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 بسمه تعالی

 

 

 مقدمه

 از هيئت دوستداران آثار استاد

موضوع موسيقی یك موضوع مرکب است بنابراین دربارة آن باید به صورت بسيط صحبت شود و آن مسلمانی 

تواند از عهدة چنين کاری برآید که خودش عمالً استاد موسيقی باشد، مثالً در یك رشتة موسيقی تخصص می

زی هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی به عالم موسيقی اشراف، بلكه معرفت حاصل داشته باشد و ساليان درا

نماید و هم یك مسلمان واقعی و در عين حال به احكام اصيل دین مبين اسالم علم و آگاهی و بلكه در حد نياز 

ز بُعد هنری بدون ای احاطة الزم را پيدا بكند وگرنه بحث در موضوع موسيقی تنها ابه یك چنين موضوع پيچيده

آگاهی از احكام دین و یا از بعد شرعی بدون آگاهی از روح این هنر مهم به نتایج مطلوب و روشن منتهی 

 نخواهد شد.

سؤال: چرا بحث در موسيقی اینقدر مشكل و غامض است که پس از گذشت قرنها از ظهور اسالم تا امروز به 

ایف مسلمانان در این مورد به طور دقيق و روشن معلوم طور اصولی مورد بحث و فحص قرار نگرفته و وظ

آید که چرا بحث در موسيقی که یك موضوع مرکبی است از علم نگردیده است و همچنين این سؤال پيش می

 و عقل و تكنيك و احساس اینقدر مشكل و پيچيده و الینحل است؟

شد مربوط است به اساتيد مسلم هنر موسيقی  پاسخ به این سؤال باز در حد صالحيت ماها نيست و چنانكه اشاره

و اصيل آگاه و محيط به احكام دین، البته چنان استاد موسيقی که خود عالوه بر سالمت عقل و قلب و پاکی 

نفس ، از علم و آگاهی و تقوای حقيقی آنقدر برخوردار باشد که دل و جرأت و آن شهامت اخالقی واقعی را 

قت امر از نظر صالح و فساد موجود در عالم موسيقی عين واقعيت را مدنظر قرار داده داشته باشد که در بيان حقي
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ای بوده و به خاطر حفظ از و مبرا از هر نوع آثار سوء اسارت در خود و خودخواهی یعنی تعصبات فنی و حرفه

گر نسازد که چنين اش باطل را حق یا حق را باطل به افكار عمومی جلوهحرمت و اعتبار شخصی خود و یا حرفه

از جمله نوادر روزگار بوده و از سوی دیگر اگر شرط علم و آگاهی و احاطه  دانی هم متأسفانههنرمند و موسيقی

ای هنوز به احكام دین را هم بدان بيافزایم بعيد نيست گفته شود که اساساً چنين هنرمند منصف متشرع تزکيه شده

ین همه مشكالت اگر آگاهانه به مسأله توجه نمائيم حل این مشكل برای از مادر زاده نشده است ولی با وجود ا

رود بلكه در صورت برخورداری از علم بشر به طور اعم و برای مسلمين باالخص، از محاالت عقلی به شمار نمی

  سورة عنكبوت: 69و آگاهی الزم و صبر و حوصله و اتصاف به صفت مجاهدت در راه حق به استناد آیة شریفة 

 وَالّذینَ جاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلُنا

مؤمن حقيقی اطمينان دارد که خداوند متعال راضی به سردرگمی و سرگردانی بندة خود در این عالم نيست البته 

ای که هم با خود و هم با خدای خود و هم با دین راستين آسمانی، خود از راه صدق و اخالص و از در بنده

 وارد گردد. عبودیت

توانيم یادآور شویم که چون خود موسيقی نه در ردیف علم محض است نه محصول عقل بنابراین هم اینقدر می

معارف یا حتی عقل عالی و نه مولود احساس تنها و نه تنها زائيدة نيازهای روحی بشر بلكه برای خود موضوع 

یل نامبرده در فوق محصول اجتماع چنين عامل روحی نظر از اینكه بر اساس علل و دالای است که صرفپيچيده

و معنوی و احساسی توأم با عقل و علم که ولو از این طریق هم شناخته شود به طور اعم یك مشكل اساسی 

دیگری در این ميان سد راه ماست برای رسيدن به یك نتيجة قطعی مطلوب همچنانكه از باالترین موانعی بوده 

اند دربارة آن اظهارنظر متحد یا نظر واحدی ارائه دهند یعنی دانایان حتی فقها نتوانسته است که تاکنون عقال و

دانان نيز نتوانند دربارة خاصيت و ماهيت بدون اختالف نظر همة علما، عقال، فقها حتی خود هنرمندان و موسيقی

هند بلكه هر کدام از وجودی موسيقی و بخصوص اثرات روحی و روانی آن تعریف جامع واحدی را ارائه د

 تعریف کرده است.« دیدهفيل را در تاریكی هر کس به شكلی می»یك افق بنابه مثل معروف مولوی که 
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نظرانی که در عين حال از هر دو جنبة هنری و دینی به موضوع اینك در مقام تحقيق و بررسی از صاحب

گيری اند به یك نتيجهبرای ما بيان داشته موسيقی اشراف داشته و بر طبق شرح فوق در حد اجمال موضوع را

کنيم که در حقيقت روح قضایا را برای ما روشن کرده و در عين حال بسيار فشرده و کلی زیر اکتفا می

دارد و آن خالصه و چكيدة مختصر و مفيدی است پيچيدگی امر اظهارنظر در موسيقی را تا حدودی بيان می

 شرح بدین
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 7/5/80جلسه مورخه  

 كم موسيقي از نظر فقه اسالميح

اوالً اظهار نظر کلی دربارة موسيقی از هر مقامی صورت گيرد یك اشتباه محض است که گفته شود موسيقی 

دليل دوم نامبرده در زیر، موسيقی در نفس خود نه خير محض است و خير محض است یا شر محض، بلكه بنابه

مكانی و استعدادهای درونی افراد آثار و نتایج مثبت یا منفی نه شر محص بلكه برحسب انواع شرایط زمانی و 

 تواند داشته باشد.متفاوتی می

ثانياً باید اذعان نمود که بحث دربارة عنوان کلی موسيقی کار عوام است و از خواص و آگاهان بعيد و غيرقابل 

موسيقی مختلف با اثرات  آالتاغماض است که به یك موضوع هنری که در بطن خود انواع آهنگها، نغمات،

 تواند ارائه دهند اظهارنظر کلی و جامعی به عمل آورند.گوناگون و متفاوتی می

شمار است عالوه بر اینكه در هر ملتی برای های موجود در عالم موسيقی که بسيار زیاد و بیثالثاً انواع آهنگ

ك و فهم برای سایر ملل نيست خود خود جایگاه مخصوص دارد که مختص به خود آن ملت بوده و قابل در

همين تنوع آهنگهای موسيقی موجود در یك ملت در اولين قدم هر صاحب نظر آگاه و منصف و با وجدانی را 

های متنوع موجود در یك توان به این همه آهنگکند که به هيچ وجه و با هيچ دليل و منطقی نمیمتقاعد می

ر کرد مبنی بر اینكه خوب است یا بد، مطابق با حق است و یا باطل، ملت یك دستور کلی و جامع و قاطعی صاد

زشت است یا زیبا، حسن است یا قبيح! بنابراین اظهارنظرهایی که به صورت کلی دربارة موسيقی خيراست یا شر،

افكار  شویم که همة آنها از درجة اعتبار ساقط است و نبایدگيرد به طور کلی و با قاطعيت یادآور میانجام می

عمومی یك ملت و یك جامعه و بلكه همة جوامع بشری را با یك اظهارنظر ناپخته و نسنجيده و ندانسته و بدون 

کامل موضوع از هر دو بعد هنری و دینی کالفه کرد بخصوص مسؤوليت اینچنين علم و آگاهی و احاطة

متوجه مذهبيون در پيشگاه حضرت  اظهارنظرها بيش از عوام متوجه خواص و بيش از افراد القيد به مذهب،

احدیت تواند بود بلكه به جاست درصورت عالقه به کشف حقيقت هم مجامع هنری )اختصاصاً در عالم 
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ها را باال زنند ودر درجة اول عدم صالحيت خود را در مورد موسيقی( و هم محافل دینی با شهامت کامل آستين

ثانياً اگر در خود چنين شهامتی را سراغ ندارند بجاست از تعيين حدود ارزشهای موسيقی اعالم دارند و 

 ای که افكار عمومی را گيج و سرگردان خواهد کرد خودداری فرمایند.اظهارنظرهای ناپخته

آید که اگر حل معضل تشخيص صالح و فساد موسيقی بنا به شرح فوق امری ساده رابعاً حال این سؤال پيش می

ها را چه در یك ملت و چه در باره چيست؟ و آیا یكباره همة انواع موسيقی نيست پس تكليف عموم در این

همة ملل عالم مجاز و مشروع و مفيد به حال بشر تلقی کنند و یا همه را یكباره مطرود و مبغوض دارند پس در 

تعقل تواند باشد در چنين مقامی است که پس از تفكر و این صورت حل مشكل حكم موسيقی در اسالم چه می

د هر چند که دسترسی نهایی مفيد و مسلمی رسي های اصولی و الزم، اميد است به یك نتيجهو تأمل و بررسی

بدان هم بدین سادگی ممكن و ميسر نخواهد بود بدین معنی که وقتی موضوعی قرنها به خاطر پيچيدگيش 

توان در یك دستورالعمل اصولی ای میهالینحل تلقی و عالماً و عامداً به دست فراموشی سپرده شده با چه معجز

و کلی در یكجا آن را حل کرد؟! اینچنين برداشتی مسلماً دور از ذهن نخواهد بود اما اگر ما به قاعدة کلی، 

دسترسی پيدا کنيم اميد بسياری است که بتوان با در اختيار داشتن قاعدة کلی با اندك تأمل و تحمل رنج 

 به بعدی به نتایج مسلم رسيد و این قاعدة کلی عبارت است از:تحقيقات و بررسيهای همه جان

محرمات دقيقاً روشن و در آیات قرآن کریم بيانگ ردیده در دانيم در اسالم حریم حرمت همةاز آنجا که می

حالی که در این باره هيچ آیة صریحی نازل نشده و آن تعبيرات و تأویالت ناروایی که متعصبين مذهبی در حق 

ای آیات روا داشته و از آنها حكم حرمت صادر کرده و قرنها مسلمانها را در پيچ و خم مشكالت عدیده برخی

اند بدیهی است که هرگز جوابگوی نيازهای مسلمانان نبوده و نيست همچنان که تا در این موضوع گرفتار نموده

ن حل نشده است و به خاطر همين است امروز هم با آن قبيل استنباطات ناروا مشكلی از مشكالت برای مسلمانا

