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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :اما بعد صطفى,اده الذين ابهللا وكفی والصالة والسالم علی ع احلمد

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم,
 Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅t/ í™!$ uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ 

tβθè%y— öãƒ    )169/ عمران  آل(  
اند و نزد  اند، مرده نيستند بلكه آنها زنده كساني كه در راه خدا كشته شده«

  .»شوند پروردگارشان رزق داده مي
 -  برادر بسيار عزيزم مولوي عبدالملك مالزاده فرزند برومند موالنا عبدالعزيز

ر دانشگاه اسالمي مدينه منوره به پايان بعد از اينكه تحصيالت خويش را د - رحمهما اهللا
از همان ابتدا رشد و نبوغ علمي وي آشكار گرديد بطوريكه  ،رساند و به ايران بازگشت
او با شجاعت تمام در برابر طوفانهاي ظلم و فساد ايستادگي  ،معاصران وي رشك بردند

 ،نجابت، علم، شجاعت و دليري را از پدر و جدش موالنا عبداهللا به ارث برده بود. كرد
كه در جامعه و ظلم، ستم، اجحاف، تبعيض و ساير منكراتي در عنفوان جواني براي ا
مل بود خصوصا وقتي كه ظلم و ستم مذهبي، سياسي و رواج داشت غيرقابل تح

توانست خاموش و آرام  كرد، نمي اجتماعي را در جامعه نسبت به اهل سنت مشاهده مي
ي مردم همت و براي بيدار ،هاي فكري و عقيدتي زد باشد، در نتيجه دست به فعاليت

اما حكّام ايران  ،گماشت و سعي نمود بين مناطق اهل سنت نوعي هماهنگي ايجاد نمايد
كه چشم ديدن اين حركتها و فعاليتها را نداشتند عرصه را از هر طرف برايشان تنگ 

اهل كردند لذا به پاكستان هجرت نمود و فعاليتهايش را ادامه داد و صداي مظلوميت 
  .اري از مردم جهان رساندسنت را به گوش بسي
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به نظر بنده شهيد مولوي عبدالملك سرمايه آينده ملت و اميد ما و دوستان ما بود 
زيرا توانايي رهبري ملت در او مثل پدرش واضح و آشكار بود اما دشمن از يكطرف و 

و بدينصورت ما رهبري توانا را از  ،دست قضا و قدر از طرف ديگر وي را از ما گرفت
  .ديمدست دا

اميدوارم با چاپ و نشر سخنرانيها و آثار مرحوم، پيام وي به گوش وجدانهاي بيدار 
برسد تا ديگران با تأسي از رشادتها و فداكارهاي چنين جوانمرداني راه قرآن و سنت را 
ادامه دهند و همچنانكه شهيد ما مثل كوه در برابر ستمها و ناماليمات زندگي استقامت 

ي درخت اسالم همه چيز خود را فدا كرد آنها نيز در اين راه قدم كرد و براي آبيار
  .بردارند و برنامه و اهداف شهيد را ادامه دهند

بنده مدتي كه در دوران هجرت همراه او بودم و با شناختي كه قبال از او داشتم چنين 
خالي او را هيچكس پر نخواهد كرد و نقصي كه در جامعة ما كنم كه جاي  احساس مي

با فقدان وي ايجاد شده قابل جبران نيست مگر اينكه لطف خداوند شامل حال ما شود و 
آب و خاك و پيروان اين دين مبين افرادي را پيدا نمايد تا بتوانند اين از فرزندان اين 

  .كاروان عقب افتاده را به منزل مقصود برسانند
هاي  براي چنين شخصيت در پايان بايد اعتراف كنم كه بنده اين توان را ندارم تا

اند كلماتي كه شايسته  مبارزي كه براي بيداري فرزندان اسالم خون خويش را نثار كرده
  .شخصيت آنها باشد به قلم بياورم

اميدوارم خداوند به ما و ساير عزيزان توفيق دهد تا راه اين رادمردان را ادامه دهيم و 
  .آمين. نيكوكاران حشر نمايدفرداي قيامت همه ما را با انبياء و صديقين و 

 والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
  مولوي نظر محمد ديدگاه

  كراچي -پاكستان 
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  پيش گفتار
هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصلوة والسالم علی آله وصحبه أمجعني  احلمد
 :أما بعد

 Ÿω uρ ⎥ t⎤ |¡ós s? ©!$# ¸ξÏ≈ xî $£ϑ tã ã≅ yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# 4 $yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ ã½jzxσ ãƒ 

5Θ öθuŠ Ï9 ßÈ y‚ô±n@ ÏμŠÏù ã≈ |Áö/ F{$#    ) 42/ ابراهيم(  
خبر است بلكه آنها به  كنند بي گمان مبر كه خداوند از كارهايي كه ستمگران مي«

  .»گردد شوند كه چشمها در آن از خوف، باز و مبهوت مي روزي واگذار مي
و طبق وعده الهي  ،و پويا بوده استاسالم از بد و پيدايش تاكنون هميشه زنده 

اند كه در راه اسالم فداكاري كرده و در  ها و مصلحاني وجود داشته هميشه شخصيت
اند و هرگاه  برابر ظلم، ستم، اجحاف و نابرابريهاي اجتماعي ايستادگي و مقاومت كرده

ن دچار انحراف فكري و عقيدتي در مسلمانان راه پيدا كرده و مسلمانادر مسير تاريخ 
اند، مفاهيم فكري و ديني تحريف شده و بعلل و اسباب  رخوت و خمودگي شده

هميشه در چنين اوضاع و  ،مختلف فساد و ظلم و تباهي بر بشريت سايه افكنده است
اند تا در كالبد نيمه جان امت،  شرايطي مصلحين و مبارزاني پا به عرصه وجود گذاشته

اند تا مكتب  خود را فدا كرده. اب عميق بيدار نمايندروحي تازه بدمند و مردم را از خو
اند تا به ديگران حيات بخشند، آنها  زنده بماند، راحت و آرامش خويش را فدا نموده

  .اند تا به ديگران نور دهند چون شمع سوخته و ذوب شده
اند اما نمونه  تمام مكاتب كم و بيش براي اهداف و آرمانهاي خويش فداكاري كرده

و اسالم و پيروان قرآن و  ،اري فرزندان اسالم را تا كنون تاريخ بخود نديده استفداك
سنت اين افتخار را دارند كه فرزندان برومند آنها هميشه در برابر نابرابريهاي اجتماعي و 

ايثار و از خودگذشتگي صحابه در عصر پيامبر، ايستادگي و مبارزه . اند ه انحرافات ايستاد
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گويي سعيد  انقالب امام حسين، قيام زيد بن علي، حق رابر فتنه ارتداد،خليفه اول در ب
مبارزه و فداكاري ساير ... بن جبير، مقاومت امام احمد بن حنبل در مسئله خلق قرآن، و 

هاي درخشاني از ايثار و جان گذشتگي هستند كه سرتاسر تاريخ  ائمه و مصلحين نمونه
بخش ما  باليم كه مكتب رهائي و امروز ما بخود مي اند ما را پر از مجد و افتخار كرده

  .چنين مبارزاني را براي هدايت و نجات بشريت تقديم كرده است
كردند امروز بعلت فساد بيش از حد جوامع بشري و طوالني بودن  بعضي فكر مي

خواب مسلمين هم اكنون اسالم عقيم شده و تاريخ صدر اسالم قابل تكرار نيست، ديگر 
دهند اما  دامن خويش پرورش نميمسلمان، فرزنداني مبارز و عدالتخواه در مادران 

بيداري اسالمي جديد بر اين تصور خط بطالن كشيد و در اين سه ربع قرن أخير أمت 
  .هاي زيادي از تالش و فداكاري به بشريت تقديم كرد اسالمي نمونه

ها و مثالهاي زيادي از  مونهبهره نماند و ن سرزمين ايران هم از اين بيداري اسالمي بي
علماء و رهبران . گذشتگي بر اوراق تاريخ اين قرن افزود رشادت، شجاعت و از جان

واقعي اهل سنت ايران با توجه به فشار و محدوديتهاي حكومت و باكمترين امكانات تا 
حد توان وظيفه خويش را انجام دادند و در اين مسير، تهديد و تطميع آنها را از 

استثمار جهاني و ظالمين زمان بنا بر دشمني و كينه ديرينة خود . شان باز نداشت حركت
نسبت به مؤمنين و علماء راستين براي جلوگيري از اين حركت اسالمي و بيداري نسل 

هاي مختلف سعي كردند اين حركت  جديد به شدت در مقابل آنها ايستادند و با شيوه
  :ا غافل از اينكهخاموش كنند اماسالمي را مهار يا 

 tβρ ß‰ƒÌãƒ (#θä↔Ï ôÜã‹Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝ ÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ª!$# uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ öθs9 uρ oν Ì Ÿ2 

tβρ ã Ï≈s3 ø9$#    ) 8/ صف(  
خواهند نور و آيين خداوند را با دهانهايشان خاموش گردانند ولي خداوند  مي«

  .»دوست نداشته باشند گرداند هر چند كه كافران كامل مي نور و شريعت خود را
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 د بر فروزدچراغي را كه ايز
  

 ف كند ريشش بسوزدپ كسي گر  
  

هاي اين داعيان و علماء راستين كه جان خويش را  هم اينك براي اينكه آثار و انديشه
اند، از بين نرود جمعي از جوانان اهل سنت  عقيده و مكتب خويش نمودهفداي ايده، 
نمايد تا چراغي بر فراز راه  كار اين شهداء و انديشمندان ميآوري آثار و اف اقدام به جمع

از آنجاييكه بسياري از آثار اين بزرگان بصورت سخنراني در . جويندگان حقيقت باشد
نوارها محفوظ است ما ابتدا آنها را روي كاغذ پياده كرده سپس بصورت كتاب خدمت 

  .كنيم خوانندگان گرامي تقديم مي
ز آثار عالم رباني و مجاهد عاليقدر استاد شهيد مولوي عبدالملك در اين رساله يكي ا

» بيني اسالمي هانج«را تحت عنوان  -رحمهما اهللا - مالزاده فرزند ارشد موالنا عبدالعزيز
ترتيب داده بود همراه با آموزان  هاي تابستاني دانش ش براي كالس.  ه1363كه در سال 

كنيم، اميد است مورد توجه خوانندگان گرامي  مختصري از زندگينامة ايشان تقديم مي
  .قرار بگيرد

  جمعي از شاگردان
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  آشنائي با مؤلف
ش در روستاي حيط سرباز .  ه 1328استاد شهيد مولوي عبدالملك مالزاده در سال 

 ،اي معروف به علم از توابع ايرانشهر يكي از شهرستانهاي بلوچستان ايران در خانواده
  .ديده به جهان گشود تقوي، دعوت و مبارزه

از علما و داعيان  -رحمة اهللا عليه -پدر بزرگوارش مرحوم موالنا عبدالعزيز 
سرشناس منطقه بود كه بعدها زعامت و رهبري اهل سنت بلوچستان را بدست گرفت و 

هاي سياسي  موضعگيري. در ميان اهل سنت ايران از نفوذ و محبت زيادي برخوردار بود
بويژه مخالفت ايشان با ماده  ،قبل و بعد از انقالب معروف است وي در مقاطع مختلف

