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 ،مدرنیته ن ورزیدی،دینپیرامون بینش عقالنی در  نگرشی فشرده

 دین!! اصول و فروع 

 
 پژوهش و نگارش:   پیکار

 

 

 

 
 ۱۹۳۱حمل  ۴۲

 

ی انسان  هانی روی ینورهانای از  و مجموعا  جهان  یییا یک  ، در واقعیت امر ،کیش و آیین، دین

هنی  یاارای یااک رشااپ  از  رساا  راوضاای، ،  عریااری و  یساایری کوشاات   اساات کاا  م  کاارخ کاانک  

را  و آغنز و  نین  احپمنل   تیت آمت  اشین و جننتا کنئینت،آفریی  انسن  در مننیت چگونگ  ،اسنس 

یساان انساان  هاان و یاا  ویاا خ  . و زیسااپآ آنهاان را ارایاا  نمنیاات  زیساات گوناا  هاانی ، واشااین و  تیااتخ هاان 

  انت، یعی  یخ  هانی  از آ  مساپقل از عقال ادین  فراعقل  وهشگرا  ی  ایآ ینور هسپیت ک   هم  

هن یساینر زیاند اسات و ایاآ  هان در میان  انسان  شامنر دیآ اسات. یین ینفپ   و اعپقند عشقاو یر مرینی 

هنی  رشاامنری را در راخ کوشاا  یاارای یاانفپآ  نساا  یاا   ادیاان   وضاای،نت یسااینر مپیاانوت و داسااپن 

را ، موجود ین موجودا   ک  فرا ر از قوانیآ جنری در ینور دییتا کییت. معمنهنی یند شتخ مطرح م 

و ا  رساپ  وانت از راخ  کییت و انسن  م  روای  م  را آفریتخ و یر آ  فرمن  جهن هسپیت ایآ  طریعت

و آرام   امییتای از حس  آ  موجود ین آ  چیت موجود اسپیندخ نمنیت و ی  درج  واکی از و ین آنن  

دارد و  عتاد و صاینت و  وی گ  هنی  مورد نظر ادین  چ   «آفرینندهموجود »ک   یرست درینرخ ایآ

اسات در میان   هان چا   عاتاد و انتازخ آورا  آ  هن چیست و طول عمار و ایعاند و شامنر  یان  اهتاف آ 

 است: مجموع  دیآ از دو یخ   شکیل شتخ ادین  اکپالف نظرهنی یسینر زیندی وجود دارد.

دسان یر و  و دومانت ک  ی  نن  هست هن و اصاول یاند میشاونت،  ی اعپقندیهن هن و گزارخ آموزخ  اول، 

هتاینت عمل  ، اکالق  و ارزش  هسپیت ک  یر  نی  آموزخ هن ومؤلی  هنی اعپقاندی اساپوار شاتخ انات 

ک  ی  نن  ینیت هن و ین فروع دیآ، یند میشونت ک  در ماورد هار کاتاد در آییاتخ هان ی،ا  هانی  کاواهی  

کییاات  اان  نسااخ  یاارای دری معمنهاانی  هاانی اعپقااندی  ااال  م  یاان  مخپلاای، ایااآ آموزخدر ادداشاات. 

گانخ یا  همان   کییش و میبه هانی دیگاری مننیات  واژخ فراه  کییات. ،چ  دری نشتن  استهسپ  و آن

 «آسیاانی»دیاآ یان اصاطالحن  رونات. هنی  از یاک دیاآ یکانر م  معی  دیآ و گنخ ی  معی  زیرشانک 

ننماات  م  خییداآمااتخ و مااتع  ایااآ اساات کاا  هاار چاا  آوردخ از طاارف آنچاا  وی  ی پیییام ر اساات یعیاا 

ینشااات. از  نیسااات یعیااا  حنصااال افکااانر و عقنیااات یاااک انسااان  م  «آسیییاانی»سرچشااام  گرفپااا  یااان 

کا  هما  از  هیای ابراهیایی . دینهانی ایراهیما  نان  یارد  وا  از دیآ هنی جهن  م   ریآ دیآ گسپردخ
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. اسییالم، محیییویی و یتودییییاناات از  گیرناات عرنرت رچشاام  م س خییاور میانییهیااک ریشاا  و میطقاا   

 نیز از ایآ دسپ  و از ادین  نویآ هسپیت. بابی و بتائیهنی  دیآ

نان   کنفوسیوسیگراییو آیایآ  بوداگرایی، هنیدوگرایی وا  از  هنی یزرگ دیگر در جهن  م  از دیآ

 ادین  معپقت ی  منوراء طریعت ینشایت. ایآرست  ور نیسپیت ول  ی  نظر م ادین  لزومنً کتام،ایآ یرد.

و جااز  گری، مترپرسییتی گری، مییانی زرتشییتیهاانی کهااآ فااراوا  دیگااری نیااز وجااود دارد مننیاات  دیآ

یاان یاار شاامرد   عاانریی رایااط در ار راانط یاان دیااآ  صییور بنیییانی  یییا  دینیییدر  امییید دورکییی  اییهاان.

)  «گیجاات کاا  در قنلاام علاا  نم دیااآ یاا  م نیاا  دیااتگنه  اعپقااندی در رایطاا  یاان مااواردی »همچااو : 

دیااآ یاا  عیااوا  دسااپگنه  یاارای  یظاای  روایااا یاان موجااودات کاان  همچااو  کااتاین ، » ( 2دورکییی  

 اردازد و دیاآ را یاتیآ گونا   ی  رد ایاآ  عانییر م  ( 93) دورکی   «شینطیآ، فرشپگن ، ارواح و...

نل مریاوط یا  اماور تهاو   ای همرساپ  از ینورهان و اعما کیت: دیآ عرنرت است از دسپ   عریی م 

)مجزا از امور ننسو  ( ک  ایآ ینورهن و عقنیت هم  کسنن  را ک   یرو آنهان هساپیت در یاک اجپمانع 

  ( 39) دورکی  .کیت اکالق  واحت ی  نن  امت مپ،ت م 

" قوی  ریآ و مه   ریآ عیصر ای کا  از جهان  گتشاپ  یارای کنفا  یشاریت یانق  منناتخ  و یهپاریآ 

ن و قتی  است، دیآ است، ک  اکیو   ه  ی  قوت کود در دنیانی جتیات حراور دارد و دل ها نمند عنل 

و مپوج  کود کردخ است. از سوی دیگر جهن  جتیت واجت عینصاری  مغز هنی یسینری را معطوف

اساات کاا  در  اانرخ ای از مااوارد یاان جهاان  قااتی  و انتیشاا  دییاا  همخااوان  و ساانزگنری نااتارد.  القاا   

مهم  در ایآ زمیی  صورت گرفپ  است. ایآ  الق  یرای یعر  هان  یا  معیانی نسا  یسینر جتی و 
 دانشمیت نگلیس   Whitehead،ول وایپهتق عیآ حنل، ی و لغو یک  از دو طرف  معندل  یودخ است. در 

ک  سنل هن در دانشگنخ هنرورد  تریس میکرد، یرکورد عل  و دیاآ و یان جهان  جتیات و جهان  قاتی ، 

ی  وجود آورد. ایاآ یرکاورد یارای دیاآ دارا  مصایرت نراود، یلکا  فرصاپ  یاود  ان یا   فرصپ  را 

مپاانع کااود یاان دقاات ییشااپری ییگرناات و ساارمنی  کااود را مااورد  وجاا  مجااتد قاارار دهیاات. انساان  هاان 

معمولآ، از مترنیپا  یا  میاوخ هانی مترنیپا  و یان امارخ هانی جهان  جتیات نظار دارنات و ریشا   هانی 

تر  را کمپر مورد  وج  قرار میتهیت ک  یرهن  آ  نیز کیل  روشآ است. انسن  مترنیپ  و جهن  م

هن ی   عریر سندخ کود شن ، عقل شن  ی  چش  شان  اسات، یعیا  آنچا  را کا  ما  ییییات،  یهان مپوجا  

ظواهر  تیتخ و مؤلی  هنی ییرون  آ  هسپیت و  یرامو  اصول و سرشت درونا  و منهیات تا ا  آ  

یرای هم  مرد ، در واقعیت امر ریش  ینی  و نقم زد  ی  اصول، کنری است کییت. کمپر انتیش  می

 ک  دیر  ر و سخت  ر صورت م   تیرد. 

شنیت مین  جهن  قتی  و جهن  جتیت،  ینوت هنی ییشمنری وجود داشپ  ینشیت، من در ایاآ جان  یهان یا  

وساید، غایا ،  ت ک  عرنر یت از : چهنر  ینوت یییندی اکپین کواهی  کرد  ن مورد یررس  قرار گیرن

جهن   یهن ی  معینی در و دیوار و دانست ک   باید.  مفاهی )  تصورا (، و پیش فرضتا) تصدیقا (

سر و صورت ایآ طریعت نیسات.  انسان   یهان موجاودی اسات کا  عانلم  مپعلاق یا  کاود دارد. هار 

نن  اسات کا  حیوانانت ها  در آ    جهاکتا  از من یارای کاود عانلم  داریا . جهان  و طریعات ییرونا

. ایاآ جهان  یارای حیوانان   ان هیاوز ماتر  نا  شاتخ اسات و هار گاز نخواهات شات در زنتگ  م  کییات

صااور   آنهاان هاا  در ایااآ جهاان  زنااتگ  ماا  کییاات کاا  در و دیااوار  نااو شااتخ اساات و هاای  کااس هاا  

زنتگ  میکییت. و  یهن نمیپوانت یگویت ک  گوسییتا  ه  متر  شتخ انت در صور   ک  در جهن  متر  

انسن  است ک  جهن  دارد و از ایاآ رو میپوانات یگویات کا  جهان  انسانن  ماآ  انزخ و ناو شاتخ اسات  

