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پÇنجشنبه صÇبح در (مÇجذوبعليشاه) تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقÇاي جناب سخنراني متن /1
است/ شده تحرير خالصه بهصورت كه 1381.9.1ê

رÅيتماه1

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

تشريع از باشد خدا هدف ميرسد بهنظر كه آنچه بهعكس رمضان ماه مسأله
ولي چيست خدا هدف كه بگوييم نميتوانيم Hواقع گرچه است/ شده تبديل روزه,
وحدت ايجاد هست هم ما زندگي براي ي مهم هدف كه آن اهداف از يكي Hقاعدت
چون ميرسد ديگري روزهدار به كسي هر اينكه جمله از است/ مسلمين همه بين
را معنوي وحدت احساس, اين است/ گرسنه هم او كه ميداند است گرسنه خودش
تفرقه باعث مسلمين افراد بين در و مختلف جوامع بين در فانه متأس ولي ميآورد;
نÇانمان قÇاتق كه ميخواست را رمضان ماه خداوند مشهور, مثل طبق است/ شده
مÇا بÇر بÇبخش پÇروردگارا عم; الن Ôري غ Ôت âتي الَّ وب Ôن الذ يل Öرف Öاغ مَّ Ôه ×لل ا شد/ جانمان قاتل باشد

ميكند/ نقمت و ميكند عوض را نعمت كه  گناهاني
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يا است رمضان ماه ل او چهارشنبه كه بود اختالف رمضان ماه ل او در امسال
چÇهارشنبه كÇه افÇرادي كه معني اين به بود حل قابل مسأله خوب, ولي پنجشنبه;
آنان روزه نبوده رمضان ماه ل او چهارشنبه بشود معلوم Gبعد هم ا گر گرفتند روزه
خير نيت با كه عملي هيچ نميگذارد خدا جهت هر به ميشود/ محسوب مستحبي
حساب گناه را آن اينكه به رسد چه اولي× طريق به برود; هدر شده, صادر مÆمن از
رمضان ماه ل او روز نيت به كسي ا گر كه است شده بيان فتاوي برخي در اما  كند;
ا گر ه البت است; كرده حرامي كار نبوده, رمضان ماه كه شود معلوم بعد و بگيرد روزه
ماه بگويد خودش كه كسي كه نحو اين به ميشد, روشن موضوع ميدادند توضيح
و بÇاشد نشÇده ثابت او به شده گفته طرق از يك هيچ به كه درحالي است رمضان
مجازات و است غلط كارش او است, رمضان ماه امروز بگويد دليل بدون خودش

ميشود/
رمضان ماه يا است رمضان ماه امروز گفتي كه چه تو <به ميشود: گفته او به
ال ثÖق× م Öل م Öع ي Öن م ف كه درقرآن خداوند فرمايش طبق روزهاش حال اين با ولي نيست>;

/7 آية زلزال, سورة /1

ميكند, حساب و ميآورد را آن باشد جا هر در كند نيكي هاي ذر ا گر ه1, ري GرÖي خ ̧ رَّ ذ

نوشتند هم روزنامهها در و دادند آقايان گذشته سال كه فتوايي ه البت ميشود/ قبول
مÇاه چÇه (حÇاال گرفتند روزه چهارشنبه كه آنهايي يعني كرد حل را مشكل خيلي
مÇحفوظ خÇدا نزد آنها اجر و نكردهاند لغوي عمل است) نبوده چه بوده رمضان

است/
مÇاه ل او در ه تÇالب است/ شÇده منتقل هم رمضان ماه آخر به مشكل اين حال
گÇذاشÇته, نÇام "يومالشك" را آن بهاصطالح كه چرا است حل قابل مسأله رمضان
در است, ال شو ل او كي اينكه در و رمضان ماه آخر روز در ولي ميگيريم; روزه
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حرام روزه باشد, شده رÅيت ماه يعني باشد ال شو ل او ا گر مواجهيم/ مشكل با اينجا
حÇرام و واجب بÇين است/ واجب روزه بÇاشد رمÇضان مÇاه آخر ا گر ولي است;
كرد/ جمع ميشود مكروه واجبو بين مستحب, واجبو بين كرد/ جمع نميشود
دبÇي در Âمث چنانكه چيست? تكليف پس نيست/ درست حرام و واجب بين اما
كÇار چÇه ايÇران در ما حال است, عيد و شده رÅيت ماه پنجشنبه امروز شد اعالم
كه بهنحوي ميكند طي ساعت يك در را دبي به تهران از هواپيما امروزه  كنيم?
روزهام روزهام, كه درحالي كنم حركت دبي طرف به اينجا از ظهر من امروز ا گر
چÇاي بÇرايÇم HرضÇف رسÇيدم, شده اعالم عيد كه دبي به وقتي ولي نميشود, باطل

روزهاي? چرا ميكني, حرامي كار ميگويند نخورم ا گر كنم? بايد چه آورند,
به ميشود تبديل شده, تشريع مسلمانها ما وحدت براي شايد گفتم كه عيد اين

ميشود/ جان قاتل نان, قاتق بهجاي و تفرقه
كارشناسان صينو متخص نظر تحت سني و شيعه فقهاي بايد را مسأله اين ه البت
چه و ال شو ماه چه ÇÇ ماه ل او ميگويند: بنمايند/ برايش فكري يك و كنند بررسي
ايÇن در هÇم مين نجÇم حÇرف مÇيگفتند: حتي قدما است/ ماه رÅيت با ÇÇ رمضان
قÇبول قابل هم مين منج حرف ميگفتند كه آنها ه البت نيست, قبول قابل خصوص
و/// خÇورشيد و مÇاه و سÇتارگان حÇركت از كه بود كسي م منج از مرادشان نيست
Çالم ليهالسÇع عÇلي مÇيگويند چÇنانكه نكÇن/ يÇا بكن را كار فالن برو كه ميگفت
وقت كرد: عرض و آمد مي منج بود; كرده ركاب در پا برود; جنگي ميخواست
را حÇرفها ايÇن فرمودند: حضرت بروي/ نبايد است, چنان و چنين و است نحس
قبول حرفشان مها منج آن رفتند/ و نميداند را غيب خدا جز هيچكس بگذار/  كنار
هÇيÃت كه كسي يعني وي ي ه ميكردند/ جدا وي ي ه از را م منج هم قديم در نيست/
و/// ستارگان و خورشيد و ماه ظاهري بهصورت گردش علم يعني هيÃت ميداند/
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آيا چطور, ماه ميكند, حركت چهطور خورشيد كه دارد رياضي حساب علم اين
را ايÇن هÇيÃت نشÇود/ يا بشود ديده كه خورشيد از داشت خواهد كافي فاصله ماه
يك مÇيخواهÇيد وقتي تجاريتان دفتر در شما Âمث كه همانطور ميكند/ حساب
حلول مورد در چيست, صفحه اين جمع نميپرسيد م منج از بزنيد, جمع را صفحه
را جوابش و ميزنيد جمع را صفحه آن حساب ماشين با شما است/ همينطور ماه
شÇما حسÇاب ماشين اينكه مگر است; اطمينان قابل ديگر جمع آن و مينويسيد
مÇاشين امÇا مÇيكنيد/ اسÇتفاده ديگÇري حسÇاب ماشين از وقت آن باشد/ خراب

/ê2 آية لت, فص سورة /1

نه :1 هÖي دي نÖيب Öن م Ôل اط الÖب× هÇ تي Öأي ال× كه است خدا فرمايش نيست/ خراب كه خدا حساب

¾ا م× Öس  Öاال م اد × م لَّ ع ميفرمايد: خود كه هم خداوند نميآيد/ باطلي خالفي, Gبعد نه Âقب

/31 آية بقره, سورة /2

HيقÇدق ا كÇنون دانشÇمندان كÇه است اين است/ داده بشر ياد را چيزها همه  كÔلَّه×ا2,

امÇروز مÇيكند/ غÇروب كÇي ماه ميكند, غروب كي خورشيد كه ميكنند حساب
بايد الشعاع) خروج (يعني خورشيد و ماه فاصله رÅيت مسأله در كه شده ص مشخ
شما كنند روشن شمع يك پرنوري چراغ جلوي ا گر اينكه كما باشد درجه دوازده
دور هÇمينطور را شمع اين ا گر حال ميبينيد; را چراغ آن ولي نميبينيد را شمع
است/ همينطور هم خورشيد و ماه ميبينيد; وقت آن كه ميرسد بهجايي بكنند
يك به ميشود, دور كمكم كه همينطور ولي نميشود ديده خورشيد نزديك ماه
ولي است رÅيت "قÇابل" ه تÇالب است/ رÅيت قÇابل رسÇيد كه درجه دوازده فاصله
اينكه جمله از كردهاند; مطرح فيزيكدانها را اين كه دارد ديگري شرايطي رÅيت
ايÇنها/ امÇثال و باشد چهطور نور انعكاس نباشد, ابري Âمث باشد بايد چهطور هوا
Âكام امروز تا هم حسابها اين است/ رÅيت قابل ماه شد پيدا شرايط اين همه وقتي
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و خسوف تمام بوده پيش سال هزار حدود در كه ام خي اينكه كما است; بوده دقيق
است/ نبوده غلط هم هيچكدامشان و كرده پيشبيني بعدش سال هزار تا را  كسوفها
اين با را تجاريتان كارهاي حساب صورت ا گر است/ تا چهار تا دودو حساب اين
هم, ديگري حساب ماشين با كه درميآيد عددي يك كنيد محاسبه حساب ماشين
مÇا بÇراي است دقÇيقتر آنكÇه ولي درمÇيآيد; عدد همان هم رتكه Ôچ با و همان

دارد/ اهميت
ولي ميآيد; مشكالتپيش اين بگيريم مال ك را فقطرÅيتماه ا گر بنابراين
ÂÇاص و بÇود ابÇري ÂامÇك هÇوا قبل روز چند از رمضان ماه آخر در است ممكن
تا كند صبر بايد او نداشت, خبري هم جا هيچ از و ببيند نتوانست را ماه هيچكس
است ال شو ل او بگويد شد, ظاهر كامل بدر بهصورت ماه و شد ماه پانزدهم وقتي

اس ×لنل Ôت âاقي و× م ي ه Öل Ôق ¹َّل ه  Öاال ن ع كون Ôل Ã Öس ي ميفرمايد: مجيد ديدم/قرآن را ماه حاال چون

/189 آية بقره, سورة /1

تÇعيين بÇراي , اس ×لنل Ôت âاقي و× م ي ه كه بگو پرسيدهاند/ (پيغمبر) تو از هالل از ,1 ج ح Öال و

وقت تعيين بهعنوان پس /( ج ح Öال و) حج موقع تعيين براي و مردم براي است وقت
اعتبار بهآن نبايد شد ثابت ماه حلول هالل, ازرÅيت غير بهطريقي ا گر حاال است/
يا ال شو ماه حلول اثبات كه ميگويند دسته يك ه عملي رسالههاي و كتب در داد?
هالل رÅيت كه است اين به يكي است: طريق چند به ديگري ماه هر يا رمضان ماه
مورد در ا گر ديديم/ را ماه ما بگويند عادل شاهد نفر دو كه اين به هم يكي و بشود
را رمضان ماه ل او ماه چون Âمث كه است ت حج او بر ببيند را ماه خودش كسي ل, او
در بودن عادل Á او عادل, شاهد نفر دو مورد در ولي بگيرد/ روزه بايد است, ديده
نميتوانÇد را اشيا¾ كوتاهي فاصله از كه كسي هست/ هم ديدن امكان شامل اينجا
در داستاني درمثنوي كرد? بايد چه ديدم, را ماه من كه داد شهادت آمد ا گر ببيند,
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و ديÇدهام را مÇاه مÇن كÇه خÇورد هÇم قسم حتي كسي عمر زمان در دارد: اينباره
GعدÇب است صÇاف هوا هميشه كه عربستان در ولي نميگفت/ هم ديگر هيچكس
است/ كÇرده اشتباه شخص آن و بوده او ابروي موي بلكه نبوده ماه كه شد معلوم
كه گرفت نتيجه ميتوان او قول براساس ديدهام, را ماه من گفت: نفر يك ا گر حال
را ماه ا گر زيرا نيست/ موجود وضعيت اين ما زمان در ه البت باشيم? بيروزه فردا
مÇيشويم/ مطلع است, فراوان ارتباطي وسايل چون و ميبينند زيادي ة عد ببينند
مÇيكند/ فÇرق وضع ندارد وجود ارتباطي هيچ كه دهي در يا قديم دوران در ولي
در شغلي ي تصد مشهد در من كه زماني Âمث دارد/ وجود دهاتي چنين هنوز االÐن
فرسخي هشت هفت در رفتم دهي به محلي تحقيق براي يكبار داشتم دادگستري
سÇعي مأمÇوريت, انÇجام از غÇير و ميكردم صحبت پيرمرداني با آنجا در مشهد/
حÇرم كÇه دارم آرزو گÇفت: آنان از يكي كنم/ استفاده آنان تجربيات از ميكردم
كه درحالي نخير/ گفت: نرفتي? بهحال تا گفتم: او به كنم/ زيارت را رضا حضرت
مÇثل نÇقليه وسÇايل ايÇن بÇا ولي بود مشهد فرسخي هشت هفت فاصلة در ده آن
ماه نفر يك ا گر ده اين در حال بود/ نرفته مشهد به هنوز دوچرخه حتي و اتومبيل
كافي شهادتش ديدم, را ماه من بزند داد هرچي او بكند? بايد چه كار باشد, ديده را
حق و ميخورد روزه بهراحتي روزهايم ما همه كه روزي همان درست او و نيست
مجتهدي مثل و است ت حج خودش بر ديده كه نفري يك آن بخورد/ كه دارد هم
ولو كÇند اجÇرا بايد داشت نظري هر خودش او است/ حرام برايش تقليد كه است
عÇلما از بÇعضي كÇه ديدهام من كتابها بعضي در اينرو از نباشد/ پيروش هيچكس
هÇمه كه بكنند تعيين تكليفي و شود تعيين مرجعيت شوراي كه كردهاند پيشنهاد
را ماه كسي ا گر كه بگويند بيايند لذا معتقدند, همه را مذكور طريق دو نمايند/ اجرا
ديگÇر بÇعضي قول به و اطمينان بعضي قول به ديگري وسيله هر به يا كند رÅيت
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باشد/ ماه ل او روز آن است, ماه ل او امروز كه شد پيدا يقين
در نÇجومي? محاسبات بهجز كرد پيدا يقين ميشود طريقي چه به Hواقع اما
و لفÇظ بÇه فÇقط شÇرعي مساÄل در كساني كه است اين ميشود كه اشتباهي اينجا
در Âمث ولي باشد همهجا حواسش نماز در شخصي ا گر چنانكه معتقدند صورت
كÇامل نÇمازش مÇيگويند بگويد, را عبارت يا كلمه فالن مرتبه ده و صد تعقيبات
را هدف كرده, فراموش را معنا او كه درحالي نيست/ نمازي او, نماز از بهتر و است
ا گÇر ايÇنكه مÇثل است/ چسÇبيده را ظÇاهري صÇورت و وسيله و كرده, فراموش
مÇيشويد رد است فÇراوان كÇه بÇاصفا امÇا كÇن از وقتي برويد, مشهد به بخواهيد
اين بنشينيد/ همانجا و است خوب همينجا بهبه بگوييد: و كنيد توقف همانجا
آن همينطور/ هم ماه رÅيت است/ ديگري چيز هدف است, واسطه است, وسيله
كنند/ ثابت را ماه رÅيت چطور كه هستند اين دنبال هاي عد وقت آن است/ وسيله
آقايان خود است/ ال شو ماه كي شود معلوم اينكه براي است وسيلهاي ماه رÅيت
يا باشد ماه رÅيت اينكه از اعم شود حاصل يقين كه وسيلهاي هر به كه گفتهاند هم
ال شو ل او اثبات نميگويند هم باز حال اين با شود/ حاصل يقين كه ديگر وسيله هر
مردم ديد كسي ميگويند كه است لطيفهاي ماه/ رÅيت اثبات طرق از ميگويند: و
كه بعد ببينند/ را ماه هالل آمدهاند گفتند: است? خبر چه گفت: ميكنند/ استهالل
شدهايد? جمع جمعيت اينقدر كوچكي اين به ماه براي شما گفت: شد, ديده هالل
نميكند/ نگاهش هيچكس ولي ميشود بزرگ سيني يك بهاندازه ماه ما واليت در
رÅيت قابل و قشنگ خيلي ماه چهاردهم شب در واال نيست هدف كه ماه رÅيت

است/
حا كم حكم گفتهاند رسالهها در علما آقايان از بعضي كه هم ديگري طريق
درست هÇم Gظاهر و نپذيرفتهاند را آن آقايان از ديگر بعضي ه البت كه است شرع
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بر نه ماه, و خورشيد بر نه است حا كم ما بر شرع حا كم حكم اينكه براي نميباشد/
بÇايد بلكه شرع" حا كم "حكم بگوييم: خصوص اين در نبايد Áاصو خدا/ احكام
قديم خيلي از كه معنا اين به ندارد/ حجيت هم آن تازه شرع"; حا كم "اعالم بگوييم:
خÇبر آقÇايان دفÇتر بÇه مÇيكند رÅيت را ماه كه كسي كه است مشكلگشايي رسم
مÇرجÇع آقÇاي دادنÇد, خÇبر نÇفر چند كه وقتي كردم/ رÅيت را ماه من كه ميدهد

فÇتوي× نÇيست, شÇرعي حكÇم ايÇن ولي شد; ثابت من بر مسأله اين كه ميفرمايد
هÇم مÇن بر بايد ميكنيد تكيه شما كه ماتي مقد بگويد: ميتواند مقلد زيرا نيست/
ثابت من بر لذا و نگفتند كه من به دادند اطالع شما به كه نفري دو آن بشود/ ثابت
تقليد مرجع كسي ا گر باشد, الزماالجرا كه نيست فتوايي اين بنابراين است/ نشده
نÇيست/ فÇتوا مÇصاديق از اين ولي دهد/ انجام بايد را او فتواهاي ميكند, انتخاب

است/ اينطور كه ميكنند اعالم ايشان
ه توج همه عاليرتبه, دانشمند آن تا گرفته عوام من از ما, همه كه است اين
من روز, يك در كه باشد اينطوري چرا باشد/ وحدت باعث بايد امر اين كه داريم
در كÇه كسÇي تكÇليف بداند? حرام است دبي در آنكه ولي بدانم واجب را روزه
بيايد اينجا به دبي از كه كسي آن تكليف چيست? برود, دبي به اينجا از روز همان

چيست?
كه است اين پيشنهادات از يكي شده/ زيادي پيشنهادات مسأله اين دربارة
شده رÅيت ماه االÐن كه كنند اعالم شد, رÅيت كه زمين كرة جاي هر در ماه هروقت
خيلي ه البت كه است نظر يك اين باشد/ عيدفطر زمين كرة تمام در دقيقه همان از و
درست اينكه مبتنيبر است راهحل نحوه يك ولي بپذيرند همه كه است بعيد هم
حكÇم فطر) (عيد ال شو ل او روز در و روزه واجب حكم رمضان ماه در كه است
است بوده نظر مد نيز ديگري واجب حكم اينها, ضمن در ولي هست, آن حرمت
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كÇدام جÇهان اوضÇاع به بسته كه ببينيم بايد حاال است, مسلمين بين وحدت آن و
راهنماست/ مسأله حل در نكته اين خود است? واجبتر واجب,

آن شد, رÅيت ماه جا هر در كه است اين كردهاند, پيشنهاد كه ديگري راهحل
موقع كه است صبح اذان از قبل يعني ÇÇاست شب آنها براي دقيقه آن كهدر اما كني
ميكند حل را مسأله مقداري يك هم اين ميشود/ حساب فطر عيد ÇÇ نيست روزه
كه آنجايي و است شب كه آنجايي ميكند: قسمت دو به را زمين كره هم باز ولي
است اين ميباشد منطبق نيز نجومي قواعد با و است متعارف آنچه البته است/ روز
نÇزديكي از مراد ولي است/ معتبر نزديكش اما كن شد, رÅيت ماه جا هر در  كه
نزديك شهر اسالم نه? يا است نزديك تهران به كرج بگوييم است? چقدر اما كن
آن مغرب طرف به شد, رÅيت ماه هرجا بگوييم كه است آن دقيقتر نه? يا است
بÇراي شÇد, رÅيت تÇهران در مÇاه ا گر يعني نه/ مشرقش, طرف به و است ت حج
و هÇمدان كرمانشاه, براي ولي نيست ت حج و/// گناباد شاهرود, سبزوار, مشهد,
كÇمك بÇه بÇايد Gبدو ولي است/ فعلي متداول طريق اين ه البت است/ ت حج تبريز
از رمضان يا ال شو ماه حلول كه كنيم بررسي هيويها) (رياضيدانها, صين متخص
خروج از يا است ماه شروع مقارنه, از ماه خروج بهمحض آيا است? لحظهاي چه
اختالف رفع مقام در سپس هالل? رÅيت يا عاع) الش (خروج عاع الش تحت از ماه

فرمايند/ اعالم رياضي علمي فقهي, نظرية



عÇيد جÇمعه روز در (مÇجذوبعليشاه) تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقاي جناب سخنراني متن /1
/1381 آذر 1ë با مطابق 1ê23 فطر سعيد

عيدرمضان1

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

مسلمين همة و شيعيان فقرا, حاضرين, باالخص همه به را فطر سعيد عيد اين
كÇه آنÇهايي چÇه شÇنيد خÇواهÇند يا ميشنوند را صدا اين كه آنهايي چه ÇÇ جهان
تÇبريك ميگويم/ تبريك ÇÇ است يكي روحمان درواقع اينكه براي نميشنوند,
كÇه داد مÇهلت مÇا بÇه را ديگÇري رمÇضان مÇاه خÇداونÇد الحÇمدهللا كه بدينجهت
رتر Ôپ كرديم فراهم دنيا آن براي انشا¾اهللا كه را جامهدانهايي بپردازيم/ بهعبادتش
هÇم را خÇدا شكÇر باشد/ مبارك همه بر انشا¾اهللا كنيم/ بهتر را راهمان توشة  كنيم/

است/ شكرگزاري عيد درواقع عيد اين ميكنيم/
دعايي بعد و ميدهيم قسم را خداوند ل او شد, خوانده كه عيدي نماز قنوت در
Çه آل و هÖيلÇ ع Ôياهللا لَّ ص د حمَّ Ôم ل و Gعيد ن âمي ل Öس Ôم Öل ل Ôهت Öل ع ج âذي الَّ م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب /// مَّ Ôه ×لل ا ميخوانيم: را
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بر درود با صلوات, با را دعايي هر ل او / د مَّ ح Ôم لي× ع ي ل صَّ Ôت Öن ا Gدâزي م و Hترام ك و Hف ر ش و GرÖخÔذ

ميگوييم: ماندهايم/ ل او قدم همين در ا كنون ما ولي ميكنيم/ آغاز او آل و پيغمبر
ولي نميگذاريم فرقي ديگر روزهاي با روز اين بين ما خدايا ; م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب /// مَّ Ôه ×لل ا

روزي ميدهيم/ قسم را تو روز همين حق به دادي, قرار عيد را روز اين خودت تو
و اسÇالم ديÇن بÇراي را رات قرÇم ايÇن خودت و دادي قرار عيد را آن خودت  كه
مÇيدهد شÇرف روز يك بÇه كÇه تÇوست امÇر ايÇن يÇعني گذاشÇتي, د(ص) محم
مكاني به چنانكه ميدهد شرف مكاني و زمان به كه است تو امر كه همانجوري
هÇمهجا خÇدا است, خÇدا ملك جا همه آنكه حال و خدا خانه اهللا, بيت ميگوييم

است/ خانهاش
مسÇلمين از هاي دÇع امÇا كرديم/ دعا و داديم خداوند به را قسم اين امروز ما
كدام حق به ولي ; م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب كه گفتند هم آنها خواندند/ را دعا اين ديروز جهان
امÇتياز از غير دارد ديگري امتياز جمعه ه البت جمعه/ يا پنجشنبه داديم? قسم يوم
كه هم ما خود است/ نداده قرار عيد بيشتر را روز يك كه خداوند ولي عيدفطر روز
دو اين حق به يومين, نÖي ذ ه× ق ح ب نميگوييم: و امروز حق به , م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب ميگوييم:
كدام هر گرفتند? عيد را (پنجشنبه) ديروز كه آنها يا ميگوييم راست ما حال روز/
بر امروز ما باشد عيد ديروز ا گر ميگويد/ دروغ ديگر يكي آن ميگوييم راست
امروز خدا كه درصورتي دادي, قرار عيد را امروز گفتيم: خدا به بستيم, دروغ خدا
او از و ميكنيم دعا بعد ميبنديم/ دروغ خدا بر بهسادگي ما است/ نداده قرار عيد را
كه روزي و كردند را گناه اين ديروزيها و است عيد امروز يا و ميخواهيم/ چيزي
هم را او دروغشان همان حق به تازه و بستند دروغ خدا بر بود, نداده قرار عيد خدا
ضÇمني بÇهطور مÇا آيÇا است/ مسÇلمين ما از گناه كيست? از گناه اين دادند/ قسم

جزÄي/ دروغ ولو است گناه خدا بر بستن دروغ نكرديم? تكذيب را ديروزيها
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ميكند فرق Hمعن زيرا نكنيد پيش و پس را "واو" يك قرآن در گفتند: اينكه
كÇه گÇناه ه تÇالب است; گناه و خداست بر بستن دروغ نحوه يك كه است اين براي
ا گر كه همانجوري شرعي/ معمولي گناهان نه است, عرفي گناه ÇÇ منظور ميگويم
خÇمرة به هم را ما ميشويم, رنگي همه درآورند, و كنند فرو رنگ مرة Ôخ به را ما

درآوردهاند/ و كرده فرو  گناه
خريدار لطف زهي و پرعيب كالة زهي خÇريدي و ديÇدي تو عيبيم همه سراسر

براي است/ قوم عقالي برعهدة اين شود? انجام بايد اينكار چرا Áاصو ولي
امÇام آن هÇرچÇه و ميكنيم اقتدا جماعت امام به نماز در كه همانطوري ما اينكه
را جÇامعه هدايت كه كساني به جامعه, در همانجور ميكنيم, گوش هم ما بگويد
مجالس در وقتي ميكنيم نگاه دانشمندان, علما, يعني گذاشته آنها عهدة به خداوند
خدا راه در كه علمي هر Áاصو ولي ÇÇ روحانيون يعني Hعرف علما, ميگوييم مذهبي
از خÇودش نÇيت به بستگي هم طبيب ميشود; حساب علما جزو صاحبش باشد
وظيفه اين ميكند/ كمك بندگانش به خدا راه در اينكه براي ميشود حساب علما

بردارند/ فكري يك و بنشينند كه است علما
پÇانزده هÇر از يÇعني هسÇتيم/ جÇهان مسÇلمين پانزدهم يك شيعيان ما االÐن
مسÇلمانان خÇوشبختانه هسÇتند/ مÇا بÇرادر هÇم آنها است/ شيعه نفر يك مسلمان
وحÇدت همين خود كه كنند فراهم خودشان بين ي تاحد را وحدت اين توانستند
وحدت همين است/ كرده اسالم ه متوج را دنيا بكند ديگري اقدام هيچ اينكه بدون
تÇعطيالت جÇز¾ مÇلل سÇازمان كه شد موجب امر اين در مسلمانان يكپارچگي و

كند/ اعالم را عيدفطر خودش رسمي

/110 آية عمران, آل سورة /1

هستيد تي ام بهترين (شما 1 اس ×لنل Öت ج رÖخÔا ¹ مَّ Ôا رÖي خ ÖمÔت Öن Ôك فرموده: خداوند اينكه اما
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در سياست فانه متأس ه البت هستيم? ما Hواقع آيا كرد) خارج مردم براي خداوند  كه
مسلمين جلبنظر اينكه براي دنيا رجال از خيلي چنانكه است/ كرده نفوذ همهجا
به دعوت بود نوشته روزنامه اسراÄيل, در حتي ميگويند/ تبريك را عيدفطر بكنند
ايÇنكه بÇراي است خÇوب سÇياسي لحÇاظ از ه تÇالب ايÇن خÇوب بودند/ كرده افطار
لخ همين كه است اين نشاندهندة ديگر طرف از ولي دارد/ ثوابي هم دعوتكننده

ميدهد/ تكان و داده تكان را دنيا ميكنيم مسلمين ما كه هم لخي و
بهنظر هم آن گرچه نميآيد/ پيش مشكلي رمضان ماه ل او به راجع بنابرقرآن
مÇثل مÇيگويند ك" يومالش" را آن اينكه براي باشد/ مسأله است ممكن بعضيها
پنجشنبه گفتند بعضيها و است رمضان ماه ل او چهارشنبه گفتند بعضيها كه امسال
رمضان ماه ل او گروه كه معني اين به شد حل فطر عيد در تفاوت اين خوشبختانه و

روز/ 29 دوم گروه و گرفتند روز 30 را
ك يومالش كه فرمودهاند و داده نظر علما آقايان Gاخير هم ك يومالش مورد در
نوافÇل و مستحبات جز¾ نبوده رمضان ماه كه شد معلوم بعد ا گر بگيريد/ روزه را
ه تÇالب نÇدارد مشكÇلي آقايان اين بهنظر ك يومالش روزه بنابراين ميشود/ حساب
من قديم, در اما كردند/ را رعايت اين Hغالب نيز مردم و دادند منطقي خيلي فتواي
آغاز رمضان ماه آيا كه كرد تحقيق بايد ميگفتند: بعضيها كه ديدم را رسالههايي
آن رمضان ماه نيت به بشود, ثابت او بر اينكه از قبل كسي ا گر و نه يا است شده
درست مÇنطقي لحÇاظ از هم اين ه البت است/ كرده حرامي كار بگيرد روزه را روز
بگÇوييم نÇيست واجب مÇا بÇر روزه كÇه را روزي نميتوانيم ما اينكه براي است
ل او ما اينكه براي است, محال امروز دوران در عملي لحاظ از ولي است; واجب
ذ كر درقرآن چيزي ال شو ل او و فطر عيد آمدن در ميگيريم/ روزه را رمضان ماه
هÇم مÇورد ايÇن در كÇه شد ذ كر قرآني آيه در رمضان ماه ل او به راجع ولي نشده
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/18ë آية بقره, سورة /1

بÇود, شÇاهد كÇه كسÇي ,1 Ôه Öم Ôص ي Öل ف رÖه الشَّ ÔمÔك Öن م د ه ش Öن م ف ميفرمايد: قرآن است/ صحيح
كسي كه بگوييم قرينه به بايد هم اينجا در خوب بگيرد/ روزه را رمضان ماه آمدن
دودو Âمث كه شاهديم ما باشد/ يعنيشاهد چه? يعني " د ه ش" افطاركند/ بود, شاهد  كه
مÇجموع مÇثلث كÇه خÇوانÇدهايÇم مÇدرسه در است/ شÇهادت اين تاست/ چهار تا
فÇرموده كه مسيري آن در خداوند امروز شاهديم/ ما است/ درجه 180 زوايايش

/31 آية بقره, سورة /2

آدم به خداوند را جهان كليدهاي را, جهان اسامي همة كÔلَّه×ا2, ¾ا م× Öس  Öاال م اد × م لَّ ع كه است

م Çلَّ ع چÇهجوري پس نميدانست/ Gظاهر كه شد خلق ل او كه آدمي خوب داد/ ياد
اينكه يكي چگونه? ميدهد/ ياد را همهچيز بشر نسل به خداوند يعني شد? ممكن
جÇلو خÇود بشÇر ايÇنكه, ديگر و ميكنند ابالغ را خدا اوامر كه ميآيند پيغمبران

ميكند/ كشف را همهچيز علمش با و ميرود
كÇه نوشتهاند رسالههايشان در فقها آقايان , Ôه Öم Ôص ي Öل ف رÖه الشَّ ÔمÔك Öن م د ه ش Öن م ف درباره
رÅيت يكي ميشود: ثابت طريق چند به ÇÇ ال شو ماه چه و رمضان چه ÇÇ ماه آمدن
رÅيت به اطمينان بعضيها قول به يقينو كه وسيلهاي هر با اينكه ديگر ماهو هالل
افÇطار كÇرديد, رÅيت را ماه هالل وقت هر نفرمودند: شود/ حاصل ما براي هالل
ماه هالل ديدن كنيد/ افطار بوديد شاهد را ال شو ماه آمدن هروقت فرمودند:  كنيد/
هم ديگري طريق از است ممكن مطلب آن كه مطلبي اثبات براي است وسيلهاي
Âمث كه است دقيق آنقدر محاسباتي دستگاههاي و كامپيوترها امروز بشود/ اثبات
كÇردند/ اصÇالح را عÇيبش زمين از بود آمده فرود ديگر كرة در كه را ماهوارهاي
تفصيل و طول اين با را ماهوارهاي اينجا از كه رسانده بهجايي را بشر علم خداوند
يقين ما براي ميتواند علم اين خوب ميدهد/ ادامه را كارش آن و ميكنند اصالح
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وي, يÇ ه آقÇايان ا گÇر بÇنابرايÇن كند/ حاصل ميگويند كه را اطمينان آن يا بياورد
ايÇن در چÇون است, عÇيد امÇروز گÇفتند: Hفق مت خواندهاند, هيÃت علم كه آقاياني
هالل ديدن اينكه براي است/ يقينآور ما براي هستند, بره خ آقايان آن موضوع,
آمد و رفت خيلي كه جاهايي در كسي است ممكن است/ وسيله نيست, هدف ماه
بايد حال ببيند, را ماه نتواند كسي Âاص و باشد پوشانده ابر هم را ماه و باشد ندارند,
امروز بگويد: وقت آن درآمد كه كامل بزرگي به ماه كه كند صبر روز چهارده او
بگÇويد مÇيتوانÇد راحت خÇيلي ديد بهوسيلهاي را ماه انسان ا گر است? عيدفطر
كه آنهايي به كند مراجعه نيست, عيد بگويد نميتواند نديد هم ا گر است, عيدفطر
از تقويم براي كميسيوني شده پيشنهاد كه است اين ميدانند/ Hدقيق را حسابها اين
حÇضرت ة وصيÇت بÇه شÇمسي 1331 سÇال در مÇن ه تÇالب شود/ تشكيل آينده سال
ابوالقاسم د سي حاج آيتاهللا مرحوم به و نوشتم وقت, دولت به نامهاي صالحعليشاه
ديگÇر GعدÇب و شÇد انÇجام هÇم كÇوتاهي دورة يك كردم/ را پيشنهاد اين  كاشاني

شد/ فراموش
تفاوت اين را, اختالف اين خودت خدايا ميخواهيم خدا از ما جهت هر به
و گفته دروغ آن كه باشد معتقد يكي مسلمان گروه دو نگذار خودت كن/ حل را,
چÇنين HتÇراحÇص هÇيچكسي ه تÇالب بسته/ دروغ خدا بر اين كه باشد معتقد ديگري
خدا بر گرفتهاند, عيد ديروز دبي در چون Âمث كه نميگوييم هيچوقت ما نميگويد/
و (جمعه) " م ÖويÖال ا ذ "ه× كه ميگوييم ما وقتي است/ همين معنيش ولي بستهاند دروغ
هم مشكل اين انشا¾اهللا نميشود/ كه "هذا" تا دو (پنجشنبه) " م ÖويÖال ا ذ "ه× ميگويند آنها

بشود/ رفع
حÇضرت چÇيست? فÇطر مÇعناي عيد, معناي چيست? فطر عيد معناي اما و
العÇيد بل الجديد بس ل ن م ل العيد ليس فرمودند: نوروز عيد مناسبت به صادق(ع) جعفر



ايران عرفان 20

كسÇي براي عيد بپوشد, نو لباس كه نيست كسي براي عيد الوعيد, عذاب ن م ن ما ن م ل

عÇيد را امÇروز مÇا بÇاشد/ درامÇان خÇداونÇد عذاب وعيد از كه كند كاري كه است
مÇا بÇراي فÇرمودند صÇادق(ع) جعفر حضرت كه عيدي آن اميدواريم ميگيريم/
خداوند و گذرانديم شده, گفته عبادت ماه سراسر كه را ماهي يك اينكه براي باشد/
را عÇبادات اين انشا¾اهللا خداوند بوديم, زنده ديگر رمضان ماه يك كه داد توفيق
,HالبÇغ روزة ه تÇالب نگÇرفتند/ كÇه آنها چه و گرفتند روزه كه آنهايي چه كند/ قبول
مÇيخوردند, را اناري است/ شده گرفته آب انار مثل است روزه ظاهري صورت
جÇايش سÇر شÇوخي بÇهعنوان و مÇيكردند فÇوت آن در بÇعد ميگرفته, را آبش
اين نميخورد/ گول كه خدا ولي ميخورديم گول بوديم, بچه كه هم ما ميگذاشتند/
مÇغز كه است لمبو آب انار همان شبيه Hغالب ما روزة اين ما, نماز اين ما, عبادات
كه هستيم كي ما برميآيد/ همين ما از خدايا ميكنيم عرض خداوند با ولي ندارد/
آن خÇودت كÇن/ درسÇتش خودت برميآيد, همين ما از كنيم? تو بندگي عاي اد
كÇن: قبولش و كن اضافه اين به را آن است, الزم عبادت براي كه را تي ني خلوص

نا/ م بَّل ق ت

مÇاه ايÇن در كÇه بÇوديم ايÇن نيت به ل او از و گذرانديم را ماهي جهت هر به
كÇرديم/ تÇمام را قÇرآن كÇامل دورة يك آوريم/ بجا را مستحب و واجب عبادات

كند/ قبول خداوند انشا¾اهللا
كه هم Gاخير نوشتهاند/ كتابها و فرموده چيزها خيلي هم روزه خواص درباره
شÇده گÇفته زيÇادي مطالب گروهي رسانههاي در و جرايد در مختلف مقاالت در
حÇضرت بله بدني/ نفي هم آن كردند, ه توج روزه نفي جنبة به Hعموم ولي است/
است ما براي اين ولي باشيد, تندرست تا بگيريد روزه وا, ح ص ت وا Ôوم Ôص كه فرمودند
كÇم غذايت وعده يك كه نشو ناراحت فرمودند: لذا هستيم/ پاييني مرتبه در  كه
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روزه حÇقيقت ولي آن/ بÇهجاي ايÇن مÇيكني/ پÇيدا سÇالمتي عوض در ميشود,
لÔبس/ و خلع مورد در الهي امر از است جلوهاي

