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 بسمه تعالی

 

 مقدمه

ی، در مطالعيات و یگرچه تاکنون سهم اعظم آثار و تأليفات استاد دکتر احمد صبور اردوبادی بنابه سوابق تحصييالت

یشيان در رشتة تخصصی خودشان )علوم پزشكی( صورت گرفته، اما با توجه به فهرست عميومی آثيار و تأليفيات ا

قيی و به طور ذونة علوم انسانی نيز، رشتة تخصصی نام برده، در زميگردد که عالوه بر ، روشن میکتابپایان همين 

ار نيام مطالعات و تحقيقات وسيعی توسط ایشان صورت گرفته است که تمامی هير دو گيروه آثيبه صورت جنبی، 

د ، مورگ غنی اسالماز افق فرهن نيز برده در زمينة مهمترین مسائل و ابتالئات عمومی جوامع بشری امروزی بوده و 

 اند.بحث و بررسی قرار گرفته

حاضر که از رشته علوم پزشكی خارج و یكی از مباحث مهم علوم انسانی و اجتماعی است، از همان  کتاببنابراین 

و بررسی نقائص و « وجدان»ردیف آثار و نتایج مطالعات اختصاصی ایشان است که این بار در زمينة موضوع بحث 

تأثيری در اصالح  جوامع، صورت گرفته اسيت. موضيوعی کيه بيي  از وضوع بیهای اثر وجودی چنين منارسائی

های غيردینی و الئيك قرار گرفته و با آب و تاب هر چيه بيشيتری در تبليين آن بيه همه مورد اعتماد و استناد گروه

را تحيت ي ذهن اليمخصوصاً افراد خالی يای داشته و افكار عمومی وقفههای بیصورت گفتارها و نوشتارها، تالش

های ذهنی در مكاتب الئيك کيم نبيوده و آثيار سيوه آنهيا اند و نظر به اینكه ابداع چنين پایگاهتأثير خود قرار داده

حاضر، بحث مبسوطی در جهت بطالن اثر کتاب محدود به شرایط زمان و مكان خاصی نيست، به گواهی محتوای 

شود که ایين پایگياه د و مستدل صورت گرفته و نشان داده می، به طور مستنکتابوجودی چنين بت خيالی در این 

فكری متزلزل جوامع غيردینی، مخصوصاً در فرهنگ و تمدن ناقص غرب و بياالخص در مكاتيب الئييك، از نظير 

اصالح و ارشاد جامعه به سيوی صيلو وآرامي  و سيالمت و سيعادت و رفياه، فاقيد چنيان ارج و اعتبياری بيوده و 
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غيان آن حتيی در مكاتيب روانشناسيی و عليوم تربيتيی و عليوم شيان را نيدارد کيه مبلّرد ادعایهيچگونه کارائی مو

 اجتماعی نيز مدعی نق  و اثر ارشادی و اصالحی آن بوده و هستند.

ها و آثار و تأليفات گوناگونی که موضوع ها و نوشتهگردد که برخالف همة گفتهمعلوم میکتاب با مراجعه به متن 

ر بررسی قرا ز یك زاویة دید تنگ مكتبی و مسلكی و افكار و عقاید شخصی نگریسته و مورد بحث ورا ا« وجدان»

ار و و هيم آثي ياف و جوانيب مسيهله و با در نظر گرفتن اطر ترکتاب موضوع وجدان با دایرة وسيعاند، در این داده

ه فكيری و اسيا  بيودن ایين پایگيامطرح گردیده اسيت تيا جيایی کيه بی ينتایج منفی تعریفات و تبليغات مربوطه 

بيه  مطيرح کيرده و نظيرینماید که عموماً موضوع را تنها از بعد عقيدتی را حتی در منابع علوم کالسيك ثابت می

 اند.توجهی نكردههيچ ندارد،  عمل کارائی الزم را اینكه در

سال  38یب انی مؤلف را، قرموضوع بحث سخنر «دینیاجتماعی و وجدان در مكاتب »الزم به ذکر است که عنوان 

دهد که به علت تراکم کار تاکنون مجال تصيحيو ( تشكل می1349قبل در دانشگاه تبریز )مطابق با عيد غدیر سال 

ن نيسيت، ميت و تكميل مطالب توسط خودشان نبوده و به علت اشتغال به تأليفات مهم دیگری که تعدادشان هم کم

ن کيه تياکنو ربوطه نيز ظاهراً به دست فراموشی سپرده شده بود به طيوریهای مبسوط جنبی مسخنرانی و یادداشت

هيهيت »ك برای چاپ و انتشار آنها اقيدامی صيورت نگرفتيه تيا ميورد اسيتفادة افكيار عميومی واقيع گيردد. و ایني

قياً بيه فاهای منتشير نشيدة ایشيان، اتدر جریان بررسی آثار و تأليفات و انبيوهی از یادداشيت« دوستداران آثار استاد

ن انتشيار آ واهميت و ضرورت طبع و نشر چنين اثر مهمی واقف شده که با جلب نظر موافق ایشان اقدام بيه چياپ 

ر آن زمان ضبط شده بود، ابتدا از نيوار چون اصل موضوع بحث به صورت سخنرانی د شویم،کند و یادآور میمی

حاضير در کتياب شيته و بيه صيورت تهييه و تنظييم گ های متفرقه ایشان،پياده شده و سپس ضمن تلفيق با یادداشت

 .شوداختيار عالقمندان قرار داده می
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ه منظيور ین هيهت بياالزم به ذکر است که تمامی آمار و ارقام و وقایع مذکور در متن، مربوط به آن سالها بوده که 

ورت حفي  ه هميان صيرا در متن ب پایبندی به اصل متن، عيناً و بدون تصرف و به روز کردنِ این آمار و ارقام، آنها

ه این رعایت سازد تا در حين خواندن مدنظر قرار دهد. که البتکرده و بدین وسيله خواننده را به این نكته متوجه می

وارد حيث ببه محوریت موضوع مورد  یایرادنداشته و امانت، هيچ تأثيری در کاه  ارزش محتوای اصلی مطالب 

ه اسيلح»، «نيتعدم ام»ا که خود استاد محترم شخصاً سه مبحث آخر را )با عناوین . در ضمن از آنجساختنخواهد 

اند تكميل نمایند از اینرو با حذف این مباحث، به علت ضيق وقت نتوانسته«( اعتباری قانون قراردادیبی»و « فروشی

ای داشيتن حاشييهگردد که خوشبختانه این نقيص بيه عليت جنبية خبيری و بخ  پنجم به صورت ناتمام عرضه می

 زند. نمیکتاب ای به پيكر اصلی متن این محتوای این عناوین، ضربه

م و از ی را داریيدر پایان از اینكه استاد محترم با تهيه و نشير ایين مطاليب موافقيت نمودنيد کميال تشيكر و قيدردان

 خداوند منان طول عمر پربرکت را در حقشان خواستاریم.

 «ي تبریز هيهت دوستداران آثار استاد»
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 پيشكفتار 

يه انسانی ادهای عالسابقه بحث اینكه آیا بشر به اتكاه صفات حسنه و فضایل اخالقی  و عقل و علم و باالخره استعد

تواند خود را از انحطاط و فساد و نكبت نجات بخشيده وباالخره موفق به اصالح اش مینهفته در نهاد و فطرت اوليه

تماعی مصلحان اج وعالوه بر استعدادهای عاليه درونی خود، از جهان خارج و از رهبران جامعة بشری گردد یا باید 

یيا  كیياش از سيابقه، بسيار طوالنی و اند، کمك بگيردهای دینی و آسمانی قرار گرفتهکه در رأ  آنها شخصيت

 رار گرفتيهقيبحيث و فحيص ها قبل از ميالد در مكاتب فلسفی یونان قدیم ميورد چند قرن پيشتر رفته و حداقل قرن

مكاتيب  است. اما پيچيدگی و وسعت عرصة موضوع به حدی است که اگر بگویيم تا بيه اميروز نييز ایين بحيث در

 ف و گيزاففلسفی و روانشناسی و علوم تربيتی به طور کامل و قاطع به نتيجة صریو و مشخصی نرسييده اسيت، ال

 ایم.نگفته

اف موضيوع دو طرف را به اختصار نقل و سپس بيه بحيث و تحقييق در اطيرابتدا نظرات هر  ،قبل از شروع به بحث

پردازیم: گروهی طرفدار اصالح خود به خودی بشر به کمك اخالق و وجدان و امكان سير تكامل تيدریجی و می

ليوی عه مقاميات طبيعی بوده و بشریت را از هر منجی و رهبر فوق انسانی که عالوه بر عقل و علم ظاهری بشری، ب

 اند.نياز دانستهاطنی و منابع وحی و الهام ارتباط و اتصال داشته باشد، بیب

شمار زندگی اجتماعی، بيا ایين های بیگروهی دیگر به استناد شواهد تاریخی و به اعتبار مشاهدات عينی در صحنه

بشر معمولی هر قدر به اينكه جامعة بشری را ارضاه شده نيافته و با عطف توجه کامل خود و امر موافق نبوده و 

هم صاحب ذوق سليم و علم و استعدادهاي عاليه باشد چون از بددو تولدد و ق دز از رشددو مو 

عقلی و پرورش استعدادهاي علوي باطنی، ساليان درازي به علت اسارت در چنگال اميال قوي 

صوصديات در عالم حيوا ی زيسته و در صفات و خ دكه ضامن بقاء و ادامة حيات اوست  د و  افذ 

توا د اراده و ا ديشة خدود را خود هم  میاي  داشته، و خود بهروا ی با حيوا ات چندان فاصله
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صياحب اسيتقالل  و از حوزة جاذبة اين كشش اصيز فطري و غريزي قوي و ط يعی خارج سداخته

نيين چييزی دیيده )چنانكيه عميالً هيم چفكر و اندیشه و ميل و عالقه از روی عقل و علم و بصيرت و معرفت باشد 

نشده است و حتی امكان دارد که تا پایان عمر هم در اثر شدت غرایز و اميال و شهوات، به تفكير آزاد غيرانتفياعی 

خود و نوع خود تواند بدون یاری و حمایت مربيان خارج از ل نگشته و موفق به اصالح خود نگردد( از اینرو نمیئنا

و در مراحلی قسيمتی از آنهيا  -مثبت نهفته درونی خوی  راام استعدادهای ند( تمباش )که آنها هم در همان شرایط

ساخته و خود را فردی وارسته از قيد  منفی و غریزی خوددر اثر تربيت و تقویت اصولی، حاکم بر استعدادهای  ي را

 رسد.« آزادی فكری»و « آزادی روحی»و « وارستگی»وسيله به مقام غرایز گرداند و بدین

قرار  عتقدند اگرست که گروه اول ما این آن در مرحلة دوم، اختالف اساسی دیگر مابين این دو گروه در عالوه بر

مربيدان  وو فالسدفه  غ وابدو وجود عقال و علماء پيذیرد، ببشر از غير کمك گرفته و از مربيان تربيت  دشاب

ی نيست نی و آسماند انبياه و رهبران دیبرای اصالح و هدایت بشر کافی بوده و لذا احتياجی به وجو علوم تربيتی 

ح تواند خود و همنيوع خيود و بياالخره جامعيه بشيری را اصيالو بشر خود با وجود برخورداری از عقل و علم، می

ف پذیر نيسيتند، در چهيارچوب قراردادهيای اجتمياعی و قيوانين و مقرراتيی کيه از طيرنموده و آنان را که اصالح

 سيييييييفهشناسيييييييان و متفكيييييييرین و فالادل نظييييييير جامعهاکثریيييييييت عقيييييييال و بيييييييا شيييييييور و تبييييييي

 ع وضييع گردیييده، محييدود کييرده و مييانع تجيياوز آنهييا از حييریم حقييوق مشييرو ارانذقانونگييو روانشناسييان و  

 خود گردد.

حال آنكه گروه دوم برعكس معتقدند که چون بشر از نظر عقل و علم هميشه نسبت به آینده نيادان و نابينيا بيوده و 

قيادر نيسيت در قراردادهيای اخالقيی و و تواند از حدود عصر و زمان خود جلوتر رود لمی نمیدر رشد عقلی و ع

های دقيق و اصولی الزمه نسبت به احتياجات آینده را بنماید، )چنانكيه در هير بينیقوانين و مقررات اجتماعی پي 

پيس از تحميل خسيارات  عصری نسبت به اشتباهات و خطاهای گذشته خود واقف شده چه بسيا کيه در ميواردی،
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قيوانين فراوان مادی و معنوی، مجبور به تجدیدنظر در اصول و موازین زندگی اجتماعی و قراردادها و مقيررات و 

آید کيه بيرای متفكيرین و ای مسائل و ابتالئات جدیدی پي  میگردد( از این رو در هر عصر و دورهموضوعه می

هول و برای مصلحين معاصر نييز کيامالً تيازگی داشيته و نقين قيوانين و قبلی مطلقاً مج ارانذقانونگاندیشمندان و 

اری و هدایت و تربيت بشير بایيد بيه ذاز این جهت به اعتقاد این گروه قانونگ .نمایدقراردادهای گذشته را ثابت می

و آینيده در و هادیان آسمانی که با منبع وحی و الهام و علم مطلق )که چيزی از گذشته و حيال  ارانذقانونگدست 

وسييله دسيتورات و تعياليم خارج از حوزه علم و دید او قرار ندارد( ارتباط و اتصال دارند، صيورت گرفتيه و بدین

 جانبه به سود فرد و اجتماع در هر دو جهت مادی و معنوی وضع گردد.همه

ه و مطالعة ر دو گروبراهين ه البته در این زمينه هر یك از طرفين دالیلی دارند که بحث ما در واقع بررسی دالیل و

د امكانيات و حيدو« وجدانو اخالق »شواهد زنده در زندگی روزانه و باالخره بررسی وضع موجود است در مورد 

 اصالحی هر یك از آنها بدین شرح:

كاتيب های فلسفی و روانشناسيی و ماینكه آیا اخالق مورد لزوم فرد و اجتماع را وجدان مورد بحث در رشته ياول 

 تواند به وجود آورد یا نه؟مادی می

جامعيه را  وفيرد مورد نظر مكاتب و علوم نظيری، قيدرت و توانيایی اصيالح « وجدان»آیا اخالق حاصله از   يدوم 

هم سازد یا تواند بدون احتياج به عامل اساسی دیگری از خارج، وسيله رفاه و سعادت فرد و جامعه را فراداشته و می

 نه؟

ی های مكاتب فلسفی و اجتماعی و تربيتی، راه و روش اصيالح حقيقيی دیگيرها و طرحير از تهوریآیا به غ يسوم 

 عقالً و علماً و تجربتاً قابل قبول و قابل اجراست یا نه؟ ،وجود دارد و آیا روش ادیان
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ده و تر بيویك برای پياده کردن نظيرات خيود در زنيدگی عمليی موفيق از دو روش متضاد مذکور، کدام يچهارم 

ه معنيی بي يبيه اصيالح دارای ضمانت اجرائی صحيو و اصولی هستند و تاکنون در طی ادوار مختلف زندگی بشر 

 ا دینی؟!اند: مكاتب اجتماعی یل آمدهئدر جامعه بشری عمالً نا يواقعی 

 مؤلف
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 بخش اول

 1مقايسة مصلحان اجتماعی با ره ران آسما ی

فه ن اخالقيی و فالسياز عقال و دانشمندان و مربيا ،افراد و دستجات متعددیگرچه از آغاز تمدن بشری همواره       

ی بشير صيلو و منجيبه نوعی داعية اصيالح جهيان را داشيته و خيود را م ،گرفته تا معلمان و پيشوایان اقتصاد و غيره

دو دسيتة متميایز  توان مجموع این گروه وسيع پيشوایان جامعه بشيری را بيهاند، اما با اندك تعمقی میمعرفی کرده

و « رهبيری»شيان، تنهيا در عنيوان هيای اصالحیها و ماهييت مكاتيب و تهورینظر از داعييهرفصيتقسيم کرد کيه 

تيی سيسيتم حطلبی، ظاهراً با هم مشترك، اما از لحاظ عميل، اثير، کيفييت و ماهييت و در جهت اصالح« پيشوایی»

گيرنيد. قرار می ر و در جهاتی حتی درست در نقطه مقابل هماصالحی و باالخره از لحاظ ایدئولوژیكی کامالً مغای

 رهبران دینی و آسمانی. ياین دو گروه عبارتند از : رهبران اجتماعی 

 

 گستردگی مكاتب دينی

جامعه بشری و نوابن و متفكرینی هستند که در  یاندیشان و عقال و علمالآبينان و مگروه اول، مصلحين و روشن     

انی اوضاع زمان و محيط اجتماعی خود را بهتر از همنوعان خود درك کيرده و پيس از آشينایی بيا هر عصر و دور

ن عيده کيه انيد. ایيجویی برآمدهنوعان خود و ظلم و تعدیّ ، در مقام اصيالح و چيارههم هایانحرافات و انحطاط

اند بيرای تيا آنجيا کيه توانسيته روند در امر اصيالحی خيودظاهراً مردان خودساختة هر قوم و اجتماعی به شمار می

 رايبداما به طوری که اشاره شد تنها . 2اندجامعه خود از نظر اصالحات و ترقيّات، خدمات مفيد و مثبتی انجام داده

                                                 
لبته اختالف نوابع و متفكرين و مصلحان اجتماعي با رهبرران سمرماني  ر جترا  ا - 1

شرو   نيسرب بلكره مرا  ر بسياری بو ه و محدو  به چند مور ي كه  ر اينجا بحر  مي

اينجا به جتا  و موار ي كه ارتباط مستقيم با بح  ما  اشرته و برراي حررب مبا ر  

 كنيم.ا تياج امب  اكتفا مي بعدي كتاب  اضر مور 
" امتا  فرانسروی cortel pr.jeanشمسی "سقای پروفسور ژان کورتل 1347 ر زمستان مال  - 2

که  ر  انشگاه تبريز به تدريس اشتغال  اشتند  از حريق  انشجويان  انشگاه تبريرز 

جانر  اينبرا نمو نررد   های  رمی با ايشان همکراری میکپی)که  ر تتيه و تنظيم پلی
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سشنا شده و  ر مقام بح  و فحص و حرب مواال  چندی  ر زمينر  فرهنرو و تمردن امرالم 

 برسمدند.

ير تدريس نمو ه و بنابه اپروفسور کورتل ماليان متما ی  ر کشورهای شرق بخصوص الجز

اظتار خو   از نز يک با تمدن امالمی سشنائی يافته بو ند و  رک سثار تفوق چشرمگير 

ن زندگي امالمي نسبب به مسيحيب  باع  شده بو  كه با عالقه و كنجكاوي بسياري از شئو

خاصي به بررمي  ر تعاليم و  متورا  مربوط  بره زنردگي امرالمي بپرر از . چرون  ر 

برخور هاي زو گذر مقدماتي ممكن نبو   ر جواب مئواال  ايشران توضريحا  كرافي  ا ه 

و حي جلسرا  متعرد ي ا امره يابرد و شو   به پيشنتا  خو  ايشان قرار شد اين گفتگ

بدين ترتي   ر  دو  پنج جلس   وماعتي  به حور منظم با ايشان گفتگو  اشتيم. ايرن 

 ضور جمعي از  انشگاهيان و  انشجويان صور  گرفب و از نظر مپامگزاري  چند جلسه با

سقاي  و قدر اني  الزم به يا سوري امب كه ترجم  اين گفب و شنو  را   ر تمام جلسا 

 كتر اصغر نيشابوري )مديركل امور پژوهشي  انشرگاه تبريرز و امررتا  زيسرب شنامري 

مندي و تسلط كامل بر عتده گرفتند. پروفسور كورتل  ر برا ي ه انشكدة علوم  با عالق

با اينكه من خو  يك مسيحي هستم اما اعتقا م برر ايرن امرب كره »امر اذعان نمو : 

 انشمندان عرالم علرم برو ه و برتررري چنرداني نسربب انبياء افرا ي شبيه نوابغ و 

: Rationalismراميوناليسرم »و بنابه اظتار خرو  ايشران ترابع مكتر  « بدانتا ندارند

بو ند. راميوناليسم مكتبي امب كه پيرواني معتقد بر كفايب منطق عقلي و  «خر گرائي

ين سزا  كه امرروزه باشند و  ر ر يف متفكرنيازي سن از هدايب و ارشا  سمماني ميبي

 اند  قرار  ارند.معروف شده« Penseur Iiber»موقعيتي بدمب سور ه و تحب عنوان 

 ا  و نگارنرده بره اي را تشكيل مياين اظتارنظر مقدم  سغاز بح  چند جلسه        

شرب زير پامخ الزم را ارائه نمو  و  قا كه پس از  رك واقعيب امر چنانكره  ر مرتن 

   سينده اشاره خواهد شد پروفسور كورتل تغيير عقيده  ا ه و نظرري را كتاب  ر مبا

كه  ر ابتداي بح  عنوان كر ه بو ند پس گرفتند. پامخ نگارنده بدين شرب بو  كره : 

و  انشمندان بو ه و مرات  عقل و علم سنان  ر تمام جترا   غانبياء مافوق نواب الا او

ق نوابع فقط  ر يك يرا چنرد وجره معردو ي از اين گروه برتر امب. زيرا  انش و تفو

پيشتر از زمان خو  بو ه ولي  انش انبياء  ر تمام جتا  از علوم  بخصروص سن قسرمب 

سيد )نه  انشي جدا از زندگي  نسبب به هر عصري بحد كمال كه  ر شئون زندگي بكار مي

 ممكن گستر ه شده امب.

 و  انشمندان تلقي شوند و بشر از ثانياا به فرض اينكه انبياء از ر يف نوابغ و عقال

عي بردين امرتنتاج  حرب چنين بحثي هيچگونه غرض و مرضي نداشته و صرفاا برا  رك حبي

هاي سمررماني را  ر ر يررف نوابررغ و يررد كرره  ررداقل انبيرراء و شخصرريبسبرمررد الزم مي

 ر برابرر نوابرغ  العملي مشابه سنچه كه انشمندان پذيرفته و رفتار و كر ار و عكس

ها نيز نشان بدهد   ال سنكه ولو افرا ي مثل شرما  هد  ر برابر همين شخصيبان مينش

الذهن از ماهيب امر چنين ا عائي را  ر مر  اشته و يا از  يگران التام گرفته خالي

رمراند كره از بردو پيردايش شماري به ثبو  ميباشد  اما متأمفانه وقايع تاريخي بي

ناي گروه معدو ي  ر هر عصري  مابقي ابنراء بشرر برا انبياء تا به امروز  به امتث

العملي به غير از رفتار و كر اري  ر مقابل عقال و  انشمندان  ر ايشان رفتار و عكس

 اند.پيش گرفته

بشر بالفطره )و به خصوص بنا به اقتضاي ا تياج   ر هر عصر و  وراني بره افكرار و 

 ر اكثريب موار   براي نيل بره مقصرو   ان ارجي قائل شده و  تييكر ار عقال و  انا

عمالا از سنان پيروي كر ه امب. هر چند كه گاهي   ر شرايط زماني و مكاني خاصي چنين 

رفته بشريب از همر  كر ه ولي رويحسيد كه بشر  انشمند يا  انشمنداني را به نظر مي

امرب كره افكرار چنين نبو ه  سنتا پيروي نمو ه امب و بنابر اصلي كه اشاره شد اين

عمومي همواره از عقال و  انايان و روشنفكران اعراض كر ه و بالعكس  ر تمرام شرئون 

تابع بلتا و مفتا و  يوانگان و افرا  ما ون از نظر فكر گر   كه اماماا راز تكامل 

بايسب تمدن بشري از هر عصري بره فرهنو و تمدن بشر خو   ر اين نتفته امب وگرنه مي

به قتقرا رفته و خيلي زو  منقرض گر   زيرا بشر خير و صالب و نفع خو  عصر  يگر رو 

را  ر سن يافته و تجربه نمو ه امب.  ال اگر بنابه نظر شرما  )و حرفرداران چنرين 

و  انشرمندان  غبرهمطرراز نوا اي   قيقتاا بشر بدون اعمرال غررض  انبيراء راعقيده

و ه و بلكه  ر تمام اعصرار و قررون پذيرفته امب پس چرا همواره از سنان روگر ان ب

 اري    ر اثر مقاومب منفري افكرار گذشته با ظتور هر نبي مجا ال  و مشاجرا   امنه

عمومي راه افتا ه و باالخره به جنو و متيز و  تي نفي و حر  و قتل انبياء و مراير 

ب و لكه بشر موجرو ي امرب خو خررواه و خو پرمربهاي سمماني منجر گر يده امب  شخصيب

مو جو كه فوايد زو رس افكار و عقايد عقال و نوابع و  انشمندان را  رك نمو ه و به 

خاحر تأمين منافع خو  پيرو سنان شده  اما از تعاليم انبياء كره برا قبرول سنترا 

تلخي محروميب از منافع خصوصي و خو كامگي و مسئوليب  فظ  ريم منرافع نروعي  رهرم 

مواره موكول به اخرذ نترايج الزم  ر ترأمين مرعا   و سميخته و نيل به سرزوها را ه

هاي رفاه عمومي نمو ه روي برتافته امب  به خاحر عدم صبر و حاقب  ر مقابل محروميب

زو گذر از منافع شخصي )براي كاميابي  ائمرري عمروم  پيومرته  ر برابرر تعراليم و 

جترل و غفلرب و  هاي سنان علم مخالفب برافراشته و  رصور  لرزوم بره  كرمراهنمائي

 مب.وري  ر فسا  و عنا   تي كمر به قتل سنان بسته اغوحه

تاا توان اظتارا  حرفداران چنرين عقيردهبنابراين نمي اي را مبنري برر اينكره  قيق

غررض  انسرته و بسريار نظرر و بيانرد  بيانبياء را همر يف عقررال و نوابرغ پذيرفته
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هيای یيك تهوریسيين اجتمياعی اصيوالً ميأخوذ از مشياهدات و ، زیيرا تهوریجامعه خود و  ه جامعدة بشدري

عقز باشد که او را احاطه کرده است و چون ای میجامعهنهاي معاالت و فنوا فاستنباطات و معلوماتی از فعل و 

، لذا ها و اجتماعات ديگر  يستو علم و اطالع او محدود به زمان و مكان خود بوده و شامز زمان

علوم مسلماً طرح او صرفاً برای آن جامعه و متناسب با احتياجات و مقتضيات آن اجتماع تنظيم شده است، بنابراین م

ای برای خيود دارنيد نيست آیا طرح اصالحی او برای سایر اجتماعاتی که در شرایطی دیگر بوده و مقتضيات ویژه

تدوان آ هدا را بده  ظريات او به طور اعم براي بشر ارزش  داشته و  میمفيد و مؤثر باشد یا نه؟ یعنيی 

كه عمالً نييز چنيين اسيت وگرنيه تلقی کرد. چنانصورت قوا ين عمومی و فرمول كلی براي عالم بشري 

ساخت و اختالف در سيبك و تمام اجتماعات مختلف را متحدالشكل میبایست های مصلحين اجتماعی میتهوری

حيال آنكيه بيا تعميق در تعياليم آسيمانی  ،سليقه و باالخره اختالف کلمه و جنگ و خونریزی امروزی در بين نبود

اجتمياعی کيه در آن بيه ظهيور  حی پيشوایان دیين، از افيق فكيری هيرگردد که قوانين و دستورات اصالمسلم می

                                                                                                                                                           
عقيده شده و امتماع چنين نظري با سن هم لو انه و بلكه ا مقانه امب كه به محضما ه

به پيروي از سنان  مقام شامخ انبياء را  ر نظر افكار عمومي بره مراتر  نوابرغ و 

 انشمندان تقليل  ا  و اگر  قيقتاا  ر اين قيراس مروء نيتري نتفتره نباشرد ترازه 

ها از هبايسب بشر انبياء را به قدر علما قدر بداند. بلكه بايد  انسب تمام مفسطمي

اند زير بار انقيرا   يرن و انگيزي برخامته امب كه نخوامتههاي فتنهجان  تئوريسين

احاعب محض اوامر خداوندي رفته و سزا ي عمل نامحدو   يواني خو  را بدين متولب  ر 

مكت   ين از  مب بدهند و براي اينكه مقام انبيراء را بره تردريج  ر نظرر انسران 

اند انبياء را  ر ه تا  د ابتذال پائين سورند  ابتدا خوامتهمتزلزل ماخته و باالخر

نترا ارجري قائرل ه سپسندي تشبيه به نوابغ و  انشمندان نمو ه و ظاهراا بقال  عوام

شده و از عوام باالتر بگيرند  و بتدريج كه مقام انبياء همطراز نوابغ و متفكرين و 

اخته شردند  از سن پرس راه مفسرطه  انشمندان تلقي شده و انسانتايي مشابه سنان شن

بازتر شده و براي مبارزه با تعراليم سمرماني بره امرتنا  اينكره: همر  نوابرغ و 

خبرر نظر و  انشمند و  ر مروار ي نرا ان و بي انشمندان و متفكرين  ر موار ي صا  

ان عموميرب  ار  پرس يبو ه و يا  ر اعمال و رفتار و گفتارشان تناقض و مرتو و نسر

از راه امتدالل بر « نيز همچون سنتا بو ه و از اين نقايص مبرا نتوانند بو انبياء 

ان و خطا و لغزش  ر انبياء به ماننرد يحريق قياس بازگر  . همين كه وجو  متو و نس

پذير گر يد  از سن پس راه مبارزه با ين هموارتر شده و  ر تمام عقال و نوابغ امكان

مائي انبياء به ضرر انسانتاي خو خواه و خو پرمرب موار ي كه تعاليم سمماني و راهن

بو ه و با منافع خصوصي افرا  و حبقا   اكم بر اجتماعي تضا ي پيدا نمو   با متتم 

توان ان و خطا و لغزش و اشتباه  ر  متورا   به خوبي مييماختن انبياء به متو و نس

 خامب.راه مفسطه و مجا ه را باز گذاشته و به مبارزه با ا يان بر

 ر جريان چنين گفتگوئي پس از تشريح ماهيرب امرر و عواقر  وخريم چنرين اعتقرا ي  

پروفسور كورتل پس از  رك واقعيب  از رأي و عقيدة خو  عدول نمو ه و اعتراف كر ند 

نظر باشد وگرنه غرض و بيرار  ا ن انبياء با نوابغ بيقتواند  ر همطراز كه بشر نمي

تكريم و امتقبالي را كه از سثار فكري و قلمي عقال و نوابرغ بايسب همان تعظيم و مي

خو  امرتخدام كرر ه امرب  از تعراليم و  و مخترعين و متفكرين نمرو ه و بره نفرع 

غررض برو ن راهنمائيتاي مفيد انبياء نيز )كه مطلقاا به نفع بشر امرب   ر صرور  بي

 همين امتقبال را بنمايد.
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ای از تأليفيات اند بسيار بسيار باالتر است )که اثبات آن به بحث تفصيلی مستقلی نيازمند اسيت و ميا در پيارهرسيده

 همين اصل است که:ایم( و به خاطر خود به برخی از موارد آن اشاره کرده

ا د تجداوز ظهور رسديدهه حصار اجتماعی كه در آن بله پس از ظهور خود از ادیان حقيقی بالفاص ياوالً 

اند ز کردهآنها برای خود جایی با تمامی یافته و دركرده و در اجتماعات مختلف با شرايط متفاوت ا تشار 

، بيا هياشود که پيروان یك دین، پس از گذشيت قرنبه آسانی مشاهده می ،و حتی در حال حاضر نيز با یك توجه

حتيی متضيادی، زنيدگی و  بسييار متفياوت یهاها و مدنيّتدر کشورها و مليتو یك عقيده ثابت و افكاری مشابه 

 در جهات مختلف وجود ندارد مگر اینكه یشارتتماعی چنين گسترش و انکنند، در حالی که در هيچ مكتب اجمی

 ئولوژی نييزف تحميل کنند کيه قبيول ایين ایيدقدرت سرنيزه ایدئولوژی خاصی را برای اجتماعات ضعيه جبراً و ب

 کند.صوری و ظاهری بوده و به مرور زمان تغيير ماهيت پيدا می

، ميثالً ی و تحميليیاختياری، بلكه فطری و طبيعی است و نيه اجبيار ،در مكاتب دینی گسترش عقاید و تعاليم يثانياً 

هله سيت کيه مسيا ارد و از هميين جياذادی را آزاد گاسالم پس از نفوذ و استيال در هر اجتماعی، کي  و آئين اجد

تأمن کسيی خود فصل مستقلی در فقيه و تياریت تميدن اسيالمی دارد )مسي ،«مستأمن»از غير مسلمان و حقوق  هجزی

منيد نييت بهرهاست که با عقاید دلخواه خود در کشور اسالمی زندگی کرده و در پناه حكومت اسالمی از کمال ام

بيق پيردازد و طرداری از امتيازات جامعه اسيالمی، سياالنه فقيط مبلغيی بيه عنيوان مالييات میشود و در ازای برخو

شود به مراتب کمتر اسيت از ماليياتی کيه ناميده می« جزیه»ای که به عمل آمده است این مقدار ماليات که محاسبه

 پردازند(.مسلمانان به صورت زکات و خمس و غيره می

  ع وحی و الهام و علم لَدُ یاتصال ره ران آسما ی به من

 منشاء برخالف گروه اولگروه دوم، پيشوایان ادیان حقيقی یا رهبران آسمانی هستند که نظرات و دستوراتشان 

و حاصل سير تكامل تدریجی افكار و عقاید و عقل و علم و تجربه و اطالعات محيطی  تجربة اجتماعی  داشته
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اه تمام آنها از منبع وحی و الهام و علم ازلی برخوردار بوده و هر کيدام نييز بلكه بدون استثن ،شان نيستو اجتماعی

اند، به طيوری العادی بودن و تفوق ادعاهای خود را ثابت نمودهدر عصر خود با براهين و معجزات متعددی، خارق

ه سيطو فكير زميان توان به وضوح دریافت که رهبران آسمانی هميشه نسبت بيکه با اندك توجه در تعاليم آنها می

شيان بيرای هایاند و عالوه بر اینكه هميواره تعياليم و راهنمائیخود، در سطحی به مراتب باالتر و عاليتر قرار داشته

پرستان و مشرکين که در برابر هر پيامبری با شان تازگی داشت )و قرآن در مورد انتقادات بتعصر و اجتماع معاصر

ادیيان در هير « نيوآوری»آورده، آیات مكيرری دارد کيه دلييل بير  ایآئين تازهداشتند که دین و تعجب اظهار می

و ویژگی خيا  خيود داشته شان تازگی خود نيز تعاليماز عصری و برای هر اجتماعی است( حتی تا چند قرن بعد 

کيردن پييروان  طلب حقيقی اجتماعات از تعاليم ادیان و پيداکرد و بعالوه استقبال افراد صالو و اصالحرا حف  می

ای در جهت مصالو ست که ادیان همواره موضوع و ایدة تازها شمار در مدتی کوتاه، نيز به نوبة خود دليل بر اینبی

و اين خود  كتة قابز توجهی است كه چرا هميشه  ،انيدعمومی و سير تكامل اخالقی و روحی بشر آورده

را دی، از اديدان آسدما ی اسدتق ال و دو غرض هدر عصدرا ديش و عقالي بیگروه صالح و  يك

ا د و برعكس گروه فاسق و فاجر و خودخواه متك ر و ط قه ظالم و ستمگر در برابر  وآوري  موده

شدت مخالفت نموده و ه ها، بها و ثروتو تعدیل قدرت اديان، به خصوص از  ظر ايجاد عدالت اجتماعی

اریت ادیان به سایر شواهد تاریخی دسترسی نداشته باشيم الاقيل کردند؟! و اگر در تهميشه در برابر ادیان قدعلم می

خيود ثبيت و ضيبط و مينعكس در های جالب آن را بيه دقيت که تاریت تمدن بشری صحنه يدر عصر ظهور اسالم 

پرست و ریاکياران و توان به خاطر آورد که چرا دشمنان اسالم هميشه از ثروتمندان مشرك و بتمی ينموده است 

رب تشيكيل یافتيه بودنيد عار و منافقين و طبقه اشراف و استثمارگر ان و حتی کاهنان و گروه کثيری از کفّرباخوار

پایه برابری و برادری و توصيه به زهد و تقوی و ترك معاصی و فسيق و  که هرگز در برابر احكام آسمانی اسالم بر

یی در پيروی از حق، دشمنان سرسيختی در علت عدم توانا فجور، طاقت تحمل سلم و طاعت محن را نداشته و به
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سرشيت و الشيأن اسيالم را افيرادی پاكخا  پيشوای عظيمدرصورتی که برعكس طرفداران  .اندبرابر اسالم بوده

های بزرگی بيه ماننيد مانند صحابه کبار و باالتر از آنها شخصيته های بزرگ تاریخی ببلكه شخصيت ،النفسسليم

نه تنها در تاریت اسالم بلكه در طول تياریت تميدن بشيری مخيتص آن « موالی متقيان»که لقب ي حضرت علی )ع( 

حتی به تنهيائی در مقيام شياهد  ياش های متعدد مشابهو نمونه ياند که همين یك نمونه تشكيل داده ي حضرت است

ی نه تنها از آن دین و کافی است ثابت نماید که هميشه گروه صالو و عاقل و عالم با ظهور هر یك از ادیان آسمان

اند بلكه در راه ترقی و تعالی و پيشرفت آن با رضيای خياطر و در کميال کي  آسمانی با خوشحالی استقبال نموده

نظيير عيالم اند )مانند واقعة تياریخی کيربال از جانيب شخصييت بیگذشتهنيز شوق و ذوق حتی از جان و مال خود 

السالم نمایندة مقام علوی و علمی و معنوی ر سایر حضرات ائمة اطهار عليهمالبالغه و کلمات قصاانسانی(. آیا نهج

و عقيالی عصير خيود نيسيت؟! و آیيا  هچون و چرای آنها نسيبت بيه کلييه علمياو معرفتی آن حضرات و تفوق بی

 ها نبودند.ت رسول ) ( همين شخصيتپيشوایان بعد از حضر

از  تواند درك کند که اگر هر دین آسمانی وارده،ق به خوبی میغرضی با توجه به مراتب فوحال هر صاحبنظر بی

داشيت بهيره و نصييبی نمی« نوآوری»ای برعهده نداشته و از نظر ترقی و پيشرفت اجتماع بشری هيچ نق  و وظيفه

بيا شيان معه معاصرپس چگونه هميشه تعاليم عاليه آنها به محن ارائه از طرف افراد برگزیده و صالو و دانشمند جا

وجيود چييزی جيز وگرنه واضو است که عرضة افكار و عقایيد م ،گردیدحسن نيت مورد قبول و استقبال واقع می

 تواند به دنبال داشته باشد.تكرار مكررات نبوده و اثری چنين سازنده و عميق نمی

خود را در صيحاری در مكتب و اجتماع بشری درسی نخوانده و قسمت اعظم عمر  هعالوه به گواهی تاریت، انبياهب

سر برده و حتی مجال تحصيل و تعلم ه ها در حال تفكر و تأمل به خصو  به صورت انزوا و دور از جوامع بو کوه

تجربييات عيرف و  لاند تا از معلومات زمان خيود چييزی اندوختيه و یيا در دسيتورات خيود از حاصيرا نيز نداشته

هایی کيه در خيارج از حيدود و نفيوذ يل معاش نيز بيه حرفيهشان چيزی عالوه کنند و گاهی حتی در تحصاجتماع
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اند )حضرت موسی در چوپانی، حضرت محمد ) ( مدتی در چوپيانی و ميدتی مستقيم اجتماع باشد اشتغال داشته

تر از عليم تجربيی و در تجارت و ...( اما از راه وحی و الهام و اتصال به منبع علم نامتناهی، بير عليم و اطيالع وسييع

اند و با اینكه در بادی امر برای اقوام بشری دست یافته و در شاهراه هدایت همچون چراغی فروزان درخشيده تفكر

ه شدند ولی به علت تفوق تعاليم و شدت درجة احتياج کليه جوامع بشری نسبت به آنها، بو قبایل معينی مبعوث می

و سپس به تمام ملل جهان انتقال یافتيه و پذیرفتيه  سرعت سبك و آئين زندگی جدید مفيدشان ابتدا به قبایل مجاور

ها  فر پيدرو حقيقدی و مريدد ها  فر حتی دهبرخالف علماي اجتماعی كه از ميليونشده است یعنی 

جدان و دل پذيرفتده و در تحدت ه ها  فوس بريب و ريا  يابند، پيروي اينان را ميليونواقعی بی

مد يت و  سب و  دااد، خودبخدود از بدين رفتده و  لواي يك دين و يك ايمان، اختالف مليت و

)چنانكه در اسالم و مسيحيت و غيره به طور تجربی و عملی گردد اتحاد و اتفاق جايگزين تفرقه و  فاق می

اختالف کلمه از ميان ملل برداشته شده و به جای آن وحدت نظر در ایيدئولوژی و ین ترتيب ه اکنيم( بمشاهده می

الً امروزه در ملل غرب بيا وجيود اخيتالف گردد، به طوری که مثو تفكر و عمل حاصل میسبك و روش زندگی 

سليقه و نژاد، معذلك از نظر مسيحيت یك وجه اشتراك و همبستگی معنوی وجود دارد یا به همان گونيه در مليل 

دیداً بيه چشيم روزه اختالف کلمه شياماسالمی که گرچه در اثر تحریف و غلبه علل و عوامل و عوارض خارجی، 

 مقيام   در کيه   1بيود  حكمفرميا  اسيالمی خورد اما تا اصل دین از ميان نرفته بود وحدت کلمه در سرتاسير مليلمی

                                                 
 ر يكرنو كر ن اجتماعا  بشري و از برين برر ن  اهميب نقش ايمان و عقيدة  يني - 1

كليه اختالفا  ملي و نژا ي و غيره بر خو  نويسندگان و متفكرين ملل ظاهراا پيشرفته 

غرب نيز مخفري و مكترروم نمانرده امرب ترا سنجرا كره نويسرندة غيرمرذهبي بماننرد 

مرور   با وجو  عنا  و لجاجب ذاتي خو  نسبب بره ا يران  معرذلك  ر «برتراندراسل»

امتيازا  تعاليم سمماني و تفوق سنتا بر ايدئولوژي هر مكت   يگري  ر ايجا  اتحا  

و يكرنگي و همبستگي )ولو منرافع خصوصري افررا  را مرور  مخراحره قررار  هرد   ر 

بينش ماني  م» ر بخش مربوط به تجزيه و تحليل  «the theorey and Practice of Bolyhevism»كتاب:

ايد ماركس  ر تعليل هر پديدة اجتماعي با علل و عوامرل اقتصرا ي  ر نقد عق «تيريخ

هاي حوالني تاريخ جتان  مذه  مروثرترين عامرل  ر تعيرين  ر مرتامر  وره»نويسد: مي

 هد كه بره گروه و حبقه هر كس بو ه امب و  تي هنوز هم يك كارگر كاتوليك ترجيح مي

ايمران  ترا سنجرا كره  ر ياليسرب بي ار كاتوليك رأي بدهد تا به يك موميك مرمايه

«  امريكا تقسيما  انتخابا  محلي به حور عمرده برر امراس عوامررل مرذهبي امرب.....

  كه با عطف نظر به ماهيرب امرر  ايرن خرو  نشران 62صفحه  ر)ترجمه از كتاب مذكور
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استاد هنر اسالمی در « ارنست کونل»پروفسور  :کيفيت امر را از زبان یك محقق آلمانی بشنویم است  کافی  شاهد 

 نویسد:می« اسالمی هنر»دانشگاه برلن در کتاب خود تحت عنوان 

هيای تر از آنچيه در دنييای مسييحيت وجيود دارد بير فعاليتاشتراك در معتقدات دینی در اینجا تيأثيری قيوی».... 

اشتراك در مذهب، باعث شده تا بر روي اختالفات  اادي و سدنن فرهنگی ملل مختلف داشته است. 

معنوي بلكه حتی آداب و رسوم كشورهاي تنها عاليق بسته و از فراز آن  ه« پُز»ها باستا ی ملت

چيزی که بي  از هميه  ا گيزي در جهت روشن و مشخص هدايت  مايد.گو اگون را به طرز حيرت

بود. انتشيار قيرآن « قرآن»در این فعل و انفعال جهت ایجاد وحدت و پاست به جميع مسائل زندگی قاطعيت داشت، 

و  وجود آورد که تمام دنيای اسالم را به هم مربوط سياخته يوندی ببه زبان اصلی و فرمانروائی مطلق خطّ عربی پ

شناسيد، در عامل مهمی در خلق هر نوع اثر هنری گردید. تباین در هنر دینی و غيردینی آنطور که دنيای غيرب می

ند که بينی غربی تعليم دیده است باید پي  خود مجسم کاینجا به کلی از بين رفته است... هر کس در مكتب جهان

 1«در دنيای اسالم شرایط اوليه دیگری حكمفرما بود.....

گرچه محقق نامبرده از افق رشته تخصصی خود کيفيت ایجاد وحدت فكری در جهان اسالمی را ميورد بررسيی و 

یيد قرار داده است، اما هرگز نباید فراموش کرد که مشاراليه تنها از زاویه دیيد بسييار تنيگ و فقيط از یيك افيق أت

دانيم ملل غيراسالمی به عليت دوری از عميق فرهنيگ خصو  که میهضوع را مورد بحث و فحص قرار داده بمو

مای ظاهری و قشر خارجی اسالم نجز با ه سمانی آنچنانی، بآاسالمی و عدم امكان درك روح دین اسالم و تمدن 

های عليوی ليل و عواميل معنيوی و هيدفتيوان عاند. در اینجا به منظور خودداری از اطاله کالم نمیتما  نداشته

کنيم کيه هير چيه سمانی را به تفصيل مورد بحث و مداقه قرار داد اما همين قيدر اشياره ميیآليم اموجود در این تع

                                                                                                                                                           
 هندة قدر  مكتوم  ر ايمان مذهبي امب كه اگر به نحو صحيح و اصولي رهبري و هدايب 

نظيري  ر ايجا  و د  نظر و رفع اختالفرا  از سن هيچ گفتگويي نتايج مثبب بيبيشو   

 عايد اجتماعا  بشري خواهد شد. 

 8و  6ترجم  متندس هوشنو حاهري صفحه  ر« هنر امالمي» - 1
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روند پي  می« انسانی واقعی»های خصو  در جنبههپيروان اسالم در جهت حق و حقيقت و سير تكامل روحی و ب

گردند تا آنجيا کيه بيا وجيود تر میت فكری از طریق تشابه در کماالت انسانی جمعدور محور وحده قدم به قدم ب

با هم مورد مقایسه و  یافراد شاخص ،اختالف در مليت و نژاد معذلك وقتی در مرحلة تكامل فكری و ارتقاه روحی

سيوی ه ز خوا  بگردد که هر چه این تشابه انظيری مشاهده میگيرند، وحدت فكری و روحی بیمطالعه قرار می

 خورد.شود، با وجود مختصر اختالفاتی، باز همين وحدت و تشابه به چشم میعوام تعميم داده می

 

 اختالف اساسی ديگر

اختالف اساسی دیگری نيز از لحاظ عمل و کيفيت  ،نظر از وجود تمایز مذکور بين رهبران دینی و اجتماعی صرف

بين این دو گروه از مصلحين وجود دارد که در حقيقت در حكم کليد ها و نظرات اصالحی در پياده کردن تهوری

سيت ا رود هر چند که تا به امروز توجه چندانی به آن نشده و آن عبارترمز موفقيت مصلحان آسمانی به شمار می

جامعيه از اینكه: فالسفه و مربيان اخالقی و رهبران مكاتب اجتماعی عموماً خود را فراميوش کيرده و اصيالح را از 

نمایند و هيچ یك از آنها تاکنون قادر به طرح اصيول و ميوازین شروع نموده و همواره غير را دعوت به اصالح می

و برای تربيت و اصيالح افيراد جامعيه « شخصيت واقعی انسانی»صحيو اصالحی نبوده و حتی مدل و الگوئی برای 

دهند و خودشان نيز توانائی و صالحيت آن را رائه نمیبشری عرضه ننموده و برای این کار فرمول روشن و معينی ا

ای برسند که سمبل و نشانة انسان کاملی بوده و خود به عنوان مربيی و رهبير  ندارند که در طی طریق کمال به مرتبه

اجتماعی، به معنی واقعی تربيت یافته و صاحب خصال نيك و فضایل اخالقی باشند بلكه حتی برعكس، آنان قيادر 

ای صادر کنند که ميثالً توانند تهوری و نظریهمند به اصالح غيرند و تنها میهاصالح خود نيز نبوده و همواره عالقبه 

برای تربيت اطفال باید چنين و چنان کرد و عجب اینكه اولين کسی را که در تبعيت از تهوری تربيتيی و اصيالحی 

که اگر انبياه را کنار بگذاریم، تاکنون تياریت هييچ مصيلو و  تا آنجادانند خودشانند خود استثناه کرده و معاف می
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العيار معرفی کرده و جامعه نييز سمبُل و نمونة یك فرد تربيت یافته و یك انسان کاملرا مربی و راهنمائی که خود 

قيت وكيه هير عقالً و تجربتاً بتواند تبعيت او را در تمام جهات تحمل نموده و بپذیرد، سراغ ندارد و جالب توجه این

را از مرحله نظر به مرحلة عمل پيياده کننيد بيا ناکيامی مواجيه گردیيده و شكسيت اند افكار و نظرات خود خواسته

در مرحلة عمل  ،تهوری تربيت اطفال را طرح کرده« اميل»که در کتاب « ژان ژاك روسو»به مانند اینكه  ،اندخورده

حتی موفق به تربييت « روسو»ت و هدایت اطفال دیگران نگردید بلكه طلبی او منجر به تربيهای اصالحتنها تهورینه

 اطفال خود نيز نشد و برای نجات از رسوایی ناچار گردید آنها را سرراهی رها کرده و فرار اختيار نماید و یا هميين

 قل نشد!طور طرح مدینة فاضله )اوتوپی( افالطون در عرض دوهزاروپانصدسال از مرحله خيال به عالم واقع منت

افالطون را دعوت « سيراکوز»حاکم شهر « دیونيزیو »پي  از ميالد مسيو  387در سال »نویسد: می «ویل دورانت»

، «صقليه»پایتخت « زسيراکو»صالح نماید. اکرد تا طرح مدینة فاضله خود را در کشور او پياده کرده و آن جامعه را 

کرد که تربيت یيك چنين تصور می« تورگو»ود. افالطون نيز مانند در آن هنگام شهری با اقتدار و مستعد پيشرفت ب

تير و بيرای اصيالح تر و مهمنفر )که سلطان وقت است( نظر به اهميت موقعيت  به مراتب از تربيت یك قوم سيهل

به زودی دریافت با طرحی که افالطون « دیونيزیو »تر است و به همين جهت این دعوت را پذیرفت ولی قوم الزم

بايست يا خدود او فيلسدوف شدود و يدا اينكده از سدلطنت میدهيد نسبت به تربيت و هدایت او ارائه می

بار آمد ه از اینرو از بار تعهد شانه خالی کرد و در نتيجه کشمك  ناگواری بين او و افالطون ب گيري كند.كناره

و در اینجا بود که افالطيون  1«او را خرید... «آینسریس»وار بفروختند و دوست و شاگرد او و گویند افالطون را برده

خود او غيرقابل اجرا بودن طرح خييالی اینكه قبل از متوجه خيالی بودن طرح خود گرديد و عجب عمالً 

ايدن چيزهدا و چيزهداي مطيرح شيد کيه دربيارة آن گفيت: « ارسطو»اول بار توسط شاگرد او « مدینة فاضله»

                                                 
صرفحه  رقطع جيبي  رتأليف ويل  ورانب  رجلد اول « تاريخ فلسفه»نقل از كتاب   -1

71 



     

       18    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

تنها افالطون بود کيه بيين تهيوری و عميل و این نه «شده است ديگري در طی قرون بارها فرض و توهم

های عليوم وریسيينهای عمييق مشياهده کيرد، بلكيه بایيد بيدانيم کليية تميان گفتار و کردار و آرزو و هدف فاصله

اجتماعی و متخصصان امور تربيتی و باالخره کليه اشخاصی که به نحوی در اصالح و تربيت فرد و اجتماع ذیعالقه 

انيد و طعيم تليت ایين واقعييت را بيه خيوبی درك کرده ا دو از مرحله گفتار وارد ميدان عمز گشته ده بو

اند به شكسيت خيود اعتيراف نميوده وگرنيه حواليه بيه جيدل، و اند و اگر منصف بودهشكست را در عمل چشيده

 اند!!شكست را حمل بر تصادف کرده

را نوشت و خواست آن را در عميل پيياده « در تربيت»وقتی کتاب  «برتراندراسل»سال بعد از افالطون  2500قریب 

دو كتاب درباره تعلديم و تربيدت من »نویسد: آنگاه متوجه نقص اساسی خود گردید که در این باره می ،کند

رفدت، در ايدن  وشتم و مقدار زيادي وقت صرف تفكر در اين باب كردم، اما از آ چه ا تظار می

ای کيه بيه نظيرم در آن زميان نتوانسيتم هييچ مدرسيه»....  :نویسدو نيز می 1«بهتر بود مرزمينه گفتارم از كردا

ای دایر نمایم. اما مدرسه یك دستگاه اداری اسيت بخ  باشد پيدا کنم بنابراین کوشيدم که خودم مدرسهرضایت

نييز بعيد از شكسيت در  «راسيل»هر صورت کيه بيود ه ب .....«2و من متوجه شدم که در مدیریت مهارت کافی ندارم

مانند مربيان ظاهری در بساط فرهنگ ه تواند مربی واقعی باشد مگر بعمل و تجربيات تلت خود اذعان نمود که نمی

کنيد نيه معرفيی می« اداره»را تيازه یيك « مدرسه»نافرجامی که خودش این مرکز ثقل سازمان فرهنگ بشری یعنی 

 یك مرکزی برای تعليم و تربيت.