شناسد و دفاع  عشري را در ايران به رسميت ميقانون اساسي كه مذهب شيعه اثنا 12
دليرانة وي براي برسميت شناختن اهل سنت در مجلس خبرگان، كه پس از مخالفت 

از نمايندگي مجلس  شيعيان افراطي و متعصب با اين طرز فكر منجر به آن شد كه
و بدينصورت اعتراض و مخالفت خود را با قانون اساسي ايران  خبرگان استعفا دهد

  .دربارة ناديده گرفتن حقوق اهل سنت اعالم نمايد
جد عاليقدرش مولوي عبداهللا نيز در مبارزه با شركت و بدعات در بلوچستان زبانزد 

حدود شرعي را با قاطعيت اجرا  خاص و عام است، بطوريكه در زمان خودش احكام و
  .نمود كرد و با گروههاي منحرف علناً مبارزه مي مي

استاد شهيد تحصيالت ابتدائي خويش را در زاهدان بپايان رساند و براي فراگيري 
  .هاي سنتي منطقه بلوچستان شد علوم اسالمي وارد مدارس ديني و مكتب

ليمة دارالعلوم كراچي مشغول پس از مدتي عازم كشور پاكستان شد و در حوزه ع
تحصيل شدند و با پايان يافتن دورة هشت سالة علوم ديني، مشغول گذراندن سطح 

  .باالتري از علوم اسالمي يعني تخصص در فقه و فتوي گرديدند
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فضاي باز سياسي پاكستان باعث شد كه ايشان در ضمن تحصيل، با فعاليتهاي 
دد و با شناختي كه از افكار واحزاب پيدا سياسي و اجتماعي احزاب مختلف آشنا گر

  .كرد كرد در بسياري از فعاليتهاي سياسي اجتماعي آنجا شركت مي
ش در .  ه 1352استاد شهيد كه هنوز تشنة علم و دانش بود پس از كوشش فراوان در سال 

اش را در سرزمين  بهار زندگيدانشگاه اسالمي مدينة منوره پذيرفته شد و چهار سال از 
  .حي و مركز رسالت، در آن محيط پربركت علمي نزد اساتيد مجرب و توانا گذراندو

هاي مختلف ديني و  و انديشهدانشگاه اسالمي مدينة منوره كه جايگاه تالقي افكار 
محل رفت و آمد علما و روشنفكران مسلمان بود تأثير بسزائي در شكل گرفتن 

به تجربيات و معلومات بدست آورده هاي استاد شهيد داشت ايشان با توجه  انديشه
داراي شناخت و درك انقالبي و عميقي از تفكر اسالمي گرديد و تا هنگام شهادت 

  .دست از تالش و مبارزه برنداشت
ميالدي از دانشكده دعوت واصول  1976ش برابر با سال .  ه 1356سرانجام در سال 

معنويات براي خدمت به مردم  باري از علم، دانش و دين فارغ التحصيل شد و با كوله
  .محروم و مظلوم منطقه، به وطن خويش بلوچستان بازگشت

هاي بيشتري وجود داشت ايشان براي احقاق حقوق  از آنجائيكه اول انقالب آزادي
ملي و مذهبي مردم منطقه و طرح اشتغال مردم بومي منطقه در ادارات دولتي نقش تعالي 

برجسته بلوچستان در اواخر سال مين كه توسط علماي ايفا كرد و با حزب اتحاد المسل
و براي خدمت به فرزندان اهل سنت  1كرد ش تشكيل شده بود همكاري مي.  ه 1357

بعنوان دبير بينش اسالمي وارد دبيرستانهاي زاهدان گرديد و با توجه به اينكه ارتباط 
ن كالسهاي ها و روحانيت را بخوبي احساس كرد همزما كرده نزديك بين تحصيل

__________________  
 .اين حزب بعدها بخاطر مشكالت و موانع متعددي منحل شد -1
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آموزان، دانشجويان و طالب علوم ديني برگزار كرد تا رشد فكري و  متعددي براي دانش
  .انديشة درست ديني آنها بارور شده و تحولي عميق و اساسي در منطقه ايجاد شود

چپي يعني كمونيستها و ناسيوناليستها در چون بسياري از گروههاي  ،از طرف ديگر
شدند ايشان با شناخت  اعث انحراف و گمراهي نسل جوان ميبلوچستان فعال بودند و ب
هاي مختلف داشت در برابر اين افكار انحرافي بشدت  ها و ايده زيادي كه در مورد اسم

مبارزه بيشتر با گروههاي كمونيستي و سازماندهي نسل جوان و دفاع از ايستاد و براي 
كاري بعضي با هم »هل سنتسازمان اسالمي محمدي ا«حقوق اهل سنت سازماني بنام 

هاي منطقه تأسيس كرد كه بعضي از اهداف مهم آن عبارت  كرده از علماء و تحصيل
  :بودند از

  .گرايان اندازان و چپ مبارزه شديد با تفرقه - 1
  .سازماندهي نيروههاي با ايمان و فعال اقشار مختلف جامعه - 2
  .بررسي مشكالت منطقه و حل صحيح آن - 3
  .د با سياستهاي غلط دولت در منطقهمخالفت شدي - 4

  :سه كار خيلي مهم را آغاز نمود براي انجام عملي اين اهداف
براي نشر افكار ديني و تنوير اذهان و » تابشي از اسالم«اي بنام  ايجاد نشريه - 1

  .انعكاس اهداف سازمان محمدي
وژي هاي اجتماعي و كالسهاي عقيدتي و ايدئول ايجاد مركزي براي فعاليت - 2

  .اسالمي
نشين و توسعة ارتباطات بين  سفرهاي دسته جمعي به بعضي از مناطق سني - 3

  .مناطق اهل سنت
ايشان ضمن توسعه كالسهاي عقيدتي، فعاليتهاي ديگري نيز داشتند كه بعضي 

هاي مفيد، معرفي صحابه و دفاع از  ايجاد كتابخانة عمومي، پخش جزوه :عبارتند از
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ائت و تجويد قرآن، سخنراني در مساجد مختلف و برگزاري يت آنها، آموزش قرشخص
  ... .كالسهاي تابستاني و 

پس از انتشار دومين نشرية تابشي از اسالم و اوج گرفتن فعاليتهاي ديني، اين 
  .سازمان از طرف دولت منحل اعالم شد و از هرگونه فعاليت ممنوع گرديد

لمان معتقد بود براي حاكميت دين استاد شهيد همچون همة مجاهدان و انقالبيون مس
و دائماً اين مقولة . اي پويا و اسالمي، تالش و مبارزه ضروري است الهي و ايجاد جامعه

زندگي » «إنّام احلياة عقيدة وجهاد« :كرد كه را تكرار مي  شهيد كربال امام حسين
  .»چيزي جز عقيده و جهاد نيست

عدالتي سكوت نمايد و  برابر ظلم، ستم و بيداد تا در  لذا اين بينش به او اجازه نمي
براي اصالح و آگاهي افراد جامعه و رسيدن به حقوق ملي و مذهبي اقدامي بعمل نياورد 

اند كه  در حالي كه پيروزي و موفقيت در گرو تالش افراد جامعه است و اين مردم
  .كنند سرنوشت خويش را تعيين مي

  به دست خويش بنوشتخدا آن ملتي را سروري داد كه تقديرش 
  به آن ملت خدا كاري ندارد كه دهقانش براي ديگران كشت

با همت عالمه شهيد احمد ) شمس(در همين راستا شوراي مركزي سنت 
ومشاركت فعال علماء برجستة كلية مناطق اهل سنت همچون موالنا  :زاده مفتي

در سال ... ديدگاه و  و موالنا نظر محمدالدين مطهري  عبدالعزيز مالزاده، موالنا شمس
ش در تهران تشكيل يافت كه استاد شهيد موالنا عبدالملك نيز همكاري .  ه 1360

ولي ديري نگذشت كه . كرد نزديكي با اين شوري داشت و در جلسات آن شركت مي
زاده و بسياري از اعضايش و من  شوراي شمس با دستگيري عالمه شهيد احمد مفتي

بدالملك، به اتهام وابستگي با خارج از هرگونه فعاليت ممنوع جمله استاد شهيد مولوي ع
  .شد
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ماه موالنا از زندان آزاد شدند اما نه تنها از فعاليت و مبارزه دست نكشيد  6پس از 
هاي دانشجويي را گسترش داد و به مناطق مختلف  بلكه به تالش خود افزود و كالس

ني طالب وارد حوزه علميه شدند اهل سنت سفر نمود و براي رشد فكري و آگاهي دي
خواهران تحصيل و به تدريس كتب ديني در حوزه همت گماشتند و همچنين براي 

كرده نيز كالسهاي بينش اسالمي دائر نمود تا با كسب آگاهي و شناخت بيشتر، مربيان 
  .فرزندانشان باشندخوبي براي 

هر روز بر او ش عرصة فعاليت .  ه 1366با در گذشت پدر بزرگوارش در سال 
در ماههاي . تر شد و تمام سفرها و فعاليتهاي وي تحت كنترل و مراقبت قرار گرفت تنگ

شد و مورد  اخير قبل از هجرت به پاكستان، مرتب به وزارت اطالعات تهران احضار مي
گرفت و خصوصاً سخنراني شديد اللحن و تاريخي ايشان در  و تهديد قرار ميبازجوئي 

ن در مورد مشكالت جامعه و ظلم و ستم مسئولين بويژه توسط مسجد مكي زاهدا
براي ايجاد امنيت و  در ظاهراين گروه كه  مشكالت او را بيشتر كرد، ،هاي ويژه گشت

گناه را بدون هيچ مدركي مورد ضرب و شتم  مقابله با اشرار از تهران آمده بودند مردم بي
  .دادند قرار مي

نها به شدت انتقاد كرد و رفتار آنها را با سربازان مرحوم شهيد در خطاب خودش از آ
را  بينم كه چطور جوانان اهل سنت هنگامي كه اينها را مي :اسرائيلي تشبيه نمود و فرمود

  .افتم هاي فلسطين و عمكرد سربازان اسرائيلي مي كنند بياد صحنه ضرب و شتم مي
در داخل احساس امنيت باآلخره هنگامي كه همة راههاي فعاليت برويش بسته شد و 

ش براي ادامة فعاليت به پاكستان هجرت نمود تا بدين .  ه 1368كرد در زمستان  نمي
اش عمل نمايد و صداي مظلوميت اهل سنت ايران را به گوش  طريق به تكليف الهي

وي در كراچي رياست مجلس اعلي اهل سنت ايران را كه چندي قبل . جهانيان برساند
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ا و سران بعضي از طوائف و با همكاري احزاب مجاهدين افغان توسط جمعي از علم
  .تشكيل يافته بود، بدست گرفت

به بعضي از كشورهاي اسالمي سفر كرد و با احزاب اسالمي و مسئولين دولتي 
كنندة مظلوميت اهل سنت ايران بود  هايي كه منعكس ها و كتابچه جزوه. تماس گرفت

  .منتشر نمود» ملركز اإلسالمیا«بزبانهاي فارسي و عربي با نام 
خالصه اينكه اين مرد بزرگوار و مجاهد نستوه در تمام عمر خويش مشغول تالش و 

  :گفت فعاليت بود و زبان حال او مي
 ما زنده برآنيم كه آرام نگيريم

  