در یکا  از آیانت قارآ  در  زیرا انسن  در  چهانر چیازی کا  یار شامردی ، یان حیوانانت  یانوت دارد.
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ََدَ  الهُدُ  َكاَن النَّاُس أُ  سورخ یقرخ، در ی،  از آمت   ینمررا ، آمتخ است :  ًً  َد َد ََ مًَّة َواِحد
ََُكددُا اِلِاحَدداَل َِددامَِبِّ لِددَيِنُاَا ََدددِ َ النَّدداِس  َُ َم ََ َوأَمددََ َِوِو ََ َوُمندد َِو دد النَِّ يِّددَ  ُمَ رِّ
َِ َمددا َ ددا ِْدُكُا  دد َِ ُددفَُ ِمددَ ََد ََ أُْو َِو َِ ِ يددِ  َِأَّ الَّدد ِ يَمددا اِتحَدَهُوددفاِ ِ يددِ  َوَمددا اِتحَدهَدد

ََ اِمَددبِّ اِل َديدِّنَدداُ  َدَ  ََ َِمنُددفاِ ِلَمددا اِتحَدَهُوددفاِ ِ يددِ  ِمدد َِو ََه الهُددُ  الَّدد ددنَدُكِا  َدَكدد ِغيًددا ََديدِ
َِي َمَ َوَرا  َََِل ِصََاٍط مُِّسَحِقياٍ   (212:2) َِِإِذمِِ  َوالُهُ  وَدِك

. پیام ران آمدند و این امی وا د را بر آشفتند و میان شیان تفیاو  و " مردم هاه امی وا د بودند

) سیوره ." .......................ول ایجاد کردند و آتش نا هاواری را در خرمن تعادل زندگی زدندتو

ک  آ   ننهمواری در کارمآ انسنن  از آ  جن شروع شت   یکر،  عقل و  تیر جهن ( 219بقره، آیه 

  در مین   عندل زنتگ  افپند. حیواننت هیوز ه  دسپ  ) امت ( واحت هسپیت، و از همیآ سرم است ک

و مپیکری نیز در ییآ شن  ظهور نکردخ است ک  مین  شن  اکپالف را ی  مین   شن   ینمرری نیست

ینعا  رشات و  کنمال   ن ایآ چیت دساپگ  هان در میان  آنهان آورد و در مین  شن  چیت دسپگ   یتا کیت

دارد امان آ  و شانیر یرکا  هان گوییات کا  در میان  آنهان نیاز یازرگ یخانطر قیاندت وجاود  شن  شود.

نیست یلک  حسا  و انگیازخ ای اسات، کا  دارای دیگار انتیشا  ینشات و یان آییاتخ  دیگر قیندت عقالن 

 آنگون  ک  مولوی گویت:  نگری داشپ  ینشیت. 

 پیش از ایشان ما هاه یکحان بودی 

 ما نیک و بدی  که   ندانحتی کس           

 روانبودی   در جتان و نیکو   قل                 

 چون هاه ش  بود ما چون ش  روان                      

 بیا صافی   شو   دور َغش   ای  گفی                           

  272-282مثنوی، دفتر دوم، ابیا ،   

در ایآ زمنن  ک  حینت یسر م  یری ،  زنتگ  انسن  هن یا  گونا  ای آماتخ اسات کا  شام و روز از 

ین طالی اصل، در رقنیت مپتاو  قرار دارنات و  ) نن کنلص(،ارنت، و طالی قلمه   ینوت چیتان  نت

ایآ طالی قلم و نن کنلص یر طالی اصیل فخر ما  فروشات و میگویات ماآ و  او یکا  هساپی  و چا  

 ینو   ین ه  داری . امن طالی اصل در جواب طاالی یاتل ما  گویات، صارر کاآ  ان روز شاود، آنگانخ 

   کتا  من در چ  احوال  قرار داری . مولوی در زمیی  م  گویت: شود کروشآ و معلو  م  

 عرض او خواهد که با زی  و فر اسی         اک ر اسی   عرض روز   قیامی پس 
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 رسوایی اسی نوبی   عرضش    وزر           هر که او چون هندو بد سودای اسی

 ) مولوی(    نقاب هاچون   ش ی  جز   نخواهد او             آفتاب هاچون  روی   ندارد   چون 

، نیز  ن حتی مشنی  ی  ایآ ییای  سارودخ ای دارنات کا  ماتاکرخ و مرنح ا  درکات  یانور ناصر خحرو

چینر و کتو یآ، ینز نب دادخ و رقنیت سنل  و ننسل  ، اصل را از فرع ، سرخ را از نان سارخ و حیقات 

 عیی  را از حقیقت غیر عیی ، ینز نب دادخ است: 

                                                               چناری کدو بنی          ای که زیر  شنیدهن

                                                  بر رسی و بردوید برو بر به روز بیحی؟

                                       ای؟ پرسید از آن چنار که تو چند ساله

 ی                       گفتا دویحی باشد و اکنون زیادتی اس

        خندید ازو کدو که من از تو به بیحی روز

 بر تر شدم بگو تو که این کاهلی ز چیحی

 او را چنار گفی که امروز ای کدو 

 با تو مرا هنوز نه هنگام داوری اسی

 فردا که بر من و تو وزد باد مترگا

 ؟که از ما دو مرد کیحی آنگه شود پدید

آفپنب ی   عریر مولوی،  ین در آمات   یانمررا  ، یا   عریار قارآ ،  آ  اکاپالف و  یانوت را  بر آمدن  

در جهن  انسنن   انتاکت  و نان هماواری را  تیات آورد، و یاتیآ  ر یام مان از عانل  حیوانانت مپمانیز 

ون  من است و ن  عنل  ییارو  مان. از نظار شتی . عمتخ آنچ  ک  ی  من یر م  گردد، عل  و کنئینت در

عنل  ییرون ، من ین سنیر جننورا ، حیواننت و گینهن ،  ینو   نتاری  و هم  در دنین زنتگ  یسر م  

 یرنرد، ین زمسپن  و ین  نیسپن  شود، یرای هم  است. و اگر ینرا  و ین یرف   یری 

 

  :  واژٔه دینریشه شناسی  

یودخ است.* (یای مجتول)با  دیآدارد و در فنرس  مینن  ه   دری  -رس ای فنریش    ،دیآواژخ  
[۵]

 

آمااتخ دیااآ در گن هنیاا  معاانن   «دئنییا»مکاارر واژخ   اوسییتاهاانی  و گن هاان و دیگاار یخ  سننسااکریتدر 

است و یمعیا  اکیار دیاآ یکا   کصنیص روح ،  شخص معیوی و وجتا  یکنر رفپ  مخپلی کی ،

از قوای  یجگنن    ینطآ انسن  است
[۶]

گیرد. کاود واژخ  ریش  م  َدئِنا اوستاییواژهنی دیآ از واژخ  

واژخ  دئین یا  معیا  دیاآ  اوستارست. در  ی  معی  انتیشیت  و شینکپآ م  «دا» کنرواژخی  ریش   ادئن

 پارسیی میانیهو نیاز  زبان اوستاییدر است.  و نیز نیروی ایزدی ینزشینس  نیک از یت گزار  شتخ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-5#cite_note-5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-6#cite_note-6
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رداری کاوری  مننیات: دیاآ آگانه ، دیاآ ی ا هان(ی  گونانگون  از ایاآ واژخ یار م  ی  همکردهان ) رکیم

ییسات و یاک  یشیتتای )نان  شاننزدهمیآ یتشات از دیین یشیی)کردار دینی(،  دینکرد)ناایش دینی(، 

اسات کا  یا   گویات کا  از واژخ دئیان گرفپا  شتخ الرپا  نظریا  دیگاری نیاز م  و جاز اییهان. (اوستاگنن  

کیات  در ماورد دیاآ ی، ا  م  قلایروی وجیداندر کپنب  کوب ع دالوحین زرین.  معینی وجتا  است

هانی فرهیگا ، اعپقاندی و ای از نظنم دیاآ مجموعا  هن اسات. ک  دیآ در اصل همان  وجاتا  انسان 

گانخ یا  ارزشاهنی  هنی  است کا  یان ایجاند نمندهانی ، انسان  را یا  ارزشاهنی روحانن  و جهن  ییی 

رنات تهت. ییشپر ادین  ین شرح رواینت، الگوهن، سیآ و  نریخهنی مقتسشن  قصت دامعیوی ار رنط می

ک  ی  زنتگ  معین دهیت ین ی  هساپ  شینسا  یدردازنات. آنهان منیلیات  ان اصاول  اکالقا ، دییا  یان یاک 

گانه   ی منهیات انسان  و جهان  هساپ  ارائا  دهیات.ا هنیشن  را درینرخ یهپری از ایتخ سرک زنتگ 

 شخصا  کا  جیرا  د، امن دیآ ین ینورشوعپقندی اشپرنخ گرفپ  میی دیآ ین ایمن  ین نظن  اا اوقنت واژخ

ی عموم  دارد مپینوت است. اک ر ادین  رفپنرهنی  همچو  مراحال سالوی روحانن ،  عرییا  کا  ا

ین کتمن   کا  یا   مبه ی یروا  ین اعرنی همن  دیآ از آ  دارنت، مجنمع عموم ، نشسپهنی میظ  

و  ن ییان شاتخ()چ  طریع  ینشت یامکننهنی مورد احپرا   انجام میشودمیظور حل مشکالت ین عرندات 

هان،  ک دیاآ همچیایآ ممکاآ اسات شانمل آیایآی شونت. اعمنل متهر ین کپنیهنی مقتس سنزمننته  می

ف، مراسا   مراس  یندیود از نعمپهنی یک کتا ین کتاین ، قریننیهن، جشایهن، ضاینفپهن، ییخاودی،  شارم

هانی  ر جیرا ، رقص، کتمنت عموم  یان دیگا تفیآ، کتمنت ازدواج و نکنح، مراقر ، موزیک، هیر

اسات.  ی دیآ فراکور فرهیگهنی مخپلی اشکنل مخپلیا  یا  کاود گرفپ  سع  و فرهیگ  انسن  شود.