های شيود بلكيه شكسيتها و اشتباهات در امير اصيالح و تربييت بيه یكيی دو ميورد خالصيه نمیلغزشاین چنين 

بيا خوشيبينی یيك « بينوایيان»در اثر معروف خيود « ویكتور هوگو»جانبة مصلحين کذائی در عمل مسلم است: همه

                                                 
«  مجملي از شررب  رال»مقاله  رتأليف برتراندرامل « ن و منطقعرفا»نقل از كتاب  -1

  13صفحه 

 13همان منبع ر صفحه  -2
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م تصيور و خييال فراتير وجود آورده است که هرگيز قيدم از عياله غرایز ب جانبة خاصی، وجدانی حاکم بر اميال و

های زندگی عملی پياده نشيد، مگير در صيحنة ای از صحنهدر هيچ صحنه« بينوایان»کتاب  نگذاشت و در خارج از

پس از زیرپا گذاردن سكة کودك، و سایر تخلفيات گونياگونی بياالخره ظياهراً از « ژان والژان»که « بينوایان»فيلم 

تصنّعی متأثر و متنبّه )!( شده و دچار عذاب وجيدان گردیيد )!( و از های ساختگی پدر روحانی ها و گذشتمحبت

نمایيد وانميود می های مصنوعی و ساختگی خود چنيندر این صحنه« ویكتورهوگو»دزدی خود پشيمان شد. یعنی 

شي  آميز کموفق به ترك خالف شده و روش تنبّه (قهرمان داستان)، «ژان والژان» ،که در نتيجة بيدار شدن وجدان

)پدر روحانی( نيز به این بيداری وجدان کمك کرده و به رهبری وجدان، از آن پس ترك خالف نموده ودر نظير 

بدین سهولت اصالح شده است و به عبارت دیگير « ژان والژان»لوحان و زودباورانی نظير خود او( )و ساده« هوگو»

را بيه ایين سيادگی اصيالح کيرد و از انحطياط و  توان نوع بشيراصالح، کار مشكلی نيست و می« هوگو»به عقيدة 

سيواد و از هير های بیرنگفست که ملل غرب و مستا ایانحراف نجات بخشيد )؟!( و این هنوز طرز فكر نویسنده

های قراردادی و نسبی از طرز تفكر و زودباوری این قبيل شخصيت .اندخوانده رما، او را از جرگة مشاهي خبربی جا

ای ه به ادّعای خود، جامعيهالنّا  غرب پی برد، کتوان به طرز  فكر و قضاوت عوامبه خوبی می ،بالنجهان تمدن نا

و امثيال او در کتياب خيود « هوگيو»اند!!. اما باید دید که این اصالح به آن سرعت و سهولتی کيه متمدن و پيشرفته

و موفقيت )!( تامّی آن را در بيازی مينعكس  با مهارت« بينوایان»مطرح نموده و هنرپيشگان معروف چندی در فيلم 

پذیر است؟! و آیيا اند، در صحنة پرپيچ و خم و متغير دائمی زندگی نيز بدین سادگی و به این سهولت امكاننموده

به مانند صحنة داستان ادبی و فيلمبرداری، که در آنجا همه چييز محكيوم و مغليوب اراده نویسينده و کيارگردان و 

که  يمغلوب و محكوم اراده انسان هستند؟! و تمام افراد نوع بشر را  ،ر صحنة زندگی نيز تمام عواملد ،بازیگر است

تيوان بيه ماننيد موجيودات می يهای مخيوف و وحشيتناك گونياگون وليی جيدی سيهمی دارنيد در ایجاد صحنه

یا اینكه هزاران کتاب و فيلم  ذائی دانستکها عناصری بالاراده و مغلوب اراده مصلحان ها و فيلمهای داستانصحنه
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رسيد؟! چيه فرقيی هسيت بيين خود به پای کوتاهترین صحنة زندگی جدی نمی ،های جالب توجهو بازی با صحنه

ویكتيور »اصالح شده و باوجيدان )!( « ژان والژان»و « ژان ژاك روسو»تربيت شدة « اميل»افالطون و « مدینة فاضلة»

پا به عرصة وجود نهاده اما در زندگی عملی، خود خالق آنها هيم قيادر نيسيتند شان در عالم خيال ؟! که همه«هوگو

های اصالح آن باشند؟! بلكه عمالً هيچ فرقی بين آنها وجود ندارد زیرا هميه آنهيا در عيالم یكی ازموفقترین چهره

اما تا اند پياده شدهو کتاب و فيلم بدون هيچ مانع و اشكالی با موفقيت کاملی  خيال طراحی شده و در صحنة کاغذ

و مورد عالقه  به امروز حتی يك  فر  يز موفق  شده است از روي اين مدل خيالی، فرز د دل ند 

را تربيت كرد د، تربيت كند كجا رسد كه موفدق بده اصدالح « اميز»خود را به آن سهولت كه 

ق شده است که خود را و نه کسی موف كه كمترين علقة خويشی و پيو دي با آ ها  دارد؟!شود افرادي 

شيان سازنده باوجدان سيازد، بلكيه هميه آنهيا در خياطره و حافظية نویسينده و« ژان والژان»به همان آسانی به مانند 

در عدالم  توان به اين آسا ی كه طرفداران مكاتدب اجتمداعیيعنی وجدان را  میاند و بيس: زنده

توان حواله كرد، اما به آسا ی میه آن را ب ساز د ايجاد كرده يا احيا  مود و اصالح بشرخيال می

لوح ايدن سدادهاند، هير چنيد کيه تماشياگران دهكرمتفكران موضوعات فوق نيز جز این کاری ن و تصور كرد

 ا د؟!در عمز درك  نموده و به اين شاهكارها دل بستهآن را ها مشكالت پياده كردن صحنه

قلميی از کجيا و چيرا در مخيليه  و ات و آثيار ادبيیعانيد این ابدادست که آیا میا از طرف دیگر نكتة حسا  این

؟ درك مفهيوم سيتا اردهذنویسندگان حساس  در ادوار مختلف تمدن بشری زنده شده و پا به عرصية وجيود گي

مخالف این مطلب نيز دليل بسيار مهم دیگری است بر اینكه بشر خود به خود اصيالح نشيود و وجيدان بيه خيودی 

وجود نياید و اگر هم ایجاد شود ثبات و دوام نيدارد، بيدین معنيی ه عی متعارف نيز در نهاد شخص بخود حتی با س

دانستند که طرح این موضوعات هرگز نخواهند توانست در اجتماع به معنی واقعيی منشياه اثير که هر سه مؤلف می

اما با ابداع اين آثار ثبيت نماینيد، گردند و تربيت و اخالق و وجدان را به معنی واقعی در جامعه پياده کرده و ت
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وسيله تألمات روحی خدود را از فقددان تربيدت و اخدالق و وجددان و توا ستند بدينالاقز می

ا سا يت در جامعة بشري تسكين دهند و به خيال خود وجدان بساز د يعنی در حقيقت از كثرت 

فقدان تربيت و وجدان، در اخالقی و وجدا ی جامعه بشري و  فقر معنوي و از غايت محروميت 

هاي خدود حقيقت اين  ويسندگان آمال و آرزوهاي عميق روحی خود را  اخودآگاه بر  وشته

که در این ميورد کيافی اسيت در مقيام  ا دمنعكس ساخته و آزار درو ی خود را تخفيف و تسكين داده

کنيم و بير آنچيه در دسيتر  اه ميیگينما پس و پيي  خيود »گوید: ای از افالطون اشاره شود که میشاهد به گفته

آن اسيت  کند که به علت همين عدم دسترسی و اندوه و تيأثر حاصيله ازو سپس اضافه می« خوریمه میونيست اند

پرداخته و آمال و آرزوهای خود را بيه صيورت « زیاپردخيال»خوانند( به پرداز میکه انسان )که او را حيوان خيال

ا بيه قيول ویيل دورانيت )ميورّ  والّي 1کنيديده وی خالی از فایده هم نيسيت( تصيویر میهای خيالی )که به عقطرح

او در زنيدگی عمليی کيامالً ممكين  یدانست که تحقيق مدینية فاضيله خييالافالطون خود می»معروف آمریكایی( 

 .«2نيست

پيی ببيریم بيه جيای  دپيذیرالعلل و به عامل محرك اصلی هر امری که تحقيق میاین خود مهم است که ما به علت

ميا وقتيی بيدانيم کيه نویسيندگان فيوق در حيين عرضية  .بر کيفيت و ماهيت و جریان ظاهری آن ناظر باشييم كهآن

های ميردم معاصير و انحرافيات وجيدانیاند به طور ضمنی درد دل خود را از بیخود در واقع خواسته یشاهكار ادب

و ها داسيتانابيداع صيورت  این نيروی معنوی اصيالحی بيه جامعة حاضر خود، در ميان گذارند و در سوگ فقدان

و  خود دليل بر فقدان عملی وجدان در اجتماع بشری خواهد بيودکه این سرائی کنند، نوحهها طرح و اظهار تهوری

« بينوايان»هايی از ق يز حتی خشنودي و رضايت خاطر خوا ندگان اين آثار و تماشاگران فيلم

ا د حدداكثر برخدوردار شددهه س  يست كه از يك شاهكار ادبی و هنري بو غيره  يز بر اين اسا

                                                 
 70ص  رقطع جيبي  رنوشته ويل  ورانب  رجلد اول ر « تاريخ  فلسفه»  -1

 70صفحه همان منبع ر   -2



     

       22    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

نيد و وجيدان نکهيای قيانونی جهيان پييدا نمیحكومتدر بلكه بيشتر از این لحاظ است که آنچه در عالم ظياهر و 

ی از د، وقتی در صحنة داستان کتابی یا فيلمبنیاخصو  جامعه امروز بشری( را هيچ جا نمیهحقيقی )آن گم شدة ب

گير وصيال یيار نبيود بيا »ند! وشيبينند شاد شده و خوشحال و ارضياه میراه تصور و خيال، چيزی شبيه به آن را می

در  ،از نظير روانكياوی در تسيكين آالم« خييال»و این خود واقعيتی است که سير در عالم وسيع « خيال  دلخوشيم

و  رّفيدر مقام ضيرورت و اضيطرار تنهيا مستمسيك و مُ مقام خود دارای اثر و ارزشی بوده و در عين حال برای بشر

گسترش جهانی اعتياد بيه ميواد »، که در کتاب «ایمان»ایمان در غياب باالخره بهترین پناهگاهی است برای مردم بی

بيه تفصييل دربيارة  ،«زاتيوهم»علمی علل گرای  بشر به مواد  هضمن توجي« زااعتياد به مواد توهم»در فصل « مخدر

که باالخره به اعتيياد بيه ميواد مخيدر در « انگيزخيال»و عوامل « خيال»و « وهم»مكانيسم تمایل فطری بشر به  علل و

 .1ایمشود بحث نمودهقرن بيستم ختم می

اش از فقيدان وجيدان را ایين چنيين مينعكس هرانيدهای عقبنيست که آمال و آرزوها و خواسته« هوگو»این تنها 

هيا پيي  تيا بيه اميروز نویسندة معروف فرانسوی کيه از قرن (lafontaine) «الفونتن»وف کرده، مگر عبارت معر

  گوید:المثل رایج فرانسویان است، منشائی به غير از آنچه که فوقاً اشاره شد دارد که میضرب

LA  RAISON   LE   PLUS   FORT   EST  TOUJOURS   LE   MEILLEUR 

ید اقویيا که در عصر خود متوجه تحميل افكار و عقا« الفونتن»یعنی « ها استین منطقمنطق اقویا هميشه بهتر»یعنی: 

نطيق، مگوید هميشه اقویا هير چيه بگوینيد می ،ها( بودهبافیفلسفهو بر ضعفا )آن هم در قالب منطق و دليل و قانون 

فكران و متفكيرین و نهای روشياگر وجدان مجرد از دیين، وجيود خيارجی داشيت پيس ایين ناليه .ستا مال آنها

 پرچمداران تمدن غرب ناشی از چيست؟!

***  

                                                 
 شمسي. 1351چاپ اول راز انتشارا   ارالتبليغ قم  ر 1
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شدود و مصدلح پس در مكاتب تربيتی بشري، همواره تربيت فدرد و اجتمداع از غيدر شدروع می

ه بيه کي)معلم، مربی، استاد، فيلسوف، سياستمدار و خالصه هير مصيلو اجتمياعی دیگيری اجتماع هر كه باشد 

 يداز يدا از اصالح بیقائص بسياری، خود را بسا با وجود ندهد( چهقه نشان میاصالح جامعه ظاهراً به نوعی عال

بستگی و هنوز این وا معتاد به سيگار و مشروبات الكلی بوده )مانند طبيبی که خود دا دالاقز ظاهراً معذور می

 دوران طفولييت خاطرات و مقدمات تربيتيی ،چ مربی اجتماعیکند( و به همين سبب است که هيتلقی نمی صرا نق

بيت دیيده کند که مثالً تحت نظر کدام استاد و مربی دلسوز و معلم عاقل و کاملی ترخود را برای جامعه بازگو نمی

ميل معليم و مراتب کماالت نفسانی را یكی پس از دیگری طی کرده و در اثر برخورداری از تعياليم شخصييت کا

 سيده است.سانيت راکنون به کدام مرحله از مراحل کمال انهم ،خود

اما در مكاتب دينی و در كيش و آئين خداو دي، برعكس اصالح جامعه و جهان از خود همدان 

پيدام ري و  فتخداربشدري برگزيدده شدده و ا شود كه به مقدام ره دري جامعدهفردي شروع می

 برگزيدگی  صي ش خواهد گرديد:

ها قبيل از آنكيه شود کيه سيالحقيقت روشن می از مطالعه تاریخچة زندگی انبياه در کمال وضوح و صراحت این

پيامبران به مقام نبوت مبعوث گردند، تحت تربيت و هدایت مستقيم ذات باریتعالی قرار گرفته و از منبع نيور مطليق 

از اند و برای تثبيت این تعاليم در کانون قلبشان و در مقام تزکية نفس به مرتبه کمال ممكنيه هدایت برخوردار شده

و های متميادی های نفسانی و غریزی و باالخره برای ارتقاه به مراتب کمال ممكنه انسانيت، پيس از ميدتیآلودگ

در معرض ابتاله و امتحيان دائميی قيرار گيرفتن، تيازه بعد از شروع سخت و ممشكالت و ریاضات  ،تحمل مشقّات

آورنيد، نيه هيدایت را بيه دسيت میمی به مانند نبيوت و به چنان مأموریت معظّ ه شدنگماردآمادگی و صالحيت 

نكتة حسا  و مهم  .با وجدان به وجود آید« ژان والژانِ»تربيت شود و « اميل»الساعه در قالب اینكه به دلخواه و خلق

ست که در مكتب آسمانی ادیان اگر حضرات انبياه و اوصياه )ع( پس از نيل به آن مقامات علوی ا در این مقام آن
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سيان کيه در آیيات آنچه که مكلف و موظف بودنيد مرتكيب گردنيد، بدان صور و غفلتی درهدایت، به کمترین ق

حضرات تصریو گردیده است، از جانيب مربيی حقيقيی یعنيی پروردگيار جهيان متعدد قرآنی و تاریخچة زندگی 

  وند.شمیمورد عتاب واقع 

ت حتی پس از تربيکه ر این باست  السالم خود گواهزندگی سراسر محنت و مشقت حضرات انبياه و اوصياه عليهم

ر، یی نيوع بشيو تزکية اوليه آن حضرات در مكتب الهی و صالحيت ارتقاه به مقيام واالی نبيوت و اماميت و پيشيوا

نظير عالم بشریت پایيان نيافتيه بلكيه بيرای بی های وارستهمعذلك هنوز هم برنامه تربيت الهی در حق آن شخصيت

  .اي در دست اجرا اسدتهاي فشرده، بر امهشان در طول مدت زندگیروحیسير ارتقاه سریع مقام علوی 

ه کنند تربيت و هدایت افراد و اصالح جامعيحال باید دید که چرا و چگونه مكاتب اجتماعی جرأت و جسارت می

د ه کنناد حوالدمحروم از عدل و  آرزوهای بشرِ ه ومخلوق فكر و اندیش موهوم قراردادیِ« وجدان»به دست یك را 

عميوم  کيه دامنگيير« جهل مرکبيی»نياز دانند؟! این نيست مگر حاصل و خود را از تعاليم آسمانی و تربيت دینی بی

 !!است ز این بدبختیانهایت مصلحان و مربيان اجتماعی را سهم اعظمی  ،نوع بشر بوده و هست

م بيا چيه وول عمير خيود بيه طيور ميدادهد که آن حضرات در طيهرحال مطالعه تاریخچة زندگی انبياه نشان میه ب

هيا و هيای ظلمهيا و ناگواریها و آوارگیهيا و شكسيتاند و طعيم تليت فقرهيا و محروميتی مواجه شيدهتمشكال

ع نبوت حتی با آن وضيع سيخت و دشيوار باند ولی معذلك به خاطر احراز مقام منهای نوع بشر را چشيدهستمگری

ها صيورت دیيهدترین تاست قرار گرفته و برای کوچكترین قصوری، سيختز طرف مقام ربوبيت مورد بازخوا نيز

گرفت در هييچ گرفته است که اگر با همان نسبت در مورد عصيان و تخلف افراد عادی عقاب و عتاب صورت می

حتی پس از مبعوث شيدن نييز کيه اشيتباهات آن حضيرات از  .ماندعصر و دورانی در جهان، بشری زنده باقی نمی

یا الاقل مواجه با شكسيت در امير تبليين و اصيالح و قرار گرفته اب و خطاب تك اولی باالتر نرفته مورد عسطو تر

شدند )رجوع شود به ماجراهای گوناگون ميذکور در قيرآن از تياریت انبيياه از قبييل های آسمانی میاجرای برنامه
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ر رهبيران دینيی در مراتيب و به همين ترتيب است وضع سيای سرگذشت حضرت یونس و حضرت یوسف و غيره(

 ،تر که اگر حقيقتاً واصل به حق باشند به دنبال هر تخلف و ترك اوالئی تنبيه و تنبهيی در کيار اسيتمقامات پائين

هير نسيبتی کيه از کمياالت معنيوی و تقيرب بيه خيدا بيشيتر ه های دینی و معنوی، بيحتی افراد وارسته و شخصيت

تر و حتی وظایف آنان نيز نسبت به افراد ميادون بيشيتر يشگاه خداوندی سنگينبرخوردار باشند، مسهوليت آنها در پ

است تا آنجا که اگر برای افراد عادی سرپيچی از امر الهی در حریم واجبات و محرمات معصيت به شيمار آميده و 

مكروهات( و  مستوجب عقوبتند اما برای مؤمنين حقيقی عالوه بر آنها ترك اولی )عدم مراعات حریم مستحبّات و

ده و برای واصالن به حق، اصوالً مراعيات حيریم مسيتحبات و مكروهيات خودداری از امور خير، قصور شناخته ش

هایی را بيه دنبيال )برای عدم تنزل از مقام معنوی خود( در مواردی در حكم واجبات و محرمات بيوده و مسيهوليت

 دارد.

از بدو طفوليت بيا آن مواجيه شيده بودنيد، بيرای پيشيوایی و پس حضرات انبياه با آن همه سختی و سختگيری که 

با وجود مراتيب  ياند که این دقت و سختگيری بي  از حد نسبت به انبياه کردهرهبری آیندة بشر خود را آماده می

نيست مگر به منظور تربيت اصولی و ساختن شخصيت انسانی با کماالت علوی در نهياد  يتقرب منحصر به فردشان 

و از عيب و نقص کثييری کيه دامنگيير تميام نيوع بشيری زند خالفی از آنها سر نمیصلو آسمانی که هرگز یك م

ی مطلق بتواند نمونة زنده و مدل حقيقی در زنيدگی عمليی بيرای پييروان گا بوده تا در اثر وارستاست قبالً خود مبرّ

ی دارد اميا نتيجية آن در کيردار و گفتيار و االطبيعيهسرشت خود باشد و گرچه این تعليم و تربيت منشياه فوقپاك

ضرات انبياه به خوبی پيدا و هویدا بوده است تا آنجا کيه در تياریت دربيارة حزندگی فردی و اجتماعی هر یك از 

هيچ یك از حضرات انبياه هيچگونه نقطة ضعف اخالقی یا هيچ نقص و خالفی قيد و منعكس نشده و هيچ مدرکی 

شمارشان نيز نتوانستند انبياه را متهم به یك نقص گردیده و حتی دشمنان سرسخت بیبرخالف عصمت آنها ضبط ن

غرض است کيه ایين دوری بودنشان مورد تأیيد و تصدیق هر دوست و دشمن بیاخالقی نمایند. و لذا بری از نقص
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آسمانی در هييچ  هایبه غير از شخصيتتاریت آن را ی از مرتبة  کمال وارستگی )که راز عيب و نقص و برخوردا

فرد دیگری، سراغ ندارد( خود بزرگترین وجه امتياز و بارزترین نشان تفوق آنها است نسبت به رهبران اجتمياعی و 

 برای بشریّت.« مدل قرار گرفتن»فالسفه و پيشروان مكاتب ظاهراً تربيتی در امر اصالح فرد و جامعه و 

صلو مه عموماً کصلحين اجتماعی با رهبران آسمانی در این است عالوه بر امتيازات فوق یكی دیگر از اختالفات م

ده و دنبيال کير هميان راه و روش را ،اجتماعی جانشينی ندارد تا پس از او با رأی و تصميم راست و پشيتكار کاميل

امير بيه »ه اقيدام بيعهده گيرد، در صورتی که در دین به حكيم وظيفية همگيانی  ایفای نق  اصالح اجتماعی را بر

ظيفيه ورد پييروان مراتب تقرب و تقوی، در اصالح جامعه بر فرد في پس از پيشوا، به ترتيبِ« روف و نهی از منكرمع

 عادی نيز از این وظيفه معاف نيستند. شود تا آنجا که حتی افرادمی

را « طلبیحاصيال»و « رهبری»ترین وجه امتياز ادیان نسبت به مكاتب اجتماعی، جا دارد اولين شرط به عنوان اساسی

هر که خویشتن را امام و رهبر »که فرمودند:  از زبان رهبر آسمانی مسلمانان، حضرت اميرالمؤمنين علی )ع( بشنویم

مردم معرفی کند وظيفه دارد که پي  از تعليم دیگران، به تعليم خویشتن آغاز کند و پي  از آنكه بيا زبيان از پيی 

تی خوی  را آشكار گرداند.... و آنكه خویشيتن را تعلييم داده و تربييت تربيت دیگران برآید، با رفتارش نق  تربي

و ليذا هيرکس  .1«کند، در خور تكریم و تجلييل اسيتدهد و تربيت میکند، بي  از کسی که مردم را تعليم میمی

ح اجتماعی از منكر کرده و ابالغ حقایق دینی نماید و به اصالکه قبل از اصالح خود شروع به امر به معروف و نهی

طلبی و وظيفة اصلی مصيلحين آسيمانی را در هيم اقدام کند، در حقيقت سنت اساسی آسمانی و شرط اوليه اصالح

 شكسته و مسير اصالح جامعه را عالماً و عامداً عوض کرده است.

پس پيشواي مذه ی حقيقی، يك ره ر اجتماعی عادي  يست كه به جمع اضداد اخالقی متصف 

اي از طرف افكار عمومی بخشوده شود، يا وجود ا واع معايب يش با عذر و بها هگردد يا هر خطا

                                                 
نوشت  مليمان كتراني  انشرمند ر « )ع  مشعلي و  ژي امام علي»به نقل از كتاب  ر 1

 140ص  رمسيحي لبناني 



     

       27    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

بلكه پيشوای مذهبی همراه با به حكم بشر بود ش  اديده گرفته شود، در او و  قائص روحی و اخالقی 

 خيود سنگينی وظایف هدایت و اصالح جهانی، خود همواره از خوف لغزش و خطا و ترك اولی آرام نداشته و بر

اهميت مطمهن نبوده و شب و روز نسبت به وضع خود هشيار و بيدار است تا مبادا مقام عصمت را از دست دهد در 

حساسيت مقام و موقعيت نبوت و سنگينی مسهوليت آن همين بس کيه خداونيد پيس از هيدایت آنيان بير حيق و  و

صور گونياگون و بيه ه انی، بتعليمات ربّ شان در مكتب توحيد از طریق القائيات رحمانی وحقيقت و تعليم و تربيت

های خودشيان نميوده و در هير حيال و در هير طرق مختلف آنان را متوجه اهميت مقام نبوت و سينگينی مسيهوليت

نماید که این تعلييم آسيمانی و تربييت رحميانی و هيدایت شناسد و چنان میمقامی خداوند آنان را مقام مسهول می

مسيلم و محقيق هر صورت که بر آنان رسيده و بر خودشان نيز آسيمانی بيودن ایين تعياليم طریق و به هر به ي انی ربّ

ترین عهيد و در ردیف سيختگردیده ي که به ایجاد چنان دان  و بين  درونی و بيرونی منتهی گردیده برای آنان 

و  7د چنانكه در آیات فرمایهای سنگين و کمرشكن موظف و مكلف می، و آنان را زیر پيمان1داردپيمان اعالم می

 2.خَذنا مِنهُم ميثاقاً غليظاً َدر مورد انبياه است: وَا« ميثاق غلي  و مسهوليت مربوطه»سورة احزاب صحبت از  8

تا  44توان در قرآن یافت که از آن جمله است آیات ختی عقوبت در مقابل تخلف انبياه آیات متعددی را میسدر 

ای سخنان را به ما دروغ بندد )از خود حكم و دستورالعمل صادر کرده و  ( پارهو اگر محمد )»سورة الحاقه:  47

ریم رگ دلي  را و او را هيالك بُينسبت آن را بر ما دهد( هر آینه او را بر قبضة قدرت خيود گييریم، پيس البتيه بِ

 بيرای هييچت ، حال آنكه چنين سختگيری در عقوبي«3سازیم، پس هيچكس از شما نيست که از او منع هالکت کند

                                                 
همچنانكه براي بشر عتد و پيمان بستن را به خاحر ظترور امرتعدا  شرعور ظراهري  ر1

هرا  مقرام مسرئول )عقل  و شعور باحني يا سور شده و او را  ر قبال اين برخور اري

 شنامد.مي

تد و پيمان گرفتيم  و سن پيمان را از تو و نوب و و هنگامي كه از پيغمبران ع» ر 2

مريم گرفتيم  و گرفتيم از ايشان پيمان مخب و محكم  ترا ابراهيم و مومي و عيسي بن

مئوال كند خدا  رامتگويان از صدق ايشان ) ر وفا كر ن به عتد خو   و سما ه كرر ه 

 ة ا زاب . مور 8و  7)سيا  « امب خداوند براي كافران عذاب  ر ناكي را

َفمرا   اْلَوتينِ ولو َتقوََّل عََلينا َبْعضَ االَقا يِل  الَخَْذنا ِمْنُه ِباْلَيمينِ  ُثمَّ َلَقطَْعنا ِمْنهُ  ر 3

  .47تا  44سيا   رِمنُكم ِمن َا ٍَد عَْنُه  ا'جِزين )موره الحاقه 
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یك از افراد عادی و مؤمنين معمولی وجود ندارد ولو اینكه نسيبت دروغ بيه خيدا بسيتن بيرای عميوم مسيلمانان از 

داری مبطل روزه است اما در هيچ جا وعده هالکت آنهم به این شدت در معاصی کبيره بوده و حتی در حال روزه

نيست که به دلخواه خود رفتيار نمایيد و نكتيه « مصلو اجتماعی»به مانند همان « نبی»قبال آن داده نشده است؛ یعنی 

، مسلماً هرگز چنين خالفی از انبياه سيرنزده «عصمت مطلق»قابل ذکر دیگر اینكه، هر چند با وجود اتصاف انبياه به 

 دارد.خداوند در این مورد مراتب شدت عمل و تنبيه را اعالم می ،در مقام تنبه بشر است، ولی معذلك

 

 ت در   وّتعصم

ر هت وگرنه در از شرایط اصلی و اساسی بوده و از ضروریات اوليه مقام نبوت اس« عصمت»در مورد انبياه موضوع 

ه فرد، عياری ز منحصر بو علماً افراد دانا و بصير فراوانی وجود داشت که اگر نبوت از آن امتيا عصر و دورانی عقالً

 پذیرفتند.مینزیر بار دعوت انبياه نرفته و تبعيت مطلق آنها را  بود این افراد عاقل و عالم و هشيار هرگز

محال بودن صدور گناه و معصيت با وجدود قددرت بدر »ست از ا ا  ياء ع ارتدر « عصمت»مراد از 

کيه شيامل حيال انبيياه شيده و در نتيجيه از  و آن به جهت لطف و عنايت خاص پروردگاري است« آن

اند از قبيل کمال عقيل و فتانيت، و نهایيت مراتيب صيفای بياطن و ردار گردیدهحد اکمل برخوه کماالت درونی ب

كمال ت عيت و پيروي مطلق است که « عصمت»طاعت حق، و به علت دارا بودن مقام ه توجه و رغبت کامل ب

ان، يو لغيزش و حتيی سيهو و نسي از ا  ياء بر پيروا شان ضرورت يافته وگر ه در صورت احتمال خطدا 

در صورتی که در  .شدای از جانب خداوند حكيم صادر نمیبعيت مطلق معقول نبوده و لذا چنين توصيهتوصيه به ت

اَطيعُيوا  و »از سورة نساه تبعيت از نبی در ردیف تبعيت از خيدا بييان گردیيده اسيت یعنيی تبعييت مطليق:  59آیه 
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تنها معصيوم و بيری انبياه نه .«1از خودتان« المراولوا»اطيعوالرّسول و اولواالمر منكم: اطاعت کنيد از خدا و رسول و 

نيز از خصوصيات مسلم هير نبيی اسيت و ایين یكيی « انيعدم ارتكاب سهو و نس»اند بلكه حتی از هر خطا و لغزش

دیگر از وجوه افتراق انبياه با نوابع و متفكرین است که چون گروه اخير در رشتة تخصصی خود به تعمق پرداخته و 

ان گشيته و يشدت دچيار سيهو و اشيتباه و نسيه فات و تحقيقات علمی خود گردند، در سایر جهات بغرق در مكاش

های مانند که مراجعه به تاریخچة زندگانی نوابين معيروف و شخصييتبازادارة زندگی روزانة خود  ازحتی چه بسا 

برای تهيه غذا ساعت خود را بيه جيای « ننيوت»کند به مانند اینكه مثالً برجستة عالم علم این نكته را کامالً تأیيد می

کنيد گيرد، اشتباه میدر حساب مكرر بقيه پولی که از رانندة تاکسی می« انيشتين»اندازد و مرغ در آبجوش میتخم

های مختليف رغم بذل توجه در جهات و جنبيهو ... اما انبياه علی 2نمایدشب زفاف خود را فراموش می« ادیسون»و 

 يکننيد شمار کار میبرخالف نوابن که تنها در یك یا چند رشته انگشت يت از هم در مسائل حياتی و کامالً متفاو

انی از آنها در تاریخچة حياتشيان ضيبط و ثبيت نگردیيده اسيت و ایين نكتيه بيار دیگير يباز هيچ سهو و اشتباه و نس

و « سيهو»رساند، چرا که ی به ثبوت میاز هر نقص و ایرادرا برخورداری انبياه را از جميع کماالت و دوری ایشان 

 ،«حفي »و « تيذکّر»صورتی که نقطة مقابيل آن یعنيی  و لذا از شائبة نقص مبرّا نيست دراست امری عدمی « انينس»

 امری وجودی بوده و لذا منتسب به کمال است.

ود دارد که مثالً رهبيران شناسی نيز چنين شرایطی وجاالخالق و فلسفه و روانآیا در کتب قانون مدنی یا کتب علم

شنا  یا رهبران سياسی و اقتصيادی و غييره شنا  و جامعهاجتماعی از قبيل فيلسوف و معلم و مربی و استاد و روان

                                                 
االمر نيرز  ر سيه شريفه فوق عالوه بر تبعيب از خدا و رمول بره تبعيرب از اولرو ر1

ر يرف برا از سنجايي كه تبعيب از اولواالمر  ر ايرن سيره  هم . متور  ا ه شده امب

تبعيب از خدا و رمول بيان گر يده  لذا كمال تبعيب مطرب بو ه و پيروي مطلق مرور  

چرون و چررا الزمر  مقرام نظر امب و چون بنابه توضيحي كه  ا ه شد تبعيب مطلق و بي

ان  چنرين يا بو ن مقام عصمب و  تي  ر صور  ارتكاب متو و نسعصمب بو ه و بدون  ار

پيروي كامل معقول و مشروع نيسب  لرذا مررا  از اولرواالمر  ر سيره شرريفه مرذكور 

« رمرول»باشند كه واجد مقام عصمب بو ه و  ر شرايطي مشابه شرايط انحصاراا كساني مي

شرامل  ال اشخاصري  يگرر  بو ه باشند كه بديتي امب به غير از  ضرا  اوصرياء )ع 

 نتواند شد مگر  ر مور  منصوبين از جان  امام يا مقام رمالب.

 تأليف  يل كارنگي.« مطال  مجتول  رباره اشخاص معروف»مراجعه شو  به كتاب  ر2
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توانند مؤثر باشند، چنين شرایطی را در جهيت که هر یك به نوعی در مسير اصالح اخالق و اجتماع کم و بي  می

 1کمال دارا شوند؟!

های مكاتب تربيتی و اجتماعی صوری و ظياهری نييز دارای چنيين خصوصيياتی مصلحان و تهوریسين آیا رهبران و

سيانيات رایز و نفهستند که در افكار و رفتار و اعمال آنان حداقل آثار خودخواهی و خودپرستی و اسارت در قيد غ

یسيتگی هبران مطلق و مطمهن که شاعنوان ر توان آنان را بهو شهوات حيوانی به چشم نخورد؟! اگر نه، پس آیا می

 تبعيت کامل را داشته باشند، پذیرفت؟!

آیا آن مصلحين کبيری که انقالب کبير فرانسه یا روسيه و غيره را به وجود آوردند، یا آن فيلسوفی که گروهی بيه 

هيای پييروان ر دلکنند و به طور کلی پيشوایان کذائی مكاتب و فِرَق گوناگونی که بپيروی از مكتب او افتخار می

تيوان اند؟! و اساساً مگر میهای کامل انسانيت بودهعيب و نقص و نمونهواقعاً افرادی بی ،کنندکوردل حكومت می

که غرق در شهوات و اغيراض و هيزاران عييب و نقيص اخالقيی بيوده و خيود متصيف بيه  ياز مصلحان اجتماعی 

مكتب تربيت شده و از چه کسی در  انسانيت فراگرفته و کدام  سؤال کرد که قبالً در کدام يها هستند وجدانیبی

بلكه اغليب افيرادی بودنيد کيه در نياز و نعميت زیسيته و بيه عليت عيدم  ؟اندتنبيه را در ارتكاب خالف خود دیده

سيت ا به خوبی معيرف آن« خودساخته»اند و عناوین و القاب فریبنده دهمدسترسی به مربی واقعی، خود ناقص بار آ

کننيد و اند و گویا در مقام اجتماعی خود نيز هنوز احسا  احتياجی به تعليم قبلی نمیکسی تعليم ندیده آنان ازکه 

در هير حيال مصيلحين اجتمياعی وليو صياحب  .از اشتباهات تاریخی در تمدن بشری است« خودساخته»این عنوان 

شند چيه بسيا در اصيالح خيود حتيی یيك قيدم های انقالبی هم باافكاری بلند و آرزوهایی انسانی و دارای تهوری

انيد! مگير آن ها عياجز ماندهبه مانند تعدیل غرایيز و نجيات از خودپرسيتی یترین قدم اصالحبرنداشته و از ابتدائی

                                                 
رجوع شو  به اتوبيوگرافي و شرب  رال فالمرفه و انديشرمندان و واضرعان مكاتر   ر 1

اند و اقررار و ساني كه  اعي  اصالب بشريب را  اشتهاران و كلي  كذگتربيتي و قانون

اعتراف خو  سنتا بر عيوب و نقائص خو  )يعني اعتراف بر شكسب  ر تربيب خو  تا چره 

 رمد به تربيب جامعه!! .
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تر از هيدفی عيالی ،کنيدافكار ضدانسانی خود را به جامعيه عرضيه می ،طلبی و خودنماییکه برای شهرت فيلسوفی

بزرگ انقالب کبير به خاطر معنویات و اصالح جامعه بشری  انی در دل دارد؟ آیا آن مصلحخودپرستی و خودنمائ

سيادت یك ملت بر ملل دیگر و مكيدن خون آنان؟! یا برعكس صرفاً برای آمياده شيدن  ی؟ یا براندداشتقدم برمی

ود را دگرگيون خي ةهيای دیگيران جامعيبه جنگ و خونریزی و حمله به جواميع دیگير و غصيب اميوال و موقعيت

سيت کيه اشخاصيی از ایين قبييل، ا فرانسه یا روسيه نهادند؟! ناگفتيه خيود پييدا« انقالب کبير»و اسم آن را  ندساخت

اند و انقالب و تحرك آنهيا در جواميع دیگير کيوچكترین نقي  انقالب را صرفاً برای جامعه خود به وجود آورده

توان روش و عمل مصيلحان فوقاً پي  آمده در یك مورد می االتی کههودر تمام مراحل س .سازندگی نداشته است

 اجتماعی را )البته در برابر مصلحان دینی( تأیيد و تصيدیق نميود و آن اینكيه بيرخالف تميام انتظيارات موجيود در

انيد کيه بيا جيرأت تيوان گفيت سهواالت مذکور، در یك مورد مصلحان اجتمياعی شياهكاری از خيود نشيان داده

وع کرده و به جای آنكه اصالح خود را قبل از جامعه شرست از اینكه: ا ترست و آن عباا ر آنهابزرگترین شاهكا

ا د  قايص در كمال مهارت توا ستهشناسی، در اصالح خود موفق گردند با هشياری و نبوغ و تردستی و موقع

ه خدود را حدق بجا دب، همدوار ايو معايب خود را پوشا ده و از ا ظار مخفی  موده و با قيافده

گر ساز د. و اين بزرگتدرين شداهكار مددعيان اصدالح و مصدلحين متّصف به صفات ا سا ی جلوه

 غيرآسما ی است!!

 

 مصلح آسما ی يا پيشواي حقيقی 

ای از رشد فكری و تكامل عقلی که باشد، از برکت مداخلة عمييق امييال غریيزی مسلم است که بشر در هر مرحله

ها و غرایز حيوانی در گردش اسيت ها و خودپرستیو گفتارش حول محور خودخواهی قوی، هميشه افكار و رفتار

)بيه طيوری کيه اميروز حتيی کياملترین افيراد هيم  هميشه  اقص بوده و هست، و چون  اقص استو ليذا  
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 برای رفع نقص خود قطعاً محتاج بيه یياری وپس اند( خبر بودهکنند که دیروز چقدر خام و ناقص و بیاحسا  می

تر اسيت( و ليذا کسيی کند، بي  از همه فقيرتير و محتياجراهنمایی غير است )و آنكه چنين احسا  احتياجی نمی

تواند ادعا کند که در تمام مراحيل مختليف و در برابير کلييه تحيوالت و در سيرحد شيك و تردیيد، هميواره نمی

موقع، تكاليف و وظایف خود را دریابد و  تواند در قبال هر یك از تغييرات و تحوالت به سرعت و سهولت یا بهمی

آید که انسان مدتی در شيك و تردیيد و بيه شماری در زندگی پي  میدرك کند و یا عمل نماید، بلكه موارد بی

داند چه باید بكند یا چگونه بيندیشد یا عمل کند که بر سبيل صيواب باشيد، یيا برد و نمیسر میه حال بالتكليفی ب

ای که پي  آمده چگونه رفتار کنيد کيه درسيت باشيد، گرچيه قضياوت ابر فالن حادثه یا صحنهداند که در برنمی

مجرد در موارد قضاوت بين منافع فردی و اجتماعی یا سود و زیان خود با دیگران اغلب یيك جانبيه اسيت وجدان 

تيرین حتيی جزئیاما بالعكس گاهی نيز حساسيت قضاوت وجدان به قدری شدید است که اتخاذ تصميم در برابير 

طرفانية خيود حييران و های طوالنی شيخص در قضياوت بیگردد و یا مدتمعایب و محاسن به زحمت ممكن می

سرگردان است که کدام تصميم مطابق با حق و موافق خير و حكمت و بر طریق صواب است... در این مراحل تنها 

ها و ای فرضيی آنيان در برابير چنيين صيحنههيالعملراه عمل، مشاورة حضوری بيا صياحبنظران و یيا درك عكس

بيا اوضياع و اتخياذ تصيميم نهيایی تواند شخص را به تشخيص تكليف متناسيب ست که تا حدودی میا هاموقعيت

 معقول و منطقی رهبری نماید:

های جدی زندگی، این چنين حيرتی نادر اسيت ها و عدم مقابله با صحنهدر دوران طفوليت به علت کمی مسهوليت

اتخاذ تصميم عاجل و عدم توجه به نتيایج نييك یيا بيد تصيميم یيا اقيدام در برابر اندیشی بينی و مآلیرا عدم واقعز

عيدم رشيد سيازد بلكيه کيودك در نتيجية شخص را کمتر در آن سنين با تردید و حيرت مواجه می ،مربوط به آن

وجيدان در اثير  کند و به هميان عليتل میاست متهورانه عموفكری و فعاليت عقلی و تجربة الزم، اغلب هر چه خ

از قدرت و حساسيت چندانی برخوردار نيست )مگر در افرادی که از طریق وراثت، صاحب عواطف رقييق  ،رکود
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اند( اما در دوران جوانی و در آستانة رشد فكری و عقليی در مراحيل و احساسات پاك و صفات مثبت انسانی بوده

تر بلكه غيرممكن است زیرا نه به مانند دوران صباوت عقل از تكليف مشكل بسياری قضاوت و تشخيص و شناخت

و نه به مانند دوران کهوليت  ،خبری مطلق به حال خود رها سازدرشد الزم باز مانده است که شخص را در عالم بی

ر آن، آرامي  عقل از آثار تجربيات زندگی بهره کافی دارد که احاطه و بصيرت در اميور را دارا گيردد. عيالوه بي

فيردی اسيت کيه ه منحصير بي خاطر دوران طفوليت از لحاظ عقلی و وجدانی مولود یك عامل یا علت مهم و مؤثرِ

سيت از ا اش فيراهم نگيردد و آن عبيارتفقط اختصا  به آن دوران داشته و در سنين باالتر بدین سيهولت قرینيه

 اینكه: 

عليم  ،توانائی ،ی و خردی هيكل طفل، و محدودیت قدرتدر دوران طفوليت، زندگی در محيط خانواده، خردسال

سيازد المجموع شخص را عمالً و تجربتاً متقاعد نموده و به این موضوع معتقيد میحيثنمِ ،و تجربة او و سایر علل

 ،که از تمام افرادی که قبل از او در محيط خانه یا در محييط زنيدگی وجيود داشيته و از لحياظ سين و رشيد بيدنی

خصو  پدر و مادر کيه از ابتيدا هخبرتر است و بتر و عاجزتر و بیگرند، ناقصتر و داناتر از او جلوهو بالن ترکامل

رفتند به موازات همان مقام و رتبه و توانائی ظاهری که در نظر برای او ملجاه و پناهگاه مطمهن در ظاهر به شمار می

شيوند و ه روحی و درونی نيز از طرف کودك پذیرفته میکودك دارند، عمالً خود به خود به صورت یك پناهگا

بسيت نيان کسيب نميوده اسيت، در هير بنه آو تجربی نسبت بياعتماد و اعتقادی که تدریجاً کودك به طور عملی 

 ،نمایيدهای وجدانی که بيه طيور فطيری فعالييت میفكری و یا در مقام تشخيص و تميز نيك از بد و تمام قضاوت

ه و هر آنچه در پدر و مادر و سایر بزرگتران از خود دیده و به خاطر دارد، بيرای خيود ميالك خيال بودکودك بی

گذارد و به راحتی از رفتار و کردار آنيان کيه عمل قرار داده و بدون تردید و معطلی در عمل بنا را بر آن روش می

 ،که در اميور ظياهری و حيياتی خصو  که کودك به همان گونههب .نمایددر حكم مدل و الگو هستند پيروی می

بيند به طور فطری و طبيعی در مسائل فكری و عقلی میدیگر خود را محتاج پدر و مادر و قدرت آنان یا بزرگتران 
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افراد بزرگتر ر و مادر و پدکند تا بدانجا که هيچ کودکی نيست که در اوان طفوليت، نيز به آنها احسا  احتياج می

در کسب اطالعات مفيد و گاهی زاید و غيرالزم آنيان را بيه سيتوه نيياورد، کيه ایين  رده وال پيچ نكهواز خود را س

عالمت احسا  احتياج  همرعلتی باشد، در ضمن  ه های مداوم در مسائل ضروری و تفنّنی زندگی بهچنين پرس 

ر و رفتيار پيدر و سيت بيه گفتياا نان و هم نشانة اعتماد کامل یك جانبة اوه آروحی و معنوی کودك است نسبت ب

افكيار  تقليد کورکورانه بلكه مصرانه از اعمال ودر حتی که نها ه آخبری کامل کودك در گرای  بمادر و البته بی

فطيری و نماید. بنابراین اگر کيودك خيود بيه طيور و رفتار و روش زندگی آنان نيز، نق  مهم و مؤثری بازی می

بيجيا یيا بجيا  نداشيته و در مقيام قضياوت و تشيخيص برنيایيد طبيعی ذوق و قریحة تفكر و تجسيس و کنجكياوی 

تأخير افتاده و احسا  مسهوليت و کشف و شناخت تكلييف ممكين نخواهيد بيود، تيا ه ها بتمرینات وجدانی مدت

طور متعارف و در حد ه ص و تميز نيك و بد بياز لحاظ تشخ)سرحد بلوغ جسمی و به دنبال  بلوغ فكری ه اینكه ب

از برسد. ناگفته نماند که همين تبعيت و تقليد از پدر و مادر و بزرگتران )ولو کورکورانه و  (اجتماع معمول عرف و

های خود بيا سازی افكار و اندیشهاز غير و هماهنگفراگيری باشد( از لحاظ عادت دادن کودك به خيالی روی بی

فتار و اخالق و روش زندگی خود پيدر و و ردیگران قدم بزرگی است در رشد فكری، نهایت اینكه کيفيت اعمال 

ز اهميت است که اگير خيود ئمادر و سایر بزرگتران خانواده در مورد کودك در این پرورش و تربيت وجدانی حا

بينيم که در تميام اجتماعيات کافی برخوردار نباشند )و عمالً هم می آنان از تعليم و تربيت صحيو و علم و بصيرت

 ن بوده و است( سيرگردانی کيودك و انحيراف وجيدان و در نتيجيه انحطياط روحيی وشرق و غرب متأسفانه چني

اخالقييی او قهييری و حتمييی اسييت و بييرعكس کميياالت روحييی و علييم و بصيييرت بزرگتييران خييانواده در اصييالح 

خودی مصالو و طرد ناخودآگياه مفاسيد و ههدایت اصولی وجدان کودك و قبول خودب خودی و بيداری وهخودب

مل محرك اصلی است، هر چند که عوامل مؤثر محيطی دیگری بعداً در صورت شدت و قدرت ممكين مظالم، عا

است آن اثرات را خنثی نموده و حتی کامالً از بين ببرد اما وجود این استعداد در نهاد کيودك و مراتيب قيدرت و 



     

       35    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

پذیر باشد. حال بيا هولت امكاندهد که چنين تحولی بدین سسلطه و ميزان تثبيت آن در زمينة روحی او، اجازه نمی

پيروی کودك از والدین و بزرگتران خانواده در مراحل بهت و حيرت و بالتكليفی »در دست داشتن این اصل که 

در برابر اضداد و تناقضات مسائل زندگی، برای یك کودك بسيار مهيم و ارزنيده های وجدانی حاصله از قضاوت

هيای تخيدیر کننيده و بلكيه نيابود کننيدة بسيت عقليی و ابهامنجات او از بنبرای هدایت و است ای بوده  و وسيله

ه یيك دّمي، اینيك از ایين مق«ست برای رشد فكری و ازدیاد حساسيت و فعالييت وجيدانیا ایوجدان، و نيز وسيله

که متأسفانه گيريم  تيجة بسيار مهم و عالی كه مورد  ياز عالم بشري در تمام ادوار ز دگی است می

شناسی و علوم تربيتی آن را دانسته یا ندانسته فراموش کيرده و در تحقيقاتشيان از قليم افتياده تب فلسفی و روانمكا

اند چنين بپذیریم کيه شناسی بحث کردهاند و آن اینكه: اگر تعریف وجدان را مطابق آنچه در روانگر ساختهجلوه

آن استعدادی کيه ایين تشيخص را  کرده و« تكليف»یجاد االجرائی یك امر برای انسان اتشخيص نيك و الزم».... 

