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ــه یقیــن در  ــه از مراتــب ســه گان ــن مرتب حــق الیقیــن باالتری

عرفــان اســامی در کنــار علــم الیقیــن و عیــن الیقیــن اســت. 

ــا  شــهید مطهــری می گویــد در ایــن مرحلــه انســان خــود را ب

خــدا در تمــاس مــی بینــد و  در همــه چیــز خــدا را مشــاهده 

ــژه  ــا حقیقــت دارد و وی ــوع از یقیــن، اتحــاد ب می کنــد. ایــن ن

ــان اســت. مقرب

هــدف از انتخــاب ایــن عنــوان در اصــل پیــش زمینــه ای اســت 

بــرای هــدف اصلــی و  نهایــی همــه ی عالمیــان بــرای رســیدن 

ــق  ــریه ح ــاید نش ــد و ش ــک و  تردی ــاری از ش ــی ع ــه یقین ب

ــردارد. ــن راه ب ــدم کوچکــی در ای ــد ق الیقیــن بتوان

حق الیقین
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سخن سردبیر 
»آورده انــد روزی حاکــم شــهر بغــداد از بهلــول پرســید: آیــا دوســت داری کــه همیشــه ســامت 

و تندرســت باشــی؟

بهلــول گفــت: خیــر زیــرا اگــر همیشــه در آســایش بــه ســر بــرم، آرزو و خواهش هــای نفســانی 

در مــن قــوت می گیــرد و در نتیجــه، از یــاد خــدا غافــل می مانــم. خیــر مــن در ایــن اســت کــه 

در همیــن حــال باشــم و از پــروردگار می خواهــم تــا گناهانــم را بیامــرزد و لطــف و مرحمتــش 

را از مــن دریــغ نکنــد و آنچــه را بــه آن ســزاوارم بــه مــن عطــا کنــد.«

متن هــای زیــادی را خوانــدم و بــه نشــریه های زیــادی نــگاه کــردم تــا بتوانــم تنهــا چنــد خــط 

بــه عنــوان متــن ســردبیر بنویســم تــا اینکــه بــه همیــن حکایــت زیبــا و پــر مفهــوم برخــوردم. از 

نظــر بنــده حقیــر بهتریــن و زیباتریــن جملــه را بهلــول دیوانــه عاقــل گفتــه کــه همیــن هســتم 

شــکر اگــر تــو پیــش از ایــن برایــم نخواهــی مــن کــه باشــم بــرای اعتــراض.

ــه وصــال حــق  ــا را ب ــت م ــه نهای ــی ک ــم؛ معرفت ــت نهادی ــر جهــت معرف ــن رو هــدف را ب از ای

ــاند. برس

بار الهی معرفت ما را به خود روز به روز افزون تر بگردان.

باتشکر- مریم فاضل
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مناجات نامه

الهی! ای دور نظر و ای نیکو حضر و ای نیکوکار و نیک منظر،  
ای دلیل هر برگشته، و ای راهنمای هر سرگشته ی چاره ساز هر 

بیچاره و ای آرنده هرآواره، ای جامع هر پراکنده وای رافع هرافتاده.
دست ما گیرای بخشنده بخشاینده.

خواجه عبداهلل انصاری
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مولوی

خمر من و خمار من باغ من و بهار من             خواب من و خمار من بی تو به سر نمی شود

جاه و جال من تویی ملکت و مال من تویی          آب زالل من تویی بی تو به سر نمی شود

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی              آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود  

دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی                  این همه خود تو می کنی بی تو به سر نمی شود

 بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی                  باغ ارم سقر شدی بی تو به سر نمی شود

گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم          ور بروی عدم شوم بی تو به سر نمی شود

خواب مرا ببسته ای نقش مرا بشسته ای             وز همه ام گسسته ای بی تو به سر نمی شود

گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من          مونس و غمگسار من بی تو به سر نمی شود

 بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم       سر ز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود

هرچه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد     هم تو بگو به لطف خود بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

                 داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود

دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

                گوش طرب به دست تو بی توبه سر نمی شود

جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند

                عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود
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نجات و آخرت شناسی در زرتشت
نویسنده: راهب محمدی

ــه  ــی ب ــان ابراهیم ــد ادی ــه مانن ــت ب ــن زرتش دی
جهــان بعــدی معتقــد اســت و حتــی نظریــه دیگر 
جهانــی در دیــن زرتشــت مطــرح شــده اســت. از 
ــه کجــا رفتــن همیشــه اندیشــه  کجــا آمــدن و ب
ــه خــود مشــغول داشــته اســت؛ و در  آدمــی را ب
ــورا  ــه اه ــت ک ــن زرتشــت، اشــو زرتشــت گف دی
مــزدا در خــرد خــود ،ادمــی را بــه گونــه ای 
ــم  ــرگ جس ــس از م ــه روان پ ــت ک ــده اس افری
بــه زیســت خــود ادامــه مــی دهــد. مقالــه حاظــر 
ــه  ــتیان ب ــت و زرتش ــاد زرتش ــی اعتق ــه بررس ب
ــد روان  ــه می گوین ــردازد ک ــی روح می پ جاودانگ
ــم  ــا روز رســتاخیز در عال ــرک جســم ت پــس از ت
ــت  ــه بهش ــتی ها ب ــد. زرتش ــی  می مان ــرزخ باق ب
و جهنــم معتقــد هســتند و اولیــن دینــی کــه بــه 
ــد. و  ــتیان بوده ان ــد زرتش ــد بوده ان ــرت معتق آخ
نیــز طبــق فلســفه  دیــن زرتشــت )همــه بــدون 
ــا  ــس ب ــر ک ــوند و ه ــد می ش ــاک متول ــاه و پ گن
انتخــاب راه خود)اختیــار(( در زندگــی، آینــده 
ــس  ــر ک ــات ه ــره و نج ــازد و به ــود را می س خ
از عملکــرد او در ایــن دنیــا حاصــل می شــود. 
ــن  ــرگ در دی ــس از م ــی پ ــی زندگ ــش بین پی
ــات  ــل اثب ــر قاب ــان دیگ ــد ادی ــز مانن ــت نی زرتش
نیســت؛ بلکــه بایــد از روی ایمــان پذیرفتــه شــود. 
ــان دوازده  ــت جه ــن زرتش ــق آیی ــن طب همچنی
ــال اول  ــزار س ــه ه ــه در س ــال اســت ک ــزار س ه

ــد ــی می کن ــی حکمران ــدای نیک خ

ــک و  ــدای نی ــدی خ ــال بع ــزار س ــش ه و در ش
ــس  ــتند و پ ــارزه برخاس ــه مب ــر ب ــا همدیگ ــد ب ب
ــال  ــزار س ــه ه ــت در س ــدن زرتش ــده ش از آفری
پایانــی ایــن مبــارزه  بــه نفــع خــدای نیکــی ســیر 
صعــودی خــود را ادامــه داد و در ایــن ســه هــزاره 
پایانــی انتظــار ظهــور ســه منجی از نســل زرتشــت 
مطــرح اســت کــه یکــی پــس از دیگــری جهــان را 
پــر از عــدل و داد خواهــد کــرد. ایــن ســه منجــی 
بــه ترتیــب عبــارت انــد از: هوشــیدر، هوشــیدر مــاه 
و سوشــیانس )ســه هــزار ســال پــس از زرتشــت(. 
مقالــه حاضــر بــا توجــه بــه ضــرورت ایــن موضــوع 
)نجــات یــا آخــر الزمــان در زرتشــت( بــه ســواالت 
ــن؟(  ــه کجــا رفت ــدن و ب ــر )از کجــا آم ــوق الذک ف
کــه ذهــن آدمــی را درگیــر خــود ســاخته اســت را 
ــن زرتشــت  ــر حســب آموزه¬هــای دی بررســی و ب
ــای  ــن آموزه ه ــاس ای ــر اس ــا ب ــد ت ــان می کن بی
ایمانــی، زندگــی آدمــی معنــا یابــد. همچنیــن روان 
ــدوش،  ــر س ــی را نظی ــد مراحل ــرگ بای ــس از م پ
ــه  ــره را تجرب ــی و پاداف ــل، داوری نهای ــود پ جین
ــد. و  ــا رســتاخیز ادامــه داری کنــد. مراحلــی کــه ت
ایــن نیــز الزمــه اش ظهــور منجی هــای ســه گانــه 
زرتشــتی، رســتاخیز و فرشــگرد اســت. امــا در 
ــعادت  ــی و س ــه آرام ــر ب ــگرد بش ــا فرش ــت ب نهای
ــه  ــن مقال ــرد. در ای ــد ک ــی خواه ــا زندگ در دنی
ــن  ــب( دی ــع )کت ــل در مناب ــا تام ــیده ایم ب کوش
ــن  ــن دی ــان را در ای ــر الزم ــات و آخ ــت، نج زرتش
ــت  ــن زرتش ــق آیی ــم. طب ــان نمایی ــی و بی بررس
جهــان 12هــزار ســال اســت کــه در 3 هــزار 
ــزار  ــرد و 6 ه ــی ک ســال اول خــدا نیکــی حکمران
ســال بعــدی هــر دو خــدای نیــک و بــد )روشــنی 
ــتند و  ــارزه برخاس ــه مب ــر ب ــا یکدیگ ــی( ب و تاریک
پــس از آفریــده شــدن زرتشــت در ســه هــزار ســال 
پایانــی ایــن مبــارزه بــه نفــع خــدای نیکــی ســیر 

ــه داد. ــود ادام ــودی خ صع
 )توفیقی، ص 65(
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در هــزاره گرایــی زرتشــت انتظــار ظهــور ســه 
منجــی از نســل زرتشــت مطــرح اســت و یکــی پــی 
از دیگــری جهــان را پــر از عــدل و داد خواهــد کــرد

1.هوشیدر، هزار سال
2. هوشیدر ماه دو هزار سال

3. سوشیانس سه هزار سال  پس از زرتشت. 
)توفیقی، ص65(

جبر و اختیار
در دیــن زرتشــت بــدون هیــچ اســتثنایی از اختیار یا 
آزادی گزینــش جانبــداری می شــود. طبــق فلســفه 
ــد  ــاک متول ــاه و پ ــدون گن ــه ب ــت هم ــن زرتش دی
می شــوند و هــر کــس بــا انتخــاب راه خــود در 
زندگــی آینــده خــود را می ســازند. نظریــه بخشــش 
ــاص دارد،  ــت خ ــیح موقعی ــن مس ــه در دی ــاه ک گن
معادلــی در دیــن زرتشــت نــدارد. در دیــن زرتشــت 
ــد دریافــت  ــا ب هرکــس بهــره کار خــود را خــوب ی

