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ایراد  "اسالم و غرب و آینده"عنوان با  8491در سال  "بیآرنولد توین"شناس مشهور که تاریخ یک سخنرانی رد

 نمود اظهار داشت: 

 ا علیه پرولتاریایتواند آندو رکنیم که اسالم میای نه چندان دور، دو تاثیر ارزشمند را مشاهده میما در آینده"

ی غربی به انجام رساند همان که دام خود را به دور دنیا پهن کرده و تمام بشریت را در برگرفته جهانی جامعه

 ."است

مشکل  وتبعیض نژادی  مشکلکردن آنهاست، وی با این گفته به دو مشکل اشاره نموده که اسالم قادر به حل

 .شراب

توان احتمال اقدام اسالم برای مشارکت در صورتهای جدید ای دور میدر آینده اما"گوید: سپس ادامه داده و می

بینی نمود و این احتماالت متعدد مبتنی بر صورت مبارکی است که وضعیت کنونی انسانیت به آن از دین را پیش

 ."خواهد انجامید

غرب به جهان  ی تهاجمار که نتیجهاند که این ترکیب ناسازگکسانی وجود دارند که پیش از این، چنین پنداشته"

آمیز به ترکیبی هماهنگ و سازگار توسعه خواهد یافت و این ترکیب به خودی صورت مسالمتبود به تدریج و به

 ."آمیز نیز نوعی از نوآوری جدید را شکل خواهد دادخود، به تدریج و بصورت مسالمت

که امکان تحقق ندارد و ممکن است رویدادهای آینده  ای می باشداین فرض سابق در هر حالت مبنی بر نظریه"

آنرا توجیه نماید یا اصال آنرا توجیه ننماید و ممکن است که این ترکیب به ترکیبی سازگار و همخوان بیانجامد و 

 ."نیز امکان دارد منجر به انفجاری ویرانگر شود

واهد داشت و آن، نقش عنصر کارآمد در ای اسالم نقشی کامال متفاوت خو در حالت وقوع این چنین فاجعه"

واکنش شدیدی خواهد بود که پرولتاریای جهانی ملتهای فقیر و ستمدیده علیه اربابان غربی خویش به آن اقدام 

 ."خواهد کرد

ی اسالم را به سه مسئله منحصر نمود، دو مورد از آن احتمال بیشتری دارند یعنی آیندهبی آرنولد تویناین چنین 

برداشتن مشکل شراب؛ و مورد سوم که از دید او قطعی نیست مشارکت بردن مشکل نژادپرستی و از میاناز بین

وع از وق بیآرنولد توینالعمل شدیدی است که عکسای جدید است. و جایگزین آن رهبری، دین در صورته

 راس دارد.ه "شانپرولتاریای جهانی ملتهای تحت ظلم و فقر علیه اربابان غربی"آن از جانب 

برای این تاریخ شناس مشهور قابل توجه بوده که به نوشتن تاریخی کامل از بشریت بپردازد، کتابی که بسیار واقعی 

 ای دارد.پردازد که اهمیت ویژهمی "اسالم و غرب و آینده"و عمیق باشد و به موضوعی همچون موضوع 

 افضلیت و وقوع حتمی نداشته امریست که این دیدگاه براستی که انحصار اسالم در این سه موضوع که در نظر او

انجامد چه برسد به دیدگاه عمیقی که شایسته است هرکس که به نوشتن تاریخ بشریت عینی محض به آن نمی

 پردازد به آن آراسته شود.می
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 چرا مشخصا این موارد؟

منحصر نموده و احتماالت موفقیت  چه چیزی در نصوص اسالم یا روح و تاریخ آن، اسالم را تنها در این نقاط

 آنرا بر آنها منحصر کرده است؟

ترین و از سختد اعتقاد داشته که اسالم توان حل مشکل نژادپرستی و شراب را دارد با اینکه آن بیآرنولد تویناگر 

ل مشکل حنمی تواند در   مثال ناشدنی ترین مشکالتی است که دنیای معاصر با آن روبروست پس چرا اسالمو حل

ای که دنیای امروزی را درنوردیده یا مشکل فروپاشی خانواده یا مشکل بزهکاری بین نوجوانان آشوب جنسی

(delinquency یا مشکل احساس نگرانی و تباهی جوانان یا دیگر مشکالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که )

 های معاصر با آن روبروست سهمی داشته باشد؟ نسل

ن حل چنین مشکالتی نیست که بعنوان مثال آنرا بیای راهدرحقیقت منزلت اسالم منحصر به ارائهبا وجود اینکه 

ای است و ماموریت حقیقی اسالم پرداختن داشتیم  زیرا این مشکالت  یا غیر آن  تنها ظاهری از مشکالت ریشه

را به  ا و مشکالتی که امروزه بشریتهحل برای آنهاست تا به این پیچیدگیی راهای و ارائهبه این مشکالت ریشه

 ستوه آورده نیانجامد. چه در غرب یا چه در دنیایی که غرب بر آن مسلط است.

عبادت یا  یای و اساسی در حیات بشریت در گذشته و حال و در آینده تا برپایی قیامت تنها مسئلهی ریشهمسئله 

 ی معبود است.مسئله

 چه صورتی عبادت می شود؟ به صورت یقینی معبود کیست؟ و به

فتند: گبر بشریت گذشت که تعدادی از نویسندگان و اندیشمندان به مردم می برهه ای زمانی بویژه در غرب

شوید و از  مشغولفایده است. به زندگی خود ای بیهوده و بیی عبادت و معبود را رها کنید زیرا که مسئلهمسئله

 یزی را عبادت نکنید.مطلقا چ آن لذت ببرید و اگر خواستید

ن حد ممکن دهند و بیشتریحل نهایی مشکل را ارائه میاند که با این کار راهاین نویسندگان و اندیشمندان پنداشته

راهم نشده کنند که در گذشته برایشان فبخشند و به مردم فرصتی اعطاء میاز خوشبختی در زمین را به بشریت می

به شیطان  ی عبادتاز قید وبندهای دین به زندگی خود بپردازند ... و تا مسئله است تا به بهترین شکل و به دور

 واگذار شود.

 این نوع از تفکر همزمان شامل دو توهم بزرگ می باشد.

اما توهم نخست، چیزیست که شاید برای تمامی مردم در قرن هیجده و نوزده میالدی واضح و روشن نبود آنگاه 

ماید نگرفت. )توهم نخست( این گمان بود که انسانیت زمانیکه دین را طرد میوج میکه این فریادها در غرب ا

 خوشبخت خواهد شد و حرکتی سازنده خواهد داشت.