 موجيم كه آرامش ما عدم ماست  
  

ق  . ه 1416ل شوا 14ش مصادف با .  ه 1374سرانجام روز دوشنبه چهاردهم اسفندماه 
ايشان را همراه دوست و همسنگرش مولوي عبدالناصر جمشيد خورده،  مزدوران فريب

زهي فارغ التحصيل از دانشكدة دعوت و اصول دين دمشق، در شهر كراچي پاكستان به 
  .شهادت رساندند

  :و با شهادتش اين گفتة عبداهللا بن مبارك را زنده نمود
 برصتناأيا عابد احلرمني لو 

 

 ک بالعبادة تلعبنأعلمت ل 
 

 من كان خيضب خده بدموعه
 

 فنحورنا بدمائنا تتخضب 
 

قرار بيني كه عبادت را بازيچه  اگر به ما نظري بيفكني مي! اي عابد حرمين :ترجمه
هاي ما با خون رنگين  كنند سينه اي، اگر افرادي با اشك رخسارشان را خيس مي داده
  .شود مي

  .هايش را با خونش امضاء كرد اخالص كلمات و گفتهاستاد شهيد صدق و  ،بله
آنچه خوانديد مختصري از زندگي اين بزرگوار بود اين جزوة مختصر گنجايش 

  .شاءاهللا به زودي زندگينامة وي منتشر خواهد شد و ان ،بيشتري ندارد
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اميدواريم خداوند متعال ما را راهروان خوبي براي پيشبرد اهداف واالي آن عزيزان 
  .داندبگر

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  شناسي خطوط اساسي اسالم

شايسته است قبل از هر چيز بدانيم اسالم يك مجموعه از افكار پراكنده و راههاي 
اي نداشته  اي كه با يكديگر هيچ رابطه آوري شده، بگونه متفرق كه از اينجا و آنجا جمع

ريزي شده  پي يمحكم و استوار ظامي است كه مباني آن بر اساسكه نباشند، نيست، بل
و دقيق بوسيلة آن مباني محكم  است و اركان عظيم و بزرگ آن در كنار جزئيات كوچك

اسالم احساس مكتب بعنوان يك ايمان است نه در پس . داردبا ارتباطي منطقي پيوند 
درك اسالم بعنوان يك حركت يك فرهنگ، احساس شناخت اسالم بعنوان يك عقيده و 

اي كه در آن منظومه  عبارت از يك منظومه مكتب ،فكريست و انساني، تاريخي
رفتار اجتماعي، خصوصيات اخالقي و بخصوص عقايد فلسفي، احساسات فردي، 

چرخند و  اي هستند كه گرد يك خورشيد مي مذهبي و اجتماعي انسان هر كدام سياره
پس مكتب . سازند و بطرف يك جهت در حركتند ار ميد يك منظومه هماهنگ و معني
كند، رسالت و  كند، سازندگي و قدرت اجتماعي ايجاد مي است كه حركت ايجاد مي
اسالمي در مسير راستين  دهد و براي اينكه حركت اجتماعي مسئوليت انساني به آدم مي

زدارنده تغيير خود بسوي هدف نهائي پيش برود و در اصطكاك با نيروهاي ارتجاعي و با
» پيشرو«جهت ندهد و براههاي انحرافي كشيده نشود، همواره بايد يك حركت فكري 

هاي عقيدتي و سنگرهاي ايدئولوژيكي مردم مسلمان را استحكام  آنرا رهبري كند و پايه
بخشد و براي آگاهي به اين حركت و خودسازي خويش ناگزير هر فرد مسلمان بايد 

شد تا براساس آن، با جهان هستي روبرو گردد و موقعيت انسان بيني داشته با يك جهان
و فلسفه هستي خود را در اين جهان بداند و بشناسد و به نقش انسان و مسئوليتهايش و 
روابط او با آفريدگار و جهان هستي پي ببرد و براساس اين شناخت و آگاهي، خط 

روشن سازد و براساس اين  سازد، مشي آينده و نوع نظامي كه آئين زندگي او را مي
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بيني است كه ملتي با رنگ و نشان خاص و منحصر بفرد و پيشواي بشريت و  جهان
. و بنيانگذار آئين خدا در روي زمين بوجود ميايد ،بخش انسان از مكتبهاي گمراه نجات

بيني درست، بزرگترين وسيله پيشبرد  پس اعتقاد به يك ايدئولوژي و داشتن يك جهان
باشد بنابراين سعي  نظامي است كه ضامن سعادت و پيروزي هر دو جهان مي انسان به

بيني و ايدئولوژي اسالمي را مختصراً  كرديم كه در اين چند سطر خطوط اساسي جهان
به خوانندگان گرامي ارائه دهيم تا در پرتو آن بتوانند ازكتب مختلفي كه در اين زمينه 

سئوليت و دين خويش را در قبال اسالم و انسانيت نوشته شده حداكثر استفاده را كرده م
  .اداء كنند

، چيزها توسط ضدشان شناخته »تعرف األشياء بأضدادها«دانيد  چنانكه مي
بيني و ايدئولوژيهاي مادي و جاهلي نيز دريغ نكرديم تا  از ذكر جهان ،بنابراين .شوند مي

  .ر گرددت بيني اصيل اسالمي روشن بيني، جهان در مقايسه دو جهان
 العظيم العيلإال باهللا  فيقيما توو
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  بيني جهان
هر نوع مسلك و مكتبي در زندگي خواه ناخواه بر نوعي بينش و ارزيابي از هستي و 

باشد و اين برداشت را در  گاه و زيربناي آن مكتب مي جهان استوار است كه تكيه
از بينشها، تفسيرها و  اي بيني يعني مجموعه پس جهان. نامند مي» بيني جهان«اصطالح 

چنان، انسان چنين  امعه و انسان كه جهان چنين است ياتحليلها درباره جهان و ج
كند و مسير  اراده، چه هدفي را تعقيب مي سرنوشت و طبيعتي دارد، مختار است يا بي

و در منطق  ،بيني دريافتي از هستي است آنچنانكه هست پس جهان. اش كدام است نهايي
بيني يعني  تر جهان و به الفاظي ساده ،ويي به حكمت نظري معروف استصوري ارسط

  .معرفت و شناخت جهان، انسان و زندگي است
بيني را تا حدي دانستيم بايد ببينيم كه در زندگي بخاطر اينكه  حاال كه مفهوم جهان

مان را بسوي سعادت  حيثيت و شرافت و فضائل انساني پايمال نشود و مسير فطري
گرچه آراء و نظريات و عقايد و يا . بيني باشيم ني بپيمائيم داراي كدام جهانجاودا
هاي مختلفي در جهان وجود دارد ولي از نظر ما همه اينها به دو بخش عمده  بيني جهان

  :شوند كه عبارتند از تقسيم مي
  .اسالمي بيني جهان - 1
  .بيني جاهلي جهان - 2

بينيم كه كدام يك باني  حق و حقيقت، افكنيم تا ب مختصراً به هر دو نظري مي
باشد و  عدالت، صلح، مساوات، آزادي، حافظ حقوق انساني و كرامت بشريت مي

ترين اعمال غيرانساني  فجيعكداميك عامل و پشتيبان ظلم، ستم، غارت، چپاول و حامل 
بيني يك نوع روش عملي و نتايجي دارند كه زائيده آن  زيرا كه هر دو جهان. است
  .گويند مي» ايدئولوژي«باشد كه در اصطالح بĤن  مي
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اي از بايدها و نبايدها، چنين كرد و چنان بايد بشود،  پس ايدئولوژي يعني مجموعه
هر مكتب  ،بنابراين .شود و ايدئولوژي آن مكتب نام دارد كه در هر مكتب از آن بحث مي

مان را از  ز بحثاما قبل از همه چي. بيني و ايدئولوژي است داراي دو بخش جهان
تر  بيني اسالمي برايمان عزيزتر و روشن كنيم تا ارزش جهان بيني جاهلي شروع مي جهان
  .گردد
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  بيني جاهلي جهان
بيني اسالمي قرار دارد داراي اقسام مختلفي است كه  بيني كه در برابر جهان اين جهان

بطور  .كنيم آغاز مي و صحبت را با آن ،بيني مادي است بارزترين و معروفترين آن جهان
  :س مطالب آن از قرار ذيل استخالصه رؤو

كار گونه هدفي و مصلحتي در  كند و هيچ  الف ـ جهان در مسير مجهولي حركت مي
بلكه مبدأ آن ماده و جهان نيز مادي است و هر چيز . رينيست، نه خالقي دارد و نه مدب

هاي عيني و  مان واقعيتهو ماده نيز  ،غير از آن فرض شود موهوم و معدوم است
بيني جايي براي  لذا در اين جهان. است كه با يكي از حواسمان ادارك شود خارجي

زيرا آنچه توسط اسباب و آالت در حواسمان . خداوند فاعل و عاقل و خالق نيست
  .نگنجد و نيايد، موجود نيست

سله ب ـ انسان جز حيوان تكامل يافته چيز ديگري نيست كه عبارت از يك سل
مولكولها و اتمها و ذرات ماديست و تفاوت اساسي آن با حيوان در داشتن دستگاه 

گونه  شود و هيچ پيچيده عصبي است كه بوسيله آن داراي فكر و شعور و آگاهي مي
كند و در تمام  هدفي را در زندگي بجز آسايش و تأمين تمايالت خويش تعقيب نمي

  .امور مستقل و آزاد است
ز تنها در اين دنيا بوده و معادي در كار نيست، زيرا همانگونه كه از ج ـ زندگي ني

از جهت پايان نيز  ،لحاظ مبدأ إنسان غير از فعل و انفعاالت مادي چيز ديگري نيست
و بعد از مرگ، ذرات بدن انسان در هوا پراكنده و در هوا  .داستان زندگي مرگ است

شود بين تولد و مرگ و هيچ حساب  يپس هستي خالصه م .شود براي هميشه نابود مي
و كتابي در كار نيست و مرجع و دادگاهي وجود ندارد، زيرا كه خدائي نيست و بلكه 

  .خدا ساختة دست بشر است نه بشر ساختة خدا
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بيني مادي كه امروز ابرقدرتهاي شرق و  س مطالب جهاناي از رؤو اين بود خالصه
و بر هيچ صاحب خرد و  .1آيد ر ميغرب باالخص مكتب ماركسيسم مروج آن بشما

اي كه با عقل  عاقلي پوشيده نيست كه اين تصور از جهان بر هيچ نوع دليل و فلسفه
  :سليم سازگار باشد بناء نشده و بگفته قرآن

﴿β Î) tβθ ãèÎ7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# $ tΒuρ “ uθ ôγ s? ß§àΡF{   )23: النجم(         ﴾#$
خواهد  ه خواهشات نفساني آنها مياينان بجز پيروي از گمان و آنچ«يعني 

  »دليلي ندارند
زيرا با اين تصور جاهالنه بشر را موجودي  ،باشد شان مي و خدايشان هواي نفساني

يچگونه هدفي خلق شده، عمري را تيره بخت و بدبخت معرفي كرده كه بدون ه
. ردگردد و هيچ فرقي با حيوان ندا مشقت و ناكامي بسر رسانده سپس راهي عدم ميبا