ــر، ص 89( ــرد. )فرهنــگ مه خواهــد ک

میژده )بهره نیک وبد(
ــه کجــا رفتــن همیشــه اندیشــه  از کجــا آمــدن و ب
ــو  ــت اش ــته اس ــغول داش ــود مش ــه خ ــی را ب آدم
ــود  ــرد خ ــزدا در خ ــورا م ــه اه ــت ک ــت گف زرتش
آدمــی را بــه گونــه آفریــده اســت کــه روان پــس از 
ــد. و  ــه می ده ــه زیســت خــود ادام ــرگ جســم ب م
شــادی همیشــگی و خوشــبختی در ایــن زندگــی و 
در زندگانــی پــس از مــرگ از آن کســانی اســت کــه 

ــته اند. ــک زیس ــردار نی ــار و ک ــه گفت ــا اندیش ب
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــاب اهورای ــا نخســتین کت گات ه
روشــنی از زندگانــی پــس از مــرگ و از سرنوشــتی 
ــخن  ــت س ــدکاران اس ــوان و ب ــواز اش ــه در پیش ک

می گویــد. )فرهنــگ مهــر، ص 94(
قانــون اشــه جهــت  زندگــی بعــد از مــرگ را نشــان 
ــس  ــر ک ــال ه ــا بی اعم ــس از آمدن ه ــد و پ می ده
راه میــژده یــا قانــون اشــه معیــن می کنــد. اندیشــه 
گفتــار و کــردار هــر کــس در ایــن جهان، سرنوشــت 
ــد  ــن می کن ــرگ تعیی ــس از م روان را در زندگــی پ
و روان نیکــو کاران بــه خودشناســی و رســایی 
ــی  ــا جاودانگ ــات ی ــه امرت ــپس ب ــات( و س )هورت

ــر، ص96( ــگ مه ــر فرهن ــد. )دکت می رس
خوبــی و بــدی پیامدهــای طبیعــی و منطبــق خــود 
ــی  ــره )نصیب(هرکس ــه به ــد و آنچ ــد می آورن راپدی
می شــود پــی آمــد و نتیجــه کــرده خــود اوســت؛ و 
خداونــد مهربــان اســت و از کســی انتقــام نمی گیــرد 
ــود از  ــرد می ش ــر ف ــره ه ــه به ــه ک ــر چ ــه ه بلک

عملکــرد او در ایــن دنیــا حاصلــش شــده اســت.
تصویــر زندگانــی پــس از مــرگ در گات هــا افزاینــده 
ــی  ــد در اشــوان )ج اشــه( و نشــانه ی داد اهورای امی
اســت. پیــش بینــی زندگــی پــس از مــرگ )در هیچ 
ــل اثبــات نیســت؛ و تنهــا مطلبــی در  مذهبــی( قاب
دیــن زرتشــت اســت کــه، بایــد از روی ایمــان 

ــه شــود. )فرهنــگ مهــر، ص96( پذیرفت
ــدازه کــه باشــد بخشــیده  گنــاه هیــچ کــس هــر ان
نمی شــود و ایــن نکتــه نیــز بــا گات هــا هــم 
ــود  ــاه وج ــی از گن ــت رهای ــق دارد ودر زرتش تطبی

نــدارد. )فرهنــگ مهــر، ص 99(
ــا  ــت و ب ــوی اس ــژده معن ــوای می ــی و محت چگونگ
ــادی  ــم م ــه مفاهی ــوط ب ــات مرب ــا و اصطاح واژه ه
قابــل توصیــف نیســت و بــه همیــن دلیــل گات هــا 
بــه توصیــف کلــی اکتفــا کرده انــد. )فرهنــگ مهــر، 

ص97(
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ــزاوار  ــه را س ــرد، آنچ ــا روان ف ــرگ تنه ــس از م پ
ــورد  ــس م ــر ک ــی دارد. ه ــت م ــتحق دریاف و مس
ــت  ــه ســبب رعای ــزدان باشــد )بیشــتر ب ــت ای عنای
ــد  ــد امی ــردن( می توان ــی ک ــی و قربان ــم آیین مراس
ــل  ــر از پ ــی درد س ــور ب ــت و عب ــه بهش ــر ورود ب ب
چینبــد را در دل بپرورانــد. حــال آنکــه گناهــکاران 
از بــاالی پــل بــه ژرفــای درک واصــل می شــوند تــا 
مثــل اشــخاص یوشــیان و بدبخــت از ملــک المــوت 

ــس، ص328( ــری بوی ــد. )م ــت کنن اطاع

بهشت و جهنم برزخ
در گات هــا بهشــت و جهنــم چگونگی روحی اســت؛ 
ــت و  ــان نیس ــکان و زم ــع م ــران و تاب ــرا بی ک زی
ــزی  ــم چی ــت و جهن ــا  بهش ــن در گات ه همچنی
ــت خــود آگاهــی و هوشــیاری نیســت در  جــز حال
ــن  ــان نیــک در ای گات هــا آمــده اســت کــه در زم
جهــان مــکان بهشــت و ســرزمین راســتی اشــهیاک 
ــا  اشــا را ایجــاد می کننــد  کــه ســرزمین ســرود ی

ــه ایــن ســرزمین اســت. بهشــت دنبال
ــری و  ــت فک ــز حال ــزی ج ــت چی ــا بهش در گات ه
روانــی نیســت و موقعیــت و محلــی در فضــا نــدارد 
ــا ایــن مفهــوم پاکیــزه و چیــز مــادی بهشــت و  ام
ــداد  ــت در وندی ــده اس ــا آم ــه در گات ه ــم ک جهن
ــد و  ــکل می دهن ــر ش ــوی تغیی ــته های پهل و نوش
نویســندگان وندیــداد بــرای بهشــت و جهنــم 
ســطوح مختلــف جعــل کرده انــد. و شــادی و 
ــدوه  زندگــی پــس از مرگــرا در لبــاس شــادی و ان
ــد. و در کتاب هــای پهلــوی  مــادی توصیــف کرده ان
ــه  ــدی شــده اســت، بلک ــا بهشــت طبقه بن ــه تنه ن
چگونگــی فرســتادن اشــوان بــه ایــن طبقــات نیــز 
ــه  ــار طبق ــه چه ــت ب ــت و بهش ــده اس ــث ش بح
در  آن  پایین تریــن  در  کــه  می شــود  تقســیم 
منطقــه ســتارگان و طبقــه بعــدی در منطقــه مــاه و 
در طبقــه بعــدی در منطقــه خورشــید و چهارمیــن 
و باالتریــن طبقــه روشــنایی بی پایــان اســت. )دکتــر 

فرهنــگ، ص99(
ــی  ــازات و مکان ــت مج ــد بهش ــز همانن ــم نی جهن
معنــوی دارد و بــر اســاس گات هــا جهنــم موقعیــت 

جغرافیایــی نــدارد امــا بــر اســاس  کتــب پهلــوی و 
ــل هســتند. ــرای جهنــم چهــار طبقــه قائ اوســتا ب

ــده  ــاره ای ش ــا اش ــای گات ه در بعضــی قســمت ه
ــر  ــه در س ــرای همیش ــد ب ــای ب ــه روان ه ــت ک اس
ــارتی  ــد. اش ــی می مانن ــدوه باق ــی و ان ــزل نادان من
ــن وضــع  ــتاخیز ای ــان رس ــا زم ــه ت ــم هســت ک ه

ــر، ص99( ــگ مه ــود دارد. )فرهن وج
ــتای  ــا اوس ــد ام ــرزخ نمی گوین ــا ســخن از ب گات ه
ــرف  ــم ح ــت و جهن ــن بهش ــی بی ــر از جای جوان ت
ــن  ــرده. و ای ــام ب ــا ن ــام میســوان گات ه ــد بن می زن
جایــگاه کســانی اســت کــه میــزان اعمــال خــوب و 
بــد آن هــا در کارنامــه زندگیشــان برابــر اســت ایــن 
ــه تابســتان  ــن اســت ک ــد زمی ــرزخ( مانن ــکان )ب م
ــه  ــداد را ک ــرم و زمســتان آن ســرد اســت. وندی گ
امــروز همبســتگان خوانــده می شــود بیــن زمیــن و 
قلمــرو اولیــن ســتاره )ســطح اول بهشــت( می دانــد.                

)فرهنــگ مهــر، ص102(
ــی  ــه دروغ مکان ــا خان ــا دوزخ ی ــب گات ه ــر حس ب
ــده  ــی نامی ــگاه ناخوش ــام و جای ــه ن ــه ب ــت ک اس
و  نابــکار  پنــدار  کــه  آنجاســت  در  می شــود. 
اندیشــه های نادرســت جــای دارنــد و در آنجــا 
ــاف دروزخ  ــا برخ ــوند. ام ــکنجه می ش ــذاب و ش ع
ــتکاران  ــه راس ــت ک ــی اس ــگاه خوش ــت جای بهش
ــا و  ــه ه ــرزمین نغم ــد و س ــای می گزینن در آن ج
ــرکات طیبــات  پندارهــای پســندید اســت کــه از ب

ــتند. ــوردار هس ــی برخ روحان
 )ناس، ص464(
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داوری همگانی
ــت  ــه اس ــخن رفت ــی س ــش اهورای ــا از آت در گات ه
ــاوت  ــادی تف ــش م ــا آت ــی ب ــش اهورای ــن آت کــه ای
ــد  ــذاب می ده ــوزاند و ع ــادی می س ــش م دارد؛آت
ولــی آتــش اهورایــی روشــنایی و آگاهــی می بخشــد. 
همچنیــن آتــش اهورایــی نوری اســت کــه در دل هر 
ــش  ــه آزمای ــا ب ــاره گات ه ــد. اش ــویی می درخش اش
آتــش اهورایــی همــان آزمایــش بــا قانــون اســت یــا 
بایــد آن را بــه معنــای روشــنایی و بینــش دانســت؛ 
ــه در  ــتی اســت ن ــی در راس ــش اهورای ــدرت آت و ق
ســوزاندن برخــاف گات هــا. کــه روز داوری همگانی 
ــا آتــش اهورایــی می دانــد؛ در کتاب هــای پهلــوی  ب
از رودی شــامل فلــزات ســوزان و جوشــان صحبــت 
ــد  ــور می کنن ــم از آن عب ــه ه ــد ک ــان می آی ــه می ب
ــدون غــذا و گناهــکاران در آن عــذاب  نیکــوکاران ب
می رونــد.  بهشــت  بــه  نهایــت  در  و  می کشــند 

ــر، ص110( ــگ مه )فرهن
بنــا بــه گفتــه زرتشــت آفریــدگان بقیــه عمــر 
»آمیختگــی« را در حــال مینویــی و غیــر جســمانی 
خواهنــد گذرانیــد تــا اینکــه در روز داوری فرجامیــن 
روان آنــان، آنــگاه کــه زمیــن اجســادی را کــه در دل 
خویــش امانــت نــگاه داشــته اســت پــس می دهــد. 

