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آیا هیچ راه گریزی از دین وجود دارد؟
قوی ترین نتیجه

انسان در هیچ حالی نمی تواند بدون دین زندگی کند،
همان گونه که انسان طبیعت شهر نشینی دارد و نمی
تواند تنها و به دور از اجتماع زندگی کند ،هم چنین او
فطرتی دین دار دارد و نمی تواند زندگی درست و صحیحی
بدون دین داشته باشد ،دین داری طبیعت فطری انسان است.
و در این زمینه هیچ دلیلی قوی تراز پناه بردن انسان به خداوند
در سختی ها و مشکالت و جود ندارد ،خدای بلند مرتبه می
فرماید{:پس چوندر كشتيها سوار شوند ،خداوند را-در

" ایمان قوی ترین و باارزش ترین
نتیجه پژوهش های علمی است"

انشتین

فیزیکدان

حاليکه دين [خود]رابراياو خالص ميدارند-به دعا خوانند،
پس چون آنانرا [با آوردن]به خشكي رهايي بخشيد،آن هنگاماستکه آنان شرك ميآورند }
[سوره عنکبوت آیه ]65

همان گونه که سازنده هر نوع وسیله بهتر از بقیه ،نیازها و کارکرد آن را می داند ،همچنین
آفریننده ،آفریده های خود را بهتر می شناسد و به نیازهای آن ها بیشتر آگاه است{ :آيا كسي

که [همه چيزرا] آفريدهاست ،نميداند! و اوست باريكبين آگاه } [سوره ملک آیه ]14

و چون آفریننده مهربان و بخشاینده و بزرگوار است ،دین را برای آنان قرار داد تا آنان را
حیات بخشد و زندگی آنان را قانون مند و منضبط سازد ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اي

مؤمنان[ ،دعوت] خداوند ورسول [او]را بپذيريد چونشمارا فرا خواندبراي آنكه [دلتان]را
زنده دارد[ } .سوره انفال آیه ]24
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آن [ها] را در حال 
ي
که دلهايشان آن
[ها] را باور داشته
بود ،از روي ستم
و سركشي انكار كردند .پس بنگر سرانجام فسادكاران
چگونهبود } [سوره نمل آیه ]14

و شاید این وضع را در حالت سختی و شدت ناراحتی
به خوبی و وضوح مشاهده کند ،خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :بگو :چه ميبينيد،اگر عذابخداشمارادر رسد

دیندار و بیماری
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آیا انسان نیازی به دین دارد؟

به همین سبب
حتی کسانی که
مخالف فطرت عمل
می کنند و ادعای
انکار خداوند را می
نمایند ،آنان نیز در
درون خود دروغ
و انکار خود را می
دانند ،خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :و

" من روزهایی را به یاد می آورم که
سخن مردم چیزی جز تقابل دین و
دانش نبود ،اما این جدل و مناقشه پایان
یافت و دیگر بازنخواهد گشت ،زیرا
تازه ترین پژوهش های روان شناسی به
اصول و مبادی دین مژده می دهد .اما
چرا؟ زیرا روان پزشکان به یقین به این
باور رسیده اند که ایمان قوی و چنگ
زدن به دین و نماز و دعا ضامن چیره
شدن بر افسردگی و تشویش و ترس های
روانی است  .و نیمی از بیماری هایی که
ما از آن ها در رنج هستیم ،را معالجه می
کنند.تا جایی که دکتر ا .ا .بریل گفته
است :انسان دیندار واقعی هرگز دچار
بیماری روانی و اضطراب نمی شود".

و يا قيامتشمارا دريابد-.اگر راستگوييد -آياغيرخدا
را [به فرياد] ميخوانيد! ([ )40نه] بلكه فقطاورا [به فرياد]
ميخوانيد و اگر بخواهد آنچه را که [دور كردن] آن را
ميطلبيد دور ميكند و آنچه را شريك مقرر ميكرديد،
دیل کارنگی
فراموش ميكنيد ( [})41سوره انعام آیه ]40-41
نویسنده آمریکایی
و خدای متعال می فرماید{ :و چون به انسان گزندي
برسد ،پروردگارشرا -انابتكنانبه پيشگاهاو-به [دعا]
ميخواند،آن گاه چوناز سويخود نعمتيبهاو ببخشد.
آنچه را که از پيش براي آن دعا ميكرد ،فراموش ميكند .و براي خداوند همتاياني قرار
ميدهد.تا [مردمرا]از راهاو گمراه سازد .بگو :اندكيدر كفرخود [از زندگي دنيا] بهرهمند
شو .بي گمان توا ز دوزخياني } [سوره زمر آیه ]8
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تمام آدمی بر اساس آن فطرتی سرشته شده اند که خداوند
آن ها را آفریده است و آن فطرت پرستش و بندگی معبودی
است که خیر و خوبی و ناخوشی و بدی به دست اوست و
هرچه بخواهد می کند و بر هر چه اراده نماید حکم می کند،
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اگر خداوند [بخواهد] گزندي

نویسنده امریکایی

ژرف اندیش باش
" فرانسیس بیکن فیلسوف بر
حق بود آن گاه که گفت":
کمی از فلسفه انسان را به
الحاد نزدیک می کند اما ژرف
اندیشی در فلسفه او را به دین
باز می گرداند".

انسان دو نیرو دارد :نیروی دانش و نیروی اراده ،به اندازه
سعی و تالشش در به دست آوردن این دو نیرو؛ به هدف و
مراد خود دست می یابد و سعادت و خوشبختی انسان نیز این
چنین است ،اما نیروی نخست ،یعنی نیروی دانش :این نیرو با
معرفت و عمل ارتباط دارد ،معرفت و شناخت اهلل تعالی و نام
ها و صفات او و شناخت اوامر و نواهی او در رفتار و اخالق و
شناخت سلوک مقربین و نزدیکان به خداوند و باال رفتن در
پلکان سالکان به سوی خداوند و آن چه این مسیر به آن نیاز
دارد از دانش در باره نفس و روان بشری و بیماری ها و چرک
های رسوب یافته در آن و چگونگی غلبه بر آن ها و بر دشمنان
آن ها و هر آن چه که مانع میان او و خدایش می شود و البته
باید در این زمینه ها به کم راضی نشود و درجات باال را بخواهد
و باید که در اخالق مورد پسند خداوند ،خود را به مقامات باال
برساند تا با بلند همتان و ارواح واال مقام نزدیک شود و از امور

