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 بسمه تعالی

 

 « شودپسند فریفته نمیمومن حقیقی به طاعات و عبادات عوام»

 

 طاعات و عبادات عوام پسند

در دوره تحصیالت دبیرستانی برخی مطالب مفید و آموزنده کهدر کتابهای درس فارسی نقل شده بود نظرم را 

ماندند که یکی از آنها هم کردند و به خاطر محتوای با ارزششان همیشه در خاطرم زنده میبه خود جلب می

و در متن بیان شده بود که ستوده نادان شدن چه نتایج « ستوده دانایان باش»عنوان یک درس بدین مضمون بود : 

 آورد.به دنبال می مضرو منفی

وردن به یک سلسله طاعات و عبادات عوام پسندی روی آیکی ار ابتالئات عمومی مسلمانان در طول تاریخ 

کند یعنی از ستوده شدن توسط دانسته و ندانسته موجبات از خود راضی بودن عابد عامی را فراهم میاست که 

آورند در حالیکه از طاعات و عوام )افکار عمومی( ارضا شده و محبوب نادان شدن را امتیازی به حساب می

فل و عمال گریزان شده و به غا -مخصوصا اسالم و مسلمین -عبادات مهمتر و سودمندتر به حال خود و دیگران 

گذارند مانند اینکه آداب معاشرت را به دقت و بسیار بجا آورند ولی کلی در بوته فراموشی مانده یا متروک می

 -از طاعات سختی مانند جهاد اکبر خودداری کنند و لذا پیشدستی در سالم دادن ، با الفاظ و کلمات مودبانه

اذکار را به کار بردن، درتلفظ عربی کلماتی با بلند بلند و بجا وبیجا  -هل علمبلکه عبارت پردازی به تقلید از ا

ای دم زدن، در هر زیاد از دین و خدا و رسول به هر بهانهریشه عربی به تقلید از اعراب از حلقوم درآوردن ...یا 

کی از بزرگترین را تکرار کردن در میان عوام رواج دارد از ابتدا به صورت ی« بسم اهلل»حرکت کوچکی 

دینداران بوده و هست که عمال مانع رسیدن مسلمان به آن مراتب رشد فکری و بیداری ابتالئات عمومی رایج 

در جوامع اسالمی را گردد و نیز تعمیم آن درجامعه هم موجبات انحطاط روحی و اخالقی قلبی استحقاقی می

کند که یکی روی و جوتمع اسالمی را تهدیدمین سازد. به طورکلی دو آفت بزرگ سالمت مسلمانافراهم می

آوردن به طاعات و عبادات )و همه اعمال عوام پسند( است که موجبات غفلت از انجام وظایف و تکالیف مهم 

سازد و دیگری عرور تقدس است که دامنگیر این دسته از مسلمانان شرعی فردی و اجتماعی را فراهم می
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های این پدیده شوم در میان مهمترین علل یا انگیزه گردد.عوام پسند می طاعات  عباداتظاهربین مفتون 

 مسلمانان عبارتند از:

شود که زحمت تفکر و تامل و تعمق در مسائل را به خود این عارضه دامنگیر آن دسته از مسلمانان می -1

 دانند.تر میکنند و خود را مسلماننداده و سرسری با مسائل برخورد می

ظاهری  محرومیت از واقع بینی و عاقبت اندیشی در کارها و اکتساب برخی آداب و عادات ظاهربینی  -2

 کند.رایج در جامعه خود مسلمان را بدان مبتال می

سهولت انجام طاعات عوام پسند در عین مقبولیت صورت ظاهر آنها در افکار عمومی عمال ظاهربینان  -3

 کند.را غافلگیر می

ظاهری مقبول عوام نه خرجی دارد و نه زحمتی )نه محتاج تحمل زحمت و طاعات و عبادات صوری و  -4

 ریاضت است و نه نیازمند هزینه گزاف(

از همه کس و در هر سن وسالی و نیز در هرجا و مقامی چنین دینداری که به علت سهولت انجامش این -5

 رود.ر میساخته است، برای مسلمان ظاهربین مایه خوشنامی و مقبولیت در جامعه به شما

اش است که این قبیل طاعات و عبادات بیش از همه سالمت عقل و نامبرده به خاطر امتیازات ظاهری -6

شان را نشانه رفته و با ایجاد میل و رغبت هرچه بیشتری در قلب طالب علوم دینی در اوایل تحصیالت