انت در حنلیکا  ادیان  دیگار یار اعمانل  کیا  دارنات. یرکا   ن   أکیت را یر ینورهن قرار دادخیرک  ادی

عنلیپهانی جمعا  ادین  روی  جرییانت دیاتاری، ایمان  فاردی  مرکاز دارنات در حنلیکا  دیگار ادیان  ف

 یییا  یت، ینیت ی  قننونهن و جهان کییت ک  جهنن  هسپتانیت. یرک  ادین  ادعن میمی دیی  را ارزشمیت ر

ی یک گروخ کانمالً مشاخص یان م،اتود ¬شن  اعپقند داشپ  ینشیت، در حنلیک  ادین  دیگر فقا یوسیل 

ننهنی عماوم  همچاو  آماوز  دهیت. در یسینری از جنهن دیآ ین سنزم¬فعنلیپهنی کود را انجن  م 

شینسنن   است. انسن  ا م سینس  آمیخپ  شتخو  رور ، ییمنرسپننهن، کننوادخ، حکومت و سلسل  مر

رسات یکا  از کمکهانی  کا  دیاآ واضح ی  نظر می»کییت: اظهنر می م ل جن  مونوگن  و  یپر جنست

، مشکال   کا  مها ،  نیاتار و ی  من میکیت  ن انجن  دهی  درگیر شت  ین مشکالت زنتگ  انسنن  است

ییات کای انجان  ایاآ کنرهان یا  مان کماک میغیرقنیل  ،ملیات. یاک رو  مهما  کا  ینورهانی دییا  یار

ی چگونگ  و چرای  ایآ جهن  است ک  ین کینر ه  قرار ا هن درینرخ فراه  آورد  یک دسپ  از ایتخ

هنیشان   سانزگنر کییات و یان یات اقرانل یشان  تهات کا  کاود را یان نگرانیهنآنهن ی  انسننهن اجنزخ می داد 

انات دیاآ را یا   موضوع را ماورد مطنلعا  قارار دادخ یرک  مطنلعنت آکندمیک ک  ایآ رویرو شونت.

ی سر نسری، ینورهنی انت: ادین  جهنن ، یک اصطالح  است ک  ی  فرهیگهن س  یخ   قسی  کردخ

کیاات و جیرشااهنی کاان  اشانرخ می روههاانی دییا  فرهیگاا کیات: ادیاان  یااوم ، کا  یاا  گملا  اشاانرخ می

یاک ی آکندما ی  یشارفپ ا ورهنی  انزخ  وساع  ینفپا  اشانرخ میکیات. یاک نظریا متهر  جتیت ک  ی  ین

ی اعمانل معیاوی و ا   دیآ یک میهو  جتیتی است کا  هما گویت کدیآ، سنکپنرگرای  اجپمنع ، می

ت یاک سیساپ  میظما  یا   یسایر تانات کا  همننیایک متل  شری  ی  دیاآ ایاراهی  می عرندی  یروان  را

رای فرهیگهانی کیت، ییانیرایآ دیاآ، یعیاوا  یاک میهاو ، یایت و دفنع از وجود انسنن  کمک میواقع

 ری  ن یرای سیسپمهنی  ک  سنکپنر سندخانت، ی ی چییآ سیسپم  یین نهندخ نشتخا غیرغری  ک  یر  نی 

جنمعا  “ ی  معینی religionرانسوی از واژۀ ف دیآ است. دارنت ی  صورت ننمینسم یکنر یردخ شتخ

احپرا  یا  چیازی مقاتس، احپارا  یا  “ی  معینی  (religio)اس   religionemو واژۀ ت یآ ” دیی 

هنی اصال   دارد، ریش  religioریش  در واژۀ ت یآ ”(  عهت، رایط  ییآ یشر و اله  هن“، ”اله  هن

است، یعی   یسیر میساوب  le-ligareی  آ  ننمشخص هسپیت. یک احپمنل، ریش  ینی  از واژۀ مشن

"انتخاب کردن"، "دوبیاره در میهو   lego)دوینرخ( و  reیعی   "خواندن"، Legoی  سیسرو ک  
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سانزد.   وهشاگرا  معنصار مننیات  ان   را یها  مار را م  مرور کیردن" ییا "بیا ا تییاد اندیشییدن"

را احپمانتً از  رابطیه داشیتن""پیونید داشیتن،  Ligareهنر ور و جوزف کنمپ یل ریشا  یانی  از

ساانزنت کاا   میساار م  " رابطییه داشییتن" ligare) دویاانرخ( و  re،یعیاا  re-ligareواژۀ  یشااونتی 

ِسیت آئوگوسپیآ آ  را حنئز اهمیت سنکت، ک  الرپ   س از  یسیر تکپننپیوس قرار گرفات. کانریرد 

شاود:  هنی رهرانن  م  ت فرقا قرو  وسطنی  جنیگزیآ مسلک ین طریق  در  عیایآ جواماع مپ،ات مننیا

های دالئیی گوسیفند نیر آسییاانی توسیی شیوالیه در دیین آویییس  "در میورد آآییینآ جایو آوری پشیی 

، واژۀ ت ایآ  "religion"زین  شینس منکس مولر معپقات اسات ریشاا واژخ انگلیسا   شنوی ". می

religio ، نطننا  دریانرۀ موضاوعنت در ایپتا  یهان در معیانی " احپارا  یا  کاتا و الها ، انتیشاا م،پ

داشاات ( یاا  کاانر  بییر "پشییتکار"الهاا ،  قااوا") کاا  یعااتهن سیساارو آ  را ریشاا  یاانی  کاارد کاا  دتلاات 

هانی دنیان از جملا  مصار، ایارا ، و هیتوساپن  را در ایاآ یرهاا  رفت. منکس مولر اک ار فرهی  م 

 "شرع"  نن  دارد،  نریخ  دارای سنکپنر قتر   مشنی   وصیی کرد. آنچ  ک  امروزخ دیآ ینسپنن

 رجما  کارد، ولا  ممکاآ  "دیین"هن دارای واژگنن  هسپیت ک  م   وا  آنهان را  اک ر زین  ینشت. م 

ای یرای دیاآ نتارنات. ما الً، واژۀ  هن هی  واژخ است کنریردهنی مپینو   داشپ  ینشیت، و یعر  زین 

سات. در جیاوب آساینی  رجم  کردنت ک  ی  معینی شارع ا "دین"را گنه   ،dharmaسننسکریت 

ینسپن ، مطنلعا شرع شانمل میانهیم  مننیات رینضات کشایت  یارای رسایت  یا   قاوا و انجان  آداب و 

و  "قیانون امرراتیوری"رسو   شریین   و عمل  یود. در ژا آ قرو  وسطنی ، رایطا مشنیه  ییآ 

مینیع مسپقل  از قترت است، ول  ایآ قوانیآ یعتهن ی   وجود داشپ  "قانون بودایی"قننو  جهنن  ین 

وجااود نااتارد، و یهودیاات یاایآ  "religion"در زیاان  عرااری، معااندل دقیقاا  یاارای   رااتیل گشااپیت.

شاااود. یکااا  از میااانهی  اصااال  آ ،  هااانی دییااا ، ملااا ، نااا ادی، یااان قاااوم   مااانیزی قنئااال نم  هویت

"halakha"   ند و شود، ک  راهیمنی انجن   کلیای دییا  و اعپقا  رجم  م  "شرع"است ک  گنه

ینشت. اسپیندخ از اصطالحنت دیگر مننیت اطنعت از کتا یان اساال   هنی زنتگ  روزمرخ م  اک ر جیر 

 ینشت. هن و واژگن  کنص  م  نیز یر مرینی  نریخچ 

 :  ها خاستگاه

ا . ا ساااپنیآ ، کشااای  رشاااپا  هنی دیاااآ وجاااود دارد. ِگاااِرگ هنی زیاااندی در ماااورد کنساااپگنخ نظریااا 

لزومنً اک ار ادیان  یازرگ دنیان مرپیا  یار ایاآ  دارد ک   اظهنر م نخ هنروارد، در دانشگ شینس  انسنن

 وانیت نشننا عتالت در مانوراء الطریعا  ینشایت کا  در  اصل هسپیت ک  موجودات و نیروهنی اله  م 

رسات  طریعت قنیل رؤیت نیسپیت. ی  عقیتۀ انسن  شینسان  جان  موننگان  و  یپار جنسات ، یا  نظار م 

انت، همننطور ک  ییی   یانمرر صانحم  هنی  جتیت حینت ظهور کردخ دنین ی  میزلا نهرتاک ر ادین  

کیت  افرادیک  ی  دنرنل  نس  جنمع  ری یرای مشکالت کود  کرامت،  صورات افراد را  ،ریک م 

انات. افاراد صانحم  هسپیت یی  از آنک  احسنس کییتاعپقندات روزانا  ایاآ مشاکالت را یوجاود آوردخ

رست کلیت دسپینی  یا  موفقیات یلیات  انت. ی  نظر م  هن و مینطق دنین ظهور ینفپ  اک ر زمن  کرامت در

ار رنط نسر  ین  ینمرران  دارنت ک   -هن ین  أایری  قریرنً یلیت متت همراخ هسپیت و اک ر نهرت -متت 

اسات کا   کییت، ولا  ییشاپر یان افازای  گروها  از حنمیانن  مار را ین  ر یم حیرت انگیز ظهور م 

  وانیت نهرپ  را رسمیت یخشیت. م 

  :  ادیان مختلف اسادیرخاستگاه

یرای آشینی  ین دیآ ینیت ایپتا ین میهو  اسطورخ آشین شت زیرا چیننچ  ک  م  دانی  یسینری از داسپن  

هنی  ک  در دیآ عیوا  م  شونت م ل   آفریی  اولیآ انسن  ، مرگ و ... ریش  در  نری  و اسنطیر 

یاا   ( Historia)قااو  دارناات. اسااطورخ کلماا  ای معاارب اساات کاا  از واژخ یوناانن  هیسااپورین  یااک
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گرفپاا  شااتخ اساات. یاارای ییاان  میهااو  اسااطورخ گ در زیاان  هاانی  "جسااپجوگآگنه  و داسااپن "معینی