ميگويد: كه ميرسد بهنظر هم كفرآميز كه هست شعري لبس و خلع مورد در
دگÇرستي خÇداي تÇازه مÇرا لحظه هر داري تو كه خدايي كهنه آن از بيزارم
كÇه است مÇتفاوت خدا سمت به طرق و راهها اينكه به دارد اشاره بيت اين
راه يك نÇفس هÇر در انسان است/ شخص هر سهاي فن بهاندازه بعضيها بهقول
بÇاقي لت او وضع همان بر كه تو ميگويد: بيت اين در دارد/ خدا بهسوي تازهاي
و ي ادÇم لحÇاظ از دارم/ خÇدا بÇهسوي جديدي راه س فن هر با من را كدي, هستي
همه اينها ÇÇ عصبي چه و عضالني ياختههاي چه ÇÇ ما بدن ياختههاي هم جسمي
جÇديد سÇلول بÇه را جÇايش و مÇيميرد سÇلول يك ياخته, يك ميشوند/ عوض

ميآيد/ جايش به ديگري ميميرد يكي اجتماع در كه نحو همان به ميدهد,
يÇعني لÇÔبس مياندازيÇم/ دور به و ميآوريم در داريم كه را آنچه يعني خلع
معنوي عوالم در طبيعتو تمام در لÔبس و خلع قاعدة اين ميپوشيم/ جديدي لباس
خلع را خودمان خوديت ما تمام ماه يك است/ خلع نمايانگر روزه است/ برقرار
مÇيكشد, غÇذا بÇه دلمÇان مياندازيÇم/ دور را خودمان اميال و عادات ما ميكنيم/
از بÇعد ميكنيم/ را كار اين ماه يك نميآشاميم/ آب ميشويم, تشنه نميخوريم/
خÇلع بود, كردني خلع بود, دورانداختني آنچه ما خدايا يعني ميآيد/ عيد اين آن
لبس حاالوقت نداشتيم, قدرت نتوانستيم, هم ا گر و كنيم خلع خواستيم ما  كرديم/

درآور/ جديدي لباس به را ما بفرست/ ما بر را رحمتت انوار خدايا است/ شده
غذا, مثل قيودي كند/ زندگي آنها با است ناچار كه دارد فراواني قيود انسان
عادت ميآورد/ عادت قيود اين رعايت ما براي و هست قيود اين خواب/ و آب
به دنيا ديگر اما كن بعضي در بخوريم/ غذايي شب ظهر, صبح, وعده سه كه داريم
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شÇده فراهم ما براي عاداتي جهت هر به شب/ و صبح دارند: عادت غذا وعده دو
انسÇان بÇر مقتدر سالطين از هم عادت است/ همينجور هم خواب و آب است/
هستند/ عادت" "اصالت به قاÄل روانشناسي مكاتب از بعضي در كه بهنحوي است
اداره ÇÇ غÇيرمحسوس چه محسوس, عادتهاي چه ÇÇ عادتها را ما زندگي تام يعني
بدون اوقات خيلي اينكه براي است/ الزم موارد بسياري در عادات اين ميكنند/
هÇر ÂثÇم بدهيم/ انجام نميخواهيم آنكه حال و ميدهيم انجام را عادت آن اراده
ولي ديگر/ جايي به برويد كه گرفتيد تصميم روز يك ميرفتيد, اداره به صبح روز
رمضان ماه ولي است/ عادت روي از اين هستيد/ اداره راه در ميبينيد وقت يك
كÇه را عباداتي ميكند/ عوض را غذايمان را, خوابمان ميكند; عوض را ما عادت
فÇقرا ه تÇالب قÇرآن خوانÇدن Âمث ميدهيم/ انجام ا كنون نميآورديم بهجا قديم در
يك كÇه مÇيكنند سعي رمضان ماه در ولي بخوانند سحرها آيه, يك ولو موظفند
نماز اوراد جزو Âمث دارد اثر خيلي عادت هم عبادت در حتي بخوانند, تمام جز¾
اهللا كبر بار پانصد ميبينيد وقت يك اهللا كبر, بگوييد مرتبه چهار و سي ميخواهيد
عادت ندارد, كار اراده اينجا در ميچرخد/ دستتان همينجور هم هنوز و  گفتهايد
بÇتوانÇيد تÇا ميكند تقويت را اراده عادت, اين شكستن ولي ميكند/ كار خودش

بدهيد/ انجام اراده با را چيزهايي
هست هم رمضان" "عيد اسمش ه, البت گذاشتند? "فطر" را عيد اين اسم چرا اما

شاعر: آن قول به است/ ال شو ماه ل او اينكه  گو
است رمضان عيد كه ال شو ة غر چون است دگÇران كام و من كام به معشوق

/1 آية فاطر, سورة /1

,1 ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ ر اط ف× ه×ل ل Ôد Öم ح Öل ا ميفرمايد: درقرآن خميره/ فطرت, يعني فطر
اين به باشد/ مات مقد با كه خلقتي داد, خلقت آفريد, را زمين و آسمانها كه  كسي
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را آرد بكند; خودش را كارها تمام ا گر بپزد, بخواهد نان كسي ا گر Âمث كه معني
است/ نÇان ايÇن اطرÇف او بÇياورد, بزند تنور به كند, اضافه مايه كند, خمير بريزد,
ما كه است عيدي اين است/ شده آفريده آن از انسان كه آنچه يعني انسان فطرت
لحÇظه هÇر در خÇداونÇد كه داريم ه توج Á او و ميكنيم برگزار فطرتمان بهشكرانة
را چيزي هر خداوند كه است ما فطرت جز¾ اين كند/ نابود را ما حيات است ممكن
در باشيم/ اين ياد به بايد ببرد/ بين از فوري است ممكن را, ما جمله از آفريده  كه
را خÇودمان مÇا هÇم مسير اين در كه است همنوع به شفقت و م ترح انسان فطرت
را فÇطريهاي حÇتي و كنيم درك را آنان زجر كه ميدهيم قرار گرسنگان همسنگ

است/ منظور همين براي ي تاحد ميدهيم كه هم
ل Ôك كه فرمودهاند واقعي/ اسالم يعني است ايمان ما معنوي فطرتهاي از يكي
فÇطرت بÇر مÇولودي هÇر , هÇ ان ر× ص نÇ Ôي و هÇ ان د× و ه Ôي و ه ان س× ج م Ôي Ôاه بو× ا و ¸ رÖط الف لي× ع ÔدولÔي ودÔل Öو م

مادرش و پدر نفوذ و تربيت اثر در بعد ميشود, زاييده خدا به ايمان بر است,يعني
ميكنند/ نصراني يا يهودي يا ميكنند مجوس را او كه است

شكÇرگزاري آن يÇادآوري هست/ هم ايماني فطرت اين يادآوري عيدفطر
از قبل ا گر ما كنيم/ عبادت را ديگر ماه يك دادي مهلت ما به خدايا كه هست هم
ÇÇ است عÇبادت مÇيكنيم خÇيال خÇودمان كÇه را عباداتي بوديم, رفته رمضان ماه
انجام ÇÇ ميگوييم عبادت شدنها راست و خم اين به كه ببخشد را ما انشا¾اهللا خداوند

بوديم/ نداده
ÁوÇاص و بÇرويم بÇين از است مÇمكن لحظه هر كه داريم ه توج فطرت به ما
ايÇن بهشكرانÇة است; ايماني فطرت اين دارد/ پيش در مرگ شده آفريده هرچه
غÇالب, وتÇق از است صي خÇمش مÇقدار آن و دادنÇد قÇرار فطريه ايماني, فطرت
ايÇنكه براي ميآورند, گندم زارعين گناباد در Âمث ه البت داريم; كه غالبي خورا ك
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بÇوده هÇمينجور هÇم قÇديم در اصل در نميكنند/ محاسبه را فطريه پول, به آنها
آن از ميخوردند خود كه غذايي يعني ميآوردند خرما هم پيغمبر زمان در است;
يا گندم اينكه امكان تهران مثل بزرگ شهرهاي در چون حاال ما ميآوردند/ غذا
هر و خود كه غذايي آن از ميكنيم/ پول به تبديل را آن نيست, بياوريم, نان يا آرد
بهدنيا انساني فطرت به و بوده ما خور نان عيد شب در كه انساني, هر نفسكشي,

ميدهيم/ را مقدار اين فطر عيد در او فطرت بهشكرانة آمده,
غير است انسان معنوي فطرت جزو ايماني فطرت چون گفتهاند كه است اين
كه كساني يعني برسد, مÆمنين مصرف به فطريه كه است بهتر او, جسمي فطرت از
زكات مثل ه شرعي وجوهات ساير مانند مصارفش تمام اال و نرفته بين از فطرتشان

است/
عادات از بسياري كه است اين براي ي حد رمضان ماه گفت ميتوان Hمجموع
دومرتبه يا ترك ماه اين در ÇÇ زندگي عادات چه خورا كي عادات چه ÇÇ را قديممان
و شÇديم بيدار سحر Hالزام رمضان ماه اين در وقتي Âمث بدهيم/ قرار بررسي مورد
كنيم حفظ هم بهبعد حاال از را سحر بيداري عادت اين كرديم, احساس را ت لذ اين
يÇعني بÇرگرديم/ هم حاال ميخوانديم وقت به نماز Âقب Âمث كه عادتي آن به ولي
رمضان ماه از قبل از زندگيمان برنامة و عادات از جديدي ارزشيابي بررسيو يك

بشود/ ما آينده براي برنامهاي تا بكنيم رمضان ماه خود و
هÇم خÇودش بÇپردازيÇم, عÇبادتش به كه بدهد توفيق ما به خداوند انشا¾اهللا
نÇيت مرا, كار كن اصالح است: آمده دعاها از يكي در كند/ درست را ما عبادات
تÇو خÇداونÇدا كÇه را نمازي آن نميتوانم من نميتوانم, هم را اصالحش من مرا,
/ ون Ôص ل Öخ Ôم Öال ك Ôب×اد ع ÔهÖن م اذ تع× Öاس ا مَّ م ك ب Ôوذ Ôع ا ميبرم: خودتپناه به بازهم بخوانم,  گفتهاي
برو ميگويد: شيطان به خداوند آنها مورد در درقرآن كه هستند كساني مخلصون



2ë رمضان عيد

بر است/ امتحان بهعنوان كن, گمراه ميتواني را كدام هر ميتواني ا گر مرا بندگان
است/ مÇخلص از باالتر مخلص من/ مخلص بندگان جز يافت خواهي دست آنها

/ 83 آية ص, سورة ;ê0 آية حجر, سورة /1

را همه تو, مخلص بندگان بر جز ,1 ن âصي ل Öخ Ôم Öال Ôم Ôه Öن م ك ب×اد ع ×الا ميگويد: هم شيطان خود
قرار خودش حمايت تحت خداوند را مخلص بندگان اين شد چطور ميكنم/ اذيت
چه اينها نميدانيم كه ما خدايا ميگوييم: خدا به هم ما بردند/ پناه خدا به چون داد?
بÇه ميبريم/ پناه همانجور هم ما بردند, پناه هرجور ولي بردند پناه تو به جوري

كند/ اصالح را ما خداوند انشا¾اهللا شيطان/ شر از ميبريم پناه خودت



مÇطالعات عÇالي "مÇدرسه در مÇيالدي 2002 سال نوامبر ماه در كنفرانسي بهصورت نوشتار اين /1
گرديد/ اراÄه هلندي زبان به ترجمه و انگليسي زبان به هلند در موسيقي" و فيزيك

وحدتدركثرتوكثرتدروحدت1

گلوباليزاسيون تا وجود وحدت از

دكترسيدمصطفيآزمايش

جانبوحدتبايدرفت?تضادوتخاصمياودادوتفاهم? به ازكدامبستر

است آن كالم توضيح خالصه بهطور است/ فلسفي Âكام بحثي وجود وحدت
قابليت نيستي و است; بودن شأن شايسته هستي نيست/ نيستي, هستي,هستو  كه
نميتوانÇد نيستي ديگر عبارت به نيست/ بديندليل و ندارد را وجود فيض قبول
هستهÇا هÇمه بر شمول هستي, و است راجع هستي دايره به هست هرچه باشد,

نÇوربخش, جÇواد دكÇتر تصحيح ايجاديه, رساله ,2 ج ولي, اهللا نعمت شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /2
/2ì ص ,13ëì تهران,

حÇدود اعÇتبار به موجودي هر نيست>/2 خود او غير اوست هست <هرچه دارد/
مينمايد/ زنداني و مقيد را مطلق وجود خويش

اصÇحاب نÇزد آتش; پÇÇيش در بÇÇنه آب از كÇن پÇر و بسÇاز جÇامي يÇخ ز
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/23 ص جواب, و سÆال رساله ,2 ج همان, /1

درياب1 باشند يكي دو هر چون دو كه هÇر حÇال از مÇپرس بگÇدازد چو
مÇيباشند/ نÇامتناهي كÇه مÇيشود تعبير ه الهي حسناي اسما¾ به موجودات از
مÇانند موجودات موجودات/ يعني د مقي هستي و مطلق; وجود يعني مطلق هستي

است/ اقيانوس مانند وجود و دريا امواج

تÇهران نÇوربخش, جÇواد دكÇتر تÇصحيح الحكم, فصوص من ل او فص شرح رساله ,ê ج همان, /2
/32ê ص ,13ë7

دريÇÇاب2 حÇÇباب ايÇÇن در آب آن آب يك دو هر حباب! و است موج
قبول نميتواند و است واجبالوجود يعني است بودن به ناچار مطلق هستي
و بÇاشد نÇميتوانÇد Hذات يعني است نبودن به ناچار نيستي كه همچنان كند/ نيستي

است/ الوجود ممتنع

/32ë ص الحكم, فصوص من ل االو فص شرح رساله ,ê ج همان, /3

است3 نÇبوده چÇون بهخويش معدوم است الوجÇÇود واجب بÇÇه مÇÇوجود
اشÇيا¾) اعيان يا ثابته (اعيان موجود به ناظر Öكثرت و وجود به ناظر Öوحدت
هست/ هستي هست; چوب هست; سنگ هست; درخت ميگوييم چنانكه است/
در تÇفاوتها است; هماهنگ و يكسان بودن يعني هستي اعتبار به چيز همه پس
وحدت نماينده وجود ميشود/ تعبير "ماهيت" به آن از كه است هستي ظهور نحوه

ميباشند/ كثرت نمايانگر تها ماهي و
است/ هسÇتي سكÇه دوروي از بÇحث كثرت و وحدت بحث ترتيب اين به

/ë0 ص توحيد, رساله ,2 ج همان, /ê

بهحقيق¹الحقايق>/4 واحد و صور به متكثرهاند <اعيان,
كÇلماتي خÇصوص ايÇن در بÇينشمندان و عرفا همه است/ قديمي بحث اين

است/ عظيم چه من شأن هم, منز و پا كيزه /ë

اشÇعار تÇا ج حال منصور اناالحق و بسطامي بايزيد أÖني5 ش مظ Öع ا ا م× ي ان بÖح× Ôس از  گفتهاند/
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امÇام و قين المحق شيخ اما تويي>/ هستي; چه هر اي! چه <ندانم قبيل از فردوسي
يÇن محييالد بشيخ المشهور االندلسي الطاÄي علي بن د محم عبداهللا ابو دين الموح
را بÇحث ايÇن بÇار نÇخستين بÇراي ا كبر" "شيخ به معروف و ه سر اهللا س قد العربي

نمود/ تشريح و فصلبندي و تبويب و تدوين حكمي گفتار يك بهصورت
و عÇراقÇي ين فخرالد و قونوي ين صدرالد مانند متألهان و عارفان از بسياري
بÇه و/// جÇامي ين نورالد و پارسا د محم خواجه و ولي نعمتاهللا ين نورالد د سي شاه

پرداختند/ ين محييالد گفتارهاي تفسير و تشريح

د بحثنظريومجر

مباحث است/ نظري مبحث يك به پرداختن امكان, و عدم وجودو در بحث
و دانسÇتن يÇعني هسÇتند د جرÇم حÇال عÇين در و عميق مباحثي فلسفه و حكمت
مانند اين است/ يكسان ديگر حيثي از ولي سودمند حيثي از ا گرچه آنها ندانستن
چه شمال قطب نواحي در زيرزميني رودخانه يك آبهاي در كه بدانيم كه است آن
سÇانتيگراد درجÇه چند خورشيد كوره درون اينكه يا ميكند; زندگي ماهي تعداد
ولي و//// هست ستاره ميليارد چند مشتملبر كهكشان يك يا دارد وجود حرارت
از بتوانيم ما چگونه كه است آن ميآورد بهوجود را تجربي علوم كار اساس آنچه

كنيم/ بهرهبرداري خورشيد انرژي
آن و ايÇÇن بÇÇاشد عÇÇقل اعÇÇÇتبار چنان ميگويي كه وحدت  كثرتو
رفت يÇÇاد از مÇÇرا او يÇÇاد غÇÇÇÇير رفت بÇاد بر من زهد و عقل و علم

/ì0 ص توحيد, رساله ,2 ج همان, /1

بÇجو1 اشÇيا هÇمه از حÇقيقت يك بÇجو مÇا از حÇباب و مÇوج و قطره
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ع يعنيتنو  كثرت

كÇثرت نيست/ ارقام و اعداد يعني منفصل كيفيت جنبه بر ناظر فقط  كثرت
يا ميكنند زندگي شخص ميليون يك جامعه يك در بگوييم كه نيست آن بهمعني
و ات صوصيÇخ در بÇحث مÇيگيرد/ شكÇل مÇوج ميلياردها اقيانوس يك روي بر
هÇر و دريÇا روي در مÇوجي هر ديگر بهعبارت است/ امواج و افراد ويژگيهاي
اتي خصوصي داراي جامعه افراد از فردي هر و هستي عالم موجودات از موجودي
هر آينه <هر مييابد/ تمايز ديگران از ات خصوصي اين به بنا و است خويش ويژه

/ë1 ص توحيد, رساله ,2 ج همان, /1

الصوره في تين مر يتجلي ال نيز: و فيالتجلي تكرار ال عرفا: گفته به باشد>1 عالمي فردي
بلكه ندارد; وجود هم به مشابه چيز دو يا نميشود تكرار چيزي هرگز يعني واحده,

است/ استثنايي و ويژه و خاص Âكام چيزي هر
هستي ظهور از عبارت كثرت ميباشد/ ع تنو مفهوم به كثرت ترتيب اين به
عالم در است/ كثرات همه جوهر از عبارت وحدت و است; گونا گون مراتب در
آب مÇانند مÇييابند يگانگي و ميبازند رنگ كثرت و ات خصوصي همه وحدت
صÇفات; و اسÇما¾ و افعال و آثار لباس در وحدت ظهور و بروز در اما اقيانوس/

مييابند/ پيدايي و بروز مختلف ات خصوصي

است عاملفروپاشي نيست; عاملپويايي تضاد

زيرا نيست/ كثرت ميگردد مردمان افتراق و اختالف سبب آنچه درحقيقت
منجر تضاد به كثرت كه است استآن اختالف آنچهعامل است/ ع تنو عين  كثرت

 گردد/
اين است گرفته قرار م متقد فالسفه و حكما ه توج مورد كه مقوالتي از يكي
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پÇويايي; عÇامل است"/ فروپاشي عامل بلكه نيست پويايي عامل "تضاد كه است
كه است نكتهاي اين و ميباشد; دستگاه يك مختلف ارگانهاي دروني هماهنگي

است/ نشده آشنا آن با Âكام هنوز امروزه جهان
بÇهخصوص و هگÇل از ÇÇ آلمÇان ر تأخÇم فالسفه دوران از ديگر عبارت به
كÇه مÇيكنند ر صوÇت مÇاترياليست) (بهويژه متفكران از بسياري ÇÇ بهبعد ماركس
است/ تاريخي الت تحو موتور ديالكتيك اين و مينمايد ديالكتيك ايجاد تضاد
تعبير ديالكتيك عنوان به آن از كه پويايي زيرا است; خطا و نادرست مطلب اين
سÇيستم يك درونÇي تÇضادهاي هرچه و است سيستم يك كاركرد از ناشي شده,
بÇاشد شÇده تنظيم بهتر هدف با ارتباط در سيستم طراحي و برنامهريزي و  كمتر
را پÇوينده و سازنده نيروهاي تضاد; ميگردد/ تنظيم بهتر و بيشتر سيستم پويايي
ريÇختگي درهÇم و آشÇفتگي و فÇروپاشي ايÇجاد و مÇيدهد قÇرار هم رودرروي
بنا تضاد بر آلماني ر متأخ فالسفه بهزعم تاريخ منطق ا گر ترتيب اين به مينمايد/
ديگران شكستن درهم بود/ خواهد باز هميشه ستيزهها و تخاصمها براي جا شود
بÇلكه و نÇيست وحÇدت زور, بÇر مÇبتني سÇيطرهطلبي و عات تنو بردن ميان از و
كثرات همه نابودي مستلزم استبداد و خشونت منطق دارد/ نام استبداد و خشونت
خشÇنتر و قÇاهرتر نÇيروي ارزشÇهاي در ديگران ساختن مستحيل و عات تنو و

ميباشد/
اصل و توحش و جنگل قانون و بربريت اصل تداوم تضاد; مبتنيبر تكامل
مÇبناي بÇر تكامل و پويايي است/ كمزوران و ناتوانان شدن قرباني و اصلح بقاي
هماهنگي به ما تضاد عوض به هرگاه اما است/ اجتماعي داروينيسم همان تضاد

رفت/ خواهد ميان از فروپاشي زمينههاي كنيم ه توج سيستم دروني
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نهتضاد است حياتناشيازتفاهم

عÇامل مÇيباشد, وحÇدت مه قدÇم كÇه تÇفاهم ايÇن كÇه است آن جÇالب نكته
زنÇده هسÇتي يا حيات نام به پديدهاي ظهور ديگر; عبارت به است/ حياتبخش
به مطلب اين توضيح است/ تضاد اصل عقبنشيني و تفاهم قانون سيطره از ناشي

است: شرح اين
مييابند ظهور شكل چهار به هستي عناصر قدما, نزد حكمت قانون برحسب
خشك و سرد خا ك; كه معتقدند حكما آتش/ و هوا آب, خا ك, از: عبارتند  كه

ص ,1337 تÇهران, مÇحمودي, كÇتابفروشي الهيجي, محمد شيخ راز, گلشن شرح في االعجاز مفاتيح /1
/ê77-8

است/1 خشك و گرم آتش; و است تر و گرم هوا; و است تر و سرد آب; و است
اما دارند/ تخالف و تضاد يكديگر با وتري خشكي و گرمي و سردي كه پيداست
تÇضاد و مÇيشوند تأليف يكديگر با تضاد طبايع اين عناصر, آميختگي درهم از
گرمي كه بهطوري ميدهد/ تفاهم به را خود جاي تخالف و بهيگانگي را خود جاي
و ميآميزد خا ك خشكي با آتش خشكي و ميخورد پيوند آب سردي با آتش
به ميگردد/ ممزوج هوا تري با آب وتري ميشود عجين آتش گرمي با باد  گرمي
كÇه صÇفراوي مÇزاج از: عبارتند كه ميكند ظهور ميانه در مزاج چهار ترتيب اين
مزاج و است سردي كه سوداوي مزاج و است تري كه بلغمي مزاج و است خشكي
فيض قبول برسند تفاهم و اعتدال به هرگاه مزاج چهار اين است/ گرمي كه دموي
ايÇنخصوص در مÇيگردد/ زنده موجود به ل مبد بيجان ماده و مينمايند حيات
و شÇدند صÇافي طÇبيعي/// تضاد كدورات از <چون/// فرمايد: الهيجي محمد شيخ
روح انسÇاني/// بÇدن گÇل و آب بÇدان حÇقتعالي از كردند; پيدا وحداني صورت

/ê7ì ص همان, /2

گردد>/2 مشرف جامعيت خلعت تشريف به انسان و رسد [حيات]/// اضافي
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جÇاندار مÇوجود بÇه تÇبديل بيجان ماده الفت, و وحدت واسطه به درنتيجه
هÇم باز و مينهد; هستي عرصه به پا انسان الفت, و وحدت بهواسطه و ميگردد;
مÇييابد/ ارتÇقا¾ عÇالم در خÇدايÇي خالفت به انسان يگانگي, و وحدت بهواسطه
مÇوالنا چÇنانكه است/ عشÇق و مÇحبت جÇاذبه نÇيروي هسÇتي در وحدت ضامن

ميفرمايد: خراساني ين جاللالد

/27 سطر ,102 ص خاور, كالله چاپ معنوي, مثنوي /1

ميشود1 مل سركهها محبت وز مÇيشود گÇل خÇارها مÇحبت از
در مÇيزند/ دور تخاصم رفع و تضاد نفي بر حكمت در اصل ترتيب اين به
شمرده محترم كثرت آنكه عين در يعني ميگردد; حفظ خصوصيات همه وحدت

يابد/ استواري نيز وحدت ميشود,

فهچيست? آرزوياجتماعيمتصو

داوري و جÇنگ از به صلح ديده; نور اي يكحرفصوفيانهبگويم;اجازتاست?

(حافظ)
در هميشه داشتهاند پيوستگي و وابستگي ف تصو طرايق به كه انديشمنداني
و زور مÇنطق جاي تفاهم و مدارا ه روحي كه فرارسد زماني كه بودهاند آن آرزوي
يÇابد/ برتري خشونت و قهر بهجاي مدارا و جنگ بهجاي صلح و بگيرد را تضاد

حافظ: فرموده به هم باز
زدنÇد افسانه ره حقيقت, نديدند چون بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ
زدند شكرانه ساغر صوفيانرقصكنان افÇتاد صلح او و من ميان كه ايزد شكر
مطلق نظري جنبه پرداختهاند وجود وحدت مبحث به كه بزرگاني آثار غالب
ه وردتوجÇم وجÇود وحدت بحث كردن عملي ضرورت هميشه آنكه حال دارد/



33 وحدت در كثرت و كثرت در وحدت

در بحث متأله حكيم يك كه مواردي مهمترين از است/ داشته قرار انديشمندان
آن عملي وجوه به و ساخته خارج صرف نظري جنبه از را كثرت و وحدت باب

ميباشد/ ولي نعمتاهللا شاه جناب است, پرداخته

مذهبجامع نعمتاهللاو شاه

ديدار به روز آن دنياي از عظيمي بخشهاي در سفر و سير با نعمتاهللا شاه
اعتقاداتو زبانهاو رسومو آدابو فرهنگهاو اقواموقبايلو از گونا گون مردمان
و ويÇژگيها حÇرمت حÇفظ عÇين در را آنÇها هÇمه و رفت مÇÇتفاوت آيÇÇينهاي
تÇوفيق خÇويش پÇيام انÇتقال در و فراخواند يگانگي و اÄتالف به خصوصياتشان
حÇركت در دادنÇد/ مسÇاعد و مثبت پاسخ او فراخوان به مردم از بسياري و يافت
و ت ودÇم و يگانگي دست جهان مختلف نقاط مردم ولي, نعمتاهللا شاه فرهنگي
و بÇرخÇاست كثرتگرايÇي ميان از تضاد و نمودند دراز يكديگر بهجانب دوستي

زد/ را خويش رنگ آن بر وحدت

نعمتاهللاووحدتموردنظراميرتيمور تفاوتوحدتموردنظرشاه

گوركاني لنگ تيمور وليو اهللا نعمت شاه كه ميشويم ه متوج تاريخ بررسي با
بشري جامعه در وحدت ايجاد پي در نيز دو هر بودهاند/ همزمان و همعصر تاتار
صÇورت مÇختلف زاويÇه دو از يگÇانگي و وحÇدت به آنان نگرش اما ميگشتند/
بÇرميخاست/ ضادÇت بستر از بود آن برپايي پي در تيمور كه وحدتي ميگرفت/
عات, نوÇت و كÇثرتها سÇاختن نابود و ديگرگونيها حذف با ميكوشيد اميرتيمور
زبانها و درآورد فاتح قوم يك بردگي به را اقوام ميكوشيد او نمايد/ وحدت ايجاد
اوراق بÇه را فÇاتح قÇوم رنگ و بكÇوبد درهم را مغلوب اقوام آداب و فرهنگها و



ايران عرفان 3ê

و تÇفاهم ايÇجاد از عبارت بود آن پي در نعمتاهللا شاه كه وحدتي اما بزند/ تاريخ
وحدت بود/ رسوم و آداب و زبانها و ملل و اقوام همه ميان اتحاد و وداد يگانگيو
بهشمار گونا گون اقوام و انسانها كثرت و ع تنو حرمت حفظ با همراه نعمتاهللا شاه

مييافت/ خود براي جايي داشت كه خصوصياتي هر با هركسي و ميرفت

 گلوباليزاسيونووحدتوجود

مÇحسوب ميتواند وجود وحدت از تعبيري جديد عصر در  گلوباليزاسيون
جهاني چيز? چه شدن جهاني اما است; شدن" "جهاني بهمعني گلوباليزاسيون شود/
تÇيمور گÇلوباليزاسÇيون انسÇاني? ارزشهاي شدن جهاني يا سرمايه سيطره شدن
وحÇدت يÇا است باز فاتح قوم ارزشهاي و فاتح قوم براي فقط آنجا در كه لنگي

ولي? نعمتاهللا شاه الگوي برمبناي بشري جامعه فرهنگهاي و اقوام
فرهنگ جهاني, ارتباطات عصر فرارسيدن و اينترنت پديده ظهور با امروزه
گشÇته مÇرزي فرا پديده يك به تبديل و شده خارج سرزميني و قومي صورت از
عرضه با مييابند/ شدن عرضه براي بيشتري فضاي نيز انساني ارزشهاي است/

اممكنÇن Gظاهر اصالحات و ميشوند تيزتر و تيزتر هم انتقادات ارزشها, شدن
بÇه را خÇود جÇاي ضادÇت گشت/ خواهد ر ميس هزارساله دهها مندرس ارزشهاي
خÇصوصيات و ويÇژگيها حÇفظ عÇين در پÇديدهها وقÇتي بدهد/ ميتواند پويايي
دراخÇتيار مÇثبتي زمÇينههاي بÇيابند, بشÇري و فÇرامÇرزي جنبه خويش استثنايي
نوين وجدانگرايانه طرحريزيهاي با تا ميگيرد قرار جهاني پيوندهاي احان طر

نمايند/ افزونتر را تفاهم و آشتي زمينههاي و كمرنگتر را ها تضاد

يگانگيچهبوده? به فهدرفراخواندنعموم روشمتصو

صوفيان روش است/ عشق و محبت جاذبه وحدتآفرين ا كسير كه  گفتيم
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موسيقي از اينان منظور بدين باشد/ جهان مردم عموم مفهوم كه است طنيني ايجاد
موالنا بردهاند/ خويش پيام انتقال در فراواني بهره خوشآهنگ كالم نواي و شعر
اخÇتالفات و نژادي ريشه و پوست رنگ از صرفنظر همه را ندا اين ميفرمايد

درمييابند/ قومي و ديني و سليقه و عقيدهاي
لب و بÇيگوش نÇÇدا آن كÇÇرده فÇÇهم عÇرب و گÇو پÇارسي و كÇرد و تÇÇرك

/2118-9 ابيات ل, او دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به معنوي, مثنوي /1

سنگ1 و چوب را ندا آن كردست فهم وزنگ تÇاجيكست تÇركو خودچهجاي

بهره خويش پيام انتقال براي روش همين از خود زمان در ولي نعمتاهللا شاه
تÇدريس سÇينهبهسينه بÇهصورت زمÇان آن تÇا كه را الي قو فن وي گرفت/ فراوان

داد/ تعليم و كرده تشريح را آن علمي شيوهاي به و نمود تدوين ميشد

يكتوضيحكوتاهعلمي

طرح فيزيكي و عيني ساده مثال دو كثرت وحدتو بحث شدن روشنتر براي
ميكنيم:

بهطوري بياويزيم نخ رشته دو آن طرف دو به و برداريم را پنبه تكه يك Ç 1
دوگÇانگي نÇماد رشته دو اين باشد واقع پاره پنبه سمت يك در نخ رشته هر  كه
بالفاصله شود/ چكانده پاره پنبه روي بر آب قطره يك كه است كافي حال است/
بÇههم و يافته تأليف يكديگر به پنبه سوي دو از نخ رشته دو كه ميكنيد مشاهده
دو توحيد و تأليف الفتو ايجاد آب قطره يك آن عمل ترتيب اين به ميآميزند/

است/ شده نخ رشته
پÇنبه به نخ رشتههاي بيشتري تعداد نخ رشته دو جاي به ميتوان ا كنون Ç 2
پÇاره پÇنبه روي بر آب قطره چند رشته/ دو و هفتاد مثال بهعنوان آويخت/ پاره
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مينمايد/ كفايت يكديگر به پرا كنده رشتههاي اين همه تأليف براي
زدنÇد افسÇانه ره حقيقت نديدند چون بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ
روي بÇر كÇه است خارجي فاعل و عامل يك آب قطره آن مثال دو اين در
ميبخشد/ پايان را آنان بينظمي ميكندو عمل پرا كنده و ا مجز موازيو رشتههاي

ميرساند/ يگانگي و اتحاد و وحدت به را آنها همة

عاملوحدتبخشقلبها موسيقيخفي:

با الي قو مجلس در حاضران روان و روح تارهاي روي بر موسيقي نغمات اثر

نÇف دارد/ فراواني تشابه فوق مثال پرا كنده رشتههاي روي بر آب قطرههاي اثر
و هÇماهنگي و تأليÇف ايجاد براي ف تصو اهل مورداستفاده فنون از يكي الي قو
مÇجالس در قوالي مختلف تكنيكهاي و فنون ا گرچه دلهاست/ ساختن يكپارچه
شÇاه امÇا بÇود; بÇرپا و مÇعمول ولي نÇعمتاهللا شاه از پيش قرنها و سالها درويشي
عÇلمي ÂامÇك صÇورتي فÇن اين به باب اين در رساله چند تدوين با ولي نعمتاهللا
ميدادو تعليم را الي قو فرمود ترويج خود كه اصولي برمبناي نعمتاهللا شاه بخشيد/
و ميرفتند دنيا كنار و گوشه به الزم آموزشهاي از پس ايشان جانب از االني قو
و تفاهم و آشتي بر را راه و ميساختند پرا كنده جانها همة گوش در را عشق نداي

نÇف نÇعمتاهللا شاه طربانگيزند/ همه حضرتش اشعار ميكردند/ هموار دوستي
يÇعني نÇمود/ او بÇاطني ارتÇقا¾ پÇلكان و سÇالك تÇرقي نردبان به تبديل را الي قو

/êë س ,ê2ë ص ين, بها¾الد المحقق الكامل لولد خاتمه خاور, كالله چاپ همان, /1

نعمتاهللا شاه كالم1>, اين است آسمان <نردبان ميفرمايد: درمثنوي همچنانكه
كه كرد درست پله و مرتبه و رهد و پرده نوزده مشتملبر نردباني و پلكان نيز ولي
ميبرد/ باال قرب قاف قله اوج به زمين از را سالكان درجه به درجه و مقام به مقام
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بيت: اين به است اشاره /1
خÇدا مÇÇالقات تÇÇا پÇÇايه پÇÇايه تÇÇÇÇافنا تÇÇÇÇبتل مÇÇÇÇÇقامات از

/(ê23ì بيت سوم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به (همان,

داشت/ امتداد خدا1> مالقات تا پله <پله كه فنا> تا تبتل <مقامات مشتملبر نردباني
Hمجموع و داشت اختصاصي ريتمي و ويژه آهنگي و خاص طنيني نيز پلهاي هر
نعمتاهللا شاه شده ردهبندي اشعار در خفي بهصورت موسيقايي مقام و پرده نوزده

ميشد/ داده آموزش االن قو به روش اين و بود; يافته ترتيب قاعده اين بر ولي

تأثيرمتفاوتموسيقيدرشنوندگان

را ا كرم(ص) رسول اصحاب و مسلمانان بارها و بارها دقرآن متعد آيههاي
و افÇترا و تÇهمت و غÇيبت و نÇفاق امÇثال رذيÇله صÇفات از بسÇياري بÇÇهواسÇطه
است/ داده قرار شديد انتقاد مورد فتنه ايجاد و سخنچيني و امي نم و تفرقهافكني
اثÇر كÇيميا وجÇود چگÇونه كÇه است آن مÇيشود مÇطرح كÇه پÇرسشي ايÇÇنجا در
ايÇجاد ارادتÇمندانشÇان هÇمه جوهري ل تحو در يكساني تأثير پيغمبرا كرم(ص)
است: ضروري ساده مثالي ذ كر مطلب اين علمي و عيني توضيح براي نمينمود/
رفت كÇه شÇرحÇي بÇه بÇنا آن به نخ رشته دو و برداريم را پارهاي پنبه هرگاه
دسÇتگاه دهيم; قرار فنري پنبه مقابل قسمت در نخ دو اين انتهاي در و بياويزيم
قطره اين بچكانيم; آب قطره يك پنبه روي بر هرگاه آوردهايم/ بهوجود جديدي
آنكه از پس اما ميدهد/ تأليف هم به را نخ رشته دو و ميشود روانه پايين به باال از
دو و شÇده عكسالعمل وارد فنر چكيد; فرو زمين به نخ رشته دو انتهاي از قطره

ميكند/ باز يكديگر از را چسبيده هم به رشته
با و مييابد جريان نخ رشتههاي بهطرف پنبه از كه آب قطره ترتيب اين به
در ميكند, ايجاد تأليفي عمل و ميسازد ملحق يكديگر به را دو اين خود سنگيني
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اين فنر ارتجاعي اثر ميشود/ مواجه دارد ارتجاعي اثر كه فنر عكسالعمل با انتها
يك ايÇجاد آب Çههاي چك بيان ديگر به ميگرداند/ باز قبلي حالت به را دستگاه
ايÇن روي بÇر آب چكÇيدن كÇه زمÇاني تÇا مينمايند/ تجزيه> Ç تأليف <فركانس
Çهها چك شÇدن مÇتوقف بÇهمحض و است; ر ميس تأليف باشد داشته دوام دستگاه

ميشود/ پيدا قبلي حالت به عود و تجزيه و تالشي و  گسست
روي بÇر فÇقط موسيقي خفي امواج جريان كه ميگردد ص مشخ مثال اين از
و ارتÇجاعي جÇوهر كÇه مينمايد هميشگي اتحاد و الفت ايجاد روانهايي و قلبها
خفي, موسيقي وحدتآفرين امواج اثر صورت اين درغير باشند/ نداشته وا كنشي
مغناطيس سنگ تأثير و كاه در كهربا تأثير مانند ميباشند; زودگذر و بوده موقتي

ميگردد/ زايل اثر جدايي; درصورت و است حضور دوام مستلزم كه آهن در
بÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه HالبÇغ چرا كه درمييابيم نكته اين در ق تعم و غور با
ديگري جمع برعكس و نميداد; را خود از جداشدن اجازه اطرافيانش از بسياري
تربيت و هدايت و دعوت سبب تا ميداشت گسيل عالم اقطار به مأمور بهعنوان را
خويش مجلس گرماي و موسيقي خفي تأثير به ولي نعمتاهللا شاه گردند/ ديگران

داشت/ شگرفت وقوفي
ترانه به همه نميشود; ديده اندوه و حزن و غم از اثري نعمتاهللا شاه كالم در
شÇوق و مسÇتي حÇالت در خÇراسÇاني ين جاللالد موالنا اشعار مانند و است شبيه

است/ الفت و عشق و يگانگي و وحدت گفتار, محور و شده سروده
بÇه راجÇع كÇه خراسÇاني ين جاللالد موالنا اشعار از نمونهاي سخن پايان در
و طÇرب جايگاه و است آسمان و زمين خالق و جهان خلق با يگانگي و وحدت

ميشود: عرضه شده, تشريح آن در موسيقي
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نÇميدانÇم را خود من كه مسلمانان اي تدبير چه
مسÇلمانم نÇه گÇبرم نÇه مÇن, يÇهودم نÇه تÇرسا نه

بÇحريم نÇه بÇÇريم نÇÇه م ربيÇÇغ نÇÇه م رقيÇÇش نÇÇه
گÇردانÇم/// افÇال ك از نÇه م بيعيÇÇط زاركÇÇان نÇÇه

دكتر مه مقد با ايزدگشسب, اسداهللا شيخ گردآورنده تبريزي), ين الد شمس كليات (منتخبات الهيه جذبات /1
/191 Ç 2 صص ,1378 تهران, حقيقت, انتشارات پاريزي, باستاني

ديدم يكي را عالم دو كردم; برون خود از دويي
خÇوانÇم1 يكي دانم يكي گويم يكي جويم يكي



سÇال زمسÇتان در سÇنتگرايÇان كÇنگره در سخنراني متن :Why I am not a traditionalist /1
تهران/ دانشگاه در 1380

نيستم?1 چراسنتگرا

لگنهاوزن دكترمحمد

ترجمه:منصورنصيري

مقدمه

2. Jaroslav Pelikan

3. Yale

در "ييل"3, دانشگاه در مسيحيت تاريخنگار پليكن2, يروسالو 1989 سال در
است; مÇردگان زنÇدة ايÇمان <سÇÇنت, داشت: اظÇÇهار مÇÇصاحبهاي در امÇÇريكا,
در و كجا ما اينكه آوردن خاطر به با سنت است, زندگان مردة ايمان سنتگرايي,
گذشته با ارتباط در بگيريم, تصميم بايد كه هستيم ما اين اينكه و هستيم زماني چه
انجام HÄابتدا را چيزي نبايد هرگز كه ميداند مفروض سنتگرايي اما ميماند/ زنده
بÇه بÇايد مÇوردنيازند, مشكÇلي هرگونه حل براي كه چيزهايي همه اينرو از داد;



ê1 نيستم? سنتگرا چرا

1. U.S. News & World Report, June 26, 1989.

در و است شده معاف خدمت از Gافتخار كه است ييل دانشگاه در تاريخ تمام استاد پليكن, يروسالو
رÇÄيس نÇزديك, گذشتهاي در او بود/ دانشگاه اين علمي هيأت عضو 199ì تا 19ì2 سالهاي بين
بوده مسيحيت تاريخ در جهان دانشمندان مهمترين از يكي پليكن بود/ امريكا علوم و هنر دانشكده

است: درآورده تحرير رشته به را زير جلدي پنج كتاب جمله از كتاب جلد 30 از بيش و
The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine (1979-89).