کند و علناً و صراحتاً که پس از گذشت قرنها یك شخصيت وارستة خداترسی بمانند امام خمينی )ره( ظهور می

های قبلی محافل مذهبی عدم حرمت موسيقی را اعالم و استفاده آن را در تحت شرایطی )که برخالف سنت
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دانند و اگر حقيقتاً موسيقی از نظر اسالم حرمتی داشت و سایر از میمتأسفانه مرزهای دقيقی هم ندارند( مج

آید که بپذیریم شد در چنين شرایطی الزم مینظرات مشابه  تأویالت مذکور  درست و مطابق با واقع تلقی می

اند حاشا که از چنين شخصيت وارستة از ای در دین مبين اسالم از خود بجا گذاردهآن مرحوم بدعت تازه

ای چنين خطایی به این بزرگی سر بزند بنابراین نياز هست که حریم مشروع و نامشروع بودن موسيقی خودگذشته

نظران مسلط بر هر دو حوزة هنر موسيقی و احكام شرعی را مجدداً از صفر شروع کرده و دقيقاً به وسيلة صاحب

توان به آن اشاره نمود و سرلوحة برنامة یمورد بحث و بررسی قرار گيرد و لذا آن قاعدة کلی که در اینجا م

 تواند خالصه شود:آینده جوامع اسالمی قرار داد در یك جمله می

گردد به آثار چون دربارة موسيقی حكم صریح شرعی صادر نشده بنابراین حكم مجاز و غيرمجاز بودن آن برمی

تواند گویای یك عنوان کلی بوده و نمی« موسيقی»و نتایج بعدی موسيقی در هر کسی. و از آنجا که باز عنوان 

دیگری کاملتر بيان کرد و آن آید که این قاعدة کلی را با یك تبصرةهمة زوایای قضيه باشد از اینرو الزم می

 اینكه:

هر آهنگی برای خود اثراتی مخصوص به خود دارد که با آهنگهای دیگر متفاوت است بنابراین در واحد 

گردد به حكم یك یك آهنگها یعنی حكم هر آهنگی ان کرد که حكم موسيقی برمیتوان چنين بيکوچك می

تابع اثرات روحی، روانی و بلكه عاطفی و احساسی و حتی اخالقی خاصی که از خود در شخص برجای 

بطور کلی حكم موسيقی از نظر احكام شرعی تابع »توانيم در حالت کلی چنين بيان کنيم که گذارد. و لذا میمی

البته ناگفته نماند که خود یك چنين اصل کلی هم متأسفانه با وضع « ثار و نتایج حاصله در هر مورد استآ

تحمل و تعمق و تحقيق و بررسی اصولی در کشف حقایق مورد نياز خود را ندارند مزاجی مسلمانی که حوصلة

اهی و آشنایی با عالم هنر سازگار نيست بدین معنی که برای بدست آوردن نتایج عملی آن از یك طرف آگ

موسيقی و شناخت یك یك آهنگهای مختلف و متنوع ضروری است تا از روی معرفت و بصيرت توانسته باشند 

با قاطعيت آثار و نتایج مفيد و مثبت یا مضر و منفی آنها را مقدمتاً خود درك و سپس برای دیگران تفهيم نمایند 
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طلبد که کوشش و صرف وقت و نيرو و مجاهدت تمام عياری را می و این کار آسانی نيست بلكه خود تالش و

علم و ولو ظاهراً و از نظر ظاهر بنيان تكليفی شاق تلقی گردد اما اگر از اصول و موازین برحق دین آسمانی خود،

اشد یابند که ولو انجام چنين تكليفی برای همه مقدور و ميسر هم نبآگاهی درستی داشته باشند به خوبی درمی

های مختلف علوم و فنون از نظر قانونگذار شرع تكليف است که در هر عصری ولو به همچنانكه در همة رشته

های علوم و فنون )حتی در علوم غریبه( الاقل یك یا چند صاحب نظر با صورت واجب کفایی در همة رشته

ضروری راهنمای صدیقی برای  تقوای شایسته ای سرنخ هدایت افكار عمومی را به دست گرفته و در موارد

جامعه اسالمی باشد در این مورد نيز الزم می آید که صاحب نظران کارپشته و وارسته و صاحبان معرفت و 

ای ابتدائاً خود مقدمات تحصيالت و بصيرتی می بایست متناسب با مقتضيات هر زمان و در حد نياز هر جامعه

ستقبال نموده و جوامع اسالمی را از تكدی به نظرات ناپخته تعليمات هنری را در چارچوب موازین شرعی ا

 نياز سازند که چنين امری تحقق نيافته است.نامسلمانان بی

بنابراین از یك طرف در تغيير حكم کلی فوق برمی خوریم به مشكلی مانند آگاهی و آشنایی و شناخت اصولی 

ختلف بخصوص متناسب با مقتضيات صنفی و سنی آهنگها از هر قبيل. و از طرف دیگر مشكل شناخت طبایع م

هر گروه یا هر طبقه در پيش است زیرا هر آهنگی در هرکسی و در هر طبعی اثری مخصوص به خود می تواند 

داشته باشد به طوری که در موسيقی درمانی که سابقه تاریخی طوالنی از تمدنهای باستانی مصر و یونان و 

بسا آهنگی که برای کسی محرك است برای دیگری تعدیل کننده باشد و  ( دارد چهبخصوص در تمدن )آتن

آهنگی که در کسی ایجاد حزن و اندوه و سستی و افسردگی می کند در دیگری عامل مهارکننده فعاليتهای زاید 

طبقات  بر احتياج سيستم اعصاب سمپاتيكی گردد )مثالً در مبتالیان به پرکاری غده تيروئيد و یا به طور کلی تمام

مرفه متفرعنی که از باده غرور مست و دائماً در هيجان هستند و امثال آنها( و یا موزیك عزا که در مراسم تشييع 

جنازه های در ملل مختلف مرسوم است گرچه عاملی است سست کننده و استمرارش عاری از رخوت و بيحالی 

 تی از خود برجای گذارد.و بی حوصلگی ندارد چه بسا در طبقات هيجانی اثرمفيد و مثب
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بشر به طور طبيعی در مراحلی، از آهنگهای محرك به عنوان تشویق و تشجيع و افزایش فعاليت و قدرت روحی 

و بدنی از زمانهای بسيار قدیم استفاده نموده که امروزه ادامه اش در همة ارتش های مجهز ملل مختلف به چشم 

و حضور در ميدانهای جنگ به عوامل محرك روحی و روانی و می خورد چرا که در مقام مبارزه با دشمن 

عصبی و جسمی نياز دارد ونمی توان گفت که چون عنوان موسيقی بنابه برخی نظرات در اسالم حرام تلقی شده 

اما صداهای محرك طبل و شيپور و یا حتی حماسه خوانی ها با آخوازهای بلند در ميدانهای جنگ )که نمونه 

 ر اسالم به چشم می خورد( یك عمل حرام و معصيت کبيره است.هایی هم در صد

از یك طرف عالوه بر تنوع آهنگها از آنجا که ممكن است هر آهنگی با هر نوع آلت موسيقی و در هر شررایط 

زمانی و مكانی مختلف  و متفاوتی اثرات روحی و روانی و عاطفی و احساسی مخصوص به خرود را در شرخص 

براین شناخت اثرات آهنگها و ادوات موسيقی مختلف در این مسير اولين گرام دربرارة صردور برجای بگذارد بنا

 حكم شرعی مربوط به موسيقی خواهد بود. 

از طرف دیگر عالوه بر علل و عوامل مؤثر نامبرده در فوق چون طبایع انسانها با همدیگر متفاوت و مختلف است 

دربارة همه یكسان و مشابه تلقی کررده و بره یرك نتيجرة روشرن و توان اثرات مفيد و مضر یك آهنگ را و نمی

آید که مسلمانان با صبر و حوصلة بيشتر توأم با تأمل و تفكر و تحقيق و بررسی همه قاطعی رسيد بنابراین الزم می

 طلبی دست کشيده و کمر همت بسته و از صفرای با درك مراتب فوق از سستی و کاهلی و تنبلی و راحتجانبه

شروع کرده و با در نظر گرفتن همة علل و عوامل شرایط نامبرده در فوق انواع آهنگهای موجود یا ابداعی بعدی 

احتيراج بره معلومرات و را مدنظر قرار بدهند که البته برای خود کاری است بسيار دشوار و عالوه برر همرت واال،

يقی( داشرته و هرم در زمينره تعراليم آسرمانی از ای هم درزمينة هنر )بخصوص هنر موساطالعات وسيع همه جانبه

 بصيرت و معرفت باالتری برخوردار باشند.

العبور بوده است که از صدر اسرالم تراکنون حرل ایرن مشركل برا پشرت هرم پس مشكل بودن طی این راه صعب

نرادانی و اندازی به آیندة نامعلومی حواله شده یعنی مسلمانان به خاطر گرفتراری بره ضرعف و سسرتی و جهرل و 
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اند که در این راه گامهای اوليه درست و اصولی را برداشته ناآگاهی و همت واالیی هرگز به خود جسارت نداده

و تا اخذ نتيجة صحيح نهایی دنبال تحقيق و بررسری الزم را بگيرنرد بلكره بررعكس راه نزدیكری را برا توسرل بره 

 اند.تأویالت نادرست و اطالعات ناقص برای خود انتخاب کرده

انصافاً این ابتكار عمل مسلمانان که به جای تالش در کشف حقيقت نسبت به موسيقی با تأویل و بلكره تحریرف 

 اند قابل تقدیر است!!چند آیه خود را راضی و راحت کرده
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 16/6/81جلسه مورخه 

 اشتباهات موجود در صدور حكم موسيقي

که کلمة موسيقی اساساً نه اصطالح شرعی و عرفی  حكم موسيقی در شرع اسالم به صراحت مطرح نشده چرا

« موزیك»است و نه در زمان ظهور اسالم در زبان عربی جای داشت بلكه خود این کلمه اقتباس است از کلمه 

شد به انواع آهنگهای نواخته شده به وسيله آالت موسيقی مخصوص زمان خود، که در لغت یونانی اطالق می

ایی هم سابقه نداشت بلكه بعد از انتقال علوم و فلسفه یونان به اروپا و ملل غرب، این چنانكه در زبانهای اروپ

 کلمه از یونانی داخل در زبانهای اروپایی گردیده است.