در عوالم طفوليت وقتی وجدان به عليت  1«شود....ناميده می« وجدان»کند دهد و نيك و بد را از هم تفكيك میمی

اعمال و رفتار بزرگتران از جهات بسدياري در قادر به تشخيص تكليف نيست،  ،شخص نقص علم و اطالعِ

و در هدایت فكری او کمك مؤثری به شمار  گر شده كامز و عاقال ه جلوه  اقص، ادان و   ظر كودكِ

کننده است، اگر وجيدان از های زندگی بسيار پيچيده و گيجشمار و صحنهبیرود، اما در سنين باالتر که مسائل می

را در برابير ایين تشخيص نيك و بد عاجز بماند و شخص بخواهد صالح و فساد را از هم تميز دهد و تكليف خود 

توانيد در تميام مراحيل موفيق شيده و بيدون شيك و های زندگی دریابد، آیا میهمه تغييرات سریع و متنوع صحنه

زیرا تغيييرات شيرایط  دغدغة خاطر عمل نماید و از تشخيص تكليف و اقدام خود مطمهن باشد؟ مسلماً نه!و تردید 

شمارند وسيع و بیسریع و چنان آمدها و تغييرات، آننوع پي ها و تزندگی و تحوالت اجتماعی و شرایط موقعيت

و که از حيطه عقل و فكر و بصيرت کاملترین افراد خارج بوده و به خياطر هميين اسيت کيه در مسيائل خصوصيی 

                                                 
 . 351صفحه  رتأليف سقاي  كتر علي اكبر ميامي « مباني فلسفه» ر 1
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 ترین افراد نيز ناگزیر از مشاوره با گروه کثيری هستند که شاهد زندة اینترین و وارستهشایسته ،مخصوصاً اجتماعی

گيرد که به صور مختلف از راه مشاورات پارلمانی صورت میه مدعا، سيستم ادارة حكومتهای اجتماعی است که ب

پس از طی مراحز بسياري، باالخره بشر متقاعد گرديده است كده از قاداوت منفدرد مرور زمان و 

اً بير اسيا  شيور های اداری مذکور طبعو لذا سيستمعقلی و وجدا ی در ا تخاب راه صواب عاجز است، 

اند، اما چنين امری در مسائل، و دقت و ظرافت هر یيك از مراحيل و ضيرورت سيرعت جمعی به وجود آمدهدسته

از عهدة فكر و اندیشه و مراتب عقلی بشر که محدود به زمان  یعمل و اتخاذ تصميم فوری، و چنين اصول و قوانين

سيت کيه بيرخالف ا است، هرگز سياخته نيسيت، و از اینيروو مكان و تابع تغييرات تدریجی شرایط محيط زندگی 

بشری را در سر دارند، هيچگونيه روش ادیان، در عرف و اجتماع و نيز در مكاتب مختلفی که داعية اصالح جامعه 

شيمار ه اصول و قواعد و قوانين کاملی که ناظر بر پندار و کردار بشر بوده و ناظم اعمال و افعال افراد و اجتماعات ب

ای، نسيبت بيه خيود، تواند وجود داشته باشد، و لذا هر فردی مجبيور اسيت در هير مرحليهد، وجود ندارد و نمیرو

 اصول و موازینی بسازد و در صورت خطا و لغزش، به همان ترتيب عذری بتراشد!!

بيتاله فيرد و تنها اصول و موازین دقيق و حساسی در تمام شهون زندگی و مسائل مورد ابرعكس در ادیان حقيقی نه

مقام علوي و از جا دب طرف بلكه از آن هم نه به منشاه عقل و علم و اندیشه و تجربة محدود بشری،  ،جامعه

تر و جاً در ادیيان مابعيد وسييعیوجود دارد که برحسب تكامل تيدریجی بشير تيدرعليم و بصير و حكيم مطلق 

اعمال و گفتار شخص پيشوای دینی و رهبر حقيقيی  تر بيان گردیده است، بلكه اساساً خود روش و رفتار ومشروح

رود که افراد پس بشری به تنهایی مالك عمل و در نفس خود در حكم یك مدل صحيو برای زندگی به شمار می

از حصول علم به موازین و اصول دینی )احكام شرع و دستورات حياتی و اجتماعی دینی و تعاليم صریو آسمانی( 

عميل و هيم در شيناخت  هيم در ،روی کامل از اعمال و رفتار و کردار پيشوای آسمانی خيودو با تبعيت عملی و پي

بدانسان که کودکان پيس از درك نقيص  .ای موفق هستندتكاليف و تشخيص و وظایف خود در هر مقام و مرحله
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خيود را دانسيته یيا خود و اعتماد و اتكاه بر بزرگتران، اعمال و رفتار خود را با آنهيا تطبييق نميوده و نقياط ضيعف 

کننيد، بيا ایين ندانسته با تقليد کورکورانه از بين برده و یا در پوشاندن نقص و عييب خيود از بزرگتيران پييروی می

سيازد، تفاوت که ضعف جسمی و روحی کودك، او را معتقد و متقاعد به ضرورت فراگرفتن عمل از دیگيران می

ت( و اتكاه به عقل ناقص و تجربيات ناچيز خود )که همواره آدمی علم محدود )که هميشه کبرآور اس اما اعتماد به

سازد( انسان بالن را حایل است بر اینكه در لحظات عدم امكيان تشيخيص و در خود متوجه می هرا مغرور کرده و ب

دا د كه خدودريي و خودسدر در آن میرا لذا صالح نظران استمداد جوید و از صاحب ،مقام بالتكليفی

چند اشت اه كند، كه بعداً مج ور است به زور سفسطه اشت اهات خدود را  يدز مسدتدل و  باشد، هر

طور است مقاومت بشر در برابر ادیان و پيشيوایان ادیيان حقيقيی کيه بيرای تشيخيص همينگر سازد. حق جلوه

کيار انيدازد و در  هتكليف خود و راه اقدام بر آن، هرگز حاضر نيست عقل و فكر و وجدان آزاد از قيد اميال  را بي

به همان ترتيب در شناخت حق و باطيل )کيه دائمياً دچيار تردیيد و دغدغية خياطر اسيت( از و تشخيص نيك و بد 

بلكه بر عقل ناقص  ،دستورات و تعاليم پيشوایان و راه و روش و جزئيات رفتار و گفتار و پندار آنان استمداد جوید

ر ناشی از جهل، بيشتر از بزرگان و هادیان اعتماد کرده و از آنان و علم ناچيز خود با خشنودی کامل و رضای خاط

 نماید.اعراض می

ز جتمياعی نييشناسی و در تعاليم عرفيی و االبته این وضع مخصو  عالم دین نيست بلكه در مكاتب فلسفی و روان

رسيتگان یيان و واو دانا وضع به همين منوال است که عامّه مردم از افكار و عقاید و اعميال و رفتيار عقيال و حكميا

د ها هرگز حاضر نيستنها و خودپرستیپيروی نكرده و از غایت کبر و نخوت و در نتيجة غرق شدن در خودخواهی

عميل را  ف، طرزیظاکه در تعيين تكليف خود از نظرات و تعاليم عقال و دانایان قوم پيروی نموده و یا در اجرای و

 از آنان فراگيرند.
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تحصيز حقايق و سير به سوي كمال هيچ ما عی بزرگتدر از آن  يسدت كده در در راه آموزش و 

 بدادة غدرور قد الًاز مستی عواقب عين جهالت، فراگرفتن از عقال و دا ايان را  نگ شمار د، و از 

كه چنان اشخاص بالغ و ظاهراً عاقز و كامز، فدن آمدوختن را از  هوشيار  گرد د. بسيار بجا بود

آاليشی، روش فراگرفتن و تشخيص تكليف را از آ ان در كمال صافی و بی كودكان  فراگرفته و

 گرفتند.ياد می

آالی  اطفال، یك روش عمليی بيرای تشيخيص تكلييف و با اندك تأمل در نتایج کار و عمل طبيعی و ساده و بی

ييروی عمليی و سيت از پا آیيد کيه عبيارتهای تردیدآميز مسائل زندگی به دست مییاتخاذ تصميم بر سر دوراه

شان از سبك و روش و رفتار بزرگان و دانایان و عاقالن، بدین معنی که در برخی از این قبيل موارد شيخص نظری

تواند از روی رفتاری که افراد وارسته و بصير در موارد مشيابه بيه مقتضيای عقيل و حكميت و مصيلحت انجيام می

داده و از روی این مدل یا الگو در تشخيص نيك و بد، تكليف  اند رفتار کند و اعمال آنان را مالك عمل قرارداده

درك کرده و از تردید و دودلی در اینكه در شرایطی مبهم و موقعيتی معين چه باید کرد و و وظيفة مربوطه خود را 

خود از چه راهی باید رفت، و کداميك از این دو اقدام عاقالنه است، خال  شده و از روی اطمينان قلبی از عمل 

در امر است. اما چه بسا موارد اسيتثنایی خاصيی هيم پيي  آیيد کيه شيبيه آن « پيروی عملی»راضی گردد، که این 

سابقه بيوده و ليذا ميدل یيا های مبهم مورد ابتال خود را در هيچ فرد دیگری ندیده و یا چنان امری اساساً بیموقعيت

م تا با پييروی از روش و رفتيار آنيان در چنيان شيرایطی از نظران و عقال و دانایان در دست نداریالگوئی از صاحب

ها در شك و تردید و بالتكليفی و ایم، بلكه چه بسا مدتپيمودهنطرز عمل خود مطمهن باشيم که در عمل راه خطا 

 از دانایان و عقال و اهيل منطيق و معرفيت و« پيروی نظری»بریم. در چنين شرایطی است که با سر می هسرگردانی ب

توان مشكالت مورد ابتاله در زندگی  را نيز حيل کيرده و از شيك و تردیيد و بالتكليفيی ای میبصيرت، تا اندازه

ذانت عقلی و مراتيب رنجات یافت بدین معنی که با علم و اطالع از سبك و روش و رفتار شخص یا اشخاصی که 
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باشد، همان شخص را در این موقعيت جدید و علم و اطالع و وارستگی و کماالت روحی آنان بر ما معلوم و مسلم 

استثنایی در شرایط خود فرض نموده و از خود پرسيد که اگر فالن حكيم و دانشمند یيا شيخص وارسيته در چنيين 

العمل او در برابر این صحنه چه نمود و عكسکرد و چگونه رفتار میگرفت چه تصميمی اتخاذ میموقعيتی قرار می

و « نظيری»های احتميالی و تخمينيی العملاز رفتار و کردار و درك و عكس« پيروی نظری» این ؟توانست باشدمی

نمایيد. بيه های مفيد و ميؤثری میها برای شخص کمكها و بالتكليفیبستآنان، در موارد بسياری، در بن« عملی»

شخصی در که انگيز و غم هثه سوتوان به چند مورد از شواهد عينی اشاره کرد و مثالً در اثر یك حادعنوان مثال می

زند و یا در نتيجة خشم و غضب مجال تفكر و تأمل را در اتخاذ تصيميم از خبری دست به اقدام مضرتری میاثر بی

آید، یا بر سر دوراهيی عفيو و های حاد گوناگونی برمیالعملدست داده و به طور غيرارادی در فكر انتقام و عكس

داري اگر تنها يك لحظه قادر به خويشدتنداند چه باید بكند در چنين شرایطی یانتقام سرگردان بوده و نم

ها معطيوف تر از خود در برابر این صيحنهتر و عاقلالعمل افراد کاملو در همان لحظه افكار خود را برعكس شده

در چنين  يبول عقال است که اعمال و افكار آنان عموماً مورد ق يساخته و پي  خود مجسم نماید که این قبيل افراد 

در اثر  کنند، اختالف فاح  حال درونی و اقدام انعكاسی خود را با آن افراد درك کرده وشرایطی چه اقدامی می

دهيد و ليذا خيود بيه تنبّه و هشياری، در تشخيص و تصميم و اقدام خود تجدیدنظر نموده بلكه کامالً تغيير رأی می

قابل اجرا در تمام مسائل زندگی  شود. البته این روش کامالً عملی ودایت میخود بر جانب آنچه که صالح است ه

قبيل مراحل حداکثر اسيتفاده را از ایين روش قياسيی سنج و هشيار و عاقل در این است که غالب افراد دقيق و نكته

 آورند. که در مسائل عادی روزانه کامالً قابل استفاده است، به عمل می

ست از اینكه تمام مسائل حياتی در این چند موردی که در حيطة فكر و عقل افراد ا اینجا عبارت در اما نكته حسا 

شود، بلكه مسائل زندگی خالصه نمی ،قرار گرفته است ياند که به نام عقال و حكما و غيره معروف شده يمعدودی 

مانند خواب و خوراك و  همسائل سادة زندگی باز نظر انسان از بدو آفرین  تا ابد دائماً در تغيير و تحول بوده و از 
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رود وظایف فردی و اجتماعی شروع و تا مسائل پيچيده هستی و وجود و سرنوشت آینده و پس از مرگ پي  ميی

که چه بسا عقال و دانایان و حكما خود در برابر این همه مسائل پيچيدة زندگی مات و مبهوت بوده و در این موارد 

ست که با وجود احسا  ضرورت به شيور یيا اسيتفاده از غيير، تشيخيص ا دانند. در اینجاال نمیچيزی بيشتر از جهّ

در  ،باریك روشن نيست چرا که پيشيوانمایان جهيان عقيل و عليم و داني  در این موقعيتِ ،الزامی تكليف و اقدامِ

شيود کيه افيراد ين امر سبب میالعملی ندارند تا از آن تأسی جسته و پيروی کرده و همی و عكسأر ،اینجا از خود

و لذا اگر شخصيی منصيفانه متوجيه  .های  قلبی خود پيروی کنند تا از نظرات عقال و دانایانعادی بيشتر از خواسته

یاری غير و هدایت ه اکتسابی خود گشته و در اثر احسا  عجز از اصالح خود، ب نقص اخالقی و معایب موروثی و

ود را آماده پيروی از نظرات عقال و دانایان هم کنيد، حيال چيه کسيی اسيت کيه مربيان احسا  احتياج کرده و خ

ميدل و سرمشيقی  ،بتواند برای چنين شخصی در مقام کشف علت و تشخيص عيوب و نواقص خود و اصالح آنهيا

؟ نميای انسيانيت باشيدزنده قرار گيرد؟ و کيست که در نتيجة کمال وارستگی از هر عيب و نقصی، خود آئينة تمام

شيود آیا فيلسوف، استاد، معلم، رهبر سياسی...؟ یا بدانسيان کيه در نسيل بيدبخت و سيرگردان معاصير مشياهده می

نميای انسيانيت و یيك از اینهيا آئينيه تمام ها؟! پس کدامها و دانسينگخوان، زنان هر جائی کابارههنرپيشه و آوازه

 روند؟!شمار میه کماالت انسانی ب

تمام نوع بشر به شدت عارض گردیده است علل و عوامل بسيياری  راینخوتی که امروزه علناً بناگفته نماند کبر و 

ای کيه سيمبل ست از اینكه در محيط زندگی خود، هرگز فرد وارسيته و شایسيتها دارد که یكی از آنها هم عبارت

ت كده بده و برعكس مشاهدة كثرت خطا و لغزش در ديگران اسدکنيم پيدا نمی کماالت انسانيت باشد

و لذا نسبت  كند كه آگاها ه يا  اخودآگاه خود را برتر و باالتر از غير دا سته سهمی ما را ارضاء می

نياز بدانيم؛ زیرا در برابر درك نقایص دیگران، شخص ان خود را بیآن اعتنا و نسبت به رفتار و کرداربه دیگران بی

 گردد.دانسته و در کمال سهولت اسير کبر و نخوت میها انسان ترينترين و كامزعاقزخبر، خود را بی
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 و طلبی مراجعه به نظر عقال و دانایان گرچه در حل بسياری از مسيائل ميورد ابيتالی روزانيه کيمپس از نظر اصالح

تواند راهنمای شخص واقع گردد، اما پيداکردن چنين افرادی در هر عصر و اجتمياعی کيار آسيانی نيسيت بي  می

بزرگيان و در هيا و نقيایص اخالقيی و اشيتباهات فكيری در دیگيران، حتيی کثيرت مشياهده لغزش خصو  کههب

تا آنجا کيه اميروزه  ديگر اعتماد و اطمينان را  س ت به آ ها باقی  گذاشته استسرشناسان جامعه بشری، 

در تميام شيهون ال که چه کسی از معاصرین یا کيدام یيك از اطرافييان، از هير جهيت وارسيته و هودر مقابل این س

تواند جواب صریو و مثبتی که قبالً خود او را نييز ارضياه کنيد، بدهيد، بلكيه زندگی شایان تبعيت است کسی نمی

تر و داناتر هم باشند، به سهم ناچيزی از عقل و عليم برخوردارنيد، یعنيی اعميال و رفتيار و افراد بشری هر چه عاقل

توانيد محدودی از معلومات بشری سيير کيرده و در هير ميوردی نمی افكار آنان همواره در جهت معين و در دایرة

و به همين علت اسيت کيه گرچيه در هير عصيری و در هير تميدنی فالسيفه و نظرات صائب و راست داشته باشند. 

دانشمندان و حكما و عقالئی ظهور نموده و در تنویر افكار عمومی و حتی در اصالح اجتماع نق  مهيم و ميؤثری 

ما عمالً هرگز به عنوان رهبری واقعی و پيشوای تمام عيار در زندگی نوع بشر ميورد قبيول نبيوده و ااند، بازی کرده

تنها در مسائز علمی و س ك و اند حتی شاگردان معدودی هم که استعداد درك افكار و نظرات آنان را داشته

. ا ددسر باقی ما دهروش تحقيقی، از آ ان پيروي  موده و در ساير مسائز ز دگی خودريي و خو

رفع اشكال  یداند، در مسائل حقوقی برابدیهی است وقتی افكار عمومی مثالً در طبابت، فردی را سرآمد اقران می

گييرد و پذیرد در مقام احقياق حيق از او یياری نمیمینماید و اگر یكی را به عنوان نابغة فيزیك میبه او مراجعه ن

پس اگر شاگردی از استاد و راهنمای علمی خود مثالً در  .اتی و شهونات زندگیطور است در کلية مسائل حيهمين

علت است كه حتی پيشواي علمی موضوعات خصوصی پيروی نكند، امری عادی و طبيعی است و به همين 

عرف و اجتماع مشاهده نگردیده است  و تا امروز نيز در توا د به شمار رود، يز هرگز پيشواي ز دگی  می

كار عمومی برای کسب تكليف و اخذ تصميم در یك یك مسائل زندگی به نوابن عالم علم یا بر دانشيمندان که اف
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و حكما و فالسفه رجوع کنند و از بالتكليفی و ناراحتی وجدانی حاصله خال  گردند. اما برعكس در دین، رهبر 

فتيه و پييروان حقيقيی او قادرنيد در کلييه دینی و پيشوای آسمانی از همه جهت به عنوان رهبر حياتی نيز به شمار ر

ترین مسيائل مربوطيه و از بيدیهيّات ترین اعمال زندگی تا پيچييدهمراحل مختلف و در تمام شهون زندگی، از ساده

های زندگی، با در دست داشتن اصول و قواعد و موازین دینی و نيز پيروی ترین صحنهترین و مبهمروشن تا غامن

و  گی و روش و رفتار پيشوای خود، تمام مسائل حياتی پيچيده خود را حيل کيرده و از افكيارمستقيم از سبك زند

اعمال و گفتار پيشوایان خود مدل و الگو برای زندگی روزانة خود بسازند و از آن بالتكليفی که در مكاتب عرفی 

کيه ي بل حقيقی انسيانيت ان تمام ادیان برحق در عصر خود مدل و سمیوجود دارد خال  گردند که گرچه پيشوا

رفتند و سبك و روش آنيان بيا ادیيان شمار میه ب ي در این جهان بایستی با شهونات یك انسان حقيقی زندگی نماید

ای مطيرح و تعلييم گردیيده و گردید، اما در اسالم این روش به طور مبسيوط و گسيتردهمابعد تكميل و تشریو می

 گردد.می

کيار رفتيه اسيت ه از طرف مصلحان کذائی برای اغفيال بشير و اعيراض او از دیين بي توان از نيرنگی کههرگز نمی

اينكه مكاتب اجتماعی سعی بر آن دار د كده پوشی کرده و عواقب وخيم آن را نادیده گرفيت و آن چشم

گر سداخته و وضعی كه هست بپذير دد و اعمدال و رفتدار وي را موجده جلدوه همانا سان را به 

هماهنگ كنند، ش( با تمام  واقص)رفتار و عادات و كردار ا سان  اها را بيا منطقمنطقی بنمايا ند، 

ای اساسی به مبنای حق و حقيقت و عدالت مطلق و به قدر استعداد و ظرفيت و قابليت ارتقاه اما مكاتب دینی برنامه

کيه بایيد  ول مدت عميرش، آنچنياناند تا او را با این تعاليم و بر اسا  این برنامة اصولی در طو روح انسان آورده

ترقی نماید و به مقام انسانيت واقعی ارتقاه یابد )که فطرتاً در خور استعدادش است( آماده سازند و حدود تكياليف 

او را اخالقی و وجدانی او را از روی مدلی که از منبع وحی در دسيت دارنيد، بشناسيانند، و بياالخره سيعی دارنيد 

ما ند مكاتب ظاهري آ چنان كه هست و بر وضعی كه گرايش ه از د  ه بكه بايد باشد، بس آ چنان
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يافته، بپذير د و به م ناي آرزوهدا و آمدال و خواسدته و اميدال غريدزة حيدوا ی او، اجتمداع را 

ست که پيروان حقيقيی ا بينان بشر روشن گردیده است، از اینروو چون این حقيقت بر واقعگذاري  مايند بنيان

ن و دل تعاليم انبياه را پذیرفته و در جای پای آنان قدم گذارده، حتی در کلية جزئيات مسائل زندگی و ادیان از جا

در مسير  نمایند وبا تعاليم آنان خود را هماهنگ ساخته و از سنت و روش آنان پيروی می ،ابتالئات خانوادگی خود

گيرد معذلك جانب مخالفين مذهب دائماً صورت می که از  هاییها و نيرنگها و خدعهتاریت نيز عليرغم مخالفت

ميليون نفر از عوام گرفته تا خيوا   750روز افزوده شده به طوری که امروزه در اسالم قریب هشان روز ببر پيروان

کننيد بلكيه در تميام و دانشمندان و نوابن اسالمی، نه تنها از آیات قرآنيی و احكيام و دسيتورات فقهيی پييروی می

زندگی سعی دارند تمام موازین حياتی و اخالقی خود را بيا روش و رفتيار پيشيوای بيزرگ اسيالم تطبييق  جزئيات

دهند، چرا که از عصر ظهور اسالم تا به امروز هرگز شخصيت کاملی به مانند آن حضرت وجيود نداشيته اسيت تيا 

ر و گفتار آن حضيرت هييچ ميوردی مدل کامل انسانيت به شمار رود و شایان پيروی مطلق باشد و در اعمال و رفتا

تی داشته باشد، یعنی هير یيك از جزئييات روش و نتوان یافت که با آیات قرآنی و احكام فقهی مغایرت و مباینمی

به همان حكمت انبياه را مبعيوث  ،رفتار آن حضرت عيناً همان است که ذات باریتعالی برای تسریع سير تكامل بشر

و بيه  حقيقی از ا سان كامز و ا سا يت واقعی براي بشر در دست باشدد الگوئیفرموده تا مدل زنيده و 

 اند.همان علت در اندك زمان عدة کثيری از آن مدل پيروی کرده

تواند برخالف آن مدل انسانيت واقعی، روش و رفتاری از خود خواهد و نمیبنابراین هيچ مسلمان واقعی هرگز نمی

عوام یا خوا  از پيروان آن حضرت وظيفه است حتی جانشينان آن حضرت نييز تنها برای نشان دهد که این امر نه

خواهند جز آنچه که در رفتار و کردار و گفتار آن حضرت منعكس گردیده است، عميل کننيد یعنيی پييروی نمی

الشأن مدا رفتار پسنديدة پيشواي عظيم»... نظری و عملی مطلق از یك پيشوا، که حضرت علی )ع( فرمود: 
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تدوا يم از آن ر سرمشق امت اسالم است. ما  میشدامنة محه محمد بن ع داللة )ص( تا ب حارت

 1«اسلوب مقدس كوچكترين اغماض و تخطی روا داريم

 

 مقايسه پيروان مكاتب آسما ی با پيروان مكاتب اجتماعی

فلسفی و اجتمياعی و  آیا در تاریت چنين پيروی مطلق که ناشی از اعتماد کامل بر پيشوا است، حتی در یك مكتب

ها و مسيائل یا سياسی دیده شده است؟! ارسطو که مرید خا  استاد خود افالطون بيود، حتيی در افكيار و اندیشيه

فلسفی از استاد خود پيروی مطلق نكرد بلكه نظرات فلسفی مجزا و حتی متضادی نيز ارائه نمود کجا رسد به اصول 

زئيات مسائل زندگی از قبيل لبا  پوشيدن و غذا خوردن و خوابييدن و عقاید و سرنوشت ابدی و یا بالعكس در ج

های سياسی پيروی مطليق طور است در مورد کليه مكاتب فلسفی، البته در برخی رژیمو راه رفتن و غيره.... و همين

ایين  نظر از اینكيهگير اسيت اميا صيرفو تسليم محن از پيشوای ملی و اجتماعی، تا حدودی بيشتر و ظاهراً چشيم

های قلبی افراد نيست و به چيزی جز مشتی دستورات و اجباری و اضطراری بوده و درست مطابق با خواسته ،پيروی

تنها روش و رفتار و آداب ردد، اساساً وقتی چنين پيشوای اجتماعی از بين رفت نهگمیآداب و رسوم ظاهری ختم ن

ها و بلكه افراد جامعه درسيت در نقطية مقابيل آن بيدعت ،دشودست فراموشی سپرده میه تحميلی او نيز بالفاصله ب

بيزرگ اسيالم قریيب در حالی کيه اميروزه از ارتحيال پيشيوای  .گيرندمیپي  در ای های تحميلی مسير تازهسنت

تنها روزانيه پينج وقيت نمياز را درسيت بيه هميان نه 2ميليون مسلمان 750گذرد ولی معذلك بالن بر چهارده قرن می

ود و در طاعات و عبادات دیگير بيه هميان منيوال سيمعاً و طاعتياً اوامير بکنند که در بدو ظهور اسالم ا میترتيب اد

                                                 
صرفحه  ر چاپ هفتم  رقاي جوا  فاضل ترجم  س« البالغهمخنان  ضر  علي )ع  از نتج» ر1

و نيز  ر قرسن مجيد خداوند  ضر  محمد )ص  را يك الگو و مرمشق نيكو و ارزنده  203

و تبعيب از گفترار و كرر ار « َوَلَقد کاَن َلُکم فی َرموِل هللا ُامَوٌه  َسََنه»نمايد: معرفي مي

ا  ر مرتن رو مرا سنترا   اند كه  ر سيا  كثيره اشاره شده امرب ضر  را الزامي مي

 ايم.هاي منام  سور همكانموضوع  ر 

 باشد.مي 1349اين سمار تقريباا مربوط به مال   ر2
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های اسالمی که دستخوش تعرض استعمار غيرب قيرار کنند، بلكه باز هم در تمام محيطپيشوای خود را پيروی می

نييز دقيقياً و از روی مييل و عالقيه و بيا  ترین مستحبات و مكروهاتنگرفته و قلب ماهيتی در آنها نشده حتی جزئی

بگذریم از اینكه این صحنه وقتی در قرن بيستم اجرا و  .شودمو به معرض اجراه گذارده میموبه ،کمال طيب خاطر

شود، در حد فاصل چهارده قرن از ظهور اسالم تا قرن بيستم ميلياردها مسيلمان دیگيری نييز کيه آميده و تكرار می

ی از خود نشان دیگر افعال و کردار نيزراهی نپيموده و در اعمال و رفتار و گفتار و حتی نيات خود  ،اند جز آنرفته

و  اما آیا پس از انقالب کمونيستی در شوروی و پس از انقالب کبير فرانسه و پس از سيقوط رژیيم نيازی .اندنداده

شمار آنان باز ی دنيا، حتی جانشينان انگشتهاهای ساقط شده در سرتاسر حكومتالخره به دنبال هر یك از رژیماب

انيد؟ )بگيذریم از اینكيه بعيد از هير یيك از ایين هم به همان وضع از راه و رسم پيشوایان ماقبل خود پيروی کرده

در « انقيالب»انيد( و بيدیهی اسيت کيه معنيای های آنيان مطيرود و محكيوم اعيالن گردیدهها، هميشه رژیمانقالب

 ،ه و هوشيار آن نيست که خطاهای گذشتگان را آیندگان بپذیرند و از آن رژیم تبعييت نماینيداجتماعات نسبتاً زند

االمكيان از بيين قبليی را حتیهای رژیم ثار سوه خطاها و لغزشآبلكه انقالب به خاطر آن به وجود آمده است که 

ی وقيت بيوده اسيت. پيس در هياهيای حكومتشمار رژیمخود حاصل تجمع اشتباهات بی ،ببرند و یا بلكه انقالب

هيا اداميه دارد در مكاتب دینی، برخالف مكاتب اجتماعی و سياسی، حكومت معنوی رهبر برای پيروان خيود قرن

صورتی که رهبران اجتماعی، هر قيدر هيم ميورد قبيول عاميه باشيند، پييروان حقيقيی دائميی نداشيته و هير انيدازه 

شان صوری و ظاهری است به طوری که در تاریخچة هيچ از پيرویشان فداکار و از خود گذشته هم باشند بپيروان

 داریم. اشترها و ... را سراغ نها و مالكیك از مكاتب بشری امثال ابوذرها و سلمان

عالوه بر آن نكته مهم دیگری که در مورد پيروان خا  و حقيقی رهبران دینی ي در مقام قيا  با پيروان خا  

تنها مجاهدینی بزرگ و پيروانی از جان گذشته بودند، ست که اینان نها کند اینیمكاتب بشری ي جلب توجه م

شمار های مابعد بهترین افراد اهل زمان خود حتی زمانترین و کاملترین و صالوبلكه در عين حال از عاقل
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شوایان دینی، همان و یاران نزدیك پي ست که اصحاب خا  انبياها یعنی نكته حسا  و قابل توجه این .رفتندمی

اند که به اقتضای منافع شخصی یا در هصفت مكاتب اجتماعی امروزی نبوداشخا  سخيف و بوالهو  و بوقلمون

تن به پيروی و تأسی مطلق از رهبران دینی داده باشند بلكه به گواهی تاریت از نوادر زمان خود  ،نتيجة بالهت عقل

شدند که علو طبع و عظمت شخصيت انسانی آنها مورد تأیيد سوب میهای جاویدان عالم بشریت محو از شخصيت

غرض است در حالی که در مورد مكاتب عرفی و اجتماعی چنين امتيازاتی به چشم دوست و دشمن بیهر 

 خورد.نمی

 

 هاحكومت معنوي يا حكومت بر دل

ست از ا حين و رهبران اجتماعی عبارتاز جملة موارد مهم اختالف بين رهبران دینی با دانشمندان و فالسفه و مصل

های پيروان خود که هرگز در مورد هيچ مصلو نفوذ کالم بسيار عميق و حكومت معنوی رهبران دینی بر دل

در مقام شاهد  .است تأثير بودهاجتماعی چنين موقعيتی وجود نداشته بلكه همه اعمال نفوذها صوری و سطحی و بی

را اشاره کنيم: چنانكه در شرح حال نابغة معروف ایرانی ابوعلی سينا مذکور است کافی است از هزاران مورد یكی 

رفت، برخی از شاگردان وی به علت وسعت دایرة معلومات  که از مشاهير منحصر به فرد عصر خود به شمار می

زع و متعصب  که شب و روز با وی محشور بوده و تفوق علمی و روحی و معنوی او را در عصر خود بالمنا

نمودند که چرا با گاه در مقام تشویق و ترغيب از او استمزاج و استفسار میبیو گاه  ،غيرقابل رقابت دیده بودند

فكری پيروان خود جوابی جز نماید. بوعلی که در برابر کوتهاین شهرت و استيالی فقهی و علمی، ادعای نبوت نمی

های آسمانی، ضمن در  به طور کنایه و و عظمت شخصيت بيگاه در توصيف مقام انبياهو سكوت نداشت گاه 

اما  ،شمردمی چيزرا در قبال عظمت آنان نا ناشاره خصوصيات انبياه را ذکر کرده و موقعيت دانشمندان و نواب

ن قرار داده و متعجب بودند که چرا با وجود ای ، وی را همردیف انبياهوّلُدر مقام غُ ،ب جمودصمتع فكرِپيروان کوته
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های تا اینكه فرصت مناسبی پي  آمد و در یكی از شب .نبوت بر سر ندارد مقام شامت علمی و نفوذ معنوی داعية

ر بود، نيمه شبی عط  بر فترین شاگردان و نزدیكترین مریدان خود همسیكی از برجسته اسرد زمستان بوعلی که ب

دش به جای اینكه حاجت  را روا دارد به استناد شاگر .شاگردش را بيدار کرده و طلب آب نمود .وی غلبه کرد

تعليمات طبی خود بوعلی، بر وی ایراد کرد که آب خوردن در نيمة شب صفرا را فزونی بخشد و از طبيب و حكيم 

بعيد است که مخالف علم و حكمت رفتار نماید، و مثل هميشه دامنة بحث بين شاگرد و استاد به درازا کشيد و 

ناع نماید. در این اثنا ندای مؤذن از مناره مسجد برخاست. بوعلی بحث را قطع کرد و ضمن قرا ا بوعلی نتوانست او

گوش فرا دادن با تعجب پرسيد: در این وقت شب و با این سرما کيست که ندا در داده و در مقام استمداد است؟ 

در  .باشدمات ادای فریضه میشاگرد پاست داد که کسی در مقام استمداد نيست بلكه مؤذن است که مشغول مقد

است که موقعيت مرا همطراز مقام نبوت ا این هنگام بوعلی شاگرد را مخاطب قرار داده و گفت: تو و یارانت مدته

یك  نبينم در برابر برآورداکنون میهم .قرار داده و غلوّ کرده و انتظار دارید که چرا ادّعای نبوّت بر سر ندارم

 دهی، اما چند صدسال پي  نبی اکرم ) (خرج میه همه ایستادگی و سفسطه ب حاجت کوچك من )آب( این

ها است آن حضرت دنيا را آمده و به اذان قبل از نماز امر فرمود و با اینكه جزو مستحبّات است هم اکنون که قرن

شكارا نمودار های پيروان حقيقی حكومت دارد در این سرمای شب تار آاوامرش که بر دلو وداع کرده، آثار 

دستم  هاست، اما تو با تمام ارادتی که نسبت به من داشتی نتوانستی با وجود درك حضورم از چند قدمی آبی ب

 اسا  شما داعيةرسانی. آیا سزاوار است که در برابر عظمت آن شخصيت بزرگوار، من به اغوای استقبال بی

 پيشوایی و رهبری دینی نمایم؟!

قعی دو رهبر دینی و علمی یا به همان ترتيب رهبران دینی و اجتماعی که اولی آثار نفوذ ست فرق مقام وان اای

اما دومی هنوز خود از دنيا نرفته،  .همان ترتيب نيز اثرات تربيتی انساني ه ها باقی است و بها تا قرنکالم  بر دل

های آسمانی اریكة سلطه شخصيت ترین پيروان  نيز حكمفرما نيست چرا کهسلطه و نفوذ کالم  حتی بر مقرب
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های علمی و اجتماعی آثار حكومتشان ولی شخصيت استهای پاك و با ایمان پيروان خود و نفوذشان متكی بر دل

ها جائی های افراد اجتماع خود، محدود گشته و هرگز از ظواهر تجاوز نكرده و در خانة دلها و خواستهبر عقل

بار و موهن به چه اميدی معلوم نيست مصلحان اجتماعی با چنين وضع رقتبا این حال  .برای خود ندارند

جایگزین ایمان  خواهند برای اصالح عالم، مكاتب اجتماعی را جانشين ادیان آسمانی، و وجدان کذائی رامی

 های حقيقی انسان وهای کاذبی به مانند رهبران اجتماعی ناقص و غيرنافذ را جانشين مدلمذهبی، و شخصيت

 ( سازند.انسانيت )انبياه

ها نني  قرها جاودانی است و لذا گرچه از فنای جسماآری شخصيت آسمانی سلطه و نفوذ و حكومت  بر دل

پيشوای  ز ارتحالروزه او لذا با اینكه ام است بگذرد باز در ميان امت خود و در نهانخانة دل آنان حاضر و ناظر

ز خرد و اهای پيروان حقيقی خود سلطه و نفوذ اوامر آن حضرت بر دل گذرد، امابزرگ اسالم چهارده قرن می

ن گور محمد ) ( از ميا»نویسد: نان که یكی از مشاهير غرب میچو جوان همچنان باقی است  بزرگ و از پير

ك نفر شود که یای در بين مسلمانان یافت میکمتر خانه» و نيز گوید:« راندها مسلمان حكومت میخود بر ميليون

 داند!فتخار میابرای خود  هم نامی با آن حضرت را ،اییعنی هر خانواده« در آن به نام محمد نامگذاری نشده باشد

ین اطلق و آیا تاکنون در هيچ مكتب علمی و فلسفی و اجتماعی یك صدم، حتی یك هزارم این نوع بيعت م

يان جمع ماً در ! رهبر آسمانی گرچه خود ظاهرارادت باطنی و این خضوع نسبت به رهبری به چشم خورده است؟

اکم بر حاظر و های پاك پيروان خود حاضر و نپيروان نباشد اما روح پاک  با قدرت معنوی کامل در جمع دل

تك افراد های تكدل هپيشوای دینی را ب ،تنیهای ناپيدا و ناگسسگوئی رشته .افكار و اعمال و رفتار آنان است

ناپذیر بر الزمانی سخت متصل نموده و حكومت معنوی او را با شكوهی خا  و جاللی زو امت، در هر عصر و

 های آنان تثبيت کرده است.دل
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 يك شاهد ز ده

ع( نيز )وصياه ااین نفوذ کالم مخصو  و منحصر به حضرت رسول اکرم ) ( نبوده بلكه سایر حضرات انبياه و 

 به همان اندازه نفوذ کالم داشتند.

کيفيت نفوذ معنوی دومين شخصيت ایمانی اسالم یعنی  ،نيست بعد از گذشت چهارده قرن تمناسبا بیدر اینج

شمار و از موارد بیکرده عه ایرانی بررسی مای از جهان وسيع اسالم یعنی در جاحضرت علی )ع( را در گوشه

از کتاب را تنها یك مورد  ،تکيفيت نفوذ کالم و حكومت معنوی و نتایج و ثمرات محيرالعقول آن در احوال ام

این زندة »...  گذاریم:منصف می به عنوان نمونه برگزینيم و قضاوت را بر عهدة خوانندة 1«ای بر رهبریدیباچه»

کند و هنوز ها حكومت میجاوید، چهارده قرن ي به حساب ما ي پس از مرگ جسماني ، همچنان امروز نيز بر دل

آورد. شرح را پدید می«  ظيراي كمحادثه» ،معاصرما، بلكه در حيات جهان تنها در حيات پرتو وجودش نه

و برای کارشناسان نيروهای شگرف خاطر سپرد ی و ع رت گرفتنی است این حادثه، خواندنی و به 

 ،شناسان در ایران، بيدارباش ارجمند وصف ناکردنی است. این حادثه در ساعت بيست و چهاراجتماعی و روان

بزرگداشت و   به پا ( در تهران روی داده است. در این روز،1345)دی ماه قمری  1386رمضان  21 شنبهسه

در یك شهر در تهران،  سوگ جانگداز سالگرد شهادت حضرت علی، شهسوار اسالم، پس از چهارده قرن

ادف یا جنایتی را به دهد... هر ش  ساعت یكبار نتيجة تصای روی میونيمی که هر لحظه در آن حادثهدوميليون

کنند، ای، آن را کالبدشكافی میشناسی حادثهنهند، و یا برای سببصورت نعشی در سردخانة پزشكی قانوني  می

ها، ها، پاسگاهپليس و ژاندارم ، پيوسته در حال نقل و انتقال دزد و تبهكار و جنایتگری تازه، به سوی کالنتری

تمام،  روزِایستد، یك شبانهمیاز حرکت باز« مانز»نين شهری، گوئی یكباره ها هستند، در چها و دادگاهزندان

                                                 
 نوشته  كتر صا   الزماني  ر1
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ترین و به عنوان مهم فردای آن، در ستون حوادث خود، ها،نهند، و روزنامهها را به زمين میمردم همه، اسلحه

 نگارند:ترین خطوط خوی  میانگيزترین خبر سال، با درشتشگفت

 «حادثه بود!تهران، دیروز آرام و بی»

 نویسد:... روزنامه کيهان، فردای آن روز می

كی و یا عاینه پزشبود... ادارة پزشكی قانونی، دیروز حتی یك جسد برای م« ترين روز سالآرام»دیروز ».... 

ری های ژاندارمها و پاسگاهکالبدشكافی نداشت... و به قول معروف، دیروز آب از آب تكان نخورد. در کالنتری

هایشان بودند و اگر اختالفی گفتند اکثر مردها دیروز در خانهها میز، این وضع حكمفرما بود... مأموران کالنتریني

نظر السالم، از ادامة آن صرفابيطالب عليهبنافتاد، به احترام موالی متقيان علیشان اتفاق میبين آنها و همسران

 .«اختالفات زناشویی نيز تشكيل نشد... ای دربارةکردند. و به همين دليل پروندهمی

پا ، این همه س ز خود،این همه بيخودی ا این همه تسليم و تمكين، این همه عشق و فنا، این همه تعظيم و تكریم،

 معنی است؟ چهاین همه سوزوگداز، پس از چهارده قرن، آخر برای چيست؟ آن را 

يست و یكم رمضان )ب 1345همچنان در سيزدهم دیماه سال  ا،هست که این فرمان نامرئی، پس از قرنا حقيقت آن

   و آسای کند(. حتی یادبود آن بزرگوار نيز توانست به تهران آرامبر قلب تهران  حكومت کرده و می 1386

از  ، هرا بخشد. یك شهر در برابر آن، از صميم دل، لبّيك اجابت گفته است. نيروی خارجی، تر  پليس

 خته است.ار نساان مخفی، تهدید به جریمه و بازداشت، هيچ یك کسی را به اطاعت از آن وادگزارشهای مأمور

های خارج از کنترل، در درون های ناآگاه و سائقهای کور ي فعل و انفعالي آری حتی غریزه «هاغريزه»حتی 

م یادبود و سوگ شهسوار اسالم اند و به احترابس را پذیرفتهن آت پيشگان، فرماتوزان، خودکامگان، و تبهکينه

 اند!را عميقانه رعایت کرده «سكوت احترام»
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گرا، غرب ورگ غرب در این دنيای بز، .و .. .... آیا تاریت معاصر، در شهرهائی چون لندن، نيویورك و پاریس

از لحظات ای که حتی یك ساعت در لحظه را نشان داده است، نفری تنها یك شهر چندميليونی یا چندصدهزار

ر يست و چهاتبهكاری و تصادف گذرانده باشد که تهران در مدت ب دزدی، حيات خوی ، بدون ماجرا، قتل،

ت ز این تاریادوهفته پس « اثر اعتقاد مذه ی»تحت عنوان « هاخواندنی»ساعت سپری ساخته است؟.... مجله 

 نگاشت:

شود و جواز دفن صادر نونی تهران کالبد شكافی مینع  در ادارة پزشكی قا 8الی  6بطور متوسط روزانه »... 

یابد. کمااینكه دوهفته و فاحشی کاه  میاین تعداد به نح« های مذهبیسوگواری»گردد. البته در روزهای می

رساند که یامر م پي  در روز شهادت موالی متقيان حتی یك جسد هم به ادارة پزشكی قانونی آورده نشد و این

ها و مراكز زما ی كه كابارهو  است کالم رهبر دینی هنوز نافذ(و هنوز خيلی قوی )« معتقدات مذه ی»

 «كند!ها بسته باشد، اجتماع چگو ه روبه سالمت گرايش پيدا میفروشیفسق و فجور و مشروب

از  و همه تابع متغيری استقالل خود را از دست داده «هاي معنويارزش»وزه رنویسنده سپس از اینكه ام

 نویسد:و سپس می اند انتقاد کردهشده «هاي اقتصاديارزش»

افتد. در هر بزرگ اتفاق میجرم  4هر يك دقيقه بالغ بر در  1963در سال  در آمریكا بنابر آمار منتشره،»

و هزار  ،عمل منافی عفت توأم با قهر و غلبه «چهز و پنج»، «وپنج قتز  فسبيست» بيست و چهار ساعت،

جدّی دوميليون و دويست و پنجاه و  ه هزار جرم سرقت بزرگ... و بطور خالصه بالن بر  و صدو هفتاد

و جلوگيری از تجاوز و  صرف اجراي احكام قا ونای را که کشور آمریكا دهد. بودجهدر سال ر  می

ر فقره کمتر های آن ضمناً چندصدهزاجرم که شمارة 1960کند، بنابر آمار سال محكوميت تبهكاران و مجرمان می

خرج « صدميليون دالر»دهد. از این مقدار تنها را تشكيل می «چهاربليون دالر»بوده است، رقم  1963از سال 
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. عالوه بر این ساليانه بالن بر 1است« نيویورك»ر هها، در شکنترل مجرمين و جلوگيری از وقوع جرم

د که عموماً نگاهداری آنها به عهدة نشومیهزار کودك، خارج از حيات زناشویی در آمریكا متولد صدوشصت

ميليون بيمار معتاد به الكل در آمریكا وجود دارد.  5/5اش بر جامعه تحميل است. همچنين بالن بر دولت و هزینه

 «.مخدر و غيره های قاچاق موادنظر از سایر هزینهصرف

ولی، با چه قدرتی و یا با چه افسون و با چه پ« آمريكا»اینك جای آن دارد که این پرس  را مطرح سازیم که 

 یسال ي آن آرامشی را برا تواند و یا هرگز خواهد توانست یك ساعت ي آری تنها یك ساعت درای، میجاذبه

به مدت ه.ق )و به همان ترتيب در سنوات ماقبل(  1386در بيست و یكم رمضان « تهران»خود فراهم سازد که 

)و به همان نسبت سایر کشورها و شهرها حتی تهران امروز در غير ایام  !داشته است؟ ،وچهار ساعتبيست

تواند در سال بارها تكرار جرم و جنایت ي بيست و چهارساعتی که می یها( بيست و چهارساعت تعطيلسوگواری

رم ای که در هر دقيقة آن، بي  از چهار جبرای جامعهتوزی و مخاصمت، ي بيست و چهار ساعت ترك کينه 2شود

، چه ارزشی ستا م ارزه با ت هكاري در آنميليون دالر هزينة 5/5بالغ بر افتد و هر روز بزرگ اتفاق می

 تواند داشته باشد؟!ي اگر تنها از همان دید اقتصادی محن بنگریم ي می

 بپردازیم؟ بهای چنين آرام  و صلو و صفائی را هرگز خواهيم توانستآیا 

ادی رشد اقتص وها را از مردم خود به بهانة توليد بيشتر ها و غریزهبس انسانآت  اگر ما این روزهای آرام  و

 هرگز خواهيم توا ست چيزي را جا شين آ ها سازيم؟!بازگيریم، سریعتر 

                                                 
هاي چقدر بايد متحمل هزينه« وجدان كذائي»رامتي كه يك ملب به خاحر اعتما  به   ر1

   .فرما گرهاي توانهنگفب و خسارا  منگين و  شواري
به تربيرب صرحيح و و  ر صورتي كه اين نيروي شگرف مكتوم  ر  ل ر2 هراي باايمران  

 اصولي  پرورش يابد  براي تمام روزها و ماعا  مال تضمين شده امب.
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در عصر ، در عصر سلطة تكنولوژی آیا این همان معنویتی نيست که بيداران غرب، در سوگ فقدان آن، اینك

 اند؟!از جان و دل برآورده ،رت و غبنتسخير فضا، فغان حس

 ايم؟دهيم ا ديشيدهو به آسا ی از دست می مو آيا ما هرگز به ارزش آ چه كه خود داري

و  يممن نجس بفروشنيست که یك روز آنها را ناشناخته به ث« نفت»و « تنباکو»های معنوی ما همانند امتيازات ارزش

های نبران زیاجو به  بسته شویم پيمانِ نفغان، خواستار تجدید عهد و شكستدیگر روز هنگام بيداری، با عصيان و 

 مادی گذشته خوی  بپردازیم.