بپذيريد چونشمارا فرا خواندبراي آنكه [دلتان]را زنده
دارد[ } .سوره انفال آیه ]24

هر روز مشاهده می کنیم که مذاهب الحاد و بی
دینی از ناتوانی و درماندگی شدید خود در آن چه
جسم آدمی را به راحتی برساند ،می نالند و البته سیراب
کردن روح جای خود دارد که در این زمینه هیچ برنامه
ای ندارند ،آن ها از ارایه خوشبختی حقیقی به آدمی
ناتوان و عقیم شده اند .با وجود اینکه با تمام توان پشت
یکدیگر را گرفته و با تمام نیرو کار خود را به فریب می
آرایند.
انسان در بحران ها و مصیبت ها به کجا مراجعه کند؟
او به پایگاهی بس محکم پناه می برد ،به خدای بلند
مرتبه پناه می برد؛ جایی که توان ،نیرو ،امید ،صبر ،توکل
نیکو ،تفویض و حواله کارها به او معنی پیدا می کند،
خدای بلند مرتبه می فرماید({ :همان) كساني که ايمان

آوردند و دلهايشانبه يادخدا آرام ميگيرد .بدانيد ،دلها
به نامخدا آرام ميگيرند } [سوره رعد آیه ،]28

اگر آتش ستم به او رسید و گرما و سوزش آن را
احساس کرد او یقین دارد
که هستی دارای صاحب و
پروردگاری بوده و او ستم

حق روشن و شفاف
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دیل کارنگی

به تو رساند ،باز دارندهاي براي آن جز خود او نيست و اگر
به تو خيري رساند[ ،بدان که] او بر هر كاري تواناست }
[سوره انعام ایه ]17
و می فرماید[{ :در] رحمتي را که خداوند براي مردم باز
گشايد ،براي آن [رحمت] هيچ باز دارندهاي نيست و آنچه را
باز دارد ،آن را هيچ گشايندهاي جز او نيست .و او پيروزمند
فرزانهاست } [سوره فاطر آیه ]2

پست مادی و پلیدی های خواهشات و شهوات دوری
کند ،درجه او در بندگی خداوند به درجه و مقام او در
این موارد بستگی داشته وهمچنین سعادت او در دنیا و
البته در آخرت هم به مقدار موفقیت و رشد او در این
معرفت و اخالق و رفتار عملی مرتبط است.
این نیروی علمی خمیر مایه و توشه نیروی اراده است
که آن را در مسیر درست نگه می دارد هم چنانکه باعث
ثبات و استقامت در آن می باشد ،خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :اي مؤمنان[ ،دعوت] خداوند و رسول [او] را

" رساله من در دکتری در باره تربیت و
برپای امت بود و من کشف کردم که
ارکان اسالم پایه های بسیار بزرگ و
اصول ارزشمندی را برای بازگرداندن
ساخت اجتماعی ،اقتصادی و روانی امت
ارایه داده است".

دکتر دوگالس

رئیس ریجینا

خودت خودت را معالجه
کن
" بزرگترین عالج بیماری روانی ایمان
به خداست".

ولیام جیمز

روان شناس امریکایی
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دین داری
درمان بیماریها
است

دیل کارنگی

نویسنده امریکایی

این کجا و آن کجا
" مادیگرایی همیشه بر اشتراکات انسان و حیوان
تاکید می کند ..در حالی که دین بر تفاوت های
میان انسان و حیوان تاکید می کند".

علی عزت بگویچ

رئیس جمهور پیشین بوسنی و هرزوگوین

64

{آيا كسي که در پي [به دست آوردن]
خشنودي خدا رفت همچون كسي است
که سزاوار خشم خدا شد و جايش
دوزخ است! و [آن] بد جايي است }
[ سوره آل عمران آیه ،]162

و بر خالف آن چه گفته شد؛ آن که
معرفت و شناخت به خداوند و ایمان به او
را رها کرد و توان خود را به هدر داده
است و در کنار آن راحتی و اطمینان
و خوشبختی را از دست داده است و در
میان هجوم غم و غصه سرگردان بر جای
مانده است ،او هیچ گونه آرامش روانی و
ثبات درونی ندارد ،تمام همت و آرزوی
او رسیدن به شهوات و لذت ها و گرد
آوردن مال است او هدفی در وجود و
زندگی خود نمی یابد ،او سرگردان و
سرگشته و بی هدف زندگی می کند .به
دنبال سعادت و خوشبختی می گردد اما
از خواهشات خود در این راستا پیروی
می کند تا تمام وجود او مسخ شود
و به حیوانی و بلکه بدتر از آن ،بدل
شود ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :آيا

ميپنداري بيشترشا 
ن
ميشنوند  يا  خرد
ميورزند! آنان جز
چهارپايان
مانند
نيستند ،بلكه اينان
}
گمراهترند
[سوره فرقان آیه ،]44

پزشکان موعظه گر
"روان پزشکان فقط موعظه گر انی
از نوع جدید هستند :آنان ما را به
تمسک به دین امر
نمی کنند تا در روز
قیامت از عذاب جهنم
نجات یابیم ،بلکه ما را
به دین داری سفارش
می کنند تا از جحیم
قطعی در این دنیا و
جحیم بیماری های
گوارشی چون زخم
معده و بیماری های روانی و از
سقوط در گرداب افسردگی رهایی
بخشند"

هنری فورد
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" روان پزشکان به یقین
به این باور رسیده اند
که ایمان و چنگ
زدن به دین ضامن
چیره شدن بر تشویش
 ،افسردگی  ،اضطراب
روانی و سبب نجات از
این بیماری ها هستند".