نمودن این ر مستقغرب عمال بعد از طرد دین پیشرفت علمی و تکنولوژی عظیمی به خود دیده است که این امر به 

اند که دین ذاتا آن چیزی نبوده که در نکه مردم از این غافل ماندهآتوهم در دلهای مردم کمک نموده است حال
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اریک در اه بوده که در قرون وسطای تگذشته مانع حرکت آنها شده است بلکه تنها این تفسیرات بشری و اشتب

شدن حرکت بشر بسوی جنبش و پیشرفت عمل نموده است چنانکه از حقیقتی مهمتر از آن غافل بر مانع اروپا

ا ای که اروپا بعد از طرد دین خود به دست آورد تنهدند و آن حقیقت این است که پیشرفت علمی و تکنولوژیمان

د! و این همان گذارعنصر حیات نیست و نه حتی عنصر اول! و اینکه به تنهایی حیاتی بشری و سالم را بنیان نمی

نمایند، هنگامیکه درک اضر درک میحقیقتی است که مردم در غرب دارند با وضوح روزافزون در زمان ح

کردند که فقدان ارزشهای روحی و معنوی درحقیقت مسئول اول حالتهای نگرانی و استرس و جنون و خودکشی 

و بیماریهای روانی و عصبی و بویژه احساس جوانان به سردرگمی و تباهی است، و تمامی اینها اموری هستند که 

 ند.کدست آمده امنیت و سالمتی و رفاه بشریت را تهدید میر دو قرن اخیر بهبا وجود این همه پیشرفت مادی که د

 ی عبادت را به شیطان بسپارد و مطلقا بدون عبادتتواند مسئلهاما توهم دوم این گمان و تصور است که انسان می

ن و انهای آغازیی تاریخ بشری از زملوحانه است که هرکسی که به مطالعهزندگی نماید! که این توهمی ساده

 شددر هر صورتی که با "عبادت"پردازد نمی تواند به آن گوش فرا دهد. زیرا ی آن تا زمان حاضر میشدهشناخته

جدا نشده است، حتی زمانیکه انسان به خودش می گوید: هرگز مطلقا  "انسان"هرگز در گذشته و حال از حیات 

د معبو ی عبادت رهایی نیافته است بلکه فقطگونه از مسئلهینکند بدکنم، چنانکه توهم میچیزی را عبادت نمی

را إله و معبودی قرار داده که حیاتش به مقتضای آن حرکت را تغییر داده است! و نفس خود یا هوی وهوسش 

ند منحصر کگفتن از آن به ذهن مردم خطور میاوقات در هنگام سخنکه گاهیبراستی که عبادت آنچنان نماید!می

شعائر تعبدی همانند نماز یا مراسم عبادی یا تقدیم قربانی نیست بلکه عبادت در اصل همان اطاعت و پیروی در 

 است همراه ایمان به اینکه اطاعت فرمانروا به هر دلیلی از دالیل به خاطر ذات وی واجب است.

ست زیرا که جزئی از عناصر نشدنی از ساختار انسان و وجود او بر روی زمین اعبادت به این مفهوم بخشی جدا

نفس اوست. و بر اساس این مفهوم انسانی وجود ندارد که عبادت نکند هرچند که چیزی غیر از این را برای 

خودش ادّعا نماید. اینگونه است که انسان طبق فطرت خویش عابد است چه بپسندد یا نه و چه با آگاهی آنرا 

ز یک انسان نسبت به انسان دیگری یا از یک حالت به حالت دیگری درک نماید یا درک ننماید. بلکه چیزی که ا

کند ماهیت إله معبود یا صورتی است که آن إله با آن عبادت می شود. بنابراین از یک طرف انسانی تفاوت می

 غیر خداوند را عبادت دت کرده  و انسانی که إله دیگری یا آلهه )خدایان( دیگریوجود دارد که خداوند را عبا

نماید حال هر اسم و صفت و طبیعتی که داشته باشد. و از طرف دیگر عبادتی صحیح برای خداوند و عبادتی می

 شود!از یکی از این حالتها خارج نمی .. و حیات بشری در تمام احوال خودمنحرف یا اشتباه وجود دارد .

 ه نازل شده و چه آنچه در مدینه نازل گشتهبخش بیشتر قرآن چه آنچه در مک آموزد.اسالم این حقیقت را به ما می

به این مسئله توجه دارد: إله و خدایی که شایستگی عبادت را دارد کیست و به چه صورتی شایسته است که عبادت 

شود، با وجود این حقیقتی که به آن اشاره شد و آن اینکه انسان در تمام حالتهای خود عابد است حال یا اینکه 
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ان باشد و هردو یکسباشد و یا اینکه عابدی برای چیزی همراه خدا یا غیر از خدا میی خداوند میانسان عابدی برا

گی عبادت ی امر هستی، تنها کسیست که شایستو تدبیرکننده آموزد که خداوند یعنی آفرینندهاسالم به ما می است!

تا در  دبر آیات خداوند در هستی باز میکن را به صورت یگانه و بدون شریک دارد. و اسالم بینش و عقلهای ما را

اشته باشد. تواند جز یک آفریدگار دآنها تدبر نماییم و از میان تدبر خود نسبت به آنها بفهمیم که این هستی نمی

اینگونه است که اگر بیش از یک اراده در ساخت و پیشبرد هستی مشارکت نماید این هماهنگی ملموس در 

 تواند موجود باشد:حرکت دقیق آن نمیترکیب این هستی و نظم 

 {22 : }أنبیاء     لَفَسَدَتَا للَّهُٱ إِلَّا ءَالِهَةٌ فِیهِمَا کَانَلَو 

 آسمانها قطعاً( چرخاندندمی را جهان امور) و بودندمی خدایانی و معبودها یزدان، از غیر زمین، و آسمانها در اگر

 گردید.می تباه زمین و

 {48 : }المومنون   بَعض عَلَى ضُهُموَلَعَلَا بَعإِلَهِ بِمَا خَلَقَ  إِذا لَّذَهَبَ کُلُّ

شی هر نتیجه در و) پرداختمی خود آفریدگان به خدائی هر بود،می او با خدائی اگر ّصیخ نظام با جهان از بخ  ا

ستمی چیرگی و برتری دیگری بر خدایان از یک هر و( گردیدمی اداره  شدیم سیختهگ هم از عالم نظام و) ج

 کشید.می تباهی به هستی جهان و

 {3}الملک :     فُطُور مِن تَرَى هَل لبَصَرَٱ فَرجِعِ تَفَوُت مِن لرَّحمَنِٱ خَلقِ فِیمَّا تَرَى 

سمان هفت که آن ست آفریده همآهنگ و یکدیگر باالی را آ صالً. ا  انمهرب خداوند هایآفریده و آفرینش در ا

 و خلل ونهگ هیچ آیا( کن وارساای را جهان دقّت با و) بنگر دیگرباره پس. بینینمی ساابیتنا عدم و تضااادّ و خلل

 ؟بینیمی ایرخنه

ی متفاوت سرچشمه بگیرد و جز یک خالق وجود نداشته باشد از آنجا که امکان نداشت که این هستی از دو اراده

 ریدهء و موجودات غیر از خداوند درحقیقت آفباشد و تمام اشیای عبادت میبنابراین او تنها کسیست که شایسته

باشند همراه خالق یا بدون او عبادت شوند، و بدین ترتیب عبادت آنها از اساس باطل های او هستندکه شایسته نمی

 است و برای انسان عاقل زیبنده نیست که به عبادت آنها روی بیاورد.