ــد. ــد می آی ــاد پدی ــن جســد ها مع ــا ای ب
 )مری بویس، ص328( 

اصل پیروزی نیکی بر بدی
در گات هــا پیــروزی نهایی با خوبی اســت و همیشــه 
نویــد پیــروزی خوبــی را بــر بــدی می دهــد. بــاور بــه 
پیــروزی خیــر بــر شــر ظاهــر از مذهــب زرتشــت بــه 

ســایر مذاهــب راه یافتــه )دینکــرد، ج دوم 104(
ــا  ــه ب ــدی ک ــر ب ــی ب ــی خوب ــروزی نهای ــل پی اص
ــتای  ــاط دارد در اوس ــی ارتب ــه و دوگانگ ــول اش اص
بعــدی و کتــب پهلــوی بــدون اســتثنا آمــده اســت. 
در نامه¬هــای پهلــوی بــه ســنت معمولــی بــه 
اهریمــن و دیــوان شــخصیت خارجــی می¬دهنــد، از 
ــای  ــا همت ــن فرشــته ها )امشاســبندان( ب جنــگ بی
اهریمنــی گفت وگــو شــده آمــده اســت کــه در 
آخــر هــر دوره تمــام نیرو هــای اهریمنــی شکســت 
خواهنــد خــورد و نابــود می شــوند اهریمــن نیــز یــا 
کشــته می شــود یــا بــه انتهــای معــاک کــه پیشــتر 
ــر می گــردد و جهــان از دوگانگــی  ــوده ب در آنجــا ب

ــر، ص219( ــگ مه ــود. )فرهن ــوده می ش آس
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لطف و قهر در عرفان مولوی

شــناخت ذات حــق تعالــی و حقیقــت الهــی مبحثی 
ــای  ــه آموزه ه ــی از جمل ــوع معرفت ــر ن ــم در ه مه
دینــی و تعالیــم عرفانــی اســت. یکــی از اوصافــی که 
ــف  ــت لطی ــود صف ــبت داده می ش ــد نس ــه خداون ب
بــودن حــق تعالــی اســت کــه در قــرآن هــم مــورد 
ــل آن وصــف  ــه اســت و در مقاب ــرار گرفت ــاره ق اش
ــودن حقیقــت الهــی هــم مطــرح می شــود  ــار ب قه
ــش،  ــوون آفرین ــا ش ــی ب ــاف اله ــه اوص ــا ک از آنج
بــا شــوون زندگــی مومنــان و اوصــاف انســانی 
ســر و کار دارد، پرداختــن بــه حقیقــت ایــن دو 
صفــت پاســخی مناســب بــرای معضــات فکــری و 
ــروزی  ــه ام ــه و از جامع ــر بره ــی انســان در ه عمل
خواهــد بــود. لطــف و قهــر مقولــه ای اســت کــه بــا 
اوصــاف الهــی ارتباطــی وثیــق دارد و بــر مبنــای آن 
ــری  ــات فک ــث و معض ــیاری از مباح ــوان بس می ت
ــد:  ــانی مانن ــاف انس ــن اوص ــخ داد؛ مهم تری را پاس
ــب و...  ــر، غض ــهوت، قه ــار، ش ــر، اختی ــق، جب عش

بــا ایــن موضــوع در ارتبــاط اســت. سرنوشــت 
ــل  ــا تحلی ــتن ی ــر دانس ــن و کاف ــان ها در موم انس
بســیاری از آموزه هــای دینــی در گــرو فهــم درســت 
از ایــن مســئله اســت. اینکــه خداونــد واحــد اســت 
ــد اوصــاف متضــادی مثــل لطــف و  ــه می توان چگون
قهــر داشــته باشــد خــود از معضــات فکــری اســت 
ــر آموزه هــای دینــی و  ــا تکیــه ب کــه می خواهیــم ب

ــم.  ــه آن بپردازی ــا ب ــدگاِه موالن دی
1.1. آفرینش هستی از روی لطف و قهر 

ــه تفســیری، لطــف فلســفه آفرینــش اســت:  ــا ب بن
ــی  ــامی و عرفان ــع  اس ــه در مناب ــه ک ــق آنچ مطاب
ــم هســتی حاصــِل تجلــی صفــات  آمــده اســت عال
جــال و جمــال الهــی می باشــد بــه همــان نســبت، 
ــی  آفرینــش از روی لطــف کــه جــزِو صفــاِت جمال
ــد؛ روی  ــش می باش ــفه آفرین ــل و فلس ــت دلی اس
ــف را  ــز لط ــا نی ــه موالن ــت ک ــاس اس ــن اس همی

ــد:  ــتی می دان ــام هس ــش نظ ــاس آفرین اس

نویسنده: راهب محمدی



فصلنامه علمی _دانشحویی حق الیقین   \ 13

اصل نقدش، لطف  و داد و بخشش است           قهر بر وی چون غباری از غش است 
                از برای لطف  عالم را بساخت                        ذّره ها را آفتاب او نواخت .

)مولوی، 1373 ص: 257(
و همیــن لطــف بــا احســان و بخشــش و کــرِم الهــی یکــی اســت؛ مولــوی در ادامــه همیــن دو بیــت بــا اشــاره 

ســخِن حضــرت رســول ص می گویــد: 
               گفت پیغمبر که حق فرموده است:             قصد من از خلق، احسان بوده است 

               آفریدم تا ز من سودی کنند                       تا ز شهدم دست آلودی کنند
               نز برای آنکه من سودی کنم               وز برهنه من قبایی برکنم 

)مولوی، 1373 ص: 257(
ــِد متعــال چــون غنــِی مطلــق و سرشــار و بــه اصطــاح لبریــز از کمــال اســت می آفرینــد؛  بــه واقــع خداون

ــل شــود.  ــا کام ــد ت ــه بیافرین ــه این ک ــل اســت ن ــد چــون کام می آفرین
              من نکردم امر تا سودی کنم                          بلکه تا بر بندگان جودی کنم .  

)مولوی، 1373 ص: 224(
1.2. آفرینش مومن و کافر مظهری از لطف و قهر

مولــوی در جای جــای آثــاِر خــود مومــن و کافــر را مظهــِر دو صفــِت لطــف و قهــِر الهــی می دانــد و در ایــن 
زمینــه گویــد:  

               آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی              زان سر رسد بی سر و با سر اشارتی 
               زان رنگ اشارتی که بروز الست بود                کامد بجان مؤمن و کافر اشارتی 

               زیرا که قهر و لطف کزان بحر در رسید            بر سنگ اشارتیست و بگوهر اشارتی
               بر سنگ اشارتیست که بر حال خویش باش      بر گوهرست هر دم دیگر اشارتی 

)مولوی، 1384، ص1099(
رحمــت خداونــد رحمــان در ایــن دنیــا فقــط اختصــاص: چــه رحمــت رحمانیــه اختصــاص نــدارد بــه مؤمــن 
یــا کافــر، صالــح یــا طالــح. قــال تعالــی: َرْحَمِتــي َوِســَعْت ُکلَّ َشــيْ ٍء. )قــرآن کریــم، ســوره اعــراف، آیــه 156( 
پــس در مطلــق روح آدمــی دانســتی و در انســان کامــل زیــاد بــر آن مظاهــر لطــف و قهــر اســت و انســان 
کامــل هــر دو را بــه اســماء لطفیــه و قهریــه داللــت تکوینیــه دارد. ) شــرح مثنوی)ســبزواری(، ج 1، ص: 24(. 

1.1. قهر الهی مشتمل بر لطف
ــد  ــب خداون ــه از جان ــی الطــاف اســت و ممکــن اســت گاهــی قهــری ک ــد عزوجــل سرچشــمه تمام خداون
ــرای بنــده قابــل  صــورت گرفتــه باشــد همــان لطفــی باشــد کــه در لبــاس قهــر ظاهــر می شــود ولیکــن ب
تشــخیص نباشــد. درک در هــم آمیختگــی ایــن دو ضــد چنــدان مشــکل بــه نظــر نمی رســد. چــرا کــه در 
رفتارهــای خــود آدمــی نیــز بــه وفــور قابــل مشــاهده اســت. آنــگاه کــه پــدری مهربــان و یــا معلمــی دلســوز 
بــرای تربیــت یــک کــودک گاهــی او را تنبیــه می کننــد حقیقــِت امــر مثــل کشــیدن دســت نــوازش بــر ســر 

ــی از لطــف نیســت:  ــوان گفــت قهــر الهــی خال اوســت. از ایــن رو می ت
                این چنین ظن خسیسانه به من     مر شما را بود ننگان زمن 
                ظانین باهلل ظن السوء را              گر نبرم سر بود عین خطا

                وارهانم چرخ را از ننگتان                    تا بماند بر جهان این داستان 
)مولوی، 1373 ص: 124(
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1.2. گاه قهر خدا در لباس لطف  در می آید
همانطــوری کــه بنــده همیشــه در لطــف و محبــت الهــی بــه ســر می بــرد نبایــد از قهــر نیــز ایمــن باشــد 
و از آن غافــل شــود چــرا کــه هــر لحظــه ممکــن اســت مــورد قهــر امتحــان الهــی قــرار گیــرد. مولــوی در 

ایــن بــاب می گویــد:
           شیر با این فکر می زد خنده فاش       بر تبسمهای شیر ایمن مباش 

           مال دنیا شد تبسمهای حق                کرد ما را مست و مغرور و خلق 
           فقر و رنجوری به استت ای سند     کان تبسم دام خود را بر کند

)مولوی، 1373 ص124(
بنــده نبایــد مــال دنیــا را کــه لطــف و بخشــش الهــی اســت اســباب ســرگرمی خویــش قــرار دهــد. چــرا 
کــه مــال دنیــا دامــی اســت بــرای بنــدگان کــه نبایــد خــود را در آن گرفتــار کننــد. ایــن دام هــا بــه همــان 
انــدازه کــه لطــف و کــرم الهــی اســت بــه همــان نســبت نیــز می توانــد انســان را مغــرور ســاخته و از خــدا 