دیده را یاری می رساند اگر چه زمان
بگذرد و در سرانجام و پایان کار روز
بازپسین را دارد که در آن به هرکس سزا
و پاداش کارهایش را می دهد به نیکوکار
پاداش کارهای نیک و به بدکار سزای
کارهای بد او را می دهد ،پس دل او به
عدل و داد الهی یقین می یابد و اعتماد
می کند ،خدای بلند مرتبه می فرماید:

حادثه ای او را
می رباید و شکار
ضعف و سستی
روانی و تشویش
درونی خود می

گردد{ :و هر كس از ياد من رويگردان شود ،زندگانيا 
ي
تنگ خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا برانگيزيم }
[سوره طه آیه  . ]124چقدر متفاوت اند آن که خدایش را

شناخت و عظمت او را درک کرد و وظایف خود در
قبال او را شناخت و بر کسب رضایت او حریص شد و از

موسس شرکت فورد امریکا
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شریعت؛ قانون و دستور او پیروی کرده و از منهیات او
دوری گزید و دانست که او بسیار نیازمند او است تا برای
همیشه در تمام امور کوچک و بزرگ و در تمام اوقات
به خدایش رجوع کند ،خدای عظیم الشان می فرماید:

نیاز جامعه به دین

{اي مردم،شمابه خداوند نيازمنديد و خداونداستکه
بي نياز ستودهاست } [سوره فاطر آیه ]15

و فردی دیگر از این سلک انسان ها را ،ظن و گمان
به سرداب های بدبختی و تاریکی های نکبت کشانده
است که کورمال کورمال به اینجا و آن جا دست می
کشد ،قلب او پر از شک و حیرت گشته است ،سعادت
و خوشبختی را از دور چون سراب مشاهده می کند که
پی درپی هم ،ناپدیده می شود  ،اگر چه خوشی های دنیا
و شهوات او مهیا باشد و باالترین پست و مقام را داشته
باشد ،آن که خدای را از دست داد چه چیز را به دست
آورد؟ و آن که خدا را به دست آورد چه چیز را از دست
داد؟
زمانه اضطراب و تشویش
"ما در عصر تشویش و اضطراب زندگی می کنیم ،بدون تردید
دست آوردهای علمی و تکنولوژیکی ؛ رفاه بشر را افزایش
داده اند اما در مقابل بر خوشبختی و سعادت و آسایش نیفزوده
اند حتی برعکس باعث افزایش اضطراب و ناامیدی و بیماری
های روانی در او شده اند؛ که معانی زیبایی را در زندگی او از
بین برده است".

رینیه دولو

نویسنده ای که برنده
جایزه نوبل شد

66

دین سرچشمه زندگی است

دلیل گویا

" دین یکی از نیازمندی های ضروری
سرشت بشری است و ما را کافی است
بدانیم که نیاز شخص به دین او را به
حالتی از یاس و ناامیدی روحی می
کشاند که او را وا می دارد تا نیازهای
دینی را در غیر جای خود درخواست
کند"

"ممکن است هر آن چه را که ما به آن عالقه
داریم از بین برود و آزادی استفاده از عقل و
دانش و صنعت را از دست بدهیم .اما محال است
که دین محو شود و از بین برود؛ بلکه این دلیل
گویا برای بطالن مذاهب مادی ای خواهد ماند که
می خواهند انسان را در تنگناها و کوره راه های
پست زندگی زمینی محدود کنند

آرنولد توینبی

مورخ بریتانیایی

ارنست رینان

مورخ فرانسوی
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اگر انسان بسیار نیازمند دین باشد پس نیاز
جامعه به آن بیشتر و ضروری تر است دین سپر
محافظ جامعه است .چرا که زندگی بشری بدون
همکاری میان اعضای آن در خیر پابرجا نمی
ماند{ :و بر نيكوكاري و پرهيزگاري با همديگر
همكاري كنيد وبر گناه و ستم همكاري مكنيد}
[سوره مائده آیه ، ]2

و این همکاری بدون وجود یک نظام و
سیستم که وظایف هر کس را مشخص کند و
حقوق آن ها را ضمانت کند صورت نمی گیرد،
و این نظام و سیستم باید از جانب خدای
لطیف خبیر باشد چرا که او به نیازهای بشر داناتر
است{ :آيا كسيکه [همه چيزرا] آفريدهاست،

نميداند! و اوست باريكبين آگاه } [سوره ملک
آیه ]14

هراندازه بشریت از دین و از قانون و نظام آن
فاصله بگیرد بیشتر در سرداب های شک ،تردید،
گمراهی ،سرگردانی ،بدبختی و شقاوت فرو می
رود.
در روی زمین نیرویی که با نیروی دین
فیلیپ حتی
هماورد باشد وجود ندارد هیچ نظامی به مانند
مورخ لبنانی
آن نمی تواند ضمانت
احترام به قانون و استقرار
شریعت و قانون حق
" شریعت اسالم در میان قضایای دینی و دنیوی تفاوتی قائل نیست ،آن نظام و فراهم کردن اسباب
بر رابطه انسان با خدا و وظایف انسان در برابر خدا تاکید کرده و آن را راحتی و آرامش در آن را
منظم می سازد ؛ همان کاری که به نسبت رابطه انسان با برادر مسلمانش فراهم سازد ،راز در آن
انجام می دهد .و تمام دستورها و منهیات خداوند -آن چه به امور دینی و است که انسان موجودی
دنیایی غیره مرتبط است -در قرآن آمده است .در قرآن بیش از شش هزار
آیه وجود دارد که حدود هزار آیه به تشریع و قانونگذاری مرتبط است" .برتر از دیگر موجودات
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در دین جایی برای
خواهشات نیست

توماس آرنولد

شرق شناس بریطانیایی

عقل هایتان کجاست؟
"چرا در ذات اهلل شک و تردید می کنید؟
اگر او نمی بود زنم به من خیانت می کرد
و خدمتکارم از من سرقت می کرد"؟

ولتر

فیلسوف فرانسوی
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ياآنهارا نهان داري] بدانکهاو نهان و نهانتررا ميداند
} [سوره طه آیه ، ]7

انسان همیشه به وسیله یک باور و عقیده رهبری می
شود خواه این باور درست و صحیح باشد و یا غلط و
نادرست .اگر باور و عقیده او درست باشد همه چیز
او درست می شود و اگر فاسد و غلط باشد همه چیز
او فاسد می شود .به همین سبب دین ضامن رفتار
عادالنه مردم در بین یکدیگر است و این یک ضرورت
اجتماعی است عجیب نیست که جایگاه دین در نزد
ملت ها چون جایگاه قلب در بدن باشد.
اگر دین به طور عموم این جایگاه را دارد و امروزه
تعدد ادیان و آئین ها در این جهان به خوبی مشاهده می
شود ،و می بینیم که هر ملت و قوم به آن چه از باورها و
آئین ها دارند خشنود است و به آن چنگ زده و پایبند
است ،با توجه به این ،دین صحیح که اهداف مورد نظر
بشر را محقق سازد چیست؟ و ضوابط و شرایط دین حق
کدامند؟