لذا بايد اين چند روز زندگي را غنيمت شمرده براي تأمين غرائز و خواهشات حيواني 
خويش هيچگونه كوتاهي نكرده حداكثر سعي خود را مبذول دارد و براي بدبختي 

دهند، يكي انسان را در  انسان؛ فيلسوفان شرق و غرب چه تحليلهايي كه نداده و نمي
خواهد كه انسان مثل  كند و از اين طريق مي صه ميهاي رواني خال زنجير غرائز و عقده

حيوان آزاد باشد و ديگري انسان را مجبور محض و افكارش را تابع وسائل توليد و 
كند و شعار شكم را سر داده انسان را در آخور و اصطبل خالصه  اقتصاد معرفي مي

نسان و شايستگي او گونه توجهي به فضائل اخالقي ا ها هيچ بيني كند و همه اين جهان مي
كمال نداشته، مروج و مبلّغ آزادي فساد و فحشا و افتادن در گرداب و حركتش بسوي 

اين است سيه روترين تفسير از بشريت كه . باشند بند و باري مي رذائل اخالقي و بي
 همچون حيواني هميشه در حال كشمكش و جنگ طبقاتي بايد باشد و حق حيات از آنِ

__________________  
 .مكتب ماركسيسم بعلت اصول غير عقالني و حركت برخالف فطرت و سرشت بشر شكست خورد -1
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ر باشد و مسئله تنازع بقاء كه در عالم حيوان مطرح است در جامعه كسي است كه قويت
آيد و تفسيرهاي مادي محض در جوامع و تاريخ انسان نيز بايد  بشريت نيز به ميان مي

مسلماً همه اين تحليلها نتيجه عدم وجود ايمان و اعتقاد بخداست زيرا . مطرح باشد
باشد و خود انسان و تمام اعمال و  وقتيكه جهان ماديست و معلول و محصول ماده مي

  .افكارش نيز ماديست لذا حساب و كتابي وجود ندارد و معياري در كار نيست
شعور يا طبيعت اين همه قدرت را دارد كه  جان و بي حال بايد ديد كه واقعاً ماده بي

 محصولاين دنياي با عظمت و وسيع و انسان اين موجود ناشناخته را بسازد و يا اينكه 
تكاملي ذاتي ماده باشد و آيا ماده ازلي و ابديست يا نه؟ ماديون معتقد بودند كه ماده 

و هستي همه مخلوقات با انسان از  ،گيرد اصل هستي و هستي از آن ماده سرچشمه مي
نامند آيا  سوال اين است كه ماده چيست؟ آنچيزي را كه ماده مي. شود ماده محسوب مي

توانند تعريف كنند، بهر  حاليكه حدود و ماهيت آنرا نمي بر خودشان آشكار شده؟ در
سازد،  انتها براي خودش مي حال اين خدا يا خودش است كه اين همه صور ناآرام و بي

ذره به پرتو حيات و سلول زنده  از پرتو به ذره و از ذره به جرم و از جرم به ذره و از
انسانرا كه طبيعت، خالق عقل  اين خدا چه وقت نيروي آفرينش دارد و چه كسي... و

و چرا اين حقيقت در عقل حيوانات نقش نيست؟ آيا اين ماده يا طبيعت اوست آفريد؟ 
پس چطور اين همه  ،داراي عقل و شعور و انتخاب است؟ مسلماً جواب منفي است

و مقهور نيروي ديگريست نسبت نظم و انتخاب و هماهنگي را بچيزي كه فاقد شعور 
همه باالتر خود اين ماده از كجا آمده و اين خالقيت را از كجا كسب كرد؟  دهيم و از مي

البته ماركسيستها خواهند گفت؛ ماده ازلي و ابديست ابتداء و انتهائي ندارد و حركتش 
گوئيم كه فلسفه مادي و عقيده به اصالت و  در جواب مي. ذاتي است و خودش خالق

نطقي استوار نيست، زيرا كه اوالً ماده و جهان مادي اي از دالئل م ازليت ماده بر هيچ پايه
در حال تجدد و حدوث است و چيزي كه مادي باشد و در آن تجدد و تغيير باشد ازلي 
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زيرا كه حدوث و ازليت نقيض يكديگرند، گذشته از اين علم فيزيك ثابت نخواهد بود، 
كند كه  ك ثابت ميكرده كه جهان ماده ازلي نيست، چون اصل دوم قانون ترمودينامي

رسد كه حرارت تمام اجسام نسبت بهم  زيرا روزي مي. تواند ازلي باشد جهان مادي نمي
گيرد و در  ماند و فعل و انفعاالت شيميايي صورت نمي يكسان شده و نيروئي باقي نمي

گردد و جهان را در آخر به افول و زوال  غيرممكن مينتيجه حيات در روي زمين 
شود كه جهان زمان  ميپذيرد پس مشخص  چنين تحولي صورت مي كشد و چونكه مي

بود اآلن نيروي آن تمام شده بود و نيز علم  شروعي دارد و ازلي نيست، اگر ازلي مي
باشد لذا همه  شيمي ثابت كرده كه ماده در سراشيبي زوال و نابوديست پس ابدي نيز نمي

به پديد دث و احتياج هاي جهان چه تك تك و چه من حيث المجموع حا پديده
و نيز  .اي ازلي دارد و آن خداوند است كه ازلي است و پديدآورنده همه اشياء آورنده

و تبديل انرژي به ماده خود بزرگترين گواه است بر حدوث جهان  ،تبديل ماده به انرژي
تواند خالق باشد و جهان خالقي  ماده و مخلوق بودن آن، پس وقتيكه ثابت شد ماده نمي

اي دارد و خليفه خداست و عبث و بيهوده خلق نشده  لذا انسان نيز برنامه و وظيفه ،رددا
زيرا خداوند از كار بيهوده و عبث پاك است و در نتيجه حساب و  ،و مسئول است

بيني يك  همچنانكه قبال اشاره شد هر جهان. بعداً بحث خواهيم كردكتابي نيز هست كه 
  :بيني بپردازيم بررسي نتيجه و ثمرات اين جهان ايدئولوژي همراه دارد اينك به

  الف ـ نظام سياسي
آيد كه  بشر و محور اصلي انسان بشمار مي حاكميت از آنِ )جاهلي( در اين مكتب

سازد و حكومت بر وفق مراد  و حالل و حرام را خود معين مي ،ساز است خودش قانون
ا طبقاتي و يا حزبي و يا و ي چرخد، چه آن حكومت جنبه فردي داشته باشد آن مي

گذاري در دست مردم و افراد  عنوان جمهوريت بر آن باشد، در همه حال قدرت قانون
گيرد و در  باشد و ناچار از تمايالت و خواهشات مردم خصوصاً رهبران سرچشمه مي مي
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باشد كه مكر  نتيجه نفع طبقه خاصي و مصالح افراد معيني را در بردارد و برد با كسي مي
بيشتر مردم را پردازي و شعار پراكني بيشتر بلد باشد و  و خدعه و دورنگي و دروغ

هاي اين نوع حكومتها، بردگي و استثمار چه به شكل  بطرف خود جلب كند و در سايه
شود،  فردي و چه به شكل اجتماعي همچنانكه در حكومتهاي حزبي كمونيست ديده مي

ين مكتب، رسيدن بقدرت و پياده كردن افكار و و بزرگترين هدف در ا ،گردد نمايان مي
باشد به هر طريقي كه ميسر شود و لو اينكه بقيمت جان  هاي پليد خويش مي انديشه

اي از حكومتهاي  دالئل زندهو ما براي اين مدعاي خود،  .مليونها انسان بيگناه تمام شود
و يك طبقه باصطالح دمكراسي غرب و سوسياليستي شرق داريم كه چطور يك عده 

استعمار جهان كشند و خودمان شاهد دوران  بخاطر منافع خود مردم را به اسارت مي
ايم كه چگونه مدعيان آزادي، انسانهاي آزاد را فقط بخاطر رنگ سياهشان  سوم بوده

همچنانكه . رساندند ن بهالكت ميشا د و يا بخاطر منافع امپراطوريكشاندن ببردگي مي
هائي را كه در جهان تلف نكرد و هنوز  خودش چه جانافع ابرقدرت شرق بخاطر من

اند،  هم بخاطر منافع و مرام پليدشان كشورهاي عقب افتاده را جوالنگاه خويش ساخته
زيرا در اين نوع حكومت و مكتب خدائي نيست و انسان بخاطر منافع خودش بايد 

وريت، جامعة دست بهر كاري بزند، گرچه بظاهر بنامهائي همچون دمكراسي و جمه
  .خواهند بپوشانند طبقه، برادري و برابري، اعمال خود را مي بي

  
  ب ـ نظام اقتصادي

داري  حيات اقتصادي مردم در چنين محيط و رژيمي يا بصورت فئوداليزم و سرمايه
خالصه . در خواهد آمد و يا سوسياليزم و كمونيزم كه همان ديكتاتوري كارگري است

. ريزي نخواهد شد يچ حال براساس معيار مستقيم و صحيحي پياينكه نظام معيشت در ه
بيني  همان جهان كند زيرا كه فكر اساسي و اصيلي كه بر هر فرد جامعه حكومت مي
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اي براي تملك  جاهلي و مادي محض است كه بايد در حد توان نفع برد و از هر وسيله
بينيم زحمتشكان و  م ميداري و فئوداليز استفاده كرد، اين است كه در نظام سرمايه

شوند و در عوض يك قشر بخصوص، كه همان قشر  مستضعفين چطور به يغما برده مي
حاكم است سوار بر گردنهاي مردم و مالك زندگيشان هستند و هر اندازه كه بتوانند 

ناچار مكند و هيچ معياري و حدودي نيست كه جلوي آنها را بگيرد و  خونشان را مي
بار اين اسارت  كند تا خود را از زير يان ميمحكوم بفناء در اين نظام، طغ بينيم كه بشر مي

صفت و  زيرا رهبران ديو! رسد؟ چه بسا كه نه برهاند، اما چه؟ آيا به هدفش مي
وادي ديگري از بدبختي طلب در كمين هستند كه باز اين انسان زبون را به  فرصت

ترقي او را بطرف بهشت موعود كه بكشانند و بعنوان آزادي و شعارهاي باصطالح م
را در قيافه حكومت مردم، نان، و اين بار چهره پليدشان  ،جهنمي بيش نيست سوق دهند

مسكن و آزادي پنهان كرده مردم را اغفال كنند تا اينكه موفق شوند سرنوشتشان را 
م ديكتاتوري كمونيسم را بر آنان تحميل كنند و در يك بدبختي عظيگرفته نظام  تبدس

تر است، اينجا ديگر ارباب نيست،  ديگري بيفتند كه رهائي از آن، از اولي مشكل
دار نيست، اما چه با اسم مردم و در لباس خدمت به كارگر، تمام آزاديهاي فردي  سرمايه

و اجتماعي سلب شد، شعار هر كس بمقدار استعداد، و بهركس بقدر نياز، مطرح 
ات كارشان نيستند بايد مانند حيوان كار كرده تا گردد و ديگر مردم حتي مالك ثمر مي

چنين  ،بهرحال. نيازشان برطرف گردد و فقط در آخور و اصطبل بايد چرخ بزنندحداقل 
بيني جاهلي بوده از مسير طبيعي منحرف بوده و به گودال  اي نمودار كامل جهان جامعه