بنابراین صدور حكم جواز یا عدم جواز بر موسيقی از روی علم و آگاهی نبوده و ناشی است از عدم شناخت 

که از زوایای مختلفی قابل طرح و بحث و شكافتن است که عنوان کلی چنان موضوع دقيق، ظریف و حساسی 

باشد بلكه یك عنوان گر تمام ابعاد قضيه نمیدر حالت سربسته نمایان« موسيقی»یا معرب آن یعنی « موزیك»

ی آن متأسفانه نه از رو کلی است که اکثریت قریب به اتفاق گویندگان و شنوندگان و اظهارنظرکنندگان دربارة

نویسند بلكه شناخت صحيح و اصولی آن گویند و میاش سخن میجهل ساده بلكه از روی جهل مرکب در باره

های آهنگهای مدون موکول است بر اینكه، اوالً گوینده یا نویسنده یا اظهارنظرکننده خود در یكی از این رشته

های مقدماتی و ه خود مستلزم طی دورهرایج در محيط زندگی خود آشنا باشد )اعم از خواندن یا نواختن( ک

تحصيالت اصولی ابتدایی الزم است مانند همه علوم و فنون و صنایع، و ثانياً تنها داشتن معلومات علمی و سابقه 

عملی در عالم موسيقی مالك عمل در بيان صالحيت درك و فهم و تشخيص صحيح موضوع نبوده بلكه 

ری، ذاتاً هم از ذوق سليم فطری خدادادی از یك طرف و از لطافت بایست صاحب چنان گفتار و اظهارنظمی

روحی و ظرافت فكر و فهم و درك به حد کمال برخوردار باشد تا به معنای واقعی با روح موضوع انس گرفته و 

به درجة کمال مطلوب نسبت به واقعيت امر علم و آگاهی پيدا کرده باشد و اگرنه با مشتی اطالعات و 
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توان حقيقت و ماهيت و واقعيت آن را شناخت تا کجا رسد هنی یا مفاهيم لفظی دربارة موسيقی نمیمحفوظات ذ

 که دربارة صحت و سقم انواع نواها و آهنگها و اثرات روحی و روانی و اخالقی و اجتماعی آنها اظهارنظر کرد.

اهی از اصول و مبانی نامبرده در محتوا و بدون دليل نتيجه عدم علم و آگآن همه اظهارنظرهای ضدونقيض و بی

فوق است که هر کسی با اندك مایة قلمی و بيانی، خود را صاحب نظر تصور کرده و بر نظرات ناپخته و بلكه 

اند. واگر تصور شود که این کامالً نادرست خود تكيه نموده و نسبت به مجاز یا ممنوع بودن موسيقی نظر داده

های دور و ر از واقعيت است کافی است یادآور شویم که متأسفانه در گذشتهآميز یا دوچنين تعبيری مبالغه

نزدیك هم نظير این اظهارنظرهای ناپخته و نادرست دربارة برخی دیگر از مسائل مهم حياتی آن هم از زبان 

برخی از شرع قبالً تكرار شده که مجالی به شرح و بسط و نقل همة آنها در این مختصر نيست بلكه کافی است به 

عناوین آنها اشاره کنيم از قبيل اینكه: سالها و بلكه قرنها تریاك در کشورهای اسالمی رواج یافته و مسلمانان 

 آنها صادر نشده است. شماری را به هالکت کشانده و حكم تحریمی دربارةبی

ف دخانياتی توليد از اولين بوتة گياه منحوس توتون که از غرب به شرق آورده شده از آن محصوالت مختل

توتون سيگار و ... در دسترس عموم قرار گرفته و ساليان درازی به تنباکو، گردیده که به صورت توتون، چُپُق، 

صورت قليان و چپق و سيگار، سم مهلك را وارد ابدان مسلمين نموده و کسی حكم تحریم صادر ننموده است. 

عتياد آوری که تا قرن اخير آتش بر جان مسلمين زده اما به طور همين طور است رواج استعمال بسياری از مواد ا

رسمی )نه پراکنده و انگشت شمار( حكم تحریم آن صادر نشده یعنی در این قبيل موارد آنچنانكه با مسكرات 

مه در عالم اسالم جداً عمل گردیده در این قبيل موارد عنایتی نشده است و نظایر این قبيل غفلتها و قصورها که ه

ناشی از عدم شناخت کامل موضوع بوده و منبع شبهات یا اشتباهات و اظهارات ضدونقيض گردیده )که مثال 

این تناقض آراء پابرجا و سرگردانی مسلمانان را موجب است( به اش امروزه در مورد استعمال دخانيات، زنده

ای از مسائل آن هم زیر کامل دربارة پارهعنوان مثال دربارة اینكه برخی اظهارنظرها ندانسته و بدون شناخت 

 پوشش احكام فطری مطرح گردیده کافی است که به یك مورد نامبرده در زیر عنایت شود:
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سالها و بلكه قرنها بود که اصطالحات دارویی الكل )الكل اتيلك معروف( برحسب فتاوی گوناگون نجس 

های دارویی و آرایشی و غذایی که ال قبل فرآوردهاعالم شده بود به طوری که در عصر ما نيز تا سی چهل س

حداقل آثار الكل را داشته باشند نجس اعالم شده بود مانند اُدکلنها، شربتهای دارویی که در آنها از تنتورهای 

آمده مانند رنگ کردن ميز الكلی استفاده شده و مصنوعاتی که از حل کردن الکها در الكل صنعتی به دست می

کردند چرا که به مقادیر کم یا زیادی از الكل مبل و نظایر آنها، به طور مطلق آنها را نجس اعالم میو صندلی و 

مصنوعاتی که در تهيه یا در آنها وجود داشته چنانكه الكل سفيد طبی و الكل صنعتی و ادکلنها و عطریات و همة

دانستند یعنی الكل را به طور مطلق یك جس میرفته همه را ناستفاده از آنها مقادیر کم یا زیادی الكل بكار می

به کار برده « الكل»کردند در حالی که اساساً نه در فقه اسالمی و نه در سنت نبوی کلمه نجس معرفی میمادة

معرفی و صادر گردیده، و این در شرایطی « مسكر»نشده است بلكه حكم فقهی مربوط به نجاست تحت عنوان 

که در علم شيمی انواع بسيار زیادی دارد و برای خود با عامل شيميایی معينی « لكلا»است که اساساً عنوان 

ایم که اوالً قریب بيان داشته« های الكلی از نظر فقه اسالمیبررسی فرآورده»شوند چنان که در کتاب شناخته می

ط ابوبكر محمدبن این کلمه ابداع گردیده یعنی در قرن سوم )ه.ق( توسبعد از ظهور اسالم به سيصدسال 

از تقطير شراب به دست آمده و پس از « الكُحل»بلكه تحت عنوان عربی « الكل»زکریای رازی آن هم نه با کلمه 

درآمده و ثانياً در همان کتاب یادآور « الكل»ترجمة کتب طبی عربی به زبانهای خارج این کلمه به صورت 

های دارویی و غذایی و صنعتی مربوط به رة نجاست فرآوردهایم که اساساً مبنای صدور حكم و فتوایی درباشده

گيرد بلكه همين های الكلی را دربرنمینام برده شده که تنها فرآورده« مسكر»الكل در فقه تنها تحت عنوان کلی 

 آنها چنانكه گفته شد در بدو پيدایششان در تریاك و مرفين و مواد مخدر را هم شامل است که متأسفانه دربارة

شان تحت جوامع اسالمی فتوایی صادر نشده در حالی که به استناد آثار و خواص طبی و فيزیولوژیكی آنها همه

 شود.از نظر فقه اسالمی شناخته می« مسكر»پوشش عنوان 
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در فتاوی بكار گرفته شده و منشاء مشكالت زیاد و « مسكر»اشتباهاً به جای « الكل»بنابراین همانطوری که کلمة 

آرایی قرار گرفته عيناً همين مسئله دربارة موسيقی نيز تكرار شده و چه بسا اگر تحقيق و تأملی صورت تضاد

 شان مشاهده شود.گيرد موارد دیگری نيز در سایر مسائل مشابه

ناقص یا ناتمام است و آن هم در تحت این چنين عنوان کلی،« موسيقی»پس صدور حكم تجویز یا تحریم 

اند کرد بلكه در این مقام بجاست عالوه بر اینكه اظهارنظر کنندگان مطابق توضيحات نامبرده مشكلی را حل نتو

در فوق علماً و عمالً پس از تعليم و تحصيالت مقدماتی الزم در علم موسيقی و برخورداری از ذوق سليم 

موضوع را به « تایج آهنگهاآثار و ن»موسيقی آن هم نه تحت عنوان لفظ آن بلكه در تحت عنوان توانند دربارةمی

طور اصولی مورد بحث و بررسی قرار داده و اميد توفيق درك واقعيت را داشته باشند و اگر خواسته باشيم اصل 

الی این همه آهنگهای مختلف و خوانندگان و نوازندگان مختلف و بخصوص درباره حكم مورد نياز را از البه

کنيم که برحسب تنوع بسيار زیاد طبایع مختلف و شرایط گوناگون و یك یك شنوندگان یا مستمعين آنها صادر 

ای و نبوغی متفاوت از هم اصلی را بدست آوریم ذوق و حرفهآالت موسيقی متنوع و آوازخوانهایی با ذوق و بی

سپس دربارة موسيقی بحث کرد تنها عبارت خواهد بود از یك فرمول کلی که ذیالً اشاره و که بتوان بر آن مبناء

 پردازیم:به توضيحات الزم می

به طور کلی به علت تنوع آهنگها و تنوع طبایع و استعدادها و صفات و حاالت نوازنده و خواننده و همچنين 

کلی جامع بر همان اساس )تنوع طبایع در هر دو طرف( شنونده هرگز هيچ کس قادر نخواهد شد که یك قاعدة

هایت نشود یك یك آهنگها را که امروز تعدادش در دنيا به بیمیحكمی بدست آورد یا صادر کند یعنی ن

رسد بررسی کرد و یك یك صفات و حاالت هر یك ازموسيقی دانان یا آهنگ سازان یا نوازندگان را دقيقاً می

شناسایی نمود و نه یك یك ميلياردها انسانهای مستمع موسيقی را از جهات صفات و حاالت و استعدادهای 

قتضيات طبعی زیر ذره بين تحقيق و مطالعه قرار داد بلكه همة آنها را در یك حكم کلی جامع که خود ذاتی و م

 توان چنين گفت: محتاج شرح و تفسير دیگریست به شكل زیر بيان داشت یعنی می
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 یعنی باید دید که چه آهنگی در چه« بطور کلی حكم موسيقی از نظر عقل و شرع و عرف تابع اثرات آن است»

گذارد که انشاء.ا... به موقع و به توفيق الهی به شرح آن شرایطی در چه کسی، چه تأثيراتی را از خود برجای می

 پردازیم.می
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 9/5/80جلسه مورخه 

 آيا موسيقي اصيل ايراني غم انگيز و حزن آور است؟

ظرهرا صررف نظرر از طبقرات انگيز است که اظهارنها مدعی هستند که موسيقی ایرانی محزون و غمامروزه خيلی

های ایرانی بره دانان و نوازندگان سازعوام و خواص ناآشنا به روح موسيقی ایرانی متأسفانه از ناحيه خود موسيقی