دور کنــد. 
اگــر بخواهیــم مطالــب فــوق را در یــک نمونــه بگنجانیــم دنیــا را بــه مثابــه دو روی یــک ســکه در نظــر 
می گیریــم کــه یــک روی آنــرا لطــف و روی دیگــرش را قهــر خداونــد شــامل می شــود لــذا در ایــن بیــن 
اگــر مــا تنهــا دلخــوش الطــاف الهــی )نعمــات الهــی( باشــیم غفلــت از قهــر بــاری تعالــی مــا را بــه ســمت 
قهــر و غضبــش ســوق می دهــد، و بالعکــس در صورتــی کــه مــا توجــه خــود را از لطــف بــه قهــر معطــوف 

ســازیم هرگــز نخواهیــم توانســت طعــم خــوش لطــف الهــی را در ایــن زندگانــی محــدود تجربــه کنیــم.
1.3. نسبت اندوه و شادی با لطف و قهر الهی 

لطــف و قهــر را می تــوان بــه کشــتی و امــواج پــر تاطــم دریــا نســبت داد کــه اگــر ایــن قایــق در میــان 
ــه ســاحل رســد موجــب شــادی و بهجــت  ــا نهایــت ســامتی ب ــرس و واهمــه ب ــر از ت ــزرگ و پ امــواج ب
ــه ســاحل آرامــش برســاند  می شــود. ولیکــن اگــر قایــق در میــان امــواج غــرق شــود و نتوانــد خــود را ب
موجــب قهــر قــرار می گیــرد از ایــن رو می تــوان لطــف را بــه شــادی پــس از طوفــان و قهــر را بــه امــواج 
ــدوه چنیــن  ــان قهــر و ان ــاب کشــتی آرامــش و وطوف ــوی نیــز در ب ــا نســبت داد. مول ــرز دری و تــرس و ل

ــد:  می گوی
           هر دمت طوفان و کشتی ای مقل              با غم و شادیت کرد او متصل 

           گر نبینی کشتی و دریا به پیش                لرزه ها بین در همه اجزای خویش 
           چون نبیند اصل ترسش را عیون               ترس دارد از خیال گونه گون 

)مولوی،1373 ص: 900(
ْحمِن یَُقلُِّبُه َکیَف یََشاء َقلُب الُمؤِمِن بَیَن اصَبَعیِن ِمن اصابِع الرَّ

دل بنــده در میــان دو انگشــت از انگشــتان خداونــد قــرار دارد کــه ایــن انگشــتان میتواننــد صفــت جالــی 
وجمالــی یــا لطــف و قهــر خداونــد باشــد کــه هــر یکــی بــر انســان غلبــه کنــد حــال آدمــی را دگرگــون 
ســازد. و هــر وقــت صفــت جالــی و قهــری خداونــد بــر بنــده غالــب شــود حالــش غمگیــن و اندوهنــاک 
شــود ولــی اگــر صفــت جمالــی یــا لطفــی بــر بنــده چیــره گــردد شــادمان می گــردد. البتــه افــراد ظاهــر 
ــا و امــور دنیــوی نســبت می دهنــد و مــاک  ــه دنی ــدوه را ب ــن نســبت شــادی و ان ــه نظــر ای بیــن و کوت
غــم و شــادی را ابزار هــای ظاهــری می داننــد کــه مولــوی پاســخ خوبــی بــر ایــن ظاهــر بینــی داده اســت: 

           این نبود و او نبود و آن نبود      آنکه او ترس آفرید این ها نبود
           ترس و لرزه باشد از غیری یقین                هیچکس از خود نترسد ای حزین 

)مولوی، 1373، ص: 900(
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1.4. پیوند قهر و لطف از طریق عشق
بــه واســطه عشــق انســان زیبــا بیــن می شــود و از همیــن رو هــر دو روی عنایــت محبــوب را زیبــا می بینــد 
چــه لطــف باشــد چــه قهــر. بنابرایــن بــرای عاشــق لطــف و قهــر محبــوب یکــی اســت. گاه وصــال و گاه اگــر 
فــراق می نمایــد ولــی بیــاد وصــال همیشــگی معشــوق لطــف حاکــم اســت. مولــوی در ایــن بــاره می گویــد: 

                خنده از لطفت حکایت می کند                ناله از قهرت شکایت می کند
                این دو پیغام مخالف در جهان                 از یکی دلبر روایت می کند

                غافلی را لطف بفریبد چنان                    قهر نندیشد جنایت می کند
                وان یکی را قهر نومیدی دهد                 یأس کلی را رعایت می کند

                عشق مانند شفیعی مشفقی                   این دو گمره را حمایت می کند
                شکرها داریم زین عشق ای خدا              لطف های بی نهایت می کند

)مولوی، 1384 ص: 334(
                عاشقم بر قهر و بر لطفش به جّد             بوالعجب من عاشق این هر دو ضّد
                و اهلّل ار زین خار در بستان شوم              همچو بلبل زین سبب ناالن شوم 

)مولوی، 1373 ص: 66(
عاشــق آنچــه کــه دل خــواِه معشــوق اســت انجــام می دهــد هــر چنــد کــه ایــن امــر بــر خــاف خواســته وی 
باشــد و بــه نوعــی دیگــر عاشــق خواســته معشــوق را بــر خواســته خویــش مقــدم می دانــد. چنانچــه اهــل 

تحقیــق در ایــن بــاره آورده انــد:
ــرد و جــور و جفــای معشــوق را چنــان خــوش دارد  ــذت می ب ــر خــاف مــراد و دل خــواه خــود ل عاشــق ب
کــه مهــر و وفــا را، و در ایــن صفــت چنــان قــوت می گیــرد کــه بســوی مــراد خــود نمی نگــرد و از خواســت 
معشــوق بیــش از آن خوشــی بــدو می رســد کــه از رســیدن بخواســت خویــش، موجــب ایــن امــر اینســت 
کــه الــم و رنــج، انفعالــی اســت کــه در نفــس انســان بهنــگام وجــود اســباب رنــج و الــم حاصــل می شــود 
ــه کیفیــت بر خــورد و تلقــی آن اســباب و از ایــن رو ممکــن اســت کــه امــری نســبت  و آن بســتگی دارد ب
بشــخصی ایجــاد الــم و درد کنــد و نســبت بدیگــری نکنــد و یــا همــان امــر از جانــب دو تــن بــرای آدمــی اثــر 

مختلــف داشــته باشــد و یــا در حالتــی موجــب الــم گــردد و در حالــت دیگــر بخــاف آن اثــر کنــد.
و چــون ســلطنت عشــق بــر دل عاشــق مســتولی گــردد و کام و آرزوی او مغلــوب  اراده و خواهــش معشــوق 
شــود و از غلبــه ی اراده و کامروایــی وی لــذت بجــان عاشــق رســد در آن هنــگام، از ناخوشــی و ناکامــی کــه 
معشــوق بــر وی رانــد و رنــج و آزاری کــه بــدو رســاند، بیشــتر لــذت می بــرد کــه از رســیدن بــکام و آرزوی 

خــود. و در اشــاره بدیــن معنــی، موالنــا فرمــوده اســت:
                ناخوش او خوش بود در جان من             جان فدای یار دل رنجان من 

دلیلــش اینســت کــه آزار و رنــج و نامــرادی، دل خــواه معشــوق اســت و کامروایــی و آرامــش، مطلــوب عاشــق 
و چــون عاشــق در عــروض حالتــی چنیــن کــه بــاز گفتیــم از ســر اراده و خواهــش خــود برخاســته اســت و 
میــل او در خواهــش معشــوق فنــا پذیرفتــه اســت بدیــن ســبب هــر چــه معشــوق را کامرواتــر بینــد چنانســت 

کــه بمــراد خــود بیشــتر رســیده اســت. )فروزانفــر، 1367، ج 2، ص: 620 و621(
1.5. قهر و لطف از منظر عوام و خواص

ــه نوعــی آن هــا را خــواص نامیــد. از منظــر آنهــا لطــف و قهــر  ــوان در عرفــان ب ــرای اهــل حــق کــه می ت ب
یــک معنــی و مفهــوم دارد و آن هــم لطــف اســت و قهــر در طریقــه ایشــان مکانــی نــدارد و هرچــه از جانــب 
محبــوب می رســد آن را لطــف می پندارنــد. بــر خــاف ایــن مــورد لطــف و قهــر در میــان عــوام هــر کــدام 
از ایــن صفــات مفهــوم بخصوصــی دارد و هریــک را ضــد هــم می داننــد. مولــوی نیــز در اشــعار خــود ســعی 

کــرده اســت کــه ایــن دو صفــات را در میــان عــوام و خــواص تفکیــک کنــد و در ایــن بــاره می گویــد:
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                خود طواِف آنکه او شه بین بَود       فوِق قهر و لطف و کفر و دین بَود
ــزل آن کس کــه شــه بین اســت و در مشــاهده آن شــاه غرقیــن اســت، پــس آن کــس از قهــر  ــام و من مق
ِ ال َخــْوٌف  و بیــم و از لطــف  و مهــر بیــرون اســت کــه او را تــرس و قهــر و غضــب نیســت کــه  إِنَّ أَْولِیــاَء اهللَّ
َعلَْیِهــْم َو ال ُهــْم یَْحَزنـُـونَ  در حــّق او وارد اســت و نیــز از کفــر و دیــن گذشــته، حق گزیــن اســت کــه کفــر 

و دیــن از جملــه اوصــاف عبــد اســت و او از لــوث عبودیــت گذشــته اســت.
پس نهان است و نهان است و نهان                  ز آن نیامد یک عبارت در جهان   

ــاالی غضــب اســت، هیــچ تعبیــری و بیانــی نیســت. چــرا کــه تعبیــر و  آن مقامــی را کــه فــوق قهــر و ب
بیــان، مســتلزم حــرف و صــوت اســت کــه مصــدر آن حــرف و صــوت لســان اســت و مقتضــی شــفتین و 

زبــان اســت و ایــن همــه الزمــه ذات   انســان اســت، نــه ذات رحمــان؛ و آن مقــام 
کــه در آن مقــام حــرف و صــوت را گنجایــش نیســت، مقــام رحمــان اســت. چــرا کــه ذات حــق ســبحانه، 

ــم اســت بی حــرف و صــوت. متکلّ
                زانکه این اسما و الفاظ حمید       از کام آدمی آمد پدید

)نعیم؛ 1387؛ ص: 235(
                آنچه عینِ   لطف  باشد بر عوام       قهر شد بر عشق کیشانی کرام 

یعنــی: هــر لطــف و احســان کــه از جانــب حــق تعالــی در حــّق عــوام اســت، آن لطــف و احســان در حــّق 
عاشــقان کــرام زیــان اســت. چــرا کــه عاشــق، طالــب حــق اســت و ســوای حــق نزدیــک عاشــق راهــزن 
مطلــق اســت و عــوام طالــب حــّظ نفــس اســت، ماننــد جّنــت و قصــور و حــور و جــز آن. عاشــق در خرمــن 