 هاي معنوي را از دست دهيم، ديگر بدين سهولت و سرعت، بازشان  خواهيم يافت!ارزشاگر 

 و اینك جای آن دارد که بگوئيم:

 وافسانه  اریت وتگ بشری است. سخن از وی، سخن از علی )رهبر آسمانی( از زمرة جاودانان و از رهبران بزر»

ميشگی خن از هس و سخن از ابدیت است )که بُعد زمان را در آن اثری نيست(. سخن از روز است ،حماسه نيست

مانی بران آسو این خصوصيات و امتيازات مخصو  و منحصر به یكی از ره «خروشان و شكوفان و پرفروز است

 است.نبوده بلكه از آن همه 

ان هرگز است و گذشت زم «ابديت»تعلق آنها به  های جاویدانند وآری، رهبران راستين ادیان برحق، شخصيت

و  ثار سلطهآاولی  ست اختالف دو رهبر دینی و اجتماعی کها گرد فراموشی بر چهرة شكوهمند آنان ننشاند. این

ات ة اجتماعرای کليبفرد یا افراد معدودی، بلكه ها چنان است که نه به حال یك ها بر دلنفوذش حتی پس از قرن

هر شو  یيونميل مو ني مفيد و منشاه اثر است و همين یك نمونه در واحد کوچك  که فوقاً در شهر دو ،وابسته

 تواند الگوی زندگی صحيو و اصولی برای تمام جهانيان باشد.می ،تهران مطالعه نمودیم

های آسمانی نسبت به مصلحين اجتماعی و رمز توفيق و تفوّق شخصيت حال باید پرسيد علت این اختالف فاح 

هر دو گروه بشرند اما اختالف  با هم مشترکند؟ آری،« بشر بودن»ست که هر دو گروه در ا در چيست؟ مگر نه این
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که  دست همنوعانیه اند و گروه دوم بتربيت دیده و پرورش یافته« خدائی»در این است که گروه اول در مكتب 

اند!! علت تربيت صحيو و اصولی در مكاتب دینی آن است که در آنها اساساً هنوز خود تربيت صحيحی ندیده

مربی ازلی و تربيت دهنده اصلی و حقيقی افراد بشر حتی خود انبياه، خداوند متعال است که خود را در قرآن به 

ظاهراً پيروان مكاتب دینی از رهبر آسمانی  یعنی تربيت دهنده و مربی معرفی کرده است و اگرچه« ربّ»صفت 

است که به نور ارشد و هدایت خود، ابتدا « العالمين ّرب»کنند اما این تبعيّت در حقيقت تبعيّت از خود تبعيت می

های آسمانی را به راه صواب و طریق حق و حقيقت سوق داده و به لطف خا  خود آنان را الگو انبياه و شخصيت

، باشد که افراد نوع بشر به تأسّی از آنان از ظلمت جهالت و حيوانيّت است العيار انسانيت قرار دادهو نمونة کامل

ست که رفتار و گفتار و کردار و حتی کوچكترین حرکات و ا برهند و قدم در جرگة انسانيت گذراند. و این

 انی سرلوحة کتاب انسانيت است.سكنات انبياه، به هدایت ربّ

 وست ا آن حق هم ست که این دو گروه از منجيان بشریت، اختالفی چنين فاح  با هم دارند بلكهو لذا عجب ني

 شری!!بردرگم ت است و دیگری تربيت یافتة جامعه سپروردة ذات ربوبيّجز آن نتواند بود چرا که یكی دست

 ه یكی ازه گفتاعی، بجا دارد در مقام مقایسة مصلحان آسمانی با مصلحان اجتم ،این مبحث برای حسن ختامِ

ی هوس همه كس در خردسال»دارد: برگزیدگان عالم علم اشاره شود که با یك دنيا تأثر و تأسف اظهار می

اصالح جهان، و در جوا ی آرزوي اصالح مملكت خويش، و پس از ز اشوئی عالقة اصالح 

ز ئ يز  ا اصالح خود شود كه حتی بهر پيري متوجه میدپرورا د، اما خود را در سر می خا وادة

 «. يامده است

 

 علز ا حراف و وقفه در تعاليم آسما ی
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يله شان یگانه وسيروانپست که اگر تعاليم و دستورات ادیان )که به اعتقاد ا این ؛آیدحال سهوالی که پي  می

معة الحی برای جاترین راه و روش اصاند( واقعاً آخرین و کاملفساد و غيرهو نجات بشریت از انحطاط و انحراف 

باز هم شود، بشری است، پس چرا به فاصلة اندك اصالحی که پس از ظهور هر دینی در روی زمين حاصل می

هایی وجود دارد یابد آیا در تعاليم ادیان هم نقائص و نارسائیبشریت تدریجاً به سوی فساد و انحطاط گرای  می

 کند؟غيرقابل استفاده میکه پس از گذشت زمانی چند، ظاهر شده و آنها را 

دی و مانع دز گر دینابه طوری که عليرغم تمام ادعاها، در خود متدینين نيز فساد و انحراف رخنه نموده است و 

خود  ود و غيرهاکنون اجتماعات ظاهراً متدین به اسالم و مسيحيت و یهقتل و جنایت و ایجاد عدل و داد است هم

اند و ها را سبب شدهها و استعمارها و جنگعامقارة اروپا و آمریكا نيستند که قتلآیا همين مسيحيان  ؟در چه حالند

ه باسالمی  یدر کشورهارا خواری را رایج و خيانت و جنایت یا همين مسلمانان نيستند که تقلب و دزدی و رشوه

یت او ات و هداح بشر و نجیعنی اگر دین برای اصال .یهودیان و غيره اند و به همين ترتيب است حالراه انداخته

 شود.بود پس چرا منشاه اثر نمی

ایز ميال و غرابایست آلوده به اگر دین، آخرین راه حل بود، نمی بطور کلی آیا این گفتة مادیون درست است که:

شر را بسته است ن نتواناز اینكه دی»ها گردد؟ و یا به گفتة مخالفين ادیان آیا صحيو است بگوئيم: حيوانی انسان

وده و از اند، و یا دستورات  قابل اجرا نبشود که دستورات دینی یا برای بشر کافی نبودهاصالح کند پس معلوم می

ن علل و و یا ممكن است در این ميا« حلی رفت که قابل اجرا باشدپس باید دنبال راه است،تحمل بشر خارج 

یف ت  را تحرتوانند مسير خود ادیان را عوض و دستورامیند که در اثر عدم توجه بشر تدریجاً کنعواملی دخالت 

 شان بازدارند؟های عاليهنموده و پيروان آنها را از نيل به هدف

دارند چون مافوق  اگر گفته شود که دستورات دینی با تمام ظرایف و لطایفی که از نظر هدایت و اصالح دربر

آید صورت الزم می در این و شده و قابل اجرا نگردیده استاز اینرو در زندگی عملی پياده ن ،تحمل بشر بودند
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 ،های بشر گرددوجود آورند که قابل تحمل بشر بوده و مطابق استعدادها و خواستهه دستورات و تعاليم و قوانينی ب

این یكی از بزرگترین اشتباهات مكاتب اجتماعی و فلسفی است که به موقع خود در مورد نقص اساسی مكاتب 

ایم بگوئيم که: داریم که در نتيجه چنين اعتقادی در حقيقت خواستهشناسی اشاره نموده و معلوم میقی و رواناخال

ایم صفات و حاالت منفی او را ایم که بشر را تربيت دهيم بلكه برعكس خواستهبا طرح چنين موازینی نخواسته»

 «.و از اصالح  معذور بداریمساخته موجه 

 گرداند،می ا محققرث در این مورد باید به نكاتی چند که تعمق در آنها اصالت روش ادیان قبل از شروع به بح

 متوجه بود:

نها آه خود در هائی نموده و به ميل و خواستخود دخل و تصرف ،به مرور زمان بشر در تعاليم آسمانی اینكه د اول

هائی به ه شرعیو کال تی برخی دیگر، راه گریزهانمائی مصلحاز راه تأویل و تفسير و نادیده گرفتن برخی و درشت

زئی جه ظاهراً که گرچ ستا وجود آورده و از راه تحریف در قوانين آسمانی، به خيال خود تسهيالتی ایجاد نموده

محسو   ات مهم وتغيير و در بادی امر دخالتی ناچيز بوده، اما به مرور زمان همين تغيير غيرمحسو  تبدیل به یك

ت هيچ دخال گردد، که در این وضع ولوره منتهی به انحراف کامل تعاليم دینی از مسير حقيقی خود میو باالخ

 ودانيم دخل صورتی که می الوقوع است درعمدی هم در ميان نباشد ولی بنا به اقتضای نفس و غریزة بشری ممكن

 دین صورت گرفته است. استعمار و مخالفين های وسيعی از افقتصرفات بسيار عميقی با طرح نقشه

مانند ه حتی پس از تحریف تعاليم ادیان حقيقی نيز تمام آثار اصالحی آنها یكسره در جامعه از بين نرفته و ب د دوم

رود، شان از بين میاثرات قوانين ماقبل مطلقاً نابود شده و اثرات ،تحوالت مكاتب اجتماعی که پس از وضع قانونی

پس از تحوالت عظيم و تحریفات اساسی )به مانند آنچه که در اسالم و مسيحيت و نيست، بلكه در ادیان حتی 

تابع آن دین، ثمربخ   خورد( هنوز بقایای آثار مفيد و مثبت تعاليم آنان در بين افراد و اجتماعاتِ غيره به چشم می
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غو قانون، اثرات  نيز یكباره و از لحاظ اصالحی منشاه اثر است نه اینكه به مانند قوانين موضوعه قوة مقننه با ل

 معدوم شود.

تمام این تغييرات و تحریفات در ادیان ي به نفع اميال و غرایز بشری ي هميشه و بدون استثناه در غياب خود  ي سوم

انبياه و پيشوایان ادیان صورت گرفته نه در عصر خود آنان، و این یك بار دیگر اصالت امر اصالحی ادیان را 

و ا ره ر حقيقی يك دين در حال حيات و  اظر بر  ظم اعمال و امور و دستورات كه ترساند می

اند، امر اصالح دائماً رو به ترقی و قوانين آن دین بوده است و افراد نوع بشر از هدایت و رهبری او برخوردار بوده

آثار پيشرفت  رگ اسالم نيزها پس از رحلت پيشوای بزها بلكه قرنتوسعه بوده است به طوری که در اسالم تا سال

رسا د كه در و اين میهای اصالحی آن تعاليم در نوع بشر منشاه اثر بود در اجتماع مسلمين نمایان و جنبه

اصالت و ماهيت دستورات و تعاليم و اثر و ارزش اصالحی آ ها ترديدي  يست بلكه تنها در 

ده كردن آن موازين و قوا ين از ره ري فرد و اجتماع در تحت لواي آن اصول و اجرا و پيا

یعنی برحسب اینكه بعد از انبياه و  ،توا د باشددست آمده متفاوت میه علم تا عمز است كه  تايج ب

اوصياه رهبر دینی در اجتماع چه کسی باشد و خود از چه مراتب ایمان به خدا و حقيقت و دین برخوردار بوده و 

ند و تا چه حدی خود مطيع و فرمانبردار دین باشد، امر و نهی و هدایت و ماز چه مراتب عقل و علم و تقوی بهره

توان درك کرد که چرا اجتماع اثرات مختلف و متفاوت خواهد داشت و در این جا بهتر می رهبری او در تودة

هبران های کثيف خود از هيچگونه تالش در تهدید و تطميع رساليان متمادی دشمنان اسالم در راه پيشبرد هدف

اند در حالی که برعكس در مكاتب اجتماعی و مصلحين ظاهری، امر اصالح چه دینی در اسالم خودداری نكرده

 اسا  و تصورات و فرضياتِ های بیها و نظریهدر حضور مربی و چه در غياب او، چون به غير از مشتی تهوری

اند. به عنوان مثال آیا پيروان حقيقی ایجاد نموده اند و نهمحدود به ذهن بشری چيزی نيست، نه رونق چندانی یافته

برای تربيت فرد اصالً در عمل پياده شد؟ یا طرح افالطون برای تأمين سعادت بشر در قالب مدینه « روسو»طرح 
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ای به معرض آزمای  گذارده شده است که در مورد فاضله، تاکنون در شهری و اجتماعی یا الاقل در دهكده

های اجتماعی وارد بحث و گفتگو شویم؟ در حالی که در ادیان، چنانكه ذیالً اشاره تهوریسين اصالت عمل سایر

 دست آمده است.ه شود، نه یك بار و نه ده بار، بلكه صدها آزمای  با نتایج عملی مثبت و مسلم بمی

در جزئيات اصالت  دالیل و مدارك موجود،اتكاه ه نظر از تمام مراحل مذکور، قبل از اینكه بصرف ي چهارم

که تا به ي های مكاتب اجتماعی عمل ادیان وارد بحث شویم، ناگفته خود پيدا و محقق است که برخالف روش

ها و اند در هيچ اجتماعی تهورینتوانستهامروز حتی در یك مورد ولو برای مدت چند سالی هم که باشد، 

 يای بسازند اصالح جامعه و سعادت بشری، جامعة نمونه قراردادهای اصالحی خود را پياده کرده و عمالً برای

شماری روش اصالحی خود را عمالً بار، بلكه به دفعات بیادیان حقيقی در طی اعصار و قرون، نه یك بار و نه ده

 و تا هدر اجتماعات پياده کرده و لذا هم اصالت امر و هم قابل تحمل بودن تعاليم اصالحی خود را عمالً ثابت کرد

از این در حالی است که اند مند ساختهها اجتماع معاصر خود را از اصالحات اساسی و رفاه و سعادت بهرهمدت

 ،رفاه ،های اجتماعی تاکنون حتی یك نوبت هم اجتماع بشری به درك عدالت اجتماعی واقعیطرف تهوریسين

گواهی تاریت در تمام اعصار گذشته، مقارن ل نيامده است، اما به ئمعنی حقيقی خود ناه سعادت و اصالح عمومی ب

با پيدای  هر دین حقيقی و آسمانی، بشر از اصالحات عميقی چون تجدید سازمان اجتماع، تصفيه و تزکية روح از 

ها و قدرت ،آزادی از قيد اسارت ستمكاران ،برابری و برادری ،برخورداری از آسای  و عدالت ها،پليدی

یده است و ادعای اینكه طرح اصالحی ادیان به علت غيرقابل اجرا شدن و خارج از تحمل استبدادها برخوردار گرد

جهت نبود وقتی سپاه اسالم روانه بی ،بشر بودن، قابل استفاده بشر نتواند بود کذب محن بوده و مغرضانه است

 ادالت و برادری ي را بیعنی پيك مساوات و ع -سرحدات کشور ایران گردید، مردم به استقبال آن رفته و اسالم 

نظير اجتماعی و جوان در برقراری عدالت بی شهرت اسالمِ  )آوازه و ذکر خير( تيْچرا که صِ ،آغوش باز پذیرفتند

های ننگين ضدانسانی و در هم شكستن های اصيل انسانی و الغاه امتيازات طبقاتی و مبارزه با بدعتاحياه ارزش
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کرد، چنان آن را محبوب قلوب کرده بود که و پود اجتماع عربستان حكومت می ها بر تارای که قرننظام پوسيده

ای موسوم به حضير )چند کيلومتری کویت( قسمتی از سپاهيان ایران در اولين برخورد ایرانيان با سپاه اسالم در نقطه

دهد که مردم ود نشان میو این خ 1را برای جلوگيری از فرار آنها به زنجير کشيده و با زنجير به همدیگر بستند

 .2تنها مایل به جنگ با سپاه اسالم نبودند سهل است که آن را به جان و دل پذیرا بودندایران نه

حتی با مراجعه به توان نادیده گرفت نمیهرگز  یدر جامعة بشررا نق  اصالحی و سازندگی دین به طور کلی 

هاي خصوص تحوالت حاصله در سازمانه هاي مد ی بقسمت اعظم جهششود که تاریت مشاهده می

اجتماعی بشر در طی اعصار و قرون گذشته مقارن يا به د  ال ظهور اديان در روي زمين صورت 

پذیر پيشرفت و تكامل جامعه بشر نيز سهل و امكان ،افراد، اصالحتك تكچرا که در اثر اصالح  گرفته است

از ظهور یك دین و به دنبال رحلت پيشوای مربوطه، به  طوری که اشاره گردید مدتی پساست. نهایت همان

قوا ين و دستورات  ،اميال و افكار  وع بشريتدریج، به هر نسبتی که از زمان ظهور آن فاصله گرفته و 

باز هم بار دیگر بيدادگری و فساد و ظلم و انحطاط در آسما ی آن را به  فع خود تحريف و مسخ  موده، 

به طوری که عمالً مابين افكار و رفتار و گفتار و کردار افراد مذهبی با  ،اهر و رایج گردیدهميان پيروان آن دین ظ

تر از همه اینكه این بار تحریف و تحول آنقدر بطهی و تدریجی و در چندان اختالفی نيست؟! و جالب هاغيرمذهبی

های حق به جانب حكام و قيافهخصو  با تكيه بر عنوان رهبری مذهبی هقالب خود دین و در لبا  مذهب و ب

ر دین يسمریائی صورت گرفته است که هرگز پيروان حقيقی نيز قادر به تشخيص و تميز محل و موارد انحراف 

 اند و باالخره به همين علت شيرازة امور از هم پاشيده شده است.نشده

                                                 
تاريخ »زا ه و كتاب نوشتهء ميد سين تقي« از پرويز تا چنگيز»رجوع شو  به كتاب  ر1

 تقي فخر  ائي گيالني ر جلد اولترجمه محمد نوشت  مرپرمي مايكس  « ايران

اماس بو ن اين تتمب مغرضانه كه امالم را فخر  اعي  ين توان به بيو از اينجا مي ر2

  اند  پي بر خوانده و امتيالي سن بر ايران را  ر مايه شمشير قلمدا  كر ه« شمشير»

جتب سن را يگو اينكه امتيال به ضرب شمشير رمم روزگار امب اما  شمنان تتي مغز هم ب

اند  و هم  ر افتراي خو  به چيزي كه تمام  ول و ملل جز سن راه به امالم  روغ بسته

كنرد  و امرتفا ه از سن نفوذي نداشته و جامعه ملل نيز عمالا جز سن عمل نكر ه و نمي

 اند. ر صور  ضرور  براي پيشرفب  قايق از ضروريا  امب متومل شده
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ریف کيفيت تح )به غير از اسالم( و سمانیآراندگی ادیان البته الزم به تذکر است که علت اساسی ماندگی و عقب

 ینِ ده وسيلة ر یك بهو انحراف آنها در طول مدت زمان، موسمی و موقتی بودن تعاليم کلية ادیان گذشته بود که 

يم تر تعالتب باالرو به تكامل رفته و چون تعاليم آنها مخصو  عصر و زمانی محدود و معين بوده و مرا ،بعد

يم دینی ودن تعالبئی و ناکافی از اینرو و به مرور زمان به علت نارسا ،گردیدبعدی می مربوطه موکول به ظهور دین

وگردان رز آن اکم کم آن دین از درجة اعتبار ساقط شده و افكار عمومی  ،در جهات مختلف احتياجات زندگی

 ،مقص تعاليعلت ن بهخارج و  ،یعنی خود به خود از ميدان عمل .شده و عمالً در انتظار ظهور دین تازه بودند

از  صه بتوانه در این خالمنحصر به یكی دو علت نيست ک ،اما در اسالم علل تحریف .گردیدغيرقابل استفاده می

ساسی اکتفا و نكته اده ذکر آنها نام برد بلكه در پایان بحث به یكی از عوامل مؤثر اشاره نموده و در اینجا تنها ب

 شود:می

 وودفریبی مو یا خکمترین غفلت و قصور و تسا وسعت دایرة عمل تعاليم چنان است که در اسالم دقت و ظرافت و

تدریج  ایت بهست که شخص را از شاهراه هدا تجاهل در درك دستور و تشخيص وظيفه یا استنباط آنها، کافی

خالت عامل اجی به ديه احتخارج ساخته و رسيدن به هدف و مقصود را موقتاً یا دائماً به تأخير اندازد و بدون اینك

مذهبی  های محافل ظاهراًعامل تحریف مهمی به شمار رود و از طرف دیگر رقابت خارجی باشد خود از درون،

ول ط الم درهدام اسهای وسيعی که عالماً و عامداً برای اننيرنگ ها ومخصوصاً مسيحيت به رهبری کليسا و طرح

هارت مدقت و  با ،مخصوصاً بنابه علل سياسی و اقتصادی ،ير(خصو  در یكی دو قرن اخه ب)مدت چهارده قرن 

 رود.ریزی گردیده است، مهمترین علل خارجی برای تحریف در اسالم به شمار میخاصی طرح

های بعدی در غياب خود پيشوایان بود که برنامة اصالحات اجتماعی ادیان، پس از به هر حال به علت تحریف

مين رکود و تغيير مسير اصالحات بود که دستورات و تعاليم آسمانی ادیان را به نظر مدتی ظاهراً راکد ماند و ه

حال آنكه از آغاز، تحوالت اصالحی عميق و مؤثر  .گر ساختفایده و غيرقابل اجرا و غيرعملی جلوهان بینظاهربي
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پس  تعاليم گواهی روشن است.و برنامة سازندة آنها که تا مدت نسبتاً طوالنی ادامه داشت، خود بر عملی بودن آن 

توان از سابقة کار و اصالت عمل و نق  سازندگی حقيقی ادیان و امتحانات عملی مصلحين دینی به طور کلی می

دست ه های درخشان بها به طور عملی و تجربی موفقيتهای اصالحی خود تا قرنکه پس از پياده نمودن طرح

حات مزبور تا قرنها برای نوع بشر منشاه خير بوده است( اطمينان داشت و به اند )و به گواهی تاریت آثار اصالآورده

در تاريخ گواهی تاریت دریافت که با ظهور ادیان، اصالحات حقيقی در تاریت تمدن بشری صورت گرفته که 

پيدايش دين يهود و مسيحيت، مخصوصاً اسالم كه به زمان ما  زديكتر است، شواهد عينی در 

ست به یكی از کوچكترین واحدهای اصالحی دین )که از بزرگترین آمال ا طور مثال کافیبه دست هست. 

در نتيجه آثار و بقایای تعاليم آسمانی اسالم بود که تا قبل از جنگ  :رود( اشاره نمائيممكاتب اجتماعی به شمار می

تی معتبرتر از اسناد سندیّ ،تنهای آنان ی دوم، هنوز در شهر و کشور ما مردان باایمانی وجود داشتند که قوللالملبين

رسمی و ثبتی امروزة ما با تمام ضوابط قانونی و اجرائی گوناگون مربوطه داشت، اما پس از جنگ جهانی دوم با 

ورود سربازان متفقين و تما  شرق با ملل غرب ظاهراً متمدن و اعتماد بيجا نسبت به صحت عمل وجدانی برخی 

م آخرین آثار و بقایای تعاليم دینی و از بين رفتن ایمان قلبی و با فریب خوردن به تمدن به علت انهدا ،از آنان

و  كذائی تغيير ايمان دينی به وجدان اجتماعیکذائی، اعتماد مردم از همدیگر سلب شد و از برکت 

امروزه حتی با  به طوری که ،سلب اعتماد از دین و تكيه بر تمدن، باالخره شرایط غيرقابل تحملی به وجود آمد

تواند به حق مشروع و قانونی خود رسيده و خود و اجتماع را از گزند وجود اسناد رسمی و ثبتی نيز کسی نمی

 خيانت بر امانت مصون بداند!
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 بخش دوم

 «وجدان و اخالق قراردادي»وجدان و اخالق در مكاتب اجتماعی يا 

 

 يك اشت اه بزرگ

قی و رویم به سراغ وجدان مورد بحث در مكاتب اخالاز وضع موجود، میدست داشتن این اطالعات در حال با 

 تربيتی و وجدان مورد بحث ادیان.

 ست که: ا ان است ایننها در مكاتب اجتماعی موجب اشتباه ظاهربيآنچه بي  از همه تهوری

ازین اخالقی و نيروی انسان با صفات و استعدادهای عالية موجود در نهاد و فطرت خود و با پيروی از اصول و مو

تواند خود و همنوع خود را به طریق راستی و درستی هدایت کرده و جامعه را اصالح نماید و با می« وجدانی»

آميز امور وجود چنين امكاناتی احتياجی به دین و رهبران دینی نداشته و خود قادر به اصالح و ادارة مسالمت

اند که در آثار و تأليفات خود، احياه و مربيان اجتماعی سعی کرده زندگی و روابط اجتماعی است، یعنی معلمان

گر ساخته و از این طریق اصالح بشر پذیر جلوهوجدان و حتی ایجادش در نهاد افراد بشری را امری سهل و امكان

 ینه اد و بممكن و کافی تلقی نماین« وجدان»را به وسيلة عقل و فكر خود و با نظارت قاضی درونی مفروضی به نام 

لوحان و نياز بدارند و بنمایانند، و عجب آنكه چه بسيارند سادهوسيله بشر را از تعاليم ادیان و رهبران آسمانی بی

سهل و  ،و مباحثات هاهو نوشت هافریب ظواهر امر را خورده و همه چيز را در کتابزودباوران و ظاهربينانی که 

پذیرند، اما برعكس همين ل و تحقيق دربارة موضوع، بدون مقاومت میممكن یافته و به علت عدم تفكر و تعق

« وجدان»گيرند تا آنجا که عنوان افراد در صحنة واقعی زندگی طی تجربيات ممتدی، خالف موضوع را نتيجه می

، شناسی و روحيّون و حتی مادیون استکه از نظر اصالحات اجتماعی مورد استناد مكاتب مختلف تربيتی و روان
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در عين حال که موضوع مهم و قابل توجهی است، اما در شرایط کنونی، باید اعتراف نمود که عمالً ارزشی بي  

 از یك نيروی خيالی ندارد.

ص کنند که تشخيخصو  مادیون چنين وانمود میههای علوم تربيتی و بشناسی، فلسفه و رشتهپيروان مكاتب روان

اد ین استعداا وجود وجدانی در مورد آنها، در هر انسانی بالفطره ممكن و بنيك از بد و حسن از قبو و قضاوت 

ت صحيو تربي وکمك تعليم  هتشخيص و تميز درونی، به هيچگونه مصلو خارجی و رهبر دینی احتياجی نيست و ب

عالوه  و بهداشت توان به ندای وجدان، افكار عمومی را از گرای  به بدی و تجاوز به حقوق دیگران بازافراد، می

ها، قادر ها و مشاورهقلخطا و اشتباه کند، قوانين موضوعه به وسيلة ع ،در مواردی که این استعداد اصالحی درونی

عای خود بر مد است از تجاوز افراد جلوگيری کند و در این مورد سير تكامل تدریجی مدنيت بشری را شاهدی

 وای درونی باالخره جامعه بشری با اتكاه همان استعداده ادهند که گرچه به کندی پي  رفته است امقرار می

ل ئيت ناانسان وهای عقلی و ندای وجدانی خود، مراتب توح  را پشت سر نهاده و به مراتبی از مدنيت قضاوت

ود خفی است، الق عرآمده است. اما همين تكيه به قانون عالوه بر اینكه خود عالمت فقدان قدرت اجرائی در اخ

های مدندر کلية ت «زندان»های بسياری به بار آورده که از آن جمله است تشكيل سازمانی به نام ر گرفتاریبرای بش

 .بشری

 

 ز دان يا مدرسه جنايت

های بشری عالمت ناتوانی و نارسائی تربيت اجتماعی بوده و در حقيقت زندانی کردن به وجود زندان در تمدن

د شروری است که جامعه آنها را تربيت نكرده یا نتوانسته است تربيت های افرااز مزاحمت نمنظور خال  شد

ها و طور در سایر تمدنها سلطه اسالم بر امپراطوری وسيع اسالمی و همينصورتی که در مدت قرن در .کند

های آسمانی، سازمانی به نام زندان وجود نداشت. )مگر در مواردی که بنابه دخالت عوامل اجتماعی مدنيت
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ست ا خود عالمت آن (های بشریدر تمدن« زندان»وجود )دی، خالفت به حكومت تبدیل گردیده است( این چن

بحث در مكاتب اجتماعی به تنهائی از عهدة اصالح و تربيت فرد و اجتماع که وجدان و اخالق مورد 

ق قراردادی اعتماد ست که چون به وجدان و اخالا های بشری یكی هم اینو لذا از نقاط ضعف تمدن آيدبر می

هایی نظر از سایر ابتالئات و گرفتاریاند که صرفاند، متوسل به زندان شدهننموده و از عهدة تربيت افراد برنيامده

تبدیل محيط زندان به محل تربيت دزد و جانی و  ،امروزه زندان به بار آورده است، یك اشكال اساسی آنکه 

باشد به طوری که هر زندانی بعد از سپری کردن می« مدرسة جنایت»زندان به تبدیل  «نيكسون»گانگستر و به قول 

دورة زندان، با تجاربی بيشتر و مهارتی افزونتر وارد اجتماع گردیده و این دفعه به علت آشنایی بيشتر با فوت و فن 

نامه زند. هفتهگران میهای گریز از چنگ قانون، با خيالی راحت دست به تجاوز دیتر با راهکار و آشنایی کامل

هاي آمريكا ز دان»های آمریكا شرح نسبتاً مبسوطی تحت عنوان ، دربارة زندان«تایمز»معروف آمریكایی 

 : استمنتشر نموده  و در آن به مشكالت ناشی از زندان اشاره کرده  «مدرسة جنايت است

 درسة جنايت خوا ده استهاي آمريكائی را مريچارد  يكسون، رئيس جمهوري آمريكا، ز دان»

هر ساله  است، چه ر دادهو این واقعيتی تلت است که مقامات قضائی و مردم آمریكا را به طرز عميقی تحت تأثير قرا

 کنند.تری پيدا میناكها از مجرمين بيشتری پر شده و وضع اسفبا افزای  ميزان جنایت در شهرهای آمریكا، زندان

گذرانند و به این ترتيب های مختلف آمریكا به بدترین شرایط زندگی میدر زندانزندانی  426000در حال حاضر 

اولين بار است که توجه دولت ل انسانی و سازندة آمریكا در حال تباه شدن است و تازه برای فعاقسمتی از نيروی 

سخت و ماشينی،  زندگیِ هر روز ،چه ،به آنها معطوف شده است تا شاید بتوانند راهی برای نجات این مردم بيابند

رتبه از قاضی عالی 23افزاید... به تازگی هيهتی شامل های زادة بيكاری بر تعداد آنها میها و عصبانيتو عصيان

های آمریكا بازدید کرد و وضع زندانيان را مورد بررسی قرار داد. آنچه این هيهت ایاالت مختلف امریكا از زندان
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به وضع زندانيان ای از قضات تقاضا کردند بالفاصله برای بهبود بخشيدن ود که عدهدید و شنيد، چنان اسفناك ب

 اقدامات عاجلی به عمل آید.

چه، ها جریان داشت. بود که در این زندان فساد اخالقیآنچه بي  از هر چيز وحشت قضات را برانگيخته بود 

و همه در اثر همنشينی با مجرمين  شده اناغلب ز دا يان، جوا ان  ورسی بود د كه به تازگی وارد ز د

گردند... هر ساله تر از پي  به اجتماع بازمیتر و تباهپرسابقه، راه و روش انواع و اقسام جنایت را آموخته و آلوده

رسد ولی هيچكدام به مرحلة اجرا کتاب به طور متوسط برای بهبود بخشيدن وضع زندانيان به چاپ می 500

جوان كمتر از بيست سال  100000مطابق آمار صحيح فراموشی سپرده شده است...  بوته بهدرنيامده و 

(teen-ager) ....های جرم مجرمينِ در حال حاضر در بين مجرمين باسابقه و قديمی ز دا ی هستند

گيرند...زندانی را به یك سلول با دو کوچك و ناچيز نيز در کنار مجرمين درجه یك قاتل و خرابكار قرار می

باشد. هم سلولی زندانی جدید ممكن است دارای کليه انحرافات فرستند که دارای دستشویی نيز میتختخواب می

 باشد و اینجاجنس باز و غيره ا يك هميجا ی اخالقی بوده و سابقة بسياری در جنایت داشته باشد از جمله، 

در زندان  گردد.ت آموخته میو درس جنايشود ست که تما  مجرمين کوچك با چنين اشخا  آغاز میا

خواهد از مواد نيز پول یكی از عوامل مهم برای تأمين آسای  است. اگر زندانی پولدار باشد هر آنچه که می

شوند و گيرد. زندانيان مافيائی از این عدة پولدار محسوب میمخدرة قاچاق تا خوراك خوب در اختيارش قرار می

گذارند، زندگی حسابی در اختيارشان میرسند و پول بیه آنها میب افراد سنديكاي جنايتاغلب چون 

فرسای روحی و جسمی بسيار ای دارند ولی زندانيان فقير وضع اسفناکی دارند و تحت تأثير فشارهای طاقتآسوده

 1«قرار دارند...

                                                 

نام  احالعا ترجم  اين مقاله  ر روز ر1
24101349

13396

//
 به چاپ رميده امب. 
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 قا ون بشري و قا ون آسما ی

در  ائی الزمرت اجرری و تكيه بر آن عالمت عدم قدهای بشبه طوری که قبالً اشاره گردید وجود قانون در تمدن

كه در دارد، بلنوجود  اخالق عرفی و اجتماعی است اما این نه به آن معنی است که در سيستم حكومتی ادیان قانون

الفات ، اختشتهجود داادیان حقيقی نيز قانون هست اما قانونی که در دین است با قانونی که در عرف و اجتماع و

اینكه  ا بدونارد: قانونی که در عرف وجود دارد در حقيقت کاری جز تحميل و زورگوئی ندارد زیراساسی د

ورتی داند در صات میبه تربيت صحيو و اصولی افراد بپردازد، در قبال هر تخلفی آنها را محكوم به مجاز جامعه

عاليم وسيع و ته اتكاه بتدا بميان باشد، ا یعنی قبل از اینكه پای قانون در ،که در دین مسهله کامالً برعكس این است

کاری یفت درجه ظره و در تربيت او به نهایها قبل از تولد تا لحظة مرگ زیرنظر گرفتای، فرد را از سالجانبههمه

های تی نسلحپردازد به طوری که قبل از اینكه شخص پا به عرصة حيات بگذارد از طریق راهنمائی والدین و می

ق  بيت او ندر تر ونه توارثی او را که مهمترین و مؤثرترین عامل در تكوین استعدادهای وی بوده ماقبل، زمي

ردار فتار و کرعم از اساسی دارد، بهبود بخشيده و بعد از تولد نيز، با عطف توجه خاصی به محيط تربيتی وی، ا

يق خود راقبت دقما تحت ناصر زندگی او روالدین و انتخاب دایه و پرستار و کيفيت تغذیه و غيره، کلية اجزاه و ع

به  ها باز کسی اصالح نشده و قصد تجاوزها و راهنمائیها و مراقبتدهد که اگر پس از این همه نظارتقرار می

 ،آوردیمه عمل بحقوق دیگران داشته باشد، در این صورت با وضع قوانين خاصی از انجام مقاصد او جلوگيری 

دت هر چه شه و بده نشآن  قام تنبيه و مجازات برخالف قوانين عرفی، متوسل به زندان و امثالدر این مورد نيز در م

 کند.د میمعه ایجادر جا تر برای بيداری مجرم و تنبه جامعه، سد محكمی در مقابل نفوذ و تأثير افراد ناصالوتمام

حق و به عنوان وسيله اين ترتيب در اديان، قا ون مربی بشر  يست بلكه در مقام احقاق  هپس ب

های بشری، جامعه بدون اینكه به تربيت افراد صورتی که در کلية تمدن درشود، تن ّه از آن استفاده می

زند. به عبارت بپردازد و آنها را در شهون مختلف زندگی راهنمائی کند، در مقابل هر خالفی دست به مجازات می
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استعانت قانون، دلخوش بوده و آرام  ظاهر ه هری و صوری، باصالحات ظاه دیگر، عرف و مصلحين اجتماعی ب

اما مصلحين  جز آن  دا ند و جز آن  توا ند، ه زيرا كه بنمایند، میو به همين اکتفا رده فرض ک« اصالح»را 

 ردهآسمانی بر آن اصالح صوری و آرام  ظاهر وقعی ننهند بلكه اصالح واقعی را از باطن شروع و به ظاهر ختم ک

کنند، میدانند و بر اصالح ظاهر اعتماد نمیمنشاه اصالح حقيقی را ها سلطه و حكومت حق و حقيقت بر دلو 

حتی اعمال خير ظاهري را كه متكی بر  يّات صحيح و اصولی و قصد قربت و اخالص   اشد، 

ه در جهت نيست ک. بیدا ند كه در ل اس خير پنهان شده استمیپذير د بلكه شري میخير مطلق  

ه زيرا تنها مما عت از ظهور فساد )كه قوا ين عرفی كاري ب شودتمام جوامع، قانون با شكست روبرو می

همه این مسهله مطرح است که: چگونه تربيت کنيم  بلكه در ادیان، قبل ازكند( راه چاره  يست جز اين  می

بر  ،ی است که اریكه سلطنت قانونصورتی عمل حتی از فكر شخص خطور نكند؟! و این تنها در هکه نيات سو

ها مستقر شده و نه تنها ناظر بر اعمال مردم باشد بلكه کوچكترین تغييرات نيت انسان را نيز دقيقاً تحت نظر دل

دين كه  به غير از ،و اين چنين ضما ت اجرائی بصير بر احوال درو ی و اوضاع بيرو یگيرد، 

پيشگاه خداو دي )كه عليم بذات الصدور: عالم به متكی به ايمان به خدا و درك مسئوليت در 

توا د وجود داشته باشد، در هيچ مكتب تربيتی و قاائی ديگري  میست( میا هاآ چه در سينه

 باشد.

و آرام  ظاهر را به خيال خود  هاصالح ظاهر دلخوش شده گفتيم مصلحين اجتماعی به کمك قانون ظاهری ب

لوحانی که آرام  ظاهر و امنيت صوری در بالد غرب را ساده د زودباوران وکنند و چه بسيارنمیاصالح فرض 

مگر  .«آرامشی قبل از طوفان است»نظران این امنيت ظاهری در حقيقت بينان و صاحبباریكبرای باور دارند اما 

از هر  دهد وها که در کشورهای غرب روی میها و جنایتها و خيانتها و کشتارها و سرقتاین همه قتل

ه آورد، مؤید این حقيقت نيست که امنيت غرب بو امنيت ظاهری سربرمی چندگاهی از البالی این آرام  صوری
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استناد وجدان اجتماعی و قانون مدنی یك امنيت کاذب است؟! و همه روزه در مطبوعات ماجراهای دلخراشی از 

ن غرب متأسفانه رو به تزاید است. وقوع این نوع شنویم که در کشورهای متمدها را خوانده و میها و جنایتقتل

ی که در عمل پياده شده و به معرض اجرا بتواند طست که قدرت و نفوذ قانون، آنهم به شرا حوادث معرف آن

توان وسيله قرار داد. مینظاهر اثر و نفوذی نداشته و قانون را به عنوان تربيت و هدایت افراد در جز ه گذارده شود، ب

مطبوعات جهان گزارش دادند راهزنان مسلو کاميون حامل حقوق کارمندان یكی از کارخانجات  1971  در مار

به سرقت بردند و قبل را شدند حمله کرده و بي  از یك ميليون دالر پول نقد لندن که با افراد مسلحی محافظت می

الزم نيست برای  ،به غارت بردندرا نگفتی بود که راهزنان به قطار لندن حمله برده و مبالن ه 1963از آن در سال 

خواننده  را گرفته و در دست اثبات مدعا وقت خواننده را بيهوده تلف کنيم بلكه به عنوان شاهد زنده کافی است 

ترین کشوری که به نظر ظاهربينان مهد پرورش صحيو اطفال و نوجوانان بوده و مرکز ثقل حكومت متمدن

انگيزی که به علت ضعف قانون در زنيم تا از ماجراهای حيرتبقدم  ،یعنی انگلستاندر جهان است، « دموکراسی»

تمدن پی به ماهيت کشورهای دیگری که از لحاظ  دهمدهد آگاه شویم و از این روی می« ترین کشورقانونی»

 1971در ماه مه  اند پی ببریم. به طوری کهقرار گرفتهو سوم طرح و اجرای قانون مدنی بعد از آن در ردیف دوم 

بود که خبرگزاری فرانسه ضمن تفسيری به تفصيل دربارة ناامنی موجود در انگلستان بدین شرح که سرتاسر اروپا و 

 اشاره کرد:را فرا گرفت آمریكا 

های اخير قتل و جنایت سرتاسر اروپا و آمریكا را فراگرفته و گوئی ميزان جنایت با پيشرفت تمدن رابطة در سال»

معروف شده. در « بهشت جنایتكاران»م دارد که در این ميان انگلستان در بين کشورهای اروپائی تحت عنوان مستقي

پنجاه و هشت ميليون ليره به سرقت بردند و پليس مجهز انگلستان با تمام  ،سارقين انگليسی با مهارت 1969سال 

یك ميليون و پانصدهزار  1970بين رفت. در سال  ميليون ليره از 47ميليون ليره را کشف ولی  11هشياری خود تنها 

قتل و دزدی و جرائم دیگر در انگلستان ر  داده است که این رقم به طور نسبی در سرتاسر کشورهای اروپائی و 
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صورت  یها به وسيلة جوانانآمریكائی به صورت وحشتناکی رو به ازدیاد است. در اطراف لندن نيمی از دزدی

ها در تعطيالت تابستان یعنی سال بوده است و از اینرو قسمت اعظم سرقت 14صد آنها کمتر از گرفته که سن ده در

های قالبی و گيرد. تقلب در اسناد و کالهبرداری و صدور چكآموزان متمدن انگليسی صورت میبه وسيله دان 

ه بازرگانان بریتانيا خسارت وارد ميليون ليرة انگليسی ب 5بالن بر  1970های دزدیده شده در انگلستان در سال چك

فروش این مواد برای کسب پول رو به  و معتادین به مواد مخدر و خرید عدادساخته است. همزمان با این تخطی ت

اند. با نفر به جرم حمل این مواد دستگير شده 3000فقط در شهر لندن  1970افزای  رفته به طوری که تنها در سال 

و شهر داده های قبل تا حدی کاه  یافته، معذلك رقم قابل توجهی را تشكيل نسبت به سال اینكه ظاهراً آمار قتل

شود و خانه دستبرد زده می 220. در لندن روزانه بالن بر دهدقرار میمقام اول در در بين شهرهای انگلستان را لندن 

ز شب و روز در تالش هستند اما در رود و با اینكه در انگلستان یكصدهزار پليس مجهاتومبيل به سرقت می 200

انگلستان تحميل نموده است، آوری را بر دوش ملت برابر سيل تخلفات با انبوه پليس که وجودش هزینة سرسام

تربيت اطفال و جوانان معروف شده، اما  دمعذلك کاری از آنها ساخته نيست و با آنكه ظاهراً کشور انگلستان به مه

با دستبرد سارقين انگليسی به قطار پستی  1963رگترین ماجرای سرقت در جهان در سال دانيم بزکه می به طوری

پليس انگلستان توانست دو نفر از سارقين قطار مذکور را  ،ها تالشلندن صورت گرفت و با وجود سال يگالسكو 

ندن فرار کند و یا ماجرای توانست از زندان ل« رونالد بيگز»دو به نام  دستگير کند ولی در کمال سهولت یكی از آن

شمار مراقبان و نگهبانان توانستند جام در برابر خيل بیسارقين آور سرقت جام جهانی فوتبال در انگلستان که شرم

گا گسترهاي لند ی دست كم در هر ماه گردد! را بربایند، افتخار این قهرمانی نيز به این کشور نصيب می

ها ليره پوش حامز پول دست رد زده و ميليونهاي زرهيونهم در روز روشن به كام بار آن يك

ترين قتلهاي قرن  يز متعلق به كشور . از طرف ديگر افتخار قهرما ی در فجيع1بر دبه سرقت می

                                                 
 ر قل  كشورهاي متمدن كره « پوشكاميونتاي زره»توجه خوانندة محترم را به وجو   ر1
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دو جنایتكار انگليسی عدة زیادی از زنان و کودکان را در انگلستان تحت  1966ا گلستان است كه در سال 

ی است که پس از یهايدند و افتخارات پليس انگليس در این ميان مربوط به موفقيتشكنجة شدید به قتل رسان

 69بي  از  1969کنند به طوری که در سال تالش و کوش  زیاد تعداد محدودی از جنایتكاران را دستگير می

رد در شجاعت و . ناگفته نماند که پليس انگلستان و مأموران اسكاتلندیا1درصد از جنایتكاران را دستگير کردند

های این کشور از افتد که دادگاهمهارت و هوشياری در سرتاسر جهان زبانزد خا  و عام است و اغلب اتفاق می

 2«کنند... پایان گزارش خبرگزاری فرانسهبامداد تا نيمة شب )!( کار می 6ساعت 

البته   یكدیگر هستند.نگهبان و مصلو  ست که: در دین همها یكی دیگر از مزایای قوانين دینی بر قوانين عرفی این

از نظر دینی کسی حق ندارد به اسرار دیگران کنجكاو شده و استراق سمعی یا بصری کند، اما به محن مشاهدة 

عمل خالف در یك فرد، هر کسی موظف به سعی و اقدام در اصالح او است و به این ترتيب، با وضع یك برنامة 

هم دیگر متصل ه های زنجيری ب، افراد جامعه چون حلقه«منكر از به معروف و نهیامر »تربيتی همگانی در قالب 

در حالی که چنين همبستگی  .شودگردیده و همه کس در اصالح جامعه به قدر امكان و قدرت خود مؤثر می

آن )حتی به امروز هرگز نبوده و جز در مكاتب دینی، شبيه  اصالحی در هيچ تمدن و فرهنگی از بدو آفرین  تا

از تخلفات، وظيفة اصالحی را حداقل واحد اصالحی( وجود ندارد و هيچ قانونی قادر نيست که در عين نهی افراد 

در افراد جامعه به وجود آورد و همه را تحت کنترل همگان قرار دهد در حالی که قوانين موجود عالوه بر اینكه 

اساساً بلكه الفی مشهود نشود قانون اظهار وجود نتواند کرد، نظارت بر ظاهر امور دارند و در مواردی که جرم و خ

شاکی در بين نباشد هرگز قانون قادر به جلوگيری از تحميل  ، فردیددر مورد ضررها و خسارات فراهم وقتی 

د )که غيرمستقيم تحميل بر پيكر اجتماع است( نيست و از این لحاظ نيز ضعف قانون در موارد فر چنين خسارتی بر
                                                                                                                                                           

امنيب سنان محصول وجدان اجتماعي مور  قبول مرا ه لو ران و زو براوران امرب جلر  

 كنيم.مي

قانون و اغماض جبري پليس نسبب بره  باز هم توجه خوانندة محترم را به عفو قتري ر2

 نمائيم. رصد بقي  جنايتكاران انگليسي جل  مي 31

 نعكس امب.ماحالعا   13504اش  ر شمارة عين خبر  ر مطبوعا  جتان و ترجمه  ر3
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کنيم که در میسرویس خبرگزاری فرانسه اشاره  1971شماری روشن است. به عنوان مثال به گزارش ژانویه بی

های قانونی و نفی خود قانون به نكات حسا  اشاره نموده است: مورد فرار معتادین انگليسی از زیر بار مسهوليت

دولت  1968ميرند. در سال به هروئين میروزی یك نفر در لندن و ده نفر در نيویورك به علت اعتياد ».... 

های جدی طرفداران انگلستان با وضع قانونی، مصرف هروئين را ممنوع ساخت اما در برابر مشكلی از مخالفت

برای آزادی مصرف « ليدی واتون»ماریجوانا قرار گرفت تا آنجا که یكی از نویسندگان معروف انگليسی به نام 

مجله معروف تایم در یكی از « ليدی واتون»ی منتشر ساخت و حتی تحت تأثير مقالة اجوانا( مقالهحشي  )ماری

ی به امضای اای تقاضای آزاد شدن استعمال ماریجوانا را نمود و اعالميهضمن مقاله 1971های اول سال شماره

آ كه رد بیتوان از آ ها تخطی كتمام قوا ينی كه می»نفر انگليسی با چنين مفادی انتشار داد:  2000

آنكه زیانی به کسی رسد هر روز یك معتاد انگليسی به و اینك بی «زيا ی به كسی رسد، قابز استهزا است

 «.ميرد... پایان گزارش خبرگزاری فرانسههروئين در لندن می

ینكه اگردد که ضعف قانون بشری تا به حدی است که بدون با توجه به نكات فوق در کمال وضوح معلوم می

ر واند اظهاهای متخلفين بتمكان جلوگيری از خسارات خصوصی را داشته باشد و بدون اینكه در برابر مخالفتا

اهربينان ظآورد به طوری که از نظر وجود میه وجود نماید، وسيلة تباهی افراد جامعه را در اثر ضعف خود ب

زند از لحاظ ی که  فرد به خود میضرر زیان متوجه غير گردد و ،شود که از عمل شخصموردی تخلف ناميده می

 قانون قابل تعقيب نيست.

