ي کلمه همچنين و «هللا سبحان» ي کلمه مثال کند، تقديس را خود

 مي اعالم کلمات و برکات و خيرات همه منشأ و ها نعمت همه حقيقي فاعل را او و دهد مي اختصاص
 توصيف از برتر بلکه و آيد تصور در که چيز هر از برتر را داخ که «اکبر هللا» کلمه همچنين و کند

 خواه نيست، جايز احديت اقدس ذات درباره جز کلمات اينگونه. است لفظي تقديس و تسبيح کند، مي اعالم
 . «باهلل اال قوة ال و حول ال» ي جمله هاست جمله اين نظير. باشد مرسل نبي يا و مقرب ملک
 که است موجودي آن قدوسيت عمل، آن مفهوم که کند انشاء عملي انسان که است اين عملي تقديس اماو 
 ندارد صراحت لفظ مانند عمل البته. قرباني و سجود و رکوع قبيل از گيرد، مي صورت او براي عمل آن

 هم عمل خود و نيست عبادت صورت اين در و گيرد صورت تعظيم قصد به اعمال همين است ممکن
  مقدس

  
 [ 51 صفحه] 
  

 مي صورت غيره و آتش يا و بت مقابل در که اعمالي ولي است عادي عمل يک يعني شود، نميشمرده 
 است بشر فطري آنچه. گيرد مي صورت آنها تقديس قصد به زيرا کند، مي پيدا تقدس جنبه. گيرد
 و بايستد مالک به آراسته و نقص از منزه موجود يک برابر در خواهد مي بالفطره انسان است، «تقديس»
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 کمال ستايش غريزه و گيرد مي سرچشمه فطري حس يک از چون تقديس نمايد تنزيه و تقديس را او
 ءشي استقالل به اعتقاد نوعي با ناخواه، و خواه نمايد، مي عمل اين به وادار را انسان که است مطلق
 عبارت به. تطبيق در خطاي صورت به ولو است، توأم مستشعر غير يا و مستشعر بطور تقديس مورد
 مرحله در انسان که ندارد لزومي گيرد، مي سرچشمه غريزي حس يک از چون تقديس و عبادت ديگر،
 . باشد معبود آن فعلي يا ذاتي استقالل و نقص از بودن مبرا و شايستگي به معتقد واقعا   ظاهر شعور
 و ساده تعظيم و تقديس فرق همچنين و تواضع و تقديس فرق است اين و تقديس، معني است اين آري

 است، تقديس دهند مي انجام آتش مورد در زردشتيان آنچه. دادن قرار قبله و توجه و تقديس فرق همچنين
 که اين براي است کافي عمل، يک بودن تنزيه و تقديس. دادن قرار قبله نه و ساده تعظيم نه و تواضع نه

 يا و باشد النوعي رب يا و مطلقه ربوبيت مقام به صريح اعتقاد با توأم خواه شود، شمرده عبادت
  .[ 1].نباشد

 .250 ص ایران، و اسالم متقابل خدمات[ 1]

 است تفکرعبادت

 زيادي آثار در. است تفکر هست، زياد اسالمي تعليمات در و دارد تربيتي ي جنبه که ديگريمطلب 
  :است عبادت تفکر که داريم

 َسب عينَ  ِعبادَةِ  ِمن   َخي ر   ساَعة   تَفَکُّرُ . َسنَة   ِستّينَ  ِعبادَةِ  ِمن   َخي ر   ساَعة   تَفَکَّرُ . َسنَة   ِعبادَة ن  مِ  َخي ر   ساَعة   تَفَکُّرُ »
  .است متفاوت تفکرها نيست، اختالف اين البته. هست که اختالفاتي با. «َسنَة
  

 [ 52 صفحه] 
  

 روزه خواندن، نماز مثل بدني عبادت: داشت اهيمخو عبادت نوع سه بنابراين. است عبادت تفکر خود پس
 صرفا   عبادت) فکري عبادت و انفاقات؛ کلي طور به و دادن، خمس دادن، زکات مثل مالي عبادت گرفتن؛
  .است تفکر نامش که( روحي

  :گويند مي که اين. است عبادات انواع افضل تفکرو 
 آن از تفکر، ارزش که شود مي معلوم َسنَة، َسب عينَ  يا َسنَة ستّين يا َسنَة   ِعبادَة ِمن   َخي ر   ساَعة   تَفَکُّرُ »

 بدني عبادت سال شصت با باشد برابر است ممکن اين، ساعت يک. است بيشتر خيلي ديگر عبادتهاي
 اين به و کنيد رها را عبادت آن که است سازي جانشين مقصود که بشود تفاهم سوء نبايد و. تفکر بدون

 امر اين ضرورت بيان مقصود. است ضروري و الزم خود جاي در کدام هر. نيست ينا مقصود. بچسبيد
 . است
 واليت و عبادت پيوند

 اسالمي بينش و کند مي ممتاز اسالمي مذاهب ساير از را آن که تشيع مذهب روح که است اينحقيقت 
 انسان استعدادهاي طرفي از است، «انسان» درباره مذهب اين خاص ديد دهد، مي خود پيروان به خاص

 همه که کامل انسان وجود از هيچگاه را انسان جهان و شد اشاره بدان که داند مي شگرف بسي را
 مذهب اين بينش طبق ديگر طرف از و داند نمي خالي باشد رسيده فعليت به او در انساني استعدادهاي

 جز تمام، و کامل صورت هب عبوديت طريق طي و است انساني مقامات به وصول وسيله يگانه عبوديت
 اين اولياء اينرو از .نيست ميسر است خدا حجت و ولي که کامل انسان ساالري قافله و معنوي عنايت با

  :اند گفته مذهب
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 نودي کما ءبشي يناد لم و الوالية و الحج و الصوم و الزکوة و الصلوة علي: خمس علي االسالم بني»
 . [ 2]،[ 1].«بالوالية

  
 [ 53 صفحه] 
  
 . 4 ي صفحه ،1 ج وسائل،[ 1]
 . 104 ص واليتها، ووالها [ 2]

 عبادت ي فلسفه

 معناي کند مي ذکر فلسفه دستورها و احکام براي که است اين قرآن نظر از عقل حجيت داليل ازيکي 
 و مصالح گويند مي اصول علماي. باشد مي مصلحت اين معلول شده داده دستور که است اين امر اين
 جاي در و داريد بپاي نماز گويد مي يکجا در قرآن مثال. گيرند مي قرار احکام علل ي سلسله در دمفاس
  :کند مي يادآوري هم را اشفلسفه ديگر

لوةَ  اِنَّ » َشاءِ  َعنِ  تَن هي الصَّ   .[ 1].«ال ُمن کر وَ  ال فَح 
 و فحشاء از انسان تعالي اين بسبب و دهد مي تعالي بانسان چگونه که گردد مي متذکر را نماز روحياثر 
  :گويد مي آن اجراي به دستور بدنبال و کند مي ياد روزه از يا و کند مي پيدا انصراف و انزجار بديها
َّقُون لَعَلَُّکم قَب ِلُکم ِمن الذينَ  َعلَي ُکتِبَ  َکما الّصيامَ  َعليُکمُ  ُکتِبَ »   .[ 2].«تَت
 و فردي لحاظ از آنها ي همه ي درباره که... و جهاد و زکوة نظير احکام ساير مورد در است چنينو 

 و دنيايي اين جنبه بودن ماورائي عين در آسماني احکام به قرآن ترتيب اين به. دهد مي توضيح اجتماعي
 و گردد روشن او براي مطلب کنه تا کند انديشه آنها ي درباره خواهد مي انسان از و دهد مي زميني
  .[ 3].است بشر فکر مافوق رمزهاي سلسله يک اصرف اينها که نکند تصور

 . 45 ي آیه عنکبوت، ي سوره[ 1]
 . 183 ي آيه بقره، يسوره [ 2]
 . 52 ص قرآن، باآشنايي [ 3]

 عبادت در توحيد

  :دارد اقسام و مراتبتوحيد 
  .عبادي توحيد افعالي، توحيد صفاتي، توحيد ذاتي، توحيد
 دون و اوست مخلوق همه ماسوا ندارد، مانند و مثل است، يگانه دگارپرور ذات که اين يعني ذاتي،توحيد 
 لم» ي آيه يا و «ءشي کمثله ليس» کريمه ي آيه نيست، او به نسبت قابل بلکه کمال، در او مرتبه و درجه
 . است ذاتي توحيد مبين «احد کفوا له يکن

  
 [ 54 صفحه] 
  

 بصيريت، سميعيت، ادراک، اراده،. حيات قدرت، علم، قبيل از خداوند صفات يعني صفاتي،توحيد 
 نحوي به پروردگار ذات که معني اين به. پروردگارند ذات عين نيستند، پروردگار ذات از غير حقائقي
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 مترتب او بر صفات اين آثار که است نحوي به( قولي به) يا و کند مي صدق او بر صفات همين که است
  .است
 خداوند اراده و مشيت به( انسان کارهاي حتي) کارها همه بلکه ذاتها، همه تنها نه يعني افعالي، توحيد
 . اوست مقدس ذات ي خواسته نحوي به و است

 غير پرستش نيست، پرستش و عبادت شايسته موجودي هيچ پروردگار، ذات جز يعني عبادي،توحيد 
 . اسالمي توحيد دائره از خروج و شرک با است مساوي خداوند
 و خدا به است مربوط ديگر قسم سه آن زيرا دارد، فرق توحيد اقسام ساير با نظري از ادتعب در توحيد
 يگانگي و مانند و مثل از بودنش منزه و ذات يگانگي ديگر، عبارت به. بندگان به است مربوط قسم اين
 يگانه لزوم يعني عبادت در توحيد اما اوست، صفات و شؤون از فاعليت در او يگانگي و صفات، در او

 . خداوند شؤون از نه است بندگان شؤون از عبادت در توحيد پس پرستي،
 يگانگي يعني عبادت در توحيد زيرا است خداوند شؤون از نيز عبادت در توحيد که است اين حقيقتولي 

 مراتب همه هللا اال اله ال ي کلمه. است حق به معبود يگانه او پس معبوديت، براي شايستگي در خداوند
  .است عبادت در توحيد آن ابتدايي مفهوم البته و است، شامل را توحيد
 اعتقادش در کسي اگر يعني است، اسالمي اعتقادي ي اوليه اصول جزء عبادت در توحيد و ذاتي توحيد