ضوابط دین حق:
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از جمله اسباب بسیار مهم پذیرش اسالم
که محمد در ابتدای ورود در مدینه
دریافت کرد ،آن بود که او برای قشر
روشن فکر مدینه که نسبت به هرج و مرج
پیش آمده در مدینه ناراحت بودند راه حل
ارایه داد .و این به سبب نظام محکم اسالم
بود و رام کردن امیال سرکش مردم در
برابر قوانین منظم که سلطه و قدرتی آن ها
را وضع کرده بود که بر امیال فردی چیره
بودند"

زنده است ،انگیزه و محرک
او در فعالیت ها و حرکات
اختیاریش از ایمانی
سرچشمه می گیرد که سبب
تزکیه روح و پاکدستی
اعضاء می گردد و باعث می
شود تا درون و نهان خود را به مانند کارهای آشکار
خود مراقبت کند{ :واگر سخن [خود]را آشكار كني [

همیشه صاحب هر عقیده و باوری بر این نظر است که عقیده او بهترین و بی مثال ترین
باور بوده و فقط آن حق است و نه هیچ باور دیگری و دالیل و توجیهات هر کس نسبت به
دیگری متفاوت است ،صاحبان عقاید فاسد بشری اظهار می دارند که این باورها را از نیاکانشان
به ارث برده اند و آنان بر این باورها بوده اند و آنها از آنان پیروی می کنند ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :و همچنين پيشاز تودر هيچ شهري هشدار دهندهاي نفرستاديم مگر آنكه نعمت

يافتگانش گفتند :ما پدرانمان را [پايبند] به آييني يافتهايم و بيگمان بر رد و نشان آنان اقتدا
ميكنيم ()23بگو :آيا [به پيروياز پدرانتان پايبند ميمانيد]هر چند برايتان هدايت كنندهتراز
آنچه پدرانتانرابرآن يافتهايد ،آورده باشم! گفتند:مابه آنچهبهآن رسالت يافتهايد ،ناباوريم
([ })24سوره زخرف آیات ،]23-24
و خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و چون به آنان گفته شود :از آنچه خدا نازل كرده است
پيروي كنيد ،گويند[ :نه] بلكه از شيوهاي که نياكانمان را بر آن يافتهايم ،پيروي ميكنيم .آيا
[چنين ميكنند]اگر چه پدرانشان چيزي نفهميده و راه نيافته باشند! ))170
داستان [دعوتگر] كافران مانند حكايت كسي است که چيزي را که جز صدا و ندايي
نميشنود ،بانگ زند .كر ،گنگ و نابيناي [حقيقي] اند .چرا که آنان خرد نميورزند(})171
[سوره بقره آیات،]170-171

آنها در این موضعگیری به تقلید کور کورانه و بدون فکر و اندیشه و تامل استناد می کنند
و یا به اخبار دروغین و مغالطه آمیز و متناقض که هیچ سند و دلیلی بر درستی آنها وجود ندارد
و البته در قضایایی چون ادیان و عقاید نمی توان به چنین نظرات سست و بی ارزشی استناد کرد.
و چون حق یکی بوده و قابل تعدد نیست پس محال است که تمام این عقاید درست باشند
و محال است که تمام این باورها در یک وقت صحیح باشند اگر چنین باشد امر درست و
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صحیح متناقض می شود و این چیزی است که عقول درست آن را
نمی پذیرند{ :آيادر قرآن تدبّر نميكنند! واگراز نزدغيرخدابود،

قطعادرآن اختالفي بسيار ،مييافتند } [سوره نساء آیه ]82

{ما چنان که به نوح و پس از او بر پيامبران وحي كرديم و [چنا 
ن
که]به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [او] و عيسي
و ايّوب و يونس و هارون و سليمان وحي كرديم به تو [نيز] وحي
كردهايم و به داوود زبور داديم ( )163و رسوالني [فرستاديم] که
پيشازاين داستان آنانرابر تو باز گفتيم و رسوالنيکه حكايت
آنان را بر تو باز نگفتهايم .و خداوند [بي ميانجي] با موسي سخن
گفت ( )164رسوالني مژده آور و بيم كننده تا براي مردم پس
حجتي [در ميان] نباشد و خداوند
از [ارسال] رسوالن بر خداوند ّ
پيروزمند فرزانهاست ([ })165سوره نساء آیات ،]163-165

بنابراین هر دینی که شخصی آن را می آورد و آن را به خود
و نه به خدا نسبت می دهد بدون تردید ،باطل است و همچنین هر
دینی که بشر آن را توسعه می دهد و به آن می افزاید آن نیز بدون
شک باطل است ،کسی که توسعه می دهد و یا اضافه می کند داناتر
از خداوند دانا نسبت به آن چه که شایسته بندگان است نیست{ :آيا

كسيکه [همه چيزرا] آفريدهاست ،نميداند! و اوست باريكبين
آگاه } [سوره ملک آیه ،]14
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جز دينخدارا ميجويند ،حال
آنكه ،كساني که در آسمانها
و زمين هستند ،خواه و ناخواه
فرمانبردار او شدهاند و به سوي
او برگردانده ميشوند } [سوره
آل عمران آیه ،]83

" حقیقت اساسی در اسالم وحدانیت و یکتاپرستی
است :ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل( .معبود
راستینی جز اهلل نیست و محمد فرستاده اوست)
اسالم شرک را به جانبی نهاده است .هیچ پدر و
پسری وجود ندارد .و هیچ فاصله ای میان امور
قدسی و امور دنیایی و همچنین میان آن چه شرقی
و غربی است وجود ندارد .اینجا یک جهان و یک
دین وجود دارد ".