حال با توجه به  قاط ضعف اساسی قا ون عرفی، اگر بگوئيم كه قا ون عرف كر و كور است و 

ايم چرا كه عجز و البة ضعفا را  شنود و حق را ب يند و در سخنی به  احق  گفته ،گنگ و الل

اش در هر اجتماعی اقويا هستند وضع كننده و اجرا كنندهاحقاق حق دچار لكنت شود زيرا كه 

و اقويا هرگز اجازه  دهند كه چشم و گوش و زبان قا ون باز شود و بر عليه آ ان و بر له ضعفا 
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قانونی که پرور و عاجزكش است: منشاء اثر گردد. به همين علت است كه قا ون همواره قوي

الحيل زیر بار کيفر خيانت و جنایت نگ آن فرار کرده و با هزاران لطایفتواند از چهرکسی با تظاهر به جنون می

توانند آن را به نفع خود تعبير و تفسير کنند و برای درهم کوبيدن خود نرود، قانونی که اقویا خيلی به سهولت می

سای  برای آامنيت و ای از آن استفاده کنند، در تأمين ن حق ضعفا، به عنوان حربهبودتوان ناتوانان و از دست ر

المللی دوم و بيداری ملل این همه که در جهان امروز پس از جنگ بين !بشر چه اثر و ارزشی تواند داشت؟

جانبه شروع شده و زجّه يت همهو طرد و محكوم کردن آنها محكوم« استعمارگران»و « استعمار»مانده دربارة عقب

باشد یعنی مگر دست بشر نمیه مگر نتيجة همان قانون وضع شده ب و نالة ملل ضعيف از دست اقویا بلند گردیده،

در لبا  دیگری ظاهر و از مجرای « قانون»های حيوانی خود غير از لبا  استعمارگران در تحميل خواسته

خود اولين  يسقراط  يبرند؟! و جای تعجب نيست که اولين مدافع قانون های ملل را به یغما میغيرقانونی ثروت

از زندان آتن حاضر به فرار  انی آن شد: مگر سقراط نبود که در مقام تعظيم و تكریم قانون به نفع اجتماعقرب

نگردید و خود را محكوم به زوال نمود؟ ولی آیا با یك قربانی، احترام قانون اجتماعی تثبيت گردید؟! و آیا پس از 

 د؟!سقراط همة مردم آتن تبعيت از قانون را بر خود فرض دانستن

هر قوم که بدانيم آید اگر فرض شود که قانون به تنهائی ضامن رفاه و سعادت اجتماع گردد، قبل از هرچيز الزم می

های باستانی و آداب و رسوم اجدادی، به یك نوع ای و سنتمقتضيات محيطی و منطقه برحسب و هر ملتی، 

وجود آورده است. در بين این همه ملل ه ب یاحتياجات خود قانون او متناسب بکرده خصوصی عادت ه زندگی ب

توان طوری انتخاب کرد که شامل حال عموم ملل جهان باشد و در عين حال افكار عالم کدام یك از قوانين را می

المللی تا به امروز که از بدو پيدای  تفاهم بيناست همين نقص خاطر به تر سازد؟ هم نزدیكه ها را بعمومی ملت

وجود نيامده است ه ب ،فيد مشترکی که شامل حال کليه ملل یا الاقل اکثریت قابل توجهی از آنان شودهرگز قانون م

نمودند تا هماهنگی قوانين در بين ملل را به صورتی ها متفكرین اجتماعی در این باره سعی و تالش میو مدت
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ال در عمل پا به عرصة وجود نگذاشت، نظر از اینكه هرگز چنين طرحی از عالم خيد اما صرفایننمطرح و بررسی 

المللی را ایجاد و قوانين مشترکی را پيشنهاد نمودند، تا های بينبعدها که طرفداران این فكر موقعيتی یافته و سازمان

شاعر و متفكر « دانته»مدتها از اجرای طرح بازماندند. بيجا نخواهد بود به سابقه امر اشاره شود که از قرن چهاردهم 

این  ،اليایی قبل از همه به فكر ایجاد سازمان مشترك ممالك مسيحی افتاد که به علت اختالف نظرات عميقایت

از سالطين فرانسه طرح تشكيل ملل اروپائی را پيشنهاد نمود بعد یكی طرح هرگز از عالم خيال پافراتر نگذاشت و 

برای حف  صلو دائم « های غالبدولت»که آنهم هرگز جامة عمل نپوشيد و بعد از شكست ناپلهون بناپارت 

( به ابتكار رئيس 1920ای نرسيد و پس از جنگ اول جهانی )تشكيل دادند اما به نتيجه« وین»ای در شهر کنگره

فعاليت داشت اما به علت سوهاستفادة  1927جمهوری وقت امریكا، جامعة ملل به صورت ابتدائی تشكيل شد که تا 

در  ،رو به شكست و اضمحالل رفته 1932اعتمادی دول قرار گرفته و از سال سوهظن و بیاقویا برعليه ضعفا مورد 

 1945اموال آن به سازمان ملل متحد واگذار گردید. سازمان ملل متحد در سال  1946عمالً منحل و در سال  1939

 روز موجودیت خود راوجود آمد که گرچه ظاهراً تا به امه های بشر از شر جنگ و تثبيت صلو ببرای حف  نسل

های خود به طور رسمی ای که اقویا برای به کرسی نشاندن خواستهبه علت سوهاستفادهحف  کرده است اما امروزه 

جز موارد استثنائی )از قبيل اعزام نيرو به کره و پليس صلو به ه المللی نمودند و از آنجا که باز این اجتماع بين

( در سایر موارد خاصيت وجودی این 1964و به قبر  در  1960کنگو در  و به 1956منطقة کانال سوئز در 

معرض  دراما  ،المللی از حدود طرح پيشنهاد و توصيه تجاوز نكرد ولو وضع قانونی هم صحيو بودهمرکزیت بين

که  1971المللی نسبت به آن حاصل گردید به طوری که در سپتامبر ف در معتقدات بينعسال به سال آثار ض ،اجرا

یافت در مطبوعات جهان به نظر انتقادی بيست و ششمين اجال  مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشكيل می

بوعات نام انگيز از این مرکزیت در مطبا لحنی تأسف کهمنتشر گردید  ایمقاله ،المللینسبت به این مرکز قانون بين

روزنامه طبوعات روز نظر اندازیم: در همان روزها در مبه بسيار بجا خواهد بود که در این مورد  ،برده شده است
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اطالعات 
29650

13602

//
دبيرکل سازمان ملل متحد این عبارت با حروف درشت در صفحة اول منتشر  «اوتانت»از قول  

و در شمارة  «سازمان ملز متحد در آستا ة ورشكستگی است»گردید: 
30650

13603

//
 شرگزاه در همان نشری 

پارلمانی که کارش فقط توصيه »یا « مجمع عمومی سازمان ملل متحد»جامعی از طرز کار این سازمان تحت عنوان 

کند اما نسبت به اجرای آن ضمانتی بر عهده ندارد. منتشر گردید یعنی سازمانی که فقط قانون وضع می «است

قانون ساخت فكر بشری است و عجب این است مفهوم این عبارت در حقيقت شامل یكی از موارد نقاط ضعف 

هزینة سنگينی که بر دوش کشورهای عضو آن تحميل شده است، تمام اثر که هنوز این مرکزیت با وجود 

شمارة اخير نقل کنيم که : هر یك از  گزارشو بد نيست از همان « اجرا»نه « توصيه»اش عبارت باشد از وجودی

پردازد یعنی به حساب های این سازمان میریال بابت هزینه16حد هر سال حداکثراتباع ممالك عضو سازمان ملل مت

شود )که ریال به عنوان تأمين هزینة آن پرداخته می16ساالنه پرجمعيت سرانة هر یك از افراد عضو این سازمان 

الك قوی بر سازمان کم اعمال نفوذ ممست که کما آورد( نكتة قابل توجه اینوجود میه آوری را برقم سرسام

طور غيرقابل انكار ه خود بهخودب« حكومت قانون بر ضعفا به نفع اقویا»اصل است که ملل متحد به حدی علنی 

در مطبوعات  ،مقارن بيست و هفتمين اجال  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1972در سپتامبر  ،گرددثابت می

به گزارشی روزنامه اطالعات باز  30/6/51 ي 13907شماره از آنجمله در  .جهان انتقاداتی علنی صورت گرفت

سازمان ملل متحد  ،هاابرقدرت»ه بود: شدکه با این عنوان شروع  مناسبت سالروز اجال  مجمع عمومی انتشار یافت

تحميل  المللی نيز علناً و رسماًو سپس در متن در مورد تحميالتی که اقویا حتی در مرکز قانون بين« اندرا فلج کرده

اشاره نموده که این حق مخصو  اقویای ملل است و « حق وتو»اند، عالوه بر جهات مختلف تنها در مورد کرده

رجحا شان صرفاً از  ظر قدرت جنگی و كثرت اسلحه و وسايز ا هدام  وع بشري است  س ت به 

 یسد:نوو در این مورد می ا دتري قرار گرفتهمللی كه از اين لحاظ در سطح پائين
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كه اين های بزرگ جهان واگذار شده، اميد را برای حل هر مشكلی به قدرت« وتو»که برای  اختياراتی»

از بين برده است... متأسفانه منافعی داشته باشند،  ها  س ت به آن حساسيت و يا در آن موردقدرت

و با  ا دد كردها ها بدون كوچكترين بيمی از سازمان ملز متحد آ چه خواستهابرقدرتتاکنون 

که هميشه مورد « حق وتو»اند. اند، آن را باطل کردهملل را نپسندیدههرگاه تصميمات سازمان  «حق وتو»استفاده از 

اند به سازمان ملل پرستيژ و قدرت الزمه را ببخشند، خواستهانتقاد صاحبنظران سياسی و کسانی بوده است که می

تاکنون بارها تصميمات مهم و نهائی سازمان ملل متحد که به ذائقة  بكلی فلج كرده است.این سازمان را 

غایت ضعف این  و سپس در مورد« اثر مانده است...ی آنها بی«وتو»های بزرگ خوشایند نبوده است، با قدرت

توا د گاه موجب شگفتی است كه حتی سازمان ملز متحد  می».... نویسد: المللی میسازمان بين

رحما ه مردمش را به كشور كوچكی چون اوگا دا و يا ديكتاتوري را كه بیرئيس جمهوري 

... چهارمين دبيرکل سازمان ملل متحد، برد، مهار كندبند د و آ ها را گوش و سر و بينی میچوب می

باید کاری کرد که به نحو احسن از  اين سازمان بالاثر و بالاستفاده ما ده استگوید: کورت والدهایم، می

ای برای سازمان ملل وجود بينم با موقعيت و شرایط کنونی، آیندهن سازمان استفاده شود ولی اینطور که من میای

ای ههندارد. وی ضعف سازمان ملل را در رفع تبعيضات نژادی، رفع اعمال زور، جلوگيری از تحميل خواست

ها رحمی و شقاوت قدرتو بی ،یكتاتورها بر ملتهای نژادی و دها، مبارزه با فشار و ظلم دولتها به اکثریتاقليت

ها و اعمال غيرانسانی در اوگاندا و بروندی و کند: به اوضاع کنونی نظری بيفكنيد. به شقاوتچنين توجيه می

ها جلوگيری کنيم؟... و به هر توانيم از ادامة این خشونتشود کرد؟ چگونه ما میبنگالدش توجه کنيد، چه می

ترین مشكالت بشری عبارتند از: زور، تجاوز، قتل، نژادپرستی، ترین و بزرگترین و اندوهناكهمحال امروزه م

سوادی، فقر، شكنجه و غيره اما سازمان ملل اختياری ندارد که در رفع ها، بیها، ظلماکثریت رها بحكومت اقليت

 «این فجایع بشری بكوشد...
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. قابل تعبير و تأویل نيست. و به همين سبب است که باشدپرور قوی عاجزک  و کهنين نيست چاما قوانين آسمانی 

اقویا و طبقه اشراف و قشر متنفّذ و استثمارگر جوامع قرار گرفته و اینان از تر   تادیان حقيقی همواره مورد مخالف

، بنا را بر از دست دادن ثروت و مقام اجتماعی خود، و همطراز شدن با ضعفا و با آنان بر سر یك سفره نشستن

کرد، اشراف قری  به  ئهاند: وقتی پيغمبر اسالم آئين ضدطبقاتی خود را در جامعه عربستان ارامخالفت گذاشته

توان او را باالخره به هرنحوی که شده تطميع کرد، او را عرفی بوده و می ارانذقانونگخيال اینكه او هم از ردیف 

عقدش درآورند و ثروت هنگفت در اختيارش نهند تا از دعوت و ابالغ وعده دادند که زیباترین زنان قری  را به 

خدا اگر خورشيد را در ه ب»رسالت خود دست بردارد، اما جوابی که شنيدند غيرمنتظره و تكان دهنده بود: 

و چون اشراف  «دست راستم  هيد و ماه را در دست چپم، دست از دعوت و ابالغ رسالتم بر دارم

ها و در کشتن و از بين بردن او، نقشه ز راه تطميع، او را تابع خود کنند به فكر مبارزه با او افتادهقری  نتوانستند ا

ها در ارادة آهنين آن حضرت کارگر نيفتاد چرا که قانون آسمانی که چيدند. اما هيچ یك از این تهدیدها و مبارزه

ه است، غير از قانون ساخته و پرداخت «خير مطلق»ل از منبع علوی وحی و از جانب خداوند یكتا نازل گردیده و شام

ها بوده و های پليد و خودپرستیبلكه هو  ،الشعاع غرایز و نفسانياتعقل و فكر بشری است که همواره تحت

که با ارائة  ،از مغزهای پليد قدرتمندان سرچشمه گرفته است و همواره بر محور منافع خصوصی یا طبقاتی دور زده

و تغيير چهره و قيافه دهد  اه کنندة شهوانی و هر پيشنهاد مفيد بر محور خودپرستی، قلب ماهيت دادههر طرح ارض

آن مبلغين و »چرا که رهبران دینی را خوفی از فقر و نقص و کمبود مال و جاه و حتی از طرد و منع و مرگ نيست: 

س ترسند از احدی مگر از خدا، و باز او و نمیترسند های خدا را و میپيغام رسانندپيامبران کسانی هستند که می

گر از اختالفات مصلحين آسمانی یسورة احزاب( و این یكی د ي 39)آیة « در رسيدن به حساب هرکس ت خدااس

ها و حوادث و عوامل مخرب و هر چيزی که به ، از انسانهاجتماعی که برخالف انبياو رهبران است با مصلحين 

ترسند در صورتی که انبيا از هيچ یك از اینها باکی نداشته و نافع آنها را به خطر اندازد، میآنها ضرر رسانده و م
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همواره یگانه هدف اصلی که تقرب به ذات باریتعالی است، بر اسا  زهد و تقوی و بر مبانی تزکيه و تصفيه نفس 

محوری غير از محور صفا و تقوی و  ها و کسب فضائل، مد نظرشان بوده و هر نوع امتياز طبقاتی را براز پليدی

بر عرب مزیتی نيست را بر عجم، عجم را سياه را بر سفيد و سفيد را بر سياه، عرب »و ندای کرده  لغو یكتاپرستی،

را در سرتاسر « اتقيكم ا ان اکرمكم عند»و اولين منشور آزادی بوده بخ  آنها شعار آئين نجات« مگر به تقوی

 اند.جهان پخ  کرده

 دوخدام خا در استمجری آن را با زر و زور و زیور فریب داد و آن ربتوان قانون دینی قانون عرفی نيست که 

در  «عثمان بن حنيف»رسد که والی بصره )ع( در دوران زمامداری خود خبر می علیحضرت به درآورد: 

ن مجلس ه در آکسته در حالی مجلس ضيافتی که از طرف یكی از توانگران بصره ترتيب داده شده بود، شرکت ج

 نگارند:اند. اميرالمؤمنين در توبيت و عقاب فرماندار بصره چنين میفقرا شرکت نداشته ،مهمانی

ای و در آن شب، بسی رفته« رجال بصره»ام شبی به ميهمانی یكی از ای پسر حنيف! شنيده» 

م عيي  و نيوش همان هنگام که شيما سيرگر بر تو خوش گذشته است... ليكن درست در

 دسيت، بير آسيتان باشيكوه آن خانيه ایسيتادهیاید خبر دارم که گروهی گرسينه و تهبوده

م و اند... حتی تو هم آنها را فراموش کرده بودی! آری، حتی تو! من پيشوای شما هستبوده

بيرم!؟ ه میبنگریيد! از لذائيذ دنييا چقيدر بهير اکنون در رأ  جامعة اسالم قرار دارم. ميرا

 نان جو، و ساليانه به دو جامة کهنه قانعم. ه به دوروزان

 ان »توانم به جای سرمایه این کشور پهناور در تحت اختيار مطلق من است و خوب می

های فاخر بپوشيم خوراك تهيه کنم... برای ما نيز ميسر است جامه «مغز گندم»از  «جو

ست که ما ا ی اشكال اینجاو بر بال  سلطنت تكيه کرده عمری به آسودگی بگذرانيم، ول

شمارم، بی من كه زمامدار گروهیایم... زمام آز و شهوت را هرگز رها نكرده
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سزاوار  يست ش ی با شكم سير سر بر بالش گذارم تا م ادا در حجاز يا يمن، 

 وائی گرسنه بخوابد و من يا يك گوشة دوردست ديگر از كشور اسالم، بی

نه! کافی نيست که نامم امير مؤمنان و پيشوای   اشم...رد و برابر  دبا او شريك و هم

های روزگار همدرد و شریك نباشم... پيشوای مسلمانان باشد ولی با مسلمانان در سختی

خاطر و آشفته است. ای دنيا! ای شهوت! ای دادگستر هميشه از پریشانی مردم، پریشان

ام و هرگز به اره طالق گفتههای پست بشری! از من دور شوید که من شما را سه بهو 

ها، هرگز ها و زرق و برقتجملها و این سوی شما رجوع نخواهم کرد... این آرای 

 1«توانيد از من پيروی کنيدپس خوب است که شما نيز تا می توانند دل علی را بربایند.نمی

ة ایای خود به آن نمایندصفرستند ضمن ومصر میوالیت حضرت پس از اینكه مالك اشتر را به  همچنين آن

 فرماید:حكومت اسالمی، چنين توصيه می

گرگ  سيرت ،انان شبانزنهار! نكند ای چوپان که در جامة شبانی، گرگی خونخوار باشی و در پناه چهرة مهرب»... 

 هگيرم ب ه را دستروز که من زمام امور تود : در آنقا ون حق عمومپنهان داری.... دادگاه خانة ملت است و 

ات ا و توقعوة بيجو بر شك طبقات اعيان که مولود سازمان اجتماعی کثيف و آلوده پيشين است، احترام نگذارم 

مه نظر در ه نگرد نظر کنم... پروردگار با یكو همه را با همان دیده که خداوند بدانها می اشراف گوش  كنم

 اوندی خوددشاه، در برابر عدالت و قانون خدر و چه دروی ، چه گدا و چه پانگرد و جامعه را، چه توانگمی

ری به هدیه دینا يشد هر که با يبادا که از عمّال خوی  زنهار! زنهار! ای پسر حارث، م داند...امتياز میمساوی و بی

 « قبول کنی...

                                                 
-9صرفح   رچاپ  هم   رترجم  جوا  فاضل « البالغهالسالم از نتجمخنان علي عليه»  ر1

65 
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رت در ضه خود آن حخير نيست بلكامور تنها دعوت غير به  ،مصلحان اجتماعیادعاهای البته این وصایا برخالف 

 دن، عاملعالم بو و خود عالوه برکرده طول مدت حيات خوی  مراتب تقوی مافوق آن را در زندگی عمالً پياده 

در نهایت  خصو  در مقام قضاوته ب عدالت را در تمام شهون زندگی اجتماعی بگردیدند و مراتبر حكم نيز می

نظير آن بی وپيرایه یب به پنج سال زمامداری بیل پياده فرموده و دوران قرمع هاز علم ب ،درجة ظرافت و دقت

 حضرت از هر جهت نقطة روشنی در تاریت حيات اجتماعی بشری است.

آیا در طول  اوتند.ست اختالف رهبر دینی با رهبر و مصلو اجتماعی که از تمام جهات با هم مختلف و متفا این

ای مشابه مونهلو مكاتب صوری و ظاهری، هيچ نمدت تاریت تمدن بشری از بين هزاران پيشوای اجتماعی و مص

 شوایان آسمانی وجود داشته است؟!شمار رهبران دینی و پيتعداد بی

 

 با اخالق قراردادي!؟ ،تربيت و هدايت افراد

طرف معرفی نموده و معتقدند که اگر با را به عنوان مصلو کبير و قاضی بی« وجدان»مكاتب تربيتی و اجتماعی 

يل تربيت صحيو و اصولی، وجدان را قبل از انحراف و انهدام، احيا نمایند در زندگی فردی و وسایلی از قب

اجتماعی وظيفة اصالحی خود را به خوبی انجام داده و منشاه اثر خواهد شد. به عنوان مثال آنها معتقدند که اگر 

های اخالقی آشنا ناسی و ارزششکودك را از طفوليت تربيت صحيو کنند و مثالً او را به راستگویی و وظيفه

دور دارند، وجدان  زنده و فعال مانده و از آن پس خود قادر به ه گوئی و خيانت و فساد اخالق بسازند و از دروغ

خود اصالح خواهد هتشخيص نيك از بد، مفيد از مضر و حسن از قبو شده و باالخره با اصالح افراد، جامعه خودب

ت از فساد و انحراف و جنگ و خونریزی، به هيچ نيروی خارجی احتياجی نخواهد شد و دیگر برای نجات بشری

پذیرد و میبود. اما باید دانست که همة این اصالحات فقط در مغز و فكر طراحان اصالحات اجتماعی تحقق 

 . شودعمل پياده نمی هرگز در وکند میآیند و زیبا جلوه حداکثر در البالی سطور کتب و مقاالت، خوش
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ه مستند ب ومتكی  ها در عمل پی ببریم بهتر است با نظرات این مكاتب کهبرای اینكه به نقاط ضعف این تهوری

های علوم تهدر علوم کالسيك است آشنا شویم یعنی تعریف آنها را در رش« اخالق و وجدان»تعریف عمومی 

خالف و نظرات م م است ازدهيم و لذا قبالً الزو سپس قرینة موضوع را در ادیان مورد مطالعه قرار مربوطه دانسته 

 خبر باشيم:موافق علمای مختلف در مورد خود اخالق و وجدان با

ه ا به اتكارشناسی، علوم تربيتی و مباحث فلسفی( اخالق شناسی، جامعههای مختلف علوم کالسيك )رواندر رشته

 د: نکنچنين تعریف می را ، یگانه وسيلة اصالح اجتماع معرفی نموده و آن«وجدان»

که بر احساسات و افعال این افراد و بوده مجموع آداب و رسوم افراد و اجتماعات بشری و قواعد و قوانينی »

اند که: شناسان با علمای اخالق را چنين توجيه کردهو فرق وظایف روان 1«اجتماعات حكمفرما است

دارد ولی داد ا جامش را دارد( معلوم میتوا د بكند )استعسان می شناس كاري را كه اروان»

)یعنی بنابه قراردادها و اصولی که مصلحان دربارة اخالق وضع  «كه ا سان بايد بكند عالم اخالق كاري را

علمی است که برای زندگی بشر دستور »کنند: و علم اخالق را چنين تعریف می اند باید چنان رفتار کند(کرده

 «.اندنيز خوانده علم آگاهی به وظائف و تكاليفعلم اخالق را کند و از اینرو معين می

عاصی معاصر در حالی که  نسل سرک  وگروه کثيری از اما هرگز نباید به این تعاریف خيلی خوشبين بود زیرا 

که در  يند، چگونه این علم را زیم  لمسهای محتوم و مپشت پا بر تمام علوم کالسيك بااهميت حياتی و ارزش

توانند آن را واقع مواد و تعاليم آن در حكم قراردادهائی است که فقط بعضی از دارندگان امتيازات اخالقی می

؟! و البته درست است که این خود علمی دپذیرمی يخود به معرض اجرا گذارند و نه عامه مردم وضع کنند و بين 

اند! چنين علمی را اعی آن را فراموش کردهاما اینكه برای عمل چه ضامن اجرائی دارد، مكاتب اجتم ،است

                                                 
« مبراني فلسرفه»علوم كالميك  ر اين بخش نقل شده از كتراب  اكثر تعاريفي كه از ر1

تأليف سقاي  كتر علي اكبر ميامي اقتباس گر يده امب )انتخاب اين كتاب برراي نقرل 

ظر  تعرايف بدان جتب بو ه كه  ر  ال  اضر كتاب رممي وزارتي قابرل امرتفا ه  از ن

 .باشد سموزش مي
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بر و علمای اخالق توان قراردادی یك جانبه  تلقی کرد که علم اخالق پي  خود اصول و موازینی وضع کرده می

 اند! اند اما مجریان طرح، در عمل هرگز این قرارداد را نپذیرفتهآن را صحه گذارده

 کنند که:میدر تعریف و اثبات وجود وجدان چنين توصيف 

شود كه ا سان ط عاً از ا جام كارهايی احتراز  موده و به ا جام اموري عقلی س ب میادراك »

و این یك الزام اخالقی است که با اجبار فرق دارد زیرا این الزام منافی با اختيار نيست، اما خود را ملزم بدا د 

ا شريف و سربلند يافته و اگر از مراعات خود ردهيم که اگر آن وظایف را انجام دهيم خود تشخيص می

این  کهاستعدادي نمائيم... و آن در خود احسا  حقارت و شرمندگی و پستی می آن وظايف سرباز ز يم

دهد و باالخره تكليف را به ما شود و نيك و بد را از هم تميز میدهد، و برای امور ارزش قائل میتشخيص را می

 .1«دارد... نام« وجدان»دهد، نشان می

آن، در اصالح فرد  اگر این اصل )یعنی احسا  شرمندگی و خفت از انجام عمل زشت( صرفاً به علت علم بشر بر

و جامعه منشاه اثر و کافی بود، پس چرا در اجتماعات بشری احسا  مسهوليت، قوی و رسا نبوده و در نتيجه، 

                                                 
 ربارة اثرا  وجدان به مبنراي « السّيامه» البته از خيلي پيشتر  ارمطو  ر كتاب ر2

و « عقل نظرري»عقلي بدون اينكه از وجدان نامي بر ه باشد ابتدا عقل را بر  و جزء 

اگر براي انسران ايرن »تقسيم كر ه و مپس شر ي بدين مضمون نوشته امب: « عقل عملي»

هد  يعنري اختيرار  اختيار بو ه باشد كه يكي از اين  و عقل را بر  يگري تررجيح  

تواند رفتار نمايد  بايستي سن عقل را  اشته باشد كه مطابق هر يك از  و عقل كه مي

تر از انتخاب نمايد كه  ر تمام ا وال يا  ر سن  ال مخصوص  حبيعتاا اعلي و با عظمب

 يگري بو ه باشد  براي اينكه  ر هر كاري بايستي سن راه را پيمو  كره مرا را بره 

عالوه بر ارمطو بعدها  انشمندان و فالمفه امرالمي از قبيرل «. رماندترين غرض ميعالي

نصريرالدين حومري و ابوعبدالره محمرد  مينا و صدرالمتالتين )مالصدرا  و خواجرهابن

انرد ترمذي و غيره نظرا  ارمطو را به صور گوناگون ولي كاملتر از سن توجيره نمو ه

 .گذريمكه از ذكر جزئيا  سنتا  ر اينجا  رمي

ها از سن امرب  از وجدان اخالقي با توجه به سثار قدما كه منعكس كنندة تبعيب انسان

اعصار و قرون بسيار قديم مابقه تاريخي بسيار حوالني  ار  )ولو اينكره عنرواني از 

اند كره  ر اشاره نمو ه« وجدان»وجدان  ر بين نباشد  سقاي محمدتقي جعفري  ر كتاب 

سيا او )مجررم  زبرانش صرريح و »خور : ن مضمون به چشم ميمصر بامتاني شعاري به اي

كند كره  ر قلربش سيا او )مجرم  بر زبانش چيزي را تأكيد مي»و « گر امب؟قلبش  يله

سنچره را كره قلر  »شعاري مشابه  ر  مرب امرب:  و از هند قديم« كند؟سن را نفي مي

 اري عمل مكرن زيررا  ر احمينان  ار  عمل كن و سنچه را كه  ربارة سن تشويش قلبي 

يروسن نرره از امرتا  » ر چين نيز به همين ترتير : « چنين كاري خيري وجو  ندار .

ها و اضطرابا  وجداني چيسب؟ امتا  گفب: اگرر كشروري موافرق )كونفوتسه  پرميد تپش

تواند پا اشرتا و ارمغانترا را بپرذير  و اصول روش نيك ا اره شو   كمران سنجا مي

صول روش نيك ا اره شو   سن  كمران با قبول كر ن هديه و پرا اش  چرار اگر برخالف ا

 «.اضطراب وجداني گر  
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ایجاد شر در بين افراد و اجتماعات روز به روز باشد؟ سهل است که برای ج نمییترك شر و اجرای خير را

حال تكوین بوده و روز به روز بر ميزان فساد و انحطاط و  تری درابتكارات و ابداعات جدیدتر و با دایره اثر وسيع

شود. مگر این انحراف و دزدی و خيانت و جنایت و باالخره زیرپاگذاشتن و تخطی از اصول انسانيت افزوده می

بشر منشاه اثر باشد؟ یا قرار بود اینها همه در مغزهای  حالصن احسا  مسهوليت قرار نبود برای ااصل و ای

شناسی و فلسفی به طرز زیبایی های تربيتی و روانها و در البالی کتب درسی و در مقاالت و نوشتهتهوریسين

شماری نزدیك به اکثریت قریب یآموزد این است که در حال حاضر افراد بخودنمایی کنند؟ آنچه که تجربه می

دانند نه ها هستند که زیربار انجام تكاليف اخالقی نرفته و در عين حال خود را سربلند و شریف میبه اتفاق انسان

 پست و خفيف!!

 

 شناسی وجدان بر دو گو ه است:از  ظر روان

ر د کيه شيرحیه ت خيود، بياالت و جریانياحي هبيکه عبارت اسيت از عليم نفيس وجدان  فسا ی يا شعور،  د1

 شناسی مذکور است.روان

و معموالً وقتی وجدان به طيور مطليق  ،ست از استعداد طبيعی تشخيص خير و شرا که عبارت وجدان خلقی د2

 .1شود مراد همين وجدان خلقی استگفته می

                                                 
شنامي و علوم تربيتي وجردان را بر سر   ر برخي از مكات  و منابع فلسفي و روان ر1

 اللب نمايد يا بر روش و اخرالق  كومرب « سگاهي به من يا سگاهي به شخصيب»اينكه به 

كونسريانس »)مترا ف برا اصرطالب علمري « وجدان سگاهي به شخصيب»نمايد  بر  و نوع: 

Conscience  » ر « وجردان اخالقري»اند و  ربارة خصوصريا  تقسيم كر ه« وجدان اخالقي»و 

به « وجدان»منابع مختلف تعاريف گوناگوني شده امب كه سقاي محمدتقي جعفري  ر كتاب 

كند ها تفكيك ميها را از نبايستگيتگياند: وجدان بايسانواع مختلف سنتا اشاره كر ه

وجدان  روجدان راهنماي مطمئني امب  ركند وجدان نظار  مي روجدان قاضي امين امب  ر

براي خرو   وجدان خو  را رشو  وجدان زشب و زيبا مي ربيند  هد و شكنجه ميشكنجه مي

 نمامب.وجدان قط  رشو  نتد و به راز و نياز مشغول ميبرمي
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کند مر حكم میبدی ا یا راهنمائی، به سنج  دالیل مخالف و موافق پرداخته و به خوبی یا ارذقانونگوجدان چون 

دهد ما آن را که این حكم دو صفت مشخص دارد: یكی تعميم حكم یعنی امری را که وجدان ما خير تشخيص می

آن بدانيم  م به انجامشماریم و دیگر الزام اقدام، یعنی خود و دیگران را بدون چون و چرا ملزببرای عموم مردم خير 

 شود.اردی به ضرر ما تمام دروغ گفتن باید پرهيز کرد هر چند که در موکنيم که از مثالً به کمك وجدان حكم 

گوید که چه باید بكنيم و چه باید نكنيم و بياالخره پيي  از انجيام کند یعنی میپس وجدان تكليف ما را معين می

و حيال دا در هير نماید و ليذامر، وجدان در حكم راهنما، و پس از انجام امر، وجدان در حكم قاضی با ما رفتار می

دهد و پس از تكرار مكيرر اعميال و گفتيار و افكيار بير طریيق صيواب و شخص را به سوی اصالح امور سوق می

 یابد.صالح، اخالق و رفتار شخص اصالح و جامعه نيز اصالح می

أمين ای تالوصول و دلپذیر تعریف کرده و در بادی امر برالبته گرچه در مكاتب اجتماعی اخالق را به صورت سهل

ل تنها اخالق ميورد بحيث در ایين مكاتيب مفييد و قابيد، اما در عمل نهنکنو رفاه اجتماعی کافی جلوه می سعادت

 بلكيه در ش ضامن اجرائی وجدود  ددارد(م جاازيرا  ه براي ايجاد تكليف و  ه براي استفاده نيست )

ار اخيالق قعيی آن بيرای خيود مكاتيب طرفيدتعاریفی که از اخالق شده است اگر خوب توجه نمائيم  نه مفهوم وا

خصيو  ه بکار رفته، ه بروشن است و نه در تعریف اخالق و تعيين حدود و حریم و اصول و موازین ، صراحتی 

خيالق اند به طوری که در تعریف کالسيك فوایيد اکه فواید عملی آن را به تطابق  با استعداد بشر موکول نموده

 کنند که:چنين شرط می

و استعداد بشر و مقتايات حياتی او را از  ظدر دور  داشدته قی متضمّن فواید عملی خواهد بود که اخال»

ه اي توقعات اخالقی بيجا كه دست يدافتن بدو از پاره محيط زندگی و نقص وجودی او را رعایت کند،

ایت  بيرای خودداری کند، و اصول اخالقی که رعي ها براي اكثريت مردم دشوار و احيا اً محال است، آ
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ه باشد و تاشدشود، باید با طبيعت و فطرت بشر و با تمایالت غریزی او مخالفت شدید نعامه مردم واجب شمرده می

 «.دنآنها را قاعدة رفتار خود قرار ده بدون زحمتند نهمه کس بتوا

م کشور ميا هي ارتیتأليف آقای دکتر سياسی که جزو برنامة رسمی وز« مبانی فلسفه»این تعریفی است که از کتاب 

صر اسيت، هست یعنی جزو مطالب کالسيك و از ردیف معلومات و مسلمات مورد قبول علوم تربيتی و فلسفی معا

هيم در قيانون اُ یعنی همانطور که مثالً قانون نيوتن در مكانيك و قضيایای فيثياغورث در ریاضييات و ي نقل گردید

سلم های علوم تربيتی فرمول و قانون من تعاریف هم در رشتهرسميت شناخته شده و از مسلمات است، ایه فيزیك ب

 پردازیم:شناخته شده است. حال به تشریو نكات حسا  مطلب و نقاط ضعف این تهوری می

 

 آميز )!( اخالقیمسالمتهمزيستی 

 نيدگی وحييط زماصول اخالقی تابع استعداد بشر و مقتضيات حيياتی او گيردد و بيا ».... از طرح چنان شرایطی که 

 رای اکثریتو منع طرح و تعيين اصول و موازین اخالقی که اجرای  ب ينقص وجودی او متناسب و هماهنگ باشد 

ه باخالقی کسی  شدیدی نداشته باشد و باالخره در اجرای دستوراتیزی او مخالفت غربا تمایالت  ي دشوار نباشد 

سيهل و  فضایل اخالقی مشكل و تزکية نفيس اميری به خوبی روشن است که چون دست یافتن به« زحمت نيفتد...

انيد کيه االخالق، صالح )!( در آن دیدهساده نيست برای جلب رضای خاطر همگان، دانشمندان و متخصصين علم

ند تيا تر انتخاب کرده و آنقدر تغيير دهحدود و حریم و اصول و موازین اخالق و مرزهای وجدانی را اندکی وسيع

شيامل  سرحد استعدادهای بشری تنزل کرده و خودبخيوده ریاضت اصالح خود، اخالق تا ببدون تحمل زحمت و 

 حال مردم گردد!!

آیا این وظيفة بشر است که صفات و حاالت خود را آنقدر تغيير دهد تا در اثر تزکيه و تصفيه روح خود، به مراتبی 

قی تغيير ماهيت دهد که آنها را مطابق افكار و ل آید یا اینكه آنقدر در اصول و موازین اخالئاز کماالت اخالقی نا
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در  باالخره اخالق را تابع  قص وجودي خود كند؟صفات و حاالت موروثی و اميال غریزی خود سازد و 

حالی که در مكاتب دینی اولين سنگ زیربنای تربيت، تعدیل و کنترل غرایز است و بدون ایجاد اعتيدال و تناسيب 

رود رگونه اصالحی از نظر ادیان سطحی و صوری بوده و اصالح حقيقی بيه شيمار نميیمعقول بين عقل و غریزه ه

توا د بددون اخدالق به طوري كه میچرا که قبل از اینكه انسان محتاج به اخالق باشد، محتاج غریزه است 

هر  پس مداخلة غرایز )که ضامن بقاه توا د بدون غريزه به حيات خود ادامه دهد.ز ده بما د، اما  می

رود( در کليه شهون فكری و عملی انسان قطعی و قهری است و تا شخص موفق به تحصيل موجود زنده به شمار می

ز نگردیده )که به این سهولت عملی نبوده و محتاج تربيت اصولی است( باید یآزادی و وارستگی معقول از قيد غرا

اخالق برای اینكه بشير را از زحميت تعيدیل و کنتيرل اما علمای  آرزوی اصالح فرد و جامعه را از سر بيرون کند.

اند که طرفين نقایص اخالقی اصيالح نشيدة خيود را نادیيده غرایز و تمایالت نفسانی نجات بخشند، قراردادی بسته

بيه  «( اخالقدی!آميز )همزيستی مسدالمت»گرفته و از عيوب همدیگر درگذرند تا بدینوسيله با اتخياذ روش 

های غریزی همه کس بوده و به همين علت است کيه از طيرف ن خود مطابق تمایالت و خواستهزحمت نيفتند و ای

د. ولی باید دید که آیا این سازش و پذیرش و این عفو و اغماض بيجا در قرارداد اخالقی، شوعموم نيز پذیرفته می

در   قشدی اسدت دلپدذير ،اصالح صوريکند؟ یا این وسيلة اصالح فرد و نجات جامعه از فساد را فراهم می

در ادبيات اميروزی را در شعر قراردادی  یاین عمل عيناً روش ! ماي ظاهري بنائی كه از پايه ويران است؟

را   شعر  آورد که چون شاعر نوپرداز قادر نيست شعری به سبك منوچهری و خاقانی و مولوی بسراید،به خاطر می

 اصيالت»ون زحميت شيعر بگویيد )رجيوع شيود بيه کتياب توانيد بيدملی کيرده اسيت و ليذا هميه کيس حياال می

 «(در هنر 

 

 اخالق عرفی و اخالق دينی



     

       86    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

 اختالف اساسی مكاتب ظاهراً اخالقی با تعاليم دینی در این است که:

کنند اميا در ها میساندر مكاتب عرفی و اجتماعی، موضوع اخالق را ابتدا تابع استعداد و توانایی و تحمل ان ياوالً 

دارند که در هر مورد، حد متعيارف گذرند و معلوم نمیها بدون بحث میود و حریم قدرت تحمل انسانمورد حد

شيدید  و معقول این تحمل چيست و کجا است که مسلماً هرگز یافتن چنيين سيرحد معقيول بيا توجيه بيه اخيتالف

زاجيی و ضيع روانيی و ماستعدادهای روحی و موروثی و صفات و حاالت روحی افراد مختلف و تغييرات مداوم و

نيه تنهيا بيرای عيوام یيا  هير فيرد،های خودآگاه و ناخودآگياه انواع خواسته های گوناگون وشرایط مختلف صحنه

انيد بيود خوا  مقدور نيست بلكه حتی برای خود متخصصين و مربيان این مكاتيب ظياهراً اخالقيی هيم ميسير نتو

اند( برخيی از هين حدود، از شرح آن سهواً یيا عميداً درگذشيت)چنانكه در کتب مربوطه نيز به همين علت بدون تعي

زین اخالقی ، اساساً بشر را برای پيروی از موا«فروید»و مخصوصاً « نيچه»شناسان و فالسفه و دانشمندان از قبيل روان

 های غریييييييييييييييزی طاقييييييييييييييت دانسييييييييييييييته و بييييييييييييييرای اميييييييييييييييال و خواسييييييييييييييتهبی

 )؟!( عقدة روحی نشود ،ندهرانده در شعور باطنی برای آیال عقباند تا امياو آزادی عمل نامحدودی تجویز کرده

سيرپيچی از  وهمين که اخالق تابع طبایع و مقتضيات و امكانات روحی و جسمی بشير گردیيده، راه جيدل  دثا ياً 

 رایل بيعم و جواز هاند( برای همگان باز شداد این قراردادهای اجتماعی )که ظاهراً اصول اخالقی نام نهادهفتمام م

 رود:ين میبو بدینوسيله مفهوم اخالق که برای خود اصول و موازین مشخص و معين داشت از  ههمه صادر گردید

 

 م و اخالقساگزيستا سيالي

 يم سيترین مبلّين مكتيب اگزیستانسياليمعروفبزرگترین و  ي« ژان پل سارتر»نظریه به مناسبت نيست که در اینجا بی

من در ایين »پرسد: لمانی، از وی میآانشجوئی که در زمان اشغال فرانسه توسط سربازان اشاره شود که در جواب د

کنم که اگر بيه نهضيت مسهله که آیا به نهضت مقاومت بپيوندم یا آنكه نزد مادرم بازگردم، مرددّم. با خود فكر می



     

       87    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

کند، از دست خواهيد رفيت و یبپيوندم، در این صورت مادرم که صرفاً از طریق درآمد من و به اميد من زندگی م

 «.اگر به مادرم بپيوندم و نهضت را رها کنم، دوستانم و آیندگان مرا یك خائن و یك ترسو تلقی خواهند کرد

تو در اعمال آ چه كه بايد بكندی و آ چده كده »دهد از این قرار است: به این جوان می« سارتر»جوابی که 

ا يك قهرمان ملی، ي ابودي مادرت  خائن، يك عامزِ ا يكيبايد بشوي آزادي: يك فرز د واقعی 

 .1«از تو سلب كند  ،هيچ كس قادر به آن  يست تا تصميمی را كه تو بر سر اتخاذ آ ی

کيه  شمارش، به خوبی سرنوشت آیندة اخالق در اجتماع روشن است و هنيوزها و شواهد زندة مشابه بیبا این مثال

ل نترل امييا، اینك همگی ناظر اوضاعی هستيم که در آن هرگز اخالق در کچند صباحی از روی آن واقعه نگذشته

و خييال  ست سرانجام و سرنوشت شوم اخالق اجتماعی که جز مشيتی وهيما ها نقشی برعهده ندارد. و اینو هو 

قياً از ة بشری مطلالح علمی در این است، جا دارد که جامعطبه اص و اگر سرانجام اخالقِ نامی بر آن نتوان گذاشت

ر و ریيدان مكّيامرا، با تمام جالل و جبروت  )!( به علمای اخيالق، بيه سيارترها و فرویيدها، بيه  آن درگذرد و آن

 ان ، ارزنی دارد!...شپيروان ساده لوح

يرغم آن هميه حواله کرد که در آن عصر، عل« پاسكال»باید ادای حق مطلب را به عبارت معروف ست که ا و اینجا

 .«خندداخالق واقعی به اخالق علمی می»سفه گفت: بينی فالخوش

در مكاتب اخالقی و تربيتی بحث از آن نيست که انسان کوش  کند تا اعمال و رفتار و پندار خود را با یك اصيل 

در و به شوق وصال به کميال مسلم و مشخص از موازین اخالقی تطبيق نماید، یا به عبارت دیگر برای نيل به کمال 

ر ظفضيلت اخالقی زحمات و مشقات و ریاضات نفسانی را با رضای خاطر متحمل گردد، بلكه عمالً ن تحصيل یك

های طبيع ست که فضایل اخالقی را تا به سرحدی تخفيف و تنزیل رتبه دهد کيه مطيابق اسيتعدادها و خواسيتها آن

                                                 
 195صفح  « اي بر فلسفه معاصرمقدمه»  ر 1



     

       88    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

متناسيب بيا  ،اصيول اخالقيی»ی، شناسخود گرداند یعنی به قول کارشناسان اخالق عرفی و مربيان اجتماعی و روان

 باشد.« استعداد بشر

بيان  ی انسان راشناسی سكوت کرده و حریم استعدادهادر تفسير استعدادهای بشری، مكاتب تربيتی و روان دثالثاً 

کنند که آیا غرض از استعدادهای بشری، همان استعدادهای غریزی است که در حيوانيات دارند و تشریو نمینمی

قيص نوجيود ایين  دارد یا حریم استعدادهای انسانهای تكامل یافته و صاحبان فضایل اخالقی است، که بانيز وجود 

رسيدند زیرا غایت کمال روحی را در کردند، بازهم هرگز به نتيجه نمیاساسی، ولو جنبة اول یا دوم را تصریو می

 ایيت کميال روحيی انسيان ونكيه ادیيان، غکردند، حيال آانسان، محدود به کماالت معدودی از انسانهای معين می

ور و کنند که حتيی تصيعلوی و ملكوتی تعيين میاستعداد ترقی و تكامل او را در مراتب فوق انسانی و در مقامات 

 تجسم تهوری مطلب نيز برای این مكاتب محال است کجا رسد سعی در عمل به آن.

اقل آثييار نفييوذ اميييال غریييزی و تصييفية روح از حييد از نظيير ادیييان، انسييان در اثيير تزکييية حقيقييی نفييس از اعمييال

اش نييز رسد که سایر استعدادهای عالية روحيی نهفتيهها، به مراتبی از کمال روحی میها و خودپرستیخودخواهی

دهد که زیبائی درونی، علم فوق شعوری، اسيتعدادهای عليوی شماری از خود نشان میشكفته گشته و کماالت بی

ای که سلطه و نفوذ روح آدمی را بر کون العادههای خارقلهام پذیری حتی قدرت خالقه و قدرتدیگری به مانند ا

اند. بنابراین در ادیان برخالف مكاتب دهد، از آن جملهو مكان و بر عالم مادیات و معنویات گسترش و افزای  می

 عرفی: 

 وودن طبيایع بيييب مفهيوم اخيالق بيه عليت نسيبی اخالق را تابع استعداد و تحمل افيراد نكننيد تيا بيدین ترتاوالً: 

ر اصيول بيای اتكياه جياستعدادها، به کلی از بين برود و اخالقی با موازین نسبی به وجود آمده و باالخره اخالق به 

 مستقل تابع عرف گردد.
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يشه متغير د همافرا اخالق قابل تعبير و تفسير عرف و اجتماع که به دلخواه هر کس و به قدر محدودیت تحمل ثا ياً:

س بر اساميوازینی و باشد بلكه اخالق مورد بحث ادیان، خود حریم و حدود و اصول است، مورد قبول ادیان نمی

خيرج دهنيد  دارد که افراد و اجتماعات مكلفند در تزکيه و تهذیب خود آنقدر تالش و کوش  به «خير مطلق»

صيطالح اميروزی، ابيق و به پندار و گفتار خود را با موازین آن تط تا خود را به این پایه و مقام ارتقا دهند و رفتار و

هلة ت بلكيه مسياستانداردش کنند و مسلم است که تنها علم و دان  به این موازین برای نيل بيه مقصيود کيافی نيسي

 ويت رهبيری فراگرفتن آنها به طور عملی از یك انسان مشابه خود که از کماالت علوی برخوردار بيوده و صيالح

يشيوایان پپيشوائی واقعی دینی را دارد، حائز کمال اهميت است و از اینروست کيه در ادیيان درك فيين حضيور 

وچيك شان )کيه در واحيد کدینی از ردیف حضرات انبياه و اوصياه و اولياه )ع( و در غياب آنها جانشينان حقيقی

رود کيه یخود توفيقی بزرگ به شيمار ميه مزورین و متظاهرین به آن صفات( نخود متصف به صفات آنان هستند 

 اطيالع بير وبدون چنين توفيقی، چنان اصالحی صرفاً به اتكاه اخذ تصميم و مجاهدت فردی، حتی با وجيود عليم 

 حریم و موازین اخالقی دینی، غالباً غيرممكن است .

مرحله تحيت کنتيرل و مراقبيت  از نظر ادیان استعدادهای بشری به دقت کاملی مورد توجه بوده و مرحله به ثالثاً : 

است به طوری که برای هر مرحله از مراحل تكامل روحی، در حد فاصل غرایز و فضایل تا عواطيف عاليية مطليق، 

های مفيد و مؤثری وجود دارد از قبييل تعيدیل غرایيز، های ملكوتی، دستورات و راهنمائیحتی برای پرورش جنبه

قی، پرورش عواطف، اعتدال در خوی و باالخره تا وارستگی کامل از حف  تعادل روحی و تناسب در فضایل اخال

گردد، و باالخره از نظر دین قيد غرایز توأم با معرفت و بصيرت که منجر به ارتقاه سریع و تكامل روحی حقيقی می

کليی های مكلوتی در انسان، حریم و حدود مشخص وجود ندارد بلكه اصل برای استعدادهای روحی مثبت و جنبه
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راه ترقی و تكامل و تحصيل کماالت روحی را بيه مبنيای سيعی و مجاهيدت شيخص  1«ن لَيْسَ لِالِنسان الّا ما سعی َا»

 کند )چرا که سعی و مجاهدت شخص را حد و نهایتی متصور نيست(منتها معرفی میبی

 

 م ارزه با اخالق

ة اخيالق خود مسأل هم در بين نباشد، اساساً هنوز نكته قابل توجه دیگر اینكه حتی اگر هيچ یك از ایرادات مذکور

يسدت مورد ق ول عامه دا شمندان و حكما و فالسفه و متفكرين  در محافل فلسفی و اجتماعی و تربيتيی 

فواید  طرفداران وجدان، گروه دیگری صف کشيده و اساساً اخالق وو به طوري كه در برابر علماي اخالق 

« اسييتاندال»انييد: مييثالً برخييی بييه ماننييد ی مضييراتی هييم بيير آن قائييل گردیدهو ضييرورت وجييودی  را منكيير و حتيي

Stendhal الت جسيمانی)دانشمند فرانسوی( و مترلينگ )نویسندة معروف بلژیكی( اخالق بشر را تابع کيفيت حا 

ف آلميانی لسو)في Nietzsch« نيچه»دانند تا به نوع افكار و عقاید تلقين شده به او، و گروهی نظير و مزاجی او می

بيع و اخالق را به حال بشر مضر دانسته و معتقدند که اصول و ميوازین اخيالق عنيان اختييار ط ( اساسا1844-1900ً

و  بيعيی خيارجطغریزه انسانی را به دست گرفته و مانع آزادی عمل طبيعی آن شده و تمایالت غریيزی را از مسيير 

 کند...احساسات و عواطف بشری را در نطفه خفه می

در مورد دستورات اخالقی که آنها را مانع آزادی عمل غرایز دانسيته « سيگموند فروید»همين نوع است نظریات  از

های عقده»و محدودیتهای اخالقی را موجب عقب راندگی تمایالت غریزی و سرکوفتگی اميال و باالخره تشكيل 

ت جسمی و اعتيدال روحيی آدميی را بيه خطير داند و معتقد است که اخالق سالمدر ضمير ناخودآگاه می« روانی

اندازد یعنی مطابق نظریات فروید )که در این مورد بسهم اعظم از عقایيد نيچيه متيأثر گردیيده( آداب و رسيوم می

سهم زیادی منشاه اختالالتی در افكار و اعميال و رفتيار غيرعيادی و به بلكه  ،تنها برای انسان مفيد نيستاخالقی نه

                                                 
اي نيسب مگر به سن انردازه كره بره مرعي و موره نجم: براي انسان بتره 39يه س - 1

 مجاهد  خو  تحصيل كر ه امب.
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العملهيای سوهحاصيله از آزادی نامحيدود غرایيز و امييال و از نظر این گروه مخالف )کيه عكس غيرارادی اوست.