 اصل دو اين با مسلمين از احدي. گردد نمي محسوب مسلمين جزء باشد خللي اصل دو اين از يکي به
  .نيستند مخالف
 که اند شده مدعي است شامي حنبلي تيميه ابن تابع او و عبدالوهابند بن محمد پيرو که وهابيه فرقهاخيرا  
 و توسالت مانند مسلمين اعمال از اي پاره و شفاعت به اعتقاد مثل مسلمين اعتقادات از اي پاره

 با منافي را آنها لمينمس ساير ولي است، عبادت در توحيد اصل ضد بر اولياء و انبياء از استمدادات
  عبادت در توحيد

  
 [ 55 صفحه] 
  

 خداوند پرستش شايسته موجود يگانه آيا که نيست اين در مسلمين ساير با وهابيه اختالف پس. دانندنمي 
 خدا غير که نيست ترديد جهت اين در -پرستشند شايسته نيز اولياء و انبياء مثال -خداوند غير يا است

 في نزاع پس نه؟ يا است عبادت توسالت و استشفاعات آيا که است اين در اختالف ست،ني پرستش شايسته
 کرده رد را وهابيان نظريه مستدل و مبسوط بيانات با اسالم علماي کبروي، نه است صغروي مابين،

 . [ 1].اند
 توحيد عبادت، در توحيد اما است؛ شناختن نوع از و نظري توحيد شد گفته باال در که ايگانه سه مراتب
 مرحله اين و است راستين ي انديشه و تفکر توحيد، مراتب آن. است «شدن» و «بودن» نوع از و عملي

 جهت در جنبش عملي توحيد و است کمال بينش نظري توحيد. راستين «شدن» و «بودن» توحيد از
. است انسان «شدن يگانه » عملي توحيد و خداست «يگانگي» به بردن پي نظري توحيد. کمال به رسيدن
  .«رفتن» عملي توحيد و است «ديدن» نظري توحيد
. شدن يگانه حق پرستش جهت در ديگر، عبارت به پرستي، يگانه يعني عبادت در توحيد يا عمليتوحيد 
 انجام عبادت، مراتب ترين روشن. دارد درجات و مراتب اسالم، نظر از عبادت که گفت خواهيم بعدا

 و توحيد اهل ي جرگه از کلي خروج مستلزم شود واقع خدا غير براي اگر که است هتنزي و تقديس مراسم
 اتخاذ جهت نوع هر نيست؛ مرتبه اين به منحصر پرستش اسالم نظر از ولي. است اسالم ي حوزه از

 را خود نفساني هواهاي که کسي آن. است پرستش دادن، قرار معنوي ي قبله و گرفتن آل ايده کردن،
  :است کرده پرستش را آنها بدهد قرار خود معنوي ي قبله و آن ي ايده و حرکت جهت
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 . [ 2].«َهواهُ  اِلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  اََراَي تَ »
  «است؟ داده قرار خويش معبود و خدا را خود نفس هواي که را کس آن ديدي آيا»
  
 [ 56 صفحه] 
  

 آن برابر در و کند اطاعت نداده، رمانف او اطاعت به خدا که را ديگر شخص فرمان و امر که کسآن 
  :است کرده عبادت را او باشد محض تسليم

باَرُهم   اِتََّخذُوا» بانَُهم   وَ  اَح  بابا   ُره   . [ 3].«الّلِ  دُونِ  ِمن   اَر 
  «.اند ساخته خويش خداي خدا، جاي به را خود زاهدان و خود ديني عالمان همانا»
َِّخذَ  ال وَ » بابا   ضا  بَع   بَع ُضنا يَت  . [ 4].«اللَّ  دُونِ  ِمن   اَر 
  «.ندهيم قرار خويش بر حاکم و مطاع و خويش خداي را ديگر بعضي انسانها ما از بعضي همانا»

 آل ايده و حرکت جهت و روح ي قبله و مطاع را خدا تنها يعني عبادت در توحيد يا عملي توحيد بنابراين،
 براي شدن، راست و شدن خم خدا براي يعني ديگر؛ آل ايده و قبله و جهت و مطاع هر طرد و دادن قرار
  :گفت ابراهيم که چنان آن مردن، خدا براي زيستن، خدا براي کردن، خدمت خدا براي کردن، قيام خدا
ه تُ » ِهيَ  َوجَّ ِض  وَ  السَّمواتِ  فََطرَ  ِللَّذي َوج  ِرکينَ  ِمنَ  اَنَا ما وَ  َحنيفا   االَر   . [ 5].ال ُمش 
 اول انا و امرت بذلک و له شريک ال العالمين، رب هلل مماتي و محياي و نسکي و تيصلو ان

 . [ 6].«المسلمين
 جهان ي همه ي کننده ابداع که کردم حقيقتي سوي به گرايانه حق را خود قلب ي چهره و دل روي»

 خداوند، براي مردنم و زيستنم عبادتم، نمازم، همانا... نيستم مشرکان جزء هرگز است؛ سفلي و علوي
 حق به شدگان تسليم اولين من و ام شده داده فرمان اين به. نيست شريکي را او. جهانهاست پروردگار

  «.هستم
 بر ناظر چيزي هر از بيش «هللا اال اله ال» ي طيّبه ي کلمه. اوست عملي توحيد ابراهيمي، توحيد اين

 . [ 7].نيست پرستش شايسته خدا جز يعني است؛ عملي توحيد
  
 [ 57 صفحه] 
  

 . 26 ص ،70 ص کالم ،3 آثار، مجموعه[ 1]
 . 43 ي آيه فرقان،سوره [ 2]
 . 31 ي آيه توبه،سوره [ 3]
 . 64 ي آيه عمران، آلسوره [ 4]
 . 79 ي آيه انعام،سوره [ 5]
 . 163 و 162 ي آيه انعام،سوره [ 6]
 . 104 ص ،2 ج آثار،مجموعه [ 7]
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 شرک

 از شرک؛ کلمه. است شرک مقابل نقطه توحيد که است اين است بتذکر زمال اينجا در که اينکته 
هُ  وَ » که است اين خداوند از موسي تقاضاهاي جمله از قرآن در چنانچه. است مشارکت ِرک   في اش 

ري   .گردان شريک من با را هارون رسالت تبليغ اين در يعني [1]«اَم 
 دو واحد آن در يعني بکند، شريک خدا با را غيرخدا انسان لزوما که است اين شرک معناي آيا ببينيم حال
 کند، پرستش را خدا غير موجودي تنها و نپرستد را خدا بکلي انسان احيانا   اگر و باشد؟ داشته معبود تا

  نيست؟ شرک ديگر
 أ بِنَبَأ  َسبَ  ِمن   ِجئ تُکَ »: گفت «سليمان» به «هدهد» که است آمده مجيد قرآن در سباء قوم داستان درمثال 
َرأَة   َوَجدتُ  اِنّي» ام آورده يقيني خبري تو براي ،«يقين  َعظيم ، َعرش   لَها وَ  َشئي   ُکلِ  ِمن أوتِيَت   وَ  تَمِلُکُهم ام 

 . [ 2]«...ِللشَّمِس  يَسُجدونَ  قَوَمها وَ  َوَجدتُها
 قوم آن و زن نآ و داشت بزرگي عرش و تخت يک کرد مي پادشاهي آنها بر زن يک که ديدم را مردمي

  .بودند خورشيدپرست که يافتم را
 واحد معبود چون پرستيدند نمي را چيزي خورشيد غير و پرستيدند مي را خورشيد که مردمي اينآيا 

  نيستند؟ مشرک ديگر دارند
 نهادن را غير خدا بجاي شرک، معناي بلکه نيست، اعتقاد در ثنويت شرک معناي تنها قرآن اصطالح در

 خدا بجاي را خدا غير کسي اگر حال کنند، مي پرستش را خدا موجودات همه قرآن منطق در چون. است
 را ديگري چيز باطل معبود آن از غير او خود گرچه. است شده قائل شريک خدا براي عبوديت در نهاد؛

 . [ 3].مشرکند نيز هستند خورشيدپرست جا يک که آنها حساب اين روي و نپرستد
  
 [ 58 صفحه] 
  
 . 32 ي آیه طه، سوره[ 1]
 . 24 ي آيه نمل،سوره [ 2]
 . 132 ي صفحه قرآن، باآشنايي [ 3]

 پرستش در شرک

 دريا يا درخت يا خورشيد يا ستاره يا حيوان يا فلز يا سنگ يا چوب پرستش، ي مرحله در ملل ازبرخي 
 اين. شود مي يافت جهان ارکن و گوشه در هم هنوز و بوده فراوان شرک از نوع اين. اند پرستيده مي را

  .است عبادت در توحيد مقابل ي نقطه و است پرستش در شرک شرک،
 از و عملي شرک شرک، نوع اين اّما است، دروغين شناخت نوع از و نظري شرک شرک، مراتب ساير
  .است دروغين «شدن» و «بودن» نوع
 اسالم ي حوزه از خروج سبب که تبشمرا باالترين. دارد مراتب خود ي نوبه به نيز عملي شرکالبته 
 با عملي توحيد ي برنامه در اسالم که دارد وجود خفي شرک انواع اما. شود مي خوانده جلي شرک است
 نيز قوي بسيار بينهاي ذره با که است پنهان و ريز اندازه آن شرکها از بعضي. کند مي مبارزه سخت آنها
  :سلم و آله و عليه هللا صلي اکرم سولر از است حديث در. است ديدن قابل زحمت به
 يبغض و الجور من ءشي علي يحبّ  ادناه و الّظلما، اللّيلة في الّصفا علي الذّرّ  دبيب من اخفي الشرک»

بِب کُ  فَاتَّبِعُوني اللّ  تُِحبُّونَ  ُکن تُم اِن  » اللّ  قال. اللّ  في البغض و الحبّ  اال الدّين هل و العدل من ءشي علي  مُ يُح 
 . «.[ 1]«اللّ 
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 کمترين. تاريک شب در صاف سنگ بر مورچه رفتن راه از است تر مخفي( شرک يافتن راه) شرک»
 دشمن را عدل از کمي يا و باشد راضي آن از و بدارد دوست را ظلم از کمي انسان که است اين شرک
 را خدا اگر بگو فرمايد مي خداوند خداست؟ براي داشتن دشمن و داشتن دوست جز چيزي دين آيا. بدارد
  .«بدارد دوست را شما خداوند تا کنيد پيروي( خداست جانب از که مرا دستورات) مرا داريد مي دوست
. شمارد مي شرک را پرستي شخص پرستي، پول پرستي، مقام پرستي، جاه هواپرستي، هرگونه اسالم
  فرمان جابرانه فرعون، و موسي برخورد داستان در کريم قرآن