از: است عبارت رسيد چاپ به وي از ,1997 سال در كه  كتابي
What Has Athens to Do With Jerusalem? "Timaeus" and "Genesis" in

Counterpoint.

برسند/>1 يكنواخت سنت اين يكپارچه ظاهر به تأييد
در سÇنتگرايÇي است/ مÇدرنيسم بÇه مÇدرن اروپÇاي وا كÇنش سنتگرايÇي
نمود/ رخ اسالم و پروتستان كاتوليك, يهوديت, نظير دي متعد ديني جنبشهاي
آثÇار در آن پاي رد كه پرداخت خواهم سنتگرايي از ي خاص نوع به بهويژه من
ريشههاي كلي بهطور اينكه براي اما دارد, وجود كوماراسوامي آناندا و رنه گنون
گذرايي نگاه نخست كه راهگشاست بسيار كنيم درك بهتر را سنتگرايي تاريخي

بيفكنيم/ كاتوليك سنتگرايي به
ريشÇههاي كÇه مدرنيسم, برابر در مدرن عادت خالف وا كنش سنتگرايي
در ميباشد/ ميخورد, بهچشم فرانسه در بهويژه 19 قرن اروپاي در آن (تاريخي)
سÇنتگرايÇي نÇوعي از مÇدرنيسم و سكÇوالريسم بÇا مخالف كاتوليكهاي اروپا
جنبش اين بين در اينكه با بود/ استوار پاپ مرجعيت برپايه كه كردند جانبداري

معتقد پاپ عصمت به سخت كه كوهيها) سوي آن (جنبش Ultramountanist Movement /2
بودند/

پس (1878 Ç 18êì) نهم پيوس داشت, وجود نيز ليبرالي جناح لترامانتنيست,2 Ôا

3. Papal States

ت بهشد داد, دست از را پاپي3 قلمروهاي Hتموق 18ê8 سال انقالب پي در آنكه از
درفهرست پرداخت/ فكري و سياسي حيات در ليبراليسم انواع همه با بهمخالفت
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ترقي, با نبايد و <نميتواند پاپ كه شد بيان كرد منتشر (18ìê) پيوس كه خطاها

1. See R icha r d. McBr ian , "R o ma n Ca th olicism", in : The Encyclopedia of

Religion (MacMillan, 1987).

براي كه جنبشي 1870 سال در آيد/>1 كنار و كرده آشتي مدرن ن تمد و ليبراليسم
بÇه بÇود شÇده آغÇاز كاتوليك) ( كليساي پاپ مرجعيت دوبارة تثبيت و تصديق

2. Vatican Council

در واتÇيكان2 ل او شÇوراي سÇال هÇمان در هرچÇند انجاميد; پاپ عصمت آموزة

3. Dei filius

(بÇهعنوان سÇنتگرايÇي حÇركت دو هÇر كÇردن محكوم با فيليوس"3 دي" اعالنية
هÇرگونه مÇورد در يÇقين بÇه دسÇتيابي بÇراي را طبيعي عقل توانمندي كه حركتي

4. rationalism

دادن نشÇان درصÇدد عÇقلگرايÇي4 مÇدرن انÇواع نيز و ميكرد) رد ديني حقيقت
برآمد/ ميانه موضعي

سÇنتهاي از حÇمايت در داشت, كÇه بÇياني نحوة بهرغم كاتوليك, مذهب
از پس ه, البت پرداخت/ مدرنيسم با آشكار مخالفت به پاپ مرجعيت و خود خاص
كاهش بسيار مدرنيسم با كاتوليك مخالفت (19ìë Ç 19ì2) واتيكان دوم شوراي
و سÇياسي جÇريانات بÇرابÇر در سÇنت مدافع را خود كليسا آن, از پيش اما يافت,

بودند/ شده گسترده اروپا سراسر در كه ميديد فكرياي
سÇنت از دفÇاع در كÇاتوليك رهÇÇبري مسألة انگÇÇلستان, در ,19 قÇÇرن در
كÇليساي ليÇبرالهÇاي و انگÇلستان كÇليساي اعÇضاي بين بحثانگيزي بهموضوع
روم كاتوليك مذهب با نزديكشدن براي بهحركت را سنتگرايان كه انگلستان,
در فÇرانسÇه انÇقالب از پس كه فرانسوي روحانيون شد/ تبديل ميساختند, متهم
در را كÇاتوليكها وزيÇدلس بÇودند شÇده عÇازم انگÇلستان بÇه پناهگاه جستجوي
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1. John Henry Newman (1801-1890)

آ كسÇفورد, تگراينÇس جÇنبش رهبر نيومن1 هنري جان برانگيختند/ انگلستان
و رسÇيد كشÇيشي بÇهمقام و گÇرويد روم كÇاتوليك مÇذهب به قرن, نيمه از پيش

شد/ كاردينال سرانجام
مÇيگرفت, صÇورت مÇدرنيسم دÇض بر 19 قرن اروپاي در كه وا كنشهايي
كÇليساي وضعگيريÇم در مÇيتوان را آنÇها از يكي تنها كه يافت مختلفي شكال ا
متحده, اياالت در بهويژه نيز, بنيادگرا پروتستانهاي كرد/ مشاهده روم  كاتوليك
در ديني محافظه كارانه موضعگيري آوردند/ روي مدرنيست ضد بياناتي اتخاذ به
تÇي/ اشعار در آن نمونههاي بهترين كه يافت نمود ادبيات در نيز مدرنيسم برابر

در سÇپس و Egoist در(1919) بار نخستين كه ,"Tradition and the individual Talent" /2
شد: چاپ زير منبع

The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, (New York: W. W. Norton &

Co., 1968), PPS. 1801-1814.

فردي"2 استعداد "سنتو وي پرنفوذ بسيار مقاله در و (19ìë Ç 1888) اليوت اس/
انگليس كليساي مذهب به و شد عازم انگلستان به امريكا از اليوت ميشود/ ديده

پرداخت/ ديني سنتگرايي از حمايت به انگلوكانيسم طريق از و  گرويد
سÇلطنت نÇيز و سÇنت از جÇانبداري بÇه 19 قرن در فرانسه كاتوليك مذهب
و شدند غالب سلطنتطلبها بر 19 قرن دوم نيمه در فرانسه ليبرالهاي پرداخت/
قوانين چنين وضع سمت به حركت كردند/ وضع روحانيان با يت ضد در قوانيني
"رومنز" شهر در كه سخنرانياي با (1882 Ç 1832) بتا" گام "لÃون را روحانيت ضد
كه سخنرانياي انداخت; راه به كرد, ايراد 1878 سپتامبر 18 تاريخ در و (فرانسه)

3. "Le clericalisme, c' ést l' énnemi".

عي دÇم كÇاتوليكها بÇود/ ماست>3 دشمن < كشيشي معروف جمله بردارندة در
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1. See the article. "France" in: The Catholic Encyclopedia .

بود/1 فراماسوني لژهاي نفوذ روحانيت با يت ضد اين دليل كه بودند
كÇه دادنÇد بÇهدست كÇاتوليك سنتگرايÇي براي را جايگزيني فراماسونرها
جÇذب بÇه HالبÇغ فÇرانسÇه جÇامعه در آنÇها بÇود/ باستان عهد غريبه علوم مبتنيبر
علوم پيشبينيهاي و حدسها به عالقمندان نيز و روحانيان ضد و آزادانديشان

پرداختند/ غريبه
از را شرق هنر به شيفتگي نوعي هنر عرصه در 19 قرن در فرانسه همچنين
شÇرقي مÇضامين طÇرح بÇه كÇه فÇرانسÇوي نقاشان از شماري آثار داد/ نشان خود
ژانليون چون: نقاشاني آثار بين اين در است/ امر اين بر صادقي گواه پرداختهاند,

2. Jean Léon Gerom.

3. Alexandre-Gabriel Decamps (1860-1803).

4. Jean Dominique lngress (1780 - 1861).

چÇارلز آنگره4, دمنيك ژان دكام3, گابريل Ç الكساندر ,(190ê Ç 182ê) ژورن2

5. Charles Bargue (1824/26 - 1883).

6. Léon Bonnat (1833-1922).

7. Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902).

8. Eugene Fromentin (1820-1876).

شÇارل فÇرومنتين8, يوژن كانستنت7, Ç بنيامين ژوزف ژان بونت6, لÃون بارگه5,

9. Charles - Théodore Frere (1814-1888).

آنهاست/ از اندكي نمونه تنها ه9 ر ودورفرÃت
بÇه هاي دÇع جÇذب باعث همچنين باستان و غريبه علوم و شرق به شيفتگي

10. Theosophical Society

مÇادام تÇوسط نÇيويورك شÇهر در و 187ì سÇÇال در كÇÇه تÃÇÇوسوفي10 انÇÇجمن

11. Madame Blavatsky

12. Colonel Henry S. Olcott

13. W. Q. Judge

گÇرديد/ بود, شده پايهريزي جاج13 و آلكات12 اس/ هنري كÔلنل بالواتسكي11,
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نيÇدي سÇنتهاي از تÇرجÇمههايي از شÇماري انÇتشار بÇه نÇيز ثÇيوسوفي انÇجمن
دربارة ديگري آثار و (1890 سال (در گيتا فرانسوي ترجمه جمله از غيرغربي,
رهسÇپار 1879 سال در بالواتسكي و آلكات پرداخت/ هندو, و بوداÄي مذاهب
در و بپردازند, هنديها و اروپاÄيان ميان در خود دين بهترويج آن در تا شدند هند

1. Adyar

2. Madras

مرا كز كه كردند خريداري "مدرس"2, نزديك "آديار"1, در را امال كي 1882 سال
بÇينالمÇللي مرا كÇز ه البت ميباشد/ مستقر آنجا در نيز هنوز آنها انجمن بينالمللي
بÇههنگام آلكÇات, شÇدند/ تأسÇيس اروپايي كشورهاي و امريكا در نيز دي متعد
رهÇبري آن در كÇه كشÇوري سÇريالنكا, سراسر به و شد بودايي هند, در اقامت
انÇجمن و آلكÇات كÇرد/ سÇفر ميكرد, رهبري بودا مذهب احيا¾ براي را جنبشي
پايه گذاري سريالنكا در را ديگر بودايي مدرسه چند و آناندا دانشكدة تÃوسوفي

ميباشد/ احترام مورد سريالنكا در هنوز او كه اينروست از هم و  كرد
دو آثار در سنتگرايي از باطنياي شكل كه است فرهنگي جو اين بستر در

3. Ananda Coomaraswamy (1811-1941)

4. (1886-1951)

پÇايهريزي رنه گÇنون4 و كوماراسوامي3 آناندا يعني پرجاذبه و دانشمند نويسنده
است/ شده

5. Celon

آنكه از پس و شد متولد (سريالنكا)5 سيالن در كوماراسوامي كنÖتيش آناندا
مادرش خانه در داد دست از بود, تاميل قبيله از كه را, خود پدر دوسالگي سن در
در دكÇترا اخÇذ بÇه و پرداخت لندن دانشگاه در بهتحصيل و يافت تربيت و رشد

آمد/ ناÄل زمينشناسي رشته
و كÇرد سÇيالن و هند به ري مكر مسافرتهاي 1917 و 190ì سالهاي بين
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دادن رونÇق آن اصÇلي هÇدف كÇه انجمني گرديد; سيالن اصالحي انجمن رÄيس
از كه بود هدفي اين و بود سريالنكا) قبيله (بزرگترين سينهيليزي به فرهنگ
1907 سÇال در او بود/ نيز سريالنكا وسوفيÃت انجمن حمايت مورد 1880 سال
و سÇربازگيري جدي مخالف بهعنوان ,1917 سال در شد/ تÃوسوفي انجمن عضو
بÇخشهاي ي تصد آنجا در و كرد مهاجرت امريكا به بريتانيا, در وظيفه خدمت
چند هر گرفت/ عهده به بوستون زيباي هنرهاي موزه در را آسيا و هند به مربوط
اما ساخت, منتشر تÃوسوفي انجمن مطبوعات و روزنامهها در را مختلفي آثار وي
انÇتقاداتÇي تÇناسخ, آمÇوزة فهم چگونگي مورد در بهويژه حركت, اين به نسبت
انÇديشه با وي آشنايي كه است همگان فاق ات مورد نكته اين حال, اين با داشت/
انÇجمن طÇريق از جÇهان, عÇرفاني سÇنتهاي ذاتÇي Çحاد ات انگارة و متافيزيكي
بر را خود توان همه وفاتش تا 1932 سال از او است/ يافته راه او ذهن به تÃوسوفي

1. Philosophia Perennis

او آثار ساخت/ متمركز ميخواند, خالده"1 "حكمت را آن كه آنچه دربارة قلمزني
بÇوده بÇرخÇوردار دانشÇمندان بين در بااليي احترام از همواره هندي هنر دربارة

است/
در را خود اوليه تحصيالت و بود كاتوليك مذهبي خانواده يك از رنه گنون
كه وقتي و بود ظريف و اس حس شخصيتي داراي او است/ گذرانده يهودي مدارس
او تا كرد درخواست پدرش از آمدهاند, تنگ به وي دست از او معلمان كرد حس

2. College Augustan-Thiery

ابتدايي دورة كه بود دانشگاه همين در و كند منتقل ثيري2 آ گوستن دانشگاه به را
و اسÇتعداد بÇا دانشÇجوي او رسÇاند/ اتمام به فلسفه و رياضي رشته در را دانشگاه
بÇراي 190ê سال در شد/ جايزه چند برندة التين زبان و فيزيك در و بود زيركي
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1. College Rollin

سال دو از پس اما كرد, نامنويسي پاريس رولين1 كالج در رياضي رشته در تحصيل

2. Gerard Encausse

بÇه مÇعروف انكÇاس2 ژرارد تÇعليم تÇحت 190ì سÇال در كÇرد/ تÇحصيل تÇÇرك

3. Papus

شÇد/ بود, فرانسه در تÃوسوفي انجمن مشترك بنيانگذاران از يكي كه "پاپوس"3,

4. Faculte des Sciences Hermetiques

انÇجمن از هÇرمس)4, بÇه (مربوط هرمسي علوم دانشكده تشكيل براي پاپوس,
آثار در او كشيد/ كنار دو هر اين از را خود بعدها گنون و بود شده جدا تÃوسوفي
انحراف برپاية تÃوسوفي كه شد عي مد و كرد محكوم را تÃوسوفي ت بهشد دي متعد
با كوماراسوامي همچون نيز او حال, اين با است/ شده مبتني خالده ليه او اصول از
طÇريق از ديÇني, سÇنتهاي باطني وحدت و متافيزيك درباره مهم انديشههاي

را آن (Kennedy) " كندي" اما است, نويسندگان ساير و (Quinn) " كوين" تأ كيد مورد نكته اين /ë
ديÇدگاههاي از ي اصÇخ مÇضامين با ارتباط در ميدهد ارايه وي كه داليلي اما است; برده سÆال زير
The Lord of the World(1927) كتاب در گنون كه ويژگيهاي است گفته وي Âمث ميباشد/  گنون
مÇادام مÇورد در كÇه مÇنظرهايي از نÇه و شÇدهانÇد اخÇذ "اصÇيل" يهودي سنت از است كرده في معر
گروهي ميباشد; "پولرس" گروه حمايت وامدار گنون است: گفته Âمث يا است/ مطرح بالوتسكي
مÇنجي بÇهعنوان (Krishnamurti) كريشنامورتي تبليغ به تÃوسوفي انجمن كه هنگام همان در  كه
از صرفنظر اما بودند/ قطبي نشده كشف نواحي در فاضله مدينه يافتن درصدد ميپرداخت, جهان
بÇين در كÇه سÇاختارياي شÇباهتهاي مÇيشود, ديده شخصيتها مورد در كه تفاوتهايي چنين

ميباشد/ ه توج قابل و چشمگير بسيار ميخورد بهچشم سنتگرايان و تÃوسوفيها

عالقمند گروههاي ساير در همچنين پاريس, در گنون بود/5 شده آشنا تÃوسوفي
تÃÇوسوفي, بÇرخÇالف او, ه تÇالب شد/ وارد فراماسونري گروه نيز و غريبه علوم به
قلمزني به خود زندگي سراسر در همواره نكردو كناره گيري فراماسونري از هرگز
پاريس ترك از پس چند هر داد/ ادامه نمادگرايي و فراماسوني موضوعات دربارة
GاهرÇظ گÇفت بÇايد هÇمينرو از و نكرد شركت فراماسوني فعاليتهاي در ديگر
روي هر به است/ بوده فكري Hصرف داشت موضوع اين به وي كه مستمري عالقه
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بÇهنام سÇوÄدياي سÇالك طÇريق از و گرايÇيد اسالم دين به 1912 سال در  گنون
وارد الكÇبير, الياش حمن عبدالر شيخ مصري, استاد صوفي سلسله به عبدالهادي
وارد بود, مشغول الجزاير در فلسفه تدريس به كه كوتاهي ت مد از پس گنون شد/
كÇنار در تÇحصيل بÇه و شÇد سوربون در سانسكريت زبان رشتة در دكتري دوره

1. Stanislav Levi

اين دليل Gظاهر و نبرد پايان به را دوره اين او ه البت پرداخت/ لوي"1 "استانيسالو
زد; سرباز خود پاياننامه براي الزم پاورقيهاي و ارجاعات ه تهي از كه بود آن امر
مطالعهآموزههاي بر كلي مهاي مقد عنوان با كتابي قالب در وي رساله حال اين با

2. Introduction Générale à Létude des Doctrines Hindoues (1921).

برانگيخت/ را انديشمندان عموم تحسين و شد چاپ هندوÄيسم2

عازم 1930 سال در داد دست از را خود فرانسوي همسر آنكه از پس  گنون
"شÇيخ نام با و شد فرزند چهار صاحب و كرد ازدواج دوباره آنجا در و شد قاهره
29 وي از كرد/ سپري آنجا در را خود عمر باقي و شد مصر تبعه يحيي" عبدالواحد

است/ مانده برجاي نقد و مقاله پانصد Gحدود و  كتاب
داشÇتند, ارتÇباط يكديگر با نامهنگاري طريق از كه گنون, و  كوماراسوامي
و نÇويسندگان از آنÇها از هÇريك بÇعدها كÇه كÇردند جذب خود براي را پيرواني

3. Fritjof Schuon

شÇوان3, فÇريتيوف بÇه مÇيتوان آنÇها بÇين از و شدند سنتگرايي بانفوذ مدافعان

4. Titus Burkhardt

5. Marco Pallis

6. Martin Lings

سÇيد و اسÇميت هÇيوستن ليÇنگز6, مÇارتين پاليس5, ماركو بوركهارت4, تيتوس
از بسÇياري تÇعداد از جÇانبداري بÇه نÇويسندگان ايÇن كÇرد/ اشÇاره نÇصر حسÇين

پرداختند: ذيل شرح به مشترك آموزههاي
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جهانشناختي قوانين و علوم اصول, متصل انتقال است/ وحي تداوم سنت
[در است: بÇيشمار نسÇلهاي طريق از وحياني, دين از برآمده معنوي و
و اجتماعي نظامهاي پايهريزي از است, نشده فروگذار امري هيچ سنت]
و طرحها و هنرها تنظيم و كنترل به كه قواعدي و احكام تا رفتار موازين
فيزيكي, رياضي, علوم بردارندة در سنت لباس; پوشيدن و تزيين نحوه
از كÇه است عÇلومي بÇر مشÇتمل آن افÇزونبر و روانشÇناختي و پزشكي
مدرن علم مقابل در Âكام را آن كه آنچه ميشوند/ گرفته فلكي حركتهاي
چيز همه سنت كه است اين ميدهد قرار ميباشد, بسته نظامي Hاساس كه ما,
ÂامÇك مسÇاÄلي كÇه غÇايي, اصول به درنهايت و هستي باالتر مراحل به را

1. Whitehall Perry, in The Unanimous Tradition: Essays on the Essential Unity

Of All Religions, ed. Ranjit Fernando (The Sir Lanka lnst itu te of Traditiona l

Studies Press, 1999).

ميدهد/1 ارجاع هستند, جديد بشر براي ناشناخته

مدرنيسم? يا سنتگرايي

بيان آنها تابعان و گنون كوماراسوامي, كه سنتگرايي عيات مد ارزيابي براي
است كÇرده بÇيان فÇوق عÇبارت در پÇري ويتهال كه آنچه از بيش بايد داشتهاند,
سنتگرايي از من نقد اساس كه آنجا از بپردازيم/ سنتگرايي عيات مد بهتوضيح
اين ابتدا در كه است مهم بسيار است, متمركز سنتگرايان سوي از مدرنيته رد بر
نكته نيستم/ مدرنيسم تأييد دنبال به سنتگرايي نقد با من كه سازم روشن را نكته
قبول است مدرن كه جهت بدان Hصرف را چيزي نبايد كه است آن اينباره در مهم
رد يا قبول است سنتي كه جهت بدان Hصرف را چيزي نبايد سان بههمين كرد/ رد يا
از دارد/ وجÇود بسياري خوب نكات تي سن جوامع در هم و مدرنيته در هم  كرد/
نيز فراواني منفي موارد و نكات تي سن جوامع در هم و مدرنيته در هم ديگر سوي
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روشن واقعيتهاي اين از مدرنيستها هم و سنتگرايان هم Gظاهر دارد/ وجود
رد را مÇدرنيسم هم و سنتگرايي هم بايد كه همينروست از و ورزيدهاند غفلت
مÇعرض در عقل و دين معيارهاي براساس را كاري هر و عا اد هرگونه بايد  كرد/

داد/ قرار ادانه نق ارزيابي

مدرنيزاسيون و مدرنيسم مدرنيته,

از پس زمÇان از كÇه اروپÇاست تاريخ از دورهاي چيز, هر از پيش مدرنيته,
مÇدرنيته HانيÇث دارد/ امÇتداد بÇيستم قÇرن آخÇر تا [1ì [قرن ديني اصالح نهضت
مرتبط ويژگيهاي از مدرن دوران خالل در اروپا جامعه است/ فرهنگي وضعيتي
اقÇتصاد به كشاورزي اقتصاد از اقتصادي بهلحاظ شد: برخوردار خيره كنندهاي و
جايگزين ملي) (دولتهاي ملت Ç دولت نهاد سياسي, نظر از يافت; تغيير صنعتي

مپيمانÇه قÇدرتهاي برابÇر در سكوالريسم و ليبراليسم و شد سلطنتي حكومت
بر اجتماعي تحر ك و فردگرايي اجتماعي, نظر از يافت; توسعه مذهب و اشراف
نقش عمومي و شخصي حوزههاي در فنآوري و يافت برتري جامعه و خانواده
فÇلسفي نÇظر از كÇرد; پÇيدا ري صوÇت غÇيرقابل و روزافÇزونتر و مÇهمتر بسÇÇيار

ديدÇج روشهÇاي عÇلم, در شÇد; غÇالب روشÇنگري, تجربيگرايي و عقلگرايي
(و شمايلي هنر هنر, عرصه در يافت; توسعه كاربردي رياضيات و اندازه گيري

1. expressivism

شÇيوههاي الهÇيات در و يافت; تغيير احساسگرايي1 و طبيعتگرايي به نمادين)
انسÇانها زنÇدگي ابÇعاد هÇمة HقريبÇت يافت/ غلبه ديني تجربه بر تأ كيد و تاريخي
و شÇرايÇط اينگونه كه هنگامي نبود/ ر تصو قابل پيشتر كه يافت تغيير به گونهاي
گفته گرديد غيراروپايي يا اروپايي جامعه از اعم جامعه يك مشخصه وضعيتها,
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فÇرايÇند جÇهان نÇقاط سÇاير و اروپÇا در است/ شÇده مÇدرنيزه جÇامعه آن ميشود
شÇد/ روبÇرو مÇخالفتهايي بÇا نÇيز و پÇرشور حمايت و استقبال با مدرنيزاسيون
تعاريف و معاني ه البت ميباشد/ مدرنيسم مدرنيزاسيون, از خوشبينانه جانبداري
ذ كÇر مÇدرنيسم و مدرنيزاسيون مدرنيته, واژههاي براي نيز ديگري صيتر تخص

ندارند/ ما بحث با مستقيمي ارتباط كه است شده

سنتگرايي و سنت سنتها,

مقايسه در واژه اين Áمعمو باشد/ مدرن واژة از مبهمتر حتي تي سن واژة شايد
جÇامعه در عÇميق بÇهنحوي مدرنيزاسيون از پيش كه هرچه ميشود/ فهم مدرن با
فÇهم اروپÇا تاريخ قالب در تي سن غيرمستقيم, بهطور است/ سنتي باشد, ريشهدار
تنها خود بهنوبة نيز مدرن و ميشود فهم مدرن با مقايسه در سنتي كه چرا ميشود,
جÇامعه يك دانستن تي سن اينرو از است/ فهم قابل اروپايي فرهنگ به ارجاع با
جÇوامÇع با شبيه ي مهم وجوه در جامعه آن كه عاست اد اين با همسان غيرغربي,
مÇيتوان مÇدرنيسم, مÇقابل در است/ ديÇني اصالحگرايÇي عصر از پيش اروپايي
كÇه ديÇدگاه ايÇن يÇا مدرنيزاسيون با مخالفت نهضت به اشاره براي را سنتگرايي
مÇعنا, ايÇن بÇه بÇرد/ بÇه كÇار هسÇتند, مدرن جوامع از برتر مدرن از پيش جوامع
است مÇوردبحث آنÇچه بÇلكه نيست; موردبحث سنتگرايي, بماهو سنتگرايي,
سنتگرايي نظير ملي سنتگرايي يا كاتوليك سنتگرايي نظير ديني سنتگرايي

ميباشد/ غيره و روسي
همواره مدرنيته كه فرض اين يعني سنتگرايي, مطلق از دفاع كه است روشن
كوماراسوامي اينرو از نيست; ه موج هرگز ميباشد, جايگزينهايش همه از بدتر
دارند, الهي وحي در ريشه كه سنتهايي بهعنوان اصيل سنتهاي طرح به گنون و
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بÇومي, جوامÇع از اعم مدرن, ماقبل جوامع همه در ايشان, عاي اد به پرداختهاند/

جÇمله از ديگÇر, سÇنتگرايÇان ايÇنكه تÇا نÇداشت قÇبول اصÇيل سÇنت بهعنوان را بوداÄيت گنون /1
ايÇن حÇل كردند, ترغيب عقيده اين خالف به را وي ماركوپاليس, طريق از شوان و  كوماراسوامي
چÇه كه كرد ص مشخ بتوان آن با كه است معياري داشتن دست در اهميت نشاندهندة اختالفنظر

به گنجاند/ اصيل سنتهاي زمرة در بايد را چيز

دارد/1 وجود مشتركي ويژگيهاي بودايي, يا تاÄويي هندويي, اسالمي, مسيحي,
جوامÇع برابر در ويژگيها اين از دفاع و سنت را جوامع اين مشترك ويژگيهاي
كÇه است هاي نظري شامل سنتگرايي بدينترتيب, مينامند/ سنتگرايي را مدرن
از ديني سنتهاي همة ميگويد كه است ديني كثرتگرايي از ي خاص نوع به معتقد
نÇظريه به معتقد نيز و هستند برخوردار يكساني گوهر از و شده الهام خدا جانب
بÇر اصيل سنت كه جوامعي فرهنگي سنتهاي است عي مد كه است فرهنگياي

قابل Hدقيق فارسي در كه است "السنت" عربي زبان به و بزرگ) t Tradition(با انگليسي متن در /2
شد/ افزوده واحد كلمة لذا و است انتقال

مÇيباشند/ قبول قابل و ه موج واحد"2 "سنت بازتاب بهعنوان حكمفرماست آنها
است/ سÆالبرانگيز نظريه دو هر اين

مÇحور سÇنت نيÇدي كÇثرتگرايÇي بÇررسي و نÇقد بÇه ديگÇري جاي در من

3. Se e Le gen ha use n , Muh ammad; Islam and Religious Pluralism ; ( Lon do n:

al-Hoda, 1999) § 2.3, 117-155.

ميكنم: اشاره مهم نكته چند به فقط اينجا در اينرو از پرداختهام;3

4. Esoteric Pluralism

باطني4 كثرتگرايي بر اشكاالتي

است, سÇنتگرايÇان حÇمايت مÇورد كÇه ديÇني كثرتگرايÇي از ي خاص نوع
انكÇار به قاطعانه گنون هرچند است/ تÃوسوفي جانشين كه است  كثرتگرايياي
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1. The Secret Doctrine

كÇتابآمÇوزهرمÇزي1 مه مقد در بالوتسكي مادام اما پرداخت, تÃوسوفي انجمن
است/ كرده بيان اديان وحدت دربارة را سنتگرايان كليدي انديشههاي بهروشني
برخوردارند; الهي منبعي از عمده اديان همة Ç 1 از: عبارتند كليدي انديشههاي اين
حكÇمت پاهاي رد Ç 3 هستند; متفاوت ظاهر در و يكسان باطن در اديان اين Ç 2
مه مقد در بالوتسكي مادام بيان كرد/ پيدا اديان اين در ميتوان را اصيل جاودان

است: چنين مزبور  كتاب

2. Esoteric Wisdom

بÇاورهاي شخصيتها, است, باطني2 حكمت طالب كه حقيقي فيلسوف
حكمت آن, عالوهبر ميسپارد/ فراموشي بوته به را خاص اديان و جزمي
از را انسÇاني و بيروني جامههاي همه ميدهد, آشتي را اديان همه باطني
بÇزرگ اديان همه با اديان از يك هر ريشه كه ميدهد نشان بركنده آنها

3. H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine , Vol. 1, P. XX, Theosophical University

Press Online Edition.