ست و هميشه در مقابل اي قابل بقاء و دوام ني كند و چنين جامعه بدبختي سقوط مي
ولي اين انسان بدبخت كه در برابر نظامهاي جاهلي . ضربات فطرت سرنگون خواهد شد

اش جاهلي و از صراط مستقيم دور  بيني كند چون جهان براي ويران ساختن آن قيام مي
دهد بلكه از يك جاهليت به جاهليت  اش رخ نمي است هيچ نوع تغييري در زندگي
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شاء اهللا روزي فرا  و ان. گردد فجايع تكرار ميو پيوسته همان  ،دگذار ديگر قدم مي
خواهد رسيد كه ديوارهاي آهنين سوسيال امپرياليزم شرق و كاپيتال امپرياليزم غرب در 

  .گورستان عدم دفن خواهند شد
  

  ج ـ نظام حيات اجتماعي
خصي پرستي و منافع ش در چنين نظامي حيات اجتماعي بر پايه خودخواهي و شهوت

استوار خواهد شد و مسائل اخالقي و همدردي و همكاري از جامعه رخت خواهد 
بست، فحشاء و رذالت روز بروز زيادتر خواهد شد، خانواده از هم خواهد پاشيد 

اي   و در چنين جامعه ،فروشي به درجة اعالي خود خواهد رسيد عفتعفتي و  فحشاء، بي
بيند، نگران و  گردد اما راهي نمي جوئي مي بشر زبون و سرگردان دنبال چارهاست كه 

گريزد اما هيچ جا سكون و  به نظام ديگر ميشود و از نظامي  حيران بر مردم مسلط مي
اند و اين است كه در  آيد زيرا از صراط مستقيم فرسنگها دور افتاده آرامش گيرشان نمي

خويش چه رحم بخاطر تأمين هوي و هوس  خوانيم انسانهاي بي تاريخ بشر مي
ند  ا كشتارهائي كه مرتكب نشده و چه جنايات و ظلمهائي كه بر انسان روا نداشته

بيني ماديست چه  خالصه اينكه اين همه فساد و ظلم و زور و تزوير زائيده اين جهان
تا وقتيكه انسان در زيربناي فكري خود تجديدنظر نكند اين ي، بغر چه شرقي و

بيني صحيح و  ت داشتن يك جهانرهستند و فقط در صوگير او  بدبختيها همواره دامن
اي  رده زندگي سعادتمندانهتواند سكون و آرامش كسب ك درست است كه انسان مي

  :فرمايد همچنان كه قرآن مي اشدداشته ب
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  .»گيرد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! آگاه باشيد«
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باميد روزي كه بشر اصل و . كه سكون و اطمينان فقط در ياد خدا و راه خداست
  .ها را فهميده خط و راه اسالم را دنبال كند ريشه اين بدبختي
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  بيني شرك يا مشركانه جهان
  

شرك است كه اساس آن بر بيني  هاي جاهلي همين جهان بيني يكي از انواع جهان
واع پرستشهاي خيالي و وهمي براي مخلوقات و اعتقادات پوچ وهم و گمان بنا شده و ان

باشد زيرا كه بجاي ايمان بخداي واحد،  شود كه كامال غيرعلمي و نادرست مي ديده مي
اي دارد و خالق چيزي، و بسا   شود كه هر كدام وظيفه خدايان متعدد در نظر گرفته مي

دهد كه هر كدام در پي سعادت و  اوقات بين خدايان خير و شر مبارزاتي طوالني رخ مي
اختيار هستند و يا اينكه خدا را در انواع مخلوقات مجسم  بشر بدبخت و بييا شقاوت 

كند و  دختر زيبا پرستش ميشود يكي خدايش را بصورت  كرده آنگاه پرستش شروع مي
كند و آن ديگري در كنار دريا به سجده افتاده و يكي  ديگري در جلوي گاو سجده مي

خرافات و قابل آفتاب و ديگري جلوي آتش سر بسجود است هر كدام در دريائي از م
اوهام بسر برده از جهان و آنچه در آنست غافلند و يا اينكه با قبول خداي واحد 

  :دهند و بگفته قرآن مخلوقات دنيوي را با خدا شريك كرده صفات خدائي بĤنان مي

﴿$ tΒ öΝ èδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$tΡθç/ Ìh s)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’s∀ø9 ã—﴾.       )3: الزمر(  
  .»كنيم ما اينها را بخاطر تقرب إلي اهللا عبادت مي« :يعني 

و نياز خود را به آنها عرضه  خواهند مي و در حاجات و مشكالت از آنها استمداد
كنند كه تمامي اختيارات را به  كنند و خداوند را عاطل و باطل و تماشاچي معرفي مي مي

حيط مزندگي انسان و سراسر  ،و در نتيجه .و بندگان نيك و معبودان داده استاين بتها 
وهاي انساني در راههاي رو ني ،گيرد اساس قرار مي مركز اوهام و تصورات بي ،ذهني آن

و بيم از موجودات و اشيائي كه هيچ قدرتي خيال و ترس  مبيهوده هدر رفته و در عال
افتد و يا پايش را  اي اين و آن سر بسجده ميدر پشود و انسان  ندارند، ضايع مي

بوسد و استقالل و شخصيت خود را از دست داده و گاهي بطرف ستارگان و گاهي  مي
زند و  بتي زانو مي  در وقتي ديگر پيش .برند بطرف حيوانات و گاهي نيز بقبري پناه مي
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انند خس و خاشاك يابد و م اي نمي ارادهاميد ثواب و عقاب از او دارد و در خود هيچ 
بيني است كه انسان در قيد اسارت و  و با اين نوع جهان. گردد در برابر سيالب روان مي

هميشه براي جلب رضايت ارواح گذشته برد و  تقاليد موروثي و خرافي حيات بسر مي
دجاالن و مكاران و بازان و  كند و در چنين فضايي است كه راه براي شعبده قرباني مي

آلود طعمه خوبي براي اين افراد  شود و فرد مشرك يا جامعة شرك باز مي گران هيلح
شود و در چنين جوامعي افرادي پيدا شدند و ادعا داشتند كه از نسل  محسوب مي

دانستند، چنانچه در  مردم ميخدايان هستند و خود را شاه خطاب كرده مالك الرقاب 
هاي  قديم و خاور دور كالً خانوادهكشورهايي مانند ژاپن، هندوستان و يونان و روم 

پرستيدند و خوار و ذليل  دانستند و مردم آنها را مي سلطنتي خود را شريك خدايان مي
و اي است كه رشد فكري بشر توقف كرده و جهالت  در چنين جامعه. افتادند بپايشان مي

اقتصادي،  گيرد و اين عقيده نيز تمام جوانب زندگي از شئون گمراهي جامعه را فرا مي
اجتماعي، سياسي، اخالقي گرفته تا كوچكترين اعمال انساني را تحت شعاع خويش قرار 

  :گويد دهد و اين است كه قرآن مي مي

 ⎯ tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «! $$Î/ $yϑ̄Ρ r( s3sù §yz š∅ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# çμ àsÜ÷‚ tFsù ç ö©Ü9 $# ÷ρ r& 

“Èθ ôγs? ÏμÎ/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 9,‹Ås y™    ) 31/ حج(  
كسيكه با خدا شريك ورزد گويا كه از آسمان افتاده سپس او را مرغان بربايند و «

  .»يا بادهاي مهاجم او را در جايي دور و شكننده بيندازند
استثمار اي به  ربايند، اشاره الشخوران گوشت تن او را مي ،سقوط همان شرك است

ز مسير، به جايي دور پرت و يا بادهاي مهاجم او را ا ،كشي اقتصادي است و بهره
تواند  اي باسارت فكري و گمراهي شيطان است كه هر كس را مي كنند كه اشاره مي

  .بفريبد و ذليلش كند
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هاي اسالمي و افرادي بظاهر مسلمان نيز  در پايان بايد تذكر داد كه امروزه فرقه
ي عجيب و بيني مشركانه انداخته، برداشتهاي هستند كه خود را در گرداب اين جهان

تحليلهايي سراسر ضد اسالم و آيات قرآني ارائه . غريبي از جهان هستي و انسان دارند
دهند و در نتيجة اين بينش غلط، سراسر محيط زندگيشان پر از حركات و اعمال  مي

باشد و آگاهانه يا ناآگاهانه از مسير توحيد دورگشته دچار شرك در  مشركانه مي
اگر  ،بطور مثال .اند كه بر هيچ صاحب خردي پوشيده نيست بيني و عبوديت گشته جهان

هاي مختلف  بعقايد شيعة اماميه اثناعشريه كه خود را بهترين گروه شيعه از ميان فرقه
بيه، رْيه، مختاريه، كَزيديه، السبئيه، كيسان :موجود در جهان مانندشيعه موجود و يا غير 

به، سليمانيه، صالحيه،يانداند، مراجعه كنيم معلوم  مي... يعقوبيه، محمديه و  يه، جارودي
برداشتي كه از جهان خلقت و انسان دارند كامالً مشركانه و زندگي خواهد شد كه 

بيني توحيدي و ايدئولوژي اصيل اسالمي  شان مملو از شرك و دوري از جهان عملي
شود و  قل ميبطور مثال ذيال چند نمونه از كتب معروف و معتبر شيعه ن ،باشد مي

  .گذاريم قضاوت را بعهده خوانندگان گرامي مي
انتشارات علميه اسالميه با ترجمه و شرح حاج  232صفحه  2اصول كافي جلد  - 1

خداوند ارواح ما را از نور عظمت خويش « :امام صادق فرمودند( :سيد جواد مصطفوي
صورتگري كرد و آن  آفريد آنگاه آفرينش ما را از گلي در خزانه پوشيده از زير عرش

نور را در آن جايگزين كرد و ما مخلوق و بشري نوراني بوديم و براي هيچكس از آنچه 
و ارواح شيعيان ما را از گل ما آفريد و بدنشان را  ،اي قرار نداد خلقت ما نموده بهرهدر 

تر از گل ما، و خدا هيچكس بجز انبياء را از خلقت  از گلي در خزانه پوشيد و پائين
ديگر خرمگساني كه سزاوار  از اينرو ما و آنها آدم شديم و مردم ،اي نداد ايشان بهره

مالحظه  !خوانندة گرامي. »عين ترجمه نقل شد« »روند دوزخند و بسوي دوزخ مي
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كند  آدم فرق مي خواهد كرد كه خلقت و سرشت شيعه و امامانشان با سرشت آدم و بني
  :فرمايد در حاليكه قرآن مي

﴿ô‰s) s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ﴾     )12 :المؤمنون(   
  . »ما انسان را از خالصة گل آفريديم يقينا«

از لجن و  :گويد پس آدم و اوالدان آدم از گل خلق شدند اما چه گلي؟ خود قرآن مي
از يك خاك و  و اين آيه و آيات ديگر بدون استثناء خلقت همة انسانها را. گل متعفني

كند اما صاحب كتاب معتقد است كه  از يك پدر و مادر كه آدم و حوا باشند ذكر مي
كه خود را فرزندان خدا و اهل  كند عين ادعاي يهود خلقت ما و امامان ما با بقيه فرق مي

