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آهن، ؛ مثالً عصر حجر، عصر اند نموده گذاری نام معینی های شاخصبه  بنازمانی و هر عصر را  ۀهر بره علما

( و غیره. دو عصر قبل از ما که امتداد آن این عصر را به بار آورده است، اسامی بسیار Bronze-عصر مفرغ )برنج

گویند زیرا  را معموالً عصر دین می وسطی قرون. اندده کر خوداز آن  "ویل دیورانت"چون  یجالب را توسط علمای

، زیرا نامندمی زمانی پس از انقالب فرانسه را عصر روشنگری  ۀدین بود و بره نزماآن معیار حق و باطل در 

 جانبههمه مهر صحت  توانمی نعلمی بود. اگرچه  هایورزیمعیار حق و باطل در این زمان علوم طبیعی و استدالل 

داشت و در عصر  سابقهبی  های پیشرفتزد، زیرا در عصر دین علوم طبیعی و علم منطق  ها گذارینام را به این 

ی حق ن شده برایروشنگری باورمندان به ادیان کمک زیادی به علوم طبیعی کردند ولی اذهان بیشتر مردم معیار تعی

 باور قابل غیردر عصر روشنگری با پیشرفت . دانستندمی اولی دین و دومی علم را  متذکرهو باطل در عصر 

ردن به ارمغان آو ۀبر عالومادی در طول تاریخ بشر را تجربه کرد اما این عصر  ساینس، بشر رفاه و فالح بی سابقۀ

آمدن عصر علم و ساینس  وجود به مادی، یک نوع دگرگونی روحی و معنوی را نیز به ارمغان آورد. با های پیشرفت

ده و سفه غربی( رسانیتصور بر این بود که این ساینس و علم انسان را به مراحل نهایی تکامل )نظر به تعریف فال
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وجود و فرهنگ به برآورده شدن اکثریت نیازهای مادی توسط ساینس برگشت از معیار علم و ساینس بعید است اما با

کامل بودن را از آن خود  خود و از استغنا، کفاییخودیک نوع احساس  هاآن انس، ترقی برای ترقی توسط آن ۀآمد

، کفاییبه ساینس و علم کرده و حس خود خطاب کرده است تدریجاً پشت <1>کفورکرده و انسانی را که هللا عزوجل 

فهمی  برای دور شدن کجاز خود نشان دهند.  خدا گونهبرخورد  هان اانسکامل بودن سبب شد که  خود و از استغنا

ر برای حق و معیا که طوریرا از خود کردند،  خدا گونه اعمالدعوی خدایی نکردند بلکه  ها انسانباید گفت که 

گذشته شد. کسی برای حق ثابت کردن خویش  معیارهایباطل پندارها، احساسات و در بهترین حالت حال برداشت از 

 وابسته شد؟  باهم ما هایدل، چرا بودمی ما غلط  ۀ: اگر این رابطگویدمی شروع با همسر کسی دیگری نام  ۀدر رابط

نظر به برداشت خویش چیزی . گروهی کندمی و این پندار و احساس را معیاری برای درست بودن این رابط تلقی 

چند تن در تعدادشان افزوده شود، دیگر مهم نیست کسی چه استدالل پیش کند و چه  اینکه مجرد بهگویند و می را حق 

و  ؟شدمی ، چرا به تعداد ما افزوده بودیماگر غلط  ندکمی و احساس  دپندارمی علمی ارائه کند، آن گروه  های ثبوت

 . شودمی حتی در تحقیقات علمی نیز نظر به پندار و احساس اکثریت درست و نادرست قضاوت 

و چون  بیندمی  راآن که احساسات  شودمی دیده  طوریآن هم چیزهمه که  زندگی می کنیمبله! ما در عصری 

احساسی را با خود حمل نموده و هر  های واقعیت ۀ، لذا یک حقیقت چندین نسخدهدمی ناحساسات حقیقت را تغییر 

. مسلمانان نیز در این عصر مانند ندخوشحالکس و هر گروه به احساس و پندار خویش که در مورد یک حقیقت دارند 

فکران خویش  ها و پندارهای خود و هم و برداشت اندده شپرستی  احساس پرستی و پندار ۀقربانی پدید ها انسانسایر 

های مختلف و خطرناک قومی،  درز ۀبر عالوو  افگنممی خویش نظر  ۀوقتی به جامع. دانندمی از دین را اصل دین 