میخائیل هیمز

نویسنده انگلیسی
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پس دین حق کدامین است؟ و ضوابطی که بر اساس آن می
توان بر درست و حق بودن و یا نادرست و باطل بودن این عقاید
حکم نمود؟ کدامین اند؟
این ضوابط عبارتند از:
اوال :دین باید سرچشمه خدایی داشته باشد؛ یعنی اینکه از
جانب خدای متعال باشد و بوسیله فرشته ای ،آن را برای یکی از
بندگانش فرستاده باشد تا به بندگانش برساند زیرا دین راست و حق
دین اهلل ،خالق این هستی است و خداوند متعال است که مردم را به
روز قیامت بر اساس دینی که برای آنان فرستاده است ،حساب می
گیرد و مورد مواخذه قرار می دهد ،خدای بلند مرتبه می فرماید:

و گرنه آن توسعه دهنده
و یا قانون گذار پروردگار
و معبودی می شد که دانا به
مصالح بندگانش می گشت
که خداوند متعال از آن برتر و
واالتر است{ :آيا [كافران ديني]

یکتاپرستی

و خدای بلند مرتبه می فرماید{ :سوگند به پروردگارت[ ،در حقيقت] ايمان نياورند مگر
آنكهدر اختالفيکهبين آناندر گرفت ،تورا داور كنند[ }.سوره نساء آیه .]65

ثانیا :اینکه دین باید به یکتا پرستی خداوند سبحان فراخواند و شرک به او را حرام بداند،
دعوت به توحید اساس و پایه دعوت تمامی پیغمبران و رسوالن بوده و شرک و دوگانه پرستی
با ابجدیات فطرت سالم و عقل های راه یافته در تضاد است ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و

هيچ رسولي را پيشاز تو نفرستاديم مگر آنكهبهاو وحي ميكرديمکه معبود [راستيني] جز
من نيست،پس مرا بپرستيد } [سوره انبیاء آیه ،]25
و هر پیغمبر به قومش گفته است{ :خدارا بپرستيد .جزاو هيچ معبود [راستيني] نداريد.به
راستيمنبرشمااز عذاب روزي بزرگ بيمناكم } [سوره اعراف آیه ، ]59

بر این اساس هر دینی که شرک را اثبات نمود یا به خداوند کس دیگری چون یک پیامبر
یا یک پادشاه و یا ولی ویا هر انسان دیگری و یا هرچیز دیگری همچون یک سنگ را شریک
قرار داد آن آئین بدون تردید باطل است ،زیرا عبادت و بندگی تنها از آن خدای یکتای بی
شریک است و دوگانه پرستی و شرک گمراهی آشکاری است و هر دینی اگرچه از جانب
خدای بلند مرتبه باشد اما شرک به آن وارد شده باشد ،باطل است ،خداوند پاک دراین زمینه
برای ما مثالی آورده است و فرموده است{ :اي مردم ،مثلي زده ميشود،بهآن گوش فرا دهيد.

آنان را که به جاي خداوند ميخوانيد ،نميتوانند مگسي بيافرينند ،و لو براي [آفرينش] آن
[همگي] گرد آيند .و [حتّي]اگر مگس چيزيرااز آنان بربايد ،نميتوانندآنراازاو برهانند.
[هم] خواهنده و [هم كسي که از او] خواسته شده [بس] ناتوانند ( )73خداوند را چنان که
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سخني ايمان ميآورند!
([ })6سوره جاثیه آیات،]3-6

سزاوار اوست ،قدر نشناختند .بي گمان خداوند تواناي
پيروزمنداست([ } )74سوره حج آیات.]73-74

سوم  :با فطرت سالم هماهنگ باشد ،خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :پس روي [دل] ات را با حق ّ گرايي

فطرت تمام آن چیزهایی است که خداوند مردم را
بر آن آفریده و قسمتی از وجود آنها گشته است؛ زیرا
امکان ندارد که دین حق با آفرینش و نیازهای بشر
هماهنگ نباشد و گرنه حتما این دین از جانب خالق بشر
نبوده و این مخلوق برای این دین آفریده نشده است و
این محال و شرک می باشد.
چهارم :با عقل صحیح هماهنگ باشد .زیرا دین
صحیح همان قانون و شرع خداست و عقل صحیح
آفریده خدا بوده و محال است که قانون و شرع خدا با
عقل که آفریده اوست در تناقض باشد ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :آيادر زمين نگشتهاندتا دلهايي داشته باشند

کهباآن [دلها] دريابند يا گوشهاييکهباآن بشنوند! ب 
ي
گمان [فقط] ديدگان نابينا نميگردند بلكه دلهايي [هم]
کهدر سينهاند نابينا ميشوند } [ سوره حج آیه ]46
و می فرماید{ :آريدر آسمانها و زمينبراي مؤمنان
نشانههايي است ( )3و [نيز] در آفرينشتان و [در] آنچه
از جانوران ميپراكند براي گروهي که يقين ميكنند،
نشانههايياست ( )4و [در] آمد و شد شب و روز و [در]
رزقيکه خداونداز آسمان نازل كردهآن گاهباآن زمين
راپساز پژمردنش زنده گرداندهاست .و [در] گرداندن
بادها براي گروهي که خرد ميورزند نشانههايي است
( )5اين نشانههاي خداست که آنها را به راستي بر تو
ميخوانيم .پس بعد از [پند] خداوند و آيات او به چه
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فطرت خداوندی
"بچه های کوچک توانایی بی سابقه
ای برای پذیرش ایمان دارند :زیرا آنان
تصور می کنند که هرچه در این عالم
آفریده شده است برای سببی آفریده
شده است .حتی اگر بچه هایی را در
یک جزیره ساکن کنیم به طوری که
آن ها بدون تربیت دیگران رشد یابند به
خداوند مومن خواهند بود".