و نيز تمام پيروان انبياء . كند بهشت و ديگران را جهنمي و فرزندان شيطان معرفي مي
مت محمديه غير از شيعيان از انسانها نيستند بلكه خرمگساني هستند كه به گذشته و ا
بپرسد كه  حال اگر كسي. و انسانها و مسلمانان واقعي فقط شيعيان هستند روند جهنم مي

كه خداوند آنها را قبل از وجود امامان و پيروي از آنها آفريده  گناه امتان گذشته چيست
اين مطلب را آقاي  .عقل و دانش آفرين بايد گفتتا مستحق جهنم شوند؟ بر اين 

اند كه جاي هيچگونه شكي  مجلسي نيز در بحار و متقدمين شيعه در كتب مختلف نوشته
  .نيست
در انبياء و اوصياء پنج ! اي جابر« :امام جعفر فرمود :16ص  2اصول كافي ج  - 2

قوت و روح روح قدس، روح ايمان، روح زندگي، روح  :روح است كه عبارتند از
زير عرش را تا زير خاك ايشان بوسيله روح قدس امور و مطالب  ،اي جابر. شهوت
گويد كه ائمه در اطاق دربسته از آنچه كه در مشارق و  در جايي ديگر مي .»بدانند

دانند كي  هستند مي) گذشته و آينده(دانند، عالم بما كان و يكون  مغارب دنيا هست مي
  . ...فضيلتشان از انبياء بيشتر است و شوند و ي كشته ميميرند و توسط چه كس مي
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همچنين در رابطه با رجعت معتقدند كه امامان دوباره در زمان ظهور مهدي زنده 
گيرند كه  شوند و از دشمنان خود مانند ابوبكر، عمر، بني عباس و بني اميه انتقام مي مي

قين ذكر كرده و همة اين عقايد، اين مطالب را نيز آقاي كافي و مجلسي در كتاب حق الي
   :گويد قرآن مي. باشند پيامبر ميشرك و خالف قرآن و سنت 

﴿≅ è% ω ÞΟn=÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ |= ø‹ tóø9$# ωÎ) ª!$#﴾           )65: النمل(   
  .»داند ها و زمين هيچ كس جز خدا غيب نمى در آسمان: بگو«
ات خداوندي شريك كرده در همه جا از آنها إستغاثه اما اينها أئمه را در صف 
خواهند، و بجز يا عباس،  خواهند و قبرشان را طواف كرده، حاجت مي كنند، نياز مي مي

كه اين خود عمالً شرك در يا علي، يا زهرا و يا فالن و فالن بر زبانشان جاري نيست 
بيني و  همان جهان الوهيت و ربوبيت است و گمراهي و تمامي اين اعمال غلط از

باميد اينكه خداوند همة مسلمين را، مسلمين . گيرد زيربناي فكري غلط، سرچشمه مي
  .واقعي بگرداند و بسوي راه توحيد سوق دهد

***  
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  بيني اسالمي جهان
تصور و شناختي است كه برگزيدگان  :بيني الهي عبارت از بيني اسالمي يا جهان جهان

باشند از طريق وحي  مي † ءريت كه جماعت پاك انبياخدا و رهبران بزرگ عالم بش
اند كه  كه همان ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با خداوند است به بشر معرفي كرده

ترين راه درك حقايق بوده كامالً علمي و مطابق با عقل و فطرت  ترين و فطري طبيعي
ا اطمينان كامل مسائل تواند باشد كه ب سليم است و تنها راه نجات و سعادت انسانيت مي

و موقعيت خود را در اين جهان هستي درك كند و از سرگردانيها و زندگي خويش 
بيني  اين جهان. هر دو جهان نائل گردد مشكالت مادي خود را رهانيده و بسعادت

گيرد و منبع آن ذات خداونديست، ارزش اينرا دارد كه انسان  چونكه از وحي الهام مي
بيني است  دگي عملي خويش را در سايه آن سپري كند زيرا تنها جهانآنرا پذيرفته، زن

دهد و هدف آمدن و رفتن بشر در جهان هستي را مشخص  كه به زندگي معني مي
انگيز است، به حركتهاي اجتماعي و  ساز و شوق دهد، آرمان ساخته به انسان نيرو مي

همه و همة اين صفات  شمارد بخشد، انسان را مسئول و متعهد مي انساني تقدس مي
باشد، پس سزاوار است كه  بيني توحيدي مي همچنانكه ذكر شد جزء الينفك اين جهان

انسان فهميده و صاحب خرد بĤن توجه كرده، بهترين راه سعادت و نيكبختي را بپذيرد 
  :فرمايد كه يقيناً همان راه قرآن و اسالم است، قرآن در اين باره مي

﴿÷ Åe³t6 sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6−F u‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ôm r&﴾.    

  )18 -17: الزمر(
  .»پذيرند بشارت بده بندگاني را كه سخن را گوش كرده بهترين آنرا مي« 

  :پردازيم بيني مي س مطالب اين جهاناي از رؤو اينك به بررسي خالصه
شود اگر  الهي نگهداري ميو بمشيت و عنايت  ،الف ـ جهان يك آفريده است

جهان عبث و بيهوده . گردد اي عنايت الهي از جهان گرفته شود نيست و نابود مي لحظه
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آفريده نشده، بلكه هدفهاي حكيمانه در خلقت جهان و آنچه در آن است در كار بوده و 
نظام موجود، نظام حق و موجودات آن با نظمي هماهنگ بطرف يك مركز، تكامل 

شود و خداوند  ر هر ذره از ذرات جهان دالئلي بر وجود خداي حكيم ديده مييابند د مي
نظام جهان براساس اسباب و مسببات برقرار  ،به همه چيز آگاه و بر همه چيز تواناست

دارد فاعل شده و اراده و مشيت الهي بصورت سنت و اصل كلي در جهان جريان 
ء و فعل و انفعاالت شيميائي معلول حقيقي و مختار كل، خداوند است تمام خواص اشيا

و بر همه باشد كه از ادراك و حيطه نظر ما خارج  همتا و غيرمادي مي اراده خداوند بي
  . چيز بصيرت دارد

﴿ω çμ à2Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/ F{ $# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/ F{$#﴾      )103: األنعام(  
  . »بيند چشمها به ادراك خداوند قادر نيستند، و او چشمها را مي«

وسيله و شناخت  .توان ديد و دريافت خويش ميپس هر چيزي را با وسائل مناسب 
وجود خداوند همان آثار اوست، كه از راه تعقل و معرفت قلبي در صورت سالمتي 

بيني مادي  فطرت حاصل خواهد شد، اما با وسائل مادي همچنانكه در بحث جهان
ه قاصر و آن را نخواهد ديد بلكه حتي در صحبت شد، عقل از ادراك جهان ماوراء ماد

بينيم مانند نيروي الكتريسيته،  خيلي نيروهاي كشف شده هست كه آنها را نميجهان ماده 
قوه مغناطيسي، نيروي جاذبه و نيروهاي موجود مانند روح و عقل و عاطفه را نيز هنوز 

طريق آثار به اين اشياء پي  ايم اما قابل انكار نيستند بلكه عقل ما از ايم و نديده نشناخته
انگيز  برده و آنها را قبول دارد همين سان نظم بديع و قوانين محكم و آثار شگفت

دارد،  اي كه ازدل خاك سر برمي دانه. قاطعي بر وجود خداستهاي جهان، دليل  پديده
شود، شب و روزي كه با نظم و هماهنگي در جريانند، عالم  اي كه در رحم بسته مي نطفه

هاي كوچك و  ديدهستارگان، حركات كيهانها با نظم و تركيب خاصي كه در جريانند، 
بزرگ ديگر همه و همه از قدرت و خالقيت ذاتي واحد و يكتا، حكيم و با اراده 
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اراده صالحيت خلق اينها را ندارد بلكه خودش  كنند زيرا كه ماده بيجان و بي صحبت مي
توانند دريابند كه از بعد ماديت و  ها را كساني ميمقهور نيروي ديگريست، اما همه اين

حقايق را آنچنانكه هست، ببينند و  ،مادي خويش نظر را فراتر گرفتهعينك مخصوص 
 :يابند كه در آنها حس تقوي و خداترسي و فطرت سليم باشد كساني هدايت مي

﴿“W‰ èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑù=Ïj9﴾ »اسارت جبر اما كساني كه در بند  )هدايت است براي متقيان
كنند موفق به درك اين حقايق نخواهند  زندگي مي مادي جامعه و تاريخ و ايدئولوژي

  .شد
و  مسائلي مربوط به مغز و سلسله عصبيانسان با قبول مطالب علمي و اما ب ـ 

باشد  مسائلي از اين قبيل، حقيقت و هويت واقعي انسان در جنبه ديگري از وجود او مي
واقعي انسان  شخصيت. ايست الهي و غير مادي است كه نفخهكه همان روح يا نفس 

باشد كه پس از متالشي شدن جسم انسان نيز  همان حقيقت ثابت و مجرد از ماده مي
ماند و در عالم ديگر به سرنوشت بد و خوب خود خواهد رسيد زيرا، مسئول و  باقي مي

است مسئول تربيت و  لذا شايسته. متعهد و آگاه و داراي شرافت و كرامت ذاتي است
ئي بيني مقام شامخ و باال انسان در اين جهان. تكميل خود و اصالح جامعه خويش باشد

خر خويش سازد و فرشتگان را به خدمت گمارد و هم دارد، توانائي دارد جهان را مس
   :فرمايد تواند به اسفل السافلين سقوط كند چنانچه خداوند مي مي

﴿ô‰s) s9 $uΖ ø) n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪ ¢ΟèO çμ≈ tΡ ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& 

t⎦, Î# Ï≈ y™﴾.                  )5 -4: التين.(  
السافلين ما انسان را در بهترين صورت و قوام خلق كرديم سپس او را به اسفل «

  .»سقوط داديم

﴿ô‰s) s9 uρ $ oΨ øΒ§ x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗxq uρ ’Îû Îhy9 ø9 $# Ìós t7ø9 $# uρ﴾.          )70: اإلسراء(   
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  . »ما انسان را مكرم آفريديم و بر خشكي و دريا مسخرش ساختيم«
و از روح  ،گويد انساني كه خليفه خداست مرتب از توان و شرافت انسان سخن مي

خدا، انساني كه مورد سجده مالئكه قرار گرفت، انساني كه بتمام حقائق آشنا شد، 
زيده نه تصادفي، هر آنچه در زمين است براي او و براي انساني انتخاب شده و برگ

  .اند  خدمت به او خلق شده

﴿uθ èδ “ Ï%©!$# šYn=y{ Ν ä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠÏϑ y_﴾         )29: البقرة.(  
  .»اوست كه همه آنچه را در زمين است براى شما آفريد«

ه پرستش خداي و خود او براي خدمت و اطاعت و عبادت خدا خلق شده جز در را
يابد و اگر خداي خود را فراموش كند، خود را  خودي نميخويش و جز با ياد او، 

  داند كه كيست؟ و براي چيست؟ چه بايد بكند و كجا بايد برود؟  كند، نمي فراموش مي

﴿Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r' sù öΝ åκ|¦àΡ r&﴾        )۱۹: احلشر(  
كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند پس خداوند آنان را از خودشان مانند «

  .»فراموش گردانيد
بيني توحيدي، انسان موجوديست  جهان از نظر اين مكتب و اين ،بنابر آنچه گفته شد