 هک کسانی) گرا اسالمدرز خطرناک دیگری که باالثر پندارها و احساسات میان مسلمانان  ،لسانی، مذهبی و سمتی

، قربانی بودن این مردم بینممی آمده است را  وجود به گرا اسالمغیر ( و مسلمانان کنندمی ظاهراً اسالم را زندگی 

تقسیم شدن جامعه به  که تقریباً همه مسلمان اند، ه ایجامع در. شودمی و پندارها برایم هویداتر  ها احساسدر مقابل 

 واقعاً یک فاجعه است.  گراها اسالمو غیر  گراها اسالم

ان خودش زعم بهو یا  شوندمی خطاب  گرا اسالم، یا توسط دیگران کنندمی خطاب  گرا اسالمکه خویشتن را  کسانی

، ندارندپمی  و پرهیزکارتر تر متقیناخواسته از سایرین خویشتن را  و یا، خواسته کنندمی اسالم را کامالً زندگی 

و برای برازنده ساختن این برتری خویش از سایرین  پرورانندمی سبت به دیگران را در خویش احساس برتری ن

ر . دپردازندمی دیگران کرده و بیشتر به تغییر ظاهری خویش برخالف دیگران  گیری عیبفاصله گرفته، آغاز به 

زیستن اسالم به معنی ترک جامعه، دوستان، در بعضی مواقع حتی فامیل، لباس که  کنندمی دیگران احساس  ،مقابل

و کامل  یافته کاهششان نسبت به زیستن اسالم  ، بناًء رغبتاسترفاهی دنیوی  هایده پدیزیبا پوشیدن و همه اشیاء و 

ه آمدن فاصل وجودبه. اندگذاشته باالیشانرا  مال گونه نام مال و یا هاآن که  دانندمی زیستن اسالم را مربوط کسانی 

بار است باالثر پندارها اگرچه یک واقعیت عینی و به نظر من تأسف ،افراد عادی در جامعهو  ها مال گونهمیان مال و 

ری فواصل فک دو گروهاین یکی از اسباب دیگر جدایی میان وجود آمده که باید از آن جلوگیری شود. و احساسات ما به

لفظی  هایمشاجرهبه  هاآن تفاوت نظریات  کنندمی  وبرخاستنشست باهم هااین که زمانیاست؛  هاآن و عملکردی 

ظریاتی از تفاوت نمبنی بر این برسند که  غیرعلنیو اگر گاهی به یک تفاهم غیر کتبی و  کشدمی و حتی فزیکی 

دل کسی را که  دهندمی اسالم نشان  ارشاداترغبت کم به  کهکسانیغیر اسالمی  عملکردهایخویش یاد نکنند 
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 وگر در، یا اگر دلش ضیق نشود و خود را قانع سازد که هرکس سازدمی سالم را کامل زندگی کند ضیق ا خواهدمی 

زیرا خود را از  ندنکمی احساس حسد  برندمی غیر اسالمی خویش  هایاز کار هاآن اعمال خویش است از لذتی که 

که از  گرای اسالمد تصویر شریک این لذت بردن شو هاآن د با هم بخواه انو اگر دلش دندانمی محروم  چنین لذات

 . شودمی  مانعش است خویشتن ابراز داشته

 

 

 

 من برای خواننده گرامی!  ۀتوصی

استثناء همیشه موجود است  شودمی که مربوط جامعه  های نوشتهباید بگویم که در  یاد دهانییک  حیثبه قبل از همه 

گروه اول  جزء ها جاهدر بعضی یا کامالً، قسماً و  ها اگر خود را از تمیز استثناء " و پسهللا ماشاء الیگویم "می بناًء 

" ِلنَْبُلَوُهْم : فرمایدمی بپروراند زیرا هللا عزوجل  شمارا در  جویی برترینباید حس و پندار  عمالاپس کثرت  دبینیمی 

، و اینکه اعمال ما بهتر و بهترین است غیر <2>آزمایش کنیم اعمالشانتا آنان را به بهترین  -یُُّهمْ َأْحسَُن عََماًل" ترجمه:أَ 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقیَن" ترجمه:فرمایدمی دیگری هللا عزوجل  درجایی. داندمی ناز هللا عزوجل کسی  دا فقط خ -: "إِنََّما یَتَقَبَُّل َّللاَّ

تنها اعمال پرهیزکاران را که بهترین ما پرهیزکاران است و هللا عزوجل  شکبی. <3>پذیردمی از پرهیزکاران 