ت سئله که بیان صورت صحیح عبادت خداوند اسهنگامیکه که این حقیقت قطعی گشت قرآن به بخش دیگر م

 دهد آنچنان که قبال بر وحدت الوهیت تاکید کرده بود.شود و توحید عبادت را مورد تاکید قرار میمنتقل می

د و باشکند که هیچکدام از آندو از دیگری جدا نمیعبادت صحیح خداوند در دو بخش متکامل نمود پیدا می

 گردد؛ری نمینیاز از دیگهیچکدام بی

 داوند تنها و بدون شریک.ی شعائر تعبدی برای خارائه: نخست

 پیروی از ما أنزل اهلل و تحکیم آن در واقعیت حیات.: دوم
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ی نندهساختن دعا برایش، فاسدکپس نماز برای یک بت یا چیزی یا شخصی یا تقدیم قربانی برای او یا متوجه

است و  ی عقیده و عبادترای حیات به جز منهج ربّانی نیز فاسدکنندهعقیده و عبادت است. و برگزیدن منهجی ب

 کند.با آن تفاوتی نمی

 شود.ی این شیوه عبادت و گرایش یکی میو بوسیله

شود، همان إله و خدایی است که به او روی بنابراین إله و معبودی که انسان در نماز و عباداتش متوجه آن می

از  گرفتنکند و برای بهرهآموزد و برای طلب روزی تالش میدرحالیکه او علم می شودآورد و متوجه او میمی

ردازد پنوشد و به انجام فعالیت جنسی خود میخورد و میکوشد و میانرژیهای هستی به منظور آبادانی زمین می

در میان جوامع و ملتها و و او با همسر و فرزندانش در درون خانواده و با دیگر افراد در جامعه و با برخی دیگر 

 نماید:حکومتها چه در صلح و چه در جنگ برخورد می
 {863-862}أنعام :    لَهُ شَرِیکَ لَا  لعَلَمِینَٱرَبِّ  لِلَّهِ  وَمَمَاتِی وَمَحیَایَ وَنُسُکِی صَلَاتِی إِنَّقُل  

 .است و هیچ شریکی ندارد جهانیان پروردگار که است خدا آن از من مردن و زیستن و عبادت و نماز: بگو

ی این امر، آن نیست که در حال انجام هریک از این فعالیتهای متعدد نام خداوند ذکر شود، و نه اینکه نام الزمه

ی الزمه گیرد بلکهکار میخداوند بر ورقی نوشته شود که آنرا در ثبت آنچه که به این چیزها مربوط است به

و ذکر خداوند با زبان، در قلب و درونش نیز او را ذکر نماید، و اینکه صورتی  حقیقی آن اینست که در کنار یاد

 اسالمدرعملی و واقعی برای این ذکر که همانا پایبندی در تمامی اینها به اوامر خداوندست باشد. و اوامر خداوند 

 یان داشته است.مربوط به تمامی این امور است و در جای خود امور حالل و حرام و جایز و ناجایز را ب

 دهد.و هرگاه این امر اتفاق بیافتد چیزی بسیار عظیم در حیات انسان روی می

دهد که انسااان عبادت صااحیح و واجب بر خویش را به درگاه خالقش تقدیم پیش از هر چیزی این امر روی می

شعائر دینی خداوند را عبادت می ساعتی از روز در نماز یا  سان اگر در  سپس در بقیهدارد زیرا ان ز و ی رونماید 

گردان شااود خداوند را بصااورت شااایسااته نشاااخته اساات! درحالیکه خداوند ی عمر خود از عبادت او رویبقیه

 فرماید:سبحان می

 {66 : }ذاریات   لِیَعبُدُونِ إِلَّا إلِنسَٱوَ لجِنَّٱ تُوَمَا خَلَق

 ا جز برای عبادت خویش نیافریدم.و جنیان و انسانها ر

 گیرد. این مفهوم وسیع از عبادت است که نماز و شعائر و زندگی و مرگ را دربرمیبا 

باشااد: خدایی که در عبادتگاه با نماز و شااعائر دینی ی عبادت دو إله و خدا میو از طرف دیگر این کار به منزله

ست( شود و إله و خدای دیگری )یا خدایعبادت می سیلهانی متعدد که در نهایت یکی ا در  ی اطاعت و پیرویبو

 فرماید:شود حال آنکه قرآن کریم میی امور حیات عبادت میبقیه

 {68}نحل:  إِلَه وَحِد فَإِیَّیَ فَرهَبُونِ  هُوَ إِنَّمَا ثنَینِٱ إِلَهَینِ تَتَّخِذُواْ لَا للَّهُٱوَقَالَ 
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 آفریدگار منم که) اسااات ایانهیگ معبود خدا بلکه برنگزینید خود برای دوگانه معبود دو که اسااات گفته خدا

 .بس و بترسید من از تنها و تنها و( کائناتم

کننده و آشکارش در آفرینش هستی بر این درک و احساس قلب بشری از عظمت خداوندِ خالق و قدرت خیره

 صورت شگفت از دقت و نظم و هماهنگی و آفرینش موجودات زنده همچون گیاه و حیوان و انسان...تمامی اینها

به آن  انجامد یا زیبنده استی اوست میی ذات پاک و بلندمرتبهبه عبادت این خدای عظیم به آنچه که شایسته

 ی روز وگردانی از عبادت او در بقیهی عبادت زودگذر در یک لحظه و سپس رویو این امر بوسیله بیانجامد

 پذیرد.ی زندگانی انجام نمیبقیه

بصاااورت  "sense of dutyاحسااااس وظیفه "ی اقدام به این عبادت، الزمهصااارف نظر از پاداش ربانی بر 

 رسانیدن امانتها به صاحبانش است:خودبخود، 

 {61 : }نساء أَهلِهَا  إِلَى ألَمَنَتِٱ تُؤَدُّواْ أَن یَأمُرُکُم للَّهَٱإِنَّ 

 نتها را به صاحبان امانت برسانید.فرماید که اماگمان خداوند به شما امر میبی

 و چه کسی غیر از این خدای توانا و عظیم است که شایستگی عبادت همیشگی و خالصانه را دارد؟

فرماید به اینکه آنها هنگامیکه این امانت که همان عبادت ی رحمت خویش بر مردم مرحمت میبواسطه خداوند

ش هایی را پادابه آنان بهشت رسانندبه مفهوم وسیع و شامل یا به مفهوم کلی و موحد آن است را به انجام می

ی حیات بعد از مرگشان مانند و برایشان تمام آیندهدهد که در زیر آنها نهرها جاریست و در آنها جاویدان میمی

اندن آن مترین زمان حیات انسان است و شایسته است که انسان برای در اماننماید حیاتی که طوالنیرا تامین می

 از هر بدی تالش نماید.