  
 [ 59 صفحه] 
  

 مي فرعون جواب در موسي زبان از. خواند مي( گرفتن بنده) «تعبيد» را اسراييل بني بر فرعون راندن
 اي ساخته خود ي بنده را اسراييل بني تو يعني [2]«اِس رائيل بَني َعبَّد تَ  اَن   َعلَيَّ  تَُمنُّها نِع َمة   تِل ک وَ »: گويد

 بني که است بديهي! شد؟ چنان و چنين بودم تو ي خانه در که هنگامي که گذاري مي منّت من بر آنگاه و
 طاغوتي ي سيطره تحت صرفا بلکه بودند، فرعون بردگان نه و کردند مي پرستش را فرعون نه اسراييل

 نقل را ظالمانه ي سيطره و غلبه اين فرعون زبان از ديگر جاي در که داشتند قرار فرعون ي ظالمانه و
قَُهم   ااِنَّ »: کند مي  جاي در هم و. آنها بر قاهر و هستيم آنها مافوق و ما زيردست آنان [3]«قاِهُرون فَو 

ُمها وَ »: که کند مي نقل فرعون زبان از ديگر  بني) هارون و موسي خويشاوندان يعني «عابِدُونَ  لَنا قَو 
 که اين بر است قرينه ترينبه( ما براي از) «لنا» ي کلمه کريمه ي آيه در. هستند ما بندگان( اسراييل
 کردند مي پرستش را فرعون بودند، پرستش به مجبور اسراييل بني فرضا زيرا نيست، پرستش مقصود

 «مأل» قرآن اصطالح به) فرعونيان ي همه و فرعون ي ناحيه از که چيزي آن. را فرعونيان ي همه نه
  .بود اجباري اطاعت بود شده تحميل اسراييل بني بر( فرعون

 تسلط و فرعون چنگال در اسراييل بني محکوميت که آنگاه «قاصعه» ي خطبه در السالم عليهلي ع
  :فرمايد مي کند، مي ذکر «گرفتن بنده» تعبير با دهد مي شرح را فرعون ظالمانه

 . «َعبيدا   الفَراِعنَةُ  اِتََّخذَت ُهم»
 . [ 4].«بودند داده قرار خود عبد را آنان فراعنه»
 . «فاتّبعوني اللّ  تحبون کنتم ان قل» ي آیه ذیل ،(عربي متن) المیزان تفسیر[ 1]
 . 22 ي آيه شعراء،سوره [ 2]
 . 127 ي آيه اعراف،سوره [ 3]
 . 124 ص ،(بيني جهان بر اي مقدمه) ،2 ج آثار،مجموعه [ 4]

 جباران پرستش

اِلحاتِ  َعِملُوا وَ  ِمن ُکم آَمنُوا الَّذينَ  اللّ  َوَعدَ » ِلفَنَُّهم  لَ  الصَّ تَخ  ِض  فِي يَس  لَفَ  َکما االَر  تَخ   وَ  قَب ِلِهم   ِمن   الّذينَ  اس 
نَنَّ  تَضي الّذي دينَُهم لَُهم لَيَُمّکِ لَنَُّهم وَ  لَُهم   ار    ِمن   لَيُبَدِّ

  

 [ 60 صفحه] 
  

فِِهمبَع ِد  نا   َخو  ِرُکونَ  ال يَع بُدُونَني اَم   . [ 1].«َشي ئا   بي يُش 
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 چنان آن دهد زمين خالفت را آنها که اند کرده عمل شايسته و آورده ايمان که آنان به داده نويد خداوند»
 سازد منتشر است پسنديده آنها براي خداوند که را ديني داد، زمين خالفت ديگر کساني به آنها از پيش که
 . «هندند قرار من شريک را چيزي و کنند عبادت مرا. نمايد امنيت به تبديل را آنها ترس و

 اهل شود مي برقرار الهي خالفت و حق حکومت که آنگاه که است اين به ناظر که آيه اين آخر يجمله 
  و کنند مي عبادت مرا تنها که شده بيان صورت اين به آزادند، جباري هر اطاعت قيد از ايمان

 است؛ عبادت يامر اطاعت، هر قرآن نظر از که شود مي معلوم اين از. سازند نمي من براي شريکي
  .خداست به شرک باشد خدا غير براي اگر و خداست اطاعت باشد خدا براي اگر
 نمي شمرده عبادت وجه هيچ به اخالقي نظر از که اجباري برداريهاي فرمان که است عجيب جملهاين 
  :فرمود سلم و آله و عليه هللا صلي اکرم رسول. شود مي شمرده عبادت اجتماعي نظر از شود
 . [ 2]«دََخال   اللّ  دينَ  و ِخَوال   اللّ  ِعبادَ  و دَُوال   اللّ  مالَ  اتََّخذُوا ثاَلثينَ  ال عاِص  بَنُو بَلَغَ  ذااِ »
 ميان را خدا مال رسد، تن سي به( اموي خلفاي اکثريت و حکم مروان جد) اميّه بن عاص اوالد هرگاه»

 مي مغشوش را خدا دين و دهند مي ارقر خود ي بنده را خدا بندگان کنند، مي دست به دست خود
 . «سازند
 نه و خواندند مي خود پرستش به را مردم نه امويان که است بديهي. امويان استبداد و ظلم به است اشاره
. بودند کرده تحميل مردم بر را خود جباريت و استبداد بلکه بودند، ساخته خود ي برده و مملوک را آنها

 ي رابطه و شرک نوعي را وضع اين خود، الهي نگري آينده با سلم و آله و عليه هللا صلي خدا رسول
 . [ 3].خواند «مربوبي و ربّ »
  

 [ 61 صفحه] 
  
 . 55 ي آیه نور، سوره[ 1]
 . 128 ي خطبه البالغه، نهج بر الحديد ابي ابنشرح [ 2]
 . 124 ص ،(بيني جهان بر اي مقدمه) ،2 ج آثار،مجموعه [ 3]

 عبادت در شرک و خالقيت در شرک

 عبادت در شرک الزمه که اند کرده خيال اند کرده اشتباه خالقيت در شرک با را عبادت در شرکبرخي 
 و باشد داشته مقامي ايجاد، و خلق نظر از آفرينش نظام در شود مي پرستش که چيزي آن که است اين

 چنين اگر اند، نبوده مشرک پس اند نبوده قائل آتش براي آفرينش نظام در مقامي چنين زردشتيان چون
 صورت خدا براي بايد که عملي که اين جز نيز آنان زيرا اند، نبوده مشرک نيز جاهليت اعراب پس است
 يا «هبل» بت هرگز آنها. کردند نمي کاري دادند، مي انجام بتها براي قرباني، و نماز يعني گيرد،

 . دانستند نمي مستقل النوع رب را غيره و «عزي»
  .کند پرستش را او بشر ندارد مانعي بود مفيد خيلي وجودش چيزي اگر که است اين ديگر تباهاش

 باشد عامي چند هر مسلماني هيچ است غلطي مقايسه کعبه، سمت به نماز حين توجه با آتش تقديسمقايسه 
 کعبه عمل اين با خواهد مي که کند نمي خطور خاطرش در ايستد مي نماز براي کعبه سوي به که آنگاه
 حين در مردم که نيست معني باين داده قرار نماز قبله را کعبه که اسالم. کند تقديس و تکريم و تعظيم را

 مثل درست جهت اين از نميکند خطور کعبه تقديس مسلماني هيچ ذهن در لهذا و کنند تقديس را کعبه نماز
 در که اين جز مفهومي که بايستيد جنوب هنقط به رو همه نماز هنگام گفتند مي مسلمانان به که است اين
 مطلب اين به اي اشاره کوچکترين اسالم دين در هرگز. ندارد باشند داشته واحدي وضع همه عبادت حين
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 قرآن است شده داده تعليم آن عکس بلکه دارد خاص ارتباط يک مسجدالحرام و کعبه با خداوند که نيست
هُ  فَثَمّ  لُّواتَوَ  اَي نَما»: فرمايد مي صريحا کريم    .[ 1]«اللّ  َوج 

 کعبه به رو پس. است «هللا بيت» معبدي هر که است جهت آن از «بيت» شود مي گفته کعبه به اگر و
 لحاظ از مسلمانان اوال که است اين حکمت آن است، اجتماعي فلسفه و حکمت يک بر مبتني تنها ايستادن
  عمل انجام حين در که جهتي

  
 [ 62 صفحه] 
  

 مي انتخاب وحدت براي که اي نقطه ثانيا. باشند نداشته تشتت و تفرق باشند يکي. کنندمي انتخاب عبادت
 احترام نوعي خود اين که شد ساخته يگانه خداي پرستش براي جهان در بار اولين که باشد همانجا کنند،
 . [ 2].يکتاست خداوند عبادت به
 . 115 ي آیه بقره، سوره[ 1]
 . 324 ص ايران، و اسالم تقابلمخدمات [ 2]

 عبادت در شرک و توحيد مرز

 اعم -موجود هر به توجه(. راجعون اليه انا) است «اويي سوي به» عملي توحيد در شرک و توحيدمرز 
 يک نه و باشد حق سوي به رفتن براي راه، يک به توجه صورت به هرگاه - معنوي و ظاهري توجه از

 به توجه و است راه که جهت آن از راه به توجه مسير، و حرکت هر در. خداست به توجه مقصد،
 عالمتها ها اين که جهت آن از مقصد از نيفتادن دور و نشدن گم براي راه هاي نشانه و فلشها و عالمتها

  .است «رفتن مقصد سوي به» و بودن «مقصد سوي به» هستند، فلشها و ها نشانه و
راطُ  وَ  اال َعَظم الَسبيلُ  اَنتُمُ »: هستند خدا راههاي اولياء و انبياء  . [ 1].«االَق َومُ  الّصِ
 َعلي اَِدالءَ  وَ  باِلِدهِ  في َمنارا   وَ  ِلِعباِدهِ  اَع الما   و»: هستند هللا الي سير هاي نشانه و عالمتهاآنان 