ی  معینی افسنن  و قصت و شارح و کرار اساپیندخ شاتخ است.اساطورخ را  "Myth"ارو نی  از واژخ 

رگتشاپ  مریاوط یا  فراساوی جهان  ماندی و ملماوس دانسات  کا  معماوت اصال آ  ینیت داسپن  و س

معلو  نیست. در اسطورخ وقنیع دورا  اولی  آفریی  نقل میشود. ی  عرنرت دیگر سخآ از آنست ک  

چگون  هر چیزی  تیت م  آیت و ی  هسپ  کاود اداما  میتهاتی ایاآ دقیقان یاک ساوال فلسای  اسات امان 

هن ی  ایآ سوال از طریق  خایالت  نسا  میتهیات نا  از روی میطاق. شخصایت اسطورخ هن و افسنن  

 شاکیل میتهیات و هماوارخ هنلا  ای از  قاتس    )کاتاین (هنی اسطورخ را موجاودات مانفوط طریعا  

قهرمنناان  م راات آناارا فراگرفپاا  اساات. اسااطورخ نمااند دورا   اای  از داناا  و نمااند و نشاان  مشااخص 

ساانطیر هاار قااو  و ملپاا ، معاارف  ،ااول شااکل زنااتگ  ،دگرکااون  روزگاانرا  ینسااپن  اساات.  ،ااول ا

سنکپنرهنی اجپمنع  و  ،ول انتیش  و دان  است.در واقع اسطورخ نشننگر یاک دگرگاون  یییاندی 

در  وی  ینترونتخ تهآ یشر است. اسنطیر روایپ  است ک  از طریعت و تهآ انسان  هانی نخساپیآ 

دوسات. ننگیپاا  نگااتری  کا  اسااطورخ ریشاا   اانریخ   ریشا  میگیاارد و یرآمااتخ ی رایطا  دوسااوی  ایااآ

دارد.یعیاا  اگاار از دیاات ساانکپنری یاا  اسااطورخ هاانی جوامااع مخپلاای نگاانخ کیاای  یااک چیزهاانی  از آ  

جوامع را در روزگنرا  دور میعکس میکیت.در آییآ هنی  انسن  از گینخ کلق میشود  م ال در اوسپن 

مشین و مشینن   ایآ اسطورخ مخصاو  زمانن  اسات کا  ، انسننهنی اولی  دو گینخ یودنت ی  نن  هنی 

انسن  کشنورزی را م  شینکپ  و در واقع روی  گینخ را مییهمتک   خ  میارود زیار کانی، در ما  

آیت و روی   یتا میشود و گینهن  ایجند میشونت.یینیرایآ فکر میکیت  شاکیل انسان  ها  در آغانز م ال 

سنکپ  میشود م ال در اسانطیر مصار ینساپن  حپا  یکا  از  گینخ یودخ است.در آیییهنی  انسن  از گل

کتاین  ، آد  را از گل درست میکیت و میررد در کورخ کورشیت ما   ازد و آد  را یوجاود ما  آورد  

یعیاا  در واقااع سااینل گری.یعیاا  ایااآ اسااطورخ مخصااو  دورخ سااینلگری اساات. س یااک اسااطورخ 

معیانی  انریخ  دارد. دیگار اییکا  اساطورخ یرای دورخ کشنورزی است و یک  یرای ساینلگری.ایآ 

روی هوا  یتا نمیشود، اسطورخ در جنمع   یتا میشود، مردم  هساپیت کا  اساطورخ را کلاق میکییات، 

یینیرایآ اسطورخ ین آ  مرد  ار رنط دارد. وقپ  ین مرد  ار رنط دارد یعی  ین  نری  ار رنط دارد ، یان 

اسطورخ معینی  نریخ  داد ی  شرط  ک  لاواز  آ  کانر در  جنمع  ار رنط دارد یینیرایآ م   وا  ی 

اکپینر ینشت م ال نرنیت اسطورخ را ین  نری  امروز  صویر کرد.یک اسطورخ کهآ ینیت جنی  انریخ  

کااود  را  یااتا کیاات. یاا  عیااوا  نموناا  اسااطورخ ضاا،نی در شاانهینم  فردوساا  دورخ ای را روایاات 

یاار هماایآ میطقاا  ای کاا  اکیااو  ایاارا  ننمیااتخ میشااود ،  میکیاات کاا  زنااتگ  اشااپراک  یااودخ اساات یعیاا 

جوامع اشپراک  غلر  داشپ  انت، یعت یوا  یوا  سیر  نریخ  ایآ هن را ی  طرقن   شت  سوط میتهت 

و جمشیت ین جمشیت  نریخ   یتا میشود. یعی  قوم  ین جمع   یتا میشونت ک  ی   مرکز اروت اعپقاند 

طرقن   شت  رسننتخ است. یرای مطنلع  کنمل  ر درینرخ موضاوع  دارنت. فرگشت زنتگ  آنن  را ی 

ض،نی ک   وسا فردوس  ک  کود از طرقنت مرفه  یعیوا  دهقننن  یودخ و از جنمع  طرقن   سود 

م  یردخ ی  عیوا  منردو  شینسننتخ شتخ است ی  مپآ سخیران  احمات شانملو در دانشاگنخ یرکلا  و 

   کییت.کپنب ض،نی اار عل  حصوری مراجع

 به دور خالصه برای انواع اسطوره ها تعاریف زیر موجود اسی:

واکیشاا  اساات از ناان وان  انساان  در مقنیلاا  یاان درمننااتگ  هاان و ضااعی او دریاارآورد   خ، اسااطور• 

آرزوهن و همچییآ  رس از حوادث است. انسن  هن هموارخ در مقنیل یسینری از  تیاتخ هانی طریعا  

رگتشااپ ( ییاانیرایآ  یهاان راهاا  کاا  همیشاا  آناان  را امیااتوار نگاانخ ضااعیی یااودخ اناات )یاا  کصااو  د

میتاشپ  سنکپآ اساطورخ هان و کاتاین  و مپوسال شات  یا  نیاروی آنان  یاودخ اسات.الرپ  دریرکا  از 

جوامع  عتاد انگشت شمنری از افراد ی  جنی اکپیان یا  نیاروی اسانطیر و کاتاین  موهاو  از نیاروی 

نرخ انتیش  میطق   یرامو   تیتخ هن  رداکپیات و علا  را  نیا  ریازی  یکر کود اسپیندخ کردنت و ی  چ
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کرنت، اگر یشر امروزخ یتیآ سطح از  مت  و  کیولوژی رسیتخ است نپیج  شک کرد  همیآ  عاتاد 

انگشت شمنر )در ادوار مخپلی  نریخ ( در ییین  هنی فکری جنمعا  و  اال  یارای  غییار نگار  

  خ است.کود نسرت ی  م،یا  یرامو  یود

اسطورخ داساپن  و  جسام  از احسنسانت آدمیان  اسات. کرار ایاآ داساپن  هان کا  در قنلام آداب و • 

رسو  سیپ  و مراس  هنی آییی  یرگزار میشود ی  آدمین  واقعیت و حقننیت م  یخشت. و در نهنیات 

 ی  او  وه  یهپریآ موجود هسپ  یود  را میتهت.

ر است.در گتشپ  انسن  ی   یروی از  خیال و کیجکانوی کاود اسطورخ نشنن  ای از عت  آگنه  یش• 

و ی  ایآ  ر یم ،  خیل را ین واقعیت هان  یونات ما  داد در  یرای رویتادهن علت و انگیزخ م   راشیت

واقاع  مانم  اساانطیر ، افسانن  هاان و ادیان  یاار  نیا  همایآ  خاایالت زادخ شاتنت.در یااک کاال  اسااطورخ 

 یرامون  ین امور فراطریع  است.انسن  در  ریایآ  تیاتخ هانی  کا  یا   الش  یرای یین  واقعیت هنی 

علپشن  واقی نرودخ، یا   عرییارات فراطریعا  روی آوردخ و ایاآ دقیقان زمانن  اسات کا  هیاوز دانا  

 یشری  وجی  کییتخ حوادث  یرامون  ا  نیست.

  :  های دینی نتضی

در ماورد دیاآ شینسا   طریقا ، اعپقاند  ،قیق دانشگنه   ،۰۲و  ۹۱در قرن  های بزرگ دینی گروه

 قسی  کرد. ین ایآ وجود،  ،قیق اکیر  نکیت دارد ک   "ادیان دنیا"هنی فلسی  ی  نن   دیی  را ی  مقول 

شونت و اییک  انپسانب  ،قیاق یا  فلسایا   منم  ادین  لزومنً ین اصول مپینقر  از یکتیگر  یکیک م 

ینشات.  ت فرهیگا ، سینسا ، یان اجپمانع  م،اتود م کن ، ین حپ  نهرت دیی  معیآ ی  جنی منهیا

دهت ک  یهپار اسات دیاآ را  تیاتۀ اانیپ     وه  روا  شینس  فعل  درینرۀ منهیت دییتاری نشن  م 

ینشاات. لاااتا فهرساااپ  از  )یعنییی "ادییییان" (تکاار کااارد کاا  ینیساااپ  مپماانیز از هیجنرهااانی فرهیگااا  

ای مخپصرساانزی مهمپااریآ اااارات هنی دییاا  کاا  در ایااآ یخاا  مطاارح گردیاات،  ااال  یاار نهراات

ای و فلسی  در جوامع م،ل  است، ول  ی  هی  وج   وصایی کانمل  از  مانم  جواماع دییا   میطق 

 دهت. ینشت و مهمپریآ اصول دییتاری فردی را  وضیح نم  نم 

 :  انتقادا  از دین

را چالشیی بیرای  برخالف عل  که رازهای ناگشیوده»یر ایآ ینور هسپیت ک   ینورا    یسینری از ی 

نوشته  ۹۵۱، صفوه پندار خداکتاب ) «.کند ها را تقدیس می یابد، دین فقی ناشناخته گویی می پاسخ

ول  ایآ موضوع را عنلمان  دییا  ادیان  مخپلای ماآ جملا  اساال  و یا  کصاو   (ریچارد داوکینز

کا  اسات و دتیال  هان کییت چو  مسئل  ی ت ادری گری یسینر در میان  آ  عنلمن  دیی  شیع  رد م 

 کییت. هن  قتس قنئلیت یین  م  مپعتد و م،کم  یر اارنت حقنیق  ک  یرای آ 
(

کتاب انحان و ایاان اثیر 

مرتضی مطتری( 
. 