اند( آزادی عمل در ارضياه امييال غریيزی )کيه و اجتماعات را مطلقاً نادیده گرفتهفقدان اخالق در سرنوشت افراد 

ان فشار روحی حاصله از اصول اخالقی مخالف آنست( بهترین داروی شفابخ  برای رفع اختالالت جسمی و درم

 ها معرفی شده است:ناکامی

قوانين اخالقی عنان اختيار را از دست غرایز به علت اینكه و امثال آنها « فروید»و « نيچه»اما باید پرسيد اگر به گفتة 

ة ترقی و شوند، مضرند و اگر آزادی غرایز وسيلة تكامل آنها و در نتيجه وسيلگرفته و مانع ترقی و تكامل غرایز می

بيا  رسدد؟!پس در اينصورت چرا در حيوا ات اين آزادي عمز بده جدايی  میگردد، تكامل بشر می

شود که هنوز در اخالق مورد بحث عرف و اجتماع، غرایز جيا و مقيام و توجه به مراتب مذکور در پي  معلوم می

از پيشرفت و ترقيات روحی راست که  پرواضوشود، در حالی که ارزش مطلق داشته و آزادی آنها الزامی تلقی می

بشر، در تعدیل و کنترل همه جانبه غرایز بوده و اولين قدم در راه ترقی و تكامل روحی و نيل بيه مراتيب و ميدارج 

باشد. )البته نه بيه روش افراطيی برخيی مكاتيب عالية انسانی، وارستگی از قيد غرایز و نفسانيات واميال و هوسها می

محتدرم و مهدم و بداارزش  و شاهكار اسالم در آ ست كده هدم تمدايالت غريدزي راتربيتی افراطی( 

فرق تصوف متداول است، برخی )به طوری که ترك کامل غرایز را آنچنان که در بين تارك دنياها و  شماردمی

و هم از افراط دراقناع و ارضاء اين اميال جلوگيري كدرده و بده د  دال کند( رد کرده و تحریم می

)در خارج از قراردادهيای نسيبی اجتمياعی( و  ا بعد از تعديز آ ها، براي اخالق خود، حريم مطلقآن، ي

)نه به مانند اخالق عرفی که یك واحد اصالحی معنوی ثابتی نبوده و  کندت و مشخص طرح میباصول و قوانين ثا

عيرف و مكاتيب فلسيفی و های هرکس مدام در تغيير و نوسيان اسيت( حيال آنكيه در برحسب تمایالت و خواسته

کننيد و بيه هميين تربيتی، اخالق را بدون توجه به این اصل اساسی، یعنی تعدیل غرایز، تجویز کيرده و تحمييل می
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علت است که کلية تهوریهای اخالقی در قدم اول با شكست روبيرو شيده و متفكيرین و اندیشيمندان هير عصير در 

 اند!ها کردهسراییفته و نوحهدر جامعة بشری رجزها گ« وجدان و اخالق»فراق 

« ا دد مودهابدداع اخالق اختراعی است كه ضعفا براي مهار كردن قدرت اقويا »، «نيچيه»به عقيدة 

البته به دنبال گسترش این قبيل نظریات مخالف در مورد اخالق بود که مخالفان مذاهب مخصوصاً مكاتب مادی از 

)كده آ هدا را بزرگتدرين مدا ع سدر راه  اصيالحی تعياليم دینيیفرصت استفاده کرده برای انهدام ارزشهای 

ابتدا به ارزشهای اخالقی و به دنبال آن به ارزشهای دینيی حمليه نميوده و  ديد د(پيشرفت هدفهاي خود می

تنها بير اصيول و و نظایر آن، نه« گریهيپی»ر با ظهور ياستداللهای مخالف را آغاز نمودند و باالخره در سالهای اخ

زین اخالقی، بلكه بر کلية آداب و رسوم و هر نوع قيد و شرط اجتماعی خط بطالن کشيده شد و توان گفت که موا

اصول و موازین اخالقی است که ظاهراً به نفيع  نفی نق  و اثرِ این تخریب اجتماعی گروه اخير، دنبالة همان افكارِ

از « اخيالق» محتضيرستم، آخرین ضربه بير پيكير عالم بشری در مكاتب مختلف مطرح گردید و باالخره در قرن بي

و نفيی « آزادی مطليق»وارد آميده و بيا تجيویز « آزادی در انتخياب»م با عنوان کيردن سطرف مكتب اگزیستانسيالي

تو در اعمال آنچه کيه »ارت رفت: ه غهرگونه ارزش و معيار مطلق اخالقی، آخرین بقایای اخالق از جوامع غربی ب

ها طلبیو نتيجية ایين تهوریهيا و اصيالح« ه باید بشوی آزادی: یك فرزند واقعی یا یك خائن...باید بكنی و آنچه ک

اندرکاران امور اجتماعی از انهدام و انحطاط اخالق در جامعه بشری )و اینكه امروزه متفكرین و زمامداران و دست

ان ملل متحد، با تأسف و تيأثر در رأ  سازم ،«اوتا ت»به خصو  در جوامع غربی( شكوه و شكایت سر داده و 

و نيكسون به عنوان زمامدار  «اخالق جها ی تاكنون  به اين پايه از ا حطاط  رسيده بود»کند که اقرار می

در نطيق ریاسيت جمهيوری خيود اعتيراف ترین تكنولوژی تاریت را در اختييار دارد، مقتدرترین مملكتی که عظيم

امدا یيابيم، غنيی می و از جهت معنوی فقير شده است... ما خود را در کياالآمریكا از نظر مادی ثروتمند »کند: می

، گرفتيار تشيتّتی «زميين»رسيم، اميا در اینجيا، در می« ماه»داریم! در حالی که با دقتی درخشان به  روحية متزلزل
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گرداگرد خيوی  خواهيم! نفاق ميا را از هيم گسييخته، در پيی اتفياقيم!ایم. ما گرفتار جنگيم، صلو میخرد کننده

که دامنگيير ميا « بحران معنوي» بينم، در آرزوی ارضاه شدن هستيم.... در برابرمی« هائی توخالیز دگی»

داریم و برای یافتن چنان جوابی باید فقط به خودمان بنگيریم. هنگيامی کيه بيه  «پاسخی معنوي»شده احتياج به 

مانند خوبی، عفت ، عشق و مهربيانی « اده و اساسیچيزهای س»گوش فرا دهيم خواهيم دید که «  داي وجدان»

 ،های زعمای قوم مكاتب اخالقی و اجتماعیو بسيار بجاست که در برابر این استمدادها و ناله« دارد...را گرامی می

ها و مصيلحان اجتمياعی از ایين قبييل، ها و سارترها و سایر تهوریسينرا به نظریات فرویدها و نيچه« نيكسون»پاست 

واله دهند و اینست زبان حال اجتماع نابسامان امروزی در مقابل پند و اندرز نيكسون: در جهيان متميدن اميروزی ح

هيای رسيمی خبرگزاری 1972جهت نيست در اوایل سال وجدانی باقی نمانده است تا آنر ا ندائی هم باشد! ... و بی

ای ترتيب داده و به فكير کشيف کنگره« خشونت»و « تجاوز»اعالم داشتند که متخصصان غربی برای جلوگيری از 

اند تا این مواد را در مخازن آب ممالك متجاوز بریزند و بدینوسيله اسلحه را از دست افتاده« داروي ضدتجاوز»

 آنان بگيرند!!

*** 

مختليف،  با این ترتيب، وقتی در ضرورت و لزوم حكومت اخالق در جامعه، هنيوز بيين مكاتيب فلسيفی و تربيتيی

د ر ایين ميورتفاق نظری در بين نبوده و بشر سرگردان امروزی با پای عقيل و داني  خيود هنيوز نتوانسيته اسيت دا

ه کي« وجيدان و اخيالق کيذایی»توان به اصالح جامعه بشری در سایة تصميم واحد و قاطعی اتخاذ کند، چگونه می

 د؟!ای طرفدار آن هستند، خوشبين و مطمهن بوتنها عده

خودپرسيت  و خودخيواه و« آزادمين !» ق و وجدان در جامعه بشری از وقتی شروع نشيد کيه انسيانِآیا زوال اخال

 تبعيت از تعاليم آسمانی را برای خود ضعف و دون شأن دانسته و آنها را کنار گذاشت؟
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ینكه بشير و به بهانة ا اعالم گرديده «  س ی» ،كلية ارزشهاي اخالقیانحطاط اخالق از وقتی شروع شد که 

ی و دانيم تحقيقيات روانشناسيبيعت کلی و ثابت ندارد هيچ ارزش مطلقی پذیرفته نشد. در صورتی که امروزه میط

 وحول بيوده تروانكاوی و آزمایشات و تجربيات روزمره نشان داده است که گرچه مظاهر زندگی در حال تغيير و 

ی ثابت و خصوصيات و طبيعت کلی بشر مصادیق غرایز و استعدادهای بشری در حال دگرگونی است، اما عواطف

ائی و راسيتی يكی و زیبوالیتغير است )به مانند اینكه عاطفة مادری در امتداد تاریت همواره بوده و هست یا ميل به ن

ر ف آنچيه دجزو طبيعت ثابت بشری بوده و تغييرناپذیرند گرچه مصادیق و مظاهر آنهيا متغيير اسيت( وليذا بيرخال

ای اصول ثابت و معيارهای مطلق وجود داشته و شود، پارهية اصول و موازین اخالقی گفته میدر کل« نسبيت»تعميم 

 دهند.زیربنای اخالق را نيز همين اصول و معيارهای مطلق تشكيل می

ها شده ای مورد تردید قرار گرفته و در نفی و انكار آن بحثاز طرف عده« وجدان»از آنجایی که وجود و واقعيت 

ييل کيارل اند )از قبمكاتب مختلف در رد بلكه انهدام آن تهوریهيا سياخته ز فالسفه و متفكرین یا پيشوایانو برخی ا

ی بيه شيمار وکه مفسير نظریيات  _و ژرژپوليتيسر  _« وجدان مولود اجتماع است»با عنوان کردن اینكه  _مارکس 

ر بيوضوع را عالوه یهای ظاهر الصالح، مو غيره( از اینرو ضروری است که در خارج از تصورات و تهور _رود می

 های علمی و تجربی نيز در فصل مستقلی مورد بحث و مطالعه قرار دهيم.های نظری، از نظر جنبهجنبه
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 بخش سوم

 تحقيق در واقعيت و ماهيت وجدان

و طيرف ر دهياز نظر مكاتب دینی، الزم است در خارج از حيطة قضاوت « وجدان»قبل از شروع به مطالعه موضوع 

د کيه در شير وجيود داردر نهاد ب« وجدان»یعنی مكاتب اجتماعی و دینی، بدانيم که آیا حقيقتاً نيروئی درونی به نام 

 ت و اقيدامحال انجام امر خالف یا پس از انجام آن، شخص را با ندای باطنی خود متوجيه تخليف از حيق و حقيقي

« يچهن»نان که انی منجر به اصالح فرد گردد، یا اساساً آنچبرخالف خير و مصلحت ساخته و در مراحلی عذاب وجد

وده یا اساسًا اند، دخالت وجدان در امور حياتی نيز به همان ترتيب مضر و زاید بو غيره اخالق را مضر و زاید دانسته

 وجود واقعی ندارد.« وجدان»چيزی به نام 

بيعيی فطری و ط تماعی و دینی، بشر به حكم استعدادبه طور اختصار الزم به تذکر است که قبل از ظهور مكاتب اج

های اولييه را برداشيته و بيه قيدر اسيتعداد و قيدرت درك خيود در و گرای  غریزی خود، در جهيت کميال قيدم

ه بيدفيع ضيرر  وتشخيص نيك از بد و خير از شر و مفيد از مضر موفق بوده به طوری که بالفطره در اثر جلب نفيع 

تر، تر و مسيائل حيياتی سيطحیزنيدگی سيادهتناسل قادر گردیده است نهایت اینكه هر چيه  ادامة حيات و توالد و

ه و نگليی بشير رو بيه توسيعه رفتيجج که زندگی طبيعی و ولی به تدری تر و آسانتر بود.تشخيص مفيد از مضر سریع

 بي  تفكر و تأميل اند، از قضاوت سطحی گذشته و پس از کم ومسائل و موضوعات پيچيدة حياتی به وجود آمده

 تری گردیده است.در نتایج امور، بشر موفق به تشخيص و تميز عميق

تر موجب تحریك و تقویت قوة تفكر و تعقل و استعداد قضاوت های پيچيدهادامة زندگی اجتماعی و ظهور پدیده

ازات آن تشيخيص و تمييز تر شده و به مودر بشر گردیده که باالخره ماهيت خير و شر در اکثر امور برای او روشن

ده، تا آنجایی که عالوه بر انجام وظایف اختصاصی برای زندگی انفرادی خود، شتر تكليف و وظيفه برای او سهل

کم وظایف اجتماعی خود را نييز تشيخيص داده و در ایين مقيام از قضياوت نييروی بياطنی و درك نيدای آن، کم
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ز اجراي خالف در مورد خود و ديگران احساس به طوري كه در مواردي ابرخوردار گردیده است. 

امروزه همه کس ضمن مشياهدات و تجربيياتی در زنيدگی روزانية خيود یيك  ا فعال و ا قالبی  موده است.

به طوری که گاهی در خارج از منابع خصوصيی، حتيی در  نمایدسلسله تغييرات و انفعاالت غيرارادی را درك می

زند که ناشی از یك نارضائی درونی و عدم ارضياه ه اقداماتی دست میمراحلی در خالف جهت مصالو شخصی ب

 روحی و آرام  خاطر است. 

هيای طبيعيی و العملبير اسيا  دو نيوع عكس - بخصو  در حال الشعوری و ناخودآگياهی -در برابر یك امر، 

د کيه ، ذیيالً بيه ميوار شيودمعلوم می« وجدان»تجربی روحی، وجود نيروی درونی و استعداد تشخيص باطنی به نام 

های هکنيم که هيچ یك از موارد نامبرده در زیر، در کتب و منيابع کالسييك رشيتچندی اشاره و قبالً یادآوری می

ب ار در کتياو بيرای اوليين بي فلسفی و روانشناسی و علوم تجربی در زمينة مباحث مربوط به وجيدان وجيود نيدارد

 م:يدهستدالل و اثبات مورد استفاده قرار میحاضر از لحاظ موضوع مورد بحث در مقام ا

هير پيشامدهای طبيعی و در ضمن مشاهدات روزانه  که در جریانهاي ط يعی وجدا ی، العمزعكس _اول 

 کنيم:کسی متوجه آن گردیده و ما ذیالً به سه مورد از آن اشاره می

د نشان داده و در خود احسا  مسهوليت العملی از خودر قبال هر امری انسان طبعاً عكساحساس مسئوليت:  _1

همانست که قبالً در ضمن بييان  دهد. این موضوعنموده و برای احتراز یا اقدام، نسبت به خود تكليفی تشخيص می

د که اگر این احسا  تكليف و مسهوليت همگانی هم نباشيد، الاقيل در اکثریيت شنظرات علوم کالسيك تعریف 

تشيخيص دهنيد( وجيود تواننيد سليم برخوردارند )بحدی که نفع و ضرر خود را میافرادی که کم و بي  از عقل 

گييرد، دارد بدین معنی که وقتی انسان نسبت به اعمال و رفتار وکردار و نيات و قضاوت خود مورد سهوال قيرار می

معقيول و غيراش اندیشه ا فكر ویخواهد در بارة آن، علت منطقی و دليل عقلی بيان نماید تا عمل  طبعاً و فطرتاً می

یعنی انسان طبعياً  .گر نشده و بر شهونات او در پي  صاحبنظران و عقال و خردمندان لطمه نزندخارج از منطق جلوه
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منطقی سيخت گریيزان بلكيه از چنيين نسيبتی دربيارة خيود متيوح  اسيت و از از بالهت و حماقت و جنون و بی

 وکند که اگر از من بپرسند چرا چنين فكر کس پي  خود فكر میکند یعنی هراینروست که احسا  مسهوليت می

ای باید بدهم که هم او قانع شيود و کنندهای، چه جواب منطقی یا الاقل جواب قانعای یا عمل نمودهقضاوتی کرده

هم خود از نتيجة قضاوتهای منطقی دیگران احسا  رضایت و خرسندی کنم )که امروزه در روانشناسی تجربيی و 

« تر  از قضياوت دیگيران»های علوم تربيتی این فعل و انفعال خودبخودی روانی را تحت عنوان همچنين در رشته

گر سياخته و برند( حتی دزدان و جنایتكاران برای اینكه اعمال خالف خود را در افكار عمومی موجه جليوهنام می

هام خود را در عمل نپذیرفتيه و بيا تردسيتی کاميل خطا و لغزش خود را در قبال افكار عمومی توجيه کنند هرگز اتّ

در برابر مالمت و بازخواستهای دیگيران صيرفاً « عذرتراشی»کنند. به طور کلی اتهامات وارده را در ظاهر خنثی می

دار سياخته بيا تایييد جيرم  بيه وسييلة دیگيران و به خاطر آنستكه شخص وجدان خود را کيه از خيالف جریحيه

یك احسا  خودبخودی « احسا  مسهوليت»فكار عمومی، بي  از آن معذب نسازد. بنابراین محكوميت در برابر ا

است که بدون منتهی شدن به ضرر در برابر ناراحتی روانی یا خسارت معنوی، انسان در برابر هر اميری و نسيبت بيه 

کيه نييك را از بيد نمایيد و وقتيی چنيين احساسيی وجيود دارد هر موقعيتی کم و بي  این احسا  را در خود می

نماید، بدیهی است که از یك قوة عاقلة مفيد و مثبت و مؤثری برخوردار است شناسد و مسهوليت را ایجاد میبازمی

 بشناسند یا بشناسانند.« وجدان»هر چند که نخواهند آن را تحت عنوان 

مرتكب خالفی گردد چه بسا انسان در بيداری  العملهاي روا ی وجدا ی در عالم خواب و رؤيا:عكس _2

یا اندیشة تخلفی را در سر بپروراند که بيه حكيم عقيل و شيعور ظياهری، آن اقيدام بيرای  مفييد و الزاميی بيوده و 

ن عمل و آنموده است اما چه بسا اگر تكرارش در همان شرایط به حكم عادت، اثر منفی روحی آن را برطرف می

اسيت، ببينيد بيا نياراحتی و  -کيه شيعور ظياهری در حيال تعطييل  -نيت و اندیشه را با همان شرایط در عالم رؤیيا 

انفعاالت روحی شدیدی مواجه گردیده و ناخودآگاه یارای تحمل این صحنه را نداشته باشد یعنيی در هميان حيال 
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شعوری روحاً و وجداناً به انجام آن عمل بطور فطری راضی نيست، در حالی که در حيال بييداری بيه خياطر نفيع ال

گردد، زیرا در اثر های طوالنی به همان تخلفات مرتكب میزئی )به حكم عقل و شعور( حتی با طرح نقشهکلی یاج

کثرت تكرار اعمال خالف از روی ميل و رغبيت و اراده در زنيدگی روزانيه، در حيال بييداری حساسييت نييروی 

بيه ميوازات سيایر اسيتعدادهای ظياهری(  وجدان از بين رفته ولی در حال الشعوری )یعنی در خارج از سلطة شعور

چه بسا اعمالی کيه در یيك اجتمياع از روی عيادت از این رو آید و طبيعی و فطری، به صورت زنده و فعال درمی

 شود: م رؤیایی ایجاد انفعال روحی نماید. از این نكته دونتيجه گرفته میلمقبول ولی در عوا

ه طور بطنی و یا ور ظاهری بوده و در زمينه روحی و شعور باالف( اگر تشخيص نيك از بد تنها به وسيله عقل و شع

 هاد ا سا ی غير از عقز وسيلة ديگري براي تشخيص  يك از بدد و خيدر از شدر  يسدت، و کليی در 

و  ، پس در عالم خواب که عقل زایل شدهديگر وجود  دارد عنوانره يا به« وجدان»استعدادي به  ام 

 گيرد؟ پس وجود استعدادی بهيك و بد و حسن و قبو با چه عاملی انجام میشعور ظاهری تعطيل است، تشخيص ن

 ی است.مدر نهاد آدمی حت« وجدان»نام 

شيود کيه عيالوه بير عقيل و شيعور، ب( با توجه به انفعاالت روحی مذکور در عالم خواب و الشعوری، معلوم می

ری حقيایق داشته و با انحراف شعور ظاه نيك و بد و حسن و قبو در شعور باطنی وجود حقيقیاستعداد تشخيص 

حيی کند. پس بقاه آثار نيك و بد در زمينة روی تخدیر وجدان، تنها ظاهراً شخص را راحت مینیع ودرینماز بين 

 با وجود فراموشی ظاهری، فطری و طبيعی است.

ت طبيعی خيود را شده و حساسيندر افرادی که وجدانشان از کثرت تكرار تخلفات تخدیر عذاب وجدا ی:  _3

از دست نداده است به دنبال هر خالفی، احسا  ندامت و حسرت و حتی عذاب وجدانی ظاهر شده و شخص خود 

کند و حتی در تخلفات اتفاقی بزرگ مانند خيانت و مخصوصاً جنایت، مكرر مشاهده گردیده اسيت را مالمت می

ده اسيت: بيا شيکيرده و خواهيان مجيازات خيود  که جانی و قاتل از شدت عذاب روحی، خود را به پليس معرفيی
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کياران یيا توان به اثرات وجدان فعيال در افيراد سيالم و سياده ليوح و خيانتهای قضائی و جنائی میمطالعة پرونده

هيای ناخودآگياه وجيدانی گياهی چنيان العملای پی برد که پس از ارتكاب تخلفيات، عكسجنایتكاران غيرحرفه

شود خود گردد که شخص مجرم ناچار میفرسا میله آنقدر زیاد و محنت افزا و طاقتشدید و تألمات روحی حاص

شيان آنقيدر زیياد اند که عيذاب درونیرا به چنگال عدالت تسليم نماید و اغلب این قبيل افراد خود اعتراف نموده

عليی »بود که مردی به نام  اند: همين چند ماه پي بوده است که برای نجات از آن به مجازات حتی اعدام پناه برده

که در قریة طاهرآباد کنگاور مرتكب قتل برادر و خواهر و مادر ناتنی خود شده بيود پيس از دو سيال « طاهرآبادی

فراری شدن باالخره تحت تأثير عذاب وجدانی، خود را به پاسگاه نارمك در تهران معرفی و به قتل سه نفر اعتراف 

ونيم از تياریت قتيل، مين از چنيگ توضيو داد: با اینكه پيس از گذشيت دوسيالنمود و علت معرفی خود را چنين 

م و نتوانستند مرا دستگير نمایند اما در طول مدت دوسال و نيمی کيه مين فيراری بيودم، کرد رارفمأمورین انتظامی 

ن  داراحتی مد، روزبيروز وضيع روحييم بيدتر شيد و یروحاً مضطرب و ناآرام و تحت تأثير عذاب درونی مبهم

یا همين طيور  1اعدام پناه برم تا راحت شوم بحدي رسيد كه ديدم براي  جات از آن بهتر است به 

کيه بياالخره بيه  خلبان امریكایی منفجرکنندة اولين بمب اتميی در آسيمان هيروشييما« کلودایترلی»است سرنوشت 

 بيماری روانی مبتال گردید.

بيرد، بيند که حتيی بخودکشيی پنياه مینی آنقدر شكنجه میاز این قبيل شواهد که شخص تحت تأثير عذاب وجدا

تيوان پييدا ها فراوان میامثال حادثة فوق را )که به عنوان نمونه نقل کردیم( در صفحه حوادث روزنامه ،بسيار است

کرد. البته در شرایط عادی شخص قادر است تعادل روانی خود را حف  نموده و اسرار خود را بيا دقيت و مراقبيت 

زم بپوشاند ولی در مواقعی که به علت ارتكاب خالف و قتل و جنایت دچيار اضيطراب شيده و در نتيجية حادثيه ال

                                                 

نقل از احالعا   - 1
13455

11150 //
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های روحی مربوط به قدری شدید است کيه قسيمت العملدهد، عكسغيرعادی تعادل روحی خود را از دست می

هيای العملعكساعظم بلكه تمام قوای روحی شيخص صيرف تسيكين هيجانيات و اضيطرابات درونيی و کياه  

های روحی حاصيله از ناسيازگاری، العملت شخص به علت شدت اضطراب و عكسشود. در این حاالروحی می

ب درونيی حياد و عيذاب گيردد و بيه خياطر هميين اضيطرادیگر حواس  پرت شده و کنترل از دست  خارج می

کيه شيخص در اثير نياآرامی  هشيدشود حتی دست به خودکشی زند و گاهی مشياهده وجدانی حاصله، حاضر می

جرأت اتخاذ تصميم راست به خودکشی و نجات از عذاب درونی را هم نداشته و ناچار خيود و ی حتی قدرت نروا

العمل طبيعيی روح اسيت شود. این امر در حقيقت عكسبا ميل و رغبت به اعدام پناهنده میو را تسليم قانون کرده 

 وح فرد سالمی است در ق ال آلودگی به گناه و خالف،يا عدم تحمز ردر برابر یك خالف بزرگ، 

 کند.ل وجدان حسا  است در برابر خالفی که عقل از روی عادت آن را پذیرفته و تحمل میمالعیعنی عكس

ر منشأ ندامت و حسرت و پشيمانی و اكربای که نباید از آن غافل بود اینست که گرچه چنين اصل وجدانی اما نكته

توان اصالح عالم را بيه ایين عاميل درونيی واگذاشيت و مطميهن و گردد اما هرگز نمیشخص میپریشان خاطری 

شماری هم وجود دارند که پس از ارتكاب بيه خيانتهيا و جنایتهيا هرگيز زیرا متقابالً افراد بسيار و بی زیستراحت 

ه دستاویز گروهی از متفكرین و )و متأسفانه همين انحراف و فقدان حساسيت است ک 1گردندمیمتأثر نشده و نادم ن

رد افالسفه در رد اصالت وجودی وجدان گردیده است( و لذا با قبول وجيدان در نهياد بشيری، بایيد مراحيل و ميو

گردد )یعنی فقدان مطلق وجدان( را نيز پيذیرفت، چنانكيه شود یا به کلی نابود میشماری که وجدان تخدیر میبی

                                                 
 البته  ر اشخاصي كه  ر  صار مستحكم خو خواهي و خو پرمتي امير بو ه و به غير  -1

شنامند  وجدان از نفسانيا  و تمايال  غريزي و مقتضيا  فطري چيزي  ر زندگي خو  نمي

 هد )مانند  يوانا   اما  ر اشخاصي كه از از بين رفته و فعاليتي از خو  نشان نمي

مند بو ه و رو اا بيدار و  سامند  به  نبال هر عمل خالف  به جاي مزاياي اخالقي بتره

وا  ر مقام عذرتراشي  نارا تي وجداني مخصوصي وجو   ار  كه هرر توجيه و تفسير نار

چه شخص از  ساميب و بيداري روب بيشتر برخور ار بو ه و به صفا  و ملكرا  انسراني 

ين  مجتزتر باشد  ندامب  اصله بعدي  ر مقابل هر خطا و خالفي بيشتر امرب. كره  ر ا

بره تفصريل صرحبب « دير وجردانتخر» ر بح  « ولاجلد  -معماي عا   »زمينه  ر كتاب 

 ايم.كر ه
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شيمار دیگير پيس از قتيل و جنایيت و خيانيت، بيه ای خانمانسيوز و افيراد بیهای خيونين جنگهيجنایتكاران صحنه

« عيذاب وجيدانی»و « وجيدان»برند، و لذا تهوری اصالح جامعه بر اسا  آسودگی خاطر و آرام  وجدان بسر می

و تواند باشد بخصو  که بشر متمدن امروزی چارة رهائی از این عذاب را یافتيه جز وهم و خيال چيز دیگری نمی

تخددير »هيای اخالقيی از راه نادیيده گيرفتن تخلفيات خيود و بياالخره از طریيق از طریق ایجاد ابتذال در ارزش

 توانسته است ظاهراً به یك آرام  خاطر ظاهری و صوری برسد. «وجدان

ور که در نوع خود از ردیف تجربيات کنظر از سه مورد مذصرف هاي تجربی وجدا ی:العمزعكس _دوم 

 کنيم:روند، اینك دو مورد تجربی دیگر نيز در این زمينه در اثبات اصالت وجودی وجدان نقل میمی به شمار

دهد که گرچه در حال بييداری از های خواب مغناطيسی نشان میآزمای  آزمايش در خواب مغناطيسی: _1

های عقليی العملجه عكسحساسيت عقل و شعور نسبت به امر خالف به علت عادت به منهيّات کاسته شده ودر نتي

شيود، اميا بيرعكس در حيال خيواب حتی وجدانی در برابر قبایو و تخلفات در حال بيداری در شخص ظياهر نمی

کننيد، در هميان حيال الشيعوری نيتيزم و هيپنوتيزم( وقتی تخلفات گذشتة شخص را بير او بيازگو میامغناطيسی )م

های جسمی و فيزیولوژیكی حاصله از حاالت انفعيال العملهای حادی نشان داده و عكسالعملحساسيت و عكس

تيوان نتيجيه گرفيت کيه روح خورد و از اینجا میو شرمندگی و اضطراب و احسا  حقارت به خوبی به چشم می

آدمی در خارج از احاطة حوا  ظاهری و در مواقع تعطيل فعاليت و حساسيت شعور ظاهری، از یك استعداد فوق 

ست که معانی و مفاهيم اعمال و افكار را بيه طيور مطليق در یافتيه و قيدرت قضياوت فطيری و شعوری برخوردار ا

از جملده « وجددان»پدس  يدروي طبيعی دربيارة آثيار نييك یيا بيد و خيير یيا شير افكيار و اعميال را دارد. 

استعدادهاي شعوري باطنی است و شعور ظاهري اگر سالم باشد از  داي درو ی آن كم و بديش 

البته در حال خواب مغناطيسی )به صورت منيتييزم یيا بيه صيورت هيپنيوتيزم( نييز ماننيد خيواب   د بود.متأثر توا

دهنيد( کند )مراکز تعقل حساسيت خود را از دسيت میمعمولی شعور ظاهری تعطيل بوده و حوا  ظاهر کار نمی
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ر حال خواب مغناطيسی، به طور واضو د« هوا خيلی گرم است»یا « هوا خيلی سرد است»اما با القاه مفاهيمی از قبيل 

شود یعنی ولو شعور ظياهری تعطييل اسيت اميا بيه های جسمی مانند لرزیدن یا عرق کردن مشاهده میالعملعكس

هيائی یا مرکزیت _دهد که عالوه بر شعور ظاهری )با مرکزیتی تعطيل نيست، و این نشان می« ادراك»طور کلی 

بيا حيوا  و  _به هر اسم و نامی کيه خوانيده شيود  _مراکز تعقل( شعور دیگری مشخص در مغز به نام مرکز یا  _

باشد که در قبال درك معانی دارای حساسيت بيشتری بوده و کاماًل ارتباطات خا  خود، در نهاد انسان موجود می

 1هشيار است

دسيتگاه »ون شاید کمتر کسی باشيد کيه تياکن سنج:هاي وجدا ی در برابر دستگاه دروغالعمزعكس _2

را نشنيده باشد. مكانيسم این دستگاه بر اسا  ناسازگاری طبيعيی روح انسيان در مقابيل « پوليگراف»یا « سنجدروغ

باشد. قبل از اینكه از مكانيسم این دسيتگاه بحيث کنييم الزم اسيت در ها( میدروغ )و به طور کلی خالف واقعيت

اشاره کنيم که: امروزه به قدری از این دسيتگاهها ده از آن صحت عمل این دستگاهها و حساسيت نتایج بدست آم

ها و سازمانهای امنيتی و تأسيسات نظيامی و جاسوسيی ها و کمپانیدر سازمانهای ملی و دولتی از قبيل تجارت خانه

)ژانویيه « Naire et Blanc»شود که طبق آمار منتشره در یكيی از نشيریات فرانسيه بيه نيام ملل غرب استفاده می

هيزار  40اليی  30( تعداد دستگاههای مورد استعمال در مؤسسات ملی و خصوصيی و دولتيی آمریكيا قریيب 1968

 _دستگاه است )درصورتی که قبل از جنگ دوم جهانی بي  از یكصد دستگاه در سرتاسر آمریكا وجود نداشيت 

استخدام در ایين مؤسسيات مجبيور ساخته شده( هر عضو تازه وارد برای  1920این دستگاه برای اولين بار در سال 

برای او « های روانشناسیتست»سنج به دهها سؤال مورد نياز موسسه که به صورت است ابتدا در برابر دستگاه دروغ

شود جواب دهد. این سؤاالت که به وسيله کارشناسان و روانشناسان طرح گردیده بسيار مختلف و متنيوع طرح می

شخصی و اجتماعی او شروع شده تا حوادث و وقایعی که از دوران کودکی به یياد بوده و از زندگی خانوادگی و 

                                                 
 رجوع شو  به كت  و منابع روانشنامي غيرحبيعي.  -1
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آیيد. ميثالً از او  یابد تا بدین وسيله از حاالت و صفات و اعمال گذشتة او اطالعات کافی بدستدارد گسترش می

رسيتورانی کردیيد؟ آیيا تابحيال از فروشيگاهی یيا شود: آیا در کودکی دست در کيف پول مادرتيان میسؤال می

کردید؟ و سؤاالتی از این قبييل اید؟ آیا مواد مخدر مصرف میاید؟ آیا تا به حال هو  دزدی کردهچيزی دزدیده

گردد و به علت سلب اعتماد عميومی در سنج تعيين میهای داده شده توسط دستگاه دروغکه صحت و سقم پاست

توجه قرار گرفته و حتيی بعضيی از زن و شيوهرها بيرای ملل غرب، در مسائل زندگی روزانه نيز این دستگاه مورد 

 کنند.اطمينان از وضع همسر خود از آن استفاده می

ی غيييرات روانيتمعروف است بر اسا  اختالالت فيزیولوژیكی حاصله در نتيجة « پوليگراف»این دستگاه که به نام 

بيا ایين  ه وقتی شيخص در حيين آزميای ن معنی کناشی از پاست دروغ در برابر یك سؤال اختراع شده است. بدی

هيای فيزیوليوژیكی العملسؤالی برخالف واقع جواب دهد از اخيتالالت روانيی حاصيله، عكسدستگاه، در پاست 

گردد. مانند تغييرات وضع گردد و از اینراه خالف واقع بودن اظهارات شخص روشن میچندی در بدن پدیدار می

 ره.و اعمال تنفسی و یا تغييرات ميزان بار الكتریكی بدن و غيضربان قلب، تغييرات وضع گردش خون 

اعيالم داشيت کيه بيا آزميای  تغيييرات  1مشياور اميور جنيائی و روانشينا  ایتالييائی« لوم روزو» 1859در سيال 

گوید یا دروغ. و یك دانشمند سویسيی تواند دریابد که یك شخص مظنون راست میها میفشارخون در بازپرسی

موفق شد که با آزميای  قابلييت هيدایت الكتریسييته در پوسيت، دروغگيویی یيا  «كارل گستاو ژوفك»به نام  

دریافت کيه شيخص « بنوسی»راستگویی شخص را تشخيص دهد. در اوایل قرن بيستم یك ایتاليایی دیگری به نام 

شمندان دیگری نييز کند )دانکند موضوعی را برخالف واقع بگوید، آهنگ حرکات تنفسی تغيير میوقتی سعی می

سيتند ناز قبيل دکتر سيلوانو  استال امریكائی و غييره از روی تغيييرات بخيار آب نشسيته در روی شيشية سيرد توا

 تغييرات روانی را در شخص تشيخص دهند(
                                                 

اي امرب خو  از روانشنامان شايسته« ما ام لومبروزو»ختر اين روانشناس به نام   -1

 تأليف كر ه و به فارمي هم ترجمه شده امب.« روب زن»كه كتابي تحب عنوان 
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اقيع، وخيالف  رهي گردد که روح انسان سالم و شعور باطنی او، فطرتاً بيا دروغ یيابا توجه به مراتب فوق، مسلم می

يمياری یيا بدر اجتمياع )درصيورتی کيه فرد ازگاری دارد چنان که در دوران طفوليت و قبل از انحراف روحی ناس

 دروغگيوئی صافی و پاکی ضمير باطنی یا ضمير ناخودآگاه بحدی است که ،عارضة روانی موروثی در بين نباشد(

سيازگاری روحيی اسيت کيه همين ناکند و در اثر کودك تغييرات محسوسی در قيافه و اعمال و رفتارش ظاهر می

های روانيی کيم و بيي  حيادی از خيود العملانسان )مخصوصاً در حالت ناخودآگاهی( در برابر هر خالفی عكس

 دهد.نشان می

زند )از قبييل ربيودن نيان کند که وقتی در غياب او فرزندش دست به تخلفی میمادر جوانی از منسوبان تعریف می

متی و امثال آن( در مقام استيضاح و کشف اینكه خالف به وسيلة کيدام یيك از فرزنيدان قندی یا شكستن لوازم قي

ها گوید قبل از اینكه کودك متخلف حاضر به قبول اتهام خود باشد در حضور همية بچيهصورت گرفته است، می

شان به خوبی مهکنم که احتياج به توضيو و متهم ساختن همدیگرشان نيست و من با یك نگاه در چشم هاعالم می

شوم، آنكه خالف کرده از توانم بگویم که این خالف کار کيست، و وقتی به دیدة یك یك کودکان خيره میمی

کثرت اضطراب از کشف ماجرا، صرفنظر از ناراحتی و تشوی ، بطور غيرارادی و ناخودآگياه در لحظية آزميای  

العمل ناخودآگاه کودك خالف را من از روی عكس سازد وبندد و یا به سوی دیگر منحرف میچشم خود را می

نمایيد و ایين عميل کشيف و شيناخت بر او منتسب دانسته و بيا کمتيرین اصيراری کيودك اعتيراف بيه تقصيير می

توانند برخالف واقع دیگری را متهم سازند. تنها این ام در نظر کودکان چنان اثر گذارده که هرگز نمیالعادهخارق

های جسيمانی و اخيتالالت روانيی در اطفيال آنچنيان بيه العملبلكه چنين مكاشفه از عكسمورد بخصو  نيست 

صورت مختلف و به طرق گوناگون در روابط کلية مادران با کودکانشان کليّت پيدا کرده است که امری غيرقابيل 

اعتيراف فعل و انفعال  مكانيسم، يله مادر سباشد و بدیهی است که در تمام انواع کشف دروغِ کودك به وانكار می
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گردد به پاکی روح کودك که هنوز آن اصالت فطری اولية خود را از دست نيداده اسيت برمیبه خالف در اصل 

 یعنی هنوز با صداقت فطری و طبيعی باعالم خارج در ارتباط است. 

 

 اثرات دروغ

و و بيرد و ليذا افيراد دروغگين میتكرار دروغ روح انسانی را منحرف و بلكه حساسيت و فعاليت وجيدانی را از بيي

در  وان ممنوع منحرف در برابر خالف خود یا دیگران حساسيتی ندارند و  از اینروست که دروغگوئی در تمام ادی

 وکند را برای ارتكاب به تخلفات بزرگتری مستعد می اسالم از معاصی کبيره است زیرا ارتكاب و تكرارش، زمينه

اهمييت بيه ميرور حساسييت وجيدان خيود را از دسيت های بیکوچكی به مانند دروغ کسی که با خالفهای ظاهراً

دهيد، هميين سيازش دهد و برخالف مقتضای فطرت اولييه بيا خالفهيای کوچيك، روحياً سيازگاری نشيان میمی

سازد و چنين فردی درصورتی که شيرایط مستعد می ،های باالترزمينه را برای پذیرش خالفاهميت کوچك و بی

 دتر شيده وعتنماید، مسلماً در جهيت منفيی روز بيه روز مسينط زندگی و تربيتی از این قبول خالف جلوگيری محي

 ادی امير بيه عليتبيحال آنكه همين شخص در  .نمایدارتكاب خالفهای باالتر را بدون کمترین ناراحتی تحمل می

چكترین خالفهيا حتيی رابير کيوالعمل فطيری در بپاکی ضمير و صافی روح، یك ناسازگاری طبيعی و یك عكس

 داد.می اهميت از خود نشانهای بیدروغ

رود که این ميل باطنی با آن البته دخالت اميال غریزی در کاه  حساسيت وجدان عامل مهم و مؤثری به شمار می

نمایيد کيه دروغ اوليين و مقتضيات ظاهری دست به دست هم داده و شيخص را وادار بيه ارتكياب بيه خيالف می

حی با تخلفات است. از ترین عامل سازش رواهميت )از قبيل الف و گزاف و مبالغات( اساسیهای بيجا و بیوغدر

انيد تيا آنجيا کيه اسيالم اینجا است که در ادیان دروغگو را طرد و ذمّ کرده و دروغگوئی را شيدیداً تحيریم نموده

خيانيت کيرده و آن را از درك واقعييت کند چرا کيه کسيی کيه بيه روح خيود دروغگو را دشمن خدا معرفی می
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دارد، در حقيقت به بزرگترین موهبت آسمانی که خداوند در نهادش به ودیعه گذارده اسيت )اسيتعداددرك بازمی

 حقيقت( خيانت کرده است.

 

 تعميم سياست بازي در مناس ات اجتماعی

چنان عموميت یافته است کيه شيخص بازی در مناسبات اجتماعی و سياست متأسفانه امروزه دروغگوئی و دوروئی

دارد و در آن سروکارش با یك انسان است، هرگز به طرز فكر و اندیشه و توقعات مشروع و در هر قدمی که برمی

زیرا قيافة ظاهری طرف با مهارت و تردستی کاملی به غلط چنان آراسته و  ،اندیشدنامشروع او در این برخورد نمی

کنيد اميا از آنجيا کيه همگيان دههيا و ای را به خود جلب و مطميهن میهر بينندهمرتب و مؤدب و جدی است که 

)یا خواهند افتاد(، ليذا بياالخره بيه طيور  اندو مطمهن افتاده بهای حق به جانصدها بار در اجتماع به دام چنين قيافه

ترین آنهيا اجتمياعی از سياده ها اعراض کرده و به همه کس بدبين باشند و در تميام مناسيباتاعم از تمام این قيافه

گرفته تا شراکت و تأهل و غيره، تا مدتها دچار شك و تردید شوند و از خيود بپرسيند کيه آیيا بياالخره بيا قيافيه و 

مواجه هستيم یا اینكه این ماسك از روی تمرینهای مكرر و دقيق اعمال و رفتار و گفتار حقيقی شخص )یاخانواده( 

 سازی بوجود آمدهبازی و صحنهگوئی و سياستها مانده و در اثر مهارت در دروغهو حساب شده، عاریتی بر چهر

داند که در مناسبات اجتماعی در اولين برخورد تا چه اندازه به طرف احترام ؟! و لذا در حال حاضر کسی نمیاست

ترش نخواهد کرد؟! به همين پرسد که آیا این امر بر کبر و تفرعن اونيفزوده و مغرورو محبت کند، زیرا از خود می

روح، و روابط صوری است، و حتی شاید یكی از بی ،برخوردها خشك و جمود و مناسبات ،که امروزه سبب است

های افراد با هم، ولو هير قيدر هيم نوازی در عصر حاضر این باشد که نشست و برخاستها و تما علل ترك مهمان

افراد  ،و جز مالل خاطر چيزی به دنبال ندارد در حالی که در گذشته نزدیك باشد، خالی از هر لطف و صفائی بوده

تما  و برخورد از اینرو کم و بي  از صفای قلبی برخوردار بوده و دلها تا حدودی از ریب و ریا پاك و منزه بود، 
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اشيخا  د و لذا شمیمنتهی فراتر گذاشته و به ارتباط و اتصال قلبی را اشخا  از صورت ظاهر و از اجساد آنها پا 

ند. شياید شدمیقلبی و عي  معنوی مربوط به تناسب صفای قلبی برخوردار  هایاز سرور و لذت حاصله از ارتباط

جيای خيالی روحی بين افراد به علت اینكه در زندگی ميادی و ظياهری بشير  هایفقدان صفا در دلها و قطع ارتباط

کند، به نظر چندان مهم و قابل توجه نياید اما همين فقيدان مهير و د و از مادیات چيزی کم نمیاننمایچيزی را  نمی

تنها اغيار بلكه خویشان را بيه حيدی بيگانيه نميوده کيه در اکثير محبت در دلها و قطع ارتباطات روحی و معنوی نه

منفرد و دست تنها مانده و در جهات مختلف به علت تضيعيف  ،شخص در عين زندگی در اجتماع ،مسائل زندگی

برد. اینها و تمام عواقيب وخييم دیگيری وحی و احسا  کمبود محبت به صورمختلف درمشقت افتاده و رنج میر

که ناشی از انقالب روحی در سایة تعمييم دروغ اسيت بهرحيال در زنيدگی عميوم لطميات و خسياراتی بيه دنبيال 

 د.توان آنها را جبران نموای هرگز نمیآورد که به هيچ وجه و با هيچ وسيلهمی

* * * 

ر حيال روغگيوئی ددر اسالم دروغگوئی از معاصی کبيره بوده و دروغ از قول خدا و پيامبر و امام مبطل روزه، و د

 احرام در برنامة حج موجب بطالن احرام است.

مداران جهيان متميدن اسيت( قيرآن چنيين در اثرات سوه دروغگوئی )که متأسفانه امروزه حرفية عميومی سياسيت

 فرماید:می

ینكيه شيياطين بير قليب و هدایت کنم بيه ا یا شما راآلْ أُنَبِّهُكُمْ عَلی مَنْ تَنَزَّلَ الشَّياطين، تَنَزَّلُ عَلی کُلِّ اَفّاكٍ أثيم: هَ

 گناهكار. ةیندشوند بر دل هر بسيار دروغگوگذارند( ، نازل میشوند )نفوذ و اثر میروح چه کسی نازل می

در دروغگوئی ابتدا حساسييت وجيدانی و روانيی شيخص در  طاثر تكرار و افرا مفهوم آیة شریفه این است که در

برابر این خالف از بين رفته و سپس زمينة قلبی برای قبول پليدیها و معاصيی یعنيی سيایر تخلفيات آمياده شيده و از 

ی کنيد و غيرق در معاصيمیشيود یعنيی از مقيام انسيانيت سيقوط درك نور هدایت و توجهات رحمانی عياجز می
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آمده است. زیيرا « دروغگوئی»به دنبال « گناهكاری»که در آیة شریفه گردد، و از این جا است میوعوامل حيوانی 

شود. حال غيرض از نيزول میعدم حساسيت به خالفهای قولی باالخره به عدم حساسيت بر تخلفات فعلی نيز منجر 

ر قوای روحی منفی حاصله از اتصاف به صيفات آیا منظو ؟شياطين در قلب افراد بسيار دروغگوی گناهكار چيست

موجيب  ،رذیلة حيوانی در نتيجة کثرت ادامة دروغ و معصيت است، یا مفهوم این است که تخلف با رضای خياطر

ای اسيت بيا خصوصييات انحطاط روحی و آمادگی تنزل به مراتب حيوانی است، یا مقصود عوامل مياوراه الطبيعيه

 يجة قاطع و مسلم بدست نيامده اما غرض هر چه باشد اثر و نتيجه روشن است.تاکنون در تفاسير نت ؟معنوی

پس بطور خالصه باید دانست که روح انسانی فطرتاً با دروغ یا هر خالف دیگری سازگاری نيدارد، وليو از لحياظ 

ردد. این عدم تواند آن را تحمل کرده و مرتكب آنها گعقل و شعور ظاهر در مقام جلب نفع و دفع ضرر، ظاهراً می

تواند نيك و بيد، خيير و شير و صيالح و تحمل در نتيجة وجود نيروی درونی است که خود آگاه یا ناخودآگاه می

ایجاد نماید « تكليف»اند برای بشر گفته« وجدان»فساد را دریابد و درك کند و همچنانكه در روانشناسی در معرفی 

و كاهش حساسيت شدخص در ق دال اثدرات  ،را ملزم کنيدکه از چه امری احتراز کند و به چه امری خود 

و ليذا گيروه  ري است  ه شعور باطنیهخالف و دروغ در متخلفين و دروغگويان، تنها در شعور ظا

بند و بار کثيری از نسل جدید که اند، یا گروه بیمخالف اخالق، که اخالق را زاید یا وجودش را مضرّ تلقی نموده

اند، سيخت در اشيتباهند، بلكيه وجيود ا کنار گذارده و موجودیت وهمی به آن قائل شيدهمطلقاً وجدان و اخالق ر

وجدان یا نيروی اصالحی مفيد و مؤثر در نهاد انسان مسلم و آنچه که علوم تربيتی و روانشناسی و فلسفی از طریيق 

کنيم آینيده مطالعيه ميیاند، محقق و مسلم است، اما به طوری که در فصل نظری و تجربی وجودش را اثبات کرده

که عليوم کالسييك پذیرفتيه و بيرای « وجدان مجرد»در نهاد بشر و اتكاه به وجود « وجدان»تنها پی بردن به وجود 

اند، منشأ اثر نيست و خواهيم دید که روش نظری و تجربی علوم، عمالً قيدمی اصالح بشر وجودش را کافی دانسته
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شيود هرگيز اشته و در امر اصالح فرد و اجتماع، چنانكه عمالً نييز مشياهده میفراتر از شناختن و شناساندن آن برند

 اند.موفق نبوده

 بخش چهارم

 وجدان و اخالق در مكاتب دينی

ه بيوده و صالح جامعاگر بنا با دعای مكاتب اخالقی و اجتماعی، وجدان )و اخالق متكی به آن( به تنهایی قادر به ا

ود پس چرا در طی اعصار و قرون متمادي اثر وجود خو آسمانی نيست، احتياجی به مربی و رهبر دینی 

بلكيه بيرعكس از برکيت گيرای  را   خشيده و رسالت اصالح اجتماعی خود را به جا  ياورده است؟ 

ر هير دینيی ن تعاليم آسيمانی )کيه در عصيدرسپبشر، به معلومات و مكتسبات علمی و ظاهری خود، و به فراموشی 

بيه  انيد(، روز بيه روز وضيع جواميعمنشأ اصالح عمييق و اساسيی در بشير بوده _به گواهی تاریت  _ عمالً و تجربتاً

تب تربيتيی و اجتمياعی، مكا)!(  « خشخار  جات»، آن «وجدان مجرد»رود. درصورتی که اگر ت میموخا

عقلی و  ه رشدبرای اصالح وضع زندگی اجتماعی کافی بود، در این صورت چه لزومی داشت که با وجود این هم

ن های دردناك جنگ و خونریزی  و فساد و انحراف باشيم؟ آیا کارگردانياوسعت دید عملی، ناظر این همه صحنه

ه ها و عاملين این همه کشت و کشتارها، وجدان ندارند؟ و اگر دارند، پس کجا است کيه نقياب از چهيرصحنهاین 

 ریق صواب رهبری کند؟!آنها را بسوی صالح و به ط، براندازد و به ندای خود

 

 وجدان اكتشاف تازه  يست

شود، از کشيفيات جدیيد نيسيت و اخالق از آن صحبت شده و به آن اتكاه میوجدانی که این همه در روانشناسی 

اما از آنجایی  .که روانشناسان یا علمای اخالق افتخار کشف آن را به خود نسبت دهند و به خاطر آن بر خود ببالند

وقتی متوجه اثر و عمل وجدان شيدند،  ،شان تهی از معنی و معنویات استنان دست خالی بوده و مكتبکه اینان چ
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از کشف خود چنان سرمست و خوشحال شيدند چيزان به پشيزی خيره گردد، آنان نيز بدانسان که چشم فقراه و بی

این نيرو با تمام  _لعه خواهيم کرد به طوری که ذیالً مطا _که فراموش کردند قرنها قبل از کشفيات چشمگير آنان 

تنها شناخته شده بود بلكه بيرای حفاظيت و صييانت آن، طرحهيا و خوا  و خصوصيات  برای مكتب آسمانی، نه

 های الزم ارائه شده بود.پيشگيری

 

 وجدان دينی

رار گرفتيه اسيت( وجدان مورد بحث ادیان )که اختصاصاً در تعاليم وسيع و دقيق و همه جانبة اسالم مورد توجيه قي

صفات حسنه و  هروحی فطری، متكی بر عقل و ایمان و خداشناسی، متصل ب یمنطبق بر آزاد ،وجدانی است اصيل

العاده ظریف و دقيق، و با دایرة عمل وسييع ر به نور علم و بصيرت و معرفت، با حساسيت فوقامتيازات روحی، منوّ

در هر جا و در همه  یو اندیشه را امكان جوالن باشد(. چنين وجدانهمه جانبه )تا به سرحدی که فكر را مجال سير، 

احوال هشيار و آگاه و بيدار، و برای فرد و اجتماع منشأ خير و برکت است، زیرا هرگز از مالميت نفيس امياره و از 

گر سداختن و  ه بدر ت دا ی  فدس و عقدز بدراي مشدروع جلدوهخاطی، فروگذار نكند « خودِ»سرزن  

هيای نيه فریيب هوسيهای القيائی از خواه  ،«  امحدود گردن  هدد يهاو خودپرستی هاخودخواهی

نفسانی را بخورد، زیرا که ریشه و اصل آن از ایمان، و قدرت و توانایی آن از عليم و معرفيت، و مؤیيد آن صيفات 

سياخته و  وليی آیيا وجيدان نسيبی .حسنه و امتيازات فطری روح انسانی است )که روح حييوانی فاقيد آنهيا اسيت(

پرداخته عقل و فكر و اندیشة بشری هم از این امتيازات برخوردار است؟ و اساساً آیا در خيارج از ميوازین دینيی و 

يا هر كسی به  دوعی در فكدر و ذهدن خدود اصول تعاليم آسمانی وجدان وجود واقعی و خيارجی دارد؟! 