هرای برزرو و اشرتباهات رسد و در گفتار و نوشتارهایشان منعكس است کره مجموعراً از جملره خبطگوش می

قامرات موسريقی ایرانری نهفتره اسرت زیررا بررخالف تصرور مهمی است در جهت تحریف حقایقی که در متن م

ی برگرفته از یك معنویات عرفانی مذهبی بخصوص در قرون اخير از مراسم مذهبی و نها روح موسيقی ایراخيلی

تعزیه داریها بوده و در عين حال دو حالت وجد و سرر آميخته به حزن مطبوعی است که در دلها حساس و طبایع 

گردد به دليل اینكه مقامات موسيقی ایرانی اوالً اگر بره رات و تحوالت روحی و عرفانی واقع میلطيف منشأ تغيي

یابيم که یابی تحقيقی آنكه در منابع معتبر مقامات هنری کشور مطرح گردیده مروری نمائيم به خوبی درمیریشه

روحانيت در جریان ابداع آثرار  که تنها در شرایطی این معنویت و خود یك رشتة معنوی و روحانی خاصی دارد

تواند متجلی گردد کره سرازندگان ایرن آهنگهرای ایرانری و همچنرين هنری بر اساس مقامات موسيقی ایرانی می

از چنان هنرمندان اصيلی که تقليد نموده و به نوازندگی چنين آهنگهرایی مشرغولند خرود از نظرر  نوازندگانی که

ب و همچنين از معنویاتی در سطح عالی برخوردار باشند ترا بتواننرد در کماالت و فضایل روحی و اخالقی متناس

یعنی وجد و سرور آميخته با حزن مطبروع  ،متجلی کردن دو خاصيت متفاوت و ظاهراً متناقضآن واحد از عهدة

یرا بره  برآیند در حالی که فاقدین چنين امتيازات روحی اعم از اینكه در مقام ابداع آهنگ موسيقی ایرانی برایند

تقليد و تكرار آنها بپردازند در هر دو حال به علت اینكه خود فاقد چنران درك سرطح عرالی معنروی و روحرانی 

هستند هر اثری که در ابداع یا تقليد و تكرار به صورت آهنگی با یك وسيلة نوازندگی یا خوانندگی ارائه دهنرد 

اند طبعراً تغييراتری از مات معنوی موسيقی ایرانی افزودهاز آنجا که آثار سوء انحطاط روحی خود را نيز بر آن مقا

نمایند بخصوص اگر آهنگسراز یرا نوازنردة آهنگهرای نظر کيفی و حاالت روحی در آهنگهای مربوطه ایجاد می
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دیگران خود از روحية سالم و قلب پاك و قضایل اخالقری و اختصاصراً از معرفرت و بصريرت کرافی برخروردار 

اش به وضوح منعكس خواهد شد و اگر برر ایرن موانرع و حطاط روحی او در آهنگهای ساختهآثار سوء ان ،نباشد

هرا، عوامل تخریبی روانی موجود در چنان آهنگساز یا آهنگ نروازی مشركالت زنردگی مرادی و انرواع ناکامی

معلوم اسرت محروميتها و انواع تعلمات روحی ناشی از زندگی مادی چنان فردی را عالوه کنيم بخوبی  ،شكستها

انگيزی از آب درخواهد آمرد حرال آنكره در که آهنگ ساخته شده یا نواخته شده چه معجون دلخراش و یا غم

ایرانی از قبيل: مرحوم استادعلی نقی وزیری یرا مرحروم علری  آثار هنری شاهكارهای اساتيد بزرگی در موسيقی

 خورد.اکبر شهبازی و سایرین چنين نقایصی به چشم نمی

انگيزی که از صرفای دلری ا در نظر گرفتن شرایط فوق برگردیم به احوال مستمعين، اگر چنان موسيقی غمحال ب

یابيم نظر بگيریم به خوبی درمیدر رسد افسرده و پژمرده و فكری پریشان و آشفته گذشته و به سمع مستمعين می

حی مستمعين برجای خواهرد گذاشرت کره آور چه تأثيراتی منفی در زمينة روانگيز و یأسکه آنچنان نغمات غم

برند یعنی از یك طرف خود آهنگ سراخته شرده یرا نواختره خود نيز در چنان شرایط روحی نابسامانی به سر می

قروز »ای تراوش کند و به سمع انسان پریشان خاطری برسد به اصطالح قُدما شده از یك انسان ماتم زده یا آشتفه

ای اسرت خبر و ناآگاهی تصور خواهد کرد کره موسريقی وسريلهیطی هر ناظر بیو در چنين شرا« باالی قوز شده

نشرينی و نظيرر اینهرا، کره طبعراً چنرين و راهنمایی است به سوی انرزوا و گوشهبرای انحراف از متن زندگی فعال 

( و هرم در خروانف هم در سرازنده و هرم در نوازنرده )یرا آوازه ّحالتی خود زمينه را برای قبولی برخی مواد مكي

کند و از اینكه بدبختانه ساليان درازی است که سكرات و مواد مخدر در ردیف لوازم مجرالس شنونده فراهم می

اصالت در هنر ر »گير اکثریت هنرمندان گردیده )چنانكه قبالً در کتاب ظاهراً بزم و عيش متنعمين بوده و یا دامن

رسرمی بيمارسرتان معترادین رسرمی تهرران مشرروحاً بيران  مسرتند بره آمارهرای« و علل انحراف احساس هنرمنرد

ایم( همه و همه محصول انحراف ذوق سليم از سير فطری و طبيعی خردادادی اوليره بشرر اسرت آن هرم بره داشته
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خاطر یك آهنگ یا آهنگهایی که از یك منبع ناهماهنگ در جهت منفی شرروع بره ابرداع و بررخالف مصرالح 

 اند.دهوجود نهابشری قدم به عرصة

شرود آور که به ایجاد افسرردگی منتهری میانگيز و یأسای با لحن غمسازی یا نوازنده و خوانندهپس اگر آهنگ

در یكی از مقامات موسيقی ایرانی هنرنمایی کرد و شنونده یا شرنوندگانی را در ایرن جهرت مترأثر سراخت حرق 

نگيز بودن نمایند حال آنكه این افترائی ناروا است که ادارند که از چنين دیدگاهی موسيقی ایرانی را متهم به غم

 از جهل و نادانی هر دو سازنده یا نوازنده یا خواننده و شنونده صورت گرفته است.

از سوی دیگر حتی وقتی که آهنگهای اصيل موسيقی ایرانی که از ناحية اساتيد و هنرمندان اصيل موسيقی ایرانی 

گردد به سمع طبقات غرق در کبر و نخوت و افراد متفرغری گرردد کره بره ا میبا جمع همة شرایط مثبت فوق ایف

شرود براز از ناحيره چنرين افررادی اش موجبات تقليل مراتب کبر و نخوت آنهرا میخاطر جذابيت روحی حاصله

زات انگيز تلقی خواهد شد چرا که تمام مفاخر خيالی آنهرا در خرود برتربينری و سررمایة امتيراموسيقی ایرانی غم

حزن مطبروع مقامرات خود را در آن حالت تفرعن خالصه کرده بودند که در اثر تلطيف روحی حاصرله از جنبرة

دهند و بدیهی است کره هرر کسری کنند که آنها حال را کم کم از دست میموسيقی ایرانی کم کم احساس می

ه ماهيرت و کيفيرت روحری و معنروی هر امتيازی را از دست دهد غمگين شود و ندانسته و جاهالنه این اثرر را بر

 دهد.موسيقی ایرانی نسبت می

به طور کلی تمام کسانی که در تحت تأثير موزیك نظامی با هيجانات روحی آشنا هستند )که مقتضريات شرغلی 

کند( به علت اینكه موزیك نظامی هميشه مهيج و محرك و عامرل آنها نيز چنان خاصيتی را از موسيقی طلب می

این طبقرات موسريقی جرأت و تشجيع در مقابل خصم است از اینرو بعيد نيسرت کره از دیردگاه همرة ایجاد دل و

انگيرز تلقری شرود. اکثریرت ثروتمنردان و ایرانی حتی در اوج مراترب لطافرت و روحانيرت ممكنرة خرود نيرز غم

با براال رفرتن سرودهای  مستقيمیاندوزان و عموماً طبقة بازاری که وجد و سرور و نشاط و شادی آنها رابطةثروت

های معنوی و روحانی موسريقی ایرانری کره موجبرات تقليرل کالن تجارتی وابسته است از دیدگاه همة آنها جنبه



    

18 

 www.ordoubadi.irپایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

انگيز تلقی شود حرال برا تواند غمکند میعالئق مادی شده و در جهت تجرد روحی آنها را از محبوبشان دور می

انيم دربارة صراحبان ذوق سرليم و روح حسراس و قلرب بيمرار و تودر نظر گرفتن مراتب فوق عكس قضيه را می

وارستگان از خود و خودخواهيها و کلية طبقاتی که به نحوی با عوامرل معنروی و روحرانی و مخصوصراً اگرر بره 

حداقل ادراکات عرفانی دسترسی داشته باشند مورد مطالعه قرار دهيم موضوع برعكس بوده و مجذوبيت اینها به 

ل ایرانی در مراتبی حتی از خور و خواب هم بيشتر بوده و عالوه بر امتيازات نامبرده اگرر از مراترب موسيقی اصي

تواننرد حتری تحرت ترأثير آهنگهرای اصريل موسريقی معرفت و بصيرت هم برخورداری داشته باشند به خوبی می

گردد و مراتب وسيقی ایرانی( ایفا میایرانی که از ناحية اساتيد وارسته و هنرمندان اصيل )و نه هنرمند نمایان در م

 مجذوبيت آنها را به وضوح مشاهده کرد.

آید که پس چرا در طبقاتی که از طبع لطيرف و روح حسراس و ذوق سرليمی برخروردار حال این سؤال پيش می

ود بوده و یا با انواع مختلف معادن و حقایقی مأنوس و محشور هستند موسيقی اصريل ایرانری اثررات منفری از خر

گذارد؟ و نه تنها  موجبات حزن و غم و اندوه که بدان صورت در طبقرات مخرالف نرامبرده در فروق برجای نمی

های ابعاد رشتهدهند بلكه موجبات انبساط خاطر به جریان افتادن ذوق سليم در همةمشهود است از خود نشان نمی

 گردد.مختلف ذوقی، هنری، ادبی، علمی و حتی فنی نيز می

بود بر شرناخت مشركالت موجرود در درك و تجزیره و تحليرل اصرولی در اینجا بحث کردیم هنوز مقدمه آنچه

اثرات روانی موسيقی که با ذکر مثالهایی اختالف آنها را در طبایع مختلف به طور اجمال و بسيار فشرده یرادآور 

تحرت عنروان موسريقی ایرانری  شدیم و معلوم گردید که هنوز این موضوع تنها به صورت کلی و جامع و فشرده

ی با آن مقامات معنوی بسيار وسريع و متنروع خرود کره هرر کردام اثراتری بيان گردید حال آنه خود موسيقی ایران

مخصوص به خود و متمایز از آن دیگران دارد مورد بحث و مطالعة ما قرار نگرفته است به عنوان مثال آنچره کره 

وا به سرر ماند فاصلة زیادی دارد با آنچه که از دستگاه ناثراتی از دستگاه ماهور در زمينة روحی آدمی برجای می
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نظر از اینكه هر یك یك گوشهای مخصوص از این دستگاه هم برای خود حالی و برای شرنوندة رسد صرفمی

 حساس صاحب ذوق سليم احوالی جدا از هم دارد.