شد که هللا عزوجل  یادآورقرار نگیرد باید  جویی برتری، اما برای اینکه تقوا و پرهیزکاری پنداری سبب پذیردمی 

پرهیزکاری  کهکسیپس خودستایی نکنید. او به حال متقیان ) -: " فاََل تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَمُ بَِمِن اتَّقَى" ترجمه:فرمایدمی 

ن تنباید نسبت به خویش کنیممی را مشاهده  اعمالشان. پس کسانی را که ما کمترین <4>است ترآگاهپیشه کرده است(، 

 حالرعیندقرار نگیرد ولی  موردقبولیک عمل او بهترین باشد و بیشترین اعمال ما  بساچهتلقی کنیم،  تر متقیغیر 

را به اعمال نیک تشویق و از کارهای بد مانع  هاآن  ،به وجه احسن ،و نهی از منکر معروفبه امررسالت  حیثبه 

ی هالذت به مایلبرای اینکه لذت بردن سایرین از گناه سبب پرورش حس حسد و بخل در ما نشود و یا دل ما شویم. 

که میل به آن کار در دلش جا گرفته  بردمی زمانی از کاری لذت  انساننشود باید به یاد داشته باشیم که  غیر مشروع

که باورش در دلش جای مستحکم نداشته باشد، پس که مخالف باورش است  شودمی به کاری  مایلباشد و زمانی 

روع لذت بیشتر از کارهای مش ایمان چنان در دلمان جای بگیرد تاتا حالوت  کارکردهبرای جلوگیری باید باالی خویش 

دل از کارهای مشروع عمق ما از  که یحالت کارهای نامشروعشان ببریم و درخویش نسبت به لذت بردن سایرین از 

نیز  هادل ،هاآن زب ۀبر عالوزیرا  یابدمی ببریم گرایش قلبی دیگران نیز به کارهای مشروعمان افزایش خویش لذت 

گرایش خودمان به کارهای نامشروع  برعالوهاست،  تأثیرگذارترو  یترقو هاآن زباز  هادلو ارتباط  اندارتباطدر  باهم

بگویم که  خواهممی ، بینندمی خود را در گروه دوم  هاجاهکامالً، قسماً و در بعضی  کهکسانیبرای . یابدمی کاهش 

ندارد و  شمارا تقوا ۀدرجغیر هللا عزوجل حق قضاوت  کس هیچاین دین مختص یک شخص و گروه خاص نیست و 

 ایمان خویش یقین دارید و اگرنیمه مسلمان بداند و یا از دین بکشد اگر خودتان به  شماراحق این را ندارد که  کسهیچ

دانید و ب بدانید که در توبه همیشه باز است. خودتان به کارهای نامشروع خویش اقرار دارید و در پی اصالح آن هستید

ِذیَن َأْسَرُفوا عََلى َأْنُفِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَِّ فرماید: می که هللا عزوجل  ُنوَب َجمِ " ُقْل یَا ِعبَاِدَي الَّ َ یَْغِفُر الذُّ یعًا  إِنَّ َّللاَّ

ِحیمُ" ترجمه: خدا ناامید  اید از رحمت روى روا داشته بگو اى بندگان من كه بر خویشتن زیاده -إِنَّهُ ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
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. به یاد داشته باشید که معیار <5>آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان استخدا همه گناهان را مى مشوید در حقیقت 

رآن نظر به نصوص ق اریددیننیست بلکه معیار  تراشندمی در همانند شدن با فالن و فالن که خود را متقی  اریددین

، پس برای اینکه دین خود را زندگی کنید، ضرورت ندارید مانند فالن و فالن شوید بلکه فقط شودمی تعیین  و سنت 

دارید به اصالح آن بپردازید و برای گناهان گذشته توبه  های کاستیبه قرآن و سنت عیار کنید و اگر نظر  اعمال خویش را

لم دین معلومات بگیرید اگر عها از آندین  درباره توانیدمی  شارع دین نیستند ولی توبه باز است. فالن و فالن ۀکنید زیرا درواز

  داشته باشند.

 

 

 
 
 

  به امید بیداری امت اسالم!
 

  (27سورۀ المائده؛ آیۀ  -3) – (7؛ آیۀ سورۀ الکهف -2) –( 67؛ آیه سورۀ اسراء -1)
 (53سورۀ الزمر؛ آیۀ  -5) – (32سورۀ النجم؛ آیۀ  -4) -2)

 

 
 

 