نيم ملكوتي و نيم مادي، داراي برگزيده از طرف خداوند، خليفه و جانشين او در زمين، 
مسلط بر طبيعت مستقل، امانتدار خدا، مسئول خويشتن و جهان،  فطرتي خدا آشنا، آزاد،

كند  و زمين و آسمان، وجودش از ضعف و ناتواني آغاز و بسوي قوت و كمال سير مي
گيري مشروع از نعمتهاي  گيرد، حق بهره اما جز در بارگاه الهي و جز با ياد او آرام نمي

ه دارد و در صورت اعراض و عدم خدا باو داده شده ولي در برابر خداي خويش وظيف
گيرد و حتي از حيوان درنده نيز بدتر  انجام وظيفه در صف بهائم و چهارپايان قرار مي

  .خواهد شد
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﴿y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr&﴾       )179: ألعرافا(.  
  »تراند اند بلكه ايشان گمراه ايشان مانند چهارپايان«

بيني ارزش و اهميتي بسزا دارد خالق و آزاد است  ين جهانخالصه اينكه انسان در ا
هاي شيطاني كه انسان را موجودي تصادفي كه  و برخالف مكتبهاي مادي و ايدئولوژي

كند  غيرمسئول باشد، معرفي نميهدف و  از اجتماع تصادفي اتمها بوجود آمده باشد و بي
  . ايگزين كندرا بنا كرده، قسط و عدالت را در آن ج بلكه بايد جهان

﴿uθ èδ Ν ä. r' t±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{$# óΟä. t yϑ÷è tGó™ $#uρ $ pκÏù﴾     )۶۱: هود(  
  »!اوست كه شما را از زمين آفريد، و آبادى آن را به شما واگذاشت«

خانه امتحان است، ميزان و مقياس گويد كه اين دنيا،  بيني مي ج ـ همچنين اين جهان
شود و آن پس از انقضاي اين  ديگر آشكار مي حقيقي اعمال نتايجي است كه در جهان

  .و مهلتي كه به او داده شده است معلوم خواهد شد و زندگي جاودانه آنجاست ،جهان

﴿$tΒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ äο 4θ u‹ysø9 $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# ω Î) ×θôγ s9 Ò=Ïè s9 uρ 4 χÎ) uρ u‘# ¤$!$# nοt ÅzFψ$# }‘Îγ s9 

ãβ# uθ u‹pt ø:$# 4 öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n=ôètƒ﴾.                  )64: العنكبوت (  
اي بيش نيست و زندگي جاوداني در روز قيامت و  زندگي دنيا مثل بازيچه«

  .»آخرت است اگر انسانها درك داشته باشند و بفهمند
يابد و  گردد و تولدي نو مي لذا در قيامت روح انسان بار ديگر با جسم تركيب مي

  .كند خرت زندگي نو آغاز مين آمانگونه كه در دنيا بود در جهاانسان ه
بيني، ديگر انسان توحيدي از آينده وحشت ندارد زيرا كه آينده از آن  در اين جهان

برخالف بينشهاي  ،جاوداني در انتظار اوستو تكامل و حركت بسوي زندگي  ،اوست
اي مبهم و پوچ دارند، نيستي و نابودي در سر راه بشر آرزوهاي او را  مادي كه آينده

كنند يا به موادمخدر  كشاند و چه انسانهائي كه در اين نااميدي خودكشي مي ابودي ميبن
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برند اما سكون و آرامش ندارند زيرا كه سير انسان در اين مكتب  دهنده پناه مي و تسكين
از خاك بسوي خاك است نه اينكه از خاكدان طبيعت پرواز كرده بطرف طبيعت هستي 

  . گرددكل كه ذات خدا است رهسپار 

﴿4’n< Î) y7 În/ u‘ !$yγ9 pκtJΨãΒ﴾ .        )44: النازعات.(  
  .» نهايت آن به سوى پروردگار تو است«

 . مهانا آخر كار و انتها بطرف خداست
﴿$ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïμ ø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘﴾           )156: البقرة(  
  .»!گرديم ما از آنِ خدائيم و به سوى او بازمى«

سازي، تعهد، مسئوليت،  هايي مانند خودسازي، جامعه اژهاينجاست كه معيارها و و
از اين قبيل در اين بينش توحيدي معني پيدا ... شهادت، شهامت، شرافت، انسانيت و 

پس بايد مثبت فكر . زيرا كه انسان از نفخه الهي است و بازگشتش به آنجاست كند مي
هيچ محل و جائي در اينجا  كند و مثبت عمل نمايد و اميدوار باشد اما نابودي و پوچي

  . شود ندارد زيرا كه در قيامت همه چيز عيان و ظاهر مي

﴿tΠöθ tƒ ß‰ Éf s? ‘≅à2 <§ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9ö yz #\ ŸÒøt’Χ﴾ )30: آل عمران(  
   .»بيند آنروز هر نفسي آنچه كرده، حاضر مي«

  :موالنا رومي بگفتة
 در قيامت هر نهان پيدا شود

  

 مجرمي رسوا شود هم ز خود، هر  
  

﴿⎯ yϑ sù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο§‘ sŒ # \ø‹ yz …çνt tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ # v x© 

…çν ttƒ﴾ .                          )٨ -٧: الزلزلة(.  
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و هر * ! بيند اى كار خير انجام دهد آن را مى پس هر كس هموزن ذره«
  .»!بيند مىاى كار بد كرده آن را  كس هموزن ذره

بيني از جهان هستي و نقش انسان در آن،  اي از تفسير و تحليل جهان اين بود خالصه
. شود بيني ديده مي و روشن شد كه تمام معيارهاي خوبي و تكامل و تحرك در اين جهان

گونه  طرز فكريست كامل و جامع االطراف كه تمام جوانب هستي را در برگرفته، هيچ
تفسير درست و توانيم  بيني است كه مي شود و در سايه اين جهان ينقصي در آن ديده نم

صحيحي از جهان و انسان و هستي بدست آوريم همچنانكه از مشخصات بارز آن 
آزادي انسان از قيد هر نوع حكومت غير خدائي در زمين و اعتقاد كامل به توحيد ذات 

انسان را بيهوده و مردود و قوانين ساخته  باشد، توحيدي كه تمام ارزشها احديت مي
هاي عبوديت  داند و تمام حلقه خداي واحد مي دانسته، حاكميت و اطاعت را فقط از آنِ

كننده حيثيت و شرف انساني است، از  غير خدائي را كه نشانه ذلت و پستي و يا پايمال
داند بلكه در خلقت هر  برد، همچنين وجود هيچ موجودي را عبث و بيهوده نمي بين مي

اكنون كه . هدف و تصادفي نيست و هيچ چيزي بي ،موجودي حكمتي نهفته است
بيني براي ما روشن شد و فهميديم كه زندگي  مشخصات و وجه امتياز اين جهان

بيني موردنظر قرار گرفته، الزم  سعادتمندانه و آزادي و شرافت انسان فقط در اين جهان
ايدئولوژي است، بيني كه همان  جهاناست كه به نظام زندگي و نتائج و ثمرات اين 

اي دارد يا  ره كنيم تا روشن شود كه آيا اين بينش در زندگي عملي انسانها برنامهاشا
  .خير؟ و چه تفاوتي با ايدئولوژي مادي دارد

در اين نظام زندگي، عقيده و عمل چنان ارتباط نزديكي دارند كه انفكاك آن باعث از 
اين هماهنگي و ارتباط هميشه محفوظ بماند همچنانكه  شود و بايد شان مي بين رفتن

ش لبينيم، هرجا ذكر عقيده و ايمان شده عمل نيز دنبا كنيم مي وقتي بقرآن مراجعه مي
  . آمده
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﴿χ Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9  :هود،  ۹ :يونس، ۲۷۷: البقرة(. ﴾#$

  ).۷ :البينة، ۱۱ :الربوج، ۸ :فصلت ،۸ :لقمان، ۹۶:مرمي، ۱۰۷و ،۳۰:الكهف ،۲۳

  .»كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند«
ناپذيرند يا  يعني عمل و ايمان يا به الفاظي ديگر عقيده و شريعت از يكديگر تفكيك

بيني  اين جهان) ايدئولوژي(اينك نظري اجمالي به نظام زندگي . ايمان كامل و يا هيچ
  .افكنيم مي

  نظام سياسيالف ـ 
بيني چونكه خالق و مالك خداوند است و زمين و آنچه در آن هست از  در اين جهان

خداست، طبيعي است كه حق حاكميت و قانونگذاري نيز به ذات خداوند ارجاع  آنِ
شود جائي  ريزي مي آن بر همين اصل يعني حاكميت اهللا پيشود لذا نظام سياسي  مي

اي و يا همه  اي، خانواده اعم از حاكميت فردي، طبقههاي موجود بشري  براي حاكميت
  . وجود ندارد حكمي جز حكم خدا و قانون خدا رسميت نداردافراد روي زمين 

﴿ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ ø9$# ωÎ) ¬!﴾              )٦٧، ٤٠: يوسف، ۵۷:األنعام(  
  .» حكم تنها از آن خداست«

﴿šχθä9θà) tƒ ≅ yδ $ oΨ©9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# ⎯ÏΒ &™ó© x« 3 ö≅è% ¨β Î) t øΒ F{ $# …ã&©# ä. ¬!﴾.   
   )154: آل عمران(

قانون و امر مخصوص  :پرسند كه آيا براي آنها حق در تعيين امر و قانون هست، بگو مي«
  . »خداست

كنيد نظام سياسي اين مكتب بر پايه توحيد خالص بنا شده و  همچنانكه مالحظه مي
باشد بمعني اينكه  است، ميكه همان جانشيني خداوند » خالفت«نحوه حكومت آن 

كند، در  ، و بايد قوانين الهي را اجراخداوند در روي زمين است اوامر هخليفه اجراكنند
  .گردد غير اينصورت حق خالفت ندارد و معزول مي
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و همه مردم در رسيدن به اين حق و اين مقام مساوي هستند و كسي جز به لياقت و 
كند بر  شريعت رفتار مييفه و رهبر در چهارچوب تقوي برتري ندارد و تا زماني كه خل
و در مقابل، دولت و رهبر اسالمي نيز موظف است  .همه افراد امت اطاعتش الزم است

در مقابل مردم جوابگو باشد و فضائل اخالقي را گسترش داده عدالت و قسط را در 
گونه تعدي و ظلم جامعه پياده بكند و در رفع نياز مردم و تأمين امنيت آنان كوشيده هر

وستم را از بين ببرد و آزادي مردم را تأمين كند از مستضعفين جهان حمايت كرده با 
و در صورت كوتاهي در اين حقوق پيش  ،زورگويان و ستمگران به پيكار برخيزد

همچنين شخص خليفه با بقيه مردم در برابر  ،باشد خداوند و مردم مسئول و جوابگو مي
گردد در اين  بر بوده و هيچ نوع امتيازي ندارد، همچنانكه مشاهده ميقانون مساوي و برا

باشند  شود زيرا تمامي افراد شاهد و گواه مي نظام دمكراسي و آزادي بتمام معني ديده مي
و مبارزه با اين حق يعني مبارزه با  ،شان هست و بايد در صحنه باشند و اين حق طبيعي
گردد و همه مردم احساس  ستعدادها شكوفا ميحق حيات، در چنين نظامي است كه ا