است/3 يكسان

مÇنكر او Ç 1 از: عÇبارتند سنتگرايان ديگر با بالوتسكي عمدة تفاوتهاي
آن بهجاي و است توحيدي اديان در آن, ظاهري تفسير با شخصي, خداي مفهوم
از پس بÇهويژه را, مسÇيحيت او Ç 2 مÇيكند/ حÇمايت وجودي وحدت ديدگاه از
است معتقد كلي بهطور و ميداند نخستين آموزة از شده منحرف ديني  كنستانتين,
بيش, كمو همه, و همه ميشود, ديده جهان در امروزه كه دين, مختلف شكال ا  كه
كÇرده كشف را آن است عي مد وي كه ميباشند نخستيني آموزه از انحرافهايي

است/
در اديÇان هÇمه اطنيÇب تعاليم كه است معتقد سنتگرايان, نظير بالوتسكي,

ميباشند: جاودان حكمت بردارندة
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مÇنبع و سرچشمه زماني ميباشد, (باطني) سري حكمت امروز كه آنچه
اديان همة يعني آن, ديگر شاخههاي همه كه بود جاوداني و جاري هميشه

1. Blavatsky, Xliv - Xlv.

ميگرفتند/1 سرچشمه آن از آنها, آخرين تا ملت لين او از مختلف ملل

اين با است/ بوده هبازي حق فرد بالوتسكي مادام كه رسيد نتيجه اين به  گنون
مÇيكرد, حمايت بالوتسكي مادام كه را, ديني كثرتگرايي نوع همان گنون حال
در پرداخت/ آن بسط و شرح به خود آثار در سنتگرايان ساير بسان و كرد حفظ
زيÇادي موارد او آثار در ه البت و نيست بالوتسكي داليل به پرداختن مجال اينجا
امÇر, ايÇن Çا ام مÇيباشد; رد قابل و نداشته را قانه محق بررسي تاب كه دارد وجود
رسد چه نيست; كافي وي حمايت مورد كثرتگرايي بطالن اثبات براي بهتنهايي,
ديگÇر آثÇار در دقÇيق و ظÇريف تÇفاوتهايي بÇا كÇه كثرتگرايي انواع ديگر به

شدهاند/ مطرح سنتگرايان
بÇر كÇه است آن سÇنتگرايÇان و بالوتسكي دفاع مورد كثرتگرايي اشكال
ايÇن الزمه است/ ترديد مورد كه است مبتني جهان اديان متون از ي خاص قراÄت
در بÇهويژه آمÇوزه, در اديان خاص شباهتهاي شويم معتقد كه است آن قراÄت
بÇايد و مÇيباشد مÇختلف اديÇان گÇوهر و هسÇته تشكÇيلدهندة بÇاطني, آمÇÇوزه
از بÇالوتسكي نهاد/ كنار به گوهر] اين [از انحرافاتي بهعنوان را آنها تفاوتهاي
تÇعاليم وي كÇه ميكند حمايت مشكوك و سÆالبرانگيز عاي اد اين با تفسير اين
عي دÇم سنتگرايÇان ديگر, سوي از است/ آورده بهدست را اديان ليه او و باطني

2. Intellectual intuition

كÇه روشي ببرند/ پي اديان مشترك جوهر به عقلي2 شهود با ميتوانند كه هستند
آغاز, در اديان, كه ميدارند مفروض آنها نيست/ پذيرش قابل ميبرند به كار آنها
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تÇفسير بÇه گÇونهاي را مختلف اديان متون و هستند مشتركي باطني جوهر داراي
مÇطلوب بÇه مÇصادره امر, اين گفت بايد اما باشند/ سازگار اصل اين با كه ميكنند

است/
مشÇترك بهطور ديني كثرتگرايي انواع بيشتر در كه عمدهاي اشتباه دومين
ظÇاهري يÇا باطني آموزههاي اينكه از صرفنظر كه, است آن ميخورد بهچشم
و يكديگر با مختلف ديني سنتهاي تعاليم نه, يا دهيم قرار بررسي مورد را اديان
عÇلت كه شوند عي مد نا گزير به بايد كثرتگرايان نيستند/ سازگار كثرتگرايي با
و داده رخ ديني سنتهاي در كه است انحرافاتي يا ناسازگاريها) (و تغايرها اين
اما شدهاند)/ عارض اديان ذات بر ( كه است فرهنگ نظير غيرذاتياي عوامل يا
پيشيني اعتقاد آن پشتوانة تنها و نميكند تأييد را عايي اد چنين ديني متون بررسي

است/ كثرتگرايي انيت حق به  كثرتگرايان
علمي و خوب تحقيق يك معيارهاي مقتضاي كثرتگرايي بر اشكاالت اين
در كÇه است كÇالمياي داليÇل اين, از مهمتر اما است/ ديني مطالعات عرصه در
دارد/ وجÇود سÇنتگرايÇان نيÇدي كثرتگرايي رد براي اسالمي تعاليم چارچوب
از بتپرستي اينكه با كه نيست آن تنها است وارد كثرتگرايي اين بر كه اشكالي
ايÇن اشكÇال, است/ كرده نهي آن از اسالم است غيرتوحيدي سنتهاي ذاتيات
مÇعيار اسÇالم نÇظر از آوريÇم/ بÇدست بايد كجا از را ديني انيت حق معيار كه است
بÇراسÇاس كÇه درحÇالي است, نÇهفته انسÇان بÇه خداونÇد نهايي وحي در انيت حق
تفسير طريق از كه عقلياي شهود با بايد كه است چيزي مزبور معيار سنتگرايي

شود/ انتزاع ميآيد, بهدست جهان اديان باطني تعاليم تطبيقي
Âمث دارد/ نيز عملي پيامدهاي بلكه ندارد; نظري جنبه تنها, كالمي, نقد اين
در آن بÇراسÇاس كÇه مÇيدهد ارايه را مساواتطلبي Âكام اجتماعي ايدهآل اسالم
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شÇغل, اجÇتماعي, مÇوقعيت برپايه كه برترياي و امتياز هيچگونه ديني تكاليف
تÇحت مÇقامي اسالم, در نيست/ پذيرش مورد باشد, گرفته صورت نژاد يا رنگ
در ÂثÇم كÇه است درحÇالي ايÇن و ندارد/ وجود روحانيت يا كشيشي مقام عنوان
نÇظام يك قالب در مقام اين بلكه دارد; وجود روحاني مقام نهتنها هندو, مذهب
نÇظير سÇنتگرايÇاني مÇيماند/ مÇصون ي) اصÇخ طبقه دست (در ي خاص طبقاتي

1. Martin Lings

رد اسالم تعاليم براساس را هندويي طبقاتي نظام اين آنكه جاي به لينگز1 مارتين
پرداختهاند: اصيل سنت از بخشي بهعنوان آن از دفاع به همواره  كنند,

ديÇن حÇافظان كÇه برهمنها, براي طبقاتي, نظام وجود يÔمن به امروز, ما
پيروان حاضر قرن تا و است زنده هنوز كه داريم را هندو مذهب هستند,

2. From Martin Lings, "Rene Guénon".

است/2 پرورانده را سي مقد

ديني و اخالقي قضاوتهاي ارزيابي معيار بدانيم كه است آن بايسته اينجا در
در و ديÇني درون بÇهطور آنكÇه بÇهجاي را خÇود ارزيÇابي سنتگرايان, چيست/
كه دادهاند صورت غرور اين برپاية دهند, انجام اسالم نظير ي خاص دين چارچوب
برون منظر از ديگر تعبير به و برتر, و متعالي منظر يك از را اديان همة ميتوانند

بنگرند/ ديني,
كرد: خالصه زير نكات در ميتوان را باطني ديني كثرتگرايي اشكاالت

معرفت كسب براي معتبري شيوه را آن كه درصورتي حتي عقلي, شهود Ç 1
نميكند/ تأييد را باطني كثرتگرايي بدانيم,

تفاوتهاي اندازه همان به باطني تفاوتهاي ديني, تفاوتهاي ميان در Ç 2
سنتهاي ميان در مشترك ويژگيهاي ميتوان همچنانكه ميباشد/ آنها ظاهري
آورد بهدست آنها ظاهري ويژگيهاي از تعميم, و تجريد نوعي با را مختلف ديني
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بÇهدست نÇيز آنÇها بÇاطني ويÇژگيهاي از ميتوان يكسان بهطور و سان بههمين
آورد/

دچÇار دارنÇد, ديÇني مÇتون به نسبت ديني كثرتگرايان كه قراÄتي شيوه Ç 3
است/ مطلوب به مصادره نوعي

كÇنند, حذف را اديان مغايرتهاي و تناقضات آنكه براي كثرتگرايان, Ç ê
ميانگارند/ ناديده را آنها مهم تفاوتهاي

يك نÇه را خود اسالم كه چرا است; ناسازگار اسالم تعاليم با كثرتگرايي Ç ë
مÇيكند; في عرÇم انسÇانها هÇمه بÇراي نÇهايي و مسلم دين يك بلكه فرهنگي قيد
را سÇنتها ديگر و اسالم ميان موجود تفاوتهاي ديني كثرتگرايي كه درحالي

ميداند/ فرهنگي پيشامدهاي معلول
مÇيكند, مÇطرح را اسÇاسي مسÇاواتطÇلب اجÇتماعي بÇينش يك اسالم Ç ì
طبقاتي نظام در كه را آنچه نظير اجتماعياي تفاوتهاي سنتگرايان كه درحالي
تÇوجيه هسÇتي مÇراتب سÇلسله واجÇد مÇاهيت از تجلياتي بهعنوان ميشود, ديده

ميكنند/
عÇقلي شÇهود و سÇنت از اسÇالم, تÇعاليم و اصÇول جÇاي به سنتگرايان, Ç 7

ميجويند/ سود خود, ارزيابيهاي معيار بهعنوان

مدرنيسم بر سنتگرايان نقد

كÇه مÇيشود فÇهم بÇهتر درصÇورتي سنتگرايان فرهنگي ديدگاه اشكاالت
آنÇها, ديÇدگاه بÇراسÇاس شÇود/ ه وجÇت مÇدرنيسم بر سنتگرايان نقد بهچگونگي
هستند ليهاي او اصول از تجلياتي تي, سن جوامع مختلف شاخصهاي و ويژگيها
شÇاخصهاي و ويÇژگيها چÇنانچه اينرو از است/ مبتني آنها بر جوامع اين  كه
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شوند/ نهاده كنار به بايد نباشند, سنت با مطابق مدرن جوامع
نظير مدرنيسم, بر سنتگرايان نقد در محوري اشكاالت از بسياري ميتوان
نيز مدرنيسم منتقدان ساير آثار در را معنويت نبود و افراطي فردگرايي علمگرايي,
ديگÇر و كوماراسوامÇي گنون, اينكه و هستند مهم بسيار نكات اين كرد/ مشاهده
آن ضÇعف نÇقاط و مÇنفي نكÇات بÇيان بÇه مÇدرنيسم جاذبه اوج در سنتگرايان,

است/ ستودني بسيار پرداختند,
ميكند: توصيف چنين را ل او جهاني جنگ از پس وضعيت لينگز مارتين

براي ل, او جهاني جنگ از پس ل او دهه در گنون, كه را جهاني خود, من,
كه جهاني دارم; ياد به نوشت, را خود ليه او كتابهاي آن قالب در و آن
جنگي ل, او جهاني جنگ بود: كرده نفوذناپذير را آن نشاطش, و خوشي
ديگري جنگ هرگز ديگر ا كنون و است/ بوده جنگ به دادن پايان براي
يعني ميباشد, ميمون نسل از انسان كه است كرده ثابت علم و بود; نخواهد
بدون پيشرفت اين و است رسيده تكامل و پيشرفت به ميموني از انسان
خواهد بهتر و بهتر و بهتر چيزي هر يافت; خواهد ادامه مانعي هيچگونه
هÇيچكس امÇروزه كÇه تعبيري با كه دارم ياد به را سياستمداري من شد////
در ما <امروز ميكرد: اعالن ندارد را تعبيري چنان آوردن زبان به جرأت
ايÇن دربارة كه بود زمان آن در گنون و هستيم/> جهان افتخارآميز صبح
سÇرش كه است جانداري گويي جديد, <جهان نوشت: چنين عالي جهان
و پرفشار هم كه حياتي ميدهد; ادامه خود حيات به همواره اما است بريده

1. From Martin Lings, "Rene Guénon".

است/>1 بينظم و مختل هم و تند

و كوماراسوامي به مختص مدرنيته از ناخرسندي ميكنيم, مشاهده همچنانكه
وجود انديشمندان شاعرانو از طوالنياي سلسله آنها, از پيش بلكه, نيست/  گنون
آغÇاز همان از ميديدند/ را فراواني دهشتنا ك موارد مدرن فرهنگ در كه دارند
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فرهنگ و جامعه ميداشت بيان كه داشت وجود نظراتي همواره صنعتي انقالب
بوته به ارزشمند امور از برخي آن در كه لي تحو است, يافته نادرستي ل تحو بشري
انقالب با بهمخالفت كه كساني ميان در است/ رفته بين از يا شده سپرده فراموشي
رث, ÔوÇردس Ôو و بÇليك نÇظير رمÇانتيكي شÇاعران ميپرداختند, مدرنيته و صنعتي
و بÇالوتسكي بÇالطبع و هÇايدگر تا نيچه از فالسفه كاتوليك, آلترامانتنيستهاي

ميخورند/ بهچشم آلكات,
مدرنيته بر سنتگرايان نقد تمايزبخش وجه كه است اين پرسش اينرو, از
را آن متمايز ويژگي نميتوان اينرو از نيست, بيسابقهاي چيز نقد, اين چيست?
مشكÇالت بÇر مÇدرنيته نتقدانÇم از برخي دانست/ تاريخي بهلحاظ بودنش نوين
ه توج نظري ابعاد بر بيشتر ديگر برخي اما شدهاند متمركز مدرن زندگي اجتماعي
شدهاند آن بر و كرده ادغام يكديگر در را بعد دو اين منتقدان Áمعمو اما,  كردهاند/
نظر از ميباشد/ مهم حقايق برخي از غفلت پيامد مدرنيته اجتماعي مشكالت  كه
ديد از است/ مسيحيت تعاليم از غفلت مدرن [جهان] مصايب علت  كاتوليكها,
احساس نوعي يا دل طريق از تنها كه است حقيقتي مغفول, حقيقت رمانتيكها,
غÇفلت پÇيامد مÇدرن, جامعه مشكالت هايدگر نظر از است/ درك قابل تجربه يا

1. Being

گسÇترده بÇاستان عÇهد تÇا كه غفلتي است; "هستي"1 مسأله از بلندي و روزافزون
ناشي مدرنيته مشكالت كوماراسوامي و گنون آلكات, بالوتسكي, نگاه از است/
بÇهچشم بÇزرگ اديÇان بÇاطني تÇعاليم در كÇه است جÇاودان حكمت از غفلت از
آثار در كه آنچه از فراتر كوماراسوامي و گنون كه كرد اذعان بايد ه البت ميخورد;

رفتهاند/ فرا آمده, ضمني بهطور تÃوسوفيها
آن و دارد وجود مشترك و ه غيرموج علي عاي اد يك ديدگاهها اين همة در
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درهÇم مشكÇالتي آمÇدن بهوجود باعث كه حقيقتهاست برخي از غفلت اينكه
و ديدگاهها اعضاي از يك هيچ ميدانم, من كه آنجا تا است/ شده مدرنيته با تنيده
و روشÇن را امÇر ايÇن آنها همه نكردهاند/ اثبات را عا اد اين پيشگفته  گروههاي
گرفته ناديده را آنها] [موردنظر "حقيقت" مدرن جوامع چون كه دانستهاند بديهي
آمÇدن بÇهوجود بÇاعث غÇفلت ايÇن شدهاند, مختلفي اجتماعي مشكالت دچار و
بگيريد: درنظر را نصر حسين د سي دكتر از زير بيان است/ شده اجتماعي مشكالت

مÇربوط مÇبادي و اصÇول به كه آنجا تا كه مدرنيسم, با سنت مخالفت اما
يÇا پÇديدهها يÇا واقÇعيتها مشÇاهدة از مÇيباشد, كÇامل و مÇطلق ميشود
مÇدرنيسم بÇا آنرو از سنت, است/ نشده حاصل بيماري عاليم تشخيص
است مبتني آنها بر مدرنيسم كه را مبادياي و مات مقد كه ميكند مخالفت

1. Knowledge and the Sacred, 84.

ميداند/1 غلط و نادرست

انÇديشه ارتÇباط [نÇحوه] است/ هي يرموجÇغ و بيپايه سادهانگاري امر, اين
بر اجتماعي الت تحو آن در و است پيچيده بسيار سنتي جوامع ويژگيهاي با مدرن
درست فÇهم بÇراي است/ تأثÇيرگذار اجÇتماعي الت حوÇت بر انديشه نيز و انديشه
و واقÇعيتها بÇيشتر مشÇاهدة است مÇوردنياز آنÇچه مدرنيته, مساÄل و مشكالت
جÇوامÇع كÇه شÇد ق حقÇم هÇنگامي اروپا شدن مدرن متافيزيك/ نه و است پديده
صÇنعتي فرايÇند رهآورد از كه التي تحو شدند/ صنعتي روزافزون بهطور اروپايي
تغييرات اين و انجاميد سياسي قدرت و مرجعيت در تغييراتي به آمد بهدست شدن

ختلفÇم انÇواع در و ليبراليسÇم ماركسيسم, در جمله از مدرن, فلسفي مكاتب در
كÇه است آن سنتگراييها انواع دانستن مدرن علت يافت/ انعكاس سنتگرايي
صÇورت شÇدن, صÇنعتي رونÇد از حÇاصل الت حوÇت ضد بر كه عكسالعملهايي
و گÇنون مÇخالفت مÇورد كه مدرنيته, از پوزيتويستها خرسندي همانند  گرفتهاند
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هستند/ جديد ميباشد, لينگز
كه ÇÇ مدرنيته بر سنتگرايان نقد در سÆالبرانگيز ويژگيهاي از ديگر يكي
غÇالب اورهايÇب حصولÇم اجتماعي, مختلف صور كه است انديشه اين از ناشي

تماعيÇاج ساختارهاي از تجليل و تحسين به سنتگرايان كه است آن ÇÇ ميباشد
ميدانÇند/ درست سنتي باورهاي ثمرة را آنها كه چرا دارند; گرايش مدرن ماقبل

مينويسد:  گنون
و اصÇول بÇرپايه كه است ني تمد ميخوانيم, بهنجار ن تمد را آن ما آنچه
از پيروي در چيزها همه و باشد شده مبتني كلمه, واقعي بهمعناي مبادي,
بÇهعنوان چيزها همه كه به گونهاي باشند, شده آراسته و ر مقر اصول اين
طبيعي فوق يا عقلي Âكام خود گوهر در كه آموزه, يك گسترش و  كاربرد

1. Guenon, Orient et Occident (Paris: Payot, 1924), 236, cited in Quinn, 179.

معناست/1 همين "سنتي" ن تمد از ما منظور و شود; دانسته است,

2. Feudalism

فÃÇوداليسÇم كÇه چرا كرد چشمپوشي فÃوداليسم2 مفاسد از بايد ترتيب بدين
اين و حكمفرماست سنتي ارزشهاي و باورها آن در كه است جامعهاي محصول
فشÇارهاي نگÇاه] ايÇن [در ارزشهاست/ و باورها آن حامي خود, بهنوبه نيز, نظام
مÇيانÇجامد, آن سرنگوني به و كرده تحمل غيرقابل را فÃودالي نظام كه اجتماعي
جامعه كه جاودان, حكمت از غفلت معلول آن تغيير و است شده انگاشته ناديده

است! شده ي تلق است, بوده مبتني آن بر فÃودالي
انديشه و فنآوري آن در كه هستند داÄمياي پيشرفت به معتقد مدرنيستها
سÇنتگرايÇان, امÇا ميانÇجامد/ انسانها وضعيت در نامحدود توسعه به روشنگر,
است/ معنا تمام به سقوط روند مدرنيزاسيون كه ميگيرند مسلم اعتقاد اين به جاي
مÇيكند/ تÇبيين هÇندويي جÇهانشناسي عÇالي ادوار براساس را سقوط اين  گنون
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زيست, مÇحيط ويرانÇي مدرن, انسان بحران چون اموري به مدرنيستها درواقع
مÇدرنيته ات مضر ديگر و خانواده نظام شدن سست استعمارنو, و استعمار مفاسد
از آمÇده بÇهدست نافعÇم بÇه سÇنتگرايÇان آنÇها, مÇÇقابل در و نÇÇميكنند ه وجÇÇت
تÇربيت, و تÇعليم بÇه آسÇان دسÇترسي و بÇاسوادي وسيع گسترش مدرنيزاسيون,
ديÇوانگÇان و زنÇدانÇيان بÇه نسÇبت انسانيتر رفتار و عمومي سالمت و بهداشت
ه يتوجÇب مدرنيزاسيون از آمده بهدست منافع به نبايد همچنانكه هستند/ بياعتنا
حÇتي امÇر ايÇن پÇوشيد/ چشÇم آن ات ضرÇم و نÇقايص از نبايد سان بههمان بود,
بÇرطبق بÇلكه نÇباشد مÇدرنيته خÇود مÇعيارهاي مÇا قضاوت اساس كه درصورتي
كÇه كÇلياي ارزيÇابي اراÇÄه براي تالش است/ درست نيز باشد, سنتي ارزشهاي
بلكه است; بيمعني Âكام بدانيم, سنت از بدتر يا بهتر Hمطلق را مدرنيته آن براساس

است/ سنت از بدتر ديگر برخي در و بهتر ابعاد از برخي در مدرنيته گفت بايد
كردهانÇد; معطوف مدرنيته مÔضر ابعاد بر را خود ه توج بيشترين سنتگرايان
كÇردهانÇد; انÇدكي تÇحليل مÇدرن نÇويسندگان آثار اصلي مضامين دربارة آنها اما

1. Inwardness

منابع بر تأ كيد معمولي, زندگي به اهتمام انسانها1, باطن بر تأ كيد چون مضاميني
ليÇبرال, سÇياسي آرمÇانهاي اصÇالت, آرمÇان (وجÇدان), خود در نهفته اخالقي

زيÇر كÇتاب بÇهويژه تÇيلر, چÇارلز مÇختلف آثÇار به مضامين اين از متعادلي بررسي و نقد جهت /2
كنيد: مراجعه

Sources of the Self: The Making of the Modern Identity ( Ca mbr idge : H ar var d

University Press, 1989),

زير: كتابهاي بهويژه مكاينتاير السدير مختلف آثار به: ك ر/ همچنين
After Virtue, 2nd ed. (Nor te Dame: U niver sity of Notre Dame Press, 1984) ;

Whose Justice? Which Rationality? (Notr e D ame : U niver sity of No tre Da me

Ñ

مÇوضعگيري هÇرگونه از دور بÇه آنكÇه, بÇراي خÇودمختاري2/ و طÇبيعتگرايÇي
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Ø

Press, 1988); Three Rival Versions of Moral Inquiry (Notre Dame: University of

Notre Dame Press, 1990);

هÇا كÇينÇگ و (Arnold Toynbee) تÇويÇنبي آرنÇولÇد چÇون هسÇتنÇد نÇيز ديگÇÇري نويسندگÇان
آن اصلي مضامين گسترش اما دارند, نقدهايي مدرنيته بر نويسندگان اين همه /(W.E. Hocking)

تهديدشده, سنتهاي مهم عناصر از دفاع نحوه براي پيشنهاداتي و كرده بررسي احتياط ديده به را
ميكنند/ ارايه

گسترش و پايهريزي كه است الزم گيرد, صورت مدرنيته از مفيدي نقد ارتجاعي,
در آن تÇدريجي بÇازتاب ونگيÇچگ نيز و مدرن نوشتههاي در مضامين اينگونه

از بÇايد روشÇنفكران كÇه مÇيكند تÇصديق خÇود, مÇوضع از حÇمايت در نصر, حسين سيد دكتر /1
وي نقد اين كه ميرسد بهنظر اما باشند/ كردهاند,آ گاه وارد غرب مدرن ن تمد بر غربيان كه نقدهايي

ر/ ك: است/ انجاميده شكست به غرب ن تمد كه است سنتگرايان ديدگاه اين تأييد براي Hصرف
Traditional Islam in the Modern World, 83, 301-309.

گيرد/1 قرار بررسي مورد مدرن جامعه در كلي بهطور و فرهنگ
بÇه كÇمكي هيچگونه س, مقد سنت با مدرنيته ات مضر نبرد به پرداختن تنها

نميكند/ آنها تأثر و تأثير چگونگي يا و سنتي جوامع يا مدرنيته فهم
كÇه چÇرا هسÇتند; س مقد كاتوليك سنتهاي كاتوليك, سنتگرايان نظر از
آمÇوزه, ايÇن مÇيكند/ هدايت تاريخ گستره سرتاسر در را مسيحيت روحالقدس,
جاافتادهبودنشان اذهانو در آنها جزتثبيت كه باورهايي و اعمال كه بدانمعناست
ايÇن براسÇاس همچنين هستند/ قداست از هالهاي در ندارند, ديگري توجيه هيچ
مÇيتوان است/ شيطاني شده پذيرفته باورهاي و اعمال از عدول هرگونه آموزه,
با سنتگرايان تفاوت اما كرد/ پيدا نيز سنتگرايان ميان در را ديدگاه همين نظير
مÇحدود را خÇود كÇاتوليكها هÇمانند هيچگاه آنها Á او كه است اين  كاتوليكها
مÇبتني روحالقدس بههدايت را مزبور س تقد آنها ,Hثاني نميكنند; ي خاص به دين
عقلي, شهود و جاودان حكمت حقيقي", "اصول هدايت بر را آن بلكه نميكنند;
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پÇيرو سÇنتگرايÇان هم و كاتوليك سنتگرايان هم حال, اين با ميسازند/ مبتني
و حاصل يا تجليات بهنحوي را آنها چرا كه ميشمارند, س مقد را سنتها  گنون,
است/ شده متجلي سنت در وحي ايشان نظر از درواقع ميدانند/ الهي وحي ثمرة
[حتي] كه ميانجامد افراطياي بسيار محافظه كاري به سنت, از پاسداشتي چنين
آنÇها از دفاع عي مد سنتگرايان كه سنتهايي خود ارزشهاي و اصول براساس

است/ اخالقي نقد قابل هستند,
كÇه مÇيدهد اراÇÄه را انÇديشهها از نÇظامي كÇه عام معناي اين به سنتگرايي,
ايÇدÄولوژي يك مÇيكند, تÇوصيه ي خاص اجتماعي يا سياسي برنامه آن براساس
فعاليت بر آنها كه است اين در ايدÄولوژيها ساير با سنتگرايي فرق ه البت است/
و است مÇتمركز مÇتافيزيك بÇÇر سÇÇنتگرايÇÇي امÇÇا شÇÇوند, مÇÇتمركز سÇÇياسي
بÇا و حÇال, ايÇن با ميشود/ محسوب فرعي تي فعالي آن, سياسي موضعگيريهاي
يك مÇتضمن Ç 1 كÇه: مÇعنا بدان است; ايدÄولوژي يك سنتگرايي بيشتر, دقت
برنامه Ç 2 ميباشد; آن در انسان جايگاه و جهان دربارة جامعي بيش و كم نظريه
را خود Ç 3 ميكند; تدوين اجتماعي و سياسي مسير و جهتگيري دربارة را عامي
درصدد نهتنها Ç ê ميبيند; پايدار و زنده ميشود, آن عليه كه يورشهايي ميان در
و است صادق و باوفا طرفداران جذب درصدد بلكه خود] [اعضاي متقاعدكردن
همه را خود مخاطبان Ç ë ميشود; تعبير د تعه به آن از گاه كه است چيزي خواستار

1. See Maurice Cranston's article "Ideology" in the Encyclopedia Britanica (CD

-RoM 2001 ed.)

ميبخشد/1 روشنفكران به را رهبري خاص نقش Hغالب آن عالوهبر و ميداند افراد
مدرنيته تجربه از كه است ديگري مكتب و "ايسم" يك سنتگرايي حال, اين با
سÇنتگرايÇان كÇه چÇرا است, طنزآميز نوعي به اين و است/ يافته ظهور اروپا در
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1. See Nasr, Traditional Islam in the Modern World, 21, 306.

بÇنابرايÇن, مÇيكنند/1 مÇحكوم مÇدرنيته, مÇحصول بهعنوان Hعموم را ايدÄولوژي
و مÇيكند مÇحكوم را مدرن امور همه كه معنا اين به است; خودشكن سنتگرايي
را سنتگرايي خود ضمني بهطور كه است فرا گير و عام بهقدري محكوميت اين
كÇه است مÇدرن ايÇدÄولوژي يك خÇود سÇنتگرايÇي كÇه چرا ميشود, شامل نيز

نهادهاند/ بنيان دوم جهاني جنگ از پيش گنون و  كوماراسوامي
د يÇس كÇه است بياني بيان, بهترين شايد سنتگرايي, سياسي برنامه مورد در

است: آورده نصر حسين
بÇر مبتني كه واقعگرايي بر همواره سياسي, قلمرو در سنتگرايي, ديدگاه
خالفت تسنن, جهان در منظر اين ميفشرد/ پاي است, اسالمي معيارهاي
كه را سلطنت نظير سياسي, نظامهاي ساير آن نبود در و ميپذيرد را سنتي
داشت, امتداد جامعه نيازهاي (براساس) و شريعت تعاليم پرتو در قرنها
از كه را آنچه نيست درصدد شرايطي هيچ تحت ديدگاه اين اما, ميپذيرد/
تشÇيع, جهان در و كند/ نابود مانده, برجاي اسالم سنتي سياسي نظامهاي
دوازده آن از نهايي مرجعيت كه ميكند تأ كيد همواره سنتگرايي ديدگاه
ديدگاه باشد/ كامل نميتواند حكومتي نوع هيچ آنها, نبود در و است امام
ليه او كمال از انساني جامعه سقوط از همواره فرقه, دو هر در سنتگرايانه,
و كرده نابود را اسالمي سنتي نظامهاي و نهادها كه خطري است; آ گاه خود

2. Nasr, Traditional Islam in the Modern World, 17.

ميكند/2 آنها جايگزين غربي و مدرن خاستگاه با نهادهايي

Çفاقنظر ات شيعه, و سني از اعم مسلمانان, همه دارم, اسالم از من كه فهمي با
كه است بوده كامل فاجعهاي خالفت چهارگانه, خلفاي از پس دستكم كه دارند
تÇبذير و اسراف و امپراتوري برپايي قدرت, شهوت اسالم, بهنام هرچند آن, در
از فÇهمي چÇنين سÇنتگرايÇان Gظاهر است/ بوده مستولي آن بر همواره شخصي
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بهاصطالح و سلطانها حا كميت مبتنيبر حكومتهاي آنها ندارند/ اسالم تاريخ
هÇمه عÇينحال در و مÇيستايند را خلفا¾ حا كميت مبتنيبر حكومتهاي سنتي
از جلوگيري براي بايد كه نقايصي بهعنوان را, حكومتها اينگونه فجايع و مفاسد
شÇوند, گÇرفته نÇاديده غÇربي حكومتهاي انواع از برخي رسيدن بهقدرت خطر

است/ ارتجاعي سياست شكل بدترين اين و ميدهند/ جلوه ناچيز
نÇقايص از فÇراوانÇي شÇناخت و درك سÇنتگرايÇان هرچÇند آنكه, حاصل

ميبرد: رنج زير نقايص از مدرنيته بر آنها نقدهاي اما دارند, مدرنيته
ضمني يا صريح باور كه برانگيز الÆس و مشكوك انديشه اين وجود نخست,
ويÇژگيهاي جامعه كه ميشود باعث سنتگرايان] موردنظر [و مختلف اصول به
سادهانگÇاري با انديشه, اين با سنتگرايان, باشد; داشته را سنتگرايان موردنظر

ميدانند/ اصول و باورها اين از عدول از ناشي را مدرنيته ي, خاص
تي نÇس جÇوامÇع از لي خيÇت تÇصويري بÇا را مدرنيته مفاسد سنتگرايان دوم,

ميكنند/ مقايسه
ارزيابي كه است به گونهاي مدرن ماقبل جوامع از سنتگرايان تجليل سوم,
كه چرا نميدهد; بهدست آنها اساسي تفاوتهاي به نسبت منصفانهاي و درست
اصÇول بÇرپايه جÇوامÇع ايÇن كه است پيشفرض اين تحليل, اين عامل و انگيزه

شدهاند/ نهاده بنيان مشترك
سنتهاست, خود دروني و ذاتي كه معيارهايي جاي به سنتگرايان چهارم,
اين ميكنند/ جانبداري خود, ارزيابي معيار بهعنوان سنت) (بماهو سنت خود از
ديÇدگاه درون در تÇناقص وجÇود كÇه دانست مÇÇنطقي نÇÇقدي مÇÇيتوان را نÇÇقد
كÇه مÇعنا اين به دانست, كالمي نقدي ميتوان نيز و ميدهد نشان را سنتگرايان
تÇعاليم تأيÇيد مورد كه ميستايد و بخشيده تعالي به گونهاي را سنت سنتگرايي,
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نيست/ اسالمي
حدسآميز برداشتهاي مجموعه برپايه مدرنيته بر سنتگرايان نقد پنجم,
تحليل براساس نه و حا كماند مدرن جامعه بر كه است نادرستي و منحط اصول از

تاريخي/
ميدانند سي مقد امر با مخالفت را تغيير و ل تحو [هرگونه] سنتگرايان ششم,
هÇيچگونه بÇدون را, سÇنت از عدول همينرو, از و است يافته تجلي سنت در  كه
وارث را خود سنتگرايي, ميكنند/ محكوم آن, سقم و صحت دربارة ارزيابياي
از مانع درواقع, كار, اين با و ميخواند جهان سنتي فرهنگهاي حكمت ميراث
گرفته به كار وضعيتهايي و شرايط انتقادي بررسي راه در حكمت كه ميشود آن

ميباشند/ اصيل تي سن جوامع سنتگرايان, نظر از كه شود
ميكنند; محكوم مدرن, پديدهاي بهعنوان را, ايدÄولوژي سنتگرايان هفتم,

است/ ايدÄولوژي يك ميكنند, اراÄه خود آنچه درحاليكه
است/ ارتجاعي رويكردي سياسي, لحاظ به سنتگرايي هشتم,

و مÇرموز روش كÇه است نÇا كÇام مÇدرنيته نÇقد در آنرو از سÇÇنتگرايÇي,
مÇورد در و گÇرفته نÇاديده را تÇاريخ جÇزÄيات و مÇيگيرد بÇه كÇار را غيرمعمولي
شده حد از بيش سادهانگاري نوعي دچار سنتي و مدرن جامعه دو هر ويژگيهاي

القيÇاخ اصول خود, ارزيابيهاي معيار بهعنوان سنت, خود قراردادن با و است
يك بÇهعنوان سنتگرايÇي, مينهد/ زيرپا آنهاست, از دفاع عي مد كه را سنتها
جامعه, ارتقا¾ چگونگي دربارة را مفيدي پيشنهاد يا بحث هيچگونه ايدÄولوژي,
كه چرا نميبيند; تدارك وقوع, حال در تغييرات با مواجهه يا آن نهادهاي اصالح
مÇخالفت آن از عÇدول هÇرگونه با و ستوده الهي, اصول مظهر عنوان به را, سنت
و روششناختي هم است وارد سنتگرايان نقد بر كه اشكاالتي بنابراين, ميكند/
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ايÇن در ميتواند سنتگرا, ايدÄولوژي اشكاالت, اين عليرغم هستند/ كالمي هم
پيشرفت مدرنيزاسيون, از كه زند دامن كساني برابر در مقاومت به كه افتد مفيد امر
توقع شايد و ميكنند/ جانبداري آن, غربي الگوي از تقليد با شدن صنعتي روند و
باشد/ بيهوده مدرنيته, به نسبت عقالنيتر و ظريفتر رويكردي گرفتن پيش در
از است: بÇوده مÇوفق مÇدرنيته فراوان و مهم اشكاالت برشماري در سنتگرايي
بÇا ذاتÇي ارزشهÇاي رفتن ميان از سكوالريسم, ظهور با س مقد امور رفتن ميان
و صنعتيشدن فرايند ظهور با استعداد و هنر رفتن ميان از ابزاري, عقالنيت ظهور
پÇيدايش با منسجم جهانبيني فقدان باالخره و خودكار دستگاههاي به كارگيري

1. See Quinn, Ch. 13, 247-263.

اشكÇاالت, ايÇن بÇرشمردن امÇا تÇخصص/1 بÇه شÇديد گرايش و تنوع پلوراليسم,
مÇتذكر را اشكاالت همين نيز ديگران بلكه نيست, سنتگرايان حوزة به منحصر
ميشود ديده مدرنيته بر سنتگرايان نقد در كه ارزشمندي موارد درواقع, شدهاند/

نيست/ ارزشمند است بديع و تازه كه آنچه و نيست, بديع و تازه

مدرنيته  گريزناپذيري

از كÇه چÇرا نميدهند; اراÄه را جايگزيني هيچ مدرنيته, بهجاي سنتگرايان,
حسرت در همواره عوض, در و عاجزند آن پنهان و پيدا الت تحو ابعاد با درگيري
وي شد, وارد كوماراسوامي بر ,Hصريح نقد, اين كه وقتي هستند/ غوطهور  گذشته

2. See Quinn, 292.

در حÇال, اين با نيست/2 وسطي قرون به بازگشت آرزوي در هرگز كه داد پاسخ
در غÇرب, جÇهان در احÇيا¾ <امكان ميگويد: غرب, جهان در احيا¾ امكان بيان
اصول به كارگيري در ريشه كه زندگي, بهنجار شيوههاي و ليه او اصول به بازگشت
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1. Ananda Coomaraswamy, Am I My Brother's Keeper? (Freepor t , Ny: Books

for libraries Press, 1961), 62, Cited in Quinn, 296.

است/>1 نهفته دارد, بالفعل احتمالي موقعيتهاي در ليه او
شÇرايÇط در كÇه است ايÇن ميماند بيپاسخ سنتگرايان سوي از كه پرسشي
به پاسخ در گنون بست/ به كار را موردنظر اصول ميتوان چگونه امروزي, د متجد
مÇدرنيته, عصر يافتن پايان به هندوÄيسم, جهاني انديشههاي برپايه مشكل, اين
حكÇمت با كه ي خاص نخبگان كه ميكند پيشنهاد فاصله, اين در و ميدوزد چشم
كه پيشنهادي بپردازند/ سنت باقيماندة ميراث از حفاظت به هستند, آشنا جاودان
ايÇن كÇه است ايÇن ميكند اراÄه گنون, و كوماراسوامي آثار مطالعه برپايه  كوين,
(بهعنوان هندوÄي برهمنهاي كاركرد با شبيه كاركردي ميتوانند فكري, نخبگان
دوبارة پايهريزي به مدرن عصر آمدن پايان به از پس و باشند داشته كاهنان) طبقه

بپردازند/ سنت
خÇدا و ميرسد بهنظر نامحتمل و بعيد ميكنند ترسيم سنتگرايان كه طرحي
كÇه هÇرجÇا كÇه كÇرد فÇرامÇوش نÇبايد گÇردد! انسان نصيب سرنوشتي چنين نكند
د مجد ظهور يا و جهاني فاجعه از فارغ هستند/ نيز پاÄين طبقات هستند, برهمنها
و مÇنافع هÇمه بÇا مدرنسازي, كه است معقول بسيار فرض اين (عج) مهدي امام
مسلمانان امروزه كه چالشي ميدهد/ ادامه خود گسترش و پيشرفت به اتش, مضر
بÇه را مÇدرنسازي زيÇانهاي مÇيتوان چگونه كه است اين هستند, مواجه آن با
بÇه كÇه گÇذرانÇد سÇر از بÇهنحوي را مدرنيزاسÇيون ميتوان چگونه رساند, حداقل
هÇنجارهاي و ارزشهÇا ميتوان چگونه نشود, دچار مسيحيان جامعه سرنوشت
است, تغيير و ل تحو حال در بهسرعت كه دوران, اين در را اسالم نظر مورد س مقد
اصول بر پايفشاري نيست/ ساده مساÄل اين براي راهحل اراÄه و پاسخ كرد/ حفظ
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اصÇول بÇايد چگÇونه كه است همين Hدقيق مسلمانان مشكل نيست/ كافي بنيادين
بÇا سÇازش كÇه مÇيرسد بÇهنظر كنند/ اجرا خود, فعلي شرايط در را, اسالم بنيادين
انطباق براي تي, سن فرهنگي اشكال و نظامها كه چرا است; ضروري مدرن جهان
كÇافي بÇهانÇدازه مÇواجÇهانÇد, آنها با مسلمانان امروزه كه التي تحو با سازگاري و
ميخورد بهچشم فراواني موارد تي سن نظامهاي در وانگهي, نيستند/ انعطافپذير
آنكÇه خÇاطر به Hصرف سنگدلي, و استبداد سركوب, ندارد/ ارزش آنها حفظ  كه
حكÇمت بÇا روشنفكر نخبگان آشنايي نيستند/ دفاع و توجيه قابل هستند, سنتي
بÇه پايبندي الزمه نيست/ كافي جامعه اصالح براي سنتگرايان موردنظر باطني
زندگي آن در مسلمان عنوان به ما كه است محيطي از واقعگرايانه ارزيابي اسالم,
رويكÇرد ايÇن از بÇخشي هسÇتيم/ اسÇالمي جوامع كردن شكوفا درصدد و  كرده
بÇا مÇعاصر جوامع اوضاع و شرايط تفاوت نحوة به كه معناست بدان واقعگرايانه,
يا ناممكن را تي سن اشكال د مجد تثبيت كه به گونهاي پيببريم; ماقبلمدرن جوامع
پيامد آنها از برخي است/ فنآوري بهخاطر تفاوتها اين از بسياري ميكند/ بدتر
دارد/ وجود امروز و ديروز جوامع جمعيت مقدار در كه است بسياري تفاوتهاي
پÇيامبر زمÇان در مÆÇمنان وچكÇك جÇامعه در بگÇيريد/ درنÇظر را شÇورا مÇÇفهوم
بÇه قÇبايل شÇدة شÇناخته سران با مستقيم گفتگوي با را شورا ميتوان اسالم(ص)
و مÇيرسد نÇفر مÇيليونها بÇه مÆÇمنان جÇامعه جÇمعيت كÇه هÇنگامي رساند/ انجام
و نÇهادها پÇذيرش و اقتباس ميروند, بين از پيش قرنها قبيلهاي وابستگيهاي
بÇه نسÇبت صÇريحي تأيÇيد هيچ اسالم در كه درصورتي حتي دموكراتيك, لوازم

ÖمÔهنÖيب وري× Ôش ÖمÔره Öما كه ميفرمايد اسالمي) جامعه (بالطبع و مÆمنان صفات جزو مجيد قرآن در گرچه /1
است)/ يكديگر با مشورت پاية بر كارشان :38 آية , شوري× (سورة

مجازات مسأله ديگر مثال بود/ خواهد مناسب نباشد,1 دموكراتيك سياسي نظريه
مقامات ندارد/ اسالمي منابع در سابقهاي هيچ زندان, و جريمه پرداخت ميباشد/
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رسوا كنندهاي و بد بسيار شرايط و سياهچالها زندانها, اسالمي, كشورهاي سنتي
نه مجازات تي سن شكال ا طريق از ترافيك كنترل براي تالش آوردند/ بهوجود را
كÇند/ كÇمكي نÇميتوانÇد هرگز سنت مواردي چنين در عملي/ نه و است اخالقي
چگونه مسلمانان كه باشد مفيد امر اين در ميتواند سنتي اسالمي جوامع به ه توج
درنظر با راه, اين در و ساختند سازگار و منطبق خود دين تعاليم با را خود زندگي
است/ بوده نا كارآمد شيوههايي چه و كارآمد شيوههايي چه آنها, شرايط  گرفتن
عمده و اصلي دليل و است بوده آرام Hنسبت و تدريجي Hغالب تي سن جوامع در ل تحو
اين تدريجي), ل تحو) اين است/ بوده فنآوري در محدويتهايي وجود امر, اين
تي نÇس ارزشهÇاي و اصول با را نوين عناصر كه ميداد سنتي جوامع به را امكان
انسÇجام و سÇازگاري آمدن وجود به باعث آرام و تدريجي ل تحو سازند/ سازگار

ميشد/ سنتي جوامع مختلف عناصر و بخشها
شرايط با مناسب و اسالم با مطابق شيوههايي يافتن دنبال به بايد امروزه, ما,
فرصت كه بسيار, سرعتي با فنآوري, الت تحو امروزه باشيم/ خود متفاوت بسيار
امÇر اين ميدهد/ سوق را اجتماعي الت تحو است, ربوده همگان از را سازگاري
شÇوند/ ناخوشايندي و ناهماهنگي نوعي دچار مدرن جوامع كه است شده باعث
اما گرفت, به كار تناسب نوعي حفظ براي را ي خاص مقياسهاي ميتوان هرچند
واقعگرايانه/ هدف يك تا است شده تبديل خيالي آرمان يك به بيشتر, انسجام,
و سÇياسي فرهنگي, كالمي, مختلف مساÄل حل درصدد كه هنگامي و راه اين در

كنيم/ تكيه او ياري و خداوند به ميتوانيم تنها هستيم, اجتماعي

اسالمي بنيادگرايي و سنتگرايي

1. Islamic Fundamentalism.

بÇه قياس با غربي روزنامهنگاران كه است اصطالحي اسالمي"1 "بنيادگرايي
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Çا ام نيست, مناسبي چندان اصطالح هرچند و كردهاند/ جعل مسيحي" "بنيادگرايي
جنبش از كه اسالمي" "اخوت نظير گروههايي به تسنن جهان در است/ يافته رواج
از اعم سياسي, فعال جنبش هر به Âعم و ميشود اطالق ماندهاند, برجاي "سلفيه"
اسÇالم شÇريعت اجراي خواستار و كرده مخالفت غربگرايي با كه سني, يا شيعه
هم را كساني گاه, [غرب], روزنامهنگاران ميشود/ گفته اسالمي بنيادگرايي باشد,
ميكنند, اتخاذ اسالم شريعت به دگرايانه تجد حتي يا اصالحطلبانه رويكردي  كه
به بازگشت به تشويق با غرب ضد بر موضعگيري كه است كافي ميدانند/ بنيادگرا
فÇهم بÇخواهÇم ا گÇر بÇزنند/ فÇرد بÇر را بنيادگرا برچسب آنها تا باشد همراه اسالم
آوريÇم, بÇهدست مÇعاصر اسÇالمي سÇياسي انÇديشه از مÇفيدي و بÇÇصيرتبخش
ايÇن ق حقÇت بÇراي مÇانعي و بيفايده و اهانتآميز برچسب اسالمي" بنيادگرايي"

1. See Traditional Islam in the Modern World, 303-305.

بود/1 خواهد هدف
نÇيز و غÇرب روزنÇامهنگاران اسÇتعمال بÇراسÇاس است, مÇمكن كه آنجا از
بÇتوان شÇايد شÇوند, ي تلق بنيادگرايان همان سنتگرايان دانشگاهيان, از بسياري
بÇنيادگرا است ممكن كه گروههايي ديگر با سنتگرايي مقايسه با كه بود اميدوار
نصر دكتر كه است موضوعي اين و آورد/ بهدست آن از بهتري فهم شوند, خوانده
عÇجيب است/ پÇرداخÇته آن به مدرن جهان در سنتي اسالم كتاب از جا چند در
نميداند, مناسبي عنوان را اسالمي" "بنيادگرايي اصطالح اينكه با نصر دكتر آنكه,

بودنÇن بÇنيادگرا اثÇبات درصÇدد هÇمواره و كÇرده حÇفظ را آن مÇنفي بÇار خÇود,
تÇمايز بÇراي وي كÇه داليÇلي از مÇختصري ارزيÇابي بÇÇرميآيد/ سÇÇنتگرايÇÇان
كه افراطي و غلو مقدار شدن روشن براي ميدهد, اراÄه بنيادگرايي از سنتگرايي
روشن با و كرد خواهد كمك است, آمده بهوجود مدرنيته بر سنتگرايان نقد در
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اراÄه مدرنيته و سنت دربارة را معتدلتري ديدگاه ميتوانيم افراط و غلو اين شدن
 كنيم/

است, اسÇتوار ديÇني بÇاور بÇرپايه كÇه منسجمي, جهانبيني تي, سن علوم در
كÇه آنÇجا تÇا است/ رفته دست از مدرن جوامع در انسجام, اين ميخورد/ بهچشم
ني مدÇت بÇاقيماندة نظير سنت اين ميدهد, نشان ايران جامعه در باقيمانده سنت
مÇيان از كه تهاست مد اما درآورد خود ف تصر به را سرزمين اين زماني كه است

1. See Mohammad Khatami, "Tradit ion , Modern ity and Deve lopment" in :

Islam, liberty and Development ( Bin gh a mto n: In st itu t e of G lo ba l Cu ltu ra l

Studies, 1998), 17, 37.