هــوا و هــوس آتــش زده، از هســتی خویــش گذشــته اســت و بجــز از ذات حــق نپرداختــه   اســت.
)نعیم؛ 1387 ؛ ص236(

               گر ولی زهری خورد نوشی شود             ور خورد طالب سیه هوشی شود
                رب َهْب لِي از سلیمان آمده ست           که مده غیر مرا این ملک و دست 

                تو مکن با غیر من این لطف و جود         این حسد را ماند اما آن نبود
یعنــی: چــون ولــی را زهــر مضــّر نیســت کــه وجــود آن ولــّی تریــاق گشــته اســت و از تأثیــر زهــر رســته 
اســت. پــس »َربِّ َهــْب لـِـي« کــه از ســلیمان صــادر اســت، بــه جهــت آن اســت کــه آن ســلیمان بــر زهــر 
مملکــت و ســلطنت غالــب و قاهــر اســت و غیــر ســلیمان را آن ملــک و ســلطنت مهلــک و مضــّر اســت 
کــه وجــود غیــر ســلیمان محتــاج تریــاق اســت و ســلیمان عیــن تریــاق اســت. پــس آن ســلیمان از تأثیــر 
ــا آن  زهــر منــّزه و پــاک اســت. پــس دعــای ســلیمان بــه جهــت شــفقت ســاطین پســین اســت کــه ت
ســاطین پســین مبتــای ایــن بــا نگردنــد کــه احتمــال بــار حقــوق مملکــت، مشــکل و متعــّذر اســت؛ 
یعنــی ملکــی کــه احتمــال بــار حقــوق آن ملــک متعــّذر و غیــر آســان اســت، قــّاده تکلیــف آن ملــک بــر 
گــردن هیچ کــس منــه و مهــار اختیــار آن ملــک بــه دســت مــن ده کــه فضــل تــو در ادای آن حقــوق بــه 

ــع و بی جاســت. )نعیــم؛ 1387؛ ص: 55(. ــر مــن بی موق ــه غی مــن رهنماســت و اعطــای آن ملــک ب
از نکاتــی کــه اشــاره شــد می تــوان بــه ســاختار و نقــِش اجمالــی لطــف و قهــِر الهــی در عرفــاِن مولــوی 
ــه و  ــِل لطــف و قهــِر الهــی خلــق شــده اســت؛ و هــر دوگان ــر اســاِس تقاب دســت یافــت. اصــِل هســتی ب
متضــادی در هســتی مظهــری از ایــن لطــف و قهــِر الهــی اســت؛ مولــوی دوگانه هایــی چــون گل و خــار 
ــا در  ــد. ام ــی می دان ــر اله ــن لطــف و قه ــری از همی ــِر معشــوق و... را مظه ــتی و قه ــن و آش و آب و روغ
عیــِن حــال دوگانگــی ای هــم در کار نیســت؛ آن چــه کــه اصــل و اســاس اســت صفــاِت وجــودی اســت و 
ــا و   ــه بای ــوط ب ــه مرب ــان اصــل اســت. آن ــدی از هم ــوِد بهره من ــع نب ــا در واق ــه ی آن ه ــای وارون معادل ه

قهــر گاه از علــِم انــدِک انســان ها. 
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تعریف دین
دیــن در حیــات بشــر یــک مشــخصه اصلــی و فراگیر 
هســت و در طــول تاریــخ هــر اجتماعــی بــود دیــن 
ــی  ــن یک ــت. بنابرای ــته اس ــور داش ــم در آن حض ه
از الزامــات و ضروریــات فهــم حیــات بشــر و تاریــخ 
ــن  ــه دی ــبت ب ــن نس ــت یافت ــناخت و معرف آن ش
ــاهده  ــل مش ــا قاب ــون بعض ــن چ ــا دی ــد. ام می باش
ــن فهمیــدن اون کاری ســخت اســت  نیســت بنابرای
ــی  ــات درون ــه حی ــد ب ــم آن بای ــرای فه ــا ب و بعض
ــات  ــن حی ــم چــرا کــه ای ــان نفــوذ کنی ــروان ادی پی
درونــی افــراد هســت کــه عوامــل بیرونــی رو بــه کار 
ــرای اینکــه تثلیــث و تعمیــد در  می¬گیــرد؛ مثــا ب
مســیحیت را بفهمیــم بایــد مثــل یــک مســیحی در 
مــورد دیــن مســیح فکــر کنیــم یــا بــه عنــوان مثــال 
ــوش  ــه دِر گ ــدن اذان و اقام ــم خوان ــر می توانی دیگ
نــوزاد رو ببینیــم. بــرای اینکــه ایــن موضــوع قابلیــت 
ایــن فهــم رو داشــته باشــد بایــد بــه حیــات درونــی 

ــوذ داشــته باشــیم. ــک مســلمان نف ی
دیــن از جملــه پدیدهایــی هســت کــه بــرای انســان 
آمــده اســت بنابرایــن الزم هســت کــه مــا شــناختی 
ــه  ــم ک ــیم و ببینی ــته باش ــان داش ــه انس ــبت ب نس
انســان چگونــه موجــودی اســت کــه بــا دیــن ارتباط 

داشــته باشــد.

ــه تعریــف در مطالعــه دیــن  امــا چــه نیــاز ب
ــد؟ داری

از  کــه  همانطــور  انســانی  علــوم  رشــته های  در 
ــناخت  ــه اون ش ــدف و مطالع ــد ه ــمش برمی آی اس
انســان و آگاهــی یافتــن نســبت بــه ابعــاد گوناگــون 
ــی از  ــم یک ــن ه ــت و دی ــان اس ــات انس ــود حی وج
اساســی ترین وجــوه زندگــی انســان بــوده و در 
انســان  روانــی  و  و شــخصی  اجتماعــی  حیــات 
نقــش بســیار مهمــی داشــته اســت. و تعــدادی 
می توانیــم  را  دینــی  جریان هــای  بزرگ تریــن  از 
همــان ظهــور ادیــان جدیــد و بــا می توانیــم بوجــود 
ــم  ــان پیشــین بدانی ــق در ادی ــدن تحــوالت عمی آم
اگــه از ایــن نقــش اجتماعــی و تاریخــی ادیــان گــذر 
ــی از  ــیم یک ــان می رس ــش ادی ــا بخ ــه معن ــم ب کنی
چیزهایــی کــه دیــن بــه انســان هدیــه کــرده همــان 

ــد. ــد باش ــا می توان معن
ــخی  ــه پاس ــت ک ــن هس ــی ای ــه در پ ــن همیش دی
قابــل قبــول بــرای عمیق تریــن و شــاید دشــوارترین 
ســوال بشــری اراء بدهــد و ایــن کاریســت کــه شــاید 

غیــر از دیــن چیــزی نتوانــد انجــام دهــد 

نویسنده: مریم موالیی

دین چیست؟
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مثــل مســائلی چــون حیــات بعــد از مــرگ- عجایــب 
ــن  ــائلی از ای ــن مس ــئله روح همچنی ــت و مس خلق
ــده و  ــرح ش ــن مط ــوب دی ــا در چهارچ ــل تنه قبی
علــم و فلســفه هــم بــا اینکــه بعــد دیــن بــه وجــود 
ــدازه ی  ــه ان ــتند ب ــت نتوانس ــا هیچوق ــد ام آمده ان

ــند.  ــته باش ــول داش ــور قب ــن پاســخی در خ دی
بنابرایــن دیــن تاثیــری غیــر قابــل انــکار در ســاختار 
ذیــل بشــر در تکامــل شــخصیتی بشــر و همچنیــن 
در جهانیتــی او داشــته باشــد و همچنیــن جامعــه ای 
را نمی توانیــم ســراغ داشــته باشــیم کــه دیــن در آن 
وجــود نداشــته باشــد. پــس بــدون شــک شــناخت 
ــر  ــم غی ــر نگویی ــن اگ ــناخت دی ــدون ش ــان ب انس

ممکــن کاری بســیار ســخت و دشــوار اســت.
ــی از  ــه نظام ــت ک ــن اس ــن ای ــر از دی ــف دیگ تعری
باورهــا و اعتقادات اســت که نقشــه عظیم هســتی رو 
توصیــف می کنــد و تبیین گــر جایــگاه انســان در آن 
نقشــه می باشــد و بــر اســاس ایــن توصیــف وظیفــه 
انســان مشــخص می شــود بنابرایــن می توانیــم 
ــه  ــد ک ــد بگوی ــف می خواه ــن تعری ــه ای ــم ک بگویی

ــه دارد: ــن 3 وظیف دی
 1- وظیفــه ی هستی شناســی 2- انسان شناســی 

وظیفه شناســی.  -3
تعریــف دیگــری کــه از دیــن هســت نگــرش نویــن 
ــن مســاوی می باشــد  ــه هســتی اســت؛ یعنــی دی ب
بــا نــگاه نــو بــه هســتی کــه البتــه تعریــف ناقصــی 
هســت چــرا کــه مانــع مــواردی کــه دیــن نیســتند 
نمی شــوند. تعریــف دیگــر کــه از دیــن هســت تعریف 
ــا  جوهــر و غایــت اســت؛ یعنــی دیــن مساویســت ب
انســانیت. این هــا قائــل بــر ایــن هســتند کــه دیــن 
آمــده اســت تــا انســان، انســان باشــد. دیــن آمــده تا 

انســانیت بیــن مــردم ایجــاد شــود.
مشکالت دین :

دیــن دارای مشــکاتی هســت کــه بــه 3 مــورد مهــم 
آنهــا اشــاره می کنیم؛

ــا و  ــی باوره ــای ذهن ــش فرض ه ــا پی ــی از آن ه یک
نظــرات شــخصی در تعریفــی کــه اراء می شــود 
ــی  ــه در تعریف ــود ک ــث می ش ــن کار باع ــت، ای هس

ــه هســت.  ک

ــف مناســب تعریفــی هســت کــه همــه ی  ــک تعری ی
ــان  ــه ی ادی ــترک هم ــخصه های مش ــا مش ــر ی عناص
ــت  ــوار اس ــیار دش ــن کاری بس ــود و ای ــامل ش رو ش
ــع بعضــی  ــر ممکــن در واق ــم غی ــر نگویی ــه اگ و البت
از نظام هــای دینــی هیــچ ویژگــی مشــترکی بــا 

ــد. ــر ندارن همدیگ
ســومین مشــکل مشــخص نبــودن مــرز دینــی از امور 
غیــر دینــی اســت ایــن ابهــام نــه تنهــا در یــک دیــن 
خاصــی بلکــه در جوامــع متفــاوت هــم ایــن مرزهــای 