ی و نقش ارضا کننده آید که با وجود مقبولیت ظاهرانجام آنها به مرور به صورت یک عادت درمی

آورد که چنان افرادی در برخورد با دیگرانی که به نفس اماره، اما این عواقب وخیم را به دنبال می

وایمان و دینداری خود با آنان چون  چنان صفات عبادی متظهر نیستند و در مقام مقایسه مراتب دین

-رین انواع کبر و نخوت و غرور مبتال میتترین و موذیبینند عموما به بدترین و سختخود را برتر می

ترین ای است در زمینه روحی و از مشکلآور شناخته شدهکه از عوامل مستی«غرور تقدس»شوند به نام 

 رود.العالجی به شمار میهای صعببیماری

 

 

پسند و غفلت از وظایف و فرائض مهمتری مانند ایثار، جهاد، روی اوردن تنها به به طاعات و عبادات عوام

خدمت به دیگران بر خالف عوام از نظر خواص بسیر زشت و مطرود و مغضوب شده و به شدت مورد 

تر و پر شود مخصوصا وقتی که درمقام ابتال و امتحان با طاعات و عبادات سختنفرت و حقارت واقع می
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لی یا ترک معاصی یا ضرورت از جان و مال گذشتن عکس آن میل و رغبت تری از نظر جانی یا مازحمت

طرد و نفی چنین اعمالی بندگی از مسلمانی ظاهر شود در نظر خواص مطرود است و علت این 

که مجال  -خداپسند( از نظر خواص و آگاهان و موقع شناسان صرفنظر از جهات مختلف دیگرش)ظاهرا

مغز از بزرگترین لطمات و ضربات روحی بزرگ این چنین عبودیت بییکی هم عبارتاست  –بحثش نیست 

بلکه با به ابتذال کشاندن همه ارده برششان و مقام برتر خود عالم دین که نه تنها دین و ایمان و محتوای و

و  برد، چرا که اصرار در تکرار مکرر اعمال و الفاظ و اورادمقدسات ارزش واقعی آنها را در انظار از بین می

توجه ولو ظاهرا درست و مطابق با موازین رع هم باشد، حداقل این آثار سوء روانی روح و بیاذکار دینی بی

گذارد که ارزش واالی ان اوراد و اذکار و آداب و سنن و مقدسات غیر قابل اجتنابی را از خود برجای می

لیم دینی فطری اولیه انسانها زده و باالخره توذوق سآورد که کشاند و پائین میدینی را آنچنان به ابتذال می

نماید که صاحبان عقل  قلب سالم آگاه رااز مقدار و ذلیل میآنقدر دین را در عرف و جامعه خوار و بی

آنچنان دینداری دلزده کرده و فراری خواهد داد و این خود به تنهائی سد بزرگی است بر سر راه ان اهداف 

زیرا چه بسیاری از جوانان و به تبلیغ و تعمیم دینداری در جوامع بشری بوده آورنده دین که مکلف برتر 

را که تعالیم درست دینی به گوش آنها نرسیده و از حقانیت دین و ایمان هیچ علم نوجوانان با فطرت پاکی 

در برابر  حود نسبت به دین و دینداری بدبین کرده و ندانسته مقاومت منفیای ندارند خودبهو اطالع و بهره

کند و این در حالی است که بسیاری از نوجوانان مصون مانده از آفات عرف زمان دین و معنویات ایجاد می

خود، فطرتا آمادگی درک حقایق و روح یک دین اصیل آسمانی را دارند و چه بسا که هنوزآنقدر از آن 

ق دینی از راه راست و بطور صحیح قلبی و سالمت عقل فطری و طبیعی انان برخوردارندکه اگر حقایصفای 

پسندی در کردندولی چون درجامعه تنها با ظاهر طاعات و عبادات عوامخود استقبال میرسید به آنان می

شان از تحمل آن عاجز است در نتیجه برداشتهای گردند که فطرت پاک اولیهحد ابتذال مواجه و آشنا می

این اعراض از دین تنها به خاطر صورت ظاهر آن چنان طاعات و شوند و از دین و ایمان گریزان مینادرست

پسند نبوده و نیست، بلکه عامل باالتر از آن هم عبارت است از نوع ماهیت وجودی خود چنان عبادات عوام

در چهره و رفتار و گفتار و اعمال و پسند)اگرعوام پرست گفته نشود(یعنی احساس نحوستی عابدان عوام