بود خواهد معنا همان به مدرنيته برابر در ايستادگي موارد, برخي در است/1 رفته
مينويسد: نصر دكتر طوفان; برابر در ايستادگي  كه

HيقÇدق مÇيفشارند, پاي مدرنيسم و سنت كامل تقابل بر سنتگرايان ا گر
متافيزيكي, و ديني حوزههاي در كه است مدرنيسم سرشت همان بهخاطر
بÇه حÇقايق, شÇبه آن در كÇه تصويري ميآورد; وجود به مبهمي تصوير
كه چيزهايي همه انسجام همينرو از و مييابد نمود حقيقت خود عنوان

2. Traditional Islam in the Modern World, 14.

ميشود/2 خدشهدار ميكند, اراÄه سنت

مدرنيستها و بنيادگرايان منظر با سنتگرا منظر مقايسه با را بحث نصر دكتر

3. Counter-traditional

شÇبه و سÇنتي3 دÇض ديدگاه عنوان به بنيادگرا ديدگاه به همچنين او ميدهد/ ادامه

4. Psuedo-traditional

5. Ibid, 18, 28.

بÇين كÇه تÇمايزي مÇوارد, بÇيشتر در ميكند/5 اشاره انقالبي, ديدگاه گاه و سنتي4
افÇرادي بنيادگرايان اينكه مبنيبر اتهام, چند از مينهد, سنتگرايي و بنيادگرايي
و واالمقام افرادي را سنتگرايان اما نميكند; تجاوز هستند, نفرتانگيز و پست
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ميداند/ دوست فرهنگ
دو هر كه است اين در بنيادگرايان اصطالح به و سنتگرايان مشترك وجه
ميورزند/ تأ كيد شريعت بر دو هر همچنين ميپذيرند, را حديث و قرآن

شد, بيان پيشتر همچنانكه دارند/ عميقي اختالفات نيز اينجا در حتي اما

1. Sapiential

تأ كيد كÖمي1 ح تفسيرهاي بر س, مقد متون و آيات معناي فهم براي سنت,
را قÇرآن از آيÇهاي "بÇنيادگرا" جنبشهاي از بسياري كه درحالي ميكند;
قراÄني با Hغالب و خود نيات و اهداف با مطابق را آن و داده قرار دستاويز
سنت, شريعت, مورد در ميكنند/ معنا قرآن, تفسير با ناسازگار و بيگانه
باطني علقه يعني ايمان, بر رايج, بنيادگرايي مكاتب از بسياري با تقابل در
جÇامعه نقايص بر كه سهلگير, قضاوت تي سن فضاي و شريعت احكام به
برپايه كه خارجياي ا كراه و اجبار بر نه و ميكند تأ كيد است, مبتني بشري

2. Ibid, 18.

است/2 استوار خدا جز انساني قدرتهاي برخي از ترس

سÇنت تÇفسير بÇه حقيقي علماي گفت بايد احاديث و تفسيرقرآن مورد در
نÇوشتن بÇه كÇه كساني ه البت باشند/ سنتگرا يا بنيادگرا آنكه از اعم ميكنند, ه توج
غÇيردقيق و سÇريع بهنحوي متون به كه راغبند بيشتر ميپردازند, هپسند عام آثار
بÇنيادگرايÇان سÇاير و سÇنتگرايÇان ز ميÇم وجÇه را امر اين نميتوان اما بپردازند,
و بÇاطني عÇلقه بÇر سنتگرايان همانند بنيادگرايان نيز شريعت مورد در دانست/
يكسان بهطور نيز شريعت اجراي به نسبت آنها نگرش و ميكنند تأ كيد دروني
نگÇرشي سÇنتگرايÇان, از بÇرخÇي هÇمانند آنÇها, از بÇرخÇي بÇلكه است; نÇÇبوده
همچون كه, بودهاند نيز بنيادگرايان از برخي ديگر سوي از داشتهاند/ سختگيرانه
سهلگيرانه نگرشي ميباشند, سنت مباهات و افتخار مايه كه سنتگرايان از برخي

داشتهاند: شريعت اجراي به نسبت
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حÇتي اسÇالم, در سÇنتي ضد و سنتي [رويكرد] تفاوت زمينهها, ساير در
از انÇتقاد عين در رايج, بنيادگراي جنبشهاي از بسياري است/ آشكارتر
را امÇر ايÇن پذيرفتهانÇد/ را مدرنيسم ابعاد اساسيترين از برخي مدرنيسم,
مÇدرن, فÇنآوري و عÇلم مشتاقانه و كامل پذيرش در وضوح به ميتوان
در همچنانكه فنآوري, و علم به نگرشي چنين درواقع, كرد//// مشاهده
نگرش ا گر و مدرنيستهاست نگرش همان به شبيه بسيار پيداست, عمل
اسÇالمي كشÇورهاي بÇا را مÇدرن حكومتهاي داراي اسالمي  كشورهاي
مقايسه هستند, اسالمي حكومت اشكال از يكي داشتن عي مد كه ديگري
شيوه يك به اسالمي, كشورهاي همه بود/ خواهيم نكته اين شاهد  كنيم,
و آورده روي تلويزيون, تا كامپيوتر از غرب, مدرن فنآوري بهاقتباس
مسÇلمانان روح و ذهÇن بر اختراعات اين كه تأثيراتي و پيامدها به هرگز

1. Ibid, 19.

نميكنند/1 انديشه ميگذارند,

بنيادگرايان با سنتگرايان تمايزبخش تفاوت كه معناست بدان سخن اين آيا
سوي از آن پذيرش عدم و بنيادگرايان سوي از غرب فنآوري و علم پذيرش در
اسالمي, گروههاي ساير از بيش سنتگرايي, ر, تصو اين با ميباشد? سنتگرايان
بهخاطر بنيادگرا, دولتهاي و است/ شده داده نشان مدرنيته با بيشتري تقابل در
عÇملكرد پÇرسيد بÇايد حÇال شÇدهانÇد/ مÇحكوم غرب, فنآوري و علم پيگيري
پادشاهان و سالطين كه است آن واقعيت باشد/ بايد چگونه سنتگرا دولتهاي
انÇدازة بÇه ميرانÇند, حكومت اسالمي مختلف كشورهاي بر امروزه كه سنتگرا,
تنها درواقع, هستند/ غرب فنآوري و علم مشتاق بنيادگرا, بهاصطالح دولتهاي
كÇه دولتÇي سÇطح در غرب فنآوري مظاهر ساير و تلويزيون رد موارد از مورد
در طÇالبان شÇده سÇرنگون دولت است, نÇصر دكÇتر حÇمايت مÇورد و موردنظر
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كÇرد, پيدا را اسالمي بنيادگرايي از الگويي بتوان Hاساس ا گر كه ميباشد افغانستان
برد/ نام آن از بايد

و هÇنر قÇلمرو در بنيادگرايي با سنتگرايي تفاوت بيان با را بحث نصر دكتر
(و زيÇبا تي نÇس چيز هر كه است آن فرض هنر, عرصه در ميدهد/ ادامه سياست
سÇليقه و ذوق هÇرگونه از عÇاري عÇرصه, ايÇن در بنيادگرايÇان ا ام است ظريف)
اسÇالم جÇهان بنيادگراي بهاصطالح جنبشهاي در كه كساني كلي, بهطور هستند/
اما هستند; هنر به ه بيتوج و جامعه اقشار پايينترين از Hغالب هستند, فعال و درگير
كÇه هسÇتند عاليه, تحصيالت با افراد, از كوچكي بسيار گروه ,Hغالب سنتگرايان,
و هÇنر نÇقد در ي همÇم نÇقش نÇصر, دكÇتر تÇا كÇوماراسÇوامÇي از آنÇها, از برخÇي
هنر به نگرش در كه تفاوتهايي گفت بايد اينرو از كردهاند/ ايفا زيباييشناختي

آنها/ ايدÄولوژي تا است مربوط افراد تحصيالت به بيشتر دارد وجود
و نÇظامها كÇه آنرو از بنيادگرايÇان, از انتقاد به نصر دكتر سياسي, زمينه در
حÇتي و ايÇدÄولوژي جÇمهوريت, <انÇقالب, جمله از غرب, سياسي انديشههاي

1. Ibid, 21.

Çا, ام مÇيپردازد/1 پÇذيرفتهانÇد, را نÇاب> اسÇالم ظÇاهر بÇه نÇام بÇا طبقاتي مبارزه
هÇمه كÇه يÇافت را كسÇاني نÇيز افÇراطÇي بنيادگرايان ميان در ميتوان بهسهولت,

ميكنند/ رد ميكند, محكوم نصر دكتر كه را غرب نوآوريهاي
سنتگرايان و بنيادگرايان تفاوت ديگري شيوه به ديگر, جاي در نصر دكتر

مشتركاند: زير امور در Áمعمو بنيادگرايان وي عاي اد به ميكشد/ تصوير به را
فرهنگ و ن تمد و اسالم دروني ابعاد همه به نسبت بيتفاوتي يا مخالفت
همچنين غيره/ و اسالمي هنر اسالمي, فلسفه ف, تصو نظير آن, از حاصل
آن تمناي در كه معنا اين به است/ صوري بسيار بنيادگرايان, جهتگيري
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و اجÇتماعي هÇنجارهاي دوباره پايهريزي با را, اسالمي جامعه كه هستند
طÇريق از اسÇالم احÇياي با نه و كنند بنا تجديد سطحي و صوري حقوقي
كه فلسفياي و فكري موانع ساختن برطرف يا و نفس پااليش و تهذيب
چÇنين هÇمينرو, از و ميباشند/ معاصر اسالمي جوامع از بسياري راه سد
علم كه ميشوند فكرياي چالشهاي ياتÄجز وارد بهندرت, جنبشهايي,
ايÇن هÇمه مÇيان در ويژگي اين كه هرچند ميآورد; پديد غرب فلسفه و
بيشتري متفكرانه سرشت از آنها از برخي بلكه نيست, يكسان جنبشها

1. Ibid, 84.

هستند/1 برخوردار

بهاصÇطالح گروههاي تفاوت به نميتوان ويژگيها, از توصيفي چنين با اما
ن مدÇت تÇاريخ سÇرتاسر در كÇه چÇرا بÇرد; پÇي اسالمي سنتي گروههاي با بنيادگرا
فلسفي ضد (عقلي), فكري ضد رويكردي با دي, متعد اسالمي گروههاي اسالمي,
مسÇلمانان بÇه ديگÇر, سÇوي از مÇيخورند/ چشÇم بÇه سÇطحي, و صوري حتي و
ايÇنگونه آنها بيشتر ا گر و بودهاند عارف يا فيلسوف كه برميخوريم انقالبياي
ايÇنكه ه, تÇالب مÇيباشد/ عصر آن عامه وضعيت از حا كي Hصرف امر اين نبودهاند,
سÇرافÇرازي مÇايه هسÇتند فÇلسفه و هÇنر عÇرفان, به عالقمند گنوني, سنتگرايان
مسÇلماناني سÇاير از آنÇها تÇمايزبخش ويÇژگي را امر اين نميتوان اما آنهاست;

نميپذيرند/ را آنها ايدÄولوژيك اصول كه دانست
سÇنتگرايÇي و بنيادگرايي بين نصر دكتر كه عمدهاي تفاوت آنكه, خالصه
به گونهاي غربي مدرنو چيزهاي همه رد در سنتگرايي كه است آن ميكند, ذ كر
مÇيانهروتر HاسÇاس بÇنيادگرايÇي, بيان, اين طبق ميكند/ عمل شديدتر و افراطيتر
كÇه است آن مÇيكند تأ كÇيد آن بÇر بÇار چÇند نÇصر دكتر كه ديگري فرق است!
اجتماعي زمينه و بستر از بيشتر امر اين Gظاهر اما است; زننده و زشت بنيادگرايي
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ذات و گÇوهر در تÇمايزبخشي و كÇامل تÇفاوت و بÇرميدارد پÇرده بÇÇنيادگرايÇي
نميشود/ محسوب بنيادگرايي

حقيقتجويي و اعتدال

معنا ايدهآلي گذشته ويرانيهاي براساس را خود به دادن ارزش آنكه جاي به
از فÇارغ بÇاشيم, حÇقيقت دنبال به ل متحو موقعيتهاي و شرايط در بايد بخشيم,
جاي يا مدرنيته از يا باشد مانده محفوظ ما خاص سنتهاي در حقيقت اين اينكه
در كÇه شمولي جهان و هميشگي مال كهاي و حقايق يگانه باشد/ آمده ديگري
بÇا و معيارها و حقايق اين برپايه بايد ما ميشود/ يافت اسالم در ماست دسترس
از مÇتعادلي درك بÇه تÇا كÇنيم سعي خود, محدود فكري استعدادهاي از استمداد
مسÇاÄل در عÇاقالنه شÇيوه كه ميرسد بهنظر يازيم/ دست خود وظايف و جايگاه
شيوهاي ن, تمد و فرهنگ با مرتبط مساÄل ساير نيز و سياست, جمله از اخالقي,
در تÇرديد يÇا استوار اراده عدم با را اعتدال نبايد باشد/ ميانهرو و متعادل كه است
بÇراي حكÇمت داشÇتن بÇهمعناي اعÇتدال كÇرد/ خلط عدالت يا دين مساÄل مورد
راهي انتخاب و سنتگرايي و مدرنيسم افراطي انواع بودن حماقتآميز تشخيص

آنهاست/ ميان از درست
عÇناصر و مÇعاصر مسÇلمان جÇوامÇع جÇاري شÇرايÇط درك اعÇتدال, الزمÇه
عادي, مردم ديني اعمال و اعتقادات تا جهاني بازار عوامل از آنها, تشكيلدهنده
و است/ خÇارج ما دست از ما, جوامع ل تحو و تغيير و شكلگيري نحوه ميباشد/
بÇا بايد كنيم, پيدا آن جهتگيري در تعديل يا تغيير براي مجالي بهنوعي, هرگاه,
و سÇياسي اجÇتماعي, مسÇاÄل مÇادر مداخله پيامدهاي كه بپذيريم ي خاص تواضع
امÇا است/ مÇتفاوت ميكرديم, پيشبيني كه آنچه با ,Hغالب فرهنگي, مساÄل ديگر
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پذيرش و خدا برابر در ما تسليم باعث بايد بلكه شود ما ترس باعث نبايد امر اين
مÇيكند, صادر كه دستوراتي در خداوند كه گردد امر اين شناخت و او دستورات
بÇه ديگÇري به گونه ميخواهيم اينكه بهانه به نميتوان, هرگز ماست/ از عالمتر
مقتضاي كه را اخالقياي احكام يازيم, دست مطلوب سياسي يا اجتماعي اهداف
Çالم) عليهمالس و آله و نا نبي (علي پيامبران الهي وحي تأييد مورد و انسان وجدان

گذاشت/ پا زير ميباشد
شيوههاي خويشو ن تمد ويژگيهاي انتقادي ارزيابي تحليلو اعتدال الزمه
بÇراسÇاس را آنها منفي و مثبت جنبههاي طريق اين از تا است آن ل تحو و تغيير
حداقل به براي بدانيم, بايد ما كنيم/ ارزيابي اسالمي ارزشهاي و تعاليم معيارهاي
مÇيتوان چه ميشود, واقع ما اطراف در كه مدرنيزاسيون منفي تأثيرات رساندن
ميتوانند اينآثار ياريجست/ سنتگرايان ازآثار ميتوان كه اينجاست در  كرد/
زمÇينههاي در ديÇني تÇعاليم و اصول بازتاب چگونگي به نسبت را ما حساسيت
و اصول اين به چگونه مدرنيزاسيون كه امر اين به نسبت نيز و فرهنگي  گونا گون
بانيان سوي از Hغالب كه است نكتهاي اين و دهد/ افزايش ميكند, وارد خدشه تعاليم
آثار نميگيرد/ قرار ه موردتوج دانشگاهيان نيز و سياستمداران و سياست اصول
افÇزايش در بÇرشمرديم, آنÇها مÇورد در كÇه اشكÇاالتي عÇليرغم سÇنتگرايÇان,
انسجام نقض نحوه به نسبت ما بيشتر آ گاهي در امروزين, تعبير به يا, ما حساسيت
هسÇتند/ سهيم و) راهگشا (بسيار مدرنيزاسيون روند سوي از سنتي فرهنگهاي
هر درواقع هستند/ شريك سنتگرايان با نيز مدرنيستها پست ويژگيها اين در
بسÇيار وظÇيفه ايÇن و هسÇتند/ مدرنيته مختلف ابعاد ساختن فاش درگير گروه دو
بيان سنتگرايان كه مطالبي با من مخالفت ميزان حيث اين از و است/ ارزشمندي
سنتگرايÇان روشنگريهاي به نسبت را خود من Hاساس و باشد, هرچه داشتهاند,
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كدام كه است ضروري نيز نكته اين دانستن اما ميدانم/ مديون نصر دكتر بهويژه
فÇراهÇم ديÇني اصÇول بÇا را مÇا بÇيشتر هماهنگي موجبات مدرن الت تحو از نوع
ميكنند ايفا فرهنگي و اجتماعي مختلف عناصر كه لي متحو نقشهاي ميآورد/
در و هÇماهنگ ديÇني اصÇول بÇا محيطها برخي در عناصر اين كه ميشود باعث
از را تي سن جامعه عناصر نميتوان باشند/ آنها با تضاد در ديگر محيطهاي برخي
در كÇه را انسجامبخشي نقش همان ميتوانند كه داشت انتظار و كرد وارد  گذشته

كنند/ ايفا نيز جديد محيطهاي در داشتند خود اصلي و ليه او بستر
نÇهادهاي و تي نÇس جÇوامÇع ادانÇه قÇن ارزيÇابي و تحليل اعتدال, ديگر الزمه
مÇعاصر, مسÇلمان انÇديشمندان هÇمه HقريبÇت سنتگرايان, برخي جز به آنهاست/
اسÇالمي بÇنيادين ارزشهÇاي و اهÇداف بÇا مÇوروثي سلطنت كه دارند فاقنظر ات
رفاه خاطر به را ملي ثروت كه است ظالمانه حكومتي سلطنت, ميباشد/ ناسازگار
دست در قÇدرتي, چنين هرگاه تاريخ, گواه به ميدهد/ باد بر افراد از اندكي تعداد
سهولت به اسالمي, جامعه باشند, كرده خو رفاه به كه افتد ي خاص گروه يا شخص
در كÇه همانطور ميگيرد/ قرار بيگانگان كنترل و سلطه زيان و ضرر معرض در
چنين امريكا عوامل با پهلوي سلطنت و روسيه عوامل با قاجار سلطنت همكاري

شد/
و اجتماعي نظامهاي و نهادها اقتصاد, تعاليم, ساحت از اعم ساحتي, هيچ در
بÇهخاطر HرفÇص را چÇيزي نÇميتوان هÇرگز غÇيره, يا و فرهنگي نمودهاي انواع
كÇردن رايÇانهاي فرايند كرد/ رد بودنش مدرن بهخاطر يا پذيرفت آن تيبودن سن
تي يرسنÇغ و مدرن چيزي بهعنوان را امر اين نصر دكتر بگيريد/ درنظر را  كارها

1. Ibid, 24, fn. 8.

و اهÇداف بÇا كه دارد فراواني كاربردهاي رايانه كه نيست شكي ميكند/1 محكوم
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سوي از نيست/ آن از گريزي زيادي, حد تا اما نيستند/ سازگار اسالمي ارزشهاي
مÇيتوان كÇه دارد اسÇالمي اهداف به خدمت در نيز فراواني كاربرد رايانه ديگر,
نÇيز و تÇحقيقات, تسÇهيل اطÇالعات, بÇه سÇÇريع دسÇÇترسي چÇÇون بÇÇهمواردي
اطÇالعرساني پÇايگاههاي و اسÇالمي نشÇريات و گÇروهها اسÇالمي, نرمافزارهاي
مÇتذكر كÇه است ارزشÇمند درصÇورتي سنتگرايان استدالل كرد/ اشاره احاديث
آنÇها به Áمعمو كه مختلفي انحا¾ به كه شود مدرن فنآوري و فرهنگ از ابعادي
هو توج در ما, است ممكن Âمث باشند/ اسالمي اصول با تعارض در نميشود, ه توج
تربيت و تعليم كه نشويم واقعيت اين ه متوج اسالمي, نرمافزارهاي به شديد عالقه
يÇا ل مفص ميزان آنكه (بدون باشد رايانهاي برنامههاي طريق از چنانچه اسالمي,
غيرصميمانه و غيرشخصي وجه بدترين به باشد) داشته تأثيري آن بودن مجمل
چرا است; اهميت بيشترين داراي معلم و متعلم ميان ارتباط تي سن لحاظ به است/
مطالب نادرست فهم ميتواند معلم كه است شخصي ارتباط اينگونه بستر در  كه
ميتوانÇد معلم كه است بستري چنين در تنها و كند/ تصحيح را متعلم به شده اراÄه
روشÇن است/ مضر يا و مفيد متعلم براي مطالبي چه ي خاص سطح در كه كند ن معي
راهحل اما باشد/ موفق استاد با مقايسه در نميتواند كامپيوتري برنامههاي كه است
تي نÇس اصول ناقض بهعنوان را, اسالمي پايگاههاي پيوسته كه نيست اين قضيه,
مزايÇاي و فواÄد از اطالعرساني, پايگاههاي كنيم/ تحقير اسالمي, تربيت و تعليم
استاد به كافي, اندازه به متعلمان, همة كنوني, شرايط در برخوردارند/ خود خاص
سÇال هÇيجده از كÇمتر ايÇران جمعيت نصف Hتقريب امروزه Âمث ندارند/ دسترسي
از استفاده ماست, روي پيش كه دوگزينهاي انديشمندان, از بسياري نظر از دارند/
رايÇانه از غÇيرتعليمي يÇا تعليمي استفاده بلكه نيست استاد يا رايانهاي برنامههاي
بايد داد/ ادامه بينهايت تا را آن ميتوان ولي است مثال يك تنها فوق بحث است/
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نكات سنتگرايان است/ زندگي واقعيتهاي از واقعيتي مدرنسازي كه پذيرفت
كÇه گÇزينهاي مÇجموع در Çا ام مÇيكنند, بÇيان آن نÇقايص مورد در را ارزشمندي
آنها نيست/ مدرن يا تي سن زندگي شيوه دو از يكي انتخاب است مردم پيش روي
كه است آن است مطرح كه چالشي ميبينند/ مدرنسازي گرداب در گرفتار را خود
ديÇن مدرنسازي, ات مضر و مفاسد عليرغم كه, كنيم پيدا را راهي فرايند اين در

شر و خير ميان كه نيست كسي عاقل فرمودند: كه ابوحنيفه به خطاب حضرتصادق(ع) بيان به /1
دو از و خÇيرالخÇيرين خير, دو از كه است كسي بلكه كرد/ توانند تمييز نيز بهايم كه چرا كند تمييز

/(1ë ص استعالمي, دكتر تصحيح عطار, تذكر¸االوليا, برگزيند( را ين خيرالشر , شر

بÇدون را مدرنسازي روند اسالمي جوامع كه است اميد بماند/1 محفوظ و مصون
بگذرانند/ پشتسر گذاشت, برجاي غرب در كه مفاسدي و ات مضر به دچارشدن

شا¾اهللا/ ان
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خوابوتعبيرخواب

دوم بخش

حسنامين دكترسيد

ابراهيمي اديان در خواب Ç7

Ç قÇرآن و انÇجيل هÇمچونتÇورات, Ç وحياني صحف و آسماني كتابهاي در

و ;(ê7 آيÇة فÇرقان, (سÇورة Hاتب Ôس م ÖلنَّوI و Hاسبل لÖي Iللَّ ÔمÔكل لع ج ي لَّذI وÔه مجيد: قرآن به بنگريد مثال, براي /1
سÔنف Ñ ÖالI فَّي وتي Ôه×للا ;(23 آية روم, (سورة ار Iلنَّه× و لÖي الَّ ب ÖمÔك Ôامن م هات اي× × Öن م و ;(9 آية نبأ, (سورة Hاتب Ôس ÖمÔك م Öون جعلÖن×ا

/(ê2 آية زمر, (سورة ا ه امن م في Öت Ôمت Öمل Iلَّتي و ا هت Öو م ين ح

Ç الهÇام يÇا وحÇي دريÇافت براي وسيلهاي هم و الهي1 نعمتهاي از يكي خواب
Ç افتاد خواهد اتفاق آينده در كه حوادثي بر اطالع يا غيب, با ارتباط ايجاد بهويژه
احوال حقيقت يا اصل, در خواب, كه است نقل پيامبر دانيال از است/ شده شمرده
خÇبر آيÇنده در كÇارها سرانÇجام و عاقبت از يا ميكند, معلوم حال و گذشته در را
(بيم منذر يا (بازدارنده), زاجر يا دهنده), (فرمان آمر يا ترتيب اين به و ميدهد

/3ë8 ص ,13ê8 قم, جامعالفروق, د, محم نصيري, /2

است/2 (نويدبخش) ر مبش يا دهنده),
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ميكنيم: نقل را ابراهيمي اديان در معروف خوابهاي از چند نمونهاي ا كنون,

بختنصروتعبيردانيال Ç1Ç7خواب

دانيال كه است نصر> <بخت خواب خواب, مشهورترين ابراهيمي, اديان در
است آمده (تورات) عتيق عهد در دانيال> <سفر در آن تفصيل و كرد تعبير را آن
شÇهر در مÇن بÇيليشفر پÇادشاهي سÇوم سÇال <در مÇيگويد: دانÇيال آن بÇه بنا و
نظر به رÅيايي دوم بار براي بودم/ اواليي رود كنار در عيالم نواحي از سوسنهيرا
دو اين دارد/ بلند شاخ دو و ايستاده رود كنار قوچي كه ديدم رÅيا اين در رسيد/ من
و غÇرب و شرق خود, شاخ دو با قوچ بود/ شده خم او پشت طرف به يكي شاخ,
بÇودم, قÇوچ ايÇن كار انجام فكر در من كه حال همين در ميكرد/ شخم را جنوب
خÇود شÇاخ با را زمين كه حالي در مغرب طرف از كوهي بز يك كه شدم متوجه
كم كم بود, پيدا عجيب و بزرگ شاخ يك بز, اين پيشاني ميان آمد/ پيش ميكند,
حمله اين در تاختو او بر خشمنا ك سپس شدو نزديك شاخ دو قوچ به كوهي بز

/1ë Ç 8 دانيال, سفر عتيق, عهد /1

ماند/>1 عاجز مقاومت از او برابر در قوچ و شكست حريف شاخ دو
هر بر كه پادشاهي ظهور و پارس و ماد اتحاد به خواب اين تعبير درتورات,
يÇعني شÇاخ دو قÇوچ بÇعضي لذا و است شÇده تÇعبير كÇند حكÇمرانÇي كشÇÇور دو

پاريزي/ باستاني ابراهيم ترجمه كبير, كورش يا ذوالقرنين آزاد, ابوالكالم /2

در بÇختالنÇصر داسÇتان دانستهانÇد/2 هخامنشي كورش به اشاره را <ذوالقرنين>
عبارت: اين به است, شده منعكس اسالمي منابع در بعدها تنها و نشده ذ كر قرآن

گفت: ميداني? را آن تعبير و مرا خواب گفت: دانيال به نصر <بخت
از وي يانÇم و بود زر از آن اعالي طرف كه ديدي بزرگ صنمي آري/
سفال/// از آن كعبهاي و آهن از آن ساقهاي و مس از وي سرين و نقره
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گويي چنانكه بكوفت, را وي خورد/ وي سر تارك بر و آمد فرود سنگي
كه سنگ آن و آمد/// در هم به سفال/// و آهن و مس و نقره و زر شد/ آرد
امم صنم, تعبير/// گرفت/// فرو را زمين روي همة بود,/// آمده آسمان از
ديÇن سنگ, فارس;/// آهن, روم; اهل مس, تو/// امت زر, است: مختلفه

/99 ص ,17 شاهد اول, ركن همانجا, جامي, /1

آخرالزمان///>1

Ç2Ç7خوابنمرود

آن نور كه است كرده طلوع سرش باالي بر ستارهاي كه ديد خواب در نمرود
دست بÇر او دولت زوال خÇواب, آن تÇعبير و است مÇاه و خÇورشيد نور از بيش

خليل)/ ابراهيم زندگي تاريخ(ذيل طبري, /2

بود/2 ابراهيم
متولد پسري زودي به كه ديد خواب به بابل پادشاه نمرود خاص منجم زر Ôا
دستور نمرود افتاد/ خواهد اتفاق او دست بر نمرود مملكت هال ك كه شد خواهد
شد/ نمرود سقوط موجب و يافت نجات ابراهيم اما كشتند, را نرينه اطفال همة داد

Ç3Ç7خوابفرعون

از آتشÇي كÇه ديÇد خÇواب بÇه مÇوسي, حÇضرت والدت از پÇيش فÇرعون,
هÇال ك را قÇبطيان و افÇتاده مصر به آن لهيب كه است شده مشتعل بيتالمقدس
دربÇار مÇعبران مÇييابند نÇجات آن از بنياسراÇÄيل از بعضي كه حالي در ميكند,
باعث كه كردند تعبير بنياسراÄيل ميان در مردي والدت به را خواب اين فرعون,

شد/ خواهد بنياسراÄيل قوم نجات و مصر اهل هال ك
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معجزاتپيامبرانبنياسراÄيل ÇêÇ7خوابهايكهنو

عادي افراد خواب از بيش بزرگان و پادشاهان خواب به كهن, روزگاران در
در داشت/ جÇامعه كÇل بÇراي عموميت نوعي آنان, خواب و ميشد داده اهميت
باستان, روم در ميدانستند/ خدايان خشم دليل را هولنا ك خوابهاي هند, و يونان

1. Senate

و سازمان امپراتور, خواب تعبير براي كه بود سنا1 مجلس اختيار در خواب تعبير
كه داشتند عقيده مردم ا كثر قديم, در خالصه بودند/ داده ترتيب وسيع تشكيالتي
خواب آنها نمونة كه ميكند تعيين را ملتها سرنوشت پيامبران, يا پادشاهان خواب
ذ كر به ا كنون, ما است/ تاريخ قديمي كتابهاي در كسري و فرعون و نصر بخت
قÇرآن در يادشده شرح به اسالم, از قبل اديان تاريخ به مربوط خوابهاي از بعضي

ميپردازيم: مجيد,

وحÇي دريÇافت مÇقام در قرآن, سپس و حكايتتورات به خليل ابراهيم Ç 1
را يÇهود) روايت به اسحاق و روايتقرآن به (اسماعيل خود پسر كه ديد خواب
قÇرباني بÇراي آسماني دستور و الهي فرمان را خواب اين ابراهيم ميكند/ قرباني

ÖرÔانظ ف ك Ôح ب Öذ أ ي ن أ ام ن مÖلIيف ي× ر يأ ن اء گفت: پسرش به لذا و كرد ي تلق خود فرزند  كردن

/1å2 آية صافات, سورة /3 و 2

ميانديشي/ چه تو ببين پس ميكنم/ ذبح ترا كه ديدم خواب در من يعني, ي;2 رت اذ×ا م×

انÇجام به مأموري, بدان آنچه پدر اي يعني: 3; Ôر م ÖÆÔت ما Öل ع Öاف تب أ يا گفت: فرزند
سر بود, شده امر او به خواب در كه همچنان خواست ابراهيم, كه هنگامي رسان/
فدي> < كبش آن ابراهيم تا شد فرستاده فرو خدا امر به قوچي ببرد, را خود فرزند
و داستان اين از خسرو ناصر كند/ قرباني خود الله ذبيح جاي به را قرباني) (قوچ

است: كرده ياد چنين فرزند سر بريدن به ابراهيم عزم
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/172 ص ,1339 گيالن, چاپخانة تهران, تقوي, نصرالله سيد چاپ ديوان, خسرو, ناصر /1

قÇÇربان ز و بÇÇراهÇÇيم حÇÇال از كÇÇن انÇÇÇÇديشه
سÇÇر1 پسÇÇر ز د رÇÇب كÇÇه بÇÇراهÇÇيم عÇÇزم آن و
خÇليل ابÇراهÇيم را ت فتو اصول س سÆم جوانمردي, آيين در دليل همين به
آن سرچشمة و ت فتو <مظهر است: آمده درفتوتنامةسلطاني چنانكه دانستهاند

/17 ص ايران, فرهنگ بنياد تهران, سلطاني, فتوتنامة حسين, واعظ, كاشفي /2

رسيد/>2 اسحق و اسماعيل به /// ابراهيم از بعد و /// باشد خليل ابراهيم
يÇعقوب پدرش به كه ميشود شروع او رÅياهاي با يوسف داستان قرآن در

/ê آية يوسف, سورة /3

اي يÇعني, دين3; اجÇ س× لي Öهم Ôرأيت ر م الق و والشمس Hكوكب ر ش ع د ح أ Ôرأيت ني ا تأب ي×ا ميگويد:
ميكردند/ سجده مرا ماه و خورشيد همراه ستاره يازده كه ديدم خواب در من پدر!
به و ميشود او جانشين پدر از پس يوسف كه كرد تأويل بدان را رÅيا اين يعقوب,
يوسف ميترسيد, او بر يوسف برادران حسد از آنكه دليل به و ميرسد پيامبري
رÅيÇاي اسالم, در حال, هر به نكند/ نقل برادرانش براي را خواب اين كه گفت را
بر او ق تفو و آينده از او شدن خبر با براي الهي الهام نوعي اش, كودكي در يوسف
ي لقÇت پÇادشاهي و ت زÇع بÇه رسيدنش و پيامبري به شدنش برانگيخته و برادران

گويد: مولوي چنانكه ميشود/
آفÇتاب و مÇاه كÇرد سÇÇجودش خواب كÇÇه به اول بديد كو يوسف همچو