مبهــم بســیار باهــم تفــاوت دارنــد.
روش شناخت دین

ــرای شــناخت دیــن بایــد دیــن اولیــه را بشناســیم  ب
ــوع دینــی  ــرای اینکــه بدانیــم دیــن اولیــه چــه ن و ب
اســت بایــد ســراغ قدیمی تریــن و کهنه تریــن آن 
ــد دینــی را پیــدا کنیــم کــه قبــل از آن  ــم و بای بروی
ــن  ــرای شــناخت دی ــی وجــود نداشــته اســت. ب دین
اولیــه بایــد بــه محیــط و جامعــه ی دیــن اولیــه رفــت 
ــاری  ــان شناســی کهــن ی و از باســتان شناســی و زب
گرفــت. امــا ایــن کار تنهــا کارو وســیله نیســت بلکــه 
ــت و  ــم عنای ــن ه ــود دارد و ای ــم وج ــری ه راه دیگ
ــا  ــل  گروه ه ــورد قبای ــردن در م ــق ک ــه و تحقی توج
ــاوت  ــات متف ــه از طبق و نژادهــای خاصــی هســت ک
دور مانده انــد و همچنــان در حالــت اولیــه خــود 
ــه هســت  ــع اولی ــن جوام ــد. در چنی ــی می کنن زندگ
کــه می توانــد نخســتین تشــکیل جامعــه و همچنیــن 
می تــوان شــکل گیــری باورهــا و فلســفی و هنــری را 
مــورد مطالعــه و تحقیــق قــرار دارد .و بعــد می توانیــم 
بیــان کنیــم کــه دیــن در طــول تاریــخ چگونــه ایجــاد 
شــده و ادیــان مذاهــب اولیــه چگونــه شــکل گرفته اند 
ــن  ــمندان دی ــی از اندیش ــه برخ ــت ک ــن کاریس و ای
مثــل تایلــر- دورکیــم- ماکســمولر و اسپنســر در 

ــد. ــام دادن ــا 20  انج ــای 18  ت قرن ه
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ویژگی های مشترک بین ادیان
ــری  ــروزی یکس ــان ام ــه ادی ــه و چ ــان اولی ــه ادی چ
ــه از  ــد ک ــترکی دارن ــای مش ــه ها و ویژگی ه خسیس

ــم: ــاره می کنی ــورد اش ــد م ــه چن ــا ب ــه ی اون جمل
ــدس  ــر مق ــدی ام ــت باورمن ــا عمومی 1. یکــی از اون
ــا ســکرت  ــان ی ــا همــان پروف ــا مقــدس اســت ی و ن
کــه یکســری امــور یــا امــوری چنــد مقــدس وقابــل 
ــد  ــدس برخوردارن ــان تق ــتند و از چن ــرام هس احت
کــه انســان هــا حتــی نمــی تواننــد بــه آنهــا دســت 
بزننــد یــا نزدیــک شــوند. مثــل مانــا و توتــم یــا در 

ــان و فرشــتگان ــروزی خــدا و خدای ــان ام ادی
2. ویژگــی بعــدی وجــود احــکام اعمال و مناســک در 
ادیــان هســت کــه ایــن اعمــال و مناســک در ارتبــاط 
بــا امــور مقــدس و نامقــدس انجــام می شــود و ایــن 
انجــام هــم یــا در جهــت رضایــت و خشــنودی آن هــا 
هســت یــا در جهــت ســود و نفــع بــردن خیــر اســت 
و در جهــت دفــع ّشــر آنهــا خواهــد بــود. بــرای ایــن 
ــمات  ــام مراس ــی انج ــن قربان ــم آیی ــورد می توانی م
ــی  ــای دین ــا و رقص ه ــه دعاه ــن ب ــی و همچنی دین
اشــاره کنیــم. عنصــر مشــترک بعــدی وجــود 
ســازمان ها بــا کارکردهــای متنــوع هســت کــه 
این هــا می توانــد همــان امــکان مقــدس باشــد 
ــد:  ــرد مانن ــام می گی ــا انج ــمات در آنج ــه مراس ک
مســاجد- کلیســاها- کنیســه ها )یهودیــت(- معابــد- 
ــا  ــه این ه ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن جمل ــا و از ای مصاه
ــه صــورت  ــردم ب ــان وجــود دارد و م در همــه ی ادی
ــام  ــا انج ــی رو در آنج ــی اعمال ــرادی و اجتماع انف
می دهنــد. عنصــر مشــترک بعــدی ایجــاد وحــدت و 
حفــظ وحــدت عمومــی و انســجام اجتماعــی اســت. 
ــک اصــل باشــند و آن  ــه ی ــد ب ــه باورمن ــی ک مردم
ــم  ــا ه ــد ب ــده باش ــن درآم ــک دی ــورت ی ــل بص اص
چنــان ارتبــاط و هماهنگــی و انســجام و وحــدت پیدا 
می کننــد کــه در تشــکل ها و اجتماعــات گروه هــای 
دیگــر پیــدا نمی شــوند. زمانــی کــه در یکــی از ایــن 
گروه هــا هســتند حاضرنــد تمــام اون اختاف هــا 
رو کنــار بگذارنــد و حاضــر هســتند بــرای بقــای اون 
ــی  ــد و مردم ــته ها بگذرن ــی از خواس ــروه از خیل گ
کــه در موقــع عــادی ســر همدیگــر کاه می گذارنــد 
ــون رو  ــات خودش ــد در اون اجتماع و دروغ می گوین
ــه  ــوند. ب ــد می ش ــم متح ــا ه ــد و ب ــار می گذارن کن

عنــوان نمونــه فــرض کنیــم کســانی کــه بــه مســجد 
را تشــکیل می دهنــد  می آینــد و یــک هیئتــی 
ــد  ــی از خواسته هاشــون بگذارن ــد کــه از خیل حاضرن
ــون  ــا انســجام پیــدا شــود و چنیــن وحــدت را قان ت

ــد. ــاد کن ــد ایج ــری نمی توان ــک و ظاه خش
نمونــه  بهتریــن  جامعه شناســان  بــاور  بنابرایــن 
انســجام وحــدت برخاســته از دیــن اســت. بــه همین 
خاطــر اســت کــه وحــدت و انســجام یکــی از عناصــر 

ــان می باشــد. مشــترک همــه ی ادی
تعریف دین از نگاه دانشمندان غربی

دانشــمندان غربــی نیــز تعاریــف گوناگونــی را بــرای 
ــه خاصــی  ــد و هــر کــدام برجنب ــه کرده ان ــن ارائ دی
تاکیــد نموده انــد، بــه خصــوص جامعه شناســان 
ــه  ــد ک ــه نموده ان ــن ارائ ــری را از دی ــف کثی تعاری
ــب  ــان و صاح ــن جامعه شناس ــف ای ــاره ی تعاری درب
ــیاری  ــر بس ــاف نظ ــی اخت ــوم اجتماع ــران عل نظ
ــوان تحــت  ــف را می ت ــن تعاری مشــاهده می شــود ای

ــود: ــی نم ــر بررس ــات زی ــوان موضوع عن
الــف( تعریــف جامعــه شــناختی دیــن؛ این هــا 
»جامعــه  جنبه هــای  کــه  هســتند  تعاریفــی 
ــا انعــکاس  ــا وضــوح بیشــتری در آن ه شــناختی« ب
ــه شــناختی  ــای جامع ــای دیدگاه ه ــر مبن ــه و ب یافت
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــر می کنن ــوع نظ ــه موض ب
ــوان  ــت عن ــناختی تح ــه ش ــگ جامع ــاب فرهن کت
»دیــن و مذهــب« توضیحــات روشــنگری آمــده 
اســت؛ در جامعــه شــناختی مجــازا دو تلقــی در 

ــود دارد: ــن وج ــف دی ــورد تعری م
1.اولــی بــه پیــروی از دورکیــم 1912 آن را از نقطــه 
ــف  ــن تعری ــف اجتماعــی اش چنی ــار و وظای نظــر آث
ــا و آداب اســت،  ــن دســتگاهی از باوره ــد: دی می کن
ــورت  ــه ص ــردم را ب ــه م ــاتی ک ــا مقدس ــه ب در رابط
ــد.  ــد می ده ــر پیون ــه یکدیگ ــی ب ــای اجتماع گروه ه
مثــل فعالیــت همگانــی. و همچنیــن ایشــان اســاس 
را تمایــزی می دانــد کــه میــان  تعریــف دیــن 
مقــدس و نامقــدس اســت بیــن مقــدس و نامقــدس
مقــدس چیزیســت کــه از زندگــی عــادی دور نگــه 
داشــته شــده و چیــزی اســت کــه معمــوالً بــا 
فراســوی زندگــی در ارتبــاط اســت و بــه ایــن دلیــل 
ــدس  ــد. مق ــی می باش ــار خاص ــرام و اعتب دارای احت

ــد. ــت می باش ــال و تمامی ــی، کم ــمبل پاک س
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2.پروفــان در مقابــل مقــدس اســت امــا ضــد مقدس 
نیســت بلکــه نامقــدس اســت. پروفان هــا چیزهایــی 
ــوط  ــه زندگــی عــادی و روزمــره مرب هســتند کــه ب
ــه از  ــان همیش ــتند و انس ــه هس ــوند و همیش می ش
ــزی  ــمبل چی ــاد و س ــد. نم ــتفاده می کنن ــا اس آن ه
نیســتند فقــط ابــزار و اســباب زندگــی انســان 

هســتند.
امــا )آن ســکرت( ضــد مقــدس اســت. ضــد قــدس 
مثــل مقــدس بــی آالیــش پــاک و طاهــر نمی باشــند 
و مثــل پروفان هــا معمولــی و خنثــی نیســتند بلکــه 

نجــس و ناپاک می باشــند
ب( تعریــف دیگــری کــه از دیــن شــده و یــک نــوع 
از  از دیــن می باشــد  تعریــف پدیــدار شناســانه 
شــخصی بنــام نینیــان اســمارت کــه کتابــی هــم بــه 
ــد رو  ــان 6 بع ــر دارد. ایش ــی بش ــه ی دین ــام تجرب ن
بــرای دیــن مطــرح می کنــد کــه 3 بعــد آن اساســی 

ــد. ــی می باش ــدش فرع و 3 بع
1.  اســطوره ایی اســاطیری: اســطوره ها بــاور بــه 
خدایــان آفرینــش و اصــل آیین هــا توجیــح می کنــد 

و بــه آن هــا معنــا می دهــد.
ــا اســطوره ای در  ــی: کــه ایــن بعــد ب 2. بعــد عقیدت
ــی  ــر دین ــت و ه ــک اس ــگ و نزدی ــاط تنگاتن ارتب
ــه ای از  ــع مجموع ــه در واق ــی دارد ک ــام عقیدت نظ
ــدای  ــال خ ــات و افع ــاره ی ذات، صف ــا درب گذاره ه
ــان و  ــان و آن ــا جه ــان می باشــد. و رابطــه او ب خدای

ــت. ــان اس ــت انس سرنوش
3. بعــد اخاقــی: هــر دینــی دارای مجموعــه ای 
ــی  ــول اخاق ــن اص ــت و ای ــی هس ــول اخاق از اص
رابطــه ی افــراد رو بــا هــم مشــخص و معیــن می کنــد.