کوشایت  هن م  هنی  از انسان  هن را ایآ م  دانیت ک  گروخ یرک  علت وجودی دیآ

اناات  وضاای،  ارائاا   کااود  وضاای،ن   یاارای آ  نینفپ  کااردکاا  هیااوز یاان عقاال و  هنی   تیااتخیاارای 

، هان عندت، ی  مراس ، نینزای از  چییآ ی  کنطر درج  از کود و ه  حینظتهن ی  میظور  دهیت.انسن 

 شود. هن دیآ ننمیتخ م  آورنت ک  مجموع  آ  هنی  رو م  کرد  قربانیو  ها التااس، دعاها
[۱۱]

 

دانیت. است ک  یسینری آ  را فرض  م  «ماوراءالط یعتای»سن  یرای  منس ین کوش  ان دین
[۱۴] 

 :  اصول و فروع دین چیحی؟ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-11#cite_note-11
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86#cite_note-12#cite_note-12
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 غییارات و  ،رییانت شاونت  منمي ادین  الهي همچو  مسی،یت و یهودیت قرل از آنك  دساپخو   در

مي  وانی  دو یخ  كلي را در آنهن و نیز در دیآ مریآ اسال  مشانهتخ نمانیی . یعیاي هار دییاي  شاكیل 

اعپقندات و ین همن  نظرات و عقنیت آ  دیآ ك  حك   نیا  ، اسانس  است: اول، ینفپ  از دو دسپ  كلي 

همن  احكن  اجرایي كا   وساا فارد فارد  سپورات عملي و ین، و دو   دو ریش  هني آ  دیآ را دارد 

معپقتا  ی  آ  دیآ انجن  مي گیرد. عقنیت را مي  وا  موارد علمي و دروني دانست كا  هار فارد یار 

اسنس  عنلی  آ  دیآ در کاود ایجاند ماي كیات و در فكار و تهاآ او وجاود دارد كا  مان در اییجان یاتانهن 

تهیي و نكنت علماي اسات كا  دساپورات عملاي اصول دیآ مي گویی  و دقیقن یر اسنس همن  اصول 

شكل مي گیارد. اصاول اعپقاندات و عقنیات یار اسانس آماوز  هاني دییاي در درو  انسان  شاكل ماي 

گیارد و در صااور یك  یخااواهی  یا  میاازا  و انااتازخ آ   ااي یراری  مااي  ااوانی  یا  ن،ااوخ عماال و رفپاانر 

ل دیآ یك رشپ  آراء و نظرات در اصو اشخن  در زنتگي و در امور روزمرخ ایشن   وج  نمنیی .

کصو  جهن  آفریی  ، کنلق آ  و عنقرت كنر انسن  هن ماي ینشات كا  كانمال در فكار افاراد وجاود 

دارد و هر چ  ایآ نظارات  خپا   ار و دقیقپار ینشات کاود را در رفپنرهاني عملاي انساننهن نشان  ماي 

ن  یا  کاتا   یان همان  ایمان  یا  ایما :ادیان  الهاي سا  نقطا  مشاپرن دارنات اصول عقنیات در هما  دهت.

ایمن  آورد  ی   یانمرراني كا  از جننام کاتا یاراي  . وحیت و یگننگي و یكي یود  کتاي مپعنل است

اعپقااند داشااپآ یاا  روزي كاا   ماانمي یشااریت در آ  روز یاا   ااندا  و جاازاي . هااتایت ماارد  آمااتخ اناات

 ،نراوت  ، وحیات  :ن  یراری  یگاویی  الص  یپوانی  نادر حقیقت یراي آنك  ی  ک اعمنل کود مي رسیت. 

معند . اگر فردي در دیآ حررت مسیح علی  السال  و ین در دیآ حررت موسي علی  السال   ،قیق 

حانل یا  هار  كیت و ین در  منمي ادین  دیگر الهي ، مي  وانت یوضوح ایآ سا  ماورد را ینفات نمنیات .

وارد شاتخ و آنارا یاراي کاود  ،لیال نمنییات و  میزا  معپقتا  ی  ادین  الهي در  وحیت و یگاننگي کاتا

وی گي هن و صینت  روردگنر عنل  را یهپر یشینسیت، ایآ شینکت در رفپنر و كردار ایشن  کاود را 

نمنین  مي كیت. چیننچ  انسننهنیي ك  یت مي  رسپیتنت ، یر اسنس نتاشپآ ایآ رشپ  اعپقندات یودخ و 

ر زیندي ك  از کتاي مپعنل داشاپیت جان  کاود را در راخ او  ینمررا  الهي نیز ی  کنطر شینکت یسین

ی  کطر مي انتاکپیت آنطوري ك  یسینري از ایشن  ی  جهت  رویط دیآ الهي کود ، جن  شایریآ را 

اهتاء نمودنت.هر چا  ناوع نگانخ و دیاتگنخ انسان  در ماورد  روردگانر  دقیقپار و روشاآ  ار ینشات و 

و از روزي كاا  از آ  یاا  عیااوا  قینماات یااند مااي شااود اطالعاانت  یاانمررا  را هااتایپگرا  کااتا یتاناات 

ییشاپري داشاپ  یااند و یا  آنهاان ایمان  كاانملي ییانورد، ایاآ مهاا  در رفپنرهاني فاارد ظانهر شااتخ و او را 

انسنني مومآ ، درسپكنر و صنلح مي سنزد. اگر در  یرامو  کود نگنخ نمنییت انسننهنیي را مي ییییت 

کن  همچو  راسپگویي ، امننت داري،  رهیز از گینخ و انجن  واجرنت ك  ی  یك سلسل  رفپنرهني 

دییااي کااود مقیاات هسااپیت و یاار کااالف آنهاان عااتخ اي دیگاار یاا  گیاانخ و معصاایت مشااهور مااي ینشاایت. 

درگیپگوي ین دسپ  اول مي  وانیت ایمن  ایشن  ی  کتا و روز قینمت را و در دسپ  دو  عت  ایمن  ی  

در دیآ اسال  نیز ایآ دو یخ  كلي وجود دارد. عقنیت ین همن  اصول دیاآ  آ  موارد را شنهت ینشی .

اسال  )  وحیت ، نراوت و معاند ( ماي ینشات كا  در ماتهم شایع  اعپقاند یا  عاتل و امنمات نیاز وجاود 

 دارد.  س نپیج  آنك  هرگنخ از فردي  رسیتخ شود ك  اصول التیآ را نن  یردخ در جواب ماي گویات :

 ،تل الهي و عت  ظل  کنلق یر هسپي ین ع ، عدل .قند ی  کتاشینسي و یگننگي معرود ین اعپ  ،تو ید 

یان جننشایین    ،امامیی ،نمررا  یراي هتایت انسننهني دیگرین ارسنل انسننهنیي  نن ی  نن   ی ، ن و  

اعپقااند یاا   ،معییاد ،یااراي  نسااتاري از آکااریآ دیااآ الهااي آکااریآ  یاانمررالهي، حراارت م،ماات ) ( 

ماورد در تهاآ و فكار  5همننگون  ك  گیپی  ایآ . مت ك  در آکر دنین یوجود مي آیت ن نن  قینروزي ی

یك شیع  وجود دارد. حنل هر كتا  را در کود ی  طور كنمل رشات دهات و یا  درو  آنهان وارد شاود، 

رفپنر ایشن  شنیسپ  و ص،یح  ر شاتخ و هار چا  ایاآ  ایط ماورد را كمپار یشینسات رفپانري یاتور از 

چ  مورد  سیت کتاي مپعنل است از ایشن  سر مي زنت. در دیآ اسال  و متهم  شیع ایآ  یط مورد آن
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را اصول دیآ مي ننمیت و اعمنل و رفپنرهنیي ك  از آنهن نن  یردی  فروع دیآ و ین همن  شنک  هاني 

و سادس یا   هن ایمان  آورد است ک  نخست ینیت ی  آ  دیآهنی اعپقندی   نی  اصول دین. دیآ مي ننمیت

 فااروع دیااآییاات یااود. اصااول دیااآ مریااوط یاا  اعپقااند اساات و  اساات  نی کاا  از آ  یاار کواسپ  فروعاا 

اصول دیآ از نظار اهال سایت،  وحیات، نراوت و معاندگ و از نظار شایع  عاتل است . مریوط ی  عمل

هان و  هان، زمان  شاود  و در زین  هنی اعپقاندی ادیان  را شانمل م  وامنمت نیز اضنف  ما  گاردد  نیا 

است. اعپقند ی  اصول دیآ ینیات از روی  ،قیاق ینشات، نا   اقوا  مخپلی صور مپینو   ی  کود گرفپ 

هنی عملیا   کس  ک  ی  اصول دیآ اعپقند نتارد، از دیآ ییرو  است. در آغنز یرک  از رسانل . قلیت

 امامییاصل  و دو انت اسال اصول مشپرن دیآ  معادو  ن و ، تو ید. است از اصول دیآ سخآ رفپ 

ییرو  است گر چ   شیع و هر کس ی  آنهن ایمن  نتارد از متهم  انت شیع از مسلممنت متهم  عدلو 

 ییرو  نیست.اصول دیآ همراخ ین اصول متهم در نزد شیع   یط  نست: اسال از 

 است. کتاونت مپعنلی  معینی یگننگ   :تو ید .1

 ( و دیگر  ینمررا  اله  است.)  م،مت یآ عرتهللای  معینی  ینمرری حررت  :ن و  .2

ی  معینی آ  است ک  روزی هم  مکلین  یرای ینزکواست و حسنب در  یشگنخ اله  گارد  :معاد .3