 دهد.اما توحید عبادت اینجا در زندگانی دنیا، چیزهای بسیار و مهمی را در حیات انسان انجام می

ی که اگونهبخشد که انسان خارج از چارچوب ایمان آنرا ندارد بهبه انسان آرامشی روانی می اوالًتوحید عبادت 

ن در خوشاای و لذت حساای آنرا به وی شاادو نه شااراب و نه مواد مخدر و نه غرق "روانگردان"تمامی داروهای 

خواهد از آن فرار کند اما این چیزها نه آن نماید که انسااان میدهد زیرا تمامی اینها وجود حالتی را تاکید مینمی

 که قرآن بیانآید چناکند بلکه آرامش از ایمان و از ذکر خداوند میبرد و نه آنرا درمان میحالت را از بین می

 دارد:می

 {21 : }رعد    لقُلُوبُٱ تَطمَئِنُّ للَّهِٱ بِذِکرِ أَلَا للَّهِٱ رِلُوبُهُم بِذِکقُ وَتَطمَئِنُّ ءَامَنُواْ ذِینَلَّٱ

 آرام اخد یاد با دلها تنها! هان. کندمی پیدا آرامش و سکون خدا یاد با دلهایشان و آورندمی ایمان که کسانی آن

 .گیرندمی

ه دربرابر رویدادها نیست بلکه حرکت در اطراف زمین بخاطر تالش برای روزی و این آرامش تسلیم شدن احمقان

آورد و جهاد در راه خدا برای برپایی عدل ربّانی در زمین و مبارزه با هر نوع ظلمی که خداوند را به خشم می
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یز ها کسیست که همه چآموزی و آبادانی زمین به همراه اطمینان در تمامی اینها به خداوند است زیرا که او تنعلم

ز جومن، مطمئن است به اینکه خداوند همیشه گردد و چونکه مدر دست اوست و سرنوشت همه چیز به او برمی

لب ط میکند به دنبال روزی بدون نگرانی، خواهد و بدین دلیل است که در واقعیت زمین تالشخیر برای او نمی

دهد چنانکه این امر عمال یکبار در ی و تمدنی بدون نگرانی روی گرانجهاد در راه خدا بدون ن ، علم بدون نگرانی

 تاریخ به دست نسلهای نخستین مسلمانان به وقوع پیوست.

ست و کردند برای اینکه عصر نگرانی ااین عصر را مدح و ستایش میچند وقت پیش نویسندگان و متفکران، تا 

ش اای سمّی است هرچند که اندازهشت و فهمیدند که جرعهنهادند! ولی نظر آنها برگآنرا نگرانی خلّاق نام می

ها یک کند نشاطی حقیقی و خلّاق نیست بلکه تنبسیار ناچیز باشد! و اینکه این سرخوشی و هیجانی که ایجاد می

انجامد که امنیت و سالمت روانی انسان را از کشد به مشکالت دیگری میی بیماری است که طولی نمیعارضه

 رد.گیاو می

زم و همراه تمدن است چه ذاتا زیانبار باشد یا سودمند. و این اند که آن امر ملنویسندگان و متفکران اظهار داشته

زم تمدنی است که در دنیای ماده زندگی کرده و جانب روح را است که دقت علمی ندارد. زیرا مل تشخیصی

ر بخشد و از طرف دیگست که آرامش واقعی را میانگارد چونکه این تمدن از یک طرف فاقد منهجی انادیده می

خدای  وشود خدایی که مدتی کوتاه در عبادتگاه عبادت میکند: نفس انسان را میان دو إله و خدا تقسیم می

عالوه بر اینکه این خدای آخری که بیشتر همراه انسان می باشد  نمایددیگری که بر واقعیت حیات حکم می

بخشد درحالیکه در تاریخ، رحمی دارد و نه به بندگان خود آرامش و اطمینان می خدایی سنگدل است که نه

کرد زیرا که آن تمدن در آرامش و تمدنی شکوفا در گذشته وجود دارد که این نگرانی مهلک را احساس نمی

 برد! اطمینان به ذکر خداوند به سر می

آورد که انحرافات های زیادی وحدت بوجود میتوحید عبادت در درون نفس و در واقع حیات بین چیز دوماً

 :اندازد درحالیکه اصل در آنها پیوند است نه جداییبشری معاصر به شکل ناحق میان آنها جدایی می

 .کندجسم و ماده و جسم و روح وحدت ایجاد می بین* 

 .آوردبین دین و دانش و دین و آبادانی زمین وحدت بوجود می* 

 .دین و زندگانی بین* 

 آورد.آخر هم بین دنیا و آخرت وحدت بوجود می* ودر

 باید سخنی کوتاه درمورد هریک از انواع این وحدت که اسالم تقدیم می دارد را بیان داریم.
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 ترکیب و ساختار بشری اصیل هستند:اما روح و جسم یا روح و ماده هردو در  *

 { 12-18 : ص}   سَجِدِینَ ۥلَهُ فَقَعُواْ رُّوحِی مِن فِیهِ وَنَفَختُ ۥسَوَّیتُهُ فَإِذَا طِین مِّن رابَشَ خَلِقُ إِنِّی لِلمَلَئِکَةِ رَبُّکَ قَالَإِذ 

 و دادم امانسا و سار را آن که آفرینم هنگامیمی گِل از را انساانی من: گفت فرشاتگان به پروردگارت که وقتی

    .بریدب( درود و بزرگداشت ی) سجده برابرش در میدم،د او در خود به متعلّق جان از و کردم، پیراسته و آراسته

شوند و تمام تاریخ انسان مصداق این حقیقت است، هردو از زمان تولد انسان به هم مرتبط بوده و از هم جدا نمی

جدای  دو که دادن راهی به آنی اختصاصدو بوسیله انداختن میان آنهای تاریخ همیشه بسوی جدایی اما جاهلیت

 دارند.دو در مقابل طرف دیگر گام بر می نمایی یکی از آنباشد و با بزرگز دیگری میا

نمایی جانب روح بر مبنای اینکه جوهر و اساس حقیقی در انسان است های تاریخ به بزرگ برخی از جاهلیت

گی پلید بوده و شایست نگرد کهشمارد و بر این مبنا به او میپردازد  و جسم را تحقیر کرده و آنرا خوار میمی

 رکردن و پستی و رنج و شکنجه است:احترام را ندارد بلکه حق آن تحقی

ها جانب مادی حیات را نیز به این اعتبار که جانب همراه جسم است یعنی همراه گِل، تحقیر  چنانکه این جاهلیت

 نماید!می

ل آورد که همان اصینگونه بشمار مینمایی جانب جسم و لذت حسی پرداخته و اهای دیگری به بزرگ جاهلیت

است و اینکه روح خیالی زیباست که هیچ واقعیتی ندارد! یا اینکه امر ثانوی در حیات انسان است! یا اینکه مانعی 

ادانی دهد و تقریبا تولید روحی و آببرای حرکت است! و بدین دلیل توجه زیادی به تولید مادی و آبادانی مادی می

 گیرد.یروح را نادیده م

دو مبتنی بر اساسی باطل است یعنی فرض وجود این تناقض بین جسم و روح که هیچ راهی  وجود هریک از آن

دو و به نفع دیگری برای سازش میان دو عنصر آن وجود ندارد، یا اینکه جسم سرکوب  جز با سرکوب یکی از آن

 ا حرکت مادی تحقق پیدا کند.گردد تشود تا روح به حرکت درآید و یا اینکه روح سرکوب میمی

 انجامد.به خیر نمی دهد اینست که سرکوب در هر دو حالتاما چیزی که در عالم واقعیت روی می

ری و به تاخیر های بشمنجر به تعطیل توانایی دگی آن عالوه بر مخالفتش با فطرتسرکوب جسم و کشتن سرزن

 شود!ی و بدبینی و ناامیدی میانداختن مادی و تمدنی و نیز فقر و بدبختی و افسردگ

انجامد و از طرف دیگر منجر به و سرکوب روح و محونمودن شفافیت آن از یک طرف به نگرانی روانی می

گردد و منجر به هجوم به گردد که هرقدر در شهوتها غرق شود از آن سیر نمیناپذیری جسمی میحرص و سیری

 شود که حتما به نزاع در چارچوب افراد و جماعتها و حکومتها و ملتها خواهد انجامید!کاالهای زمین می