  .مسئوليت كرده در بهتر ساختن كشور و ارشاد مردم و رهبران كوتاهي نخواهند كرد
  ب ـ نظام اقتصادي

و مالكيت انسان،  ،اين نظام بر اين اصل استوار است كه مالك اصلي خداوند است
فتار كند و در غير پس بايد طبق دستور مالك ر. باشد نيابت از ذات خداوند مي

آيد و همه انسانها در استفاده از  اينصورت مالكيتش نادرست و متخلف بشمار مي
حق  نعمتهاي خداوند مساوي هستند، از زمين و آنچه در آن هست همه بطور مساوي

فردي يا . برداري دارند و هيچيك از افراد بشر هيچگونه امتيازي بر ساير افراد ندارد بهره
اي حق انحصار و ممانعت ديگران را ندارد و نيز وسائل كسب روزي  خانوادهاي يا  طبقه

و در نتيجة كار و كوشش است كه مالكيت بوجود  ،و طريق زندگي براي همه برابر است
تفاوت رزق و . مالكيت محترم شمرده شده و حق طبيعي هر فرد انسان استآيد،  مي
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باشد و كسي  آيد طبيعي و فطري مي روزي كه براساس قدرت كار و استعداد بوجود مي
را ندارد بشرط اينكه عاملي ديگر كه در آن  حق ضبط و مصادره آنرا و يا مبارزه با آن

منابع عمومي و اشيائي كه براي . استثمار و زورگوئي با سوءاستفاده باشد ديده نشود
نسانها حق تمام ا ،مال همه استبوجود آمدن آنها كار تأثيري ندارد و خدادادي هستند 

استفاده مشترك از آنها را دارند مانند نباتات زميني، آب و هوا، حيوانات صحرائي و 
همچنين امالك خصوصي . را ندارد كس حق انحصار آن هيچ... دريائي، معادن عمومي و 

شخص خودش از آنها استفاده كند و يا بديگري نبايد مهمل گذاشته شوند بلكه يا 
آيد و دولت  اينصورت پس از سه سال جزء موات بشمار مي واگذار نمايد و در غير

همچنانكه ذكر شد، مالكيت خصوصي محترم . كند اسالمي از شخص سلب مسئوليت مي
مشروع بدست آمده و اما اگر و حق طبيعي انسان است، البته زمانيكه ثابت شود از طريق 

شرائط اسالمي در ثابت شود مالكيت از طريق غيرشرعي و غيرقانوني بدست آمده و 
لذا هر عملي كه به ديگران زياني . گردد احراز آن رعايت نشده مالكيت آن سلب مي

داشته باشد و يا به افراد جامعه ضررهاي مادي و اخالقي وارد سازد آن عمل و طريق 
لذا فروش انواع مشروبات الكلي، . كسب از نظر شرع حرام و فرد مؤاخذه خواهد شد

آور  گري، رقاصي، قماربازي، رباخواري، احتكار، معامالت زيان پيموادمخدر، عمل روس
و خالصه هر عمل كه در آن ضرر و ضرار باشد يعني هم امكان ضرر به خودش و هم 
به ديگران در آن باشد از نظر شرع حرام است و مرتكب آن، هيچگونه صيانت قانوني 

داري   اسالمي نه جنبه سرمايه خالصه اينكه نظام اقتصاد. شود ندارد و مالكيتش لغو مي
داري در آن  بند و باري نظام سرمايه زيرا نه آن مفاسد و بيدارد و نه جنبه سوسياليستي، 

بلكه راهي و نه آن زور و ظلم و اجحاف و ديكتاتوري و سوسياليستي،  شود ديده مي
و نه دهد  كند و نه به فرد اصالت مي است طبيعي و فطري كه نه حق فرد را ضائع مي

پذيري و فطري را انتخاب كرده كه هم مصالح  آشتي هبجامعه، بلكه بين فرد و جامعه را
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فداي ديگري نشود، بفرد اجازه جامعه در نظر گرفته شود و هم مصالح فرد و هيچ كدام 
دهد كه از هر راهي بخواهد ثروت جمع كند خصوصاً زمانيكه به ضايع كردن حق  نمي

همچنين به تمام . گيرد نكه حق مشروع و صحيح او را ميديگران منجر شود و نه اي
كه از زيادي اموال خود هر سال يك بار از هر چهل تومان صاحبان ثروت الزم گردانيده 

و در صورت كوتاهي در اين فريضه  .را بپردازد يك تومان و از محصوالت، عشر آن
اسالمي محسوب دولت آنها را بازخواست خواهد كرد و اين بعنوان زكات و عشر 

  .دشو مي
  ج ـ نظام اجتماعي

مبناي نظام اجتماعي در اين ايدئولوژي بر وحدت و برابري تمام انسانهاي روي 
به اين معني كه همه از آدم و آدم از خاك خلق شده و در ابتدا ملت واحد . زمين هست

مختلفي  بودند كه بعللي پراكنده شدند و در نتيجه مليتها و زبانهاي مختلف و رنگهاي
بوجود آمد اما اين اختالفات دليل برتري يا پستي نيستند بلكه همه اينها طبيعي و قابل 
قبول، اما برتري فقط در تقوي و خداترسي است و هر شعاري كه براساس مليت و 

به تمام آيد و پيام اسالم  اي باشد، مردود و جزء جاهليت بشمار مي امتيازات خانواده
   ست، كهآزادگان جهان اين ا

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$ t7s%uρ 

(# þθèù u‘$yètG Ï9 ¨β Î) ö/ ä3tΒ t ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s)ø? r&﴾ .      )13: الحجرات.(  
له ما شما را از يك زن و مرد آفريديم سپس گروه گروه و قبيله قبي! اي مردم «

  . »ترين شماست همانا بهترين شما، متقي. كرديم بخاطر معرفت و شناسائي
  . باشند لذا همه برادر و برابر و در حقوق يكسان مي

مواظب باشيد بني نوع خود را بخاطر منافع اهريمني و پليد خويش از بين نبريد زيرا 
عور و فهم ندارند هائي هستند كه عقل و ش الل و كه بدترين جنبندگان در روي زمين كر



 43  بيني اسالمي جهان

 

تا حقايق و مسائل انسانيت را در يابند و حتي حقوق ديگران را ناديده گرفته بر آنها ظلم 
  .دارند و آنان بدترين خلق خدا هستند و ستم روا مي

﴿¨βÎ) §Ÿ° Éb>!# uρ £‰9 $# y‰Ζ Ïã «!$# •ΜÁ9 $# ãΝõ3 ç6ø9 $# š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθè= É)÷è tƒ﴾.  
  )22: األنفال(     

هائي هستند كه عقل و شعور و فهم  جنبندگان در روي زمين كر و اللبدترين «
  .»ندارند

هاي نژادي، ملي  هاي انحرافي موجود در جهان كه بر پايه لذا اسالم در مقابل انديشه
و قومي استوار است، مبارزه كرده بهترين اجتماع فكري و اخالقي را كه مستند و متكي 

بيني  آن همان عقيده و مرام جهانكند و  زين آن ميباشد جايگ بر هدف عالي و پاك مي
  .باشد صحيح توحيدي مي

هاي شانه از حقوق متساوي  دانهشوند مانند  لذا كساني كه در اين اجتماع داخل مي
  . گيرد اساس قرار مي برخوردار و منزلتي يكسان دارند و هر امتياز جاهلي، لغو و بي

﴿¨βÎ) ö/ ä3tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s)ø? r&﴾ .  
  .»ترين شماست همانا بهترين شما، متقي«

هاي اين اجتماع، تشكيل خانواده است كه اولين كانون  همچنين از مهمترين پايه
زيرا اگر خانواده سالم  ،دامن خانواده استآيد و سالمتي جامعه در  اجتماعي بشمار مي

اشد جامعه نيز فاسد باشد، جامعه نيز سالم خواهد بود و بالعكس خانواده اگر فاسد ب
لذا بايد بخاطر سالمتي جامعه براي بهتر ساختن و زيستن خانواده سعي كرد و . گردد مي

خواهند مسائل اخالقي و  كنند در حقيقت مي كساني كه با اين مسئله مخالفت مي
ايست  انسانيت را از جهان برچينند و انسانها را مانند حيوانات بار بياورند كه خود مبارزه

طبيعت بشر، همچنين تعاون و همكاريهاي اجتماعي يكي از اصول مهم و فطرت و  با
  . مدار اخالق عالي استان
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  .»و بر نيكوكارى و پرهيزگارى با همديگر همكارى كنيد«

 روي اين اصل، .اري داشته باشندبايد انسانها در كارهاي خوب با همديگر همك
اش گرسنه  مؤمن نيست كسيكه سير بخوابد در حاليكه همسايه« :فرمايد مي صپيغمبر
و همچنين در كنار تعاون، مسئله اصالح جامعه و بهبود آن نيز نبايد فراموش . »است

شود بلكه طبق وظيفه اسالمي وصيت به حق و حقيقت هميشه شعار يك فرد مسلمان 
  . شدبايد با

﴿(#öθ |¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (#öθ |¹# uθs? uρ Îö9 ¢Á9 $$Î/﴾.                 )3: العصر(  
  .»اند و همديگر را به حق سفارش و همديگر را به شكيبايى توصيه كرده«

  د ـ نظام اخالقي
هاي مادي  دهد و برخالف فلسفه در اين نظام، مسئله اخالق ركن عمده را تشكيل مي

گمراهي و خير و شر، در  خوب و بد،  پرداخته بشر در تشخيص و جاهلي ساخته و
برد بلكه خوب و بد از طرف خداوند و رسولش تا قيامت مشخص  سرگرداني بسر نمي

لذا مفاهيم عالي اخالقي كه با فطرت انسان سازگار . اند و مربوط به افكار ما نيست شده
آيد و  ت، مردود بشمار ميشود و آنچه فطرت سليم از آن گريزان اس است تأييد مي

تباهي مبارزه كرده مروج وظيفه جامعه اين است كه با منكرات و فواحش و زشتي و 
  .اخالقي عالي و خوبيها و نيكيها باشد

خالصه اينكه ايدئولوژي اسالمي تمام جوانب زندگي انسان را فراگرفته متضمن رفاه 
ي نمونه، تاريخ بشريت عوض ا و سعادت و نجات بشريت است و با ايجاد چنين جامعه

گيرد، بدبختي و زبونيها رخت  شود و حيات در كره زمين در مسير خاصي قرار مي مي
شود و ديگر نامي از استعمار و استثمار باقي  بندد و ظلم و ستم از جهان برچيده مي مي

و خلفاء راشدين اين  ص همچنانكه در صدر اسالم، زمان پيامبراكرم. نخواهد ماند
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ه نمونه تحقق يافت و نظام قسط و عدالت در همه جاي كشور اسالمي حكمفرما جامع
  .شد

اكنون نوبت آن است كه ملتي با اين مشخصات قيام كرده، انسانها را از رنج و بال 
  .برهاند و تا تحقق بخشيدن اين مفاهيم عالي از پا ننشيند

مخلص و حاملين  به اميد پيروزي مستضعفين و رهائي ستمديدگان، بدست نيروهاي
  .واقعي قرآن و اسالم

***  