ــه نحــوی دارای  ــی ب ــر دین ــن و شــعایری: ه 4. آیی
آیین هــا و شــعایر خــواص خــود می باشــد ایــن 
ــن و  ــل دی ــای اصی ــادآوری باوره ــث ی ــا باع آیین ه
ــش آن می باشــند و  ــه پیدای ــوط ب اســطوره های مرب
باعــث تقویــت احساســات پیــروان یــک دیــن هســت.
ــاع  ــان دارای اجتم ــه ی ادی ــی: هم ــد اجتماع 5. بع

خاصــی از پیــروان می باشــند.
6. بعــد تجربــی دیــن: یعنــی تجربــه ای کــه انســان 
ــی و در  ــر قدس ــور ام ــود را در حض ــی آن خ ــر ط ب

ــد. ــاس می کن ــاوراء احس ــم م عال

یکــی دیگــر از متفکــران غربــی از جملــه میرچالیــاده 
می نویســد: دیــن لغتــا یعنــی همبســتگی و در اصــل 
داللــت بــر یــک سلســه دغدغــه دارد کــه صاحبــان 
آن هــا را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد و بیــن آن هــا 

همبســتگی نزدیــک پدید مــی آورد.
ــن  ــانه ای از ای ــدار شناس ــف پدی ــن تعری و همچنی
دانشــمند در مــورد دیــن نیــز چنیــن مطــرح شــده 
ــی  ــر قدس ــه ام ــن را تجرب ــان دی ــه ایش ــت ک اس
ــه  ــل ب ــل تحمی ــان قاب ــی هم ــر قدس ــد و ام می دان
هیــچ چیــز تعریــف پذیــری نیســت هــر چنــد کــه 
امــر قدســی در اشــیاء غیــر قدســی تجلــی کــرده و 
ــف  ــاور ردول ــه ب ــد ب ــر می ده ــا را تغیی ــت آنه ماهی
ــمارد  ــی می ش ــا ویژگ ــی3 ت ــر قدس ــرای ام ــو ب اُت
ــد  ــی بای ــر قدس ــه ام ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن ه یک
ــوف آور  ــب و خ ــی مهی ــد دوم ــرا باش ــذاب و گی ج

ــد ــد باش ــز بای ــود و راز آمی ــومی راز آل ــد س باش
تعریف دین از نظر اندیشمندان اسالمی

ــه  ــن مجموع ــی می نویســد: دی ــت اهلل آمل اســتاد آی
عقایــد، اخــاق، قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه بــرای 
اداره امــور جامعــه انســانی و پــرورش انســان ها 

می باشد.
ــاء  ــب انبی ــول مکت ــد: اص ــری می نویس ــتاد مطه اس
ــت و  ــوده اس ــی ب ــود یک ــده می ش ــن نامی ــه دی ک
ــه اســت، همــه  ــت، یگان ــن خدای ــام دی آن اســام ن
پیامبــران بــرای آن مبعــوث شــده اند و بــه آن 

نموده انــد. دعــوت 
ــد:  ــزان می نویس ــیر المی ــی در تفس ــه طباطبای عام
الیدینــون دیــن الحــق، اي ال یطیعــون: از دیــن حــق 
ــا  ــد و ی ــه آن گرایــش ندارن ــم نماینــد و ب پیــروی ن
ــه(.  ــد) اي الیاخذون ــی نمی کن ــن حــق تلق آن را دی
ــش و  ــه نیای ــا ب ــن تنه ــه دی ــان اینک ــا بی ــه ب عام
ســتایش خــدا نپرداختــه بلکــه بــرای کلیــه شــئون 
ــه و  ــتورهایی جامع ــان دس ــی انس ــردی و اجتماع ف
مقرراتــی مخصــوص وضــع نمــوده اســت. می گویــد: 
ــی  ــتورهایی عمل ــله دس ــک سلس ــد و ی ــن، عقای دی
ــد  ــرف خداون ــران از ط ــه پیامب ــت ک ــی اس و اخاق
ــد، اعتقــاد  ــی و هدایــت بشــر آورده ان ــرای راهنمای ب
ــبب  ــتورات  س ــن دس ــام ای ــد و انج ــن عقای ــه ای ب
ــت. ــان اس ــان در دو جه ــبختی انس ــعادت و خوش س
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زندگینامه عالمه طباطبایی

آیــت اهلل عامــه ســید محمــد حســین طباطبایــی 
درســال 1321فمــری برابــر با1281شمســی در 
ــا  ــه دنی ــز ب ــهر تبری ــی در ش ــواده روحان ــک خان ی
ــه  ــن ن ــادر و درس ــالگی م ــج س ــن پن ــد. درس آم
ــرادرش  ــا ب ــدر خــود را از دســت داد و ب ــالگی پ س

ــد. ــا مان ــن تنه ــد حس ــید محم س
ــوت  ــد از ف ــی بع ــین طباطبای ــد حس ــه محم عام
پــدر بــه دســت بــزرگان خانــواده اش تربیــت 
ــه  ــز ب ــوزه را در تبری ــی ح ــد. دروس  مقدمات گردی
پایــان رســاند و درســال 1304 شمســی کــه حــدود 
ــف  ــه نج ــرادرش ب ــراه ب ــه هم ــت، ب ــال داش 25س
ــال در  ــرادر ده س ــن دو ب ــرد. ای اشــرف عزیمــت ک
نجــف مشــغول تحصیــل بــودن و طــی ایــن مــدت 
از محضــر اســاتید بزرگــی ماننــد آیــت اهلل کمــره ای، 
آیــت اهلل حجــت، و آیــت اهلل قاضــی بهرمنــد شــد. 
بــه علــت ضیــق معــاش و مشــکات مــادی و 
نرســیدن مقــرری آنهــا از تبریــز، مجبورشــدن 
بــه ایــران بازگردنــد و در قریــه شــاه آبــاد بــه 
کشــاورزی مشــغول شــدند. پــس از ده ســال اوضــاع 
ــن  ــت و همی ــا حــدودی ســامان گرف زندگیشــان ت
امــر موجــب شــد تــا عامــه تصمیــم بگیــرد کــه بــه 
ــن  ــه از ای ــی عام ــد. هــدف اصل ــم مهاجــرت کن ق
ــد شــبهات  ــه از گزن مهاجــرت، حفــظ حــوزه علمی
ــی بــود کــه در آن زمــان جامعــه نفــوظ  عقیدت

ــود. ــه ب ــادی یافت زی

ویژگی های روحی عالمه طباطبایی:                                
ــا  ــه ب ــود ک ــی ب ــره ای اله ــی چه ــه طباطبای عام
ــه بلنــدی  ــرواز کــرد. ب ــرت پ ــرآن و عت ــال ق دو ب
شــکوهمند  اســطوره ای  و  رســید  جاودانگــی 
ــه حــال  ــش، درهم ــم روشــن اندی ــن عال شــد. ای
چشــم بــه درگاه فیــض الهــی داشــت و همــواره در 
نمازهایــش باســوزو گــدازی عاشــقانه بــا خــدا بــه 

ــتاد. ــوا می ایس نج
عشق به اهل بیت:   

عامــه طباطبایــی دســت کــم هفتــه ای یــک بــار 
ــه )ع(  ــه حــرم حضــرت معصوم ــاده ب ــای پی ــا پ ب
ــهد  ــه مش ــاً ب ــتان ها غالب ــد و تابس ــرف می ش مش
مقــدس و پابــوس امــام موســی)ع( می رفــت. 
شــب ها بــه حــرم امــام رضــا رفتــه، دربــاالی ســر 
حــرم می نشســت و بــا حــال خضــوع و خشــوع بــه 
ــه  ــان ب ــه ایش ــت. عاق ــارت می پرداخ ــا و زی دع
ــود،  ــار )ع( وصــف ناشــدنی ب ــر و ائمــه اطه پیامب
ــام  ــا ن ــرام از آن¬ه ــال و ادب و احت ــا کم ــه ب ک
می بــرد در مجالــس ســوگواری اهــل بیــت شــرکت 
ــر بســیار  ــدان پیامب ــب و خان ــر مصای می کــرد و ب

ــت. ــک می ریخ اش
عالمه طباطبایی از نگاه شاگردان:

یکــی از شــاگردان عامــه طباطبایــی، دربــاره 
خصوصیــات اخاقــی ایشــان چنین نوشــته اســت: 
عامــه انســانی وارســته، مهــذب، خــوش اخــاق، 
مهربــان، عفیــف، متواضــع، صبــور، بردبــار و خوش 
مجلــس بــود حتــی یــک بارعصبانــی نشــده و بــر 
ــا کوچک تریــن ســخن  ــزد، ی ســر شــاگردان داد ن
توهیــن آمیــزی بــر زبــان جــاری نســاخت. خیلــی 
آرام و متیــن درس می گفــت و زود بــا افــراد انــس 

می گرفــت و صمیمــی می¬شــد.
گاهــی کــه بــه عنــوان اســتاد مــورد خطــاب قــرار 
می گرفــت می فرمــود: ایــن تعبیــر را دوســت 
نــدارم مــا اینجــا گــرد آمدیــم تــا بــا تعــاون و هــم 

ــق معــارف اســامی را دریابیــم.  فکــری، حقای
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اســتاد بزرگــوار بســیار مــودب بــود و بــه ســخنان 
دیگــران خــوب گــوش مــی داد. ســخن کســی را 
قطــع نمی کــرد و اگــر ســخن حقــی را می شــنید 
تصدیــق می کــرد. از مباحــث جدلــی گریــزان 
ــه ســوال ها بــدون خودنمایــی پاســخ  ــود ولــی ب ب

می داد.