بعد/ به 3398 بيت . ê نيكلسون, چاپ مثنوي, /ê

سÇر4 كÇرد بÇر بÔد, ديده يوسف آنچه بÇÇÇÇيشتر بÇÇÇÇلكه سÇÇÇÇال ده پس از
چه است/ مذكور يوسف سورة در خوابها, تعبير و خوابها مهمترين درقرآن,

است: بوده خواب تعبير علم يوسف, معجزة
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/101 آية يوسف, سورة /1

حاديث1/ اال أويل ت Öن م تني Öم لَّ ع و Ç الف
آموختي/ خواب تعبير علم من به تو الها! بار ميگويد: يوسف

/21 آية يوسف, سورة /2

حاديث2/  Öاال أويل ت Öن م ه م نعل ل و ض Öر  Öياال ف يوسف ل كنا م و كذلك Ç ب
او بÇه و كÇرديم مسÇتقر زمÇÇين روي در را يÇÇوسف مÇÇا بÇÇدينگونه يÇÇعني
به آيه دو اين در را احاديث" "تأويل مفسران اغلب آموختيم/ "تأويلاالحاديث"

كردهاند/ تفسير خواب" "تعبير
كÇه است شÇده مشÇتعل آتشي بيتالمقدس از كه ديد خواب در فرعون Ç 2
آن از بنياسراÄيل از بعضي اما كرد; خواهد هال ك را قبطيان و افتاده مصر بهسوي
والدت بÇه را خÇواب ايÇن فرعون, دربار معبران و منجمان يافت/ خواهند نجات

كردند/ تعبير مصر از بنياسراÄيل نجات و مصر اهل هال ك موسي,
كه ديد خواب بود, يعقوب فرزند دوازده از فرزند يازدهمين كه يوسف Ç2Ç1
احÇدعشر رأيت اني ميكردند: سجده او بر همه ماه و خورشيد همراه به ستاره يازده

/ê آية يوسف, سورة /3

حسÇد شÇدن بÇرانگÇيخته خÇواب, اين تعبير ليساجدين3 رأيتهم والقمر والشمس  كوكبا

بود/ يوسف برادران
است آمده (تورات) عتيق عهد در آفرينش فر س 37 فصل در Hداستانعين اين

است: چنين ازتورات آن فارسي ترجمه خالصه و
دوست بÇيشتر پسÇرانش تÇمامي از را يÇوسف (يÇعقوب) <اسÇراÇÄيل
بÇه را آن كÇه ديÇد خوابي يوسف /// بود او پيري پسر كه زيرا ميداشت;
ايشÇان بÇه و شد زياده حسد او بر را ايشان پس نمود/ اخبار خود برادران
كشتزار مÇيان در اينك بشنويد/ ديدهام كه را خوابي كه اين تمنا  گفت:
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نÇا گÇاه و ايسÇتاد راست بÇرخÇاسته مÇن دستة اينك و ميبستم را دستهها
دسÇتة برابر [در شدند خم مرا, دستة و ايستادند اطراف در شما دستههاي
بر Hحقيقت آيا كه گفتند را او برادرانش كردند]/ خم تعظيم و كرنش سر من
بÇه را آن و ديÇد را ديگÇري خÇواب بÇاز و /// نÇمود? خواهي سلطنت ما
آفتاب نا گاه كه ديدم خوابي ديگر بار اينك كه گفت كرده بيان برادرانش

/êì ص م/ ,1878 سوسايتي, بايبل فارن بريتيش لندن گلن, ويليام از فارسي ترجمه عتيق, عهد /1

شدند>1/ خم من بر ستاره يازده و ماه و

بود, زندان در مصر ملك حكم به زليخا به سو¾نظر تهمت به يوسف وقتي Çê
كÇه ديÇدند خÇوابÇهايي بÇودند خباز ديگري و ساقي يكي كه او همبند زنداني دو

كرد: تعبير چنين را دو آن خواب يوسف

/ê1 آية يوسف, سورة /2

رأسه2/ Öن م Ôالطير فتأ كل فيصلب الĤخر ا ام و Gخمر به ر سقي ي ف دكÔما ح ا ا ام جن/ الس بي صاح يا

به و شد خواهد آزاد ميپيمايد, باده كه بود ديده خواب كه زنداني آن يعني
پرندگان بود ديده خواب كه ارزاق مسÆول آن شدو خواهد گماشته خود سابق  كار
را او سر مرغان, و شد خواهد مصلوب ميخورند, دارد, سر بر او كه ناني طبق از

خورد/ خواهند
يك كه است آمده تكوينتورات سفر از چهلم فصل در Hنيزعين حكايت اين
عÇمومي ارزاق مسÆول و (ساقي) مصر ملك خاص خادم زندان, در يوسف روز
آن اندوهگيناند? چنين چرا پرسيد ايشان از ديد/ آشفته سخت را (خباز) مصر

شدهاند: بيمنا ك ديدهاند كه خوابهايي اثر بر كه گفتند دو
گفت: را وي كرد/ بيان يوسف به را خود خواب ساقيان خواجة <پس
شÇاخه سه تا ك آن و هست حضورم در تا كي اينك كه ديدم خواب در
را رسيده انگورهاي خوشههايش و شكفت و برآورد غنچه گويا و داشت
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فÇرعون جÇام بÇه و چيده انگورها و بود دستم در فرعون جام و آورد بر
اين تعبيرش كه گفت را او يوسف دادم/ فرعون دست به را جام و فشردم
سÇربلند را تÇو فÇرعون روز, سه مرور به است, روز سه شاخه, سه است:
اوليÇن عÇادت بÇه و گÇماشت خÇواهÇد مÇنصب به باز را تو و كرد خواهد
را تو كه هنگامي اما داد/ خواهي دستش به را فرعون جام سقايت بههنگام
فرعون نزد مرا نموده احسان من با اينكه تمنا و يادآور به مرا رسد خوشي
خبازان بزرگ كه هنگامي و /// آوري بيرون خانه اين از مرا و نمايي ذ كر
اينكه كه ديدم خوابي نيز من كه گفت يوسف به است, خوب تعبير كه ديد
بÇراي شÇده پÇخته طÇعام از بÇااليي زنبيل و بود برسرم سفيدي زنبيل سه
در يوسف و ميخوردند سرم باالي زنبيل از را آنها مرغان و بود فرعون
سه مرور به است, روز سه زنبيل سه كه است اين تعبيرش كه گفت جواب
آويخت خواهد دار از را تو و داشت خواهد بر تو از را تو سر فرعون روز,
تولد روز سوم روز در و خورد/ خواهند تو سر از را تو گوشت مرغان و
رÄيس سر و كرد بندگانش همة جهت به ضيافتي كه شد واقع بود/ فرعون
را ساقيان رÄيس و نمود بلند خود بندگان ميان نانوايان رÄيس سر و ساقيان
رÄيس اما داد/ فرعون دست به جام كه برآورد خود ساقيگري منصب به

/ ëå Ç ê9 صص همانجا, عتيق, عهد /1

بود/>1 نموده تعبير را ايشان يوسف كه بطوري آويخت/ را نانوايان

كÇه ديد خواب در مصر) فرعون يا پادشاه (يعني مصر ملك بعد, چندي Çë
برابر در سبز, خوشة هفت كه حالي در خوردند/ را فربه گاو هفت الغر, گاو هفت

آية يوسف, (سورة يابسات ÔرخÔأ و ر ÖضÔخ سنبالت سبع و Õعجاف Õسبع يأ كلهنَّ سمان بقرات سبع أري اءني Ôالملك قال /2
/(ê3

يوسف سابق همبند ساقي بود/2 شده گذاشته او ديد معرض در خشك خوشة هفت
كرده فراموش را يوسف شفاعت خواهش زمان, آن تا و بود شده آزاد زندان از  كه
خواب تعبير در را يوسف راستگويي سابقه مصر, ملك خواب شنيدن از پس بود,
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و رفت زنÇدان بÇه يÇوسف نÇزد مصر ملك خواب تعبير براي ساقي آورد/ ياد به
نÇيز را آن از نÇجات راه و كÇرد تعبير ساله هفت قحطي به را ملك خواب يوسف

مَّ Ôث ون Ôل Ôك Öأت ا ×م م Ââلي ق اءالَّ ه بلÖن Ôس في Ôوه Ôر ذ ف Öمدت ص ح ا م ف Hبأد ن âني س عÖب س ون Ôع ر Öزت ال ق× داد: نشان چنين

Õعام كذل د Öع ب ن م âتي Öأي ثÔمَّ Öون Ôن ص Öح Ôت ا ×م م Ââلي ق االَّ نَّ Ôه ل ÖمÔت Öم دَّ ق ا م× نÖلÔك Öأي Õداد ش ÕعÖب س كل ذ د Öع ب ن م âتي Öأي

/ê7 Ç 9 آيات يوسف, سورة /1

1/ ون Ôر ص Öع ي هÇ âفي و Ôاس ×لنI Ôاث يÔغ× يه ف

آزادي از پس سÇال دو كÇه است شÇده نÇقل چنين درتورات نيز خواب اين
موفق منجمانوكاهنان از كدام هيچ كه وحشتنا كيديد خوابهاي ملكمصر ساقي,
بÇهياد زندان در را او خواب تعبير هنر و يوسف ساقي, آنگاه نشدند/ آن تعبير به
آوردنÇد/ زنÇدان از او خÇواب تعبير براي را يوسف داد دستور مصر ملك آورد/
و كشت و فراواني سال هفت پي از كه است اين ملك خواب تعبير گفت: يوسف
مÇلك خÇواب لذا شÇد/ خÇواهÇد قÇحطي و خشكسÇالي سÇال هفت مطلوب, زرع
انبارها در خشكساليها براي را فراواني سالهاي ارزاق بايد او كه است هشداري
كه قرارگرفت يوسف تأثير تحت چندان مصر ملك كند/ نگاهداري و جمعآوري

كرد/ مصر بزرگ وزير را او

اسالم در خواب Ç 8

الله است: فرموده و كرده تشبيه مرگ به زمر سورة در قرآن را طبيعي خواب
مÇرگ هÇنگام را جانها خداوند يعني, منامها; في تمت لم التي و موتها حين االنفس يتوفي

/ê2 آية زمر, سورة /2

در آيÇه ايÇن ميگيرد/2 آنها خواب موقع در نمردهاند, كه را جانهايي و ميميراند
كÇه همچنان كه ميگويد بدن مرگ از پس روح بقاي و نفس استقالل اثبات مقام
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بر آن به بيداري از پس و ميكند رها را بدن طبيعي, خواب هنگام به آدمي جان
هنگام به بدن از روح انفصال پس است/ باقي هم مرگ از پس آدمي جان ميگردد,
نيز اسالم(ص) پيامبر داÄم/ و كامل مرگ هنگام به و است موقت و ناقص خواب,
كÇما لتÇموتنَّ بÇالحق, بعثني والذي است: فرموده بيان چنين حديثي در را معني همين
ميميريد همچنان شما كه كرد مبعوث حق به مرا كه خدايي به سوگند يعني, تنامون;

الموت: اخو النÔوم كه (ع) صادق امام حديث است مقوله همين از نيز ميخوابيد/  كه
است/ مرگ برادر خواب, يعني,

احاديث قرآني, آيات اسالم, منظر از رÅيا بررسي در كه است مناسب ا كنون
كنيم/ مطالعه جدا گانه را شيعه امامان احاديث و نبوي

Ç1Ç8خوابدرقرآن

ميگويد: مجيد قرآن

ì0 آية اسرا¾, سورة /1

يعني, 1: آن ÖرÔلقI ي ف ¹ون Ôع Öل م ÖلI ¸ رج Iلشَّ و اس ×لنل ¹ن Öت ف اءالَّ ن×ا كÖي ر أ ي ت الَّ Åيا لرI لÖنا ع ج ا م× و Ç الف
مردمان آزمون براي جز را درقرآن شده نفرين شجرة و نمايانديم تو به كه رÅيايي

نداديم/ قرار
او منبر بر بوزينه تعدادي ديد (ص) پيامبر كه است خوابي به مربوط آيه اين

/3ìå ص سنگي, صافي, تفسير محسن, مال كاشاني, فيض /2

است/2 اميه) بني (خاندان ملعونه شجرة به اشاره آن, و شدهاند سوار
بالحق الرÅيا Ôهول Ôس ر Ôه×الل ق د ص Öد ق ل ميگويد: مكه فتح با رابطه در ديگر جاي در Ç ب
به كه بود ديده پيغمبر كه را خوابي خداوند يعني, ; ن âني آم Ôهالل ¾نشا ا الحرام د المسج لنَّ Ôخ Öدتل

/27 آية فتح, سورة /3

كرد/3 راست ميشود, مسجدالحرام وارد سالمت
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Gرâثيك Öم Ôه يك را Öول و Ââلي ق ك ام ن م ي ف Ôه×الل Ôم Ôه يك رÔي Öذ اء ميگويد: بدر جنگ با رابطه در Ç ج

/ê3 آية انفال, سورة /1

در را دشÇمنانت كه هنگامي ما! رسول اي آر! ياد يعني, 1; ر Öم Ñ Öياال ف ÖمÔت Öع از لتن× و ÖمÔت Öل ش ف لَّ

داديم/ نشان اندك تو چشم
لي ع يا كÅر Öص Ôص Öق ت ال نيَّ Ôب يا ميگويد: يوسف به يعقوب سفارش با رابطه در Ç د

/ë آية يوسف, سورة /2

تÇعريف بÇرادرانت بÇراي را خÇود رÅيÇاي پسركم! يعني, ;2Gكيد لك فيكيدوا كت خو اء

كنند/ نيرنگي تو دربارة كه مبادا نكن;

/ê3 آية يوسف, سورة /3

يعني, 3; Õعجاف Õسبع يأ كلهنَّ سمان بقرات سبع أري× ني اء فرعون: خواب با رابطه در Ç ه
ميخورند/ الغر گاو هفت را فربه گاو هفت كه ديدم خواب به

/100 آية يوسف, سورة /ê

قبل;4 من يايÅ Ôر Ôتأويل هذا تب ياأ قال و Gجَّد Ôس له وا خر و يوسف: خواب با رابطه در Ç و
اي گÇفت: (يÇوسف) و افتادند در روي به وي برابر در كنان سجده همگي يعني,

است/ من پيشين رÅيا تعبير اين پدر!

/10ë آية صافات, سورة /ë

كردي راست را رÅيا كه ا حق يعني, المحسنين;5 نجزي كذلك نا اء ¾يا Ôالر قت دَّ ص قد Ç ز

ميدهيم/ پاداش چنين را نيكوكاران ما و
دارد ادامه



شد/ چاپ (137ë دي 27)1ê17 رمضان ì در ايشان رحلت سالگرد مناسبت به /1

عليتابندهمحبوبعليشاه1 مختصريازشرحاحوالجنابحاج

مÇÇيكند حكÇÇايت جÇÇداÇÇÄيها از ميكند شكايت چون ني اين بشنو
ليÇن او عÇليشاه) (مÇحبوب تÇابنده عÇلي حاج آقاي حضرت محبوب موالي
در (رضÇاعليشاه) تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقاي حضرت مرحوم ذ كور فرزند
سÇال آبÇان 22 بÇا مÇطابق قمري 13ìê سال ¹الحرام ذيالحج هفتم سهشنبه تاريخ
بيدخت و تهران در را كودكي دوران ايشان گرديد/ متولد تهران در شمسي 132ê
پدر عنايات ظل در نعمتاللهي, سلسله اخير اقطاب حضرات داراالرشاد  گناباد,
صÇالحعليشاه حسÇن د حمÇم شÇيخ حاج آقاي حضرت مقدار عالي جد و بزرگوار
آنجا در را مدرسه ل او سالهاي و ادبي و ديني علوم مات مقد و برده بهسر ه سسر قد
ادامÇه براي عزيز پدر اشاره به سپس فرا گرفتند/ محلي اساتيد و بزرگوار پدر نزد
دبÇيرستان در ادبÇي رشÇته در را مÇتوسطه تÇحصيالت آمÇدند/ بÇهتهران تÇحصيل
در گرديدند/ فارغالتحصيل شمسي 13ê2 ماه خرداد در و برده بهپايان دارالفنون
بÇزرگوار پÇدر تربيت و مراقبت تحت غيرمستقيم و Hمستقيم تحصيل ت مد تمام
بÇيدخت خÇود عÇزيز موطن به Gكرار ايام اين در ميفرمود/ نظارت ايشان و بوده
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در حÇقيقت طÇريق بÇه راهيÇابي و الهي طلب درد مرور به و مينمودند مسافرت
قمري 138ê سال اني ربيعالث 1ë يكشنبه روز در اينكه تا ميگشت افزون جانشان
علي الÇم حÇاج حÇضرت والدت بÇا مÇقارن شمسي 13ê3 سال شهريور ل او برابر
گرامي پدر داللت به و صالحعليشاه آقاي حضرت مبارك بهدست ثاني نورعليشاه
و فÇقر بÇه ف مشر (ثابتعلي) جذبي هب¹اهللا د سي حاج آقاي مرحوم م مكر شيخ و

شدند/ ايمان
دانشگÇاه ادبÇيات دانشكÇده و مشÇهد دانشگاه در را عالي تحصيالت ايشان
در ليسانس درجه اخذ به موفق شمسي 13ê8 سال تيرماه در و برده بهپايان تهران
هÇزينه كÇمك تأمÇين بÇراي نÇيز ايÇام اين در گرديد/ فارسي ادبيات و زبان رشته
از فÇارغالتÇحصيلي از پس مÇيفرمود/ تÇدريس تÇهران دبيرستانهاي در تحصيل,
از مÇعاش امÇرار بÇراي م رÇمك والد بÇهدستور شÇمسي 13ë1 سÇال در نيز دانشگاه
وظÇايف قÇبول بÇراي كه 13ì8 سال تا و گرديده نفت شركت وارد خود دسترنج

داشتند/ اشتغال همانجا در شدند, بازنشسته خود درخواست به فقري له محو
سÇال مرداد ششم در صالحعليشاه آقاي حضرت رحلت از پس بزرگوار آن
آقÇاي حÇضرت ايشÇان, جÇانشين اصÇخ هات وجÇÇت و عÇÇنايات مÇÇورد ,13êë
ديني علوم تحصيل به مأمور م مكر پدر بهدستور همچنين گرفت/ قرار رضاعليشاه,
هÇب¹اهللا د يÇس حÇاج آقÇاي مرحوم نزد شرعي رياضات و سلوكي دستورات اخذ و
هنگام تا 13ë8 سال از منظم بهطور سپس و Hق متفر ابتدا و شدند (ثابتعلي) جذبي
توفيق اينكه تا يافت/ ادامه مهم اين 13ìê سال در جذبي آقاي جناب درگذشت
1ê01 سÇال شÇعبان پانزدهم تاريخ در ايشان و داد ثمر مجاهدات و گرديد رفيق
از فÇقرا جÇماعت امÇامت اجÇازه اخذ به موفق شمسي) 13ì0 خرداد 28) قمري

شدند/ رضاعليشاه آقاي حضرت جانب
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21 قÇدر شب در بعد چهارسال نفس, تهذيب و سلوك مراتب طي از پس و
و طÇالبان دسÇتگيري فÇرمان شÇمسي) 13ìê خÇرداد 20) قÇمري 1ê0ë رمضان
پÇدر طÇرف از "محبوبعلي" مبارك لقب با ايشان براي راه جويندگان راهنمايي

شد/ صادر بزرگوار
سا كن تهران در رضاعليشاه آقاي حضرت كه شمسي 13ë8 سال از جنابش
خدمتشان در Hغالب حضر و سفر در و ميكردند حضورشان فيض درك بودند, شده

ميآموختند/ عشق درس راه خضر از موسيوار و بودند

حج انجام و خدا خانه به ف تشر به موفق شمسي 13êë سال اوايل در ايشان
والده با همراه 13ë3 سال در معظمو والد خدمت در نيز 13ë1 سال در گرديد/ تمتع
آفاق سير به سفر همين در و يافتند مفرده عمره و خدا خانه زيارت توفيق مه مكر
در 13ëë سال در همچنين كردند/ مسافرت نيز لبنان و مصر و سوريه كشورهاي به
بزرگ مراجع با و شده ف مشر عاليات عتبات زيارت به بزرگوار پير و پدر خدمت

فرمود/ مالقات شيعه
شيداني عبدالعلي آقاي مرحوم محترمه ه صبي با شمسي 13ëë سال در ايشان
رحÇمتاهللا و رضÇا نامهاي به ذ كور فرزند دو وصلت اين حاصل كه كرد ازدواج

است/
غÇيبي الهÇام بÇه خود فرمودة بنابر كه بود چندي رضاعليشاه آقاي حضرت
و نمايند مرقوم برومند فرزند براي را طريقت در جانشيني فرمان كه بودند د مترص
ولي بودند; كرده اشاره مسأله اين به جذبي آقاي جناب به نامهاي ضمن در حتي
آقÇاي حÇضرت رÅيÇا چÇند در ايÇنكه تا ميفرمودند درنگ كار اين در بهداليلي
سال غدير عيد در معظمله باالخره و كردند كار اين به مأمور را ايشان صالحعليشاه
مÇرقوم را م مكر فرزند خالفت فرمان شمسي) 13ìë شهريور (دوم قمري 1ê0ì
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فرمان اين بر Hكتب مختلف زمانهاي در ديگر بار چند اوضاع بهتناسب و فرمودند
كردند/ تأ كيد

18) 1ê13 ل ربيعاالو يازدهم چهارشنبه در رضاعليشاه آقاي حضرت وقتي
جÇانان بÇه و كÇرده فÇاني عÇالم ايÇن ترك سش مقد روح شمسي) 1371 شهريور
مسÇند بÇر خÇونبار چشÇمي و اندوهگين قلبي با صريح نص بنابر ايشان پيوست,
اقÇدام خÇود فقري معهود تكليف به و نشستند گنابادي نعمتاللهي طريقة ارشاد

نمودند/
با و خدمت مالطفتو بانهايت فقرا با بود, مهربان خليقو بسيار بزرگوار آن
رفتار سلوك حسن به عموم با و مدارا به دشمنان با و ادب و مهر به خويشاوندان
قÇليل ت دÇم هÇمين در ولي بÇود كÇوتاه بسÇيار ارشادشان ايام اينكه با ميفرمود/
بود/ شده بيگانه و دوست از همه دلهاي محبوب , ¾ما السَّ ن م ÔزلÖن Ôت Ô¾االسما بهمصداق:

تÇابنده نÇورعلي دكتر حاج آقاي حضرت ايشان م مكر عم و فقري جانشين
حافظ شعر مصراع اين بارز مصداق ///> ميفرمايد: دربارهشان (مجذوبعليشاه)
ايشÇان عرفاني رهبري دوران بود"/ مستعجل دولت ولي درخشيد "خوش بودند:
"آنچنان ارادتمندان دلهاي در كوتاه دوران همين در ولي بود ماه چند و چهارسال

حÇقيقت, انÇتشارات تÇابنده, عÇلي حÇاج جÇناب تأليف الهي, عهد و االعلي العشق ظهور كتاب مه مقد /1
/ë ص ,1380 تهران,

برود/">1 مشكل كه است گرفته جاي
را ايشان ملكوتي روح ل تحم خا كي بدن كه داشت دلدار گرو در دل آنچنان
كه بود فرموده نزديكان به Gكرار برسد/ بهوصال كه بود منتظر بيصبرانه و نميكرد
حÇضرت خÇويش اعÇالي دÇج بÇه را خÇود جÇهت ايÇن از و است, كوتاه من ايام
را رفت" خواجه برآمد, بانگي "نا گهان عبارت و ميفرمود تشبيه ثاني نورعليشاه
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وارد ايشÇان مÇهربان قÇلب بر عميقي جراحت بزرگوار پدر رحلت ميشد/ متذكر
حضرت به محبت حال ت شد همه با نميشد/ درمان مرهمي هيچ با كه بود  كرده
رسيدگي و ره مطه شريعت آداب به ه توج از سلوك, بر جذبه حالت غلبة محبوبو
و Hقلب را فقر لوا¾ اعتال¾ بزرگوار پدر وصيت به و نميكردند غفلت فقرا احوال به
طريقتي و شريعتي دستورات متذكر Hعموم فقري مجالس در بودند/ طالب Gظاهر
و مÇيكرد طÇريقت آداب و شÇريعت احكÇام جÇمع بÇه دعوت را همگان و شده
تÇحقيق و مÇطالعه به كم وقت باوجود فرمود/ منتشر تذكاريه چندين بدينمنظور
از: عÇبارتند آنÇان اهم كه بودند نموده تدوين و تأليف نيز آثاري و داشته عالقه

/1377 تهران, حقيقت, انتشارات دوم, چاپ /1

رضاعليشاه;رسالهحضور آقاي حضرت آثار و احوال شرح در تابنده1: خورشيد

درجبر رساله كربال; فاجعه عرفاني شرح در وعهدالهي: االعلي قلب;ظهورالعشق

جناب آن علمي احاطه از حا كي كه مانده باقي ايشان از نيز مكتوباتي وتفويض/

است/
مراتب علو بر و ميديدند كوتاه را خود ظاهري حيات دوران كه حضرت آن
كÇه تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حاج آقاي حضرت خويش معظم عم باطني و ظاهري
همان در بودند, واقف داشتند, نيز را ايشان خود و بزرگوار پدر مشاورت سمت
اجÇازه شمسي 1371 شهريور 18 در يعني رضاعليشاه آقاي حضرت رحلت روز
قمري 1ê13 سال اني ربيعالث نهم در سپس و فقري مجالس در جماعت نماز اقامه
آقÇاي حÇضرت رحÇلت سÇالگرد بÇا مÇصادف شÇمسي) 1371 سÇÇال مÇÇهر 1ë)
مÇبارك لقب با ايشان براي را فكر و ذ كر تلقين و دستگيري اجازه صالحعليشاه
سال اني ربيعالث 22 سهشنبه تاريخ در ه الهي اشاره به و فرمود/ مرقوم "مجذوبعلي"
رحÇلت روز چÇهلمين بÇا مÇصادف شمسي) 1371 سال مهرماه 28) قمري 1ê13
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و كردند تعيين خويش جانشيني و معنوي وصايت به را معظمله رضاعليشاه, آقاي
صافي صدر كردهو طي را فنا و فقر مراتب ايشان كه شدند متذكر مربوطه فرمان در

يافتهاند/ وافي قلب و
افÇزوني وصÇالشان شÇوق و فÇراق درد بÇهروز روز و شÇد سÇپري چهارسال
بÇهسبب 137ë سÇال زمستان اوايل در گرفت/ ت شد آخر ماههاي در و مييافت
آلمÇان كشور به خارج, فقراي ر مكر تقاضاهاي همچنين و عارضه  كسالتهاي
مÇراقÇبتهاي و جÇراحÇي عÇمل مÇورد و شÇده بسÇتري بالفاصله و كردند مسافرت
آخر جلسه در آنجا در و انجاميد طول به هفته سه سفر اين گرفتند/ قرار پزشكي
خÇداحÇافظي كÇردند/ خداحافظي خارج مقيم فقراي همه از عجيبي لحن با فقري
در اعال/ ملكوت باطني وطن به پرواز و ايران ظاهري عزيز وطن به عزيمت براي
فرموده فقرا به خطاب رمضان, مبارك ماه شروع از قبل جمعه صبح در نيز تهران
حاضرين كه درحالي ميآيم/ حسينيه به من كه است جمعهاي آخرين اين بودند:
مÇجلس مÇوقت تÇعطيلي و رمÇضان مÇاه شÇروع بÇر حمل را فرمايش اين مجلس,
قÇريبالوقÇوع رحÇلت از خبر ايشان مراد ولي ميكردند; ر تصو جمعه صبحهاي
آقÇاي حÇضرت امÇجد دÇج هÇمانند ÇÇ نÇيز رحÇلت از قبل هفته چند بود/ خويش
و فرموده مرقوم سلسله مشايخ آقايان براي را تلگراف چند ÇÇ گنابادي نورعليشاه
گذارده بهامانت فقرا از يكي نزد و داده قرار شده مهر و دربسته پا كت دو داخل در
داده فاني عالم ترك از خبر تلگرافها اين در شود/ مخابره رحلتشان از پس تا بودند
بهمتابعت دستور و كرده معرفي مجذوبعليشاه آقاي حضرت را خود جانشين و

بودند/ داده ايشان از
و ميرفت بهضعف رو محبوب آن جسماني وضعيت رمضان ماه ابتداي از
و هÇمه ايÇن بÇا نميخوابÇم; كه است شب چند كه ميفرمودند رحلت از قبل روز
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ششÇم پÇنجشنبه روز سحر در نكردند/ ترك را روزه فريضه زياد كسالت باوجود
خود آمدن به اشاره و گرفته تماس بيدخت در خود مه مكر عمه با تلفني رمضان
شده فراخوانده ضيافتي به كه داشتند را مهماني حالت روز چند اين در بودند/  كرده
1ê17 سال رمضان ششم پنجشنبه صبح در فانه متأس اينكه تا است/ رفتن منتظر و
تÇن زحÇمت و قÇيد از قÇلبي عارضهايست به شمسي) 137ë سال دي 27) قمري
روز آن فÇرداي رسÇيد/ مÇحبوب بهوصال سش مقد روح و يافته رهايي جسماني
مÇراسÇم در و شÇد تشÇييع تÇهران از عÇزاداران انÇبوه مÇيان در ايشÇان ر مطه پيكر
م مكر اجداد و پدر ر مطه قبر مجاور بيدخت سلطاني مزار در عزاداري, باشكوهتر

عليه/ رحم¹اهللا شدند; سپرده بهخا ك



نكاتوتذكراتفقري

حÇضرت فÇقري تÇذكرات و نكÇات بعضي از مجموعهاي ميآيد Âذي آنچه
فÇقراي بÇه خÇطاب مÇختلف, مÇناسبتهاي بÇه كÇه است مÇحبوبعليشاه آقÇÇاي

فرمودهاند: بيان Hكتب نعمتاللهي
هو

121

قÇطب (طÇابثراه), عليشاه رضا آقاي حضرت مطهر روح ترويح جهت از
بÇهلقب مفتخر تابنده علي حاج فقير اين عليشاهي, سلطان نعم¹اللهية علية سلسلة
و عÇلمي فÇقري, پÇربار زندگاني دفتر از نكته چهارده "محبوبعليشاه", طريقتي
نÇعمتاللÇهي فÇقراي ايÇمان نÇور بÇه ر نوÇم دلهÇاي بÇه را بÇÇزرگوار آن اخÇÇالقي
روح آن, اجÇراي بÇا تÇا ساختم خاطرنشان معصوم چهارده نام به سلطانعليشاهي

سازند: خويش آخرت و دنيا بركت و خير اسباب و شاد را بزرگوار آن پرفتوح
نهيد/ ارج را آن و شماريد غنيمت را دم خدا ياد با Ç 1

دهيد/ قرار خود زندگاني سرلوحة را خلقاهللا به شفقت Ç 2
دسترنج از كه مسكني و پوشا ك و خورا ك با است روح مركب كه را تن Ç 3
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سازيد/ توانا شماست
نگهداريد/ تابنا ك ايمان, نور به را مردمي گوهر Ç ê

كنيد/ تأمين عرفان حقيقت به ورزيدن عشق با را جان شادي Ç ë
بخشيد/ سرعت مدام فكر و دوام ذ كر با را معرفت آسمان در روان پرواز Ç ì

كنيد/ مردمي جهان آسمان روشنگر را عقل نور Ç 7
فÇوق بÇه قÇهر سر از دميكه از بترسيد و نسازيد آزرده را وجدان منادي Ç 8

رود/ افال ك
عÇليشاهي سÇلطان نÇعم¹اللÇهيه عÇليه سÇلسلة اقÇطاب ر رÇمك سÇفارشهاي Ç 9
س مقد شريعت احكام اجراي در فقير, بزرگوار والد ر مكر تأ كيدات بهخصوص

دهيد/ قرار نصبالعين را اسالم
لغÇزشهاي جÇلوگير عÇرفاني كÇتب ديگÇر و صالح پند كتاب خواندن Ç 10

نماييد/ جلوگيري نفساني تزلزلهاي از كÔتب اين مطالعة با و است ناخودآ گاه
هوشياري اينگونه چون كنيد; خاموش دم در را اختالفي هر بروز جرقة Ç 11

دارد/ بيپاياني اجر اوليا¾اهللا نظر در بيداريها و
امروز جهان در نجات سنگر تنها را اسالم پرچم گرد در تمركز و وحدت Ç 12

بشناسيد/
در كÇوشش و خÇانوادگÇي ريشÇههاي آبÇياري و خÇانواده اجÇاق حفظ Ç 13
سÇرماية بÇيگانگي, و حسد و خشم هرگونه از پرهيز و همسري روابط استحكام
يكÇديگر بÇه خÇدمت كه نفرماييد فراموش است/ زندگاني گرميبخش و آرامش

شماست/ بر روزگار گذشتن هموار و عبادت
آن اجراي و بهاطاعت ناچار كه خطيري مسÆوليت اجراي در فقير اين Ç 1ê
نÇعمتاللÇهي بÇرادران يكÇايك از را اصÇل چÇهارده ايÇن كÇامل اجÇراي شÇدهام,
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و دنÇيا زيÇان بÇه را يك هÇر انÇجام در لغزش دم يك و خواهانم سلطانعليشاهي
بركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس ميبينم; آخرت

شمسي, 1371 مهرماه 2ì مطابق قمري, 1ê13 ربيعالثاني 20

موالناالمعظم حضرت ارتحال روز چهلمين برابر

مقامهالشريف اعلياهللا رضاعليشاه حضرتآقاي

عليشاه محبوب تابنده علي حاج فقير



هو

121

اهللا وفقهم سلطانعليشاهي نعمتاللهي فقراي ايماني, برادران خدمت
تÇذكر براي Gد مجد است, درويشي و فقر لوازم و لطايف از كه را ذيل نكات

افتد/ سودمند را مÆمنان اندرز, كه بده اندرز و :ëë آية ذاريات, سورة /1

مفيد كه انشا¾اهللا 1 ن âني م ÖÆ Ôم Öال Ôعف Öن ت الذ كري× نَّ ا ف Öر ك ذ و شريفه: بهموجب تا ميكنم عرض
شود/ واقع

دارد: خود رهروان از درويشي و فقر راه كه معنوي انتظاري
و گفتار به و باشيد نگهبان سپرده وديعه به خدا كه را درويشي و فقر امانت Ç 1
عمل هر كه گرديد درويشي و فقر عنوان شايسته تا بكوشيد نيك پندار و  كردار

است/ فقير خجلت ماية شما, خالف
و مÇردم بÇه مهرباني خدا, بندگي كه را درويشي و فقر دستورات خالصة Ç 2

بسنجيد/ آن با را خود اعمال و سازيد خود رفتار ميزان است برادران به خدمت
گوهر قدر بينيد/ زيان كه نفروشيد اندك بهايي به را درويشي و فقر گوهر Ç 3
وصÇال گÇوهر ايÇن بÇهاي كه بدانيد نيستيد گوهرشناس ا گر داند; گوهرشناس را
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است/ دوست
نÇيست/ راه آن حÇقيقت بÇه را كالم و نيايد زبان به درويشي و فقر لطيفه Ç ê
را ديگÇران احوال سستي كه نگوييد سخناني و نشكنيد گفتن سخن با را دل احرام

شود/ موجب
ظاهر مختلف صورتهاي به كه است نفس شيطان درويشي, فقرو دشمن Ç ë
نÇيز خداپسندانه ظاهري است ممكن چون نخوريد را نفس مكر فريب ميشود/

بگيرد/ بهخود
نيست/ ايماني وظيفة انجام جز خود, يافتگان راه از درويشي و فقر انتظار Ç ì

كوردليست/ از راه اين در توقعي چشم هر

اندوه چون نكنيد; خودرأيي و خودبيني پايمال را درويشي و فقر نعمت Ç 7
آورد/ درد به را دين بزرگان دل كفران اين

بس/ و است دادن مÇحبوب بÇه دل خÇلوتگاه درويشÇÇي, و فÇÇقر عÇÇالم Ç 8
نيستند/ همراه فقير اين با بيگانهاند, كار اين رنج با كه راحتطلباني

سÇياهدلي و نشكÇنيد غفلت و آز سنگ با را درويشي و فقر آبروي جام Ç 9
نشويد/ خريدار خود بر را پيوند شكستن

پاداش توقع معنوي/ اجريست درويشي, و فقر عالم در خدمت توفيق Ç 10
زهرآ گين/ غفلتيست

مكÇن مÇزد شÇرط بÇه گدايان چو بندگي تو
دانÇد بÇندهپروري روش خود دوست,  كه

نكشيد/ اسارت به عقبي× طمع و دنيا حرص با را درويشي و فقر آزادگي Ç 11
نخواهيد/ چيزي خودش جز دوست از

تÇرك ترك , عقبي× ترك دنيا, ترك تÇرك سÇه مÇيبايد فÇقر لبÇÇاس در
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مركب به را راه سختي ميطلبد/ استوار ارادهاي درويشي و فقر راه مقصد Ç 12
كÔفر نااميدي و يأس كه باشيد داشته دل گشايش انتظار و بخريد جان به وصال شوق

است/
به و كنند تأمل نكات اين در كه دارم توقع ايماني خواهران و برادران همة از
ا گر خانه "در كه نورزند غفلت و سازند خويش راه توشة و بنگرند آن در دل ديدة

اتÔه/ بر ك× و اهللا Ô¹ م Öح ر و ÖمÔك Öلي ع Ôالم السَّ و است"; بس حرف يك است  كس

قمري 1ê1ì عاشورايحسينيسال

شمسي 137ê سال خرداد 19 مطابق

محبوبعليشاه تابنده علي حاج فقير



هو

121

من برادران
است/ سÇلطانعليشاهي نعمتاللÇهي فقر رهروان به فقير تذكار سومين اين
اندرزگو? به بياعتنايي يا كوردلي چيست? نشان فقر عالم در اندرز و سخن تكرار
تكرار و است جبرانناپذير كه است نعمتي كفران فقر, راه در غفلت ادامة Ç 1
چÇه مÇيبندد, سÇاالر قافله چراغ از چشم كه آن نداند كيست رحمت/ مانع غفلت

ميبيند? سرانجامي
پÇرورش را آن و مÇيكارند ايÇمان نÇهال بÇاغباني هÇر چÇون فقر مربيان Ç 2

نميانديشند/ ديگري چيز به اين جز و بچينند گل چندين تا ميدهند
رنج پاسدار ريشهها جذب توان با بايد هم گلها ميكنند/ آبياري باغبانان Ç 3