 . [ 2]«ِصراِطهِ 
 اين مسأله پس «الّلِ  َمرضاةِ  َعلي ِداّلءِ ااَل وَ  الّلِ  اِلَي اَلدُعاةِ »: باشند مي حق سوي به راهنمايان و هاديان
 چيز مسأله است، شرک آنها از الطبيعي مافوق کاري انتظار و اولياء خواندن و زيارت و توسل که نيست
 ي ناحيه از که اند کرده الهي قرب مراتب در صعودي چنين اولياء و انبياء بدانيم بايد اوال. است ديگر
 از اي پاره به خداوند که شود مي استفاده کريم قرآن از نه؟ يا باشند شده قعوا موهبت مورد حد اين تا حق

 . [ 3]است کرده عنايت درجاتي و مقامات چنين خود بندگان
 خواهند، مي حاجت و روند مي زيارت به و کنند مي پيدا توسالت که مردمي آيا که است اين ديگرمسأله 

  با واقعا   آيا ؟ندارند يا دارند صحيحي درک توحيدي نظر از
  
 [ 63 صفحه] 
  

 شده؟ زيارت شخص دادن قرار مقصد و «او» فراموشي با يا روند مي زيارت به «اويي سوي به»نظر 
 که باشند هم اقليتي است ممکن. روند مي زيارت به غريزي توجه چنان با مردم اکثريت شک بدون که
 شرک را زيارت آنکه نه آموخت توحيد بايد آنها به. باشند -غريزي حد در ولو -توحيدي درک فاقد

  .دانست
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 کامل ذات ستايش و است تمحيد و تکبير و تسبيح حکايتگر که افعالي و اقوال که است اين سوم ي مسأله
 از مطلق منزه و مطلق سبوح. است شرک خدا غير مورد در است، االطالق علي غني و االطالق علي
 اوست؛ گردد برمي او به منحصرا ستايشها ي همه آنکه وست؛ا مطلق بزرگ اوست؛ کاستي و نقصي هر
 به چه و قولي صورت به چه - توصيفها گونه اين. اوست ذات اوست به قائم ها قوه و حولها ي همه آنکه

 . [ 4].است شرک غيرخدا براي -عملي صورت
 (. الجنان مفاتیح) کبیره ي جامعه زیارت فقرات از[ 1]
 (. الجنان مفاتيح) کبيره ي عهجام زيارت فقراتاز [ 2]
 . مؤلف از واليتها و والها ي رساله به شودرجوع [ 3]
 . 132 ص ،(بيني جهان بر اي مقدمه) ،2 ج آثار،مجموعه [ 4]

 غيرمسلمان محروميت

 است بديهي. است معنوي و روحي تکامل شرط آنها به عمل که دستورهاست ايپاره اسالم، ي برنامهدر 
 از محروميّت ي واسطه به باشد، عناد از خالي و تعصب بي و نظر بي اندازه هر انغيرمسلم نفر يک

 . ماند خواهد محروم آن مزاياي از انسانيت، کامل ي برنامه از استفاده
 خدا ي خانه حج و رمضان ماه ي روزه و پنجگانه نمازهاي مانند عظيم عباداتي از طبعا شخصي اينچنين
 را محصولي هرگز بپاشد؛ بذري کشاورزي ي برنامه بدون که است کسي مثل او مثل. ماند مي محروم

 شخم را زمين جامعي و صحيح ي برنامه طبق که کسي محصول مانند آورد مي دست به کسي چنين که
 اقدامات تمام خالصه و کند مي وجين کردن وجين هنگام در و پاشد مي بذر مناسب وقت در و زند مي
  .[ 1].بود نخواهد ميدهد مانجا را علمي و فني الزم
  به تقرب قصد به خير عمل و دارند ايمان آخرت و خدا به که مسلمانانيغير 

  
 [ 64 صفحه] 
  

 برنامه اين از استفاده مزاياي از طبعا اندبهره بي اسالم نعمت از که اين موجب به دهند، مي انجامخداوند 
 منطبق اسالم الهي ي برنامه با که است مقبول ندازها آن آنها خير اعمال از مانند؛ مي محروم الهي ي

 است نامقبول طبعا   ندارد اساسي که مجعوله عبادات اما. خدا خلق به خدمتها و احسانها انواع مانند است؛
[ 2].گردد مي آنها حال شامل شود مي ناشي کامل ي برنامه به دستنارسي از که محروميتها سلسله يک و
.  
 . 311 ص الهي، عدل[ 1]
 . 341 ص الهي،عدل [ 2]

 فقهي کتب در عبادات

  :کند مي ذکر ترتيب اين به را عبادات کتاب ده( رهمحقق )
 و جسمي و ظاهري آلودگيهاي يا «خبث» از طهارت است، قسم دو بر طهارت. الطهاره کتاب - 1

 بدن طهيرت از است عبارت خبث از طهارت. طبعي معنوي آلودگي يعني «حدث» از طهارت و عارضي
 غايط، بول،: قبيل از شوند مي خوانده نجاسات اصطالحا که اي گانه ده امور از ديگر چيز يا لباس يا

 از عبادات شرط که تيمم و غسل و وضو از است عبارت حدث از طهارت و غيره و ميته مني، خون،
 شود مي باطل غيره و جنابت ادرار، خواب، مانند طبيعي اعمال سلسله يک با و است طواف و نماز قبيل
  .شود تجديد بايد و
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 ميت، نماز عيدين، نماز يوميه، نمازهاي يعني واجب نمازهاي ي درباره کتاب اين در. الصلوة کتاب -2
 درباره و غيره و يوميه نوافل قبيل از مستحبي نمازهاي يعني نافله نمازهاي و طواف نماز آيات، نماز

 نماز قبيل از: نماز انواع ي درباره همچنين و نماز خلل و قواطع و موانع و مقدمات و ارکان و شرائط
 مي بحث تفصيل به قضاء نماز و اداء نماز يا جماعت، نماز و فرادي نماز يا و مسافر نماز و حاضر
 . شود
 نقره، طال،: گيرد مي تعلق چيز نه به که ماليات به شبيه است مالي پرداخت نوعي زکوة. الزکوة کتاب -3

 و گانه نه امور اين به زکوة تعلق شرائط ي درباره فقه در. شتر گوسفند، گاو، مويز، خرما، جو، گندم،
  چه به که آن مصرف ي درباره و زکوة مقدار ي درباره

  

 [ 65 صفحه] 
  

 مسائل از قرآن در شود، مي ذکر نماز همرديف غالبا زکوة قرآن، در. شود مي بحث برسد بايد مصارفي
  :فرمايد مي که آنجا است، شده داده توضيح آن رفمصا فقط زکوة

دَقاتُ  اِنََّما» قابِ  فِي وَ  قُلُوبُُهم   ال ُمَؤلَّفَة وَ  َعلَيها ال عاِملينَ  و ال َمساکينِ  وَ  ِلل فُقراءِ  الصَّ  َسبيلِ  في و ال غاِرمينَ  وَ  الّرِ
  .[ 1]السَّبيل ابن وَ  الّلِ 
 و آيد، بدست آنها دل بايد که مردمي و آنها، آوري جمع مورانمأ و تهيدستان و نيازمندان براي صدقات»
 مي توشه بي مسافران و گردد منتهي بخدا که خيري راه در و داران قرض و بردگان، آزادي راه در

  «.باشد
 از. پنجم يک يعني خمس. است ماليات شبيه مالي پرداخت نوعي زکوة مانند نيز خمس. الخمس کتاب -4

 و شود منتقل المال بيت به بايد خمس عنوان به آن پنجم يک که است جنگي غنائم هاتن تسنن اهل نظر
 آن خمس بايد که است چيزهايي از يکي جنگي غنائم شيعه نظر از ولي. گردد عمومي مصالح صرف
 مقدور آنها مالک و آنها تشخيص که حرام به مخلوط مالهاي گنجها، معادن، آن، بر عالوه. شود پرداخت
 عوائد مازاد و آيد مي بدست غواصي طريق از آنچه خرد، مي مسلمان از ذمي کافر که زميني نيست،
 که است هنگفتي ي بودجه شيعه مذهب در خمس. شود داده آنها خمس و شوند تخميس بايد نيز ساالنه
 . کند تأمين تواند مي را کشور يک بودجه مهم قسمت

 و جنسي آميزش آشاميدن، و خوردن از روزه حال در نيمميدا چنانکه. روزه يعني صوم. الصوم کتاب -5
 سال هر. کرد اجتناب بايد ديگر چيزهاي برخي و فروبردن حلق به غليظ غبار و فروکردن آب زير سر

 روزه است واجب باشد نداشته عذري که بالغي مکلف هر بر رمضان مبارک ماه يعني ماه يک قمري
 فطر عيد: است حرام روزه سال در روز دو. است مستحب انرمض ماه غير در کلي بطور روزه. بگيرد

  .عاشورا روز مانند است مکروه روزه روزها، بعضي. اضحي عيد و
  محل يک در شدن مقيم يعني لغوي معني حسب به اعتکاف. االعتکاف کتاب -6
  
 [ 66 صفحه] 

 مي مقيم مسجد در بيشتر اي روز سه انسان که عبادت نوعي از عبارتست فقهي اصطالح در وليمعين. 
 فقه در که دارد احکامي و شرائط کار اين. گيردمي روزه روز سه هر و گذارد نمي بيرون پا و شود

 روز دو و کرد شروع را آن انسان اگر ولي واجب، نه است مستحب ذاته حد في اعتکاف. است مسطور
 مسجد يا کوفه مسجد يا جدالنبيمس يا مسجدالحرام در بايد اعتکاف. شود مي واجب سوم روز گذشت
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 مساجد در اعتکاف. گيرد صورت شهر يک جامع مسجد در که است اين حداقل و گيرد صورت بصره
 . فرمود مي اعتکاف رمضان آخر ي دهه اکرم پيغمبر. نيست جايز کوچک

 مي انجام حجاج ي وسيله به مکه اطراف و مکه در که است معروفي عمل همان حج. الحج کتاب -7
 عرفات، سرزمين در وقوف مکه، در احرام از عبارتست حج اعمال. است عمره با توأم معموال و شود