موسيقی تاکنون ر اگر جسارت نباشرد ر کوچكی بود از اینكه بتوانيم روشن سازیم که اظهارنظر دربارةاین نمونة

ام گرفته که نه تنها برای عوام و خود خواص حتی بررای خرود هنرمنردانی کره داعيرة پيشرروی و کورکورانه انج

پيشگامی در این مسير دارند به دليل اینكه اگر عوام قادر به درك و تشخيص تعریف اصولی از موسريقی نيسرت 

سرحد رسروایی گرام  خواص چرا وامانده است پس هنرمندان چرا در وصف موسيقی ناتوان و با تشدد آراء تا به

گردد که هنروز پرس از گذشرت اعصرار و قررون متمرادی، بشرر دربرارة اند که از مجموع اینها معلوم میبرداشته

داند و به طور منسجم و مستند حرفی برای گفتن ندارد بره دليرل اینكره قرنهاسرت در موسيقی چيزی درست نمی

ستيم که هيچ یكی با آن دیگری قابل انطبراق نيسرت در ردیف موسيقی شاهد عنوان تعاریفی  از گذشته و حال ه

اطالعری محرض دربرارة حرالل و حررام برودن خبرری و بیچنين شرایطی چگونه است که سررزده و در عرين بی

موسيقی اظهار نظرهائی صورت گيرد و آن هم در حالی که عنوان کلی موسيقی شامل همرة انرواع آنهرا در همرة 

شمارنده و شنوندگان حتی سرازندگان حسب انواع آهنگها مختلف و متفاوت بلكه بیملتها است و اثرات آنها بر 

الی دورنمای یك چنين وضرع شود از البهنهایت متنوع و متمول چگونه میو نوازندگان و خوانندگانشان هم بی

 ای است اظهارنظر کرد؟!شباهت به یك جنگل درهم فرو رفتهای که بیآشفته

های متنوع مطالعات و تحقيقات اصولی انجام گيرد و از رة آثار و خواص مختلف موسيقیپس به جاست که دربا

کننرد بلكره گرره موسيقی جداً خودداری شود چرا که نه تنها مشكلی را حل نمیانواع تخيالت و توهمات دربارة

ها را باال زند و ستينآید که حال کيست که آاین سؤال پيش میکنند و طبعاًعادی را به یك گره کور تبدیل می

از یك سو ترا رسريدن بره سررحد، در هنرر موسريقی کرار کنرد و همچنرين آثرار و نترایج مختلرف آهنگهرا را در 

شنوندگان مختلف بررسی نماید و مرزهای مشخص در هر موردی از نظر مفيرد و مضرر یرا مثبرت و منفری برودن 

 تعيين نماید؟
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تعليق به محال نمائيم بلكه با توجه به اصول نامبرده در فوق اميرد اسرت البته این بدان معنا نيست که حل مسأله را 

اهل نظر تصدیق نمایند که گرچه حل این معما بسيار مشكل و پرزحمت و مشقت اسرت امرا محرال نيسرت بلكره 

 طلبد که چنين شهامتی هم تاکنون به منصة ظهور نرسيده است.یك جو غيرت و دو همت می
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 9/5/80جلسه مورخه   

 آيا موسيقي غذاي روح است؟!

اند که مجال بحث نيسرت امرا آنچره بريش از همره اغواکننرده و در تاکنون دربارة موسيقی تعاریف بسياری کرده

 اند:ها هم بدان دل بستهاند و خيلیعمل رسواکننده است عبارت است از این تعریف که گفته

 «موسيقی غذای روح است»

ه حتی بسياری از دانشمندان و اندیشمندان و حتی فالسفة گذشته و حال را نيز بره این اشتباه بسيار بزرگی است ک

گردد که نه ابداع کنندة ایرن عقيرده یرا ایرن اشتباه انداخته زیرا با قبول و بيان و تكيه و تكرار این جمله معلوم می

و احاطرة علمری نره بره موسريقی  فرمول و نه گوینده و نه شنونده و یا نویسنده و یا خواننده هيچ کدام علم واقعی

انرد علم و اطالع درستی به دست آورده« غذا»اند و نه دربارة مفهوم دارند و آن را با آثار متنوعش خوب شناخته

ای سرچشمه بگيرد و نوابغ زیادی هم بره آن صرحه بگذارنرد بره دليرل هر چند فرض کنيم چنين گفتاری از نابغه

دانان پيردا بایست در عالم وجود شخص و شخصريتی کراملتر از موسريقیمی اینكه اگر موسيقی غذای روح باشد

کمال مطلوب استحقاقی خویش در این دسرتگاه آفررینش نشود یعنی روح آنها در طول عمر محدودشان به مرتبة

ر شرمادانان وارسرتة اسرتثنایی و انگشترسيده باشد که نه تنها چنين نيست بلكه به اسرتثنای معردودی از موسريقی

ها در کمال وضروح وامانردگی و سرگشرتگی اکثریت موزیسيننقائص روحی و اخالقی اکثریت قریب به اتفاق،

 دهد.آنها را به ما به طور وضوح نشان می

نيازهای از اینكه مفهوم غذا را خوب درك کنيم بایست به خاطر آوریم که غذا برای بدن یعنی کالبد مادی جزء

رود دو تولد صرفنظر از سایر امتيازاتش ضامن تكامل کالبد و پيكر مادی ما به شمار میمادی و طبيعی بوده و از ب

کنرد و پرس از زیرا هر مادة غذایی در اندرون خود انواع زیادی از ترکيبات شيميایی را با خود به بدن حمرل می

حيات، ه و عالوه بر امكان ادامةتغييراتی آنها را در محيط خون رها  و نيازهای اعضاء و بافتهای بدن را تأمين کرد

غذایی اسرت و هرم نماید که این عناصر شيميایی هم ارکان اصلی مادةرشد و تكامل جسمی ما را هم تضمين می
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خورد ارکان اصلی کالبد مادی ما. اما همراه این ارکان اصلی اجزاء فرعی دیگری هم در مواد غذایی به چشم می

جسمی ندارند بلكه آنها تنها وسيلة تحریك اشتهاء بروده و قبرول غرذا را بررای که آنها نقش مستقيمی در تكامل 

ها که عموماً از ردیف مواد معطّره و ترکيبات محرك کنند و اینها عبارتند از: چاشنیدستگاه گوارشی آسانتر می

دن را برعهرده دارنرد روند بنابراین ارکان اصلی مادة غذایی که رشد و تكامل بو شيرة هاضمه به شمار میاشتهاء

فرعی آن نقشی در مثالً جبران کند اما اجزاءهمان ترکيبات شيميایی است که مواد غذایی با خود به بدن حمل می

کمبودهای کلسيم اسكلت بدن و یا از نظر فسفر مورد نياز اعصاب و یرا سرایر عناصرر شريميایی مرورد نيراز بردن 

جاتی که برای مطبوع و خوشبو کردن غذا، ادویه روند همةاز بين می ندارند بلكه خود آنها در بدن تجزیه شده و

های موادغذایی و معروف خواص و عام هسرتند پرس مرواد غرذایی حقيقری، برد اینها همه چاشنیبشر به کار می

ه ها کرگذارنرد در حرالی کره چاشرنیای در زمينه کالبد ما از خرود برجرای میماندهآنهایی هستند که باالخره ته

ای ندارند. حال برگردیم و قرینة این موضوع را در عالم روح در نظر بگيریم و ببينريم بررای رشرد و نمرو ماندهته

هائی همرراه برا غرذای روح تكامل روح انسانی چه چيزی در حكم غذای روحی و چه چيزی در ردیف چاشرنی

ی و موقتی است بره طروری کره است آنچه مسلم است آثار وجودی ذوقيات به طور اعم سطحی، صوری، گذر

توان آهنگی را که اول بار اثرات عميقی در روح ما ایجاد کرده در همان سطح با تكرار مكرر گوش کرد و نمی

به همان اندازه از اثرات مفيد و مثبت آن روحاً متأثر شد بلكه با هر تكراری اثر و ارزش و اعتبار آن به نسربتهایی 

خواهد یافت تا وقتی که خود از تكرارهای بعدی سرباز زده و احساس خستگی و در نظر آدمی تخفيف و تقليل 

ایم وقتری از نيز یادآور شرده« اصالت در هنر ر و ر علل انحراف احساس هنرمند»کند چنان که در کتاب مالل می

م وقتری زیررا مررد« آهنرگ آب»بتهوون آهنگساز معروف پرسيدند به نظر شما بهترین آهنگها چيست پاسخ داد: 

گردنرد در حرالی کره بشرر قرنهاسرت صردای شوند بار دوم خسرته و کسرل میهای مرا یكبار میبهترین سنفونی

رود بره همرين ترتيرب اسرت شود و با زمزمة آب به خواب راحتی فرو میشنود و از آن سير نمیآب را میزمزمة

روح انسانی به وجود آنها احسراس نيراز کررده  ترین غزليات شعرا که تا حد معينزیباترین تابلوهای نقاشی، عالی
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به آنها سرخوش و شاد زندگی کند البته ایرن یرك تصرور و تروهم یرا تواند به استناد و اتكاء اما برای هميشه نمی

است بسيار مهم، که ما در گذشته در یكری از تأليفرات قبلری خرود  استنباط سطحی و صوری نيست بلكه واقعيتی

در زیبرائی هنرر( ایرن اصرل کلری را مشرهوداً بيران جلد چهارم آئين بهزیستی ر نقرش حيراء )رجوع شود به کتاب

ابناء بشر یكباره این حقيقت را بدانند و آگاه باشند کره: شویم که به جاست همةایم و اکنون هم یادآور میداشته

ا در برابر عظمت روح انسانی در جهان مادی ما هيچ چيزی وجود ندارد که ارزش و اعتبار و اثرات اولية خود ر»

 «.برای هميشه حفظ کند

بنابراین نقش موسيقی و به همان نسبت سایر هنرها و عوامرل محررك ذوقری بررای روح آدمری در حكرم همران 

توانرد ذوق فطرری را کند زیرا همين عوامل ایجاد ذوق تنهرا میهائی است که فقط اشتهاء را تحریك میچاشنی

توانرد باشد پس نقشری در تكامرل روح آدمری نمیش هم به همان درجه منشاء اثر نمیتحریك کنند که استمرار

تروانيم آید که پس غذای روح چيست؟ یعنی چه چيزی و چه عواملی را میاین سؤال پيش میداشته باشد و قهراً

 برای روح در حكم غذا بپذیریم؟!