گاستون باریت
پژوهشگر علوم انسانی در دانشگاه
اکسفورد

نميكنند! و اگر از نزد
غير خدا بود ،قطعا در آن
اختالفي بسيار ،مييافتند }
[سوره نساء آیه ، ]82

" دانش داروی سموم خرافه پرستی است"

آدم اسمیت

فیلسوف اسکاتلندی
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تمام به سوي اين دين بگردان .از فطرت الهي که مرد م
رابر اساسآن پديد آوردهاست [پيروي كن] .آفرينش
خداوند دگرگوني نميپذيرد .دين استوارايناست .ولي
بيشتر مردم نميدانند } [سوره روم آیه ، ]30

امکان ندارد که دین
حق پر از خرافات و
خزعبالت و تناقضات باشد
یا طوری باشد که قسمتی از
آن با قسمتی دیگر در تضاد
باشد ،این با عقل سلیم در
تناقض است ،امکان ندارد
به چیزی امر کند و سپس
با حکم و دستوری دیگر
آن را نقض کند و امکان
ندارد که چیزی را برای
یک دسته حرام و یا حالل
کند و سپس برای دسته
ای دیگر برعکس دستور
دهد ،یا اینکه حکم موارد
متشابه و مانند هم را متفاوت
اعالم کند و یا حکم موارد
متناقض را یکی اعالم کند،
خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :آيا در قرآن تدبّر

درد و بیماری خرافه

و الزم است که بر دالیل واضح استوار باشد ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بگو :اگر
راستگوييد برهانتانرا [در ميان] آوريد } [سوره بقره آیه ]111
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پنجم :به فضایل اخالق و کارهای شایسته دعوت کند ،خدای
عظیم الشان می فرماید{ :بگو :بياييد تا آنچه را که پروردگارتان

دینی که به دروغ یا کشتن یا ستم و یا دزدی یا تجاوز یا نافرمانی
یا مانند آن فرامی خواند نمی تواند دینی صحیح باشد.
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نميپرستيد مگر نامهاي 
ي
را که خود و نياكانتان
نهادهايد که خداوند هيچ
دليلي بر [ح ّقانيّت] آنها
نفرستاده است .فرمانروايي
جز خداوندرا نيست .فرمان
داده است که :جز او را
بندگي نكنيد ،دين استوار
اين است ولي بيشتر مردم
نميدانند } [سوره یوسف
آیه ،]40
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بر شما حرام نموده است ،بر خوانم ،آنكه چيزي را با او شريك
مسازيد و به پدر و مادر نيكي كنيد و از بيم فقر فرزندانتان را
مكشيد.مابهشما و آنان روزي ميدهيم .وبه [كارهاي] ناشايست،
آنچه از آن پيدا و  يا  پوشيده باشد ،نزديك مشويد .و جاني را
که خداوند [كشتنش]را حرام نمودهاست جزبه حق ّ مكشيد،اين
حكم است که شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد
ورزيد ()151
و به مال يتيم نزديك نشويد .مگر به
شيوهاي که آن بهتر است تا آنكه به كمال
دالیل خود را بیاورید
رشدش برسد و به داد [و انصاف] پيمانه
" حکیم کسی است که ایمانش را بر اساس دالیل و
و ترازو را كامل كنيد ،هيچ كس را مگر
براهین استوار کرده باشد".
در حدّ توانش تكليف نميكنيم و چون
دیوید هیوم
[به داوري  يا  شهادت] سخن گوييد ،به
فیلسوف اسکاتلندی
انصاف سخن گوييد و هر چند [محكوم
عليه] خويشاوند باشد .و به عهد خدا وفا
كنيد ،اين حكم [است که] شما را به آن
ارزش مرد به اخالق اوست
سفارش نموده است تا پند پذيريد ()152
" مرد بدون اخالق بسان وحشی ای
و آنكه راه راستمنايناست،پسازآن
است".
است که در این جهان رها شده
پيروي كنيد و از راههاي [ديگر] پيروي
مكنيدکهشمارااز راهاو [خدا] جدا كنند.
البرکامو
ايناست حكميکهشما را بهآن سفارش
فیلسوف فرانسوی
نمودهاستتا پروا پيشه كنی([ })153سوره
انعام ،]151-153
و خدای بلند مرتبه می فرماید{ :به راستي خداوند به داد و
نيكوكاري و بخشيدن به خويشان فرمان ميدهد و از ناشايستي و
كار ناپسند و تجاوز باز ميدارد.بهشما اندرز ميدهدباشدکه پند
پذيريد } [سوره نحل آیه ، ]90

ششم :رابطه انسان با
خدایش و رابطه انسان
ها را با یکدیگر منظم
کند ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :به جاي او

الزم است تا آن دین
وظیفه انسان در برابر
خداوند را منظم کند .و
همچنین روابط میان انسان
ها را هم منظم سازد ،خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :و

خداوند را پرستش كنيد
و چيزي را با او شريك
نياوريد .و به پدر و مادر
نيكي كنيد و [نيز] به
نزديكان و يتيمان و بينوايان
و همسايه خويشاوند و
همسايه بيگانه و همنشين و
در راه مانده و ملك يمينتان
[نيكي كنيد] خداوند كسي
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را که متكبّر خودستا باشد ،دوست نميدارد }
[سوره نساء آیه ]36
"نگاه واقعی به زندگی و مشورت
راستین و دعوت به نیکویی و احسان و
رحمت و گرایش عمیق انسان گرایانه
– این عوامل -و دیگر عوامل برای من
بزرگترین دلیل بر راستی دین اسالم
است".

پول

شرق سناش دانمارکی

اخالق سبب راحتی است
"آن چه من می دانم آن است که امر
اخالقی آن است که انسان بعد از آن
احساس راحتی می کند و کار غیر
اخالقی آن است که انسان بعد از آن
احساس ناخوشی و ناراحتی می کند"

ارنست همنگویی

به راستي فرزندان آدمرا گرامي داشتيم ودر بيابا 
ن
و دريا آنانرا [بر مركب وغيرآن] سوار كرديم }
[سوره اسراء آیه ]70
و همچنین می فرماید{ :اي مردم،ماشمارااز
مرد و زني آفريدهايم وشمارا گروهها و قبيلههايي
گرداندهايم تا همديگر را بشناسيد .گراميترينتان
در نزد خداوند پرهيزگارترينتان است .بي گمان
خداوند دانا [و] آگاهاست } [سوره حجرات آیه ]13

هشتم :به راه راست که هیچ گونه کجی در آن
نباشد دعوت کرده و شفا و راحتی مردم در آن
باشد و نور و راهنمایی آنها باشد؛ خدای بلند مرتبه
از جنیان خبر می دهد آن گاه که قرآن را شنیدند؛
برخی به برخی دیگر گفتند{ :گفتند :اي قوم ما،