 سعي طواف، نماز طواف، تقصير، يا حلق قرباني، العقبه، جمرة رمي مشعر، سرزمين در شبانه وقوف
  .مني در بيتوته جمرات، رمي النساء، طواف نماز النساء، طواف مروه، و صفا بين
 عمره اول که است واجب حجاج براي معموال ولي. است کوچک حج نوعي نيز ُعمره. العمره کتاب -8
 کعبه، ي خانه طواف ميقاتها، از يکي در احرام: از عبارتست عمره اعمال. را حج بعد و آورند جا به را

  .[ 2].تقصير مروه، و صفا بين سعي طواف، نماز
 مسئوليتهاي و اجتماعي دين اسالم. است مطرح اسالمي جنگهاي مسأله کتاب اين در. الجهاد کتاب -9

 ابتدائي: است قسم دو بر جهاد. است گرفته قرار اسالم دستورات متن در جهاد رو اين از است اجتماعي
 صورت تواند مي معصوم امام يا اکرم پيغمبر زيرنظر منحصرا ابتدائي جهاد شيعه، فقه نظر از. دفاعي و

 ي همه بر زمانها همه در دفاعي جهاد ولي است واجب مردان بر تنها جهادي چنين اين. الغير و گيرد
 . است واجب زن و مرد از اعم مردم
  الطاعة مفترض امام بر مردم از گروهي اگر. خارجي يا است داخلي يا جهادايضا 

  
 [ 67 صفحه] 
  

 نيز آنها با جهاد ندکرد «صفين اصحاب» و «جمل اصحاب» يا «خوارج» آنچنانکه کنند خروجمسلمين 
 دولت تابعيت عنوان تحت غيرمسلمان پذيرفتن شرائط يعني ذمه احکام و جهاد احکام فقه، در. است واجب
 . شود مي بحث تفصيل به اسالمي غير دولت و اسالم دولت ميان صلح درباره همچنين و اسالمي

 و است اجتماعي مسئوليتهاي و عياجتما دين که اين حکم به اسالم. منکر از نهي و معروف به امر -10
 مشترک مسئوليت يک داند مي خود بخش سعادت و آسماني برنامه اجراء اصلي شرط را مناسب محيط
 و بديها ي کننده نابود و نيکيها و فضيلتها پاسدار که موظفند مردم همه. است آورده بوجود عموم براي

 ناميده «منکر از نهي» بديها با گري ستيزه و «عروفم به امر» نام به نيکيها پاسداري. باشند نادرستيها
 فقه در که دارد نظاماتي و مقررات و شرائط اسالمي، فقه در منکر از نهي و معروف به امر. شود مي

  .[ 3].است مسطور
 . 60 آیه توبه، سوره[ 1]
 . 92 صفقه، [ 2]
 . 96 صفقه، [ 3]

 ثانويه و اوليه عناوين و عبادت

 به گاهي را چيزي يک يعني ثانويه، عناوين و اوليه عناوين گويند مي دارند، تعبيري يک اصوليين وفقها 
 به احسان طور همين است، عمل يک نام نماز نماز، گويند مي مثال کنند، مي بيان خودش اصلي عنوان
 که دداني مي ولي... صداقت و راستي انفاق، منکر، از نهي و معروف به امر جهاد، روزه، زکات، مردم،
 يعني. است متفاوت اشخاص و افراد احوال حسب به و زماني شرايط حسب به موضعش و موقع عملها
 ديگر ي لحظه در است ممکن مستحب، ديگر لحظه در و است واجب امر يک لحظه يک در شما براي
  .کند تغيير نيز مستحب همان
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 از را خودش دين اصرار، به که شرعي داعي يک شرعي مديون هستيد، داعيي يک مديون شما مثال،
 بعد بخوانم را نمازم کن صبر گوييد مي بدهي، را طلبم بايد و دارم احتياج که گويد مي کند، مي طلب شما
  گويد مي پردازم، مي را طلبت نماز از
  

 [ 68 صفحه] 
  

 بخوانيد، مازن خواهيد مي شما مثال، يا. بخوان را نمازت بعد بده مرا دين کنم، نمي صبر هم قدر آن که
 براي شما و رسانيد، دکتر به عجله با را او بايد که کرده پيدا شديدي ناراحتي شخصي حال، همان در

  !است؟ صالح عمل نماز اينجا در آيا داشتي، وقت هم نماز
 طلبکار با شما اگر بخوانيد، را نمازتان بعد بدهيد را خود دين اول شما که است صالح عمل نماز وقتآن 
 طلب اول بايد و است بزرگتر تو از خدا چون بخوانم را نمازم بايد اول: بگوئيد او به و کنيد بحث خود
 اول برو داري، هم وقت چون. نيست صالحي عمل تو براي نماز اين کني مي اشتباه... و بپردازم را خدا
 را نمازت بعد اندهرس طبيب به را او بايد اول بيمار، مورد در يا بخوان را نمازت بعد بده را دينت

 فرق اشخاص و افراد احوال بحسب و است متغير ثانوي عناوين گويند، مي ثانوي عنوان را اين. بخواني
 يا بوده درست - اول از دليلي بهر من مثال، است، چنين اين نيز اجتماعي مسايل با رابطه در کند، مي

 سن اين در ديگر نموديد، پزشکي تحصيالت رفتيد هم شما نمودم، ديني علوم تحصيالت و رفتم - اشتباه
 در هم پزشکي وظايف بکنيد، ديني تحصيالت توانيد مي شما نه بشوم، پزشک بروم توانم مي من نه

 من براي امروز ولي است، الزم جامعه در هم مذهبي و ديني هدايت وظايف است، الزمي وظايف جامعه
 که چيزي آن است؟ واجب چيز چه شما براي ت،اس ساخته بهتر خودم از که کاري آن است؟ واجب چه
  .[ 1].است ساخته بهتر شما از
 .78 ص قرآن، از درسهائي[ 1]

 تکليف و عبادت

 در تواند مي انسان. است پذيري تکليف استعداد - شد اشاره قبال همچنانکه - انسان استعدادهاي جملهاز 
 قوانين از جز انسان از غير ديگري وجودم هر. کند زندگي است شده وضع برايش که قوانيني چارچوب

 براي يا چوبها و سنگها براي توان نمي مثال. کند پيروي تواند نمي ديگري قانون از طبيعي جبري
  و درختان

  

 [ 69 صفحه] 
  

 در که ساخت مکلف را آنها و کرد ابالغ آنها به و کرد وضع قانون گوسفند و گاو و اسب براي يا وگلها 
 موجودات، اين. نمايند رفتار است شده وضع آنها مصلحت به و آنها براي که مقرراتي و ينقوان چارچوب

 . شود عمل الزام و اجبار صورت به بايد بشود، اقدامي آنها مصلحت و حفظ جهت در فرضا
 چارچوب در که دارد را شگفت «توانايي» و «امکان» اين که است ممتازي موجود يگانه انسان ولي
 مقام يک طرف از که نظر آن از قراردادي قوانين اين. نمايد رفتار قراردادي وانينق سلسله يک

 خالي مشقت و زحمت نوعي از قانون تحمل و شود مي تحميل انسان به و شود مي وضع صالحيتدار
 . شود مي خوانده «تکليف» نام به نيست،
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 عبارت به. کند رعايت بايد را طشر چند سازد مکلف خاصي تکليف به را انسان اينکه برايقانونگذار 
 همه در که تکليف شرايط. بگيرد برعهده را تکاليفي انجام تواند مي شرط چند بودن واجد با انسان ديگر،

   :است ذيل امور باشد داشته وجود بايد تکاليف ي
 بلوغ

 و دامشان در جهش نوعي شبيه تغييري و ناگهاني تغييراتي رسد، مي که سن از مرحله يک بهانسان 
 طبيعي بلوغ يک حقيقت در کسي هر. شود مي ناميده «بلوغ» که شود مي پيدا اش انديشه و احساساتش

 . دارد
 بعضي است ممکن. کرد معين افراد ي همه براي بلوغ ي مرحله را معين زمان يک تواننمي دقيق بطور
 همچنين و افراد فردي خصوصيت. برسند طبيعي بلوغ ي مرحله به زودتر ديگر بعضي از افراد

 . دارد تأثير طبيعي بلوغ تأخير يا تسريع در محيطي و اي منطقه خصوصيات
 نظر از. رسد مي طبيعي بلوغ ي مرحله به زودتر مرد جنس از زن جنس که است اين است مسلمآنچه 
 بعالوه) است بلوغ سن حداقل که سني يا و است عموم متوسط سن که معين سن يک است الزم قانوني

  فقه در رشد، مانند ديگر رطيش
  
 [ 70 صفحه] 
  

 به افرادي است ممکن بنابراين. باشند داشته ضابطه يک افراد ي همه تا شود گرفته نظر دراسالمي ) 
 . باشند نرسيده قانوني بلوغ سن به هنوز ولي باشند رسيده طبيعي بلوغ
 سال به -سالگي پانزده شدن تمام سن، رنظ از مرد قانوني بلوغ شيعه علماي اکثريت نظر طبق اسالم در

 ده در ورود و سالگي نه شدن تمام زن قانوني بلوغ و است، شده تعيين سالگي شانزده در ورود و -قمري
 قانوني ي مرحله به که فردي يعني است؛ تکليف شرايط از يکي قانوني بلوغ. است شده تعيين سالگي
 رسيده قانوني بلوغ از قبل طبيعي بلوغ ي مرحله به که ودش ثابت دليل با مگر نيست مکلف باشد نرسيده
 . است
 عقل

 او از تکاليف و نيست مکلف است عقل فاقد که ديوانه. است بودن عاقل تکليف، شرايط از ديگريکي 
 زمان در نيست، او متوجه تکليفي وجه هيچ به بلوغ عدم زمان در نابالغ که طوري همان. است ساقط
 بالغ شخص مثال کند؛ جبران است نداده انجام بلوغ عدم زمان در که را آنچهکه تنيس مکلف نيز بلوغ
 شخص. است نبوده او متوجه تکليفي زيرا کند، قضا نخوانده بلوغ عدم زمان در که نمازهايي ندارد وظيفه
 نيست مکلف شد عاقل چندي از پس اي ديوانه اگر بنابراين. نيست مکلف ديوانگي حال در نيز ديوانه
 را زمان آن هاي روزه و نمازها که نيست الزم مثال کند؛ قضا نداده انجام ديوانگي ايام در که را تکاليفي
 . نمايد قضا
 حال در ديوانه يا کودک و ميگيرد تعلق ديوانه يا کودک اموال و دارايي به که است تکاليف برخي بلي،