نميشود? پايمال ما دنيوي خواستههاي به باغبان رنج آيا باشند/ باغبان
او بÇه امÇر ايÇن دانÇايي و بÇصيرت و كردهاند مأمور باغباني به را باغبان Ç ê
فÇرمود نÇيكو چÇه نÇيست/ عÇهدهاش بر كه خواهيم چيزي او از نبود روا دادهاند/

آ گاهتريد/ من از دنياتان امور به شما (ص):



ايران عرفان 110

دارد پÇرورش و كشت اسÇتعداد همچنان نشده, كاشته زمين در گياه تخم Ç ë
تباه و بپوساند را آن خا ك نيافت, پرورش ولي شد كاشته زمين, در چون وليكن

 گرداند/
دارد; سرنوشتي چه خشكيد كه درختي و شد فاسد كه تخمي نداند كيست Ç ì
از دل تا نكارند/ تخم كاشته زمين در كاشت? ديگري زمين در را آن ميتوان آيا

نگردد/ مولي× ت مود محل نشود, پا ك دنيا محبت
ايمان تخم ا گر ميدانند كه كساني از دارم عجب است/ آخرت مزرعة دنيا Ç 7
آسمان اوج به سر زمين نشيب از دهند, رشد صالح عمل تربيت و محبت آب به را
مانع غفلت خار به و كنند كوتاهي باز ولي بردهد هفتصد تا صد تخم يك و بردارد

شوند/ رشدش
سلسله اين به آساني تن با و جاه يا مال سوداي به كه كساني اميدوارم سرانجام
بدانند و نكنند سياه را خويش كارنامة اين از بيش و آيند خود به شدهاند, نزديك

ميدهند/ باغبان به زحمت و ميبرند بيهوده رنج  كه
كشÇتيم كÇه تخم اين از هويداست روز چون

بÇÇهشتيم اهÇÇل از نÇÇه دوزخÇÇÇÇيانيم  كÇÇÇÇز

قمري 1ê1ì سال فطر عيد

محبوبعليشاه تابنده علي حاج فقير



/1370 مهر 28 در (محبوبعليشاه) تابنده علي حاج آقاي جناب سخنراني متن /1

عشقوشهادت1

عليتابنده جنابآقايحاج

دو بر شهادت است/ شهادت مقام شده, ذ كر مÆمن براي كه مقاماتي از يكي
بهمقام دين دشمنان مقابل در مÆمنين كه ظاهريست شهادت ل او نوع است: نوع
قÇرار فنا معرض در فاني و خا كي جسم ظاهري, نظر از و ميرسند شهادت رفيع

ميگردند/ شهيد و ميشوند كشته ديگر بهعبارت و ميگيرد
ايÇن در كÇه است بÇاطني شÇهادت كردهاند ذ كر شهادت براي كه دومي نوع
فÇياهللا فÇنا¾ مقام به شهيد عرفانياش بهتعبير و است دوست خود قاتل شهادت,
ني ف رÇ ع ÖنÇ م و فني رع دني ج و Öن م و دني ج و بني ل ط Öن م داريم: قدسي حديث در و ميرسد
كسي ميفرمايد: خداوند ديتÔه/ انا تلÖته ق Öن م و تلتÔه ق تÔه Öق ش ع Öن م و شقتÔه ع قني ش ع Öن م و ني ق ش ع

مرا دريافت, مرا كه وقتي درمييابد; مرا كرد, طلب مرا آمد, من جستجوي به  كه
من شد, من عاشق كه كسي و ميشود من عاشق شناخت, مرا كه كسي و ميشناسد
كشتم, را او كه كسي و ميكشم را او شدم او عاشق كه كسي و ميشوم او عاشق هم



ايران عرفان 112

از باالتر مقامي چه و هستم/ من خود خونبها اين و هستم قاÄل او براي خونبهايي
است/ خداوند خود شهيد, خونبهاي كه اين

:Gدâهي ش ات م× , ات م× ثÔمَّ مت ك و عفَّ ف ق ش ع Öن م كه است آمده (ص) نبوي حديث در باز
Çرد, Ôم و كÇرد پÇنهان را خÇود عشÇق و كÇرد خÇويشتنداري و شد عاشق كه  كسي
سÇالك و مÆÇمن وقÇتي است/ رسÇيده شهيد بهمقام كه است رفته دنيا از درحالتي
تا برسد كمال حد سر به واقعي معبود و محبوب به او عشق كه ميرسد شهيد بهمقام
مÆمن ميشود باعث كه است عشق اين نبيند; را ديگري دوست, جز كه آنجايي به

برسد/ مرحلهاي چنين اين به
هÇمان فÇارسي در Çقه ش ع است; شÇده گرفته قه" ش ع" ريشه از لغت در عشق
قدر آن و ميپيچد ديگري گياه دور به كه رونده است گياهي پيچك است/ پيچك
حل خودش وجود در را لي او گياه كه ميدهد خرج به خودش پيچش در سماجت
گÇياه بÇهوسيله گÇياه آن دور به پيچش در سماجت اين ميكند/ يكي خودش با و

بشوند/ يكي گياه دو هر كه ميشود اين باعث پيچك يا ه ق ش ع بهنام ديگري
عشÇق مÇن شÇخص نÇظر از كÇه كردهاند تقسيم حقيقي و مجازي به را عشق
و معبود بهجز كه واالست مقامش حد آن به تا عشق چون ندارد; مفهومي مجازي

داشت/ نخواهد مفهومي ديگري درباره بردنش به كار حقيقي معشوق
نÇمونهاش بÇهترين بÇدانÇيم را حÇقيقي و مÇجازي عشق بين فرق آنكه براي
حÇضرت كÇه آمÇده يوسف حضرت ه قص در قرآن مجيد در كه است اشارههايي

ايÇن (بÇا /// Ôان ×ÖرÔقÖال ا ه×ذ كÖيل ا يÖن×ا ح Öوا ا بم× ص صقÖال ن س Öحا كÖيل ع صÔقن Ôن Öحن :3 آيÇة يوسف, سورة به است اشاره /1
ميكنيم///)/ حكايت برايت را داستان بهترين كردهايم, وحي تو به كه قرآن

عشÇق داسÇتان آنكÇه جÇهت از را خواندنش القصص"1 "احسن الي غز شيخاحمد
وقتي است/ آمده داستان اين در دو هر حقيقي مجازيو عشق شرح ميداند/ است
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و ه ب Öت مَّ ه Öد ق ل و آمده: مجيد درقرآن كه ميكند تمايل و عشق اظهار يوسف به زليخا

نÇه ا گÇر و كÇرد/ او آهنگ زن به(آن ر ان ه× ÖرÔب ا ×ر Öنا ال× Öول ا به× همَّ و به Öت همَّ Öدق ل و :2ê آية يوسف, سورة /2 و 1
ميكرد)/ زن آن آهنگ نيز او بود, ديده را پروردگارش برهان

و شود خود نفس هوس و هوا تسليم كه ميرود نيز يوسف لحظه يك در ه×ا1; ب مَّ ه

نفس هواي تسليم او كه است مجازي عشق روي از اينجا در ميآورد/ او به رو لذا
واقعي عشق لحظه همان در ولي ميگيرد; زليخا وصال به تصميم و ميشود خود
بÇوده, بÇزرگوارش پدر يعقوب كه مرادش محبوبش, پيرش, ملكوتي درصورت
مÇيدارد باز گناه از را او كه ميبيند را 2" رب "برهان قرآني تعبير به و ميشود ظاهر
از را او پيراهن و ميرود او بهدنبال زليخا ميكند/ فرار زليخا از يوسف كه بهطوري
گناه به آلوده يوسف كه ميخواست خداوند كه آنجايي از ولي ميكند; پاره پشت
خارج تاالر درهاي از يكي از يوسف ميشودو باز همه تاالر, ل مقف درهاي نشود,

ميفرمايد: مطلب اين به اشاره در مولوي /3
مÇنصرف زجنبش هم يوسف يافت طÇرف هÇر درهÇا بست زليÇخا  گÇÇر
بÇرجÇهيد يÇوسف, كرد توكل چون پÇديد ه ر شÇد رو د و قÇفل شÇد بÇÇاز
دويÇد مÇيبايد يÇÇوسفوار خÇÇيره پÇديد را عÇالم نÇيست رخÇنه  گرچÇه
شÇود جÇا را شÇما بÇيجايي سÇÇوي شÇود پÇÇيدا در و قÇÇفل گشÇÇايد تÇÇا

/(110ë-7 ابيات پنجم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به معنوي, (مثنوي

ميشود/3
خداوند كه ميشود عيان Âكام حقيقي عشق مجازيو عشق بين فرق اينجا در
به بوده شده متجلي پير ملكوتي صورت در كه را خودش به واقعي و حقيقي عشق

ميدهد/ نشان او
در شÇديد, عالقه شديد, حب تعبير ولي نشده ذ كري عشق كلمه از درقرآن

/1ìë آية بقره, سورة /ê

آوردهانÇد ايÇمان كه كساني ,4 ه×ل ل Hب Ôح د ش ا نÔوا ام × ن âذي ل  

ا ميفرمايد: چنانكه آمده, قرآن

و شÇديد حب هÇمين بهجاي ما كه ندارد مانعي هيچ دارند/ خداوند به شديد حب
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ببريم/ به كار را عشق كلمه وافر, عالقه
مÇيشود, تÇعبير بÇهعشق كÇه شÇديد حب اين كه ميرسيم سÆال اين به حال
نÇيز خداوند و است جمال و زيبايي عاشق انسان ميشود? پيدا انسان در چگونه

است: مطلق حسن داراي
زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق زد دم تÇجلي ز حسنش پرتو ازل در
خلق شوم, شناخته ميخواستم كه بودم پنهاني گنج من كه ميفرمايد خداوند

قÖل خÇ Öال Ôت Öق ل خÇ ف ف رÇ Öع Ôا Öن ا ÔتÖب ب Öح اÇ ف Hي ف Öخ م GزÖنك ÔتÖن Ôك شوم: شناخته آنكه براي از آفريدم را
و زيÇبايي و حس كÇه تÇرتيب بÇدين بشود? شناخته چگونه ميخواهد او / ف رÖع Ô ال

شيداي و واله و عاشق را او ترتيب بدين و بدهد نشان بندهاش به را خودش جمال
كÇه بشري ميشود? پيدا عادي بشر و مÆمن قلب در چگونه عشق اين كند/ خود
مÇطلق كÇمال بÇه را او كÇه واقعي معبود و محبوب به شدن عاشق امكان بهتنهايي
و راهبر اين باشد/ داشته وجود بايستي راهنمايي و راهبر اينجا در ندارد? برساند,
ÇÇ عشري اثÇني× شÇيعه شÇيعه, يعني ما است? چگونه آن پيدايش و كيست راهنما
آن جÇانشينان و فÇرزندان نÇفر يÇازده و ابÇيطالب ابن علي واليت به كه  كساني
با بزرگواران, آن بهواسطه عشق اين كه معتقديم ÇÇ داريم و داشته اعتقاد بزرگوار
اين كما ميشود/ برقرار حقيقي معشوق و محبوب با آنان, با ولوي و معنوي رابطه
علي واليت عذابي, Öن م ن ما ني Öص ح ل خ د Öن م ف ني Öص ح ابيطالب ابن علي Ô¹والي داريم: باز  كه
در عذابي هر از بشود, حصار آن داخل آدمي ا گر كه است من حصار ابيطالب ابن

ميرساند/ عشق به را انسان كه است حصار همين است/ امان
داشÇته واسÇطهاي و رابÇطه كه دارد اين به احتياج بشر كه ميگوييم چرا اما و
اين نفس, اين چون Á او برسد? خودش, معشوق معبودو خودش, بهخداي تا باشد
را شÇهواتش و اغÇراض و امÇيال نÇتوانÇد آدمي كه ميشود آن باعث اماره, نفس
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واسÇطهاي و رابطه اينرو از بكند, برقرار ارتباط حق با Hمستقيم و بكند سركوب
طاقت بشر نباشد چنين اين ا گر Áاصو باشد; مطلق محبوب و ما بين كه ميخواهد
او دل در تÇمام و كÇامل بÇهطور را خÇود عشÇق و حب خÇداونÇد كÇه ندارد را اين
كرد عرض جواني ميرفت, طور كوه به موسي حضرت كه بار يك كند/ جايگزين
موسي بياندازد/ من دل در را خودش عشق كه كن عرض خداوند به موسي يا  كه
و نÇدارد را امÇر اين طاقت جوان اين ميفرمايد: خداوند ميكند, عرض كه وقتي
در نÇدارد, وجÇود ما عشق طاقت جوان اين در كه بكنيم ثابت تو به كه اين براي
شده دچار سرنوشتي چه به كه ببين برو داديم, جاي را خود محبت از هاي ذر قلبش
همان اثر در جوان كه كرد مشاهده آمد, بهپايين طور كوه از موسي كه زماني است/
قطعه و كرده پرت كوه از را خودش بود, داده جاي او دل در خداوند كه حبي ه ذر

بود/ شده قطعه
عشق اين اطهار(ع) ه مÄا از استمداد و پير و راهنما كمك با بايد چگونه حال
دل در را محبوب ياد خدا, ياد چه هر زد? نفس ريشه به تيشه و رساند بهتكامل را
ميگردد ا مهي تهيو خانه ميرودو بيرون دل از نفساني اميال Hطبع بكنيم, افزونتر
زماني اين ميشود/ ديده دل چشم به رب نورانيت و روشنايي و صاحبخانه براي
بÇا خÇودش قلب در را محبوب چهره بتواند تا بكند نفس تهذيب آدمي كه است
يك و دارد وجود ه قالبي اعمال دسته يك سلوك, راه در بكند/ مشاهده دل چشم
پا ك و تهذيب نفس اين آنگاه بشود انجام هم با دو اين ا گر هاي/ قلبي اعمال دسته
و فÇقط اين و ميگردد دوست آمدن آماده و ميشود روب و فت Ôر خانه ميشود/

است/ ر ميس خدا ياد و ذ كر به تام ه توج با فقط
ورود بÇراي بكÇنيم آمÇاده بÇايد را قÇلب ايÇنكه و آن مÇراتب و ذ كر درباره
روزي كÇه شÇرح ايÇن بÇه است, بÇارزي نÇمونة فرهاد و شيرين داستان محبوب,
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شÇيرين وقÇتي است/ بسÇته نÇقش كÇوه, بر را تو چهره فرهاد ميگويند: بهشيرين
هست HينÇع كÇه طÇريق بههمان را چهرهاش ميبيند ميكند نگاه كوه به و ميآيد
يك تو كه ميكند سÆال فرهاد از شيرين است/ كرده اري حج و نقش كوه به فرهاد
در او كردي? اري حج چنين اين ديدن بار يك با چگونه نديدي را من بيشتر بار
چشم به نه ديدم دل چشم به بار يك آن ولي ديدم بار يك آري كه ميگويد جواب
در هميشه نميرودو دل از هرگز ببيند, را محبوب دل, چشم به آدمي كه وقتي سر/

ميماند/ و باقيست قلبش
دل, بÇينايي بÇاعث قلب, ت قو باعث تا باشد هميشگي بايد فكر و ذ كر اين

شود/ معشوق به عاشق شدن نزديك باعث دل, روشنايي باعث
پسÇرك كÇه را هÇندويي دخÇتر داسÇتان كÇه نÇيست بÇيمناسبت اينجا در باز
و مÇيرود دختر خانة به كه وقتي پسرك كنم/ ذ كر ميشود عاشق او بر مسلماني
جÇوان شÇدهاي? ديوانه مگر ميگويد: جواب در دختر ميكند, او به عشق اظهار
او با كه هر ميدهدو قرار خودش ذ كر را شدهاي" ديوانه "مگر جملة همين مسلمان
با ميرسد, او به پادشاه شدهاي? ديوانه مگر ميگويد: جواب در ميكند, صحبت
ب عجÇت شÇاه شدهاي? ديوانه مگر ميگويد: پادشاه جواب در ميكند, صحبت او
مÇعشوق لب از آنچه و گرفته معشوق از را ذ كر جوان اين كه نميداند او ميكند/
چÇه معشوق كه ببيند بايستي عاشق است/ برهان و دليل عاشق براي آمده بهزبان
ولي خودش/ هوسهاي و هوا به نه كند عمل بايد معشوق خواست به و ميگويد
تصميم خودش خيال به شدهاي?" ديوانه "مگر جملة اين شنيدن مقابل در پادشاه
جÇوان و مÇيآورد را هÇمه مÇيكند/ بسيج را دربار اطبا¾ ميگيرد/ جوان بهمعالجه
او چيست? تو درد ميكنند: سÆال او از يك هر و ميدهد/ نشان آنان به را عاشق
در كÇه زيÇرا نÇميگيرند نÇتيجهاي اطبا¾ شدهاي? ديوانه مگر ميگويد: جواب در
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اينكه تا نميشنوند/ شدهاي?" ديوانه "مگر جز پاسخي او, حال شدن جويا مقابل
جÇا هÇر بÇه بگذاريد كنيد, رها را او ميگويد پادشاه ميگويند/ پادشاه به را ماجرا
خÇانه در بÇه وقتي ميرود/ معشوق خانه در به ميكنند, رها را او برود/ ميخواهد
او به خودش, عاشق به ميافتد چشمش وقتي دختر ميشود/ وارد ميرسد معشوق
جان ميخوابدو ميآيدو بيرون جوان زندهاي? هنوز تو ميگويد ميكندو نگاهي
نباشد/ زنده كه بود خواسته او از معشوق چون چرا? ميكند/ تسليم آفرين جان به
معشوق خواست و باشي زنده نبايد كه ندارد اين جز مفهومي زندهاي" "هنوز مگر
از كنيدو تشييع را جنازهاش ميگويد ميدهند/ پادشاه به خبر بميرد/ او كه بوده اين
جنازه ميشوند, رد معشوق خانه در جلوي از وقتي ببريد/ معشوق خانه در جلوي
مÇيآيد وقÇتي است/ افÇتاده فاقي ات چنين كه ميدهند خبر او به ميشود/ متوقف
حÇقيقي عاشق به و ميدهد جان جا در هم او ميافتد, جنازه به چشمش و بيرون

ميپيوندد/ خودش

/2018 بيت پنجم, دفتر معنوي, مثنوي /1

زنÇي1 ليÇلي بÇر نÇÇا گÇÇاه را نÇÇيش كÇني فÇصدم گÇر اد صÇف اي تÇÇرسم

/39 س ,312 ص خاور, كالله چاپ همان, /2

بÇدن2 دو انÇدر روحÇيم يكÇي مÇÇا مÇن كÇيست ليÇلي و ليÇلي كÇيم من
نميماند/ آنها بين فرقي شد, يكي جانها شدند, يكي معشوق و عاشق كه وقتي

زيبايي اين كه است جمال و حسن طالب بشر كردم عرض كه همانطور پس
مÇتعال خÇداونÇد يعني كل و حقيقي معشوق در تنها و تنها مطلق كمال و حسن و
به آيا ولي بدهد/ نشان خود عاشق به را زيباÄيش ميتواند كه اوست و دارد وجود
را زيÇبايي اين ديدن شايستگي ما آيا و داد نشان را زيبايي اين ميتوان كسي هر
ما تا كردهايم ما خواسته محبوب آنچه آيا كنيم فكر و بيانديشيم لحظهاي داريم?
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بدهد? نشان ما به است ما مطلوب مورد كه زيبايي و بكند او ميخواهيم آنچه
من, همسر شيخ اي كه ميكند عرض و ميرسد بسطامي بايزيد حضور به زني
كÇه بودم مجاز Hشرع ا گر و كند اختيار را ديگري همسر كه دارد قصد من, شوهر
كÇه ميماندي درشگفت ميديدي را من چهره تو و بردارم خود صورت از برقع
شنيدن بهمحض بايزيد دارد? د مجد تأهل قصد من همسر زيبايي, اين با چگونه
ايÇن كه ماند مبهوت و مات زن اين ميافتد/ زمين به و ميكشد نعرهاي سخن اين
به كه كرد صحبت زيباييÄي از زن انداخت/ وضع اين به را بايزيد كه نبود سخني
افتاد? و كشيد صيحهاي چرا پس بود, نديده را او بايزيد و بود روبند زير به ظاهر
گفت: بود? چه حالت اين علت كه كردند سÆال او از آمد هوش به بايزيد كه وقتي
كه افتادم فكر اين به من انداخت/ خودم واقعي معشوق و محبوب ياد به مرا زن اين
و بÇردارد خÇود صÇورت از بÇرقع متعال, خداوند يعني من, معبود و معشوق ا گر
چÇنين داشÇتن بÇا تÇو بگويد من به و بدهد نشان من به را خويش زيباي صورت
و دنÇيا بÇه چگÇونه نÇدارد, را آن ديÇدن ل حمÇت تاب هيچكس كه زيبايي معشوق

بگويم? پاسخ چگونه من ميشوي, فريفته ظاهرياش زيباييهاي
Çهدا¾(ع) دالش سي حضرت اصحاب را واال الهي جمال همين و زيبايي همين
حÇضرت عÇاشورا شب در شÇدند/ واله و عÇاشق چÇنين كه ديدند عاشورا روز در
معشوق شب آن در آنان ديگر بهعبارت و داد نشان را آنها مقامات هدا¾ دالش سي
ديگري به كه داشت سعي يك هر عاشورا صبح در دليل اين به و ديدند را واقعي
تÇن از را هÇمهچيز و خÇود زره برخي حتي و برود ميدان به زودتر و بگيرد م تقد
كرده رخنه وجودشان سراسر تمام در عشق كه چرا ميانداختند/ بهدور و ميكندند
ترك زودتر چه هر كه ميخواستند و بود كرده دوست از پر را سينهشان فضاي و
دنيا اين از كندن دل جز دوست به رسيدن برسندو دوست به و كنند جسماني قالب
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ديÇدند را مÇقامات اين كه آنها نداشت/ آنها براي ديگري راه خا كي جسم اين و
و بودند ديده كه بااليي مقام آن به و كنند پيدا رهايي خا كي بدن از كه ميخواستند
بÇرسند; بÇود داده نشÇان آنها به هدا¾(ع) دالش سي حضرت سرورشان و مواليشان
معنوي شهادت مقام همان و سالك هر آرزوي نهايت كه فياهللا فنا¾ بهمقام يعني

شوند/ ناÄل است,





قلباسالم

1. The Heart of Islam ; Endur ing Values for H umanity. Seyyed H osse in Nasr ,

Harper SanFrancisco, 2002. 316+22p.

ارزشهايماندگاربرايبشريت1

حسيننصر تأليف:دكترسيد

حسينخندقآبادي

ه وجÇت ايÇن بÇوديم, غÇرب در اسالم به ه توج گسترش شاهد پيش دهه چند
لبÇنان داخÇلي جÇنگ از ميشد: تشديد اسالم نام با جهان در حادثه هر با همواره
فلسطينيان/ ميان اسالميدر نهضتهاي ظهور ايرانوتا در انقالب1979 تا  گرفته
بيسابقه صورتي ه توج اين آمريكا سپتامبردر يازده حوادث وقوع زمان از ا كنون
آب با عطش اين Hعموم اما است اسالم دربارة اطالعاتي تشنة جهان است/ يافته
كتاب از ÇÇ جمعي رسانههاي اطالعات موج واقع در است/ نشده نشانده فرو سالمي
اين بيشتر اما است شده سرازير غرب در ÇÇ تلويزيون و راديو ت, مجال تا  گرفته

دارد/ قرار جعلي اخبار حتي و جهل كجفهمي, پايه بر اطالعات
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تÇاريخي بÇلكه نÇيست تÇازهاي امÇر غÇرب در اسالمي مسايل تحريف البته
بÇرميگردد اسالم پيامبر از بيشرمانه زندگينامههايي نگارش به و دارد هزارساله
بود/ ميالدي يازدهم و دهم قرون در آلماني و فرانسه التين, زبانهاي به بيشتر  كه
نشان اندكي هنوز است, مسيحي بدعت اينكه بهعنوان اسالم قديمي توصيف اما
رنسÇانس طÇول در حتي كه داشت اسالمي انديشه و ن تمد براي فكري احترام از

1. petrarch.

كردند/ صريح تحقير به ل مبد نيز را احترام همين پترارك1 چون  كساني
از جÇنبههايي تÇا داشتند سعي ولتر چون كساني نوزدهم, و هجدهم قرن در
و گوته چون ممتازي افراد كه درحالي برند, به كار مسيحيت به حمله براي را اسالم
شيوههاي ميان اين در دادند/ نشان خود از اسالم به فراواني عشق و ارج امرسون
عÇصر در ديÇن بÇاب در Çا كÇانه شك پÇژوهش و تÇاريخگرايÇي عقلگرايÇي, نوين
ظاهر ÇÇ بود عقل كسوف و روح تاريكي عصر واقع در كه ÇÇ روشنگري بهاصطالح
اسÇالمي مÇطالعات در را شيوهها اين شرقشناسي نام تحت كردند سعي و  گشت
قÇدرتهاي خÇدمت در روشهÇا اين به معتقدين كه هم زماني حتي برند/ به كار
مÇبنيبر مÇيكردند مÇطالعه مÇتكبرانÇه ديدي با را اسالم بيشتر, نبودند, استعماري
اديÇان تÇمام بر عموم بهطور كه بينقصياند علمي شيوة از برخوردار آنان اينكه
بÇود/ هÇمين قÇاعده Çا ام داشت وجÇود نÇيز استثناهايي ا گرچه است/ اطالق قابل
آن و بÇود هÇمراه نÇانوشتهاي پÇيشفرض با اسالم دربارة شرقشناسان مطالعات
كه است انساني و جعلي پديدهاي Hصرف بلكه نيست وحي مبتنيبر دين اسالم اينكه
فاقنظري ات چنين در است/ بوده خاص تاريخي احوال اوضاعو در حضور حاصل
اخÇير نسÇل بÇا كÇه كÇÔربن هÇانري و گÇيب مÇاسينيون, لوÇÄي چون كساني صداي
اسÇتثنا HعÇواق مييابد, ادامه شيمل آنهماري مانند آنها همدل غربي پژوهشگران
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است/
بسÇيار مسÇلماناني دوازدهÇم قرن دوم نيمه در اينكه تا بود قرار بدين وضع
نگÇارش و كÇردند ظÇهور ترجمه و تحقيق شيوههاي و غربي زبانهاي در ر متبح
ايÇن انÇجام در آنÇان كردند/ آغاز را اروپايي زبانهاي به اسالم دربارة عميق آثار
كÇه كسÇاني پÇيوستند, غÇربي پژوهشگران و متفكران و معنويون جمع به وظيفه
سÇنت درون از و داشÇتند را اسÇالمي شÇمول جÇهان مÇعاني عمق به نفوذ توانايي

مينوشتند/ و ميگفتند سخن اسالمي
ابÇعاد در پÇرمحتوا و مÇعتبر كتاب شماري گروه, دو اين تالشهاي بهدنبال
داشت را امتياز اين و شده نگاشته زبانها ديگر و انگليسي زبان به اسالم  گونا گون
ميرفت اما بودند دسترس در دستكم آثاري چنين گذشته, دوران برخالف  كه
يÇا يÇهوديت يÇا مسÇيحيت مÇوضع از را اسÇالم كه كساني جانب از صدايشان  كه
اسالم اندازه به ديني هيچ واقع در شود/ خاموش ميزدند, كنار سكوالر الادريون
شÇده نÇوشته مطلب غرب در مخالفينش ط توس اندازه اين به آن دربارة كه نيست

باشد/
اسالمي, موضوعات به دوباره ه توج عطف با سپتامبر يازده تراژدي از پس
برابر در اسالمي معتبر تعاليم از تازهاي تبيين به نياز و شد بيشتر ناهماهنگيها اين
حسÇين د سي پروفسور اثر اسالم قلب كتاب شد/ پيدا كنوني موقعيت چالشهاي
كتاب اين در است/ مقصودي چنين دادن بهدست براي متواضعانه كوششي نصر
مردم عموم براي درك قابل كه است شيوهاي به اسالم اساسي ابعاد تبيين بر تأ كيد
تكيه بهجاي كه است غربياني دسته آن از حاجت رفع براي كتاب اين باشد/ غرب
فÇهم بÇهدنبال صادقانه ميشود, عرضه آنها به Hغالب كه اسالم از غلط رات تصو بر
اصولي به اشاره همچنين كتاب اين در هستند/ غرب با آن ارتباط و حقيقي اسالم
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بÇا هماهنگي و صلح در كه ميسازد قادر را غربيان هم و مسلمانان هم كه ميشود
شÇعلهور بÇهدنبال طÇرف دو هÇر از كÇه كساني تمام برابر در و برند بسر يكديگر
متحد هستند, ملتها و نها تمد جنگ به بخشيدن سرعت و نفرت آتش ساختن

سيزده/ Ç يازده ص كتاب, مه مقد از برگرفته /1

شوند/1
د يÇس اسÇتاد از بÇهتري مÇوقعيت در غرب به اسالم معرفي براي كسي  كمتر
در را ديگÇر نÇيمي و ايÇران در را عمرش از نيمي كه كسي دارد/ قرار نصر حسين
بÇا هÇم و اصيل اسالم با <هم اسميت هيوستون قول به بنابراين و گذرانده آمريكا

كتاب/ جلد پشت نوشتههاي از /3 و 2

پنجاه حدود نويسندة وي دارد>/2 كامل آشنايي غربي معاصر ذهن پيچيدگيهاي
مÇدارج نصر, است/ معنويت و معرفت زمينة در مقاله چهارصد از بيش و  كتاب
و گرفته هاروارد و M. I. T. دانشگاههاي از علوم تاريخ و فلسفه در را خود عالي
در <او است/ واشنگتن جورج دانشگاه در اسالمي مطالعات استاد حاضر حال در
تعاريف با مقابله بهدنبال بلكه سپتامبر, يازده تراژدي توجيه درصدد نه كتاب اين
گسترش ت شد به تروريسم عليه جنگ با كه است اسالم از بدخواهانه و  كليشهاي
يÇازده حÇادثة كه پرسشهايي به پاسخ در نصر دكتر ديگر بيان به است>3/ يافته
و اسÇالم گسÇترة معرفي با طرف يك از ميخواهد است آورده بهوجود سپتامبر
فراوان ع تنو به هياش بيتوج و اسالم از غرب يكپارچه ر تصو آن, ع تنو و تكثر
حÇادثه مانند مسايلي ميشود باعث كه ري تصو كند, اصالح را آن ني تمد و ديني
كه دهد نشان ديگر طرف از و شود, برگردانده اسالم جهان تمام به سپتامبر يازده
ايراني, نفيس قالي يك گلهاي و نقشها مانند كثرتها اين چگونه حال عين در

ميشوند/ جمع يكجا در توحيد محور در و اسالم قلب در



12ë اسالم قلب

ذهن در Hخصوص كه است موضوعاتي به پرداختن كتاب اين در نصر هدف
ارزشهاي و آرمانها دربارة بحث چارچوب در وي است/ برجسته آمريكاييها
ارتداد دينيو آزادي انسان, مسÆوليت بشرو حقوق جنگ, و خشونت به اسالمي

پردازد/ مي
ل فصÇم و هوشيارانÇه دقيق, فصلبندي از گذشته كتاب, اين خصوصيات از
حÇتي وي آنكÇه (طرفه است كتاب اهل بهويژه ديگر اديان با اسالم مقايسه آن,

/12ë ص كتاب, همان /1

معرفي براي كتاب جايجاي در وي ميداند1)/ كتاب اهل زمرة از نيز را هندوان
آرمÇانهاي نÇيز و آن از پس دوران و د تجدÇم جÇهان از پÇيش دوران بÇين اسالم
و نÇاراسÇتيها از بسÇياري منصفانه و ميگذارد تفاوت خارجي واقعيت و اسالمي
,2ì2 ,1ê9 ,109 ,êì ,êê صÇفحات جÇمله (از ميدهد نشان نيز را  كجانديشيها
ناراستيها اين از خالي نيز غرب كه ميكند اشاره همزمان اما /(297 و 2ì7 ,2ìê
فهم در مانعي نبايد امور اين و /(2ì7 و 182 ,1ë3 ,ê9 صفحات جمله (از نيست
اجتماعي وضعيت در ريشه نادرست, تفسيرهاي اين از بسياري زيرا بشوند اسالم
نيستند تهي نيز استعمار دوران تأثيرات از اينكه ضمن در دارند; مسلمانان جوامع
تÇجارب از گÇاه را خوانÇندگان محترم مÆلف /(28ì و 23ê ,19ê ,190 (صفحات
ماه در شيعيان عزاداري مراسم از كه وقتي جمله از ميسازد مطلع نيز خود شخصي
سخن اسالمي كشورهاي در مسلمين اوضاع يا و اسالم در موسيقي بحث يا م محر
ضمن, در كتاب اين /(2ë9 و 233 ,20ì ,18ê ,17ë ,171 ,170 (صفحات ميگويد
انگليسي بهزبان اسالمي اصطالحات معتبر و دقيق ترجمه براي است خوبي مرجع

2. Traditionalism

تاريخي, ادوار نظريه ف, تصو باب در بهويژه سنتگرايي2 انديشه با آشنايي نيز و
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1. Transcendent Unity of Religions

2. Sophia prennis

تÇمام بÇاطن آنÇان بÇهنظر كه جاويدان2 حكمت به ه توج و اديان1 متعالي وحدت
ميآيد/ بهحساب اديان

كتابشناسي كوتاه, يادداشتهاي همراه به خاتمه يك و فصل هفت از  كتاب
عÇارف ÇÇ عÇلوي شÇاذلي مÇصطفي احÇمد شÇيخ بÇه كه است شده تشكيل نمايه و

است/ شده هديه ÇÇ بيستم قرن در الجزايري
اين فرعي عناوين است/ د متعد پيامبران و واحد خداي دربارة نخست فصل
پيامبر, كثرت و وحي كثرت انسان, و جهان خلقت واحد, خداي از: عبارتند فصل
و كÇيست, كافر و كيست مÆمن اديان, ديگر به اسالم نگرش اسالم, پيامبر قرآن,

ديني/ تكثرگرايي و اسالم
رحيم/ و محسن نامحدود, خداي دارد, حضور حقيقي خدايي اسالم قلب در
تÇمام مÇحور او وحÇدانÇيت و است اسÇالمي حÇقايق مÇركزي نقطه در كه خدايي
هر قلب بلكه اسالم قلب نهتنها او يگانگي به شهادت و است اسالمي موضوعات
دو بÇه كÇه است د تعدÇم صÇفات و اسما¾ داراي خداوند است/ ديگري معتبر دين
اين جلوه گاه انسان وجود هستيو ميشوندوجهان ظاهر جاللي جماليو صورت
كه وحدتي از را مÆمنان هيچگاه صفات و اسما¾ د تعد عينحال در صفاتند/ و اسما¾
گÇرو در زندگي تعالي كه وحدتي نميسازد/ منحرف است گرفته سرچشمه آن از
در كثرت ادغام معناي به بلكه يگانگي بهمعناي نهتنها آن, عميقتر هرچه درك

است/ آن
ع تنو موجب شدهاند, خلق واحدي نفس از حال عين در همه كه آدميان ع تنو
اوست/ اراده و الهي غني ذات تجلي حاصل خود, كه ميشود الهي وحي و اديان
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اين است/ بوده عهدهدار را خاص نقشي خاص, دورهاي در اديان اين از كدام هر
قÇطعيت و ازليت ويÇژگي دو داراي اسالم زيرا ميكند/ پيدا خاتمه اسالم به ع تنو
زنده را آنها و كند جذب خود در را خود از پيش وحيهاي شده موجب كه است
اسÇالم معنوي جهان در الم عليهمالس عيسي و موسي و ابراهيم چنانكه دارد/ نگه
اسالم در دارند/ مسيحي جهان در الم عليهماالس موسي و ابراهيم از بيشتري نقش
مÇانند نÇيز اديÇان ديگر پيامبران بنابراين و است پيامبر چند و خدا يك از سخن

تكريمند/ و تصديق مورد ماه, گرد بر ستارگاني
و مÇيكنند زنÇدگي آرامش و صÇلح در ديني مختلف اقليتهاي با مسلمانان
ه تÇالب آنÇهاست/ بÇا غÇيرمسلمانان رفÇتار از نÇيكوتر بسÇيار اقليتها با آنها رفتار
كشورهاي از پارهاي و آمريكا طرفو يك از فلسطين هندو مانند نيز استثناهايي
در آوريم ياد به است <خوب ميگويد: نصر دكتر هست/ ديگر طرف از اروپايي
سÇوÄي رفÇتار هÇيچ مسÇلمانان شد, واقع هجوم مورد عراق كه خليجفارس جنگ
سپتامبر يازده تراژدي از پس كه ديديم اما نداشتند, عراق مقيم مسيحيان به نسبت

/ê9 ص كتاب, همان /1

دارد ارتداد مسأله به نيز اشارهاي پايان در وي آمد>/1 آمريكا مسلمانان سر بر چه
ارتÇداد, و است/ مÇرتبط اسالمي امت در عضويت با اسالم به <عشق ميگويد: و
تي سن بهمعناي اسالمي كه كشورهايي در ديگر امروز اما است/ امت اين به خيانت
درقرآن آن حكم ا گرچه و نميگويند ارتداد از سخن ديني عالمان نيستند,  كلمه
مسلمانان از بسياري شدن مسيحي آن, شاهد و نميشود اجرا عمل در ولي است
غÇربي آفريقاي و پا كستان اندونزي, كشورهاي در مسيحي ميسيونرهاي ط توس

/ë0 ص كتاب, همان /2

مÇتن هÇم و كالسيك متون به ه توج با هم بايد ارتداد مسأله حال هر <به است>/2
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/ë1 ص كتاب, همان /1

دكتر بگيرد>/1 قرار اسالمي شايستة خبرگان تفسير مورد دوباره امروزي واقعيت
و اسالمي كشورهاي در روز مهم بحثهاي از يكي را ديني تكثرگرايي بحث نصر
فريتيوف نظريه به سنتگرايان ديگر بهتبع نيز خود ه البت و ميداند ايران بهويژه

است/ قاÄل اديان متعالي وحدت مبنيبر شووان
صÇوفيانه, شÇيعي, سÇني, تÇفسيرهاي و اسÇالم گسÇترة دربÇÇارة دوم فÇÇصل
عÇناوين است/ اسÇالم امÇروز جÇهان در بنيادگرايه و دخواهانه تجد سنتگرايانه,
كثرت, منابع وحدتبخش, عوامل اسالمي, الگوهاي از: عبارتند بخش اين فرعي
در ديني فرقههاي تقسيماتشان, و سني و شيعه سنت, تفسير و معنا مراتب سلسله
در فÇرهنگي مÇناطق بÇدعت, و سنت مسأله كالمي, و فلسفي ع تنو اسالم, جهان