به راستي ما [تالوت] كتابي را شنيديم که پ 
س
از موسي فرو فرستاده شده است .تصديق كننده
[كتابهاي] پيشازخوداست.به حق ّوبه راه راست
رهنمون ميشود } [سوره احقاف آیه ]30
و خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و از قرآن
آنچه را که شفا بخش و رحمت براي مؤمنان

است ،فرو ميفرستيم .و [در حقّ] ستمكاران جز زيان
نميافزايد } [سوره اسراء آیه ]82
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واقع گرا باش

هفتم :به آدمی احترام بگذارد و او را بزرگ
بدارد ،و در میان پیروانش به سبب جنسیت یا
رنگ یا قبیله تفاوتی قایل نشود؛ معیار قابل قبول
در تفاوت باید کسب انسان و کردار او از علم و
تقوای الهی باشد ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و

و آن نور و راهنمای مردم از تاریکی های
جهالت و نادانی و گمراهی به سوی اطاعت و پیروی
و خوشبختی در دو جهان است ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :اي اهل كتاب ،رسول ما به سوي شما

بهترین میراث
"از مهمترین چیزهایی که اسالم برای
دنیای متمدن بر جای گذاشته قانون دینی
او است که شریعت نامیده می شود.
شریعت اسالمی در جای خود امری بی
نظیر است.آن عبارت است از مجموعه ای
از دستورها و نواهی که زندگی هر مسلمان
را در تمام زمینه ها منظم می سازد و آن
شامل احکام خاص مربوط به عبادت و
پرستش و مراسم دینی است همان گونه که
شامل قواعد اساسی و قانونی نیز می باشد".

ژوزف شاخت

شرق شناس امریکایی

آمده است که بسياري از آنچه از كتاب [آسماني]
را که نهان ميداشتيد ،براي شما روشن ميسازد و
از [كوتاهيهاي] بسياري در ميگذرد .به راستي از
[جانب]خدابرايشما نور و كتابي روشن آمدهاست
} [سوره مائده آیه ]15
و خدای فرماید{ :در [كار] دين اجباري [روا]
نيست،به راستي راهيابياز گمراهي آشكارشدهاست.
پسهر كسکهبه طاغوت كفر ورزد وبهخدا ايمان
آورد[ ،بداند] که به دستاويزي [بس] محكم چنگ
زده است [که] آن گسستني ندارد .و خداوند شنواي
داناست ( )256خداوند كار ساز مؤمنان است ،آنان
را از تاريكيها به سوي نور بيرون ميآورد و كساني
که كفر ورزيدهاند ،كار سازانشان طاغوتاند که
آنان را از نور به سوي تاريكيها به در ميبرند .اينان
دوزخياند .آناندر آنجا جاودانه خواهندبود (})257
[سوره بقره آیه ]256-257

نویسنده امریکایی
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کدامین دین با معیارهای دین حق که ذکر شدند منطبق است؟
از خداوند یاری بخواه

بی عدالتی

"شاید محتمل باشد تا هزاران نفر را که در
بیمارستان های بیماری های روانی از درد و رنج
به فریاد در آمده اند ،نجات داد .اگر آنان بجای
اینکه به تنهایی و بدون یاور به معرکه زندگی
وارد شوند از خداوند یاری می خواستند".

"بدترین شکل نبود مساوات تالش برای ایجاد
مساوات میان چیزهای نامتساوی است".

دیل کارنگی

ارسطو

نویسنده امریکایی

فیلسوف یونانی

می توان ادیان را بر اساس مصدر آنها بر دو نوع تقسیم
کرد:
ادیان زمینی و بشری و نه آسمانی که بشر آن ها را
توسعه می دهد و به پیش می برد ،این ادیان از جانب
خداوند فرستاده نشده اند ،مانند بودائیسم ،هندوئیسم،
مجوسیت و دوگانه پرستی ،این ادیان از دین حق بسیار
دوراند ،اما این ادیان برابر با میل آنان اصالح می شود:

{آيا ديدهاي كسي را که خواسته [هاي نفساني] اش را
معبود خود گرفت و خداوند با وجود دانش او را بيراه
گذارد وبر گوش و دلاو مهر نهاد وبر ديدهاش پرده قرار
داد! پس چه كسي پس از خدا او را هدايت كند! آيا پند
نميگيريد! [ }3سوره جاثیه آیه ، ]23

این یک دین ربانی و از جانب اهلل نیست بلکه دین
خواهشات بشری است به همین سبب این ادیان پر از
خرافه ،فریب ،نظام طبقاتی و تناقض هستند ،خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :واگراز نزدغيرخدابود ،قطعادرآن

اختالفي بسيار ،مييافتند } [سوره نساء آیه ،] 82

ادیان آسمانی که از سوی خداوند فرستاده شده اند
مانند یهودیت و مسیحیت و اسالم :این ادیان را خداوند
فرستاده است و آن را برای انسان رضایت داده است،
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اما خداوند یکتاست
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ما به کدامین دین نیاز داریم؟

"پژوهشگران از شمارش تعداد
خدایان در ادیان زمینی درمانده
اند؛ تعداد خدایان قدیم مصری
بیش از  800خدا بود و تعداد
خدایان در نزد هندوان بیش از
ده هزار است و مانند این شرک
را در یونانیان قدیم و در نزد
بوداییان و دیگر مذاهب زمینی
نیز مشاهده می کنیم".