که اساساً تكامل روح یعنی چره؟ و کمرال و نقرص آید قبل از پاسخ به این سؤال خود به خود این سؤال پيش می

بایستی از منابع موثق علمی تحصيل کرد زیرا گرچره روح دربارة روح چه معنی دارد؟ که پاسخ این سؤال را می

شناخته شده نيست اما از تظاهرات مختلف آن در جامعه نقص و کمال انسرانها کرامالً مشرخص اسرت کره چرون 

 توانيم چنين بيان کنيم که:کشد در یك کالم میت و موضوع به درازا میمجال بحث در این زمينه نيس

جویی برای خود دارد که علم یكری از ابزارهرایی اسرت بررای رسريدن بردین روح آدمی بالفطره خاصيت کمال

همانقدر که انسان جاهل ترین نقص برای روح آدمی، کمال، زیرا علم در برابر جهل است و جهل اولين و اساسی

نماید )مگر اینكه جهلرش بره مرتبرة جهرل ارزشی میدر مقابل انسان عالم در خود احساس خفت و حقارت و بی

مرکب رسيده و از چنان درکی هم محروم باشد( بنابراین به هر نسبت که از مجهوالت آدمی کاسته شده و از هر 

اشته است اما هر معلومی هم به علت گردد یك قدم روح آدمی به سوی کمال بردمجهولی که  برای او معلوم می
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توانرد حفرظ کنرد بلكره اینكه ثبات و دوام دائمی ندارد ارزش و اعتبار هميشرگی نسربت بره روح انسرانی را نمی

معلوماتی هستند که ارزش و اعتبارشان موقتی و اعتبارشان دائمی نيست حال باید دید که کدام معلوماتی هسرتند 

توانيم در یك جمله خالصه کنريم کره کليره ست؟ بدون تفسير و توضيح بيشتر میا که ارزش و اعتبارشان دائمی

معلوماتی که با حق و حقيقت و یا با حقایق مسلم منطبرق و همخروانی داشرته ارزش و اعتبرار دائمری دارنرد و آن 

تره کره روح دسته از معلوماتی که ارزش و اعتبار موقت داشته همانهایی هستند که به جای حقيقت با مجراز آميخ

آدمی  به هر نسبت که با جهل و غفلت و مجاز فاصله گرفته و به علم و بيرداری و آگراهی و درك حقرایق گرام 

بردارد به همان نسبت از محور نقص دوری گزیده و حول محور کمال در حرکت است پس غذای روح چيرزی 

شرمار گذشرته بخصروص در امرم بی جز حق و حقيقت نخواهد بود که تاریخ بشریت با مروری به احوال ملرل و

احوال آنان که گول ظواهر عالم را خورده و به قدرت و سلطنت و شهرت و محبوبيت نسبی کذائی تكيره کررده 

کند. البته علم تنها بودند و از سعادت ابدی محروم و به یك بدبختی دائمی گرفتار بودند این واقعيت را ثابت می

کنرد چه برای روح در حكم غذای واقعی و به رشد و نمو و تكامل آن یاری میتواند غذای روح باشد اما آننمی

است که خود مادر علم است و بدبختانه به غلط حكمت را که یك موهبت الهی است و خداوند « حكمت»همانا 

متعادل در قرآن مجيد از آن با عظمت و به عنوان خير کثير یراد کررده اسرت بالفاصرله پرس از رحلرت حضررت 

ل اکرم )ص( و انحراف مسير نبوت و امامت بسوی خالفت و حكومت و سلطنت بر اساس نيازی که امویان رسو

های آسمانی و صاحبان تزکيره ارزانری و سپس عباسيان به فلسفه غرب در برابر حكمت الهی اعطایی به شخصيت

بدان سمت و از روی تقليرد وار داشته بود فلسفه یونان را جایگزین حكمت آسمانی کردند و مسلمين هم طوطی

 گرایش یافته و گوسفندوار یكی پس از دیگری از آن پيروی نمودند.

 «موسيقی غذای روح نيست.»خالصه اینكه 
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 27/8/81جلسه مورخه      الرحيمالرحمناهللبسم

 

 ابعادي از تفاوتهاي طالب حوزه با دانشجويان دانشگاهي

 

 طالب حوزه ر جهت راهنمایی و یادبود ر نوشته شده است. درخواست یكی ازتذکر: مطالب زیر بنابه

با تشكر از حسن نيت و حسن استقبال از هر کالم حق و برخورداری از نعمت و موهبت بزرو خدادادی یعنی  

ای است از حكمت الهی )بهر کس خواهد قوة تشخيص و تميز )در تفكيك حق و باطل( که به سهم خود شعبه

سوره بقره(، حال که خواسته شده اثری از آثار و یادبودی از آن دیدار برجای بماند، به  269عطا فرماید، آیه 

شود اميد است که در سایه توفيقات و عنایات پروردگاری در پيچ و خم روزگار و ای ذیالً مصدح میچند کلمه

ای ر ثمری واقع گردد تا بهانهمنشاء اثر و مثم در نشيب و فرازهای امتحانات الهی ر که تا لب گور ادامه دارد ر

بهره نباشيم )انشاءا... تعالی(... و یادی بخير کرده باشد که از دعای خير صاحبان انفاس قدسيه و کرامات قلبيه بی

 باشند.

آید حاصل عمری تالش و بنابراین آنچه از این اندك بضاعت علم و آگاهی و کالم و بيان به رشته تحریر درمی

تجسس و بلكه تكدی دانش است از اهلش و از مقامات ذیصالحيتی که به قيمت از دست کوشش و تحقيق و 

مبادا از روي غفلت و سهل انگاري و به هيچ  های حيات ر عمر ر به دست آمده،رفتن گرانبهاترین سرمایه

 اي از دست رود بدون اينكه سودي حاصل شود: بهانه

انشگاهی در چند چيز است که از آن جمله است پایان کار هر یك: ر فرق بين طالب علوم دینی با دانشجویان د1

اگر دانشجوی پزشكی یا علوم و فنون یا حقوق بتواند از عهدة امتحانات کالسی برآید و مدرکی به دست آورده 

او به مقصد رسيده است اعم از اینكه با و شانس اشتغال به شغل و دست یافتن به کسب ثروت و شهرت پيدا کند،

تقوی، که در هر دو حال او راضی است. نهایت اینكه دیندار و باتقوایش باتقوی باشد یا بیدین ،ین باشد یا بید
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برای آخرت هم اميدی دارد ولی آن دیگری نه... در حالی که طلبه اگر از عهدة امتحانات برآید و مدرك و 

بهره ماند، از دینداری حقيقی و تقوای الهی بیهای مكرر رسيدن به درجة اجتهاد هم داشته باشد ، اگر تأیيدیه

و متأسفانه « فَسَدالْعالَمْاِذا فَسَدالْعالِمْ »تنها به مقصد نرسيده است بلكه عنصر فاسدی خواهد شد که به حكم نه

گردد که های گوناگون دامنگير جوامع اسالمی در طول تاریخ ر حتی از صدر اسالم ر معلوم میبگواهی بدبختی

ر عصری و دورانی غلبه واحاطه بر احوال جوامع اسالمی )و به طور کلی بشری( با آن دسته از علمائی بوده در ه

و هست که نه تنها خود به جائی نرسيدند ، بلكه سد بزرگی بر سر راه ترقی و تعالی و تكامل انسانهای دیگر هم 

و محافل دینی سپرده و در اول هدفی جز ای که دربادی امر خود را به قصد قربت به مراکز شدند. پس طلبه

در دل نداشت )مگر اینكه خيلی نادان بوده و تسليم هوای نفس باشد( و ساليان « وصال به حق و رسيدن به خدا»

درازی در رسيدن به آن هدف مجاهدت کرده و علوم ظاهری و احكام دینی فراگرفته، تنها به خاطر اینكه از 

مانده، هرگز به هدف نرسيده و پایان کارش با پایان کار دانشجوی پزشكی و بهره موهبت صدق و اخالص بی

مهندسی و غيره خيلی فرق دارد زیرا دانشجویان از اول قصد سير و سلوك و حرکت به سوی خدا را هدف قرار 

راه طلبه  خواستند برتریهای علمی و ظاهری و امتيازات مادی و مفاخر دنيوی بوده امانداده بودند بلكه آنچه می

ر و نه صوری و ظاهری و عرفی ر قبل از علم دین و احكام « تقوای حقيقی»از راه دانشجو جدا است که اصل 

دینی فرا گرفته است، اگر آن نباشد ر که عموماً یا نيست یا نادر است ر همة عمر بر باد رفته... حال چگونه باید 

احوال زمان خویش در هر شرایط زمانی و مكانی باشد،  طالب علوم دینی مراقب احوال خود و مواظب اوضاع و

خود بحث دیگری است که خوشبختانه در متون دینی و تعاليم آسمانی بهتر و بيشتر و کاملتر و روشنتر از هر 

دانشی بيان گردیده است. هر چند از کثرت وضوح بدست فراموشی سپرده شده یعنی همة علل و عوامل جنبی 

شود نهاده و به جز در عالم لفظ و کالم عمالً اثری از آثار تقوای حقيقی مشاهده نمی« تقوی»بار خود را بر دوش 

به تنهائی اثرات وجودیش را « تقوی»و این خود بدبختی بزرگی است که کثرت گفتار و تكرار لفظی موضوع 

تقوائی شده است! بیدر جوامع اسالمی به کلی از دست داده و همه چيز در الفاظ و عبارات و کلمات خالصه 
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اما در طلبه، او را بدبخت ابدی در دانشجوئی که از اول قصد قربتی نداشته تأثيری در رسيدن به هدفش ندارد، 

 نماید.می

نكته مهم این است که بسيای از کماالت و فضایل اخالقی در عين حال که هم مفهوم مطلق دارند و هم مراتب 

نسبی وجود ندارد یعنی تقوی یك امر یا صفت یا حالت نسبی نيست بلكه در نسبی، برعكس در امر تقوی، جنبة 

کسی یا هست و یا اصالً نيست، و چنين نيست که مانند سخاوت و شجاعت در اشخاص مختلف ممكن است 

 مراتب متفاوتی داشته باشد.