 شد عاقل ديوانه يا و شد بالغ کودک آنکه از سپ ولي دهند؛ انجام را آن نيستند موظف ديوانگي يا کودکي
 شرعي ولي اگر که ميگيرد تعلق ديوانه مال يا و کودک مال به که خمسي يا زکات مانند دهند، انجام بايد
 . دهد انجام بايد بودن مکلف ي مرحله به رسيدن از پس خودشان باشد نکرده ادا آنها
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 [ 71 صفحه] 
  

 آگاهي و اطالع

 عبارت به و باشد آگاه تکليف آن وجود از که دهد انجام را تکليفي است قادر آنگاه انسان هک استبديهي 
 . باشد شده ابالغ او به ديگر
 نيست قادر بلکه و نيست ملزم مکلف نرساند، مکلف اطالع به ولي کند وضع را قانوني قانونگذار فرضا

. نمايد مجازات را او تواند نمي قانونگذار ايدنم رفتار برخالف عمال اگر و درآورد اجرا مرحله به را آن
 ندارد اطالع کسب در تقصيري و نيست آگاه تکليف از که کسي مجازات گويند مي اصول علم علماي
 . گذارند مي «بيان بال عقاب قبح » را اصل اين نام و است زشت
 نمي عذاب قانون يک از تخلف جرم به را قومي هيچ که است کرده بيان را حقيقت اين مکرر کريمقرآن 
 . کنيم نمي «بيان بال عقاب» را قومي هيچ يعني باشد؛ شده تمام مردم آن بر حجت آنکه مگر کنيم
 عمال بتواند انسان که نيست اين مستلزم -شد گفته که نحوي به -تکليف براي آگاهي و علم بودن شرط البته
 و علم تحصيل که است مکلف انسان. پنداردب خويش براي عذري را آن و دارد نگه خبري بي در را خود

 برخي قيامت روز که است حديث در. کند فعاليت و عمل خويش آگاهي برطبق سپس و کند آگاهي
 انجام در کوتاهيها برخي ي درباره و کنند مي حاضر الهي عدل ي محکمه در را گناهکاران

 انجام را اتوظيفه چرا: شود مي گفته رگناهکا به. دهند مي قرار مؤاخذه مورد را آنها مسئوليتهايشان
  نبودي؟ آگاهي تحصيل پي در چرا و ندانستي چرا: شود مي گفته او به. دانستم نمي: گويد مي ندادي؟
 ابالغ مکلف به تکليفي اگر که است اين است، تکليف شرط آگاهي و علم گوئيم مي اينکه از منظورپس 
 آگاهي تحصيل براي را الزم کوشش او يعني باشد، شتهندا تقصيري جهت اين در مکلف و باشد نشده
 . است معذور خدا نزد مکلفي چنين است، نيافته دست بدان حال عين در و کرده

  
 [ 72 صفحه] 
  

 توانايي و قدرت

 که کاري اما باشد، داشته را آن انجام توانايي انسان که گيرد مي قرار انسان تکليف و وظيفه موردکاري 
 انسان توانايي که نيست شک. شود نمي واقع تکليف تعلق مورد هرگز نيست آن انجام به قادر انسان
 صورت تواناييها ي محدوده در بايد تکاليف است، محدود توانايي چون. نيست نامحدود است، محدود
 نظر از و زمان نظر از معين ي محدوده در اما دارد را دانش و علم تحصيل توانايي انسان مثال. گيرد
 علم مدارج زمان طول در و تدريجا بايد باالخره باشد نابغه اندازه هر انسان فرد يک. معلومات ي اندازه

 به دهد، انجام را ساله چند تحصيالت شبه يک که کنند مجبور را فرد يک اگر حاال. کند طي را دانش و
 اگر اما و اند؛کرده است قدرت و طاقت فوق که کاري به تکليف يعني «اليطاق بما» تکليف اصطالح
 صحيح و است غيرمقدور به تکليف هم باز فراگيرد، را جهان علوم ي همه که کنند مجبور را انساني
 مي کريم قرآن در خداوند. شود نمي صادر حکمي چنين عادل حکيم مقام يک طرف از هرگز و نيست
  :فرمايد

 . [ 1].«ُوس عَها ااِلّ  نَف سا   الّلُ  يَُکلِّفُ  ال»
  .«سازد نمي مکلف توانائيش ي اندازه به جز را هيچکس اوندخد»
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 را او که است واجب ما بر دهيم نجات را او که داريم قدرت ما و است شدن غرق حال در شخصي اگر
 را آن سقوط جلو نيستيم قادر وجه هيچ به ما و است سقوط حال در هواپيمايي مثال اگر ولي دهيم، نجات
 هواپيما سقوط از جلوگيري به نکردن کمک خاطر به را ما خداوند يعني است؛ قطسا ما از تکليف بگيريم
 . کندنمي مؤاخذه
 به تکليف بودن مشروط که گفتيم آگاهي و اطالع مورد در همچنانکه اينکه آن و هست نکته يکاينجا 
 بودن مشروط نباشيم، آگاهي و اطالع تحصيل به مکلف و موظف ما که نيست اين مستلزم آگاهي و اطالع
 در. نباشيم قدرت تحصيل و کسب به مکلف ما که نيست اين مستلزم نيز توانايي و قدرت به تکليف

  قدرت تفويت مواردي
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 که ايمگرفته قرار مقتدر و قوي و سرسخت دشمني مقابل در کنيم فرض. واجب آن تحصيل و استحرام 
 را آن با مقابله قدرت حاضر حال در ما و دارد اسالم ي حوزه به تهاجم قصد يا و ما حقوق به تهاجم قصد
 اين از آينده در يا حاضر حال در اينتيجه آنکه بدون نيروهاست دادن دست از ايمقابله هرگونه و نداريم
 همواره ولي نيستيم، جلوگيري و مقابله به مکلف ما صورت اين در که است بديهي. بگيريم خود کار

. نگذاريم دست روي دست شرايطي چنين در تا کنيم توانايي و قدرت تحصيل که هستيم و بوده مکلف
  :فرمايد مي کريم قرآن
تََطع تُم   لَُهم   اَِعدُّوا وَ » َهبُونَ  ال َخي لِ  ِرباطِ  ِمن   وَ  قُّوة   ِمن   َمااس  ُکم   وَ  الّلِ  َعدُوَّ  بِهِ  تُر    .[ 2].«َعدُّوِ
 شما از خدا دشمنان و شما دشمنان وسيله بدين تا کنيد تهيه آماده باناس و نيرو است ممکن که آنجا تا»

  «.کنند بيرون خود دماغ از را شما به تجاوز قصد و ببرند حساب
 مؤاخذه مورد است کرده کوتاهي آگاهي تحصيل در که ناآگاه جامعه يک يا و فرد يک که طوري همان
 ي جامعه يک يا و فرد يک همچنين شود،نمي بمحسو عذري او براي ناآگاهي و گيرد مي قرار الهي

 کسب چرا که گيرد مي قرار الهي مؤاخذه مورد است کرده کوتاهي قدرت تحصيل در که نيز ناتوان
 . شود نمي محسوب او براي عذري او ناتواني است؛ نکرده توانايي و قدرت

 . 286 ي آیه بقره، سوره[ 1]
 . 60 ي آيه انفال،سوره [ 2]

 تياراخ و آزادي

 که وظيفه يک انجام به است مکلف آنگاه انسان يعني است؛ تکليف شرايط از ديگر يکي اختيار وآزادي 
 . گرددمي ساقط تکليف باشد، کار در اضطرار يا( اکراه) اجبار اگر نباشد؛ کار در اضطراري يا و اجبار
  حتما که ناي به کند تهديد را شخصي جابره، ي قوه يک اينکه مانند( اکراه) اجبار

  
 [ 74 صفحه] 
  
 در که است بديهي. گرفت خواهد قرار خطر در جانش نخورد اگر بطوريکه بخورد را خود ي روزه 

 کند تهديد را او جابر شخص يک و شود مستطيع کسي اگر يا. شود مي ساقط روزه تکليف مورد، چنين
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 و آله و عليه هللا صلي اکرم پيغمبر .آورد خواهد وارد صدمه کسانش يا او جان به برود حج به اگر که
 : فرمود سلم
ِرُهوا َما ُرفِعَ » تُک   . [ 1].«َعلَي هِ  اس 
  «.است ساقط تکليف آيد ميان به اکراه و اجبار که آنجا»

 انتخاب که اوست خود اين بلکه گيرد نمي قرار تهديد مورد شخصي طرف از انسان که است آناضطرار 
 و درمانده بيابان در که کسي مانند است؛ آمده پيش که است سختي شرايط ولمعل انتخاب اين ولي کند مي

 مردار خوردن حرمت تکليف موارد چنين در يابد؛ نمي کند سدجوع که غذايي مردار جز و است گرسنه
 . شود مي ساقط
 ائرج ي قوه يک طرف از انسان اکراه، و اجبار مورد در که است آن اضطرار با اکراه و اجبار فرق پس
 صدمه فالن ندهي انجام اگر و دهي انجام بايد را خالف عمل فالن که گيرد مي قرار تهديد مورد جابر و
 وارد نگذارد يعني -کند «دفع» خود از را ضرري و صدمه آنکه براي انسان و زد، خواهم تو به را

 بلکه نيست، کار در تهديد پاي اضطرار در ولي کند؛ مي عمل خود ي وظيفه برخالف ناچار -شود
 را وضع آن آنکه براي او و کرده تحميل او بر را نامطلوبي وضع که آمده پيش طوري شرايط مجموع

 . کند عمل خود اصلي ي وظيفه برخالف است ناچار -سازد مرتفع دارد وجود آنچه يعني -کند «رفع»
 : است جهت دو در اضطرار با اجبار و اکراه تفاوتپس 
 . اضطرار برخالف است، ميان در انسان تهديد ايپ اجبار و اکراه در -1
 مورد در و کند، مي جويي چاره نامطلوب وضع يک «دفع» براي انسان اجبار و اکراه مورد در -2

 . [ 2].نمايدمي جويي چاره وضعي چنان «رفع» براي اضطرار
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 . 16 ص ،2 ج الصغیر، الجامع[ 1]
 . 292 ص ،(اسالمي بيني جهان بر اي دمهمق)  ،2 ج آثار،مجموعه [ 2]