هایی بیماری وار هستند که داللت میکند براینکه اگر مخالفت با فطرت روی دهد اختالل و تمامی اینها عارضه

 آشفتگی درپی دارد.
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ض و دو تناق و الفت ایجاد کرده و میان آننماید که بین روح و جسم انس و اسالم جایگزین متعادلی اعطاء می

 آورد!نزاع بوجود نمی

اسالم هرگز وجود این تناقضی که هیچ راهی برای سازگاری میان دو عنصر آن وجود نداشته باشد را به رسمیت 

 شناسد.نمی

ضطراب ا اند. و آشفتگی وآمیزش یافته متفاوت هستند ولی هردو در انسانبله درحقیقت جسم و روح دو عنصر 

و بر د دهد بلکه بخاطر طغیان و ساارکشاای یکی از آندو در ساااختار بشااری موحد روی نمی به خاطر اجتماع آن

سطهدیگری به وقوع می سان تعادل فطری خود را که خداوندپیوندد و این هم بوا ست که ان وی را با آن  ی این

 دهد:نظم و تعادل و تناسب بخشیده از دست می

 {1-6 : }انفطار   فَعَدَلَکَ کَفَسَوَّی خَلَقَکَ لَّذِیٱ لکَرِیمِٱبِرَبِّکَ  غَرَّکَ مَا نسَنُإلِٱ أَیُّهَایَ

 اسااات.  زده گولت او حق در و اسااات سااااخته مغرور بزرگوارت پروردگار برابر در را تو چیز چه! انساااان ای

 . است کرده متناسبت و معتدل بعد و است داده سامانت و سر سپس و است آفریده را تو که پروردگاری

ا مختل که این تعادل ر ،بنابراین تعادل در اصل و اساس آفرینش ربانی است اما انسان بخاطر جهالت خویش است

ت که واقعیدهد چناندر این هنگام آشافتگی و اختالل در سااختار نفس و در واقعیت حیات روی میو ساازد می

شاعر و  ی دانشمند است نهکه پزشکألکس کارل ای همانند ویسندهنماید و آنچنان که نملموس بر آن تصریح می

 : بیان داشته است که "انسان این ناشناخته"در کتاب شگفت خود  هنرمند!

توجهی ما به عنصر روحی در وی و ایجاد نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جهل شدید ما به طبیعت انسان و بی

ست که شرفت نماییم از لحاظ  ما مبنی بر این جهل همان چیزی شته که هرقدر از لحاظ علمی و تمدنی پی ما را وادا

 انسانی در سراشیبی سقوط فرو رویم!

گرداند و این را با اجرایی انسان را با آن آفریده به او برمی اسالم تنها چیزیست که تعادل و توازنی که خداوند

 نی شرکت دادن روح و جسم در تمامی امور حیات است!دهد: یعواقعی و ساده ولی دارای تاثیر عمیق انجام می

نماز تنها تسبیحی روحی نیست بلکه در کنار آن، حرکاتی است که جسم با قیام و رکوع و سجود اقدام به آن 

 دهد.و آگاهانه که عقل در آیات بکار رفته در نماز آنرا انجام می عمیقنماید درکنار تدبری می

های جسمی محض نیست بلکه درکنار آن توجهی روحی  حرکتسی از طرف دیگر غذا و نوشیدنی و اعمال جن

شته و د گشود و در آنها به حالل و حرام پایبنشان بر آنها خوانده میاست که نام خداوند برای تزکیه و پاکی

 یابد.درنتیجه با خداوند پیوند می
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 :دآور* بین دین و دانش و دین و آبادانی زمین وحدت بوجود می

قرار گیرد و بدین ترتیب داخل در  روح و جسم() هر عملی از اعمال انسان بصورت مطلق باید بین این دو طرف

ر همچنین امو دهد!شود که روح را به جسم و روح را به ماده و زمین را به آسمان پیوند میاین نظام فراگیری می

 !  دین و علم را

وجود دارد حتی اگرچه عبادت فاسد و منحرف از  داریدر انسان گرایشی فطری به عبادت یعنی به دین درحقیقت

حق باشد! و همچنین در انسان گرایشی فطری به شناخت رازهای هستی مادی پیرامون خود و تحت تسلط درآوردن 

 ی برابر، اصیل هستند و هیچ تناقض و تضاد و نزاعی بین آنآنها دارد. و این دو گرایش در فطرت در یک درجه

نزاع و جدایی بیاندازد و این  ،اما انحرافات بشر است که امکان دارد میان این دو گرایش فطریدو وجود ندارد 

که علمای دین به جنگ دانش و دانشمندان به پا خاستند  انحراف عمال در اروپا در آغاز جنبش اتفاق افتاد هنگامی

ه این ندان و شکنجه و قتل نمودند تنها ببه سوزرا تهدید  گوردن براونو  گالیلهو  کوپرنیکهمانند و دانشمندانی 

 شان را ثابت کرد.دلیل که آنها به افکاری علمی فراخواندند که گذر زمان بعدها درستی

 ی این نزاع تعصب دینی حقیقی بود زیرا این علمای دین باباشد اگر بگوییم سرچشمه ما شاید خارج از موضوع

 آن علم از علمای مسلمان گرفته شده بود! تاریخ ثابت کرده این علم به جنگ برخاستند چونکه همانطور که

ود که های بشری محض بشده نبود بلکه ناشی از انحرافاین نزاع هر سببی که داشت سببش دین آسمانی نازل

نداشت و هر اندازه که زمان پیش می رفت جدایی و نزاع  هیچ ارتباطی با حقیقت نازل شده از نزد خداوند

افت، تا اینکه ذکر نام خداوند در بحث و تحقیق در حس مرد عادی اروپایی اخالل و عیبی در روح یمیافزایش 

دهد  رفت که شایسته نبود بین دو عنصر غیرقابل ترکیب رویآمد و نیز اشتباهی بشمار میبحث علمی به شمار می

 گوید:در یکی از کتابهای خود می داروینآنچنان که 

العاده در یک وضعیت ی وارد نمودن یک عنصر خارقی الهی به منزلهدخالت اراده تفسیر رشد و تکامل به"

 "مکانیکی محض است

مساایر خود را بدون اختالل در تعادل انسااانی  تی اگر امری واقعی در اروپا باشاادحاین تصااور اشااتباه از موضااوع 

سیختگی درون نفس میان دو عنپیماید زیرا باعث وقوع نزاع و از همنمی صیل در آن میگ یک  شود که هرصر ا

از  اش امری خارجکند که ساایریِ نیاز روحیکه فرد احساااس می دو نیازمند اشااباع اساات بنابراین هنگامی از آن

کند اش امری خارج از چارچوب دین است و درهمین زمان احساس میچارچوب علم است و سیری نیاز علمی

درحقیقت عابدی برای دو خدای مخالف و ضااادهم  .باط هساااتنددو دو مسااایر جدای از هم و بدون ارت که آن

سته شود که هریک از آنمی ست که با خوا صوری ا ست دو خواهان رفتار و منهج ت های خدای دیگر متفاوت ا

دو چه بداند و چه نداند پاره  باشااد! که در این صااورت بین آننیاز از عبادت هر دو خدا نمیکه که او بیدرحالی

شااود. سااپس هرگاه که او مغلوب شااود غالبا د و این یکی از عناصاار نگرانی در ساااختار روانی او میشااوپاره می
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اش مجهز های زندگی روزانهشااود زیرا که علم همان اساات که او را به خواسااتهمغلوب و تساالیم خدای علم می

دیگری اسااات که در این  متعلق به دنیای نماید چونکه که دین در حق اونموده اسااات، و خدای دین را طرد می

 لحظه حاضر نیست. تازه اگر مطلقا به این جهان دیگر ایمان بیاورد.