79

https://www.path-2-happiness.com/fa

بدون تردید ادیان زمینی مجموعه ای از افکار
و تجربیات جوامع بزرگ بشری هستند که اصول
شریعت راستین
آن ها برابر با خواسته و دانش سازندگانش تنظیم
"همانا فهمیدم ..همانا درک کردم ..آن چه را
شده است اما بشر بعد از مدتی دریافته است که آن
بشر نیاز دارد یک شریعت و قانون آسمانی
مجموعه شایسته بشر نیست .پس سعی کردند تا آنها
است که حق را اثبات و باطل را زایل کرده
را تغیر بدهند ،اما این سبب شد تا در سرگردانی و
و از بین ببرد".
سرگشتگی بیشتری فرو روند ،این ادیان زمینی داری
تولستوی
چند ویژگی هستند از آن جمله:
ادیب روسی
شرک :هر روز برای مردم ،خدا و معبود تازه ای
درست می کنند .معبودان ساخته خودشان هستند،
آنان به آن فکر نمی کنند که وجود یک معبود دیگر به غیر از خداوند متعال محال است زیرا
اگر چنین بود آنان باهم درمی افتادند و هستی میدان درگیری و نابودی می گشت ،خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :خداوند هيچ فرزنديبر نگرفتهاست و هيچ معبود [ديگري]بااو نيست[ .اگر

باشد]آن گاههر معبودي آنچهراکه آفريدهبود ،ميبرد و قطعا برخيبر برخي [ديگر] چير ه
ميشدند .خداونداز آنچه وصف ميكنند پاك [و منزه]است ( )91داننده پنهان و پيدا،کهاز
آنچه شرك ميآورند برتراست  [}92سوره مومنون آیات.]91-92

نظام طبقاتی :ادیان غیر آسمانی براساس نظام طبقاتی و بهره کشی استوار شده اند ،زیرا
سازندگان آنها برای خود و طبقه شان و برای کسانی که می خواهند ،حق ویژه اختصاص می
دهند ،تا به امتیازات خاص برسند ،تا به هدف و مقصد خود برسند و بقیه مردم را به بندگی
بگیرند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اي مردم ،ما شما را از مرد و زني آفريدهايم و شما
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و خداوند متعال از نگاه تحقیر آمیز و استهزاء به دیگران
بازداشته است{ :اي مؤمنان ،گروهي ،گروهي ديگر را

به ريشخند نگيرد ،چه بسا که [آنان] از اينان بهتر باشند}
[سوره حجرات آیه ]11
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خدای بلند مرتبه می فرماید{ :از دين آنچ ه
که نوحرابهآن فرمان دادهبود و آنچهکهبه
تو وحي كردهايم و آنچهکه ابراهيم و موسي
و عيسي را به آن فرمان داده بوديم برايتان
مقرر داشت [بااين مضمون]که :دينرابر پا
ّ
داريد و در آن اختالف نورزيد .بر مشركان
آنچه که آنان را به آن فرا ميخواني دشوار
آمد .خداوند به سوي [حقيقت] خويش هر
كس را که بخواهد بر ميگزيند و هر كس
راکه روبه سوياو مينهد،به سوي خويش
هدايت ميكند } [سوره شوری آیه ]13

را گروهها و قبيلههايي گرداندهايم تا همديگر را بشناسيد.
گراميترينتان در نزد خداوند پرهيزگارترينتان است .بي
گمان خداوند دانا [و] آگاهاست [ }13سوره حجرات آیه ، ]13

و به همین سبب نزد خداوند سفید بر سیاه و یک نژاد
بر نژاد دیگر و یک قوم بر قوم دیگر هیچ گونه برتری و
ارجحیتی ندارد ،در حالی که بسیاری از این ادیان بر نظام
طبقاتی منزجر کننده استوار هستند.
مخالفت با فطرت :ادیان بشری با فطرت مخالف هستند و انسان را به چیزی وا می دارند
که در توان او نیست و بر اساس ضدیت و مخالفت با طبیعت بشری و عقل صحیح استوار
است و معتقدان به آن ادیان گاهی از راه راست
بسیار دور افتاده و کامال همه چیز را تغییر داده اند،
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :پس روي [دل] ات

را با حق ّ گرايي تمام به سوي اين دين بگردان .ا ز
فطرت الهي که مردم را بر اساس آن پديد آورده
است [پيروي كن] .آفرينش خداوند دگرگوني
نميپذيرد .دين استوار اين است .ولي بيشتر مردم
نميدانند [ }30سوره روم آیه .]30

خرافه :عبارت است از باور یا اندیشه ای که
فقط بر اساس تخیالت و بدون هر گونه دلیل عقلی
یا منطقی و یا علمی استوار باشد؛ و ادیان زمینی پر
از خرافاتی هستند که هیچ گونه دلیل و حجتی بر
آنها نیست و فقط خرافه بر خرافه استوار می شود
و چه راست گفته است خداوند راستگو{ :بگو:

اگر راست ميگوييد ،دليل خود را بياوريد}64 .
[سوره نمل آیه ]64

تناقض :ادیانی هستند که پر از تناقض اند هر
دسته ای بر ضد و بطالن دیگری استوار است ،با

طبقه ستمکار
"تقسیم بندی طبقاتی در نزد هندوان به
شکل زیر است :طبقه سفید پوستان؛ رجال
دینی و علماء به این طبقه تعلق دارند و
طبقه سرخ؛ شامل امیران و جنگجویان؛ طبقه
زرد؛ شامل زارعین و تجار ،طبقه سیاه؛ شامل
هنرمندانی و صنعت گرانی که با دست خود
کار می کنند؛ اما طبقه پنجم؛ شامل کسانی
است که حرفه های پست دارند .طبقات باال
از طبقات پایین بهره کشی می کنند و آنان
را به بندگی می گیرند ،و طیقات پایین در
خدمت طبقات باال هستند".
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آن مخالف است و گونه دیگری است و چه راست گفت
خداوند راستگو{ :و اگر از نزد غير خدا بود ،قطعا در آن

اختالفي بسيار ،مييافتند [ }82سوره نساء آیه ]82

آور و بيم كننده تا براي مردم پس از [ارسال] رسوالن ب ر
حجتي [در ميان] نباشد و خداوند پيروزمند فرزانه
خداوند ّ
است [ }165سوره نساء آیه . ]165

تناقضات بودیسم
"بودائیان منکر خدایند و حداقل برخی از آنان
ادعا می کنند که بودا فرزند خداست و منکر روح
هستند و به تناسخ ارواح باور دارند".
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اما ادیان آسمانی نعمتی از جانب خداوند هستند که بر
بشر منت و احسان نموده است ،تا او را هدایت کند و راه
او را روشن سازد و حجت را بر او اقامه نماید و او را از
سرگردانی در بیابان خرافات و شرک و مخالفت با عقل و
فطرت رهایی بخشد .و این هدف با فرستادن پیغمبران برای
رسانیدن کالم خداوند محقق شده است{ :رسوالني مژده
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