ماهده نشده و برای  انشو غیر طبیعی آنان که نه تنها امتیازات روحی چندانی در وجود حرکات ناموزون

توانند محبت دین را در دلش القا کند بلکه به علت نحوست نوجوان بیخبر از دین جذاب نیستند و نمی

بی احوال درونی و « بی محتوائی»و « بی شخصیتی»ظاهری و باطنی منعکس در تمام وجود که حکایت از 
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هر صاحب قلب و عقل و ذوق سلیم خداپرستی را از خود او و چنان دین و ، طبعا اعتباری اعمالشان در ظاهر

 راند.دینداری می

پسند هم به خاطر سهولت فراگیری و تقلید از دیگران و هم بدون به طاعات و عبادات عوام روی آوردن

شود مخصوصا در مبتدیان مگر علوم دینی می خرج و زحمت بودنش در اوایل تقریبا دامنگیر عموم طالب

های واالی جهان اسالم یک از شخصیتاینکه هیار و بیدار و یا بعدا متنبه گردند. ما در اعمال و رفتار هیچ

هرگز ایان اسالم و نه در دانشمندان بلندپایه اسالمی عصر حاضر( پیشوحضرات  های زندگیحالرحش)نه در 

ی به دت بینیم، یعنی در آنان مثل اخاص عامپسند را نمیل و طاعات و عبادات عوامآوردن به اعماچنان روی

بینیم به طاعات و عبادات سهل و نرم و گرمی روی آوردن و از تن دادن به طاعات و عبادات سنگینی نمی

ضرورت از جان و مال و فرزندان هم بگذرند که مجال برشمردن یک یک موارد بایست در صورت که می

شان به ذکر یکی است از میان همه اعمال و رفتار و احوال و سبک دینداریمستند دیگری نیست و تنها کافی

 دو مورد به عنوان اهد و نمونه یادآوری شود:

آوردن ای یا حدیث عربی را برزبان میها و گفتگوهای خود وقتی ایهیک از سخنرانیامام خمینی ره در هیچ

کردندتا خود را تصنعا و عمدا به یک عرب تشبیه سازند یا با اداء های ادا نمیمعیارهرگز آنهارا با با آن 

آمدند که یک الفاظ و کلمات عربی به لحن و زبان یک عرب، نسبت به دیگران به مقام فضل فروشی برنمی

ه سی ایشان حداقل ده بیست بلک....استاد جوادی آملی در هرسخنرانی یا درسهای حوزهطلبه مقدس مابی

پسندی آن را بیان کنند مثال کنند ولی هرگز اصرار ندارند که با لحن عوامنوع آیات را روخوانی می

متنندی ادا کنند را با صوت سوت« ص»را با ضربتی و یا « ق»را از اعماق حلق درآورند یا حرف« ع»حرف

تند و نیز در طول سالهای دراز دابلکه همه را به لهجه غیر عرب نزدیک و با تلفظ فارسی و عادی بیان می

مصاحبت و معاشرت نزدیک با مرحوم استاد مطهری یا با مرحوم استاد عالمه محمد تقی جعفری با اینکه 

به شان مرتبا مباحث علمیبارها و بارها در جریان بحث و فحص و سخنرانیها و گفتگوهاشان بودیم و در 

اداکنندبلکه پسندی ا ندیدیم با لهجه و لحن عربی عوانمآیات یا متون عربی اشاره کرده و میخواندند ام

چنانکه اشاره شد هم ان بزرگواران متون عربی ایات یا اخبار  را آنچنان از حفظ یا از روی کتاب روخوانی 

آوردند که تصنعا مانند خواندند که متون فارسی را، یعنی هرگز به خود فار نمیکرده و با چنان لحنی می

ان )یک عرب عادی( کلمات را غلیظ تر ادا کنند و برای خوشایند شنوندگان دهان خود را به خود مادر زب

و در مقام فضل فروشی و برتری جوئی کردند که خود را در عالم دیگری نشان داده چپ و راست کج نمی
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د حضرات از چنان تقلید که آنکردند و کامال محسوس میباشند بلکه بدون تکلف ادا میبرآمده

کورگورانه عوام در ادا کلمات عربی به دت متنفر و گریزانند. ما در طول مدت مدیدی معاشرت و 

مصاحبت با طالب علوم دینی ندیدیم که دراین موارد از امام خمینی یا مرحوم مطهری یا مرحوم جعفری 