 رست.در واقع ایآ روز همن  قینمت است. آییت و هر کس ی   ندا  و کییر کوی  م  ه  م 

ت و ی  هی  کس از سر دادگری و شنیسپگ  اس کتاونت مپعنلی  معینی آ  است ک  افعنل  :عدل .4

دارد و یااان هااار موجاااودی، چیننکااا   کیااات و هااار چیااازی را در جااانی کاااوی  نگااا  مااا  ساااپ  نم 

 کیت. است رفپنر م  شنیسپ 

را یار  امنماتمیصام کالفات و  امان  معصاو دوازدخ   ینمرر اسال یتیآ معین ک   س از  :امامی .5

 انت. مپعنل کتاونتعهتخ دارنت و آنن  میصوب 

یار اسانس ماتهم شایع  كا  یییننگاتار آ  شاخص رساول :  اي دین چیحیی؟فروع دین و یا شاخه ه 

شانک  ،  11ریشا  دارد و  5اكر  ) ( مي ینشت فروع دیآ دخ مورد مي ینشت. یعیاي درکات اساال  

نتي از منكر  ،امر به معروف ،جتاد  ، ج  ،خاس  ،زكا   ،روزه  ،نااز از:ایآ دخ شنک  عرنر یت 

ك  از آنهن ی  عیوا  فروع التیآ یند مي شود همن  احكن  و دسپورات  ایآ دخ مورد. ت ري  وتولي  ،

عملي مي ینشیت. اگر فرد ین افرادي نمنز نخوانتخ ، روزخ نگرفپ  و هی  كتا  از اییهن را انجن  نتهیات 

مي  وانی  ین قنطعیت یگویی  اعپقند ی  یگننگي کتا و شنهت یود  او یر اعمنل و رفپنرهن و اعپقند ی  

د روزي ی  نن  قینمت نتاشپ  و ین ایآ اعپقند یسینر ضعیی مي ینشت و در مقنیال افارادي كا  در وجو

انجن  فروع التیآ  ال  نمودخ و ی  آنهن را ی  صورت  كلیی یراي کود مي دانیت ، اعپقاندي قاوي و 

ق و یان همان  ریشا  هاني اصالي دیاآ در انساننهن ، ینیات یار اسانس  ،قیا ،اصیول عقایید راس  دارنت. 

  وه  و مطنلع  شكل یگیرد و چو   تر و مندر من ی  کتاي یگنن  اعپقند داشپیت و  ینمرر اساال  و 

ائم  اطهنر را قرول داشپ  انت دلیل کاویي نراودخ كا  مان نیاز ینیات معپقات ینشای  و یار هار فارد مسالمن  

هان ایمان  آورد و در واجم است  ن در رایط  ین آ   یط مورد یررسي نمودخ و ین اطمیین  كانفي یا  آن

غیر ایآ صورت  ینوت زیندي ین كسنني ك  یت  رست یاودخ انات نكاردخ و چیننچا  در جاواب  یانمرر 

اسال  مي گیپیت من را از دیآ  ترانمن  یر حتر نتار و قرآ  كری  از ایآ اسپتتل یا  عیاوا  جنهلیات 

سانس  ایط اصال و یان همان  وات ي كا  در شام اول قرار  رسایتخ ماي شاود  منمان یار اسا یند مي كیات.

اصول عقنیت مي ینشت و ایآ اهمیت آنهن را ییشاپر ماي رساننت. ساوال از  روردگانر،  یغمرار و امان ، 

یراي رسیت  ی  جواب یرکي از سواتت مي  وا  از   همگي از شنک  هني اصول التیآ مي ینشیت.

یشپر آشاین شاوی ، راهیمنیان  او اهل عل  و دانشمیتا  دییي یهرخ یرد  ن ین کتاي کود و کنلق هسپي ی

و كنر ایشن  را یهپر یشینسی  و جننشایین   یانمرر اعظا  و اهاتاف آنهان را شینسانیي كاردخ ، یهشات ، 

  قینماات و میاانزل سااخت و هااول ناانن جهاای  را درن كااردخ و در نپیجاا  یاا  سااعندت ایااتي ننئاال گااردی .

الاتیآ اسات ، از آیانت قارآ  كاری  و احكن  ین دسپورات عملي . یان همان  دخ شانک  كا  یا  نان  فاروع 
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رواینت رسیتخ از امنمن  معصو  اسپخراج مي شونت. جهت فه  یهپر مي  اوا  گیات یاراي شاینکت 

 كلیی هر مسالمن  در یرایار نمانز ، روزخ، کماس و غیارخ تز  اسات  ان فاردي كا  آشاین یا  آیانت و 

ك  ی  هر كتا  از ایاآ احكان ، فپاوي  رواینت مي ینشت احكن  الهي را از تیالي مینیع دییي در آوردخ

گیپ  مي شود. چگونگي نمانز کوانات  ، روزخ گارفپآ و مسانئل مریاوط یا  آ  را مجپهات و یان همان  

عنل  دییي مسالا یار قارآ  و روایانت و یرکاي علاو  دیگار از میانیع مریوطا  اساپخراج كاردخ و در 

در اکپینر مرد  قرار مي دهات  ان ایشان   كپنیهنیي ی  نن  رسنل  هني عملی  و ین همن  رسنل  نوشپ  و

اساپخراج احكان  الهاي   كلیی کود را در یرایر چگونگي انجن  ایآ دخ مورد یتانیت و ی  کطان نرونات.

كنر یسینر دشواري یودخ و ی  آ  سندگي و راحپي ك  عتخ اي  صاور ماي كییات نماي ینشات. یا  طاور 

گون  نمنز یخوانی  تز  است  ن شامن یار چیاتیآ م نل یراي آنك  یتانی  وضو گرفپآ چگون  یودخ و چ

عل  کن  حوزوي مسلا گردیتخ ك  ی  عیوا  م نل مي  وا  ایآ علو  را نن  یرد.  یسیر آینت قرآ  

) در شاینکت راویان  احندیا  از زمان  امان  معصاو   ان كری  و  سالا یار آیانت شاریی ، علا  رجانل 

فقا ، آشاینیي كنمال و  سالا یار ادییانت عارب، علا   ، عل  درای ، عل  اصول فقا ، علا  قواعات كیو (

حتی  شینسي و ... . كسنني ك  عالقمیت هسپیت  ن  خصص فقهي یگیرنت نینز است  ان سانلین  متیاتي 

در حوزخ هني علمی   ،ت نظر اسن یت زیر دسات  علای  دیاتخ  ان یپوانیات جزئیانت آ  دخ شانک  دیاآ یان 

مسالمیآ عرضا  دارنات. جان دارد  ان در ایاآ جان شاره  یان  همن  فروع الاتیآ را در آوردخ و یا  عماو 

ینیات گیات کا   اصاول دیاآ سوال مغرضنن  اي را كا  دشامین  اساال  وارد ماي كییات را  نسا  دهای . 

هموارخ ینق  است و مطنیق شرایا زمن  ، مکن  و مطنیق نینزمیاتی هانی جنمعا  یشاری، ییشاپر و 

مل عمیق سیر م  کیت، امن آنچ  ک  فاروع دیاآ اسات ژرفپر انکشنف م  کیت و ی  سوی  عنل  و  کن

 عییا  جواماع یشاریمرر  و  نینزمیتی هنی  مطنیق شرایا زمن  و مکن  و وایسپ  ی  زمن  یودخ و

ی  مین  م  آیت، اضنف  میشونت، آرا  و  یرای  م  ینییات و حپا  شانیت ها  در ن،اوخ کانر یارد شان  

آیت امن در اصل و اصول شن   غییاری یا  میان  نما  نیز دگرگون  هنی عیی  و ژرف  ی  مین  م  

 آیت. 

علمن، فقهان و عرفان دانشمیتا ،شخصیت هنی علم  و عقیت  ، شریعی، دریقی،  قیقی و معرفی: 

ی  من موکپ  انت ک  زمنن  نن  دیآ یکنر ی  میشود، ینیت حت اقل س  معین  را آ  حصول کرد، و ین یا  

ند داشت و ماورد  وجا  ژرف قارار داد. ایاآ سا  تیا  دیاآ داری و عرنرخ دیگر س  مؤلی  آ  را ی  ی

دیآ ینوری را عرفن ی  گون  ای  عریی کردخ انت خ میپوا  از آ  یهرخ یرد و در ضامآ در جاوار آ  

 عریی دیگری را نیز ینیت ی  مین  آورد  ن ینع  ی  مین  آمات  آشاینی  ییشار در زمییا  یان ایاآ واژخ 

 م  گیت :   "  گلشن راز"،شی  م،مود شرسپری در اار کوی  رحو  م هن و عرنرخ هنگردد.

 میان این آن باشد دریقی           شریعی پوسی و مغز آمد  قیقی  

،  قسی  ییتی یرای همگن  آشین است و در سیت دیی  ، عرفنن  و صوف ، نیز سانیق  دراز اینگونه 

  جاوئی  . مولاوی در فرآییات آغانزیآ دارد. یرای روشآ شت  ایآ مطلام یا  ساخآ مولاوی  وسال ما

هماا   دفاان ر م یااوی کااوی  مقتماا  ای را مااآ حیاا   اای  گیپاانر دارد. در ایپااتای دفپاار  اایج  م یااوی، 

ضامآ مقتماا  می اور ، یاا   عریای طریقاات، حقیقاات و شاریعت  رداکپاا  و م انل هاانی ییشاامنری را 

خ است. م نل هنی یند شاتخ یرای یین  ایآ س  موضوع دییتاری، دیآ ورزی و دیآ ینوری، تکر کرد

کاا  از طریااق آنهاان یاا  یسااینر کااوی  میپااوا  یاا  مقصااود  قساای   کیلاا  هاان گویاان و نهنیاات آموزنااتخ اناات

 کییتگن  و  عریی کییتگن     یرد. 