 کودک عبادت

 مميز طفل عبادت. او معامالت در بحث يک و است کودک عبادات در بحث يک کودک، عمل بابدر 

 را مسأله اين جماعت نماز در دانيد مي. است صحيح نيست مکلف و ندارد تکليف که اين عين در بالغ غير

 براي که است تربيت و تأديب براي و ظاهري و صوري نماز آيا واند،خ مي کودک که نمازي که کنند مي طرح

 واقعي نماز و است صوري و تمريني نماز کودک، نماز گفتيم اگر است؟ صحيح و واقعي نماز يا بشود آماده آينده

 أمومم و امام ميان يا بالغ نفر دو ميان اگر باشند، متصل يکديگر به صفوف بايد که جماعت نماز در پس نيست،

 کودک عمل که گفتيم اگر اما. آن واقعيت نه است نماز صورت او نماز چون است باطل نماز بگيرد، قرار کودکي

. بدهد تشکيل را صف يک از جزئي يا صف يک تواند مي کودک يک است، نماز واقعا هم او نماز و است صحيح

 .  [1].است صحيح کودک عمل که نيست ايشبهه تقريبا عبادات باب در
 .294 ص بيمه، بانک، و ربا[ 1]
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 عبادت انگيزه

 که بگويد کسي است ممکن که است اين آن و کنيم ذکر را آن بايد حتما که دارد وجود ايمسأله عبادت بابدر 

 آن، در بايد و است مذهب و دين که اين عليرغم ماست، بحث مورد اکنون که اسالم در الاقل و - اديان در اتفاقا

 در که عبادتي آن. نيست حس اين به عنايتي هيچ -باشد يافته پرورش و شده تقويت پرستش و نيايش حس

 دارد کار ترس به يا و کرد، مبارزه آن با بايد که دارد کار طمع به يا ندارد، کاري نيايش حس به است، آمده اديان

 . کرد مبارزه بايد هم آن با که
 از فرار براي يا بهشت براي عبادت، به کنند مي وادار را افراد اديان زيرا نيست، چيزي معامله جز اديان در عبادت

 لذتها انواع آنجا در که جايي يعني بهشت چه؟ يعني بهشت بهشت؛ براي بخواند نماز بيايد کسي اگر حال. جهنم

  حور: هست
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 هست، بهشتي لذيذ غذاهاي و بهشتي هايوهمي هست، «االَنْهار تَحْتِهَا مِنْ تَجْري جَنّات  » هست، قصور هست،

 از که کسي بنابراين. بکند تصور تواند نمي بشر که لذتهايي انواع و هست بهشتي دردسر بي و مستي بي شرابهاي

 کند، نمي تقويت را خود نيايش حس و نيست خداپرست تنها نه او آخرت، لذت براي پوشد مي چشم دنيا لذت

 است، حسابگري آدم يک او ولي مادي؛ محدود لذات همين به شده ياپرست قانعدن از که است آدمي يک بلکه

 مي شود، مي تمام باالخره نيست، قابل بگذراند، لذتها اين به را دنيا اين عمر سال چهل سي بخواهد اگر بيندمي

 به بداآلبادا آنجا در برويم که اين براي گذاريم مي جگر روي دندان هست طور هر را سال چهل سي اين گويد

 آن. نيست چيزي اين از غير و است طمع کار اين در او محرک پس. برسيم ايمکرده رها اينجا که لذتهايي همين

 کند مي مادي لذت ترک يا کند مي عبادت. است طور همين کند نمي معصيت دوزخ از فرار براي که هم کسي

 حس به] اديان در بنابراين. نيست بيرون جويي منفعت حدود از که است امري باز. نشود عقوبت که اين براي

 به قرآن در که گيرند مي ايراد خيلي اسالم به نسبت مسيحيها مخصوصا را اين[. است نشده توجه انسان نيايش

 مادي نعمتهاي به فقط توجهش قرآن که گويند مي خود تعبيرات در آنها شايد. شده توجه زياد مادي نعمتهاي

 نکرده، توجه شناسد، مي عالي حس يک عنوان به را آن «روانشناسي» که «نيايش حس» به نبنابراي و دنياست آن

 . است کرده توجه انسان طمع به برعکس
 اش درجه يک دارد، مراتبي و درجات عبادت، اسالم نظر از که دانيممي همه اوال. نيست واردي ايراد البته ايراداين 

 درجات اين، از باالتر و است، جهنم از ترس براي عبادت آن ي رجهد يک و است، بهشت طمع خاطر به عبادت

 در و شده توجه مطلب اين به قرآن خود در. جهنم نه و است بهشت نه عبادتها آن هدف که است عبادت ديگر

 که است ايجمله معروفتر همه از. اهلل ماشاء الي که هست زمينه اين در قدر اين اطهار ائمه و اکرم پيغمبر کلمات
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 هست السالم عليه صادق امام حضرت و سلم و آله و عليه اهلل صلي اکرم رسول حضرت کلمات در و البالغه نهج در

  مال که است ايجمله حال هر به و
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 . نيستامروز 
 عليه منيناميرالمو. امير حضرت زمان به رسد چه تا گذرد مي سال هزار رضي سيد وسيله به البالغه نهج تأليف از

 : فرمايدمي السالم
 عَبَدُوااللّهَ  قَوْماً اِنَّ  و العَبيدِ، عِبادَةُ  فَتِلْکَ خَوْفاً اللّهَ عَبَدُوا قَوْماً اِنَّ وَ التُّجّارِ، عِبادَةُ  فَتِلْکَ طَمَعاً  اللّهَ عَبَدُوا قَوْماً اِنَّ»

 . [ 2]«االَحْرارِ عِبادَةُ فتِلْکَ[ 1](حُبّاً) شُکْراً
 و پيشگي تجارت. است تجارت نوع از عبادت، اين. بهشت طمع براي کنند مي عبادت را خدا مردم از وهيگر»

. جهنم ترس از کنندمي عبادت گروهي و. ببرد سودي آنجا در که اين براي کندمي کار اينجا در است؛ گريمعامله

 بخاطر نه کنندمي عبادت ديگر قوم و. نندکمي کار ارباب شالق ترس از که است بردگان کار شبيه کارشان ها اين

 آنچه شناخت، که را خدا شناسد،مي را خودش خداي يعني سپاسگزارانه؛ بلکه جهنم، از ترس بخاطر نه و بهشت

 کند،مي عبادت به وادار را او سپاسگزاري، حس بيند، مي خدا از را چيز همه چون و بيند،مي خدا از را همه دارد،

 کند،مي عبادت به وادار را او سپاسگزاريش حس و را خدا شناختنش همان جهنّمي، نه و باشد تيبهش نه اگر يعني

 . «آزادگان عبادت است، احرار عبادت اين و
 آزاد ترس و طمع قيد از که است سومي است، خودش ترس ي بنده دومي است، خودش طمع ي بنده اوليآن 

 . خداست ي بنده فقط و است
 عبادت به زياد شبها خدا پيغمبر که ايدشنيده هم را اين حتما که هست معروفي يثحد مضمون همين به

 . [ 3].کردمي عبادت را شب ثلث گاهي و شب، نصف گاهي شب، ثلث دو گاهي مجيد قرآن نص به و خاستبرمي
  يک در که -ايستدمي عبادت به را شب وقت از اينهمه پيغمبر ديدمي کهعايشه 
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: گفت روزي -بود کرده ورم پاهايشان که بودند ايستاده عبادت به مبارکشان پاي روي اکرم پيغمبر قدر آنوقت 

 ما وَ ذَنْبِکَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللّهُ  لَکَ لِيَغْفِرَ»: گفته اتدرباره خدا که تو کني؟مي عبادت قدر اين چرا ديگر تو آخر

 و جهنم از ترس براي فقط عبادتها همه آيا ؟«شَکُوراً عَبْداً اَکُونُ  اَفاَل»: فرمود. دهدا تأمين تو به که خدا [ 4]«تَأَخَّر

  نباشم؟ سپاسگزار ي بنده من آيا باشد؟ بايد بهشت براي
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 وَ  عَانَقَها وَ  الْعِبادَةَ عَشِقَ مَنْ النّاسِ اَفْضَلُ»: که است اين عبادت معنوي ارزش باب در اکرم پيغمبر کلمات جمله از

 . «لَها تَفَرَّغَ و بِجَسَدِهِ باشَرَها
 . [ 5].«بورزد عشق نيايش و پرستش به که است کسي آن مردم بهترين»

 بورزد، عشق عبادت به که کسي حال به خوشا «الْعِبادَةَ عَشِقَ  لِمَنْ  طُوبي»: فرمايند مي رسول حضرت همچنين

 باشَرَها وَ » باشد داشته دوست را عبادت قلب صميم از و «هِبِقَلْبِ  اَحَبَّها وَ» بيايد در معشوقش صورت به عبادت

 عبادت خود نيست؛ تنهايي به قلب ذکر يک فقط عبادت که است اين مقصود. بچسبد آن به بدنش با و «بِجَسَدِهِ

 ي ماده از «تفرغ») «لها تَفَرَّغَ وَ ». است عملي ورزي عشق نوعي کردن، قنوت کردن، سجود کردن، رکوع: عملي

 عبادت به که وقتي آن يعني عبادت، جز چيز همه از کند خالي عبادت، براي کند فارغ را خودش( است فراغ

 بشود خالي قلبش خدا، و باشد او فقط نيايد، قلبش در فکري هيچ اي،خاطره هيچ خيالي، هيچ ديگر ايستد،مي

  به) است ذکر عبادت روح. است همين هم عبادت روح و خدا؛ براي
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 و شود بريده خدا غير از انسان عبادت ي لحظه در که شدن، بريده شدن، منقطع خدا، ياد يعني( ديني اصطالح

 که است حالتي همان اين. ندارد وجود عالم در چيزي خدا و او از غير گويي خودش، خداي و باشد او فقط و فقط

 : گويدمي حافظ روفمع شعر. کنند مي «حضور» به تعبير آن از عرفاني شعراي
  

  خلوت درس حضور را حافظ نه
  اليقيني علم را دانشمندنه 
  

 خلوت به افرادي بينيدمي اگر. است داشته توجه( قلب خلوت معني به) خلوت و حضور ي مسأله اين بهحافظ 

 بايد انسان د،ش پيدا قلب خلوت که بعد. شود پيدا قلب خلوت که اين براي است مقدمه دهند، مي اهميت ظاهري