ا به کار گیرند، و تکلف روخوانی آیات و اخبار عربی استاد جوادی املی رپیروی کرده یا سبک ساده و بی

در سر سفره بارها و بارها دیدیم که عالوه بر اول صرف کردند بلکه در مواردی نه تنها از انان پیروی نمی

-کنند آنهم به صورتی که دیگران هم میاهلل را با صدای بلند تکرار میغذا در هرغذائی میخورند بسم

و این درحالی است که بارها چه در مقام میزبانی و چه شنوند)شاید بشنوند و به مقام عبودیتشان پی ببرند( 

میهمان شدن چنین چیزیرا نه در استاد مطهری و نه استاد جعفری ندیدیم بلکه عکس آن را عمال در استاد 

مطهری دیدیم و آن وقتی بود کهبرسر سفره یکی از حاضران )باصدای بلندبلند و در حضور استاد مطهری( 

که آقای مطهری به دت متغیر و متنفرشده و به به صورتی غلیظ و تکراری هستند« الحمداهلل»سرگرم ذکر 

( از سر سفره  پسندش )که بی شباهت به خودنمائی و مقدس مابی هم نبودعنوان اعتراض به عمل عوام

 مجلس را ترک کردند.-کردنددرحالیکه شدیدا عصبانی شده و خودداری می -برخاسته و شتابان

ایان اسالم این سفارش و توصیه موکدا به یاران نزدیک نقل شده که فرمودند: وقتی مردم به از حضرات پیشو

 دهند شماها مواظب واجباتتان باشید و غفلت نکنید.مستحبات روی اورده و به آنها اهمیت می

 

 

همه اوراد و اذکار مورد تاکید قرآن بدیهی است که هیچکسی و هیچ عالم و عارف به ارزش و اهمیت این

مجید یا فرمایشات حضرات منکر نیست و ظاهرا حتی با ذکر بلند و غیر متعارف تکراری بیجای آنچنانی هم 

)هرچند بنا به دالئل نامبرده در فوق هیچ عقل و قلب سلیم و صاحب روح لطیف و ذوق مخالف نیست 

نماید(بلکه نباید صورت ظاهر یک امر عبادی آنقدر به  تواند بدانصورت عوام پسند را تحملفطری نمی

که موجباتنفرت اهل نظر را فراهم سازد وانگهی اگر کسی آنقدر از اذکار مقدسی لذت  ابتذال کشیده شود

تواند بدون تظاهر و جلب نظر دیگران به ذکر خویش در تواند تحمل کند!! میمیبرد که ترک آنها را نمی

داند یا در حضور امه دهد ولی تکرار بلندبلند آنها از کسی در حضور غیر که نمیدل و با خدای خود اد

آواز شود چه ضرورتی دارد؟! آیا این عمالز نظر ادب اجتماعی تواند در اذکار با او همراه یا همجمع نمی

و  عیب نیست که کسی خودش را در حضور دیگران علنا بیشتر از انان به خدا نزدیکتر جلوه گر کرده
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که این اشخاص آنقدر از نعمت درک و فهم  محبوب خدا نان دهد؟! و آیا این قبیل اعمال نانه آن نیست

هرسخن جائی و هر » الزم ضعیف یا محروم هستند که از درک موقعیت عاجزند و اینکه به مثل معروف 

 توانند هرفضیلتی را در مقام مخصوص خود به کار برند.نمی «نکته مکانی دارد

 

کارگیری درست تلفظ کلمات و الفاظ در موقع خاص خود، یک امتیاز و به سهم خود یک هنر است البته به

در مکالمه با یک فراسوی یا انگلیسی سعی کند که که مثال کسی که به زبان فرانسه یا انگلیسی مسلط است 

را مانندخود آنها ادا کند،  بتواند عین لحن و لهجه و نوع تلفظ کلمات و ردیف کردن آنهاو آهنگ عبارات

با اهل زبان است. ام در محاورات  که به غیر از این باشد نشانه ضعف و نقص و عجز و نادان به فنون محاوره

ای جز فضل عمال نتیجه -ولو به نیت خودنمائی باشد – غیربومی تعمد درتقلید عینی ازاهل زبان بیگانه

موقع به اداء کالمبه لحن دادن نیست و به همین منوال است اصرار بیفروشی و خود را برتر از دیگران نشان 

تواند باشدمگر در رویاروئی با خود عرب که مادر زبان است در جو غیر عرب نشانه برتریجوئی می و لهجه

 زبانیک مخاطب عرب

 