ای بود آن را بنا به مصدالح توا د آن را به وجود آورد، هما گو ه كه هروقت خواست و مقتمی

 خصوصی خود در استخدام منافع خويش درآورده و  ابود سازد؟!
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ن د بيود و آوجدانِ ساختة فكر بشری از افق ذهنی خود او بيشتر وسيعت نداشيته و از سيطو درك اوبياالتر نخواهي

ه هميشده از غيدر خدود كد)های قلبی انسيانها ها و آمال و آرزوها و خواستهوجدان مطلق را در افكار و اندیشه

شماری که محدود و محصور در علل و عوامل بی ا تظار حساسيت و فعاليت وجدان را دارد  ه از خود!(

توان یافت مگر اینكه شخص در اثر تعدیل غرایز و تزکيية روحيی از صيفات و خصيایل و غرایيز است، هرگز نمی

 یقی هميوارهفت، افق دید ذهنيی خيود را بيدون هير عياو معرحيوانی آزاد و وارسته بوده و از روی علم و بصيرت 

ز در تر سازد تا بتواند وجدان خود را آزادانه بكار انيدازد، و چنيين وجيدانی جيصاف و پاك و در عين حال وسيع

شناسيی هشناسی و جامعمكاتب تربيتی اصيل با تعاليم آسمانی وسيع و همه جانبة ادیان در هيچ مكتب تربيتی و روان

ش دسيت از ایين لحياظ، و تيالتهی پا به عرصة وجود نگذارده است تا آنجا که در مقابل مكاتب ظياهریِ و فلسفی

سياخته و تحویيل  یمعنوی با وجدان بيشمار هایشان، تاکنون باز هم مكاتب دینی گروه گروه شخصيتحاصلبی

گذشيت انصيار حضيرت گذشت حواریون در عصر حضرت عيسيی و نييز بيه سرسر هاند )رجوع شود بجامعه داده

شمار اسالمی کيه هير یيك بيه نوبية خيود از لحياظ های بیموسی و صحابه کُبار در زمان ظهور اسالم و شخصيت

 روند(.وارستگی و بصيرت و معرفت و تقوای انسانی، نمونة کاملی از انسانيت به شمار می

کيه در مكاتيب اجتمياعی بيا آن تجلييل  ای نبيودچنانكه قبالً نيز اشاره گردید موضوع بحث وجدان، اکتشاف تازه

انيد بلكيه از خيليی صوری و کذائی برای خلع یَد ادیان، آن را پایگاه اساسی اصالحات جامعية بشيری تلقيی نموده

قدیم همچنان که قبالً اشاره گردید در آغاز تمدن بشر نيز موضوع وجدان )ولو بدون نيام و نشيان و عنيوان( ميورد 

وليی موضيوعی ميبهم و  ،كاه افكار عمومی در هند و مصر و چين و یونيان باسيتان بيودو کم و بي  محل ات ،توجه

مد و نه راه احياه وجيدان آگاه به شمار نمیمرجعی ناشنا  بوده و در هيچ یك از آنها از نظر اصالح اجتماع، تكيه

كه تنها به یك اشيارة ميبهم لو یا تقویت و تربيت آن از طریق تعليم و تعلم و تربيت افكار عمومی مورد توجه بود ب

ها اکتفا شده بود. از طرف دیگير هميانطور کيه در مكاتيب اجتمياعی مطالعيه نميودیم وجيدان کلی در این مدنيت
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گر وهميی نبيوده و ماننيد های تربيتی علوم کالسيك معاصر نييز چييزی جيز نييروی اصيالححتی در رشته ،محن

یت آن و برای پشتيبانی و منشأ اثر بودن ، هنوز هيم هييچ نيوع راه و های باستانی در راه احياه و تربيت و تقوتمدن

آخيرین دیين کاميل و )روش علمی وجود ندارد. حال با در دست داشتن این اطالعات برگردیم بيه اینكيه  اسيالم 

ابدی( در مورد این نيروی مصلو ناشناخته تا چه حد صاحب عليم و معرفيت و در چيه حيدودی قيادر اسيت آن را 

 و تربيت و تقویت نموده و مانع نقصان قدرت و حساسيت آن گردد:احياه 

معرفی «  فس لوّامه»سمانی اسالم یعنی آیات قرآنی تحت عنوان آوجدان حسا  مورد بحث ادیان که در تعاليم 

تنها شده است، غير از آن وجدان دل بخواه بشر خودخواه و خودپرست است: در تعاليم اسالم وجود این وجدان نه

تنها از بزرگترین و مهمترین عوامل بسيار ارزنيدة عيالم انسيانيت راموش شده نبوده و مورد توجه و تأیيد است و نهف

بشر به مقام واالی آن، حتيی تجلييل از مقيام ایين نييروی معنيوی و معرفی شده، بلكه در بيان ارزش و آشنا ساختن 

های ممكنيه، توجيه بشير را در آیيات قرآنيی بيه رتترین صوها و عالیترین روشعنصر اصالحی روحی، به بدیع

اهميت موضوع جلب کرده است: برای معرفی ارزش و اهميت هر چيز، روشهای مختلف تشيخيص و تمييز وجيود 

قدیم تا حال معمول عرف و اجتماع بشری نييز  ها است که از ازمنة بسياردارد، سوگند یاد کردن یكی از این روش

اهميت، در نظر عقاله و حكماه مقبيول و معقيول ارزش و موضوع بیسوگند به چيز بیبوده است. بدیهی است که 

ر اسيت. در آیيات شتاهميت موجود یا موضوع مورد قسم، اهميت سوگند نيز بيبيشتر بودن نتواند بود بلكه برحسب 

درك اهمييت برای عطف توجه بشر به اهميت موضوعاتی )که به علت نقص عقل و اندیشه بشری  ،مكرر در قرآن

( آنها را مورد قسم قرار داده و با این طریق بشر را بيه ارزش و اهمييت استو عظمت آنها در شرایط عادی مشكل 

، سيوگند بيه 2و  1یيات آ« شيمس»که از آن جمله است سوگند به خورشيد و ماه در سيوره  ،اندآنها متوجه ساخته

و سيوگندهای مشيابه   4و  3آیيات « شيمس»وز در سيوره و یا سوگند به شيب و ر،  1آیه « نجم»ستارگان در سوه 

سوگند یاد کيردن بيه چييزی یيا موضيوعی، دیگر. در کلية این موارد در عين حال که ضمن مقدمه چينی به وسيلة 
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نماید، در عين حال بدین وسيله توجيه صحت و اهميت و عظمت موضوعات مورد بحث بعدی را تأیيد و تأکيد می

وعات مربوطه جلب و از اینراه ارزش و مقام و اهميت خيود موجيودات و موضيوعات ميورد بشر را به اهميت موض

 اند.قسم را نيز مشخص کرده

کيالم غييرممكن یيا  دراما با این حال وقتی اهميت و عظمت موضوعی آنچنان بزرگ و عالی باشد کيه توصييف  

قبيل موارد، در قرآن دیگر قسم صریو بيان  عظمت  به مبنای عقل و فكر انسانی غيرقابل درك و فهم باشد، در این

نگردیده زیرا قسم خوردن به آنها برای بيان ارزش و عظمت آنها کافی نبوده و چنان قسمی در حقيقت موضيوع را 

تنزل دهد و لذا از جانب عليم و حكيم، چنين قسمی جایز نبوده است. در این موارد روش ابتكياری قيرآن کيریم ، 

ميثالً در مقيام تفهييم اهمييت قياميت از  .زاد داردآمفهوم مخالفی است که معنائی نامحيدود و بيان مطلب در قالب 

فهمد چيست و چگونه اسيت( در سيورة قياميه دیده نمیرا ننآدرك آن برای بشر مقدور نيست )زیرا تا  هآنجایی ک

این مسهله مفهوم آن بود کيه  حاگر از طر. «تخورم به روز قيامالأُقْسِمُ بِيُومِ الْقيمهِ یعنی قسم نمی»فرماید: می 1آیه 

اساساً سوگند به قيامت ارزش و اهميتی نداشته و چنين موضوعی ارزش سوگند خيوردن نيدارد و یيا چنيين تفسيير 

د چيزی کيه محيل مآالزم می «خورمبروز قيامت سوگند نمی»کنند که مفهوم آیه عبارتست از اینكه به طور مطلق 

احتياج نيست، اساساً ذکر نشده و این آیه حذف شود، در حالی کيه در قاليب کيالم فصييو مصرف نداشته و مورد 

آسمانی این آیه کامالً مطرح شده و جزو آیات قرآنی قرار گرفته است. بنابراین در اینجا مفهوم مخيالف آن ميورد 

بيه  سيوگند خيوردنِنظر بوده و غرض از سوگند یاد نكردن، محدودیت ظرفيت فكری و عقلی بشر است که ميانع 

در عيين حيال  امّا ،جا داشت سوگندی به آن یاد شود ،باشد، درصورتی که نظر به عظمت موضوعموقع و به جا می

شود که در غالب تفاسير نييز عمالً مفهوم مخالف  آنست که به روز قيامت سوگند یاد می ،شودکه سوگند یاد نمی

اند. چنانكه در آیه مشيابه دیگيری خيود تفسير کرده« کنمقسم یاد می»ی را به معن« الأُقْسِم»بدون تشریو این اصل، 

فَال أُقْسِمُ بِمواقِعِ النُّجيومِ وأنّهيا »فرماید: می 76و  75آیات « واقعه»قرآن علت موضوع را بيان نموده است: در سوره 
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کنم به مواقع ستارگان، والبته اگر بدانند آن قسمی لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمونَ عَظيمٌ اِنَّه  لقرانٌ کریم: ترجمه: پس قسم یاد نمی

یعنيی چيون عظميت موضيوع . «است بزرگ و حقيقتاً این قرآن اعطائی به عالم بشریت، منشأ خير و کراميت اسيت

اگير بداننيد »زاید و بيفایده است )و ضمناً تذکر اینكه  ،بشر غيرقابل درك است از اینرو سوگند یاد کردن هم یبرا

شيود مؤید این است که سوگند یاد نكردن در این مواقع نه این است کيه سيوگند یياد نمی« گ استآن قسمی بزر

بلكه سوگندی بزرگ است( حال با در دست داشتن این اصل برگردیم به موضوع مورد بحث کيه قيرآن در قبيول 

نمایيد و فهييم و معرفيی میبه بشر ترا و در بيان اهميت و عظمت آن، به چه زبان و با چه بيانی اهميت آن  «وجدان»

مُ بيالنّفس »فرمایيد: آیيه دوم می« قياميه»در چه سطحی وجود و اثرات  را پذیرفتيه اسيت: درهميان سيوره  وال اُقْسيِ

 .« فس مالمت كنندهکنم به اللّّّوامَهِ: و قسم یاد نمی

ردیف سوگندهای باعظمت و شود، از نظر قرآن یعنی از نظر پروردگار متعال از این سوگند نيز چنانكه مالحظه می

بزرگی است که درك آن برای بشر مشكل و بلكه غيرممكن است. در تعياليم اسيالمی مراتيب مختليف سيير روح 

انسانی از نظر کماالت روحی و معنوی پنج مرتبه توصيف گردیده است یا به عبيارت دیگيرروح انسيانی از لحياظ 

 _ فدس امّداره  پنج مرتبة معنوی است کيه عبارتنيد از: صفات و حاالت و خصوصيات معنوی دارای پنج مقام یا

که اولی امرکننده به سوی تمایالت غریزی و اميال   فس راضيه _ فس مطمئنّه  _ فس ملهمه  _ فس لوّامه 

نفسانی و شهوانی و دومی مالمت کننده شيخص در مقابيل خطيا و نسييان و عصييان بيوده و از راه تنبّيه و هشيياری 

کند و همين نييروی بياطنی اسيت کيه الح و ترك فساد و در نتيجه به سوی کمال هدایت میشخص را به سوی ص

منشأ دفع نقص شخص و وسيله تكامل روحی او و باالخره عاميل اصيالحی اساسيی فيرد و در نتيجيه منشيأ اصيالح 

ه و امر کننده به جامعه است و پرواضو است که اگر در سنين طفوليت چنين نفسی ناظر بر اعمال و افكار انسان بود

سوی خير و صالح و کمال و نهی کننده از شر و فساد و نقص باشد، چقدر انسان سعادتمند گشته و در طيی طریيق 

رود چرا که در سنين ده پانزده سالگی که هر کيودکی از دو نعميت بيزرگ بيه کمال با سرعت و سهولت پي  می
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به راهنمایی این نيروی اصالح کننده بياطنی بكيار انيدازد، در  مانند وقت )عمر( و نيرو غنی است ، اگر بقية عمر را

ان گردد و نيز به همان ترتيب اگر افيراد اجتمياع عمومياً در عنفيوپایان عمر به مرتبة واالئی از مراتب کمال نائل می

ات مند و برخوردار باشيند، معليوم اسيت کيه سرنوشيت افيراد و اجتماعيزندگی از چنين راه و روش اصالحی بهره

رسد، و با در نظر گرفتن وسعت عرصة اثر و عمل این نيروی اصالحی است که به کجا می یبشری در چنين صورت

 کند.قرآن در تفهيم عظمت آن از سوگند صریو خودداری می

در  ،عيوالم مخيرب محييط زنيدگی مصيون بمانيد ههمان وجدان فطری است که اگر از تيأثيرات سيو «نفس لوامه»

کنيد و میکميك ناخودآگياه بيه عقيل و شيعور ظياهری  ،د و خير از شر و باالخره حق از باطلتشخيص نيك از ب

ناگفته خود پيداست که این نيروی وجدانی و این مصلو درونی در زندگی بشر تا چه اندازه منشأ خير و فایده تواند 

سوگند یاد کردن به موجود  بود. قسم خوردن در آیه شریفه بر نفس لوامه )مفهوم مخالف نفی سوگند( در حقيقت

وسيلة ارتقاء مقام روحی و معنوي  وع بشر و ضامن اصالح مقدسی است که اثرات مفيد و اصيالحی آن 

جهان است، و برعكس فقدان آن در  هاد بشر منشأ فساد و ا حراف و بدبختی بوده و ما ع تربيدت 

يری است که مكاتب ظاهراً تربيتی و و این همان مصلو کب صحيح و اصولی افراد و اجتماعات بشري است،

اند )البته شناسی و مادیون خيلی به آن اتكاه نموده و آن را برای اصالح جهان کافی تلقی کردهروانشناسی و جامعه

در حالی که هرگز نه به اندازة اسالم بيه  ،تر و ناچيزتر از آنچه که در اسالم مورد بحث است(در مراتب بسيار پست

ميت قائلند و نه حقيقتاً به اثر و عمل و ارزش حياتی ایين قاضيی فطيری در نهياد بشير آشينا و نيه بيه آن ارزش و اه

، بلكه صرفاً برای مقابله با تعاليم عاليه ادیان و اعالم خود مختياری در کيامجویی و آزادی ندعظمت  واقف و عارف

و عجب اینكه پس از انقطاع تربييت بشير از  ،اندبه این نيروی درونی پناهنده شده ،عمل در ارضاه تمایالت نفسانی

حتی به خود اسا  ظاهری و با تمسك بر وجدان کذائی، متأسفانه در عمل دامان مكتب دین و توسل به ترتبيت بی

 يمثال ساده و روشن، همدين روش عاجزكشدی اقويدادهند و وجدان و ندای وجدان نيز ترتيب اثر نمی
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طل ی و غرايدز هدا و ارضداء شدهوت جداهها و كاميابیوئیجهان ظاهراً متمدن است براي كامج

 حيوا ی خود در حق ملز ضعيف.

 

 وجدان دينی خودسر  يست

تيرین سيوگندهای نكتة حسا  و مهم این است که اسالم با اینكه با طرح سيوگندی از ردیيف بزرگتيرین و معظم

بخ  این نيروی نهانی متوجيه و ثرات سعادتنظير و معدود در قرآن، خواسته است بشر را به وجود و فواید و اکم

های درونی نهاد بشر به شيمار آورده اسيت، اميا بيا ترین قدرتترین و عالیمتكی و مؤمن سازد، و آن را از مقد 

هرگز آن را از زاویة دید اندیشيه و احساسيات  ،درغایت مراتب کمال و عظمتبه بشر علم به کُنه آن و معرفی آن 

ننگریسته است تا بمانند انسان غافل، فریب این امتياز منحصير بيه فيرد راخيورده، و از آن بيت و آميز بشری سفسطه

معبودی بسازد و اصالح بشر را منحصراً به عهدة قضاوت وجدان مجرد و حكومت اخالقی )کيه در حيوزه نفيوذ و 

فه و متفكرین ظاهربين نيوع سلطة آن بوجود آمده باشد( حواله کند. بلكه برخالف پيشوایان مكاتب ظاهری و فالس

المعارف بشری، امر اصالح فرد بشر )که با ایجاد چنين بت و معبود ذهنی و طرح مباحث اخالق قراردادی در دایره

اند( اسالم هرگز امر هدایت و تربيت فيرد و اجتمياع واصيالح و جامعه را خاتمه یافته تلقی کرده و مطمهن گردیده

بلكه سپارد به دست این قدرت و نيرو )با تمام تجليلی که به موقع از آن نموده است( نمیدنيای انسانها را به تنهایی 

آورد يعنی عوامز اصدالحی را در وجدود وجدان را فقط عنصري از عناصر اصالحی به شمار می

حتييی سرنوشييت انسييانها را بييه دسييت نيياتوان و قييدرت نارسييای ایيين قاضييی ضييعيف و  كندددآن خالصدده  می

به ما ند متفكرين و فالسفة سيپارد، و ام )که هر آن و به هر علتی امكان نابودی آن وجود دارد( نمیاالنهدسریع

بلكه خود این نيروی قضيائی درونيی را، بيا  شناسدخوش ين و زودباور جامعة بشري آن را فنا اپذير  می

یزی هر موجود زنده بوده و بر تميام های فطری و غراش، در برابر نفس اماره )که زائيدة خواستهتمام نداهای باطنی
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کند( بسيار ضعيف و نارسا، وهم گوش دل انسانها را بيه افكار و اعمال بشر از بدو تولد تا لحظة مرگ حكومت می

و صييانت  از تعيرض آفيات نداهای ضعيف آن، بسيار سنگين تلقی کرده و برای ایجياد و احييای آن یيا حراسيت 

و در تعياليم عمييق و هميه  گمدارد،محافظان و مراق دا ی می دين سوي ه از يك سو بلكه از چنزمانه، 

ترین قضيات و بينو باریك ارانزقانونگترین اش که از حوصله فكر بزرگترین متفكرین و از دایره دید تيزبينجانبه

گيردش و  ترین نوابن عالم بشری خارج است، به طرق مختلف و متنوعی رشد و تربيت این نيرو و سير واندی مآل

شيمار بكيار در حد فاصل حق و باطل، به دقت زیرنظر گرفته و برای دقت و حساسيت آن تدابيری بیرا نوسان آن 

 برده است. 

مكاتب فلسفی و تربيتی تمدن بشری همين که اصالح را بر مبنای وجدان پذیرفتند )هميان وجيدانی کيه بيا صيرف 

اند ایين رود و هيچ یك از مكاتيب اجتمياعی تياکنون نتوانسيتهالكلی نابوده شده و از بين مییك گيال  مشروب 

زمينه را حل شده تلقی نموده و کار را پایان یافته  (عامل انهدام وجدان را از صحنة زندگی پيروان خود بيرون کنند

 ،«قانون»اسا  و نافرجام در نهاد بشر و مختصر نظارت صوری و ظاهری اند. از نظر آنان با احداث وجدان بیدانسته

دنيا بهشت برین است و بشر کاری جز رفاه و آسای  و درك لذت و محبت نوعی ندارد، اما در مورد اینكيه اگير 

وجدان در نهاد بشری نباشد، چه باید کرد، یا اگر باشد چگونه باید آن را شناخت و مانع انهدام  شد، دیگر نظری 

كند، حق داريم او جدان موهومی تكيه میپس آيا در چنين شرايطی كه بشر متمدن به وندارند. 

در صورتی که اسالم وجيدان را بيا تميام  آلوده بدا يم؟!« وجدان پرستی»پرستی در قالب را به موهوم

عوامل و عناصر مؤثر در تقویت یا تضعيف آن، تحت نظر مستقيم و کنترل دقيق قيرار داده و تميام عيواملی کيه در 

هيای دقيقيی ده و عواملی راکه در تقویيت آن مفييد اسيت در نهياد بشير بيه روشتضعيف آن مؤثر باشد از ميان بر

دهد. از نظر مكتب تربيتی اسالم، وجدانی با آن عظمت هرگز خودسر و منفرد و مستقل از ایمان، تعقل، پرورش می

صی، ترك ، پرورش عواطف، ترك معا« نفس اماره»تصفيه و تزکيه روح، کنترل غرایز و محدودیت دایرة فعاليت 
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تكرار خيرات و حسنات، اتصياف بيه صيفات مكروهات و محرمات حتی توبه از عادات واعمال مذموم و معاصی، 

حسنه، تقویت فضایل اخالقی و تضعيف صفات و اسيتعدادهای منفيی ميوروثی و اکتسيابی، و در خيارج از عليم و 

 وجود داشته باشد.تواند عمل بر وظایف و فراین دینی وجود خارجی نداشته و اساساً نمی

هدیيد حال باید پرسيد مكاتب اجتماعی در قبال این هميه عواميل مخيالف کيه هير لحظيه موجودیيت وجيدان را ت

هائی برای جلوگيری از انهدام و تضيعيف و انحيراف بينیکنند، چه وسيله یا وسایلی در اختيار دارند و چه پي می

 اند؟!آن کرده

ایين  ور عقيل مجيرد بيندارند؟ اما آیا این اتكياه  یراه دیگر« بر عقل و علم خود تكاه»مگر نه اینست که به غير از 

 ای چنين پيچيده راحل کند؟ مسلماً نه! زیرا:تواند مسهلهلوحانه بر علم میاعتماد ساده

پدس داند حتيی جُهيال و منحيرفين. هر کس بر عقل و علم خود متكی بوده و رأی ونظر خود را موجه می _اوالً 

 و علم در تشخيص  يك از بد و تقويت وجدان بطور اعم اعت ار  دارد.عقز 

تلدف، ، وجدا هاي متشكله در اشدخاص مخبه علت نسبی بودن رشد فكری و تكامل عقلی در افيراد  _ثا ياً 

ی قهر ،کلمه و لذا قضاوت در نيك و بد در همگان نتيجة واحد نخواهد داشت و از اینرو اختالف متفاوت بوده 

ختليف در قبيال د مراهای متفياوت افيالعملز تشتت و اختالف در اخالق حتمی خواهد بود )و به علت عكسو برو

 ای حتی در وجود وجدان تردید کرده و واقعيت آن را انكار کنند(.عدهسبب شده است وجدان است که 

آنها در زمينة عقل انسان قطعيی ها و انعكا  آثار ها و خودپرستیتأثير و نفوذ غرایز به صورت خودخواهی _ثالثاً 

هيچ كس در سالمت و کافی است به این نكته توجه کنيم که:  ،و قهری است که در اثبات این تأثير و انعكا 

و چون دخالت عقل در قضاوت وجدانی به صورت یگانه مرجع و مشياور  ، 1كمال عقز خود ترديدي  دارد

                                                 
بشرر  ر »المثل عاميانره كنريم كره : له بر اين ضربجا  ار  تفتيم مطل  را وا - 1

«  هاي خداوندي از خدا راضي نيسب جز  ر جمال و عقل وكمال خرو مور  هيچ يك از نعمب
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لذا به نسبت نقص عقلی در افراد، قضاوت وجيدان ضيعيف و وجدان در مقام شك و تردید، قطعی و حتمی است، 

 متفاوت خواهد بود. ،نتایج بدست آمده در افراد مختلف

رشدعقلی در بشر هميشه متناسب با معلومات و اطالعات او اسيت و عليم و اطالعيات او نييز محصيور در   _رابعاً 

قی است )و نه جليوتر از آن( و ليذا در هير زميانی پای پيشرفت زمان در حال ترچهارچوبة زمان و مكان بوده و پابه

گریبان است تر بوده و به عبارت دیگر همواره با ضعف و نقص نسبی دست بهنسبت به زمان مابعد، ناقص و ضعيف

و لذا قادر نيست در طرح قراردادهای اخالقی و رفع قوانين و مقررات اجتماعی احتياجات آینيدة خيود را درك و 

ترین افيراد بشير در طيرح راه و روش زنيدگی و وضيع ترین و دانشمندترین و حتيی نابغيهلذا عاقل بينی کند وپي 

شان، ، ناظری نابينا و ناآشنا به حقایق بوده و طرح و تهوری مربوطه«آینده»و قانونی در قبال ظلمت مقررات اخالقی 

يبی که بعداً توضييو داده خواهيد شيد ادیيان بر پيشانی دارد. درصورتی که به ترت« ثباتیبی»و « نقص»همواره نشان 

ها را نداشته و در تقویت و تربيت وجدان ها و نارسائیحقيقی عموماً و اسالم خصوصاً، هيچ یك از این محدودیت

ایميان بيه »)به اتكاه تعاليم مبسوطی که حتی جزئيات زندگی فرد را در تحت سلطه و نفود خود گرفته و بير مبنيای 

کند( از فرط اضطرار و ناچاری دست ای او را به حال خود رها نمیروح انسانی نفوذ کرده و لحظه به زوایای« خدا

کند بلكه اول خيود ثبات و متغيری که خود احتياج به حفاظت و مراقبت دارند، دراز نمیاحتياج به سوی عوامل بی

گيرد و این ا را در استخدام خود میثبات و قدرت بخشيده و سپس در تقویت وجدان، آنه ،آنها را در جهت کمال

به جز ادیان برحق آسمانی از حيطة قدرت و صالحيت هر مكتب و سيستم تربيتی با منشأ عقل و تجربة بشری خارج 

است. در مكتب تربيتی اسالم تربيت فرد را برعهده عقل ناقص و وجدان موهومی واگذار نكنند بلكيه تربييت او را 

يق و هشيار و بيدار واگذار کنند که در تمام لحظات حسا ِ حيات، از نظير ميوروثی و برعهده مسهولين جدی و دق

                                                                                                                                                           
هيچ چيزي  ر  نيا بتتر از عقل بين مرر م تقسريم »گويد:  ر اين مور  مي«  كار »و 

 : يا به قول معدي «.گويد كه كم  ارمنشده امب چون هيچ كس نمي

بخو  گمان نبر  كس همري    گر از بسيط زمين عقل منعدم گر  »

 «كه نا انم
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دار باشند: در اسالم تربيت گرفته و تربيت و هدایت  را به دقت عهدهاو را تحت نظر  ،اکتسابی و القاه قوای روحی

های گميراه و ده تهوریسيينفرد از مدرسه و دانشكده و محيط کار و یا از قانون ناقص کذائی شيروع نشيده و برعهي

خودرأی امور اجتماعی واگذار نشده است، بلكه در کلية مراحل حسيا  زنيدگی، تربيتيی متناسيب بيا هير مرحليه 

های منظور نظر است: قبل از تولد در دوران بارداری و در لحظات قبيل از انعقياد نطفيه و در دوران تشيكيل سيلول

طریق القاه صفات روحی مفيد و مثبت و فضایل اخالقيی کيه بير محيور  تربيت از ،جنسی نر و ماده در بدن والدین

ریزی شده های جنسی پی، در خميرة روحی سلولستا تثبيت شدهباایمان  والدینِایمان و معرفت به خدا در دلهای 

روحيی  و تا اعماق تار و پود وجود طفل، این عوامل زایانندة کماالت بشری نفوذ کرده است و اسيتعدادهای عاليية

از لحياظ توليد، کيودك تحيت تيأثير قيوای شود. موروثی در خميرة اوليه ساختمان وجودش به ودیعه گذارده می

روحی القائی والدین با ایمان قرار گرفتيه و مخصوصياً روح پياك کيودك در کليية مراحيل ارتباطيات روحيی از 

ر شيده و اسيتعدادهای عاليية انسيانی در توجهات روحی مادر با ایمان در تمام لحظات اولية زندگی بيه شيدت متيأث

گردد. در طول مدت رشدونمو دوران طفوليت نيز به تدریج از القائيات روحی واليدین باایميان و نهادش تثبيت می

های صحيو مربيان اسيالمی برخيوردار شيده و صيفات مثبيت روحيی های اصولی و تربيتروش و رفتار و مراقبت

گيردد و اعميال و رفتيار واليدین بيا ایميان و مسيلمان می انسانی بيشتر برخوردار موروثی تقویت یافته و از عواطف

حقيقی برای  بهترین سرمشق در انتخاب راه و رسم و آئين زندگی است و عالوه بر آن، در کليية مراحيل مختلفية 

محاصيرة باایميانی شيبيه خيودش تحيت کنتيرل و هيای زندگی به نوعی از معاشرت همساالنی پاك که از خانواده

گردد. در چنين شرایطی است که اگير بيه اند، نيز برخوردار میعوامل تربيتی خاصی بامنشأ ایمان واقعی قرار گرفته

همدستی کلية علل وعوامل مذکور در فوق )ایميان، تفكير، تزکييه روح و غييره...( و مسياعدت شيرایط و عواميل 

واقعی است كه متكدی بده « وجدا ی»د گيذارد؛ مذکور اخير در نهادانسانی، وجدان فطری پا به عرصة وجو

خيالی و وهمدی « وجدان مجرد»باشد،  ه میهاي روحی و استعدادهاي ملكوتی درو ی قدرت
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ساخته و پرداختة آرزوهاي دور و دراز بشري كه در صحنة گيتی كمترين آثار اصالحی از خود 

هيای تربيتيی و اصيولی ج بيرای انهيدام ارزشو جز در مقام بحث و جدل و در مقام عناد و لجيا برجاي  گذارد 

 تعاليم ادیان، هرگز وجودخارجی نداشته و به هيچ وجه منشأ اثر نيست.

مایيان نشناسان و مربيی در مكتب تربيتی اسالم برخالف آن دسته از مكاتب به اصطالح تربيتی روانشناسان و جامعه

داننيد و ن نمیآی دیگيری ندارنيد و چييزی جيز گاه اصيالحتكييه« مجيرد وجيدان»اجتماعی که در عيالم بيه جيز 

کننيد و )!( واگيذار نمی یچنيان وجيدانهيای بشير را برعهيده آنشناسند، کيفر اعمال زشت و خيانتهيا و جنایتنمی

شيمارند و ایين تألميات زودگيذر را بيرای گرفتاری به عذاب وجدان را پاداش خطاکياران و جنایيت پيشيگان نمی

 را:دانند زیاصالح کافی نمی

و به مفهوم حقيقی خود )آن چنانكه مورد قبول ادیان حقيقی است( در نهياد  به معنی واقعیاگر وجدانی  - اوالً

اساساً اعمال زشدت و كدردار آدمی وجود داشت، و در عين حال تخدیر نشده و قلب ماهيتی پيدا نكرده بود، 

ش و اشتباه، استمرار آن در اجتماع یيا در یا الاقل در مقام لغز زدمار و خيا ت و جنايتی از شخص سر می

فرد معينی مشاهده نشده و نه در اثر کثرت تكرار و استمرارش، وجدانها تخدیر شده یا اثرات سوه اعمال خيالف و 

مانيد، یعنيی تخلفيات و انحرافيات ، در صيورت قبو فجایع و تخلفات یكسره از افكار عمومی مكتوم و مخفيی می

رسيد تا شيخص مسيتحق مالميت وجيدان و کيفير طور مستمر یا اتفاقی به منصّة ظهور نمیوجود واقعی وجدان، به 

 1مربوط به آن باشد بلكه توان گفت از ابتدا وجدانی در بين نبوده است تا منشأ اثر گردد.

                                                 
ممكن امب مؤال شو  وقتي وجدان ناظر بر اعمال بو  و پرس از ارتكراب خرالف بره  - 1

 ر پسِ هر تخلفي امب  « مالمب كننده»مصداق ظتور عذاب وجداني  يا بنابر توصيف قرسن 

تواند منشأ اثر گر   و  ر نتيجه مرانع جنايب ميچگونه قبل از وقوع خالف و خيانب و 

شيوع انحراف و خيانب و فسا  و انتدام قبح سثار سنتا گر  ؟ پامخ اينكه وجدان اعم 

از اينكه بنابر تعريف مكات  اجتماعي  ها ي به موي صالب و خير بو ه و مانع گررايش 

شناخته شرو    ر هرر  به موي انحطاط  باشد يا بنا به توصيف قرسن مالمب كنندة خاحي

 و  ال گرچه اثرا  مالمب يا عذاب وجداني  بعد از ارتكاب به خطا امب )نره قبرل از 

سن  ولي معذلك اگر  قيقتاا وجداني  ر بين بو ه و متخلف را مالمب كر ه و يرا او را 

نمو  و شخص  ر اثر عذاب وجرداني بعرد از يرك تخلرف متنبره گرفتار عذاب وجداني مي

مسلم سنكه به  نبال هر تنبه  علم و سگاهي بر قبح مسلم و شر مطلق مرانع گر يد  مي
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ييد القاست نه ب اگر از نظر ادیان وجدان )نفس لوامه( مصلو شناخته شده، این توصيف و تأیيد، مشروط به شرایطی

ه در نفلت است، غو شرط، تا آنجا که اثر این وجدان در موارد و مراحل خطا و اشتباه و لغزش حاصله از جهالت و 

 باشد.مراحل عصيان و تعمد و اصرار در آن، و حدود و اثرات  نيز از نظر ادیان محدود و معين می

در مكاتيب  حواليه کيردن )آن چنيان کيهپاداش این همه تخلفات شخص را به وجدانی که وجيود نيدارد   -ثا ياً 

 همطراز بالهت و حماقت نيست. ،اسا بينی بيجا و بیشود( چيزی جز یك خوشظاهربينان مشاهده می

اگر از نظر ظاهربينان احسا  ندامت و عذاب وجدانی )در صورتی که اتفاقاً وجدانی وجود داشيته باشيد(   _ثالثاً 

بهترین تنبييه هيم شيناخته شيده باشيد، اسيالم )بلكيه عميوم ادیيان حقيقيی( برای مجازات افراد خاطی و تجاوزکار 

برعكس، بالقيد و شرط اعتنایی به ندامت و تأسفات ظاهری یا باطنی افراد ندارد و آن را برای اصالح بشرِ غرق در 

بلكده ج دران خسدارت وارده بدر افدراد و دانيد، غرایز و شهوات و محاط در خطا و اشيتباهات، کيافی نمی

به صورت  ،در عملرا شرط ثانی، و ظهور آثار ندامت را و پشيمانی و ندامت قلبی  اجتماعات را شرط اصلی، 

شرط سوم، و اتخاذ تصميم کامالً جدی یعنی توبة قلبی از تكرار مجدد ارادی و غيرارادی  ،ترك جدی و کامل آن

بخشي  از درگياه مغفيرت و عفيو و  و بياالخره اسيتغفار یعنيی طليب ،آن خطا و لغيزش و تجياوز را شيرط بعيدی

خداوندی از این ظلمی که با ارتكاب آن نفس انسانی خود را آلوده بر گناه ساخته است، شرط الزم و واجب قيرار 

هرگز او را برای اصالح و تزکية نفس، حتی به دست وجدان منزّهی که در قرآن به وجودش سوگند یاد  و دهدمی

سيازان خيليی فيرق دارد( نسيپرده و از روش عمليی جيدان پرسيتان و وجدانی وگشده )و هنيوز بيا وجيدان سياخت

                                                                                                                                                           
به حور اشتباه مي تكرار سن خالف به حور عمد  تي به  گر يد و فر   ر نتيجه  خو  

خو   ر برابر سن خالف بخصوص به علب تنبره  مصرونيب الزم را پيردا كرر ه و براالخره 

ند  خو سگاه يا ناخو سگاه تمايل يا گرايش به تكرار سن نداشب و ر نتيجه  يك يرا چ

گر يد  ر  الي كه عمرالا خالف  ر جامعه به حور مستمر و به حور رممي و علني شايع نمي

هاي نراروا ها و متمگريبينيم تخلفا  ملل ظاهراا متمدن  ر اجحاف و عاجزكشي و ظلممي

هاي عميرق و ب نقشرهتنتا اشتباهي نبو ه و عمدي امب ) تي از روي حربر ملل  يگر نه

هاي  قيق  ر اعمال ظالمانه خو  با بصرير  كامرل و عرالم بره موضروع پريش بينيپيش

تا روند  نهمي تنتا اتفاقي نبو ه بلكه روش مستمر از ر يف عا ا  و س اب و رموم سن

منردان تحرب ها متأثر نيسب بلكره قدر به شمار رفته و هيچ وجداني از اين بيدا گري

المللري اند اين تجاوزا  خو  را  ر محافل بينبا تمام قوا معي كر ه« بميام»عنوان 

 مشروع و موجّه و از ر يف  ق مسلم خو  بدانند و بقبوالنند.
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داند و به خياطر هميين سيختگيریها و کنتيرل هميه جانبية مسيهله نياز نمیصالحات حقيقی مذکور در فوق او را بیا

را هيای مهميی بوده که در اسالم چه بسيار از مسلمانان خطاکياری کيه در اثير غفليت و اشيتباه، لغزش« اصالحات»

مرتكب شده و پس از بيداری از خواب غفلت به اهميت خطا و لغزش و اشتباهات خود پی بيرده و از روی عليم و 

بيرای رهيایی از عيذاب وجيدانی حقيقيی و گردیدنيد و حقيقتاً )نه تصنعاً( به عيذاب وجيدانی گرفتيار می ،معرفت

در مقام ترك جدی  ،یافتخود ادامه می خالصی از مالمتهای درونی که آثارش تا سرحد تنفر و انزجار شخص از

حتی تزکيه نفس  ،آن خطا و توبة قلبی برآمده و با راه و روش عملی و اصولی نامبرده در فوق مجدداً در اثر اصالح

کردند که جا دارد در ایين ميورد بيه و تصفية روح خود از آثار عصيان و خطا و لغزش، توفيقات کاملی حاصل می

 د تياریخی اشياره شيود: چنانكيه در تياریت غيزوات حضيرت رسيول ) ( آميده اسيت، دریكی از هزاران شيواه

در گرمای شدید تابستان اتفاق افتاد. خوراك و پوشياك در مدینيه کميياب بيود و « تبوك»سال نهم هجری غزوه  

 کميك کردنيد وليی منيافقين متميول در تيأمين احتياجيات« تبيوك»مسلمين با فداکاری تمام به مجاهيدین غيزوة 

در جنگ و جهاد خودداری نمودنيد و برخيی بيه حضيرت رسيول اکيرم  تریان کمك نكرده و حتی از شرکكلش

های خود با زنان و فرزنيدان خيود سيالم بماننيد و ) ( مراجعه نموده و عذرهائی تراشيده و اذن گرفتند تا در خانه

اند، شادمان بودند. در این هنگام اندهر اسالم از مدینه، از اینكه از زحمت و خطر جهاد مصون مكپس از حرکت لش

در قيرآن « توبيه»سيوره  102تا  77آیات چندی در تشریو احوال آنان و افشاه رازشان نازل گردید که شامل آیات 

از  83و  82است که در تقبيو اعمال و سرزن  آنان وعدة عيذاب شيدید داده شيده اسيت. ازجمليه اینكيه در آیيه 

پس از مراجعيت از غيزوة تبيوك اگير دوبياره جهيادی پيي  آميد و »... ده است: جانب خداوند به حضرت امر ش

منافقين از تو اجازه خواستندکه در جهاد شرکت کنند، به آنها بگو، هيچ وقت برای شرکت در جهاد برای شما اذن 

 «.ها بنشينيد...شود تا برای کمك به من با دشمنان اسالم بجنگيد، پس شما با زنان و بچهداده نمی
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ف ان برای دعيا توقيدر مرگ منافقين بر آنها نماز مگزار و بر سر قبرش».... به حضرت امر شده است  83بعد در آیه 

 «.مكن که در حقيقت منافقين به خدا و پيامبرش منكر و کافرند...

د چنانكه اشاره شد کمبود خوراك و پوشاك و شدت گرمای تابسيتان از یيك طيرف و کمبيو« تبوك»در جنگ 

ن را رکب و وسایل جنگی نسبت به تعداد افراد داوطليب شيرکت در غيزوات از طيرف دیگير، ميؤمنين و مسيلميم

منين بسيياری بيا بيرعكس ميؤ ،آوردنيددر قبال منافقين که برای فرار از جنيگ عيذر میساخت و پریشان خاطر می

و بيرگ و  ده و خواسيتار سيازاشتياق فراوان برای فداکاری در راه دین به حضرت رسول اکرم ) ( مراجعيه نميو

ة شدند تا آنان نيز از شرکت در فریضة مقد  جهاد محروم نماننيد اميا وقتيی بيا کمبيود وسييلتجهيزات جنگی می

فتن رکنم که برای من مرکبی پيدا نمی»فرمود: شدند که میآميز آن حضرت روبرو میحمل و نقل و با جواب یأ 

ن و مأیو  اند در راه خدا جهاد کنند با چشمانی گریاندوه از اینكه نتوانستهاز شدت ا« به ميدان جنگ به شما بدهم

وم نبيود گشتند و متأسف بودند که از مال دنيا چيزی ندارندکه در این راه توفيقی حاصل کنند، حال آنكه معلبرمی

 در جهاد غالب گردند یا اینكه خود کشته شده و از دنيا بروند.

به پایان رسيد و حضرت رسيول ) ( بيا پييروان خيود بيه مدینيه برگشيتند منيافقين بيا  «تبوك»پس از اینكه غزوة 

کردند عذرهای خود را موجه جلوه داده و از سوگندهای سنگينی خود را از نرفتن به جهاد تبرئه نموده و تالش می

رت نيازل گردیيد همان سوره که بير حضي 95و  94و  93یات آنرفتن به جهاد خود را متأسف نشان دهند ولی طبق 

منافقين به شدت مورد توبيت قرار گرفته و تأسفات ظاهری و عذرهای غيرموجه آنان مقبول نيفتاد، زیرا ندامت آنان 

ای از ایمان نداشتند تا ندامت آنان منشيأ قلبيی داشيته ظاهری بوده و قلبی نبود چرا که آنان اساساً منافق بوده و بهره

دینه که از روی غفلت از شرکت در این فریضة مهم قصور نموده بودند )یعنی بيه غيير باشد، اما سه نفر از مؤمنين م

از کردة خود نيادم   «وديعه بن خرام»و « اوس بن ثَعْلَ ه»و « ابوال ابه»های از منافقين مذکور بودند( به نام

ت از سيفر گردد خيود را بيه سيتون مسيجد بسيتند. حضيرت هير وقيشده همين که شنيدند حضرت از جنگ برمی
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آوردند. حضرت رسول اکرم ) ( به مسجد فرمودند اول داخل مسجد شده دو رکعت نماز بجای میمراجعت می

از جریان این سيه نفير جویيا شيدند و معليوم شيد کيه ایين سيه نفير از  ،پس از خواندن دو رکعت نماز ،وارد شدند

انيد خيود را از ون بسته و سوگند یياد کردهسرپيچی فرمان پشيمان گشته و از شدت حسرت و ندامت خود را به ست

ستون باز نكنند تا خود حضرت آنها را ببخشند و از ستون باز کنند. حضرت فرمودند من آنها را باز نكنم تا خداوند 

از »... نازل گردید، بيدین مضيمون کيه « توبه»سورة  102و  101تعالی درباره آنها حكم صادر فرماید: آیات شریفه 

که به گناهان خود اعتراف نمودند و اعمال نيك خود را با گناهانشان مخلوط کردند، البتيه « تبوك»وة متخلفين غز

های آنها که پس از نيدامت کند و خداوند بخشنده و مهربان است. از مالخداوند توبة آنها را قبول می ،بعد از توبه

ه آن پاك و تزکيه نمائی، و آنها را دعا کن کيه در راه خدا حاضرند صرف کنند صدقه و احسان بگير تا ایشان را ب

 «در حقيقت دعای خير تو موجب آرام  خاطر آنها است...