 که است گفته ناپلئون گويا. باشد داشته هم را قلبش خلوت ولي دهد انجام را اجتماعيش کار که اجتماع در بيايد

 بخواهم که را کدام هر و کشم،مي بيرون بخواهم، که را کدام هر است، عطاري کشوهاي اين مثل من مغز»

 در حافظ. کند خلوت خودش خداي با بتواند عبادت حال در که باشد داشته را حالت اين بايد انسان. «بندممي

 : گويدمي شعرش يک
  

  برآيد زدست گر که آنم سربر 
  سرآيد غصه که زنم کاري به دست
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  اضداد صحبت جاي نيست دل خلوت
  درآيد فرشته رود بيرون چوديو 

  

 و خودش، زمان حکام پيش گاه به اهگ رفتن از -کند مي شکايت خودش از واقع در شايد و -کند مي شکايتبعد 

 : گويدمي
  

  يلداست شب ظلمت حکام،صحبت 
  برآيد که بو جوي زخورشيد نور
  

  دنيا مروت بي ارباب در بر
  آيد بدر کي خواجه که نشينيچند 

  

 فقير اين که آن است، کامل مرشد نزد فقر «گدايي» از مقصودشان. برندمي بکار زياد اينها را «گدايي» يکلمه 

 رسد،نمي جايي به مربي بدون انسان که دارند زيادي خيلي اعتقاد ها اين چون ولي خداست به فقير. او به است

 : گويدمي. کامل انسان يک نزد گدايي يعني «گدايي» گويندمي وقتي
  

  بيابي گنج که مکن گداييترک 
  آيد گذر در که رهروي نظر از
  

  نمودند خويش متاع طالح و صالح
  آيد نظر در که و افتد قبول کهتا 
  

  

 [ 80 صفحه] 
  

  

  آخر که خواه عمر تو عاشقبلبل 
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  برآيد به گل شاخ و سبز شود باغ
  

 خلوت بدهد؛ رخ برايش خلوت حالت و فراغ حالت عبادت، در که کسي آن حال به خوشا. لَهَا تَفَرَّغَ  وَ  حال، هر به

 مرحله اين به کسي اگر[ 6].«يُسْرٍ عَلي اَمْ عُسْرٍ عَلي الدُّنْيا مِنَ اَصْبَحَ ما عَلي يُبالي ال فَهُوَ»: فرمايدمي بعد. واقعي

 ديگر برسد، لذت اين به کسي اگر که است اين مقصود. شودمي السويهعلي برايش دنيا سستي و سختي رسيد،ديگر

 هم پرسش بخواهند دهند، قرار هم شکنجه رزي در را او بخواهند اگر ندارد؛ مفهوم برايش اصال دنيا رنج و سختي

. اندنشده نائل عبادت لذت به که است مهم مسأله مردمي براي دنيا سستي و سختي. دهدنمي اهميتي واقعا بکنند،

 . نيست مطرح برايش مسائل اين ديگر شود، نائل عبادت لذت به کسي اگر
 عبادتش در او ولي. کرد مي زندگي دنيا در آنطور لبابيطا بن علي چگونه که است شگفت و عجيب خيلي ما نظردر 

 . [ 7].باشد مطرح توانست نمي برايش اصال سستيها و سختيها آن، موجب به که بود رسيده جايي به
 آيا است؟ ارزش بي عبادت، اين واقعا آيا. است جهنم ترس از يا بهشت براي که عبادتي همان سراغ بياييم حال

 و است؟ بزرگ طمع يک است؟ بزرگ پرستي دامن يک است؟ بزرگ پرستي شکم يک اند گفته که همانطور اين

 . نيست درست شکل اين به آن کوبيدن نه، است؟ بدتر دنياپرستي از درجه صد
 ارزش بي ولي ندارد، گفتيم که را عبادتهايي آن ارزش جهنم، ترس از عبادت و بهشت براي عبادت که نداردشک 

 بکند انسان را کاري يک که اين ميان است فرق چون. است عالي ي درجه يک مردم، هعد يک براي و نيست هم

 وقت يک انسان که اين مثل[. دهد قرار واسطه را خدا کار، آن انجام در که اين و] طمعي، يک براي مستقيم

 خدا از را پول همين اما خواهد مي پول وقت يک و است؛ پرستي پول صددرصد اين، پول؛ دنبال رود مي مستقيم

 اشرابطه اصال کسي يک که کند مي فرق خيلي اين. کند مي طلب او از را پول اين و خدا پيش رود مي خواهد، مي

  قطع خدا با را
  

 [ 81 صفحه] 
  

 يک ما خداي گويد مي کند، مي انتخاب طور اين را راهش ديگر کس يک و پول؛ دنبال رود مي مستقيم کند،مي 

 يک خودش اين باز. بدهد پول من به که خواهم مي او از و کنم مي عمل او دستور مطابق من دارد، دستورهايي

 مي تفاوت خدا پيش نرفتن با ولي پول؛ براي خدا پيش رفتن ولو خداست، پيش رفتن خداست، پرستش ي درجه

 او از چيزي و چيزي، يک براي خدا پيش رفتن. دارد عالي بسيار ارزش البته خدا براي خدا پيش رفتن. کند

 غير از کند، مي پيدا صفايي انسان شود، مي روشن انسان قلب حدي تا هم باز اوست، پيش رفتن هم باز خواستن،

 . باشد ضعيفي درجه ولو است پرستش از ايدرجه يک خودش قطعا اين شود؛ مي او متوجه و کند مي غفلت خدا
 اکثر نيستند، باال ي درجه در مردم ي همه چون بلکه و کرد، نفي شود نمي صددرصد هم را عبادتها اين بنابراين،

 شده نزديک هم خدا به و شود درست دنياشان زندگي نظام که طوري به بکنيم تربيت بخواهيم ما اگر را مردم
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 اين علت و. برد باالتر بعد و کرد، وارد بايد راه اين از ابتدا در را افراد الاقل يا و شويم، وارد بايد راه همين از باشند،

. هست هم[ 8]«اَکْبَرُ اللّهِ  مِنَ رِضْوان  » قرآن در البته. است همين است شده عنايت زياد مادي امور به قرآن در که

 است، جاري نهرها باغها آن پايين در که باغهايي و بهشتها «االَنْهارُ تَحْتِها مِنْ تَجْري جَنّاتٍ»: کند مي ذکر که وقتي

 آن يعني. است بزرگتر و باالتر ها اين ي همه از خدا، خشنودي کمي و «اَکْبَرُ اللّه مِنَ  ان  رِضْو و»: گويد مي بعد

 اللّه من رضوان» مشتري ولي. است ديگري چيز او کند، عبادت خشنوديش خاطر به را خدا خواهد مي که کسي

 است همين عملي راه ردم،م اکثريت براي. هستند آن مشتري مترقي اقليت يک نيستند، مردم ي همه طبعا «اکبر

 اين براي فقط نه گفته، را اين که قرآن البته. آيد ميان به سخن است جسماني[ لذات] آنها در که بهشتهايي از که

 العياذ نيامده مصلحتي دروغ ولو دروغ و باطل ما کالم در هرگز گويد مي خودش قرآن شوند؛ تربيت مردم که است

  مردم خواسته گفته، را ها اين هک قرآن که کند خيال کسي باللّه
  

 [ 82 صفحه] 
  

 مِن الْباطِلُ يَأْتيهِ ال -زد شود مي را حرفي هرگونه خوب هدف براي و دارد خوب هدف کند، نيک کار به وادار را

 يک براي باطل و دروغ آن کنيد خيال آنکه ولو بيايد باطل يک و دروغ يک خدا سخن در است محال -يَدَيْهِ بَينِ

 اين از مردم اکثر اصال. است حقيقتي[ بهشت جسماني لذات ي درباره قرآن سخن] نه،. است اجتماعي لحتمص

 که آنهايي. است اينشئه چنين شان نشئه جهت، همين به و روند نمي باالتر جسماني شهوات و جسمانيت حد

 . [ 9].جسماني بهشت از باالتر ي نشئه در روند مي روند، مي باالتر
 . دارد حبا ائمه يا پيغمبر کلمات در دارد، شکرا البالغهنهج در است، مختلف يتهاروا[ 1]
 . عبارت در اختالف کمي با ،229 حکمت البالغه،نهج [ 2]
 کمتر ديگر شب ثلث از ولي کمتر، بود، بيشتر گرفتاري و داشتند زياد کار که وقتهايي کرد،مي فرق مواردالبد [ 3]

 . انجاميدمي طول به هم شب ثلث دو تا داشتند بيشتري غتفرا که وقتي در و نبود،
 . 2 آيه فتح، يسوره [ 4]
 اصال که اندگفته جهت همين روي اساسا ها بعضي که آمده کم خيلي اسالمي تعبيرات در «عشق» يکلمه [ 5]

 دوستي و حب ي مهکل گويندمي و کنندمي مخالفت هم شعرا زياد استعمال با و کرد استعمال نبايد را کلمه اين

 کار به کم ديني اصطالحات در عشق ي کلمه که اندداده جواب ديگران ولي. عشق ي کلمه نه برد کار به بايد را

 آن ديگر يکي. کردم عرض که جاست همين رفته، کار به که مواردي جمله از. نرفته کار به هيچ که اين نه رفته،

 ترديد) رفتندمي صفين به يا گشتندبرمي صفين از که وقتي در نيناميرالمؤم اندنوشته که است معروفي ي جمله

 اَيَّتُهَا لَکِ  واهاً: فرمودند بعد و کردند بو و برداشتند را خاک از مشتي رسيدند، که کربال سرزمين به( است من از

 آمد، خواهد فرود رهايي با که تاس جايي اينجا عُشّاقٍ مَصارِعُ  وَ  رُکّابٍ  مُناخُ  ههُنا( خاک اي تو به خوشا) التُّربَةُ 
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 که فرمود هاييجمله بعد. است عاشقاني خوابگاه اينجا و آورند؛مي فرود را بارشان رسندمي که اينجا به سوارهايي

 . اندداشته کربال ي حادثه به نظر حضرت که رساند مي کامال هاجمله آن
 . 83 ص ،2 جکافي، [ 6]
 . 327 ص اسالم، در تربيت وتعليم [ 7]
 . 72 آيه توبه،سوره [ 8]
 . 338 ص اسالم، در تربيت وتعليم [ 9]
 

 التماس دعا