اسالم/ از تي سن و بنيادگرايانه دخواهانه, تجد تفسيرهاي و اسالمي, ن تمد
غÇرب در آن ني مدÇت و ديني ع تنو به هي بيتوج و اسالم از يكپارچه ر تصو
به نسبت سپتامبر يازده مانند حوادثي در غربيان بدگماني عوامل مهمترين از يكي
بپردازند اسالم به بيشتر ميكوشند جمعي رسانههاي گرچه است/ اسالم جهان كل 
اغÇراض تابع Áمعمو و است گزينشي ميدارند عرضه اسالم از آنچه Áمعمو ولي
ايÇنرو از است/ مسÇلمان افراطيون يا فلسطين به مربوط مساÄل Hخصوص سياسي
الزم بنابراين ميماند/ پنهان غربيان عامة ديد از اسالم از دي متعد و مهم جنبههاي
به ه توج با و جدا گانه اسالمي, مختلف الگوهاي اسالم, كل بهتر فهم براي كه است
قرار بررسي مورد دارند تأ كيد آن بر كه جنبهاي و اسالم با آنها تناسب و نسبت
يك تا بگيرد قرار ه توج مورد نيز آنها وحدتبخش عامل عينحال, در و  گيرند
بÇه كÇثرت و كÇثرت بÇه وحدت آن, در كه دهد بهدست اسالم گسترة از كلي ديد

باشد/ تحويل قابل وحدت
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ه توج وحدتبخش عوامل به بايد اسالم گسترة تنوعو از بحث هرگونه از قبل
پÇيدا مÇعنا "داراالسالم" واژة در اسالم در سياسي وحدت مفهوم بزرگترين  كرد/
و نبوي سنت و قرآن از: عبارتند آن در وحدتبخش عوامل مهمترين كه ميكند
و مكÇاتب تÇمام توافÇق مورد كه افزود بايد نيز را ديگر اصل سه دو, اين بر ه البت
عÇوامÇل ايÇن تÇمام بÇه مÇعاد/ و ت بوÇن تÇوحيد, يÇعني است; اسÇالمي فÇرقههاي
اسالمي هنر و صوفيانه آموزههاي اسالمي, شعاÄر اصلي اركان بايد وحدتبخش

افزود/ نيز را هندسي شكال ا تا گرفته تالوتقرآن از
مÇراتÇبي سلسله مختلف سطوح به چيز هر از پيش اسالم در كثرت منابع اما
است/ رفته اشاره آن به هم حديث و درقرآن كه ميگردد باز سنت معناي و تفسير
يÇا نÇبوي مشÇهور حÇديث در احسÇان و ايÇمان اسالم, سه گانة تقسيمبندي مانند

عارفان/ نزد حقيقت و طريقت شريعت,
تسنن اهل و شيعيان يعني اسالمي مهم گروه دو تفاوت از ادامه در نصر دكتر
وي مÇيگويد/ سÇخن آنÇها كالمي و فلسفي ع تنو و فرقهها و آنها جدايي منشا¾ و
به فقط غربي مطالعات بيشتر <در ميگويد: اسالم در بدعت و سنت مسأله دربارة
چهارگانة مكاتب سراغ تنها اسالم بررسي در و ميشود ه توج سنت ظاهري جنبة
قÇرار ه وجÇت مÇورد بÇايد هم باطني جنبه نيست, كافي اين اما ميروند/ سنت اهل
از پÇارهاي بÇلكه نيستند اسالمي انديشههاي در بدعت ف, تصو و ع تشي بگيرد///

/ 8ì ص كتاب, همان /1

هستند>/1 آن قلب بلكه و اسالمي سنت
تÇقسيم منطقه شش به را اسالمي ن تمد در فرهنگي نواحي نصر حسين د سي
مÇنطقه عÇربي, مÇنطقه از: عÇبارتند تÇاريخي م قدÇت و اهميت بهترتيب كه ميكند
در ه البت آسيا/ شرقي جنوب و هند قاره شبه تركي, منطقه سياه, آفريقاي فارسي,
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آمريكا و اروپا چين, مسلمانان مانند كوچكتر نواحي از بايد منطقه شش اين  كنار
بÇرقراري بÇراي هÇم و اسالم گسترة فهم براي هم نواحي اين شناخت برد/ نام نيز

دارد/ اهميت غرب و اسالم ميان متقابل تفاهم
و دخواهÇانه جدÇت تÇفسيرهاي شكÇلگيري چگÇونگي به پايان در نويسنده
باعث مدرنيسم ضد وا كنش كه است معتقد وي ميكند/ اشاره اسالم در بنيادگرايانه
خشونت به علت چند به بنيادگرايي كه است آن بر او است/ شده تندرو اسالم ايجاد
مÇوجب و مÇيگيرد قÇرار تÇهديد مÇورد هويت كه وقتي <نخست است:  گراييده
دوم بشÇوند/ سÇخت و بÇروند خÇود ال ك درون بÇه ال كپشÇتي مانند كه ميشود
جÇامعه طÇبيعي رونÇد در را آن راهحÇل كÇه سÇياسي اختناق نا گوار وضعيتهاي
از نااميدي احساس ناشدني حل مشكالت بهسبب مردم كه جاهايي يا و نمييابند

/10ì ص كتاب, همان /1

از ه تÇالب خÇود نصر, چچن>/1 و كشمير فلسطين, مانند ميكنند راهحلهايي چنين
را اسÇالم از تي نÇس تÇفسير تي نÇس و بÇنيادگرايÇانه دخواهانه, تجد تفسيرهاي ميان
آ گاهي هو توج و ديني تكثرگرايي مسأله در را تفسير اين از جلوهاي كه ميپسندد
بÇه و سÇويي از اسÇالمي ف صوÇت و عرفان به التفات و شرق به هم و غرب به هم
كتاب اين در تاريخي ادوار انديشه به اعتقاد نيز و ديگر سوي از اسالمي شريعت
مخالف كه است اسالم جهان در اصلي جريان سنتي <اسالم ميگويد: وي ميبينيم/
نÇفوذ مÇخالف بÇلكه نÇيست, غÇرب خÇود مرزهاي درون در غرب خواستههاي

/108 ص كتاب, همان /2

دگراست>/2 پساتجد و دگرا تجد غرب فرهنگ از حاصل فرسايندة
فصل اين فرعي عناوين است/ بشري و الهي قوانين دربارة كتاب سوم فصل
اسÇالمي, احكÇام روششÇناسي و شريعت منابع اسالم, در فقه فلسفة از: عبارتند
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شريعت: محتواي ارزش, و فعل مقولههاي است? آمده كساني چه براي شريعت
مجازات/ و حدود و معامالت, و عبادات

خود قانون وحي طريق از كه است مطلقي و متعالي موجود خداوند اسالم در
ثÇابتي اصÇول شريعت اوست/ اراده م تجس شريعت, و كرده ابالغ پيامبرانش به را
در شريعت اهميت بريم/ به كار نيز جديد شرايط در را آن تا ميدهد امكان كه دارد
جÇنبههاي تÇمام اسÇالمي شريعت است/ مسيحيت در ات الهي اهميت مانند اسالم
بر كه هركس و است موجودات تمام خالق خداوند, زيرا برميگيرد, در را زندگي
پÇيدا مÇعنا زنÇدگيش و ميشود معنوي بركت از برخوردار كند زندگي اساس اين
آن از آن, به عمل عين در بلكه نميكردند شريعت نفي هيچگاه نيز عارفان ميكند/
بÇرابÇر در او مسÆÇوليت و انسÇان آ گÇاهي و اختيار نافي شريعت ميرفتند/ فراتر
بخشيدن س تقد جمعيو و فردي زندگي براي است چارچوبي بلكه نيست خداوند

آن/ به
مÇيشود: تÇقسيم قسÇمت سÇه بÇه است مرسوم آنچه بنابر شريعت محتواي
در مÇعامالت بحث در است معتقد نصر دكتر جزاÄي/ احكام و معامالت عبادات,
در مسلمين وظيفه مهمترين و نداريم كلمه, امروزي بهمعناي اقتصاد, علم ما اسالم
و اخÇالق مÇبتنيبر اقÇتصاد بÇا جÇهاني اقÇتصاد مواجÇهة به ه توج و بحث اينباره
ساختار كهقرآن گفت بايد هم سياست علم دربارة است/ اسالم اقتصادي دستورات
ا گÇرچÇه نيز و دارد/ وجود شورا مانند دستوراتي گرچه ندارد, بخصوصي سياسي
باز اما است, بوده سياسي تفكرات محور همواره مدينه در پيامبر حكومت دوران
اسالم در است/ نشده اراÄه پيامبر از پس عصر براي صي مشخ سياسي ساختار هم
نيست/ جدا گانهاي طبقه روحانيت نداردو وجود پاپ و كليسا نهاد مسيحيت مانند
سÇياسي حÇا كÇم روحانيون, كه است موردي تنها نيز 1979 انقالب از پس ايران
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است/ شده تعديل قدرت اين انتخابي, مجلس حضور با نيز ايران در ه البت كه شدهاند
دمÇوكراسÇي, از مÇراد <ا گÇر ميگويد: دموكراسي و اسالم رابطه دربارة نصر دكتر
انÇتقال بÇراي شÇيوهاي هميشه هم سنتي اسالم در باشد, مردم خواست حا كميت
در اخير قرون در كه است نهادي مراد ا گر اما است/ داشته وجود مردم خواست
وجÇود مدرن عصر از پيش تا آن براي همانندي هيچ است, يافته گسترش غرب

/1ê8 ص كتاب, همان /1

خداست آن از فرمانروايي كه اينست است واضح Âكام آنچه حال هر به ندارد/1>
تÇجربه تا است زمان گذشت محتاج اقتصاد مانند نيز باره اين در اسالمي ن تمد و

بيازمايد/ را خود
پÇيش را امÇروز جÇهان در محيطزيست بحران بحثي مناسبت, به نصر دكتر
رخÇوت حÇاصل نÇخست درجÇة در مÇحيطزيست <بحران ميگويد: وي ميكشد/
مÇيدانÇد/ نÇامحدود طÇبيعت, بÇر را انسان قدرت كه است جهانبينياي و دروني
اقÇتصادي تÇوليدات بÇراي مÇنبعي بÇه Hصرف طبيعت تحويل از ناشي كه ديدگاهي
كÇه درحÇالي است, شÇده معلوم پيش از طبيعت با مواجهة شيوة اسالم در است///
خليفة را انسان اسالم, است/// افتاده راهحل فكر به بحران وقوع از پس تازه غرب
هÇم آنها حافظ اما دارد قدرت مخلوقاتش بر خدا كه همانطور و ميداند خداوند
هم كنار در آن حفظ وليتÆمس با را طبيعت از استفاده قدرت بايد نيز انسان هست,
اسالم در ميخواند/// الهي س مقد آيات را آن مظاهر و طبيعت قرآن باشد/ داشته
قطع و جنگ زمان در حتي گياهان و درختان حفظ و حيوانات با مهربانانه رفتار به
امروز آنچه به پيامبر حتي و است شده توصيه ضرورت, در مگر درختان نكردن
بيشتر روز يك حتي <ا گر ميفرمود: و داشت اهتمام ميشود, خوانده سبز فضاي
شريعت در شويد/> بركت از برخوردار تا بكاريد درخت باشد نمانده دنيا پايان به
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دسÇتوراتÇي حÇتي و است شده حيات اشكال تمام به احترام و حفظ به توصيه هم
مÇورد امروز جهان در اينها تمام اما دارد/ وجود شده حفاظت مناطق ايجاد براي

/1ê3 و 1ê2 ص كتاب, همان /1

است>/1 شده واقع غفلت
احكام اين <وجود ميگويد: اسالم در حدود احكام دربارة نصر حسين د سي
مÇحاسبه را انسÇانها اعÇمال و است عادل خداوند كه است اساس اين بر اسالم در

/1ë2 ص كتاب, همان /2

<تعداد ميگويد: "حدود" موارد بودن نادر به دادن ه توج ضمن در وي ميكند>/2
جÇرمهÇايي در كه مردماني شمار كه شوند روبرو واقعيت اين با ميخواهند  كمي
ديÇدهانÇد صدمه ت شد به يا شدهاند كشته آمريكا در جنسي تجاوز و دزدي مانند
عربستان مانند جايي در زنا يا دزدي بهخاطر كه است افرادي تعداد از بيشتر بسيار

/1ë3 ص كتاب, همان /3

بÇحثهاي نÇيز اسÇالمي كشورهاي در امروزه حال هر به اما شدهاند>/3 مجازات
گشÇودن بÇه تمايل بسياري سنت اهل جهان در است/ مطرح اينباره در فراواني
چÇهارگانهانÇد/ مكاتب فقهي قوانين تركيب خواستار و دارند اجتهاد باب دوبارة
پÇويايي از مÇتفكران برخÇي است, بوده باز هميشه اجتهاد باب كه ايران در حتي

ميگويند/ سخن شريعت
عÇناوين است/ اجÇتماع و جÇامعه دربÇارة اسÇالم ديدگاه چهارم فصل عنوان
اقÇليتهاي دارالحÇرب, و داراالسÇالم امت, مÇفهوم از: عÇبارتند فصل اين فرعي
خÇوب, زندگي تمرين و آرمان اسالمي: جامعة داراالسالم, در اقليتها مسلمان,
مرد و زن اسالمي, جامعة در خانواده بردهداري, و اسالم اسالمي, جامعة ساختار

جامعه/ وحدت و اسالم و جامعه, و خانواده در زن اسالم, نظر در
را تقسيم اين Hاساس و ميپويد را ميانه راه جمعگرايي و فردگرايي بين اسالم
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نميماند/ جامعه بدون فردي هيچ و نيست فرد بدون جامعهاي هيچ ميداند; اشتباه
مÇهمترين از "امت" است/ خداوند مخلوقات از يكي نيز انسان اجتماعي طبيعت
معني اين به ميخواند ميانه" "امت را مسلمانان قرآن است/ اسالم اجتماعي مفاهيم
جامعه وحدت جمع/ به هم و فرد به هم آخرت, به هم و دارند ه توج دنيا به هم  كه
ق تحق مسلمانان قلب در اخالقي و معنوي حقايق براساس نخست وهلة در اسالمي
تضعيف فرقهاي و شخصي قومي, عوامل بهسبب جديد دوران در كه امري دارد,

است/ شده
است/ داراالسÇالم و دارالحÇرب اسÇالم, در اجÇتماعي ديگÇر مÇÇهم تÇÇقسيم
و است ا كثريت در اسالمي امت آن در كه است جغرافيايي منطقهاي "داراالسالم"
در دارند/ وجود آن در نيز ديگري امتهاي ا گرچه ميشود عمل اسالم قانون به
است جÇنگ در آن با اسالم جهان كه است جايي بهمعناي نه "دارالحرب" مقابل,
كÇنند, عÇمل دينشان به بهسادگي آن در نميتوانند مسلمانان كه است جايي بلكه
بÇهنام هÇم سومي اصطالح البته نيست/ اسالمي شريعت براساس آنجا قانون زيرا
مسلمانان اما نيست اسالم جهان از پارهاي كه جايي يعني دارد, وجود "دارالصلح"
اروپاي و آمريكا در مسلمانان مانند كنند عمل خود شريعت به آنجا در ميتوانند

غربي/
فÇعاليتهاي اسÇالمي جامعة در كه گفت بايد اسالمي جامعة ساختار دربارة
اداري, مÇهارتهاي و طÇرف يك از ديÇني عÇلوم آموختن در بهويژه اجتماعي
اسÇالم در كÇلمه دقيق بهمعناي است/ داشته وجود ديگر طرف از فردي و نظامي
مانند ازسرزمينها ا گرچهمال كيندربعضي نداشت/ وجود فÃودالياي هيچسيستم
قÇرون فÃودالهÇاي نقش مانند نقشي هيچگاه اما داشتند حضور پا كستان و ايران
در و دارد حÇضور اسÇالمي جÇامعة در كÇه ي مهم عامل درعوض نداشتند/ وسطي
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آن بÇه بÇهخوبي ابÇنخلدون كه است "صحرانشيني" نيست, مسيحي غربي جامعة
طÇبيعت, بÇه نÇزديكي جهان, بودن گذرا بر تأ كيد با صحرانشينان است/ پرداخته
بÇرخÇوردار مÇعنويتي از اسÇالمي وحي معنوي ديدگاه در گفتار, قدرت به احترام
معماري, بهويژه اسالمي هنر در ميتوان را آن بيروني و ظاهري چهره كه بودهاند
پديد شهري محيط در اسالمي ن تمد حال هر به كرد/ مشاهده يكجانشيني از پس
طÇرف يك از كÇه اروپÇايي, شهرهاي از گستردهتر مراتب به شهرهايي در آمد,
لگرايي تجم و ثروت ع تجم محل ديگر طرف از ه البت و بود هنر و علم ع تجم محل
حا كم طبقة متعلمان, و عالمان شامل اسالمي يكجانشين جامعة اخالقي/ انحطاط و

ميشد/ دهقانان و بازرگانان نظامي, و
بلكه فيزيكي نهتنها تفاوت اين ه البت و ميگذارد تفاوت مرد و زن بين اسالم
راز در ريشÇه مÇرد و زن تكÇثر دارد/ الهÇي سرشت در ريشه كه هست نيز رواني
يكسان ديني مسÆوليت الهي قانون برابر در دو هر حال عين در دارد/ الهي خلقت
دارد/ خÇداونÇد در ريشه آنها ميان محبت و يكديگرند ل مكم زندگي در و دارند
اسÇالم جÇهان در آنÇچه بدانÇيم كه است ضروري اينباره در اسالم نظر فهم براي
ثÇمرة هÇمچنين بÇلكه است, اسالمي صريح تعاليم محصول فقط نه است مشهود
مÇانند است; گذاشÇته پا بدانجا اسالم كه است جوامعي عادات و آداب و سنتها
اجÇازة يÇا و است/ ايراني سنت صورت پوشاندن اما است, الهي قانون كه حجاب
نÇه و شÇرقي, جوامع فضاي با بسيار كه ندادن زنان به سياسي مشاركت و تحصيل
از را مسلمان زنان واقعي مشكالت هيچگاه سكوالر فمنيسم است/ مرتبط اسالم,
مÇيشود, نÇامربوط نÇقدهاي از بسÇياري دچÇار بÇنابرايÇن و نميپرسد آنان خود
خÇود نÇيازهاي به كه است گرفته شكل زناني نهضت اسالم جهان در كه درحالي
اما است, كرده اعطا آنها به حديث و كهقرآن حقوقياند اعطاي خواستار و واقفند
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اسالمي جامعة جنسي ساختار حال هر به آنهاست/ مانع اجتماعي عادات و سنتها
است/ استوار تكامل بر كه كامل, تشابه بر نه

كÇه صÇفاتي است, زيبايي و صلح رحمت, و عشق پنجم فصل زيباي عنوان
ارزش از هÇمچنين فÇصل ايÇن در مطرحاند/ الهي صفات بهعنوان اسالم در همه
سخن زيبا گون فضيلت مدارو زيباييفضيلت مثابة به احسان اسالميو معنويهنر

ميرود/
چÇون و اوست صÇفات و اسما¾ مظهر بنابراين و خداوند مخلوق جهان اين
چيز هر از بيش جهان اين اوست, جاللي صفات از بيشتر خداوند جمالي صفات
اسم از بعد الهي صفات از صفتي هيچ است/ زيبايي و صلح رحمت, عشق, تجلي
وجÇود HاسÇاس نÇميشود/ تكÇرار مسÇلمانان نزد "رحيم" و "رحمان" اندازة به "اهللا"
اين دارد/ رحمت در ريشه كلي بهطور وجود و است الهي رحمت بهسبب جهان
بÇا انسÇانها خÇدا, بÇا انسÇان انسÇان, بÇا خدا رابطة در مسلمانان زندگي در رحمت,

ميكند/ پيدا معنا ديگر مخلوقات با انسان و يكديگر
دين را اسالم و ميدانند محبت دين را مسيحيت تنها كه مسيحيان عاي اد اين
است ( محب) ودود خداوند نامهاي از يكي هم اسالم در است/ نادرست عدالت,
است الهÇي مÇحبت هÇمين بÇا ارتباط در الهي دستورات از پيامبر پيروي حتي و
عشÇق مÇختلف سÇطوح انسانها در است/ حبيباهللا پيامبر, القاب از يكي چنانكه
قدرت, حتي دانش, طبيعت, و هنر در زيبايي والدين, و فرزندان به عشق شامل
باشد/ الهي محبت راستاي در بايد همه اسالمي ديدگاه در كه است همسر و سالمتي
موهبتهايي ديگر محبتهاي و است خداوند به محبت تنها, حقيقي محبت زيرا

شوند/ استفاده او جانب به نردباني مانند بايد كه هستند او جانب از
را اسالم غرب, در نورزد/ تأ كيد صلح بر كه نيست عمدهاي دين هيچ امروز
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كه درحالي ميدانند/ شمشير دين ميشود, خوانده صلح دين كه مسيحيت برابر در
خود جنگهاي نيز مسيحيان گويا و است جنگ از سخن ازقرآن بيش تورات در
و ديÇني جÇوامÇع همة و اديان تمام براي كلي بهطور بردهاند/ ياد از را مسلمانان با
را جÇنگطلبي دورههÇاي ايÇن يكÇديگر تاريخ در كه است ساده بسيار غيرديني
اعراب جنگي سريع گسترش با اسالمي س مقد تاريخ كه است درست دهند/ نشان
سÇيصد ايران, در چنانكه نيست/ اديان ديگر با جنگ بهمعناي اين اما شد, آغاز
اسÇالم مازندران درياي كنار زرتشتيان هنوز اسالمي قانون برقراري از پس سال
اسما¾ از يكي استو صلح بهمعناي "سالم" با مرتبط اسالم نام Hاساس بودند/ نياورده
صلحي خدا با خود رابطة در و خود درون در ما ا گر ه البت ا ام است/ "سالم" نيز الهي

باشيم/ داشته انتظاري چنين نبايد نيز خود برون در باشيم نداشته
ببيند زيبا را هرچه نيز انسان روح و دارد دوست را زيبايي و زيباست خداوند
اصÇلي ويÇژگي زيÇبايي, مÇيبيند/ زيÇبا بÇدارد دوست را هرچه و ميدارد دوست
ميدهد/ نشان نيز اسالمي هنر در را خود بهروشني چنانكه است اسالمي معنويت
به و است حقيقت خود از پارهاي بلكه نيست نظاره گر دروني حالت فقط زيبايي,
شكل زيباترين است>/ حقيقت شكوه <زيبايي, مسلمان عارفان و حكيمان قول
كه است "احسان" با ارتباط در كه است انسان روح زيبايي جهان, اين در زيبايي
در امÇروزه فانه متأس اما فضيلت/ و نيكي بهمعناي هم و است زيبايي بهمعناي هم
كهزيبايي درحالي است افتاده جدا بدي از زشتي و خوبي از زيبايي د متجد جهان

است/ اشيا¾ دروني جلوة خوبي و بيروني جلوة
هنر و اسالمي فقه گفت/ زيبايي از سخن اسالمي هنر به اشاره بدون نميتوان
فÇقه مÇختلف; شÇيوة دو بÇه اما گرفتهاند سرچشمه سنت و قرآن از دو هر اسالمي
بÇهترين هنر دروني/ و باطني امور به هنر و دارد بيروني و ظاهري امور به ه توج
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پرسيد بوركهارت تيتوس از كسي وقتي چنانكه است اسالم قلب فهم براي وسيله
را قÇاهره در طÇولون ابÇن مسجد و <برو گفت: جواب در وي چيست? اسالم  كه
در چنانكه بود/ زندگي خود بلكه نداشت لي تجم جنبة هنر تي, سن اسالم در ببين>/
سÇاختن يعني دارد/ وجود "صناعت" و "فن" كلمات "هنر" واژة براي عربي زبان
تا گرفته غذا طبخ و شنا از چيزي هر و آنها/ صحيح اصول حكمتو براساس اشيا¾
<در كوماراسوامÇي آناندا قول به داشت/ را خود خاص فن شعرسرايي و موسيقي
هر تي, سن جامعة در كه درحالي است فرد از بخصوصي نوع هنرمند مدرن, جهان

/229 ص كتاب, همان /1

است>/1 هنرمند از بخصوصي نوع شخصي
است/ جÇنگ مسألة و صÇلح انسÇاني; و الهÇي عÇدالت ششÇم فÇصل عÇÇنوان
الهي, عدل عدالت, از انسان فطري مفهوم از: عبارتند فصل اين فرعي عنوانهاي
ابÇن عÇلي ديÇدگاه جهاني: اين عدالت اسالم, در شناختي معاد نظريههاي ميزان,
مÇواقÇع آن در تÇنها كه مواقعي جهاد, آن, مÆلفههاي و انساني عدالت ابيطالب,

است/ جايز جنگ
نÇظر از مÇبهمي و پÇيچيده مÇعناي چه عدالت كه نيست <مهم ميگويد: نصر
خود درون در ما روح باشد, هرچه دارد/ ما ذهن در حقوقي حتي اتيو الهي فلسفي,
ما درون در آتشي و ميكند پرتوافشاني ما آ گاهي بر كه دارد عدالت از مفهومي
به و كنيم حكم عادالنه كنيم, زندگي عادالنه ميكند وادار را ما كه ميسازد روشن

/239 ص كتاب, همان /2

او است; الهي صفات از يكي نيز "عادل" بگذاريم>/2 احترام مييابيم عادالنه آنچه
مÇوهبت از را آنÇها كÇه انسÇانها, از است آفÇريده عدالت براساس را همهچيز  كه

باشند/ عادل كه ميخواهد است, ساخته بهرهمند اختيار,
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حتي معاد, به اعتقاد است/ ديگر جهان واقعيت قبول الهي عدالت قبول الزمة
خداي چگونه اينكه از سÆال كه است ي جد مسلمانان براي چنان امروز, جهان در
بÇحث مÇورد غÇربيان براي كه آنگونه ميكند, خلق بيعدالتي از پر جهان عادل,
مÇعنا دو بÇه را مÇعاد مسÇلمانان نÇيست/ مطرح ي جد بهنحو آنان نزد است, بسيار
ارتباط در مهدي حضرت ظهور با كه است بشر تاريخ با ارتباط در يكي ميفهمند:
معتقد نصر دكتر ميشود/ آغاز مرگ از پس كه فرد با ارتباط در ديگري و است
و دارد تÇمثيلي جÇنبة بÇيشك قÇرآن در مرگ از پس حقايق <توصيف كه است
ات لذ اعتالي از عبارت بهشت توصيف كه ميرسد بهنظر نخست نگاه در بنابراين
يعني است, درست مطلب اين عكس درحقيقت اما است جنسي جمله از و دنيوي

/2ê7 ص كتاب, همان /1

به آنچه است>/1 بهشتي حقيقت از پرتوي سايهو دنيا اين در ات لذ از ما تجربه هر
زنÇدگي از مرحÇلهاي تنها, دنيا اين كنيم ه توج كه است اين ميدهد معنا ما زندگي
را آن ثمرة تا كنيم سپري را آن عادالنه و شايسته اعمال با كنيم سعي بايد كه ماست

ببينيم/ ديگر جهان در
وارونه, همه اين "جهاد" اندازة به اسالم در واژهاي هيچ امروز جهان در شايد
براي تالش تالش, يعني لغوي نظر از جهاد باشد/ نشده تعريف موهنانه و مغرضانه
جÇهاد يك اسÇالم در مسÇلمانان زنÇدگي تÇمام بÇنابرايÇن و الهي مسير در حركت
نÇام بÇه سÇازماني نكÇته, ايÇن بÇه ه اتوجÇب ايÇÇران در حÇÇتي مÇÇيآيد/ بÇÇهحساب
است اسÇاسي امÇر يك مÇجاهده, نÇيز, عÇارفان نزد دارد/ وجود "جهادسازندگي"
مÇعناي بÇراي است/ آن از حÇا كÇي اصÇغر جهاد برابر در جهادا كبر واژة چنانكه
در عربستان درون در كه مبارزههايي و جنگها بين نخست بايد جهاد اصطالحي
اسالم صدر در نهاد; فرق اسالم تاريخ در بعدي وقايع و ميشد انجام اسالم صدر
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برابر در تنها و نبود هندوان و زرتشتيان مسيحيان, و يهوديان ضد بر مبارزات اين
سÇرزمينهاي بÇه حكÇام بÇعضي اسÇالمي تاريخ در اما بود/ عربستان بتپرستان
طرف از بهندرت اما ميگفتند سخن جهاد از هم باز و ميكردند حمله غيراسالمي
ا كÇراه "ال اصÇل بÇنامند/ جÇهاد را جÇنگهايي چÇنين كه ميشد صادر فتوايي علما
در كتاب, اهل دعوت براي عربستان از خارج به جهاد كه نميداد اجازه ين" فيالد

اهل غالب شيعيو حقوقدانان تمام امروزه بهويژه شود/ اطالق پيامبر زندگي طول
مات مقد اين با ابتدايي/ نه و دارد دفاعي حالت فقط شرعي, جهاد كه معتقدند سنت
مÇيگويد: سپتامبر يازده حادثه در بوش دبليو جرج سخنان به اشاره با نصر دكتر
گروههاي ط توس كه روزي هر اعالنهاي و اسالمي بهمعناي جهاد اعالن <تفاوت
جنگ اعالن بين كه است فاحش ميزان همان به ميگيرد صورت مختلف افراطي
با غربي اجتماعي حا كم يا سياستمدار يك ط توس حادثه آن يا اين ضد بر صليبي

1. Pope Urban II

/2ìê ص /2

2/<109ë سال در دوم1 اوربان پاپ ط توس صليبي جنگ اعالن
فصل اين فرعي عنوانهاي است/ انساني حقوق تكاليفو هفتم فصل عنوان
بÇرابÇر در ديÇن از آزادي انسان, حقوق انسان, تكاليف بودن, انسان از: عبارتند
و بشÇر وضÇع و بشÇر, حقوق و آزادي به امروز مسلمان پاسخهاي ديني, آزادي

اسالم/ نقش
در چيست? انسان معناي كه كرد روشن بايد بحث اين به پرداختن از پيش
از او تكليف هم و حق هم و ميشود تعريف خداوند با رابطه در تنها انسان اسالم,
و دميد آدم در خود روح از خداوند كه ميفرمايد قرآن ميشود/ ناشي رابطه همين
الهي, صفات و اسما¾ يعني خود, بهصورت را آدم خداوند كه هست هم روايت در
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زمÇان, هÇم و مÇيسازند مÇنعكس را او تجليات آينه مانند انسانها بنابراين آفريد/
كه كنند رفتار چنان جهان در بايد هستند او خليفه كه آنجا از هستند; او عبد خليفهو
از بÇايد هسÇتند او عÇبد كÇه آنÇجا از و سÇازند ر قرÇم زمÇين در را او اراده بتوانÇند

كنند/ اطاعت دستوراتش
آدم ذرية كه برميگردد مثبتي جواب به انسان مسÆوليتهاي و تكاليف تمام
نهتنها ما ماست/ حقوق بر م مقد ما تكاليف اينرو از و دادند/ خداوند الوهيت به
نÇيز خود روح نگهداشتن پا ك به نسبت و او خلق به نسبت كه خداوند به نسبت
تكÇاليف به نسبت كسي ا گر اما اوست/ جانب از اينها تمام زيرا هستيم, مسÆول
و حيات حق مانند: ميماند محفوظ حقوقش از پارهاي هم باز نكند عمل هم خود
هنجارهاي و قوانين وقتي تا جامعه طرف از و شخصي دارايي از برخورداري حق
ترديد و چرا و چون آنها دربارة فلسفي نظر از ا گر حتي نگذاشته, زيرپا را جامعه

است/ محفوظ حقوقش بكند,
مÇطلق مÇختار كه اوست تنها بنابراين و است نامتناهي كه است خداوند تنها
Çا ام است/ بوده آزادي بر تأ كيد همواره ف, تصو يعني اسالم باطني بعد در است/
او از اطاعت و خداوند به محبت مÆمن يك براي بنابراين و خودمان/ از ما آزادي

نيست/ اختيار دادن دست از بهمعناي هيچگاه
تÇحميل بÇا هÇمراه كÇه را آزادياي مسÇلمانان نيز اجتماعي و سياسي نظر از
خÇود را هرچÇه تنها و است قدرت كمك به غرب ايدÄولوژيك درون مايههاي
است/ اجÇبار هÇنوز آزادي نÇام بÇا اجÇبار, نÇميخواهÇند/ ميكند, تبليغ ميپسندد
راهحل و شوند روبهرو مشكالتشان با خود تا باشند آزاد كه ميخواهند مسلمانان

انÇديشة اصÇلي <جÇريان حال هر به ميگويد: نصر حسين د سي بيابند/ خودشان را
غرب با مخالفتي آن, تحقق ضرورت حتي و بشر حقوق ماهيت مسألة در اسالمي
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حقوقو ميان نسبت ربطو در اساسي اختالف ندارد/ آن سكوالر عناصر با حتي و

/298 ص كتاب, همان /1

تأ كÇيد وي است>/1 خÇلقش و انسÇان بÇه نسبت خداوند حقوق با انسان تكاليف
بÇه دادن آ گÇاهي بÇراي جÇهاني سÇطح در مسÇلمانان شÇدن سÇÇهيم كÇÇه مÇÇيكند
ديگر به نسبت بهويژه انساني تكاليف و حقوق تكميل در انسان مسÆوليتهاي
بنابرايÇن و است/ مسلمانان دوش بر خداوند جانب از مسÆوليتي خود مخلوقات,
قÇادر تÇا كÇنند طبقهبندي به گونهاي ديگر بار را خود س مقد متون بايد مسلمانان
دهند/ پاسخ اسالمي كشورهاي امروز وضعيت و غرب جهان چالشهاي به باشند
حضور اديان از جمعي آن در كه بود جهاني برپايه اسالمي نخستين مباحث زيرا
دين به غيرمعتقدين و سكوالريسم پديدة با و كرده تغيير جهان امروز اما داشتند

هستيم/ مواجه نيز
در بشÇر زنÇدگي مÇعنوي و اخالقي سرشت دربارة اسالم قلب كتاب خاتمة
دو هر غرب و شرق پروردگار خداوند كه ميكند تأ كيد است/قرآن غرب و شرق
است, مÇهم حÇقيقت جÇهاني سÇرشت درك ديگر زمان هر از بيش امروز است/
كسÇاني غÇرب در <امروز ميگويد: نصر غربي/ هم و است شرقي هم كه سرشتي
نفرت آن از كه آنچه هر با را آن و ميدانند بيگانه Âكام چيزي را اسالم كه هستند
غرب به كه هستند كساني هم اسالم جهان در ديگر سوي از ميكنند/ تعريف دارند
و شÇرق پروردگار را خداوند كه كساني ميكنند/ نگاه اسالم ذاتي دشمن بهعنوان

/309 ص كتاب, همان /2

كنند>/2 قيام جهالتها و كجفهميها اين ضد بر بايد ميدانند غرب
خود اصلي مسير از و فاسد غربي, چه و شرقي چه ني, تمد هر امروز درواقع
است?" رفته ما بر اشتباهي "چه كه بپرسند خود از بايد همه و است شده منحرف
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و مÇطلق خÇوب را خÇود و بسÇنجد خÇود هÇنجارهاي با را ديگري نبايد هيچكس
غÇرب و اسÇالم جÇهان از نÇبايد ديگر امروز بنابراين بپندارد/ بدمطلق را ديگري
دو مانند آنها بلكه گفت سخن يكديگرند با رويارويي آمادة كه ني تمد دو بهعنوان
در غربيان بيشتر كه <درحالي باشند/ يكديگر ل مكم ميتوانند كه هستند پارهاي
غÇرب در مسÇلمانان بÇيشتر دارند, سياسي گاه و اقتصادي همكاري اسالم جهان
تاريخ از دورهاي هيچ در و دارند اقتصادي آن از پس و عقلي و فكري همكاري
امÇر اين كه نبودهاند داراالسالم از خارج اسالم فكري رهبران اندازه اين به اسالم
از بسياري در عقلي آزاد مباحث براي مناسبي جو امروزه كه است اين از حا كي

/312 ص كتاب, همان /1

ندارد>/1 وجود اسالمي  كشورهاي
در بلكه غرب, و اسالم سرنوشت در <نهتنها كه است معتقد نصر حسين سيد
بÇه مÇجبور تاريخ لحظة اين در كه است مكتوب ديگر نهاي تمد تمام سرنوشت
بيشتر سكوالريسم ا گر بشوند/ شدن" "جهاني از حاصل فراوان قدرت با مواجهه
بهدنبال شدن جهاني فرايند است, س تقد براساس كهن جهانبيني ويراني بهدنبال

/313 ص كتاب, همان /2

نه كه امري است>2 واحد ارزشي نظام و جهانبيني يك ايجاد به بخشيدن سرعت
خÇطر بÇزرگترين بÇا مبارزه براي روزگاري چنين <در است/ مطلوب نه و ممكن
سÇنت هÇر از ي اصÇخ جنبههاي كه است ضروري بشر, معنوي ميراث تمام براي
فرامÇوشي محاق به كه سنتها آن جهاني ديگر جنبههاي و شود آشكار و حفظ
سÇنتها بÇه دادن شكÇل براي دو هر و شوند فراخوانده دوباره است شده سپرده
همگاني و مثبت غني, گفتوگوي يك برپايي براساس تنها كه امري روند/ به كار
مÇيزان همان به يك, هر خاص جنبههاي به احترام حفظ با ديني سنتهاي ميان
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/313 ص كتاب, همان /1

است>/1 ممكن آنها, قلب در موجود جهاني حقايق درك و احترام
كÇه احسÇان مÇقام هÇمان يعني است قلبي اسالم اسالم, <قلب ميگويد: نصر

/31ê ص كتاب, همان /2

قلبي دين دين, هر قلب Áاصو ميسازد>/2 ر ميس جا همه در را خدا رÅيت امكان
مÇانند كÇه را جÇاويدان" "حكمت آن بايد كه است قلبي دين همين در هست/ هم
اسالم شناخت براي امر مهمترين و يافت ميدرخشد اديان تمام درون در  گوهري
ديگÇري چÇيز هÇيچ جÇاويدان حكمت اين جز و است نكته همين در تعمق نيز

باشد/ ما كنوني وضعيت در انسان حافظ نميتواند
ميرساند: پايان به حافظ از بيتي با را خود كتاب نصر حسين د سي استاد

نÇيست فÇرق خÇرابÇات و خÇانقاه عشÇق در
است حÇبيب روي پÇرتو هست كÇه هÇرجÇا