ختییار تیان ن اشید " باید دانحی که شریعی  شاعی اسی برای رهنایایی کیردن و اگیرن شیاعی در ا

ر چیون بیه راه افتیادی و راه رفتنیری سیردچار میی شیود. و بیا دشیوا در آنصور  را رفتن  راهیرو
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و چیون بیه مقصیود رسییدی، آن  قیقییی   آغیاز گیر شیدی، آن در  قیقیی امیر دریقیی شییاا اسییرا

اسی. شیریعی ماننید  آمیوزش دانیش کیاییا اسیی ، از درییا آموزگیار و ییا هی  از درییا کتیاب، و 

ی و  قیقیی زر شیدن  میس اسیی. کیاییا دریقی اسیتعاال دارو هیا و میس را در کیاییا آمیخیتن اسی

دانتا به عل  کیایا شاد هحتند که این عل  را میدانند و عاد کنندگان بیه علی  کیاییا شیادند  کیه ایین 

گونه کار ها از دسی شان پیوره اسیی و  قیقیی یافتگیان شیادند کیه میا زر شیدی  و از علی  و عاید 

 (111ص، )  کری  سروش، سنی و سکوالریح ، ، آزاد شدی " کیایا

، انسن  هن در هم  کنر کرد هنی شن  یا  گونا  ژرف نما  انتیشایت و آنچا  را کا  کشات ما  بعضن 

و ایاآ کاا  از غاانرت فکااری  نماا  انتیشاایت کییات نیااز درمااورد یهارخ یاارداری و م،صااول ا   درسات

 کا نق  منناتخ ینشات، یان چانرخ ای نما  انتیشایت و یان ها  غنفال هساپیت، آنگونا  دیگرا  نیاز در امان  یا

 م  گویت:  مولوی 

 گندم می کنی   ما در این ان ار 

 آمده ُگ  می کنی   گندم جاو         

 می نیندیشی  آخر ما به هوش                

 از مکرموش  خلد در گندم اسیکین               

 موش تا ان ار ما  فره زده اسی                    

 ما ویران شده وز فَنَش ان ار                    

 َشرَّ موش کن   اول ای جان دفو                     

   گندم جوش کن وانگتان در جاو                        

 گرنه موش دزد در ان ار ماسی                        

 (982-977) مثنوی، دفتر اول، ابیا ، ؟ چتد ساله کجاسی  گندم اعاال                 

در دنینی اماروز شخصایپ  اسات کا  ییشاپریآ حارف را  یراماو  دیاآ ، الکری  سروش دکتور ع د

داری، دیآ ینوری، دیآ ورزی، دیآ ینوری عقالن ، دیآ و سیت هن، دیآ و  هتیم ، نوشپ  هن آاانر 

و آفریتخ هنی فراوان  دارنت. یرک  از شخصیت هنی و نویسیتخ هانی یانرز سارو  را ، شصاخیت 

نیت، ی  معی  ایآ نیست ک  موصوف دیاآ داری و دیاآ ورزی را  یا  نقطا   نیان   نین  دییتاری میتا

، یلک  سخآ سرو  در دنینی دیآ داری و دیآ ینوری امروز سخی  اسات کا  دیگرکسا  م  رسننت

 موصاوف دیاآ داری را یا  از او نخواهید گفیی. باالتر و، بتتر، خوبتر و شایحته تر و عقالنی تیر 

 دخ است: هنی زیر  قسی  کرگون  

عنرفن  مسالمن  سا  دساپ  یان سا  ناوع دییاتاری را معرفا  کاردخ انات: دینداری معیشی اندیش : 

آنهن ی  جهت ی  ایآ گون   قسای  ییاتی دسات نراردخ انات. آنهان شریعتی، دریقتی، و  قیقتی. دییتاری 

نرع از ها  یا  م،پااوا، ساینط و درونمنیاا   علیمانت دییاا  نظار داشااپیت و ها  یاا  هاتف و غاانیپ  کا  شاا
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 شااریع و آورد  د یااآ ماات نظاار داشااپ  اساات. ماان در ایااآ عرصاا  گوناا  دیگااری از دیااآ داری را یاا  

معرف  ما  نشاییی  کا  ایاآ  قسای  ییاتی نیاز مننیات مسانیل گتشاپ  دارای اهاتاف و غانیپ  اسات و در 

 حقیت  نسخ  است ی  آ  هم   رس  هنی  ک  من همگن  ی  آنهن مواجا  هساپی .  دیاآ داری معیشات

، دییتاری است ک  دیاآ را یارای زناتگ  ما  کواهات. یعیا  اییکا  ، در درجا  اول ، آنکا  در تی نا

اییگون  دییتاری مه  است زنتگ  کرد  و داشپآ یک زنتگ  انسنن ، یک حیانت آیاند و یاک م،ایا 

 ،مل است. دییتاری معیشت انتی  معپقت است ک  ین دیآ دار یود  یهپر م   وا  زناتگ  کارد قنیل 

و زنتگ  را  ،مل  تیر  ر سنکت. نرنیت از ایآ کال  معینی میی  و ین متموم  را درینفت کارد. ایاآ 

 دینداری معیشی انیدیشمعین را میپوا  ی  صورت هنی یسینر عنل  و معقول نیز نیز عرض  کرد. 

همیآ  ئوری یک  یود  دیآ و سینست است. موضوع یک  یود  دیاآ و سینسات، از اجازا و مؤلیا  

نی دییتاری معیشت انتی  است. دییتارا   معیشت انتی  ی  ایآ ینور هسپیت ک  یرای داشاپآ یاک ه

یین  ینیات سینسات ماتار ینشایت و  علیمانت و  سینست ص،یح، سینست متارا  ینیات مپماتیآ ینشایت و مپاتم

  مر وم دکتر علی شریعتیاحکن  فقه  و شرع  را ینیت در سینست ورزی هنی کود یکنر یگیرنت.  

 " دینی که بدرد دنیا نای خورد، بدرد آخر  ه  نخواهد خورد"  هاواره می گفی:

دو صاورت   یاتا کیات: یکا   دییاتاری معیشات اناتی  ما   وانات دینداری معیشیی انیدیش دوگونیه :

عنمینن  آ  دییتاری معیشت انتیش  است ک   صورت عامیانه. و دیگری صورت  عالاانهصورت 

  دیاآ را یارای دنیان ما  کواهات و گانخ یا  ن،او افانط  در ایاآ راخ  ای  ما  نزد عوا  وجود دارد، ک

رونت و حپ  کنر شن  ی  اسپیندخ نندرست از دیآ و انتیش  دیی  ما  انجنمات. وی گا  آنان  ایاآ اسات 

ک  مقلت و عنم  هسپیت. یعی  اییک  از کود شن  رای  ،قیقا  نتارنات و ایاآ نکانت را یان قاوخ عقال و 

. امن دییتاری معیشت انتی  عنلمننا  مپعلاق یا  کسانن  اسات کا  ها  یا  کردخ انتکرد کوی  کشی ن

ن،و عنلمنن  ای  علیمنت و آموز  دیآ را در نظر دارنت و ه  دنیان را کاوب ما  شینسایت و آگنهننا  

یک  را جرچ دیگری میکییت. م نل اعالی ایآ دییتاری معیشت انتی  شخصیت هانی مننیات مرحاو  

 هسپیت.  دکپور عل  شریعپ 

دییتاری معیشت انتی  عنمینن  ، از رایط  ریآ دییتاری در هم  دینداری معیشی اندیش عامیانه:  

جوامع و در  من  ادوار  نریخ  دیآ است. ایآ دییتاری است ک  م   اوا  گیات  قاریرآ های  گانخ از 

ی  وج  کیل  هان اگر ی  نوشپ  هنی ویل دورانت،  نری  نگنر معروف ک   نری  را مین  نم  رود. 

ژرف کنویتخ است و قری،  کوی   ه  در  نری  نویس  داشپ  است   وج  کیای  ، نگانه  یا  انتیشا  

و نقا  دیاآ را در طاول  انری  یا  چشا  مؤرکننا  نگریساپ   هنی دیی  داشپ  ، اهمیت، ااار گازاری

ای اسات کا   است. داوری هنی  او در ینب دیآ، داوری هنی فشردخ و در عایآ حانل نکپا  سایجنن  

یعی   جری   انریخ  نشان  میتهات کا  یا  هار  ر یام جان  " دین صد جان دارد" در جنی  میگویت: 

دیااآ را یگیرناات و از هاار راهاا  یاا  او زکماا  وارد کییاات و کااو  او را یریزناات، دویاانرخ همچااو  

موجااودی جننااتار ، زنااتخ و ساار حاانل ساار یاار ماا  آورد و ادعاانی هسااپ  و حرااور ماا  کیاات. یعیاا  

اری از میاان  نماا  رود. از ایااآ ساارم یجاانی آنکاا  در راسااپنی انهااتا  آ  سااع  ورزیاات، ینیاات در دییاات

 ال  آ  شت  ن دیآ را از چیگنل آنهنی  ک  آ  را یر کالف  هتایت و مشیت اله   در  قنیل ین مینفع 

 نیا  اجپمانع  و انسانن  آ  را یا  مانسنن  و کنف  یشریت قارار میتهیات نجانت داد و ییای  عقالنا ، 

ویل دورانت در اصول یییندیآ زیست ین هم  مآ حی  اشرف آفریی ، م،یوظ و مصؤ  نگتاشت. 

، ایاآ  عریار " دیین هیر چیه اسیطوره ای تیر باشیددین تیر اسیی" جنی دیگری ایآ گون  م  افزایت: 

ویل دورانت درست است امن ی  شرط اییک  آنهن را فقا یر دییاتاری معیشات اناتی  عنمیننا   طریاق 

اگاار یاا  جوامااع مساای،  غریاا  و امریکاانی شاامنل  نظاار انااتازی ، یاان وصاای آنکاا  دیااآ دیگاار  ی . کیاا

حنکمیپ  نتارد و جوامع ی  اصطالح سکوتر شتخ انت، امن روحننیت و کلیسن همچین  یر قرار اسات 

و حرااور رحااننیو  در هماا  امااور شخصاا ، مننیاات ازدواج، طااالط،  ولاات و ماارگ و میاار، حرااور 
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مپتیین  ی  طور کل  نمیپوانیات رشاپ  مینسارنت و  علقانت شان  را از روحننیات و  چشمگیری دارد و

م لآ در کشور من افغننسپن  نیز اک ریت دییتارا  همچین  از مراس   شریینت متهر  و دیی ، یررنت. 