حال با تاثیری عمیق از بین این تناقض را با اجرای واقعی و ساااده و در همین اسااالم با وجود سااادگی فطری خود

 می برد.

ر به انسان معرفت و شناخت ارزانی کند همان خدایی است که اولین باخداوندی که انسان در نمازش عبادت می

 .کندداشت و همان کسیست که اکنون نیز او را به سوی یادگیری و شناخت دعوت می

 {38}بقرة :   کُلَّهَا ألَسمَاءَٱوَعَلَّمَ ءَادَمَ 

 . و تمام اسمها را به آدم آموخت

نَٱ خَلَقَ  خَلَقَ لَّذِیٱ رَبِّکَ ساامِٱبِ قرَأٱ نَٱ عَلَّمَ  لقَلَمِٱبِ عَلَّمَ لَّذِیٱ  ألَکرَمُٱ وَرَبُّکَ أقرَٱ  عَلَقٍ مِن إلِنسااَ  ملَ مَا إلِنسااَ

 {6-8 : }علق   یَعلَم

 !اساات، بخوان آفریده بسااته خون از را انسااان اساات،  آفریده( را جهان یهمه) که آن. پروردگارت نام به بخوان

شنده و بزرگوارتر تو پروردگار ست،  تربخ سان) قلم یسیلهو به که خدائی همان ا ( او به یزهاچ و داد تعلیم را ان

 دانست(.نمی که آموخت را چیزهائی بدو آموخت،

 خواند:و او را به تدبر در رازهای هستی فرا می

مَوَتِٱ قِإِنَّ فِی خَل  للَّهُٱ أَنزَلَ مَاوَ لنَّاسَٱ یَنفَعُ بِمَا لبَحرِٱ فِی تَجرِی لَّتِیٱ لفُلکِٱوَ لنَّهَارِٱوَ لَّیلِٱ ختِلَفِٱوَ ألَرضِٱوَ لسااَّ

مَاءِٱ مِنَ حَابِ ٱلرِّیَحِ وَٱدَابَّة وَتَصاارِیفِ  کُلِّ مِن فِیهَا وَبَثَّ مَوتِهَا بَعدَ ألَرضَٱ بِهِ یَافَأَحمَّاء  مِن لسااَّ خَّرِ بَٱلسااَّ ینَ لمُسااَ

 {.869 : }بقرة  لَأیَت لِّقَوم یَعقِلُونَ  ألَرضِٱوَ لسَّمَاءِٱ

 منافع و کوتاهی و درازی در دو آن اختالف و) روز و شااب شااد و آمد و زمین و آساامانها رینشآف در مساالّماً)

 آب رشتس و اجسام مخصوص وزن قانون برابر و) حرکتند در دریا در مردم سود به که کشتیهائی و( آنها بیشمار

 دهکر نازل آسااامان از داوندخ که آبی و( جریانند در پروردگارند هایسااااخته از که غیره و برق، و بخار و باد و

 گردندمی هسپارر باشد خواسته خدا که جاهائی به بادها پشت بر و تبدیل ابرها به بخارها منظّمی قوانین برابر که)

 مرگش از پس را زمین آن با و( ریزندمی فرو زمین بر مجدّداً باران و تگرگ و برف صاااورت به تلقیح، از پس و

 معلّق مینز و آسمان میان در که ابرهائی و بادها مسیر تغییر در و گسترده آن در را نجنبندگا انواع و ساخته زنده

 مانگبی ،(روندنمی هدر و گردندنمی پراکنده فضاااا یپهنه در ایویژه ضاااوابط و قوانین برابر و) باشاااندمی

    رزند(.و تعقّل که یمردم برای است( خداوندگار یگانگی و پروردگار پاک ذات به بردنپی برای) هائینشانه

 ه است:گوید که خداوند تمامی هرآنچه که در آسمانها و زمین است را مسخّر وی نمودو به او می 

 {83 : }جاثیة  مِّنهُ جَمِیعا ألَرضِٱ فِی وَمَا لسَّمَوَتِٱوَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی 
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 .است ساخته شما مسخّر خود، یناحیه از را همه است زمین در که آنچه و آسمانها در که آنچه و

ا این تسخیر با برد تو او باید این سنتهای هستی را فرا گیرد سنتهایی که خداوند با آنها امور این هستی را پیش می

 تالش جسمی و عقلی او محقق شود: 

 {86 : }ملکهِ رِّزقِ مِن وَکُلُواْ مَنَاکِبِهَا فِی فَمشُواْ ذَلُوال ألَرضَٱ لَکُمُ جَعَلَ لَّذِیٱهُوَ  

 بخورید. خدا روزی از و بروید، راه آن جوانب و اطراف در. است گردانیده شما رام را زمین که است کسی او 

 شود! گونه مقصد و خدا یکی میو بدین 

به ساارقت نرفته اساات آنچنان که افسااانه برومیثیوس تصااور  معرفت بشااری به زور و اجبار از طرف خداوند

ای ربّانی اساات که خداوند آنرا به انسااان بخشاایده اساات و انسااان نیازی ندارد که خداوند را کند بلکه هدیهمی

 یامبرفرماید! و پنافرمانی کند تا علم بیاموزد زیرا خداوند همان کسی است که او را به معرفت و شناخت امر می

های کند هنگامی که انرژیه نمی( و انسان احساس گناطلب علم واجب است) "طلب العلم فریضة"فرماید: نیز می

ی ادهد برای ساارکشاای بر ارادهکند و او اینکار را انجام نمیآساامان و زمین را برای سااود و منفعت او مسااخر می

های یونانی ارتباط انسااان با خدایان را تصااور که  افسااانهربّانی که خواسااتار ساارکوبی و نابودی اوساات آنگونه

اساات که انرژیهای این هسااتی را برای انسااان مسااخر کرده و او را به آبادانی  آن کساای نماید زیرا خداوندمی

 زمین امر نموده است:

 {68 : هود}   فِیهَا ستَعمَرَکُمٱوَ ألَرضِٱهُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ  

 .است نموده واگذار شما به را آن آبادانی و است آفریده زمین از را شما که است او

ساس نمی سته کند که هر یک از آنو خدا را عبادت میکند که دو نیز اح هایی متفاوت از دیگری دارند دو خوا

هایش در نماز تقوای خداوند هایش در هر حالت واحد اساات. خواسااتهبلکه او خدای واحدی اساات که خواسااته

یان و در طغهایش در علم نیز همان تقوای خداوند اساات. بنابراین ثمره و نتایج این علم به ناحق اساات و خواسااته

اید فسادکشاندن عقبه کار می رود، و در به ای سرکشی در زمین به کار نمی رود آنچنان که امروزه انرژی هسته

 ات داروینیسم در فروپاشی عقیده به کار گرفته شد، و در فاسدکردن اخالقئکه القاشود آنچنانبه کار گرفته نمی