عبادت:
ــیع  ــان تش ــرآوازه ی جه ــم پ ــهیر و عال ــتاد ش اس
عامــه طباطبایــی )ره( از مــرز مراعــات واجبــات و 
مســتحبات پافراتــر گذاشــته بــود و حتــی از تــرک 
ــر  ــی ب ــر اله ــواره ذک ــد. هم ــی دوری می گزی اول
ــروردگار  ــه پ ــه ب ــچ گاه از توج ــت و هی ــب داش ل
ــی  ــاق قرآن ــان اخ ــاق ایش ــد. اخ ــل نمی ش غاف
بــود، گویــا اخاقــش قــرآن بــود هــر آیــه ای کــه 
خداونــد در قــرآن در وصــف انســان کامــل معرفی 
کــرده، درایــن مــرد بــزرگ وجــود داشــت. مجلس 
ایشــان مجلــس ادب اســامی و خلــق الهــی بــود. 
بســیاری ازشــب ها تاصبــح بــه عبــادت شــب زنــده 
داری می پرداخــت. بــه ویــژه درمــاه مبــارک 
ــت  ــه قرائ ــحر ب ــا س ــاب ت ــروب آفت ــان از غ رمض

ــود. ــر و تهجــد مشــغول ب ــرآن، تفکــر، و ذک ق

رفتار و اخالق عالمه طباطبایی:
اخــاق و رفتــار ایشــان در منــزل )محمــدی( 
بــود. هرگــز عصبانــی نمی شــد. در عیــن مایمــت، 
بســیار قاطــع و اســتوار بــود و مقیــد بــه نمــاز اول 
ــت  ــان قرئ ــاه رمض ــب های م ــداری ش ــت، بی وق
قــرآن باصــدای بلنــد و نظــم درکارهــا بــود. 
ــه  ــن ب ــی زد و ای ــی نم ــینه کس ــه س ــت رد ب دس
ســبب عاطفــه شــدید و رقــت قلــب بســیار ایشــان 
بــود. بســیار کــم حــرف بــود پــر حرفــی را موجــب 
کمــی حافظــه می دانســتند. بســیار ســاده صحبت 
ــادی نداشــتند  ــت زی ــن کــه وق ــا ای ــد، ب می کردن
ولــی طــوری برنامــه ریــزی می کردنــد کــه روزی 
ــار اعضــای  ــا در کن ــد از ازظهره ــاعت بع ــک س ی

ــواده باشــند.  خان

عالمه طباطبایی و طریقه عرفان:
ــی )ره( در  ــه طباطبای ــه عام ــی ک ــکات مهم از ن
ــان  ــت عرف ــش طریق ــرده، نق ــرح ک ــان مط عرف
ــا  ــه تنه ــت . وی ن ــوی انسان هاس ــات معن در حی
ــریعت  ــی و ش ــرض وح ــهود را در ع ــف و ش کش
نمی دانــد بلکــه  آن را شــناختی قلبــی بــرای 
دریافــت بخشــی از معــارف دینــی دانســته و 
ــه حقایــق دینــی  می گویــد: یکــی از راه وصــول ب
ــت. زاد و  ــهود اس ــف و ش ــی، راه کش ــرار اله و اس
راحلــه ایــن راه، همــان مــوارد اعتقــادی و عملــی 
ــده و  ــان گردی ــنت بی ــاب و س ــه در کت ــت ک اس
ــای  ــردن آن فض ــاز ک ــا ب ــه ب ــه ای ک ــا دریچ تنه
ــه انســان خــود نمایــی می کنــد،  ــق ب ــاک حقای پ
ــس. ــه شــریعت اســت و ب ــان دریچــه عمــل ب هم
ــی،  ــام، فروتن ــان اس ــای جه ــا درده ــنایی ب آش
ــه  ــراوان، از عام ــش ف ــی و دان ــن بین ــوا، روش تق
طباطبایــی شــخصیتی دوســت داشــتنی ســاخته 
ــهرت وی  ــاه ش ــدت کوت ــن رو در م ــود. از همی ب
جهــان گیــر شــد. البتــه پیونــد مــردم بــا عامــه 
طباطبایــی تنهــا در گســتره مــردم عــادی نبــود، 
ــوم اســامی  بلکــه دانشــجویان و پژوهشــگران عل
ــه  ــامی ب ــورهای اس ــار کش ــه و کن ــز از گوش نی
ــاب می شــدند و از آبشــخور  محضــر وی شــرف ی

دانــش وی ســیراب می شــدند.

پرواز به سوی ملکوت:
ــال  ــس از 81  س ــرانجام پ ــی، س ــه طباطبای عام
ــاش،  ــر ت ــی پ ــت و زندگ ــا برک ــر ب و 18 روز عم
در 24 آبــان1360 شمســی از ایــن جهــان رخــت 
بســت و جهــان تشــیع را در ســوگ خــود نشــاند 
بــا درگذشــت عامــه، ایــن مفســر وارســته و 
ــمندان و  ــاک اندیش ــای پ ــارف، دل ه ــم و ع حکی

ــد. ــدوه ش ــرق ان ــم و ادب غ ــه عل ــزرگان عرص ب



فصلنامه علمی _دانشحویی حق الیقین   \ 23

معرفی رشته ادیان و عرفان

ــته های  ــی از رش ــان تطبیق ــان و عرف ــته ادی رش
ــه  ــان ب ــف جه ــگاه های مختل ــور در دانش نوظه
شــمار مــی رود. بطــوری آغــاز آن مغــرب زمیــن 
ــته  ــن رش ــردد. ای ــر می گ ــر ب ــده ی اخی ــه س ب
در ایــران بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه 
ــات و  ــه اقتضای ــا ب ــد و بن ــیس ش ــران تاس ته
دالیــل خــاص از جملــه کمبــود اســتاد و منابــع 
ــه صــورت بســیار محــدودی دانشــجو  درســی ب
ــان  ــارغ التحصی ــماره ف ــه ش ــت، چنانچ پذیرف
آن در مقطــع دکتــرا از شــماره انگشــتان دســت 
تجــاوز نمی کنــد. البتــه وزارت علــوم تحقیقــات 
و فنــاوری گســترش ایــن رشــته در مقطــع 
ــرار  ــود ق ــت خ ــه ی هم ــانس را وجه ــوق لیس ف
ــران،  ــگاه ته ــر از دانش ــه بغی ــت، چنانک داده اس
معلــم  تربیــت  مشــهد،  فردوســی  دانشــگاه 
آذربایجــان، دانشــگاه ســمنان و دانشــگاه کاشــان 
و دانشــگاه محقــق اردبیلــی چنــد ســالی اســت 
ــته  ــن رش ــد ای ــی ارش ــع کارشناس ــه در مقط ک
ــان  ــان و عرف ــته ادی ــرد. رش ــی پذی ــجو م دانش
یکــی از گرایش هــای پنــج گانــه رشــته الهیــات 
ــته  ــن رش ــد. در ای ــامی می باش ــارف اس و مع
ــده و  ــان زن ــت ادی ــش پیداس ــه از نام ــان ک چن
ــر  ــی ه ــای عرفان ــا نحله ه ــراه ب ــرفته هم پیش
ــورد  ــه ای م ــی و مقایس ــور تطبیق ــه ط ــدام ب ک
ــن  ــود ای ــد. وج ــرار می گیرن ــی ق ــث و بررس بح
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــگاه ها ب ــته در دانش رش
حاضــر کــه عصــر گفتگــو تمدن هــا، فرهنگ هــا 
و ادیــان بشــری اســت قطعــا از رشــته های 

ــی رود ــمار م ــه ش ضــروری ب

زیــرا گذشــته از آنکــه بــه طالبــان اینگونــه 
مباحــث ســعه ی صــدور وســعت نظــر می بخشــد 
ــم  ــز و تفاه ــم زیســتی مســالمت آمی ــه ه زمین
ــه ی  ــال هم ــت آم ــری را غای ــاء بش ــان ابن می
انبیــاء )ع( اســت فراهــم مــی آورد و از جنــگ و 
ســتیز میــان پیــروان ادیــان کــه نتیجــه تحّجــر 
ــف  ــان مختل ــی ادی ــت باطن ــت از حقیق و جهال
ــن رشــته  ــع می شــود. دانشــجویان ای اســت مان
ــکان  ــر ام ــته دیگ ــجویان رش ــد دانش ــز مانن نی
ــی را  ــف دولت ــز مختل ــذب در ادارات و مراک ج
زیــادی  بســیار  نمونه هــای  چنانکــه  دارنــد 
را می تــوان ســراغ گرفــت. امــا اصلی تریــن 
مراکــز مختلــف خدمــات فــارغ التحصیــان 
ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد و 
ــر  ــی و غی ــف دولت ــگاه های مختل ــرا دانش دکت
ــیاری از  ــه بس ــر اینک ــاوه ب ــت، ع ــی اس دولت
مقاطــع  در  رشــته  ایــن  التحصیــان  فــارغ 
ــور  ــون وزرات ام ــی چ ــذب نهادهای ــف ج مختل
خارجــه ارشــاد اســامی و آمــوزش پــرورش و... 

می گردنــد.
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منابع کنکور ارشد ادیان و عرفان

الف( زبان انگلیسی
)Humanipes( زبان عمومی  .1

گزیده ای از دایرة المعارف  .2
)borrones( تافل  .3

بخش هایی از متون انگلیسی  .4

ب( زبان عربی

1. مبادی العربی 
ترجمه سیدعلی 

حسینی یا محمد 
جواد شریف

2. درس اللغۀ و االدب 
از دکتر محمدی

3. آموزش زبان عربی 1 و 2 دکتر 
آذرتاش آذرنوش
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ج(عرفان و تصوف

1. ابعاد عرفانی اسامی 
)آنه مار بی شیل 

ترجمه عبدالرحیم 
گواهی(

2. مبانی عرفان و 
تصوف دکتر قاسم 

انصاری

3. ارزش میراث 
صوفیه دکتر 

عبدالحسین زرین 
کوب

4. تاریخ تصوف در 
اسام دکتر قاسم غنی 

ج2

5. جستجو در تصوف ایران و دنباله آن 2جلد دکتر 
عبدالحسین زرین کوب
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د(ادیان و عرفان

1. تاریخ جامع ادیان 
)جان بی ناس ترجمه 

غلی اصغر حکمت(

2. ادیان 
آسیایی)مهرداد بهار(

3. تاریخ علم کام و مذاهب 
اسامی جلد1 و 2 دکترعلی 

محمد ولوی

4. فرقه اسماعیلیه 
از هاجسن ترجمه 

فریدون  بدره ای

5. ادیان و مکتب 
های فلسفه 

هند جلد1 و 2 
داریوش شایگان

6. طلوع و غروب 
زرتشتی گری 

آر.اس.زنر ترجمه 
تیمور باقری

7. جامعه شناسی 
دینی ملکم 

هیملتون ترجمه 
محسن ثاثی





انجمن علمی ادیان و عرفان 
دانشگاه محقق اردبیلی

حق الیقین 