ی  روحننیت وایسپگ  دارنت و همچین  ا ینقنت و صتقنت شن  را ی   ایآ روحننیو  م   ردازنات  و 

شن  را از آنهن م   رسیت و  نی ساخآ و حارف شان  ما  نشایییت و  یات و اناترز شان  را ما   مسنیل

یک چیز در مورد روحننیت    تیرنت. و ایآ هن هم  مپعلق ی  دییتاری معیشت انتی  عنمینن  هسپیت. 

ت. و در هم  ادین  مسل  است، و آ  اییک  زنتگ  آنن  از راخ دیآ میگترد و از راخ دیآ ار زاط میکی

از هماایآ طریاااق اساات کااا  ینیاات  روحننیااات  دییااا  و روشااییکرا  دییااا  را از هاا    یکیاااک کااارد. 

روشییکرا  دن  ، هر اشپراک  را ه  ک  ین روحننیات داشاپ  ینشایت، یاک چیاز شان  یان آنان   یانوت 

 دارد: آنن  از راخ دیآ و ین از ننحی  دیاآ ار ازاط نما  کییات.  یعیا  نان  و غازای روشاییکرا  دییا 

اگار نگانخ وایسپ  ی  دیننت شن  نیست. ی  میهو  دیگر، هتایت را ی  شرط مزد و  نداشت نم  کییات. 

، معیشیی انیدیش، معرفیی انیدیش و یا  دییاتاری داشاپ  ینشای ، ینیات گیات کا  دییاتاری علم  ژرف  

 مغیزی، ودیین ورزی بیدنی، دیین ورزی و ین یا  گونا  دیگار، نن  گرفت. میپوا   را  تجربی اندیش

   نن  گرفت.  دین ورزی قل ی،

یتو   ردیات دییاتاری معرفات اناتی  یان دییاتاری معیشات اناتی  مخانلیپ   دینداری معرفی اندیش: 

نتارد ، امن نقط   مرکز جنی دیگاری اسات. ایاآ دییاتاری در دیاآ  چیاز دیگاری ما  یییات و از دیاآ 

دیاآ  یانوت دارد. اسنساآ چیز دیگری م  کواهت. ها  انپطانر  فارط ما  کیات و ها  رویکارد  یا  

یرای یک دییتار معرفت انتی  دیآ یک مقولا  معرفپا  اسات.  دیاآ معرفات اناتی   قاریرآ یان دیاآ 

دییااتار معرفاات انااتی  همااوارخ سااع  میااوورزد  اان در هماا  مااوارد  کالماا  و فلساای  میطرااق میشااود.

منورای طریعت،   مننیت، کتا شینس ،  ینمرر شینس ، وح  و عقالنیت، آکرت، عنل  غیم، طریعت و

متاق  و نیوت فکری، معرفپ ، فلسی  و عرفنن  یکیت، و هم  شن   عریی،  عریار و  یسایر دقیقا  را 

در اکپینر سنیر دییتارا  قرار دهت.  دییتاری معیشت اناتی  در واقعیات یاک دییاتاری جاز  اناتی   

و یان یا  اصاطالح یزرگان  و مقلت است و نمیپوانت  نی کوی  را فرا ر از جنی  یگتارد ک  دیگارا  

گتاشپ  انت. دییتار معیشت انتی  ین ییای   لورالیسا  آشاپ  نان  اتیر اسات و هماوارخ  اک گرایا   را 

 اارجیح دادخ و در یرایاار هاار گوناا  جمااع انتیشاا  و ک اارت گرایاا ، عکااس العماال هاانی یاا  مااورد را 

 ینز نب میتهت. دییتاری روحننیت وایسپ  ی  مقلتا  است و ن  م،ققن . 

راارت حاانف  در شاامنر دییااتاران  اساات کاا  در زنااتگ  عقیاات   ا  ، ایااآ ساا  مرحلاا  دییااتاری: ح

معیشت انتی ، معرفت انتی  و  جریت انتی  را سدری نمودخ است. هم  ایآ هن یک   س دیگاری 

 جری  کرد.  نرخ یزرگ  از زنتگ  حنف  در دییتاری معرفت انتی  گتشاپ  اسات و ما   اوا  گیات 

ف  یین  ایآ مر ر   ای از مرا م دییتاری است و ه  ن،وخ از  جری  دیی  و  جریا  ک  کل دیوا  حن

 انسنن  است، آنگون  ک  م  گویت: 

 چو هر خ ر که شنیدم رهی به  یر  داشی   

   از این سرس من و رندی و بی خ ری  

  و یا ه  :

 ای آفتاب خوبان می جوشد اندرون      

   ایه هدایییک ساعت  بگنجان در س        
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   در این ش  سیاه  گ  گشی راه مقصود             

 از گوشه ای برون آی ای کوک  هدایی                    

     از هر درف که رفت  جز و  شت  نیفزود                        

 وین راه بی نتایی زنتار از این بیابان                          

 عشقی رسد به فریاد، در خود به سان  افظ                                  

 قرآن ز بر بخوانی با چتارده روایی                                    

م  گویت، حپ  اگر م ل حنف  ، حنف  قرآ  ینش  و آ  را ین چهنردخ روایت و قرائات یخاوان  و یان  

کپالف گون  هنی قرائت و قوت داشاپ  ینشا  و یانز  من  قوانیآ زیر و زیر،  جویت، زیر و ی  هن و ا

ه  یخوان  ،  ینیت یتان  ک  ایآ هن ی   یهنی  یا  فریاند  او نخواهیات رسایت. آنچا  یا  فریاند  او میرسات 

 . عشق است و آنهن  عشق عقالن ، ین رنتی است، و رنتی کود شهنمت فکری و عقالن  است

 زاهد ار راه به رندی ن رد معبور اسی 

 اری اسی که موقوف هدایی باشد عشا ک

هتف حررت حنف  ایآ است ، اییک  آدم  فقا قرآ  را حی  ینشت، ین فقا اعمنل ظانهری را انجان   

یتهت، ی  فریند آدم  نم  رست و موجم سعندت نهنی  او نم  شود. لطیی  و گوهر دیگری نیز تز  

ت کااود را یاار دو  یاا  جهاان  اساات کاا  وجااود آدماا  را مپ،ااول کیاات  اان آدماا  در هماایآ جهاان  یهشاا

دیگرحمل یکیت. انسن  اگر  یهن یا  همایآ ظانهر اکپیان کیات، شانیت از جملا  اهال نجانت ینشات امان اهال 

نجنت یود  ین اهل سعندت یاود  و  کیا  زد  یار مینصام و مسایت هانی عانل  قارب فارط دارد. آد  

جان  میان  لها  نشساپآ کممکآ است جهی  نرود و ل  جهی  نرفپآ کجن و در مرا م عانل  رضاوا  ا

 ایآ دو فنصل  یسینری است. 

 گیرم که هزار مصوف از برداری

 آن را چه کنی که نقش کافر داری      

 سر را به زمین چو می نتی وقی نااز           

 آن را به زمین بنه که در سر داری                
هات، ینیات یقایآ داشاپ  ینشات کا  هما  در حقیقت هر آنچ  انسن  در شیرازخ طنعت و عرندت انجان  میت

کنر کرد هنی  یرای رضنی کتاونت  رنری و  عنل  است و ن  یخنطر آنک  چیازی را کمانی  کیات و 

آنه   نا  از طریاق درسات یلکا  در راساپنی اغواسانزی دیگارا  و فریرکانری هانی فاردی در میان  

 امت مسلم ، آنگون  ک  در شعر زیر میخوانی : 

    ین باالترم  ازگاان و از یق  

 وز مالمی بر نای  گردد سرم           

 چون دهانی خورد از  لوای او            

 چش  روشن گشت  و بینای او                 

 پا نت  گحتاخ چون خانه روم                  

 پا نلرزان ، نه کورانه روم                     

 

  آ  دییا  اسات کا  یا  حصاول آ   جریا  دییا  ماآ حیا  دیآ  جریت انتی  دین تجربی اندیش :

نق  کود را ینزی میکیت. در ایآ شایوخ دییاتاری در حقیقات انسان  زمانن  کا  اعمانل  اصل   جوهر
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انجن  میتهت، ه  آنهن ینیت  نییت شیرازخ اکالق  ینشیت. هر عمال دییا  را کا  انجان  میتهات یا  آ  معیان 

دییا  را قاوت و نیارو ما  یخشات.  ایاآ یخا  از دییاتاری در  م  یخشت و  جری  دیی  و درو  منیا 

حقیقت انسن  را در شیرازخ کنر کرد هن ، ینور هن، و دیآ ورزی هنی  نریخ  قرار میتهت و دییتار 

در فرجان  ینیات گیات کا  های  دییا  وجاود را ینور میت  ر، معپقت  ر،  وین  ر مپجسس  ر م  سانزد. 

نگویات، امان یس ، شنیسپ  سنتری،  عاتد  سایتی و جماع گرایا  ساخآ نتارد ک  در مورد ییی   لورال

مندام  ک  موضوع یر سار کاردار و  یاتار ما  آیات، شانیت  یانوت هانی یا  مننیاتی را در یار داشاپ  

 ینشت. در هر حنلت دیآ ینیت وسیل  وصت ینشت و ن  مینرقت، آنگون  ک  مولوی م  گویت:

  

 کند  حکایت می نی چونازبشنو 
 کند مییت شکا  ها  جدایی  از 

 اند مرا ببریده تا کز نیستان
 اند زن نالیدهو مردوز نفیرم

 فراق ازشرحه شرحه سینه خواهم
 اشتیاق درد و شرح  تا  بگویم

              
                شاد باشید 