ی فكری و حوزوی هابستخالصه و نتيجه: از طالب علوم دینی که در مقام درك نقائص محيط تحصيلی و بن

از اول ر و از همين حاال ر ميزان شهامت خود را اند به آنان این اصل مهم یادآوری شده است که : مراجعه کرده

درست بشناسيد و بسنجيد، ببينيد اگر آن دل و جرأت و شهامت و شجاعت را ندارید که از حاال راه پرهيزکاری 

حتماً و حتماً از حاال رشته درسي خود را عوض بگيرید، داری و تقوای حقيقی الهی را پيش و خویشتن

وگرنه هرچه در آن شرايط پيش برويد گرانبارتر شده و به و به سراغ علوم دیگر روید  كنيد

 بدبختي بزرگتري گرفتار خواهيد شد.

ست تنها ر راه دین با راه علم ظاهری دو تا است و از هم جدا است، در راه علم ظاهری شرایط قلبی مطرح ني2

تواند راهروی علم را به قوة حافظه و تفكر و تأمل و حتی شوق وذوق سطحی و ظاهری و احساساتی هم می

شرايط قلبي  _استعدادهاي ظاهري حتي مقدم بر همةمقصد برساند اما در راه دین عالوه بر آنها ر 

مان این اصل را مكرر هدر برخی از تأليفات و سخنرانيهای گذشت شرط موفقيت و رسيدن به هدف است.

چرا که  «در مكاتب اصيل آسماني سالمت قلب مقدم بر سالمت عقلي است»ایم که : یادآور شده

تواند منشاء فساد و خطر و ضرر بزرگی باشد )مانند سالمت عقل ظاهری بدون سالمت قلبی خود می

کمال وسير و سلوك در مسير  سياستمداران کذائی غرب(. از طرف دیگر یكی از مهمترین مشكالت طی طریق

از جملة چيزهائي كه قابل اعتماد نيست ، »اند که:بزرگان فرموده ثباتي احوال دل استبيدین، 
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تواند احوال دل را ر ولو به مرتبه کمال ای آدمی میحال چگونه و به چه وسيله «يكي هم احوال دل است!

در دعاهای ماه رمضان از حضرت رسول اکرم )ص( د،تثبيت کند و به سرعت از دست ندهمعنوی هم برسد ر 

اللهمَ غَيّر سوُءَ حالِنا بِحُسْنِ »هاشان از درگاه ربوبی یكی این دعا بوده است: نقل شده است که از جمله خواسته

که هنوز اهميت این احوال دل بر خود « یا مُقَلّبَ القلوب...»و نيز دعای معروف لحظه تحویل سال « حالِكَ

 انان پوشيده و فراموش شده مانده است:مسلم

کند بلكه هوش و حافظه و برای تحصيل در دانشگاه و طی مراتب کمال علمی احوال دل نقش اول را بازی نمی

اما براي تحصيل علوم ديني اول استعداد و نبوغ کافی است برای تسریع سير تكامل در جهت دانش، 

 احوال دل و بعد استعدادهاي ديگر.

پرپيچ و خم و پرخطر دین که از بدو ایمان آوردن تا لب گور از دو ابتالء و دو خطر خالی نيست  ر راه3

)جمالت شيطانی ر امتحانات الهی( به غير از راه هموار علوم دانشگاهی و ظاهری است که تنها یك استاد 

ستعداد متوسط( در حالی راهنمای عالم به یك علم کافی است شخص را در عالم علم به مقصد رساند )حتی با ا

که راه دین صرفنظر از جمع شرایط مهم چندی ر حتی با وجود استعداد و اشتياق و هر نوع آمادگی برای 

معروف خاص و « تقليد»مجاهدت و فداکاری ر بدون راهنمای فقهی نيست که عصاره و فشردة آن تحت عنوان 

اما طالبان و وصال به حق محتاج دسترسی به ان عادی،عام است که تازه این مقدمه کار است، آن هم برای مسلم

راهنماهای برتر واصل به حق هستند. از سوی دیگر داعيان رهبری و رهبریت در دین بسيارند، اما یك راهروی 

دین حقيقی ر که خود را عمالً و حقيقاتاً به زیور تقوی آراسته ر برای طی طریق کمال و سير در عوالم برتری، 

تواند از وصال به حق استاد یا راهنما یا درست بشناسد و چطور می« راهزن دینی»ر واقعی دینی را از چگونه رهب

مراد یا به هر عنوان دیگری اطمينان حاصل کند که بدون دسترسی به معيار صحيح تشخيص ممكن نيست در 

نماید. از جمله خت را تسهيل میهاهم در این مورد نيز معيارهائی عرضه شده در شناهای گذشتهها و نوشتهگفته

اگر در اعمال و رفتار و گفتار و حاالت روحي كسي اثري از آثار خودخواهي ظاهر يا »اینكه: 
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مشاهده شود، بدانيد كه چنين كسي به جائي نرسيده است هر چند  از نظر علم اعلم زمان و از 

 «لحاظ شهرت و معروفيت منحصر به فرد دوران باشد

اما به معنی اریم که یافتن چنين فردی یا افرادی بسيار مشكل و گاهی تعليق به محال ممكنست نماید، البته اذعان د

کند که از طبقه علماء و دانشمندان و اساتيد و فقدان مطلق هم نيست و در ضمن این معيار ما را منع نمی

برداری نكنيم و از دانش و بهره های اسارت در خودشان ظاهر شده،گویندگان و نویسندگان آنچنانی که نشانه

روی هر کس و ناکسی که از علوم و فنون و اما چشم و گوش بسته دنبالههای علمی و دینی او استفاده نكنيم،داده

تواند آدمی را معلومات و اطالعات وسيعی برخوردار است خطای بزرگی است که تا مرحله انحطاط کامل می

 پيش برد.

ف زیادی شده است اما از آنجا که بر طبق آیه صریح قرآنی بهترین زاد و توشه راه ترقی و تعاری« تقوی»ر برای 4

سوره بقره( در چنين شرایطی الزم است سرنخ تقوی را ابتدا به  197است )آیه « توشه تقوی»تعالی و تكامل 

افكند؟! و ابتدای کار تواند در دل آدمی سایه دست آورد که تقوای الهی در مراحل اولية خود به چه شكلی می

توانيم در این مسير با در کجا است؟ و اگر ما قدرت و صالحيت طی مراحل کمال را هم نداشته باشيم الاقل می

ها )که از خواستن آنها گریزی مان و شناختن مرزهای مشروع و نامشروع این خواستههایمحدود کردن خواسته

روی و زیاده طلبی را عنی که با دست یافتن به چنان مرزی راه زیادهنيست( خود را از مهلكه نجات بخشيم بدین م

به روی نفس اماره ببندیم که اگر فرد متقی حقيقی نشدیم الاقل فردی غرق در شهوت و اميال و هوسهای 

های طالئی زندگی را برای ترقی و تعالی از دست ندهيم، و باالخره خود را در ردیف ناموزونی نشده و فرصت

 از دنيا رفتند و رمز موفقيت در آن چنين است:« رستگار»ی قرار دهيم که آخر سر کسان

حق او نيست ولی در مقام زهد و « خواستنی»تواند هر چه را بخواهد و خواهانش باشد اما هر ظاهراً انسان می

آنها جدا کرد،  های مشروع و معقول را از غيرتقوی چنين نيست حتی در مقدمات سير و سلوك باید مرز خواسته

به قدر رفع نياز و حفظ شئونات او را ياري كند و » خواهد:یك مؤمن یا مؤمنه حقيقی از خدا می
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داند و کمتر از آن را وسيله ضيق معاش. و توقع بيش از آن را تعدی و تجاوز از حد و حق، می «روزي رساند

به علت اختالف نظرها در تعریف و تفسير  هم آسان نيست و« شأن»اما درك و تشخيص معنی و مفهوم عنوان 

آن عموماً معيار درستی در دست نبوده و محتاج تأمل و تدبر است، هر کسی از روی غفلت شأن خود را باالتر 

توان بيش از همه از این فرمایش حضرت علی )ع( معيار درستی بدست آورد که داند ولی در عين حال میمی

ها و که هم شامل شناخت نعمت «كه قدر خود را درست بشناسد خدا رحمت كند بر كسي» فرمود:

شود )که چه استعداد و استحقاقی را دارد( و هم مانع هوس و طمع و توقع بيش از ارزشهای موجود در خود می

دهد. وقتی آرزوی رسيدن به یك نعمت یا استعداد و استحقاق گشته و مومن را به آزادگی و وارستگی سوق می

پروریم و یا از درگاه منعم حقيقی خواستارش هستيم اول باید بررسی کنيم و درست ا در دل میموهبتی ر

دریابيم و بشناسيم که آیا دارای چنان شأن و مقامی ر استحقاق و لياقت و صالحيتی ر را داریم یا نه؟! اگر پاسخ 

شود صرفنظر از اینكه با صرف یمثبت بود حق داریم آن را طلب نمائيم وگرنه جز حسرت چيزی عاید انسان نم

از رسيدن به نعمت و موهبت خدادادی در حد استعداد و استحقاق هم محروم بمانيم. وقت و معطلی بيجا،

طلبی نشانة همت واال و دل و جرأت و شهامت و شجاعت نيست، مگر در باب معنویات و ترقيات و تكامل زیاده

 ات است.روحی، که در مادیات عين هوس و طمع و توقع

ها از برکت ر باالترین نعمت در این جهان کدام است؟ دنيای مادی ما در عين حال که پر است از انواع نعمت5

ها شماری هم غنی است اما اینكه باالترین نعمتهای غيرمادی و معنوی بیاستعدادهای عالی خدادادی، از نعمت

ها ر از آدم تا خاتم و پایان عمر جهان ر مجهول کدام است؟ پاسخ آن برای اکثریت قریب به اتفاق انسان

هاي جهان و دوران حيات هر انساني آن نعمت است كه اگر بشر بدان باالترين نعمتاست:

هاي مادي و معنوي عالم براي او نعمت و موهبت و وسيلة سعادت دست يافت تمام نعمت

ي و عالم وجود براي او در هاي مادي و معنوي هستاست و اگر از آن محروم ماند همة نعمت

 است!« نقمت»حكم 
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تنها دسترسی به ثروت و شهرت و قدرت و موقعيت و حتی علوم و فنون و صنایع و باالتر از آنها هم کافی نيست 

مند سازد، و اگر کسی به همة این بشر را به سعادت رسانده و به ارزشهای عالم وجود واقف و از آنها بهره

اگر از روي علم و آگاهي و معرفت و بهره باشد، بی« تك نعمت ممتاز»لی از آن امتيازات دست یابد و

بصيرت بنگريم همة آن امتيازات ظاهر در باطن از جمله وسايل بدبختي ابدي انسان بوده و 

برای  «شان در نظر اهل معرفت نقمت است.هستند يعني ظاهرشان در نظر جاهل نعمت و باطن

ميت موضوع کافی است به طرز زندگی و عاقبت امر دو گروه مردم یعنی مؤمن و درك ظرافت و حساسيت و اه