های ه رسانهکرود و آنچنانکار میگری بهری برای تشویق فاحشهبارداهای ضد که قرصشود آنگونهاستفاده نمی

 شوند!جمعی در انتشار جرم وجنایت و برانگیختن شهوات استفاده می

مایند آنچنان نکند که تنها نادانی و ناتوانی هستند که انسان را تسلیم و مطیع خداوند میهمچنین انسان احساس نمی

 گوید:می "Man in the Modern World"خود در کتاب جولیان هکسلی که 

شود بر خداوند سرکشی و نافرمانی نموده و خود، خدا آموزد و بر محیط چیره میانسان هرگاه که علم می"

 "شودمی

 :کندیابد بیشتر به خدا نزدیک شده و بیشتر تقوای او را پیشه میبلکه هر قدر علم او افزایش می
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 {21}فاطر:     لعُلَمَؤُاْٱ عِبَادِهِ مِن للَّهَٱ شَىإِنَّمَا یَخ

 ترسند.تنها بندگان دانا و دانشمند از خداوند می 

 خواهد که علم او را زیاد نماید: و از پروردگارش می

 {889 : }طه   عِلم نِیوَقُل رَّبِّ زِد

 و بگو: پروردگارا بر علم من بیفزای

ند کداوند مرتبط بوده و با اطمینان در زمین حرکت میآموزی پیوسته با خو در این صورت قلب او در حالت علم

 نماید همانطور که با اطمینان به خدا در نماز می ایستد.ی علم را مسخر امور خیر میدرحالی که ثمره و نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 
14 

www.ghotb.net                                                                                                        اسالم چه چیزی به بشریت می بخشد ؟ 

 :آوردهمچنین اسالم بین دین و حیات وحدت به وجود می* 

بومی که در اصلِ دین نیست از چارچوب دین خارج شده است و تصور شخص  حیات در اروپا برای شرایطی 

ست که دین شری رابطه غربی این ا شی ب ست، و اینکه حیات تال ی بین بنده و پروردگار بوده و جایگاه آن قلب ا

ی از رو خالص است که هیچ ارتباطی به خداوند ندارد تصوری اشتباه است که انسان غربی از نزد خود و نه به ام

 وحی آسمان آورده است.

 ستناد کند:ا کرد که برای تصور خود به سخن منسوب به  عیسیو هنگامی که شخص غربی تالش می

 "ما لقیصر لقیصر و ما هلل هلل"

 .متعلق به اوست و آنچه که از آنِ خداست تنها متعلق به اوست  آنچه از آن سزار است تنها

گوید که خداوند، پروردگار آساامان و ساازار، کرد که مساایح به مردم میدر این صااورت او هیچگاه تصااور نمی

برد! زیرا که این بر خالف اصل تمام ادیان است که می پروردگار زمین است که در زمین به میل خود دست می

سزار و تمامی اهل زمین می ست، و  سمانها و زمین از آن خداوند ا سلیم حکم خداگوید مالکیت آ ست ت ند وبای

این است که او پیروان خود ثابت شود  اگر نسبت آن به حضرت عیسی مسیحند، بلکه مفهوم این عبارت شو

نماید که به سزار مالیاتهایی را بپردازند در روزی به اعالم جنگ علیه سزار امر ننموده است، و آنان را ارشاد می را

ست می سیس حکومت در خوا سزاربه ما أنزل اهلل حکم مینماید؛ حکومتی که که آنرا تا زمان تا نیز  کند و خود 

ند می خداو مت مطیع حکم  پایی حکو بل از بر ند ق خداو گردد. و این چنین چیزی در اساااالم هم وجود دارد، 

 اسالمی در مکه به مسلمانان فرمود: 

 {11}نساء :    لزَّکَوةَٱ وَءَاتُواْ لصَّلَوةَٱ وَأَقِیمُواْ أَیدِیَکُم اْکُفُّو

  .کنید بدر مال زکات و دارید برپا را نماز و بدارید گجن از دست

ای ویژه بین بنده و پروردگار بوده و جایگاه آن قلب اما یکی از مساالمانان هم از این ارشاااد نفهمید که دین رابطه

 نمایند!است، یا اینکه سزار یا دیگر مشرکان به میل خود بر واقع حیات حکم می

مودن نی اسااالمی وحکومت اسااالمی و تساالیممعین بوده که بعد از آن برپایی جامعه ایبلکه این امر برای مرحله

کردن تشاااریعات و قوانین مفصااالی که بر تمام آمده اسااات و این امر، با نازل تمام حیات برای حکم خداوند

 کند همراه بوده است.واقعیت حیات حکم می

شری از چارچوب   شتباه ب سیر ا ضیات داز نتایج تف ست که همواره حیات واقعی با مرور زمان و مقت ین این بوده ا

بیشتر از دین فاصله گرفته تا اینکه در عصر جدید کامال از چارچوب دین خارج شده است، و سیاست بر منهج و 

دروغ و فریب  که ،قرار گرفتو فلسفه ای که معتقد است هدف وسیله را توجیه میکند(  ) مکتب ماکیاولیروش 

ها در که تمام آندرحالی ،کندنت و کشااتار و ترور و نیرنگ و حیله در جهان ساایاساات را توجیه میو نفاق و خیا

که در دین خدا حرام اساات. و روابط اجتماعی بر دین خدا حرام اساات. و اقتصاااد بر ربا بنیان نهاده شااد درحالی
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به همراه گوشاااه  در کتاب خود هکلسااالیگیری شاااخصااای عاطفی و زشاااتی قرار گرفته که نفاق اجتماعی 

"Texts And Pretexts" گوید:درمورد آن می 

 ی دیگر در اقیانوس حیاتای تنها شااده که هیچ چیزی این جزیره را به جزایر پراکندههر انسااانی همانند جزیره"

دهد در حالیکه این امر مخالف فرمان دین اساات، و روابط جنساای بر بیبندو باری فحشاااء قرار گرفته و ربط نمی

 ."آنکه در دین خدا حرام استشده قرار داده است حالاصلی به رسمیت شناخته آنرا

 اشد.بو آشوب و اضطرابی است که در واقع زمین موجود می بندو باریسپس از نتایج تمامی اینها، فساد و بی

تواند بدون مینگوید می "انسان این ناشناخته " در کتاب خودالکس کارل که چنان مخالفت با قوانین فطرت آن

ضطراباتی که امروز  شوب و این ا ست! و این آ سخت ا شدید بماند، زیرا همانند قوانین طبیعت قاطع و  مجازات 

 داوندباشااد که خگرفته درواقع مجازات شاادید به خاطر مخالفت با قوانین فطرتی میی زمین را در برگسااتره

 آنها را آفریده است.

ست دانای به این فطرت تنها آفریدگ سیار جاهل به نفس خود ا سان ب سان! بلکه ان ست نه ان سبحانه وتعالی ا ار آن 

 دارد که:نماید، آنگاه که بیان میتصریح میحق بهالکس کارل که چنانآن

ست که  صیل ا ستی پیرامون خود یاد گرفته اما جهل او به نفس خویش جهلی ا سیار زیادی از ه سان چیزهای ب ان

 .اش می نگردآن ندارد، چونکه او خود را از خالل شهوتها و هواهای نفسانی هیچ راهی برای غلبه بر

ین درحقیقت کسیست که ا ،نمایدخداوند دانا به این فطرت و دانا به آنچه به مصلحت آن بوده و آنرا اصالح می

م اش حکصاااورت یکساااان بر ارتباط ویژهچنان که بهاش حکم نماید آندین را نازل کرده تا بر حیات واقعی

ال بین حکه درهمیننماید چنانکند، اساااالم با یک اقدام سااااده و تاثیرگذار بین دین و حیات پیوند برقرار میمی

 دنیا و آخرت ارتباط ایجاد می کند.

دا ی قلب با خداوند حاکم بوده و شریعتی که به نام خای که بر رابطهبنابراین دین، عقیده و شریعت است؛ عقیده

باشد، باشد، و معبود یک خدا میمی نماید، در هردو حالت مقصد به سوی خداوندحیات حکم می بر واقعیت

ی امور حیات عبادت شاااود و همان خدا با اجرای شاااریعتش در بقیهکه در وقت نماز در عبادتگاه عبادت می

المی و عه، روابطی اسشود. و بدین صورت سیاست، سیاستی اسالمی و اقتصاد، اقتصادی اسالمی و روابط جاممی

روابط دو جنس زن و مرد، روابطی اساالمی و فکر و هنر، اساالمی و همچنین دیگر انواع فعالیت بشاری اساالمی 

کر و روابط فشود، و این شریعت نازل شده، سیاست و اقتصاد و اجتماع و روابط خانواده و ارتباط زن و مرد و می

 المللی در صلح و جنگ را شامل می شود.بط بینکه رواچنانگیرد آنعلم و هنر را در بر

ست میکنندهکه نازل خداوند شریعت ا شر اموری ثابت وجود دارد و امور دیگری ی این  داند که در حیات ب

نماید و خداوند برای آن امور اراده نکرده که متوقف شااده و از رشااد باز نیز هسااتند که رشااد نموده و تغییر می

لی ثابت نازل ناپذیر و برای امور متغیّر اصوشریعت خود برای امور ثابت تفصیلهای کامل وتغییر بماند، بنابراین در
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ی دهد و این امر به واسااطهی رشااد مداوم را مینماید اما به این اصااول ثابت در داخل چارچوب خود اجازهمی

شریعت ثابت انجام می ستنباط احکام متغیر از  شگونهرد بهپذیاجتهاد و عقل مومن برای ا صحیح ای که موافق ر د 

. و اندباشااد، و این امر، تالش عظیمی اساات که فقهای اسااالم در طول تاریخ به آن اقدام نمودهکاروان حیات می

 گیرد:گونه میان دین و حیات ارتباط همیشگی صورت میبدین

گردد، خارج نمیشااود و همچنین در رشااد خود از چارچوب دین حیات بر یک شااکل و صااورت متوقف نمی

 است:فرموده  عمر بن عبدالعزیزخلیفه که چنان 

 "لهم من القضایا للناس من األقضیة بقدر ما یجدّ یجدّ"

 .شودآید همان قدر هم احکام جدید یافت میبه همان اندازه که مسائل جدید برای مردم پیش می
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 :دآورو درنهایت بین دنیا و آخرت وحدت بوجود می*

 پذیرد.همچنین از طریق این ارتباط وحدت مسیر دنیا وآخرت صورت می

ستقل  ست، و یا اعمالی م شری جدایی دنیا از آخرت در حس مردم بوده ا نتیجه جدایی دین و دنیا در انحرافات ب

م جمع ه کند و یا اعمال دیگری که تنها به خاطر آخرت عمل میکند ... و باگشاااته که تنها به خاطر دنیا عمل می

 شوند.نمی

دو را یک مسیر قرار میدهد نه دو مسیر! مسیری که  کند و آنمسیر دنیا و آخرت را یکی می اسالم بر منهج خود

 :آغازش در دنیا و پایانش در آخرت است، اما همان مسیر است بدون تغییر

 {11}قصص :    لدُّنیَاٱ مِنَ نَصِیبَکَ تَنسَ وَلَا ألخِرَةَٱ لدَّارَٱ للَّهُٱ کَءَاتَی فِیمَا بتَغِٱوَ

 ودخ یبهره و( آور چنگ فرا را جاویدان بهشت و) بجوی را آخرت سرای است داده تو به خدا آنچه یوسیله به

 .مکن فراموش دنیا از را

ة یَومَ خَالِصاااَ لدُّنیَاٱ لحَیَوةِٱ فِی ءَامَنُواْ ینَلِلَّذِ هِیَ قُل لرِّزقِٱ مِنَ لطَّیِّبَتِٱوَ ۦلِعِبَادِهِ أَخرَجَ لَّتِیٱ للَّهِٱ زِینَةَ حَرَّمَ مَنقُل 

 {32}اعراف :    لقِیَمَةِٱ

 تحریم ار پاکیزه روزیهای و مواهب همچنین و اساات آفریده بندگانش برای که را الهی زینتهای کساای چه:  بگو

 همه ینهاا قیامت روز در ستا شده آفریده جهان این در باایمان افراد برای پاکیزه، چیزهای این: بگو ؟است کرده

 گیرد.می قرار مؤمنان اختیار در

شه هم زمان برای دنیا و آخرت  شد یا تنها برای آخرت وجود ندارد بلکه همی سالم عملی که تنها برای دنیا با در ا

 است!

ماید: رفرود تنها برای آخرت است در همین وقت برای دنیا نیز هست زیرا خداوند متعال مینمازی که گمان می

 {96}عنکبوت :    لمُنکَرِٱوَ لفَحشَاءِٱ عَنِ  تَنهَى لصَّلَوةَٱإِنَّ 

 دارد.گمان نماز از فحشاء و عمل زشت بازمیبی

نجا در ای موردنظر دارد که ایو نهی از فحشاء و منکر باید اینجا در این دنیا باشد، یعنی اینکه نماز ثمره و نتیجه

 شود.آخرت به آن پاداش داده میگیرد و در حیات دنیا انجام می

یامبرروابط جنسااای که گمان می باط دارد. پ به آخرت هم ارت یا اسااات در حس مسااالمان  ها برای دن  رود تن

 فرماید:می

قالوا: یا رسااول اهلل! إن أحدنا لیأتی زوجه شااهوة منه ثم یکون له علیها أجرا؟! قال:  ،وإن فی بضااع أحدکم ألجرا"

 "ام. ألیس علیه فیها وزر؟ قالوا: بلى! قال: فإذا وضعها فی حالل فله علیها أجر!أرأیتم لو وضعها فی حر
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نماید اجر و اینکه یکی از ما شهوت خود را ارضا می : ای رسول خدا همبستری شما با زن صدقه دارد، گفتند

س اگر آنرا بله! فرمود: پشود؟ گفتند: پاداش دارد؟! فرمود: به نظرتان اگر آن را در حرام بکار گیرد گناهکار نمی

 گردد!.در حالل ارضا نماید صاحب اجر می

اش در تمامی امور خود به ما أنزل اهلل )حکم خدا( به آخرت ندییبین دنیا در حس مسااالمان از طریق پااین چن

ضای اوام کند در حالیکه تا زمانیعمل می کند، بنابراین در دنیا  به خاطر دنیاارتباط پیدا می خداوند عمل  ربه مقت

 در آخرت است.  قلب او در انتظار پاداش خداوند ،کندمی

 

 پایان
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