اگر در دنيا فقير شود سعادتمند است )صبرش به ترفيع مقام و  «مؤمن واقعي»کافر توجه و اندکی تأمل نمائيم: 

اب آخرت کند و ثوو اگر غنی باشد باز خوشبخت است. )ثروت را در راه خدا خرج می« انجامداجر اخروی می

برد( ای نمیو سعادت دنيوی دارد( ولی کافر اگر فقير باشد بدبخت است )زیرا آخرتی هم ندارد از دنيا هم بهره

گيرد و آن سالمت و قدرت را در راه خدا به طاعت و خدمت میمؤمن اگر سالم و قوی باشد خوشبخت است )

ين بيماری و حتی در حال نقاهت و علت برد( و اگر از نعمت صحت و سالمت محروم باشد در عاجر می

ای است به مومن از خوشبخت است )زیرا با صبر بر مرضی ر که به تعبير حضرت سجاد )ع( در صحيفه تحفه

یابد( ولی کافر اگر سالم و قوی باشد بدبخت است )زیرا پایان دست میجانب خداوند ر به ترفيع مقام و اجر بی

افزاید( و گيرد و بر عذاب دنيوی و اخرویش میصيت و فتنه و فساد بكار میآن سالمت و قدرت را در راه مع

اگر عليل و بيمار و ناتوان باشد نيز بدبخت است )زیرا او که آخرتی ندارد تا تحمل محروميت دنيوی را به عشق 

نی باشد ای برد( اگر عمر مؤمن طوالآن نماید، و از نعمت سالمت هم محروم است تا از دنيا لذت و بهره

سعادتمند است )برای انجام طاعات و عبادات و خدمات خداپسندانه فرصت بسياری دارد و توفيقی بيشتر و 

طوبی آن عمر طوالنی که قرین کارهای خير و »اندوخته اخروی باالتر است حضرت رسول اکرم )ص( فرمود: 

د باز خوشبخت است )که عمر کوتاه شود(و اگر عمر مومن کوتاه باشو این نصيب کافر نمی« عمل صالح باشد

گيرد و در آخر سر یعنی در مقدری مطابق مشيت الهی است و جبران کمبودها را برای مؤمن خود برعهده می
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كيفيت عمر مقدم بر »آورد( و با توجه به اینكه از نظر ادیان بر حق آسمانی همواره آخرت چيزی کم نمی

ه توفيق الهی مؤمن یا مؤمنه حقيقی در عمر کوتاه خود موفق به توان دریافت که چه بسا بمی «كميت آنست

انجام طاعات و عبادات و خدمات بسيار بزرگی گردد که عمر طوالنی غيرمؤمن یا مؤمن صوری و متدین عرفی 

مند نباشد، بنابراین پس از ورود بر عالم ایمان، کمی و زیادی عمر یا ثروت یا قدرت یا از یكهزارم آنهم بهره

تر تواند باشد و به عكس کافر اگر عمرش دراز باشد بدبخت ر بلكه بدبختمت مالك سعادت و نكبت نمیسال

معصيت، و فتنه و فسادش افزونتر و اندوختة آخرتش از عذاب بيشتر ر است )زیرا هر چه بيشتر خيانت، جنایت، 

ر طوالنی و مهلت دادنها به شود که در قرآن مجيد بارها خداوند خطاب به حضرت محمد )ص( حكمت عممی

کفار و منافقين را بيان فرموده( و اگر عمر کافر کوتاه باشد باز هم بدبخت است )زیرا آخرتی هم ندارد هيچ! از 

برد، صرفنظر از اینكه چنان لذات هم گذری است و پایدار ای ر الاقل در لذات نفسانی ر نمیدنيا هم بهره

 نيست(...

ها یا تبدیل آنها به انواع ه اختالف سطح کفر و ایمان در باب برخورداری از نعمتشود کپس نتيجه این می

اند به عدم وجود شود بلكه هر دو وابستهها بسيار زیاد است ولی کفر و ایمان هم خود به خود حاصل نمینقمت

های جهان است که با دسترسی به نعمت هدایت واقعی همه نعمت« نعمت هدایت»یك نعمت باالتری و آن 

نعمت »شود و در صورت محروميت از وسيله ترقی و تعالی انسان و تأمين سعادت دنيوی و اخروی او می

های عالم اعم از مادی و معنوی )حتی علم! که نعمت همة« نقمتی مانند ضاللت»و گرفتاری در دامان « هدایت

دیگر « ورق برگشته»اینكه به قول معروف  ها است( رنگ باخته و قلب ماهيت یافته و به علتمورد وثاق خيلی

 های جهان فریادرس آدمی نبوده است.هيچ یك از نعمت

های جهان مخصوص به خود توان دریافت که بهرة هر مؤمنی از نعمتر از اینكه ایمان هم مراتبی دارد می6

افق به علت و اگر کافر و منكميت و كيفيت آن هم رابطة مستقيمي با مراتب ايمان دارد اوست و 

محروميت از نعمت هدایت بدبخت ازلی هستند، آن چنان هم نيست که هر کسی خود را در جرگه صاحبان 
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مند گردد، بلكه ميزان های جهان بهرهتواند از همة نعمتایمان یافت )یا به غلط جا زد!( بطور کامل می

شان دارد به طوری که مؤمنين حقيقی و های جهان رابطه مستقيمی با درجة ایمانبرخورداری مؤمنين از نعمت

های جهان ر ها( حداکثر برخورداری از زندگی دارند و تمام نعمتشایستگان و وارستگان )از خود و خودخواهی

شان مفيد و سودآور و به تمام معنی شان هم ر برایهایهای زندگی بلكه یك یك نفس کشيدنحتی لحظه لحظه

ورند، به تناسب مراتب ایمان عادی که عموماً در ورطه غفلت و جهالت غوطه است و مؤمنين« نعمت»در حكم 

ظاهراً كم  برداری کنند. برای درك اهميت موضوع تنها به یك نعمتهای موجود بهرهتوانند از نعمتخود می

وه بر تمام دقایق عمر مؤمن حقيقی شایسته و وارسته )حتی عالکنيم و آن دقایق عمر است:اشاره می ارزش!

هایش( پربار و پرثمر و سودآور است و چنان فردی غرق در نعمت بوده وجودش در خود ثانيهها،یك یك دقيقه

 روی زمين منشاء خير و برکت است هم برای خودش و هم برای دیگران.

ربی پسند غو این اصطالح عوام« وقت طال است!»اند: در کتب و منابع مختلف در ارزشيابی اهميت وقت گفته

های عمر را ر مخصوصاً در حق مؤمن ر بسيار پائين آورده که در ها و ثانيههو ارزش دقيقها را گول زده،خيلی

به بطالن این حكم و حماقت سرایندگان و گویندگان این اثر نامطلوب « راز طول عمر»مباحث مقدماتی کتاب 

ها و بستگی دارد به تقارن پدیده« بعد زمان»زش ایم که ارایم و مثالها زده واثبات کردهمشروحاً بحث کرده

افتد به طوری که گاهی ارزش یك دقيقه از بعد زمان با اتفاقات و جریانی که در آن مقدار از زمان اتفاق می

کند )و در افنجار بمب اتمی هيروشيما و ناکازاکی جنگ دوم هزارها انسان برابری میارزش جان دهها ، صدها،

پس مؤمن حقيقي به ارزش و  رزش جان بالغ بر یك ميليون نفر کشته و مجروح گردید(جهانی معادل ا

و مجموعة چنين توفيقی هم باز زیر سر سفره  هاي عمر خود بايد آگاه باشداهميت يك يك لحظه

اید: های جهان را به ما عطا نمبرداری از جزء جزء نعمتتواند امكان بهرهقرار گرفته و می« نعمت هدایت»وسيع 

های جهان برای بشریت مفيد و پرخير و برکت و کارساز شده و با پس تنها نعمتی که با وجود آن همة نعمت
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است كه با « نعمت هدايت»کند همان های بسيار تبدیل میفقدانش جهان را به گورستانی با مرده

 د.شومي« هانقمت»و در غيابش از جمله « نعمت»حضورش همه مواهب جهاني در حكم 

ر اما نعمت هدایت از کجا باید نصيب آدمی گردد که در این مورد دین بر حق و آسمانی اسالم به یاری  7

السالم، بيش از هر مكتب و مسلك و فرهنگ و تمدنی الشان اسالم و حضرت ائمه اطهار عليهمپيشوای عظيم

زاء آن گسترده شده ولی در مجموع گامهای استوار بلندی برداشته است که در سطح وسيعی از متون اسالمی اج

است و دوم دسترسی به یك « سالمت قلب»بسيار اهميت داد که اولش « راهيابی»باید به دو اصل مهم در امر 

 3خود را کنار کشد و در بند شمارة « خود و خودخواهی»ای که حداقل از حيطه سلطة راهنمای شایسته وارسته

از یك طرف و « احوال دل»و مراقبت از اعمال و رفتار و گفتار و مخصوصاً  فوقاً اشاراتی رفته  هر چند که دقت

سعی و کوشش و مجاهدت و فداکاری هم از طرف دیگر، در ردیف لوازم کار و نيازهای اولية چنان توفيقی به 

دائماً صحت چنان ایمان و هدایتی را « عمل صالح»روند و یا پس از توفيق هدایت باید استمرار توفيق شمار می

 دهند.ای را تشكيل میگواهی نمایند که هر کدام در جای خود مهم و موضوع بحث جداگانه

 

 

 

داد اما بنابه درخواستی که کرده چنين اطاله کالمی را نمیگرچه محدودیت فرضت و شرایط موجود اجازة

ای کثيری نسبت به دریافت نوشتهتان )رابط فيمابين( مأمور ابالغ مراتب ارادت و عالقه بودید و دوست نزدیك

از اینجانب شده و تعقيب جدی و مكررتان نيز مبين عالقه قلبی نسبت به درك حقایق و پذیرش آنها گردید، 

مجموعاً دست به دست هم داد و این چند نكته حساس در صحنه زندگی به عنوان یادبود ناچيزی باالخره برشته 

 تحریر درآمد.
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تان رسانده و در هرکدام که استعداد و استحقاق یاران و همراهان و همفكران و همكاراندر پایان سالمم را به 

این یادداشت مستحضر دارید، توانيد از متن یا از مضامين برگزیدةدرك و قبول چنين حقایقی را سراغ دارید می

افراد صالحی را فراهم  باشد که در این دوران ظلمت و جاهليت کبير عصر حاضر وسيلة هدایت و نجات فردی یا

نماید که هم خودتان و هم ما را در درگاه حضرت احدیت مقبول و مأجور سازد. والسالم عليكم و رحمت اهلل و 

 با التماس دعای خير برکاته ر 

 

 

 