بطور کلی باید دانست که اساساً ندامت و پشييمانی از اشيتباه و غفليت و لغيزش در دیين، یيك نيدامت سيطحی و 

بلكيه نيدامتی اسيت قلبيی،  زودگذر وجدانی و یك پشيمانی صوری و ذهنی و برخاسيته از وجيدان مجيرد نيسيت،

 .اندازدوخوف و اضطراب حاصله به علت بيم قطع ارتباط با مبدأ است که موجودیت معنوی شخص را به خطر می

بيند، بلكه خود را در برابر خيدا یعنی در دین شخص خود را در برابر وجدان خيالی و تصویر ذهنی آن مسهول نمی

ند و اساساً مسلمان حقيقی در ترك مفاسد و معاصی و  انجام خير، رضيای داو اوامر و فرامين آسماني  مسهول می

كندد كده خيدر خيدر  میكار و  يز براي اين کند، افراد یا آرام  خاطر و راحتی وجدان  را منظور نمی

همة این نكات به طور ضمنی منظيور نظير شيده و )گو اینكه در برنامة منظم او  محض وظيفة هر ا سا ی است،

بيننيد( بلكيه او به طور قطع خيير می _نه دروغی _و اجتماعات از پندار و کردار و رفتار یك مسلمان حقيقی افراد 

صرفنظر از تمام مراحل روحی و معنوی و عالوه بر تمام عليل و جهيات مختلفية ميذکور در فيوق )از قبييل تعيدیل 

ئی از اجدراي ايدن همده اساسداً يدك هددف غدائی و  هدااجرای صحيو و دقيق فراین و غيره(  ،غرایز
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که همين اميد  هاي وسيع دينی در دل، و يك مقصود عالی و سعادت جاودا ی در پيش داردبر امه

)البته از روی ایمان و اعتقاد راست و حقيقی نه خيالی یا موروثی( و عظمت  تنها کافی اسيت کيه ارزش و اهمييت 

ایين هيدف غيائی  .شعاع قيرار داده و اساسياً فراموشي  سيازدالتمام نتایج عالية مفيد به حال فرد و اجتماع را تحت

، مگر نه این است که فقط یك نييت واحيد و ثابيت و «ذات پاك حضرت احدیتتقرب روح به »عبارت است از 

گيرد و محيرك هير حرکيت مؤمن جای می لدر د _مقدم بر هر پندار و گفتار و کردار خيری  _صریو و آشكار 

اسيت؟ مگرنيه ایين اسيت کيه هييچ عبيادت مشيروع و « قصد قربت»همان نيت واحد یعنی فكری یا قولی یا فعلی، 

شود مگر اینكيه نييت قصيد مقبولی )اعم از فكری یا قولی یا فعلی( در حيات هيچ مسلمان حقيقی به جا آورده نمی

ی نييت خيالص و کيه از رو ،قربت در بين باشد؟ یعنی با هر حرکت فكر و اندیشه و یا گفتار یا عملی به سوی خير

محن رضای خدا باشد، شخص احسا  تقرب بر آن مبدأ فياض ازلی نموده و با هر تقرب و نزدیكی، اثرات خيير 

 گردد.کثير روحی و معنوی بر خود شخص ظاهر می

اگر خداشناسی در مسلما ان اصولی بوده و موروثی   اشد و ديندداري از روي عدادت صدورت 

ایم( و مؤمنين به دنبال تمام اقيوال در این موردبه تفصيل بحث کرده« عمای عادتم»)که در جلد اول کتاب  گيرد 

های خود اثرات نيك یا بد مربوطه را درك کرده و اثيرات دوری و فيراق از مبيدأ، و یيا عظميت و افعال و اندیشه

را با این طریق فيوضات حاصله از نزدیكی و وصال با آن را عمالً درك کرده، و خداشناسی نظری و تصوری خود 

به خداشناسی عملی و معرفتی ترقی دهند، درك مفهوم این مطلب و اثر و اهميت این تقيرب، سيهل و آسيان و در 

و اثيرات  «تقيرب و قصيد قربيت»مقام یقين حاصل شدنی است. در این مختصير مجيال بحيث در اهمييت و ارزش 

وحيی و معنيوی شيخص نيسيت، اميا در اهمييت و بينی و ارتقاه مقيام رروحی آن در افزای  صفای باطن و روشن

ارزش این تقرب همين بس که بدانيم صاحبان مقامات علوی و معنوی و عرفانی حقيقی و حضرات و اوليياه )ع( و 

بخ  اتصال به مبدأ برخوردار شده و لذت وصال حقيقيی را درك مقربين درگاه ربوبيت که از اثرات پرتو حيات 
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پس از درك آن و حصول معرفت به خيدا و ایجياد ارتبياط دل بيا مبيدأ،  ،اندت گشتهساش سرمو از فيوضات عاليه

حاضر نيستند تمام حيات و عالم هستی را با عظمت و نورانيت حاصله از یك لحظه توجهيات بياطنی مبذوليه از آن 

د... بيهيوده نيمبدأ عوض کنند و از سير ارتقائی روحی خود )پس از حصول وصال و نيل به کميال( یيك آن بازمان

های جهان را بر من واگذارند تا در برابير ها و قدرتبخدا اگر تمام ثروت» نيست حضرت اميرالمؤمنين )ع( فرمود: 

این تنها به خاطر آن نيست که آن حضيرت بير « ای بناحق بستانم، هرگز نپذیرمآن، پوست جوی را از دهان مورچه

عارف یا بر ندای وجدان خاضع یا بر قضاوت انسانها در قبال این عمل  قبو ظلم در برابر عدل واقف یا بر فساد ظلم

ند، بلكه به خاطر آن است که آن واال شخصيت عالم انسانی، واقف و عارف است بر عظمت لطف هست لئارجی قا

بخ  نظر و توجه خا  حضرت احدیت. قرآن در مقيام تيوبيت و تنبييه اخيروی و عنایت حقتعالی و بر اثرات جان

 1«در روز رستاخيز خداوند به آنها نظير نكنيد»فرماید: می آل عمرانسوره  77 یه شریفهآای کفار و ستمكاران در بر

 ،نيسيت یکه در اینجا مجال بحث در اسا  این اثرات روحی و علوی حاصله در دل از یك آن توجيه پروردگيار

سا  حاصله از هنرهيا هرگيز بيه حترین اعالیتری که های علویای به احسا اشاره« اصالت در هنر»اما در کتاب 

های علوی نرسد، شده است. حال که در اسيالم، خداشناسيی و ایميان بيه خيدا و وجيوب پایة کمترین آن احسا 

اجرای اوامرش اسا  امر بوده و ضامن اجرای تعاليم دینی است، مكاتب مادی و ظاهری که خداوند را با آن هميه 

انيد، قبيول ندارنيد آنگياه چگونيه وجيدان همه معجزات انبياه، چون به قول خود ندیدهآیات و آثار و عالیم و آن 

کنند؟!! در صيورتی کيه در بينند، ضامن اجرای اصالح جهان معرفی میموهومی را که نه خود و نه مخالفانشان می

ائی انسيان بير مكتب تربيتی اسالم، با وجود این همه قيدرت و سيلطه و نفيوذ بير تيار و پيود وجيود شيخص و آشين

های سنگين دینی و تمام وظایف و تكاليف خود و انجام دستورات مربوطه و وظيایف های دین و مسهوليتخواسته

وارستگان و تربيت یافتگان حقيقی این مكتب از خود بترسند و بر عقل و فكر و عمل خيود اطمينيان هم محوله، باز 

                                                 
 َيْنِظُر ِاَلْيِتم َيْوَم اْلِقيَمهِ  َوالُيَكلُِّمُتم هللاُ َو ال - 1
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همه از خدا ترسند و این بنده از خيود ترسيم »خود چنين گوید:  نكنند تا آنجاکه یكی از مشاهير عرفاه در مناجات

 «.چرا که منشأ شر و غفلت و قصور خود باشم

گردد نه این اسيت زند و در حال فرد و اجتماع منشأ اثر میبهرحال هر عمل و اقدام خير و مثبتی که از مؤمن سرمی

ليل مرحليه، ع از منشأ صدور تا مظهيرش مرحليه بيه بلكه ،که تنها از وجدان با آن شرافت  در دین سرچشمه بگيرد

ييب هميين ترت وعوامل معنوی و مؤثر چندی دست به دست هم داده و در ایجاد و صدور آن خير، منشأ اثرند )و به

ه یين عواميل بيابنابه علليی، یكيی از است در پيشگيری از صدور خالف و گناه و معصيت( به طوری که اگر اتفاقاً 

یر و سيلطة سيا امر عاجز و از همكاری و هماهنگی با سایر عوامل بازماند، هنوز قيدرت و نفيوذموقع از شرکت در 

ه و منشأ عوامل که به قوت خود باقی هستند، در آن امر به جای خود محفوظ و درصدورش دست به دست هم داد

هيا کاریبذل و احسان و نيكوگردد و آن اینكه: انجام یا شرکت در به عنوان مثال به ذکر یك مورداکتفا می .اثرند

شرط اولييه « صد قربتق»در اسالم تنها به مبنای رساندن خير بر غير یا به ندای وجدانی نيست بلكه چون قبل از همه 

ف ميورد هيادن بير طيرن« منيت»و اساسی است، از اینرو حتی انتظار پاداش از غير یا ابتاله مهم مردم معاصر به مانند 

 ع متكيی بيهأ صدور خير بوده باشد( در دین مطرح نيست و در حالی که در عرف و اجتميااحسان )ولو وجدان منش

ورده آبه حساب  وجدان، به صور مختلف از طریق مستقيم یا غيرمستقيم به دنبال هر خيری، غير را مرهون و مدیون

ا که از نظر قرآن، گفتار از نظر دین مطرود و چنين احسانی مردود است تا آنج سازند، چنين امریگرش مییا جلوه

سيت:  آیية نيك و گذشت از خطای دیگران از احسانی که به دنبال خيود آزار و منتيی دارد افضيل شيناخته شيده ا

فو و ععنی گفتار نيكو و یغنیٌ حليمٌ:  عروف و مغفره خيرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها اذیً وا ُمَ قولٌ : »«بقره»سوره  263شریفه 

تيرین ای که در پی آن آزار و اذیتی باشد )و بدیهی است که منت نهيادن خيود از قبيواز صدقهگذشت بهتر است 

 .«نياز و شكيبا استآزارها در قبال خير و احسان است( و خداوند بی
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گييرد بلكيه بير اصيول و جدان نيست و به حكم آن نيز صيورت نمیوطور کلی نيكوکاری در دین ناشی از  پس به

و نييز آیية « بقره»سورة  287و  279و  271و  267و  264و  263و  262استوار است که در آیات مبانی خا  دینی 

در این مورد تعاليم صریو و روشنی داده شده است که به عنوان مثال مفهوم یكی از آیيات « آل عمران»سوره  135

ه دنبال انفاق خود منيت نگيذارده و آزار کنند و بآنان که اموال خود را در راه خدا انفاق می»کنيم: را ذیالً نقل می

 1«شماری نزد پروردگارشان هسترسانند، برای آنان پاداش و اجر بینمی

 

 كيفر اعمال

در اثر قضاوت وجدانی معذب شده و ناراحت  ،خطاکاران و تجاوزگران برحقوق دیگران ،«وجدان پرستان»از نظر 

هيای مختليف و تضيييع حقيوق افيراد ها و جنایتاع خطاها و خيانتتوان گفت که در برابر انوشوند، اما آیا میمی

شماری بهر کميّت و کيفيتی، این عذاب وجدانی به عنوان کيفر کافی اسيت؟ و آیيا ایين عيذاب روحيی فيردی بی

)آنهم اگر باشد( برابر است با تألمات روحی هزاران نفر افراد خسارت دیده؟ مثالً در جنگی کيه اقيدام خصيمانه و 

دهد، آیا تأسفات بعدی آنها معادل است با تألمات ایين جویانة یك یا چند نفر، هزاران نفر کشته و مجروح میهکين

اتمی در بيا بميب« کلود ایترليی»عدة کثير؟! خيلی دور نرویم در جنگ جهانی دوم که یك خلبان آمریكایی به نام 

اخت و سپس از کردة خودنادم شد و به اصطالح در قریب سيصدهزار نفر انسان را در هيروشيما نابود س ،یك لحظه

اثر عذاب وجدانی مبتال به جنون کامل دائمی گردید، آیا این ناراحتی و حالت جنونی و الشعوری وی مكافات آن 

جنایت تاریخی بود؟! و آیا با این ناراحتی، حيات سيصدهزار نفر اعاده گردید؟! مسلم آنست کيه اگير بيه وجيدان 

ای که ادیان پس از طی مراحلی و به دنبيال سيير سلسيله مراتيب نظاميات وده و از سایر نظامات عاليهمجرد اکتفا نم

بيدان  ،ای، معرفی نموده و کيفر اعمال زشت را درخارج از قضاوت و حكومت وجداندقيق حسا  و حساب شده

                                                 
 262موره بقره _ سيه  -1
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نظر نميائيم مشيكالت رفکننيد، صيبعد از حيات حواليه می درحال حيات و مراحل کيفریِ مراحل مختلف تربيتیِ

هایی از نظر عقل سليم انسانی و احتياجيات حيياتی در زنيدگی اجتمياعی بشير پدیيدار الینحل و نواقص و نارسائی

 گردد.می

ی مسيلمی گرچه وجدان از نظر اسالم در کمال مرتبة اهميت خودشناخته و شناسانده شيده اسيت و نييروی اصيالح

حمایيت  جامعيه، و فراد، جبران خسارات وارده بر غير، ایجاد امنيت کاميل دراست اما با این حال، دفاع از حقوق ا

هير  ه هيرکس درکضعفاه و فقراه در برابر اقویا و اغنياه هرگز برعهدة چنين وجدان کاملی واگذار نگردیده است 

و  ای وجدان  اجازه دهد در مراعات حيریم حقيوق دیگيران و تيرحم بير ضيعيف و فقيير بيه طيور دلخيواهمرحله

ی ز معيارهيااخودبخود سر مهر آید، بلكه برای نيل به مقاصد عالية مذکور، دستورات و تعليمات خيا  و مسيتقل 

تحبات کند( صراحتاً و تأکيداً در تعاليم اسالمی در ردیف واجبات و مسبه نوعی فرق می وجدانی )که در هر فردی

 رفقيراه را د« بذل و احسان و تعياون در خيير و ... حقوق واجبه و»و جزو وظایف و فراین قيد شده و تحت عنوان 

های مادی و معنوی توانگران در حق ناتوانان و درمانيدگان کران اغنياه سهمی منظور شده و کمكهای بیاندوخته

ر کشياند و از نظيمیالزامی تلقی گردیده است که شرح و تفصيل یك یك این موارد در اینجا مطليب را بيه درازا 

فاظيت حقيوق یك مورد از حبه ت تعاليم اسالمی و جامعيت این دستورات کافی است به عنوان نمونه دقت و ظراف

 دیگران اشاره نموده و با موارد مشابه  در تمدن بشری مقایسه کنيم:

 

 پرداخت ديه به جاي عذر

در عالم بشيری بينی و دقت و حساسيت تعاليم اسالم به غایت مراتب ظرافت ممكنه در حف  حقوق دیگران باریك

نماز در جای غصبی یيا »مثالً در دستور  .رسيده است که هرگز مراعات این حریم برای وجدان مجرد ممكن نيست

اگير نيت دگمية »ظرافت و دقت عمل تا به حدی است که در فقه اسالمی تصریو شيده « با لبا  غصبی باطل است
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سازند غصبی باشد سنگ حوضی که در آن وضو میاگر یك »یا « لبا  نمازگزار غصبی باشد، نمازش باطل است

و یا در باب دیات )که هر کس عضوی از اعضای بيدن دیگيری را نياقص کيرد بایيد دیيه یعنيی « وضو باطل است

جریمه دهد و یا حليت کسب نماید( برای ضرب و جرح و نقص عضو، جرائم سنگينی تعيين شده که در اینجيا بيه 

بریم مثالً کسی که یك چشم دیگری را کور کرده یا گوش او را کير کنيد بایيد میعنوان نمونه چند دستور را نام 

کيلوگرم( طال بدهد و اگر یيك دنيدان جليوئی او را بشيكند بایيد پنجياه  5/2مثقال )یعنی تقریباً معادل  500مقدار 

 معادل پنج کيليوگرم طيال گرم( و باالخره اگر کسی دیگری را به قتل برساند باید مقداری تقریباً 250مثقال )تقریباً 

 به ولیّ او دیه بپردازد.

يانت حفاظت و ص و« وجدان»اینها حریم قانونی روابط اجتماعی اسالم برای تأمين رفاه بشر است که با وجود قبول 

های علوم اجتماعی( هنيوز ایين قاضيی تهوریسين« وجدان مجرد»آن و معرفی اهميت و عظمت  در انسان )آنهم نه 

نهيا تپذیرد و در مقام قضاوت و حكومت در امر اصالح بشير آن را در مكتب دین را هم به تنهائی نمی تربيت شده

 گذارد.نمی

ترین مقررات اجتماعی و حقوقی ترین و سختگرداند، بلكه با طرح باریكان میعنالو نه آن را خودمختار و مطلق

را در صيحنة زنيدگی بيا ضيامن اجيرای « نفس لواميه»تربيت شده در مكتب دین یعنی  حسا ِ های وجدانِخواسته

وانين اجتمياعی وحقيوق اسيالمی پوشاند. حال بسيار بجا است در برابر این دقت و حساسيت قيقوی، جامة عمل می

برای احقاق حق نوع بشر که برای یك چشم تقریباً دوونيم کيلوگرم طال به عنوان خسيارت نقيص عضيو و مقيدار 

ستاند، متقابالً وضع جامعه بشری تربيت یافته در  به عنوان خسارت قتل از خاطی و جانی میکيلوگرم طال جتقریباً پن

آید یا خسارات هنگفت نقص عضو یا قتلی پي  می ،مكتب وجدان را در نظر بگيریم که وقتی در اثر عمد یا اشتباه

های ن مجيرد سياختة تهوریسيينسيپارند، وجيداشود یا با یك بمب سيصيدهزار نفير جيان میجانی و مالی وارد می

 آید:اجتماعی چگونه در مقام جبران خسارت برمی
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ز اشان )!( یك باره جنگ را در بحبوحة جنگ اعراب و اسرائيل هواپيماهای اسرائيل به حكم ندای وجدان شریف

نميایی، ت صحنة نبرد دائمی کانال سوئز، ابتدا به ساکن بير داخيل شيهرهای مصير گسيترش داده و بيه عنيوان قيدر

چدون حكومدت را در مصر با هزاران کارگر بالدفاع بيه شيدت بمبياران کردنيد و « ابوظنی»آهن کارخانه ذوب

م کيرد: رسماً اعيال« تل آویو»از رادیو  وقت اسرائيز  توا ست اين  اراحتی وجدا ی )!( را تحمز  مايد

ر جهانيان مسلم گردید کيه یيك بم هاعتراف، و با این  «آمدا گيزي است كه پيشاين يك اشت اه تأسف»

بر مصر بيه  ای انجام گرفته، و هم با این تأسف تمام خسارات واردهحملة ناجوانمردانه بر کارکنان بالدفاع کارخانه

 طور شرافتمندانه و به حكم وجدان جبران شد!!

ييود و حيدود و های وجدان مجرد ساختة عقل و فكير بشيری بيا وجيدان مقيّيد بيه قاین است تفاوت نتایج قضاوت

ی أسيف وجيدانموازین شرعی و قوانين دینی که مثالً در شرع غصبی بودن نت دگمة نمازگزار مبطل نماز اسيت و ت

ر اینكيه جان و مال یك جامعه بي  از یك بار اظهار تأسيف رادیيوئی و اظهيا ،غاصب کافی نيست، ولی در عرف

 ارزش ندارد!بوده است « انگيزیاشتباه تأسف»

، که آنهيم از «زور»متمدن امروزی اگر افراد یا اجتماعاتی مورد تعرض اقویاه قرار گرفتند، بر طبق قانون  در جامعة

وی خواسيته باشيد بير رود و اگر طرف قشان از بين مینان وجدان مجرد است، حقوقچهای جمله نتایج و استدالل

بر چهره زند، حداکثر عميل مثبتيی کيه در روی خوی درّندگی و غرایز حيوانی خود پرده کشيده و ماسك انسانی 

اينست كه با زبان ريدائی اظهدار تأسدف كندد و بدا دهيد، برابر خسارات وارده بر ضعيف از خود نشان می

شد تا هم به مقاصد مادي خود رسد و هم عمدز اتربمآبا ه عذر زبا ی كاذبی، مكارا ه و روبهچرب

الملليی خسيارات جيانی و ميالی هنگفتيی بير ملتهيای بيندر جریيان جنگهيای  گر سازد: خود را موجه جلوه

پس از نيل به مقصود خود در قبيال  ،کوچك از طرف ملل قوی وقدرتهای بزرگ جهان وارد آمد ولی دول غالب

ج دران طرف چه اقدامی کردند و این خسيارات را چگونيه جبيران نمودنيد؟ آن همه تلفات جانی و مالی ملل بی
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،بلكه پس از قدرتمنيد شيدن هاي كاذب مختوم  شدهاي صوري و  دامتفخساراتشان به اظهار تأس

تيشه بر ریشة اقتصاد ملل ضعيف زده و هر دو محور قدرتمند متضاد در مكيدن خون شریانهای ملل ضعيف موافيق 

 ساختة فكر بشر در برقراری عدالت اجتماعی که پس ازبوده و یكسان عمل کردند!! و اینست فعاليت وجدان مجرد 

های اجتماعیِ خسارات هنگفت وارده بر ملل ضعيف، در جهت حف  منابع قدرتمندان بكار افتاد!! باید از تهوریسين

هميشيه  _صلو کبير ساخته و پرداختة اندیشة آنيان مآن  _آفرین پرسيد که چرا وجدان مجرد ساز و وجدانوجدان

های قدرتمندان راه نيافته و از آید اما هرگز به کا ید میدر کلبة فقراه و درماندگان پيدا شده و بر افكار ضعفاه پد

کند؟! این چگونه قاضيی شيریف و مصيلو کبيير اجتمياعی اسيت کيه مغزهای مست از باده غرور هيچ خطور نمی

زدگيان و غایب از انظار است؟! و اگر به قول غرب دیدهمواره در دوران صلو حاضر و ناظر و در دوران جنگ ناپ

کنند و یا ميثالً مالييات خيود را شيرافتمندانه بيه مييل و مدیگر خيانت نمیه ، افراد بهنوجدابه حكم در ملل غرب 

های )که آنهم عموميت نداشته و اکثریت شامل ایين مراتيب نيسيتند( و جنبيه 1پردازنداختيار خود اعالم نموده و می

ط در چهارچوبة مليت و کشيور خودشيان بيه مثبت دیگری را از این قبيل دارا هستند، پس چرا آثار این وجدان فق

گيردد؟ زیيرا بيه حكيم هميين وجيدان اسيت کيه ظهور رسيده ودر خارج از سرحدات کشورشان محو و نابود می

اند؟! و ليذا هير تجياوزی بير انسانهای خارج از سرحدات ممالك قدرتمند و متمدن )!(، هنوز انسيان شيناخته نشيده

                                                 
اليرا  وجرداني را مثرال ز ه و اظترار ر  از  يرن  ماي  ر تجليل وجدان مجعده - 1

 ارند كه  ر ممالك پيشرفته مر م بدون مداخل   ولب ماليا  خو  را  ساب كرر ه و مي

كنند! اوالا بايد متوجه بو كه اين موضوع _ بطوري كه فوقاا نيز اشاره شد _ پر اخب مي

ه پرميد كه  ر كليّّّ  نداشته و  تي شامل  ال اكثريب هم نيسب ثانياا بايد از اين عد

حول مد  ملط  امالم  كدام  اكم شرع به قدر  قانون و به زور و جبر از مسلمين زكا  

و خمس گرفب؟  تي امروزه كه  ر نتيج  مداخل  عوامل چندي  از امالم شبحي بيش براقي 

اي از امالم  مترمي  ارند معذلك چه بسيارند اشخاصري نمانده و مسلمين تنتا به مايه

 قوق واجب  خو  را از خمس و زكا  وغيره )بدون اينكه كسي سنتا را وا ار  كه ماالنه

به چنين كاري كر ه و يا  ر قبال مقاما  قانوني مسئوليتي  اشته باشند  از  ارايي 

خو  جدا كر ه و با حي  خاحر و برا رضراي كامرل سن را  ر راه خرردا برذل و انفراق 

كوچكترين چشمداشب ما ي  اشرته باشرند   كنند )بدون اينكه  ر قبال پر اخب سن مي

يعني  ر شرايطي كه  ر قبال  كومب قانون و مسئوليب وجداني صردها راه گريرز وجرو  

توان از زير بار سنتا شانه خالي كر   مسئوليب  ر پيشگاه  اشته و با اندك كوشش مي

يمان به خداوندي را شخص به جان و  ل پذيرفته و  ر وفا به عتد خو   ر قبال  صول ا

 كند.سئين خداوندي  جانانه امتقامب مي



     

       134    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

! در صيورتی کيه هميين متميدنين بيا وجيدان )!( بيرای حفاظيت و صييانت حقوق آنها مشروع و معقول توانيد بيود

را پينج ميلييون فرانيك بيميه  «هاملكة گربه»تشكيل داده و  «هاي حمايت از گربها جمن»های خود، گربه

!! آری مردميانی کيه در خيارج از سيرحدات مماليك 1گمارنيدکنند و پانزده خدمه برای نظافيت و صييانت  میمی

های آنهيا هيم ارزش و اهمييت از ما بهتران، حتی به اندازة گربيهکنند، به حكم وجدان لعنتی ِزندگی میمتمدن )!( 

 ندارند!

* * * 

های اجتماعی در آن است که وجدان را پذیرفته و بيه اهمييت بطور کلی نقص وجدان مجرد مورد بحث تهوریسين

شيناختن و شناسياندن حيدود و حيریم و صيفات و  انيد اميا درتأثيرات  در اصالح فيرد و اجتمياع متوجيه گردیده

غرایيز ب شدت و ضيعف سکنند و در مورد تغييرات و نوسانات  برحمختصات  هيچگونه توصيف و توجيهی نمی

و عواطف و افراط و تفریط غيرمعقول حاصله از اعمال نفوذ آنها، و دخالت عوامل مثبيت و منفيی ميادی و معنيوی 

گردیدند که وجدان ثابت و الیزال با آن صفات و خصوصيات مثبيت خوبی متوجه میاطالعاتی ندارند، و گرنه به 

 .2تواند وجود داشته باشددائمی هرگز نمی

                                                 
 12116احالعا  شماره  - 1

و اينكه  ر خارج از چتارچوب  تعاليم وميع و همه جانب  ا يران  قيقري و بره گ - 2

توان بوجو  وجدان  قيقي مطمئن  تي اميدوار برو   امرا گاهگراهي  ر خصوص امالم نمي

 هد  ر خرارج از تعراليم خوريم كه نشان ميميالبالي صفحا  تاريخ به بعضي ماجراها بر

 يني به حور امتثنايي وجدان  ساس منشأ اثر و فعاليب قرار گرفته امب )بره ماننرد 

مقراط و متفكرين و فالمفه مشابه او  اما بايد توجه  اشب كه اين قبيل اشخاص نا ر  

شو  و محسوب نمي  ر ر يف امتثنائا  بو ه و هيچ وقب امتثناء براي جامعه قانون كلي

به  بعالوه قرنتا وقب الزم امب تا يكي از اين امتثنائا  پابه عرص  وجرو  گرذار  و 

خاحر همين منفر  و نا ر بو نشان امب كه از نظر اصالب و هدايب جامعره  منشرأ اثرر 

عميق و مداوم نبو ه و نتوانند بو . عالوه بر سن  اكثر اين قبيرل اشرخاص بره حرور 

ستقيم از تعاليم  يني برخور ار بو ه و وجدانشان منشأ مذهبي  اشته مستقيم يا غيرم

كم وجردان  ر برين « تولستوي»امب كه از سن جمله امب  كه تمام هستي خرو  را بره  

به نوعي به علرل سن « فلسف  زندگي»و « اعتراف»بينوايان تقسيم كر  )و  ر كتابتاي 

سيحيب مترأثر شرده اشاره كر ه امب  كه وجدان وي منشأ مذهبي  اشته  و از تعاليم م

بو  و  تي ناسرامي وجدانش پس از يأس و بدبيني و اعراض از  ين  ظاهر شده و سرامش 

 مجد  را پس از مراجعب به  ين بازيافب.
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شناسند اما  ه در ايجاد و  ده در احيدا و  ده در اجدرائش كمتدرين وجدان را می، تيببلی، این مكا

حيداکثر  بول آثار مفييد و مثبيت  بيرایبدین معنی که تنها علم به وجودش و قدار د،  قدرت و محز اتكائی 

بيه  ود بيه خيودخ ،از این نيروی اصالحی کافی نيست: وجدان مجرد مكاتب مذکور نه در نهاد افراد گمراه استفاده

و  ان، بدون اتكاء به ايمانتنها به وجود وجد زيرا اعتقادِاالجراه باشد وجود آید و نه حكم  نافذ و الزم

ز عواطف، بدون تاعيف صفات منفی و بدون تقويدت صدفات مث دت بدون كنترل غرايز و تعدي

موروثی و اكتسابی، وجدان را در كسی ايجاد  كند و  ه بدون ضامن اجرائی روحدی و معندوي، 

االجراء بلكه شايان اجراء توا د بود.  داي چندين خود در  هاد ا سان،  افذ و الزمحكمش خودبه

 زیيرا هرگيز نييات وو از حريم آمال و آرزوها تجاوز  كندد، وجدا ی هرگز از حدود افكار و  يّات 

 ت از مرحله فكر به مرحله عمل پياده نگردد.بآرزوهای قلبی بدون ضامن اجرائی قوی و ثا

وجدان مجرد خود به خود احياه و فعال نگردد و به طور خالصيه وجيدان مجيرد ميورد بحيث در مكاتيب ظياهری 

فراتر نگذارد و ضامن اصالح فرد و جامعه نباشد )همچنانكيه عميالً در روابيط قدمی  ،هرگز از حریم فكر و اندیشه

گردد( زیرا نه برای ایجادش و نه برای احيائ  و نه برای اجرائ  هيچ قدرت روحيی انسانی ملل غرب مشاهده می

در طی اعصار  کند. البته استعداد وجدان فطری که ضامن پيشرفت بشر در جهت مثبت بوده وو معنوی پشتيبانی نمی

کم و بي  بشرهای وحشی و جنگل نشين اوليه را به سوی مدنيت سوق داده است، حقيقتی غيرقابل انكيار  ،و قرون

فطيری در هميان مراحيل ضيعيف و بوده و از موارد وجه امتيازاتی است بين بشر و حيوانات، اما اگر همين وجيدان 

چنگال غرایز حيوانی و صفات و حاالت غریزی نجات داده و توانست بشریت را از نقص طبيعی خود، به تنهایی می

بایسيت خوی درّندگی نهفته در زیر ماسك تمدّن  را از بين ببرد، در این ميدت طيوالنی تياریت تميدن بشيری می

اثرات خود را ببخشد و مثالً بشر قرن بيستم در اوج علم و قدرت و ثيروت، عيواطف  بير غرایيزش غاليب آميده و 

آتي  جنگهيا را دامين  ،پایان خود را از دست داده و بر سر مادیيات و شيهواتهای بیخونریزی خوی درندگی و
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المللی به خاطر احقاق حق ضعفا و یا به خاطر تهذیب اخالق به ندای وجدان در کرة زميين د. مگر جنگهای بينننز

بيزرگ پيي  آميده یيا بير سير هيای عياطفی دول اتفاق افتاد؟ و آیا جنگهای بيست سالة اخير جهان بير سير رقابت

های غرایز و نفسانيات آنان؟! اگر این وجدان مجرد مفروض و یا آن وجدان فطری برای نجيات بشير کيافی رقابت

بلكيه شهرنشيينان متميدن  را( از چنگيال  ،نشينچرا تا به امروز دست به کار نشده و نوع بشر را )نه جنگلبود پس 

گيردد کيه وجيدان فرضيی ذهين بشير و ده است؟! بلكه عمالً مشاهده میمفاسد و انحراف و انحطاط نجات نبخشي

و به خاطر همين بوده كه با وجدان فطری او برای تأمين رفاه و رساندن به سر منزل مقصود کافی نبوده است! 

وجود عقز و وجدان و استعدادهاي عالية متعدد ديگري در  هاد بشر، معدذلك ظهدور ا  يداء در 

کرده است، زیرا سير طبيعی  زم آمده و فصز مشخص و ممتاز و چشمگيري را بازتاريخ تمدن بشري ال

خود و خودسر صورت نگرفته بلكه تاریت گواه است که بهتكامل مدنيّت به گواهی تاریت تمدن بشری هرگز خود 

و هاي بسيار درخشدان  قطة جهشدر طی زمانهای بس طوالنی، سير بطهی و کند و تدریجی تكامل تميدنها، 

كده بددون  كامالً محسوس از  ظر اصالح وارتقاء مقام روحی بشر، به طور چشمگير داشدته اسدت

هاي موجود در مسير تاريخ تمدن بشري در ، و ترقيات بلكه جهش استثناء همزما ند با ظهور ا  ياء

ماً زیرا مكاتب ادیان عموجهت كمال، هميشه و همواره، به د  ال ظهور ا  ياء حاصز گرديده است، 

ذهن بشری داشته اسيت در  ةساخت )و اسالم خصوصاً( تمام نقایصی را که وجدان فطری و یا وجدان مجرد و منفردِ

های اصالحاتی مورد نظر خود برطرف نموده و در برنامه تربيتی خود، وجدان فطری ضعيف و خودسر تنظيم برنامه

من اجرای بسيار قوی و نيرومندی را به دنبال  قيرار داده اتكاه عوامل کامالً قوی و مؤثری احياه نموده و ضاه را، ب

با وجود ادامة حكومت توان موضوع را در فرمول زیر خالصه نموده چنين نتيجه گرفت کيه: است. باالخره می

صفات منفی موروثی و اكتسابی، با وجود ضعف صفات مث ت موروثی، با فقددان زهدد و تقدواي 

ها(، با عددم ايز حيوا ی )اختصاصاً اسارت در قيد خودخواهیحقيقی، با گرفتاري در چنگال غر
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وسيلة تحريك و تقويت عواطف عالی ا سا ی، با روزافزو ی وسايز مادي و معنوي تخدير عقلی، 

با عدم هماهنگی قول و فعز مدعيان مكاتب اخالقی و با حكومت تزويدر و ريدا و خدودفري ی و 

صاد پرستی و ثروت ا دوزي يعنی گرايش به مع دودي از تعميم آن در جهان، با تكيه بر محور اقت

ماديات يا به ع ارت بهتر اسارت در چنگال غرايز حيوا ی و شهوا ی، و با دوري از محور فادايز 

پدذير اخالقی و معنويات )كه تحصيز آن جز در مكاتب اديان، در هديچ مكتدب ديگدري امكان

و علم  اچيز خود و اعراض از تعاليم ا  ياء ، هرگز  يست( و باالخره در  تيجة اعتماد بر عقز  اقص 

و هرگونه تيالش وکوشي  بيرای احيياه  وجود خارجی  خواهد داشت، ،وجدان مستقز از اين عوامز

لوحان تنها به معنی اعتقاد کامل بر وجدان نيست، بلكه صرفاً سرگرمی برای ضعفاه و سادهنه« وجدان مجرد»مكتب 

نشسته و منتظر « وجدان مجرد»ا ادیان است به بهانة احياه وجدان!!... و تا انسان غافل به اميد ی مبارزه باای بروسيلهو 

ها در فراق حكومت عقياله و است که روزی دست از آستين برآرد و جامعة بشریت را اصالح نماید، باید افالطون

هيای خييالی خيود در دامين طرح حكماه ، همچنان اشك تأثر از دیده فرو ریزند و در تسكين آالم خود دسيت بيه

 شوند، باشد که از این راه دلی خوش کرده باشند!!« های فاضلهمدینه»قالب 

 وجدان قابز خريد

نظر از سایر خصوصيات مورد بحث دربيارة نقيایص و نارسيایيهای وجيدان اجتمياعی، نقياط ضيعف متعيدد صرف

مطلقياً از آنهيا مبيرا اسيت و جيا دارد بيه یكيی از دیگری در این مورد وجود دارد که وجدان مورد بحث در ادیان 

وجيدان اجتمياعی قابيل خریيد و وجيدان دینيی »موارد قابل ذکر آن در اینجا اشاره کنيم و آن عبارتست از اینكيه 

های که به خاطر همين نقطة ضعف وجدان اجتماعی است که در قدرتهای ظاهری و حكومت« غيرقابل خرید است

یكی از بزرگترین موانع اصيالحات اساسيی در « خواریرشوه و رشوه»یر مشكالت مسهله نظر از سااجتماعی صرف

ترین ملل روی زمين تا از قدیمی ،گرددتا آنجا که در تاریت بشر منعكس می« ارتشاه»شهونات اجتماعی است: باب 
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ا  و بيه صيورتی عصر حاضر یكی از مسائل مورد ابتاله عمومی بوده است که در هر عصر و دورانی به شكل خي

به صورت وجه و پول نقد صيورت نگرفتيه،  یمخصو  به خود به معرض اجرا گذارده شده است و اگر در مورد

به صورت قرض و دین سياسی و اجتماعی به منظور تأمين منافع خصوصی و اتيالف حقيوق ضيعفا منشيأ اثير قيرار 

خواری آنچيه گيری و رشيوهتمام انيواع رشيوهگرفته است که محتاج به شرح یك یك آنها در اینجا نيست اما در 

حيق را نياحق و باطيل را حيق « ارتشياه»بي  از همه جالب توجه و قابل تذکر است ایين اسيت کيه هميواره از راه 

اند. گرچه در تمام قوانين مليل روی گر ساخته و ضعيف را در برابر قوی مغلوب و غنی را بر فقير ترجيو دادهجلوه

و توان کامالً مطمهن بوده که در هيچ قدرت ممنوع و محكوم است، ولی آیا درحال حاضر می« خواریرشوه»زمين 

 خواری برای عموم بسته شده است؟حكومتی چنين فعل و انفعالی وجود نداشته و تمام راههای رشوه

ت کيه از طریيق متقابالً آیا در مورد قوانين آسمانی و پيشوایان دینی در طول مدت حيات آنها هيچ شنيده شيده اسي

پرسيتی و فسياد و عزم راست و تصميم قاطع انبياه در مبارزه با ظلم و شيرك و بت نبرگرداندبه ارتشاه، امتی موفق 

اند یكی از انبياه یا اوصياه یا از اصحاب کبار را از طریيق تطمييع بيا خيود موافيق غيره گردیده باشند؟ و آیا توانسته

افتياد هرگيز در صيحنة باز دارند؟ پرواضو است که اگر چنين اميری اتفياق میساخته و از ادامة راه حق و حقيقت 

کردنيد و تاریت بشری ، نامی از انبياه ثبت و ضبط نشده و امم و ملل پيرو آن حضرات موجودیت تاریخی پيدا نمی

فته خود پيداسيت اند منحرف سازند، ناگبرعكس اگر فرض شود که از راه تطميع، برخی از پيروان انبياه را توانسته

اند یعنی از ایمان و اخال  مورد نظر ادیيان، بهيره و که مسلماً چنين افرادی جزو پيروان حقيقی آن حضرات نبوده

اند و به حكيم عقيل و منطيق، جميع صف به صفات مؤمنين ساختهتنصيبی نداشته و تنها در صورت ظاهر، خود را م

و مياجرای تياریخی  1«ستاند زاهد نيسيتستاند، و آنكه میست نمیآنكه زاهد ا»ل بوده و به قول سعدی ااضداد مح

                                                 
پا شاهي را متمي پيش سمد و گفب اگر اين  اجب به مرا م برسيد چندين  رهم  هم  - 1

ذرش به موج  شرط  الزم سمرد. غالمري را كيسر  شان برسمد وفاي نزاهدان را. چون  اجب

 رم  ا  تا بر زاهدان صرف كند. گويند غالمي عاقل و هشيار بو . همه روز بگر يرد و 

ها بومه  ا  و پيش ملك بنتا  وگفب: چندان كه گر يدم  زاهدان شبانگه بازسمد و  رم
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نيز گواه بر این حقيقت است که حتيی در کشيورهایی کيه ظياهراً داعيية دموکراسيی و حفي  عيدالت « دیزرائيلی»

لوحان و فرما بوده، نه چنيان اسيت کيه سيادهاند و ندای وجدان ظاهراً در آنها حكماجتماعی به مفهوم واقعی داشته

خبر از پشت نقاب تمدن غرب، بر چهيرة دلفریيب عيدالت اجتمياعی و حكوميت وجيدانی در غيرب ظاهربينان بی

هيچ وجدانی نيسيت »وزیر اسبق انگلستان در یكی از جراید نوشت: نخست 1اند: دیزرائيلیمفتون و مجذوب گردیده

ضار نموده و توبيت کرد که چگونيه ثابيت این نوشته به دست ملكة انگلستان رسيد و او را اح« که قابل خرید نباشد

ها قابيل ام تميام وجيدانها قابل خریدند. او تعظيم کرد و گفت بيه هميان گونيه کيه نوشيتهکنی که همة وجدانمی

خریدند. ملكه سخت برآشفت و گفت: حتی وجدان من؟ دیزرائيلی جواب داد: بلی حتی وجدان شما! ملكه گفت 

يد اگير کسيی ده ميلييون لييره بيه شيما دهيد و تقاضيای همخيوابگی کنيد رضيایت باید ثابت کنی. دیزرائيلی پرسي

زد گفت: خير!خيير! ممكين نيسيت! دیزرائيليی بيا دهيد؟ ملكه در حالی که از شدت خشم و عصبانيت فریاد میمی

دیيد ملكيه خونسردی پرسيد: صدميليون ليره چطور؟ ملكه باز جواب منفی داد. و دیزرائيلی هر چه مبلن را باال برد، 

شما بگذارد، آنوقيت چطيور؟ در اینجيا سر امپراطوری هندوستان را بر شود آنگاه گفت: اگر کسی تاج راضی نمی

بدین ترتيب بعدها این ماجرا  شوم.دارم راضی می ،ديزرائيلی خفه شوملكه قدری فكر کرد و سپس گفت: 

و بدینسان نظریة دیزرائيلی در غرب بيدین  ها درگرفتبه گوش عموم رسيده و در اطراف ارضاه خاطر ملكه بحث

و لذا آنيان کيه در « و اختالف در قيمت آ ها است  دها قابز خريدتمام وجدان»فرمول رسميت یافت: 

اند که ایين فرضييه در قيرن فراموش کرده کنندطرف و وسيلة اصالح بشر معرفی میقرن بيستم وجدان را قاضی بی

 نوزدهم مردود شناخته شده است.

                                                                                                                                                           
ن ملرك چتارصرد را نيافتم. پا شاه گفب اين چه  كايتي امب؟! سنچه من  انرم  ر اير

متاند زاهد نيسب متاند و سنكه ميزاهد امب. گفب اي خداوند جتان سنكه زاهد امب نمي

 )باب  وم گلستان معدي .
1 - Disraeli (1804-1881) 
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زرگ به پيامبر این بود وضع وجدان اجتماعی، و اما وجدان دینی: در زمان ظهور اسالم اشراف قری  جمع شده و ب

رش قيرار در اختييا اسالم پيشنهاد کردند که زیباترین زنان قری  را به عقدش درآورند و از مال دنيا هر چه خواهد

د جيایی بياز درتاریت برای خو و دند،رد. اما جوابی که شنيهای آنها بردادهند و در مقابل، او دست از مبارزه با بت

کنيد بلكيه تنها برای چنان وجدانی قيمت تعيين نمیکرده است، درست برخالف تهوری دیزرائيلی بود که هرگز نه

به خدا اگدر خورشديد را »مود: رساند. آن حضرت فرمیغيرقابل خرید بودن وجدان دینی را درکمال وضوح 

)و غيرض از ایين  «و ماه را در دست چپم بگذاريد دست از دعوت خود بر ددارمدر دست راستم 

نظران است که خود بيندیشيند بيين ایين پرستان است( راستی بر عاقالن و صاحبمحال بودن تقبل وعدة بت ،شرط

 دو سبك و مكتب اختالف سطو از کجا است تا به کجا)؟!(

وت در دین نيست که ظاهربينان تصور کنند وجيدان غيرقابيل خریيد البته این تنها مورد قابل ذکر مخصو  مقام نب

مخصو  انبياه است و پيشوا را که مبعوث از جانب خداوندی و تربيت یافتة مكتب وحی آسمانی است، جيز ایين 

تر های پائين، از حساب امت که در سطوتبایست باشد و حساب آن، به علت تفوق اختصاصی در ذات و صفانمی

الشأن را نيز پيروانی است با وجدانهائی با همان نسبت در شأن گيرند جداگانه است بلكه همان پيشوای عظيمقرار می

تميدن اسيالمی یيا و مقام خود، غيرقابل خرید. الزم نيست یك یيك وقيایع تياریخی ميذکور در صيفحات تياریت 

اه گييریم، چيرا کيه معانيدان و های صدر اسالمی را در اثبات این مدعا گوتاریخچة سرگذشت جنگها و شخصيت

انحيراف دهد و از راه جدل و ایجياد  تهای دوردست تاریت، مجال عناد و لجاجدالن را حواله کردن به صحنهسيه

های موجود در عصر حاضر را ایجاد نماید، بلكه بهتر است صحنه ددر موضوع، شبهه در دلها و ارضاه خاطر در خو

ز موجود در زندگی ملل ظاهراً متمدن امروزی را در قلب فرهنگ غربی، با افيراد انگيگواه بگيریم و ماجراهای غم

ترین نقاط شرق، به پای داوری کشانيم و اخذ نتيجه و پاست به سيؤاالت فرهنگ دورافتادهسواد و بیروستانشين بی

وت نماینيد آیيا اضينظر واگذار نمائيم که خيود قدر مقام قيا  پي  خواهد آمد، به خودخوانندگان صاحبکه را 
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دورافتادة آذربایجان( در دلهای پاك ایين روسيتائيان  تدههای دورافتادة شرق )مثالً در دها هوجدان دینی در کور

تر، زنده و پابرجا باقی مانده و راه انحيراف و فسياد و انحطياط را تر و فعال فاقد فرهنگ کذایی، حسا پيرو اسالمِ

ی جامعة غربِ غرق در فساد و انحطاط. و خود پاست دهنيد کيه در مقایسية زیير بروی آنها بسته، یا وجدان اجتماع

 ترند:تر و در جهت مثبت ارزندهکداميك از دو گروه بر محور آزادی و آزادگی و انسانيت نزدیك

شكست خورده غالب آمد و آلمانيها از خوراك و پوشياك  پس از جنگ دوم جهانی فقر و فالکت بر آلمان نازیِ

اند به خاطر دارند که در سال عمر کرده 25قه افتادند. مسلماً قسمت اعظم خوانندگان این کتاب که بي  از در مضي

مينعكس کردنيد کيه : انگيز را در سرتاسير جهيان همان ایام مطبوعات جهان بيا حيروف درشيت ایين خبير تأسيف

هوسدهاي خدود،  برخی از ز ان آلما ی در راه تأمين احتياجات درجة دوم ز دگی و يا ارضداء»

حتی براي بدست آوردن يك سيگار برگ يا يك جرعه مشروب الكلی يا يدك بسدته شدكالت از 

ایين مياجرای تياریخی در ملتيی روی داده  1«دهندد...سربازان و افسران متفقين، تن به خودفروشدی می

را بر جهان اعالم  «آلمان باالتر از همه»است که قبل از جنگ دوم جهانی به ندای وجدان اجتماعی خود شعار 

 بر سر داشت!!  صالحيت ره ري جها ی راو داعية 

های ظاهراً متمدن کذائی غرب نظر خود را برگردانده و یك باره توجيه رحال از ميان کاخهای باعظمت و از کشو

ليوك های مفسيازیم؛ در ایين کلبيهسواد نامبرده در فوق معطيوف میهای محقر روستائيان بیخود را به سوی کلبه

که نه از سطو فكر زنان المانی و نه از فرهنگ و هنر و صنعت بدان پایه برخوردارنيد،  ندستهزنان و دختران فقيری 

نه مدار  و دانشگاههایی دیده و نه از قوانين و مقررات اجتماعی ظاهراً دقيق و منظم برخوردارند. آیيا در البيالی 

                                                 
كي از نويسندگان ضمن بيان خاحرا  خو  از مفر سلمان  ر هفتره نامره احالعرا  ي - 1

زيبراترين شرترهاي اروپرا امرب... بررلين يكري از »نويسرد: مي 379بانوان شرماره 

شرو   ها ميماختمانتاي عظيم و زيبا فكر س مي را منحرف كر ه و مانع يا سوري گذشته

مال پيش اين شتر با خاك يكسران شرده و مرر مش از  20سور  كه يعني س م به يا  نمي

مزنني مبنرا مين ز ند و فرط گرمنگي و بدبختي چربيتاي پيب  ل  نفب مياه را ليس مي

 «اندمازمنياوسمخو مبگذرند...بستهمشكالتمييمبيسكويتمحيضرمبو ه
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( با چيه مبلغيی قيادر اسيت او را اقنياع نمایيد تيا در راه هو بيگان این فقر مادی و معنوی، یك مرد اجنبی )از خوی 

های او تن به خودفروشی دهد؟!! مسلماً هر فردِ واقف به احوال جامعة اسالمی، ناگفته خيود ها وکامجوییهوسرانی

می داند که آن عصمت و عزت نفس که در سایة پيروی از دین آسمانی اسيالم بيه فيرد فيرد افيراد جامعية اسيالمی

)مسلمانان واقعی( اعطاه شده است، با هيچ مبلغی و در مقابل هيچ مقامی زن مسلمان حاضر به خودفروشی نخواهيد 

بود، و درهمان حالی که در سایة وجدان اجتماعی، ملكة انگلستان  به خاطر تاج امپراطوری، و زنان تحصييلكردة 

ت، برای یك سيگار برگ یا یك بسيته شيكالت روشن فكر! ملتی که برای خود صالحيت رهبری جهانی قائل اس

سوادی و فقدان تمدن کذائی، به خاطر اینكيه در د، زن روستائی مسلمان در عين فقر و بیندهتن به خودفروشی می

دهيد. مكتب آسمانی تربيت دیده، هرگز گول ظواهر نخورده و حتی در مقام اضطرار نيز تن بيه خيود فروشيی نمی

ی بسياری نشان داده که ممكن است از راه اغفال و اغوا زن عفيف روستائی را که بيوئی از البته حوادث و ماجراها

حاضير بيه  اما از راه تطميع هرگز زن با ايمان شهري يا روستائیتقوای دینی برده است از راه بدر برنيد، 

شرایط زمان در اثير نفيوذ خودفروشی نخواهد بود مگر اینكه اول وسایل انهدام ایمان او را فراهم کنند )همچنانكه 

 کند( که از آن پس موجودی قابل خرید و فروش خواهد بود.تمدن نافرجام غرب در شرق فراهم می

یا ربع قرن پي  امكان جدل و سفسطه را برای برخيی از ممكن است نقل ماجرائی از قرن نوزده در زمان دیزرائيلی 

نادیده بگيرند، لذا با وجود دسترسی به شيواهد زنيده و ميدارك و در مقام انكار، موضوع را یكسره  ظاهربينان داده

موجود در عصر حاضر، اصراری در قبول ماهيت ماجراهای گذشته نخواهيم داشت بلكه نظری به مطبوعات معاصر 

گردیيده و در  جهانی به خوبی نشان می دهد که زن متمدن در غرب تا چه پایيه دچيار انحطياط شخصييت انسيانی

« Paris Match»نشریة معيروف  1971آزادی در قرن بيستم تن به خودفروشی می دهد: دراکتبر کمال سهولت و

اش مينعكس نميوده و در آن، رواج هيا و جنایيات شيبانهصحنه ای در زندگی روزمرة مردم نيویورك را بيا دزدی

های باالآميده مصينوعی از ابی و سيينهلّيقزنان روسپی بيا ابروهيای »... خودفروشی زنان را چنين اشاره نموده است: 
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اند و بيا زیبيائی و نرمشيی گانگسيتروار دوشيادوش بيرون زده« برادوی»خيابانهای  های قدیمی خود در حاشيةمحله

گری غالبياً بيا جنایيت وحشييانه هميراه اسيت. آور اینكه روسپیمشتریان در سراسر شهر پراکنده شده اند و شگفتی

بزرگيی درآميده کيه زنيان « دان انسيانیآشيغال»ها و سينماها است، به صورت که محلة تهاتر« تایم اسكوئر»اطراف 

و فييلم « پورنوگرافی»های خورند. خيابان چهل و دوم با مغازهباز در همه جای آن لول میروسپی و مردان همجنس

« کيردن جياروب»بازشان تاحدی رسوا شده که مردم شرافتمند شهر خواسيتار جنسهای وقيو و زنان روسپی و هم

نيداد بلكيه « محليه»ای در جاروب کردن تنها نتيجهفوری آنها شده اند. اما اقدام پليس و مقامات رسمی و قانونی نه

 1«های اشرافی شهر باز کرد...بازان را به محلها و همجنسپای روسپی

ند روز پي  خبر رسيدکه همين چ»... نویسد: سال چهارم به نقل از مطبوعات می 35در شماره « رنگين کمان»مجلة 

داری انگلستان بيرای تشيویق صيدور و صادر می کند و چون طالب زیادی دارد خزانه« كمربند عفت»انگلستان 

 ،عيدد10000رونق بازار آن یازده درصد ماليات کمربند عفت را تخفيف داده است... از این کمربند طبق قيرارداد 

محدود ساختن  ،بدیهی است که غرض از پناه بردن به کمربند عفت« به امریكا صادر شده است... ،خبر واصله طبق

زنان و دختران از خودفروشی است. متأسفانه در این زمينه شاهد مطلب به یكی دو مورد منتهی نمی گردد تا مسيهله 

ة خودفروشی زن در تمدن کذائی صورت اشتباهی و استثنائی به خود گييرد بلكيه ایين مسيهله روز بيه روز بيا دایير

های جدیدتر و به صور گوناگون در غرب رسميت یافته و زن به علت خودفروشی از جمله عواميل تر و چهرهوسيع

رود. مگير و باهمان نقطه ضعف روحی برای برخی از مؤسسات در ردیف چرخهای اقتصادی به شمار می ،سازپول

باشيد( نيسيت کيه بيا لطيایف هر جایی میدر پاریس )که در واقع مرکز خرید و فروش زنان « پيگال» Pigalمحلة 

الحيل زن متمدن را به صورت متاعی در پشت ویترین مراکز فساد عرضه نميوده و بيه هميان نيوع کيه بيرای ليوازم 

دارند، بيه هميان ترتييب نييز زندگی و بازیچه و عروسك و غيره برچسب تعيين قيمت نصب و به مشتری عرضه می

                                                 
 نيز منعكس گر يده امب. 8471)پاريس مچ   ر كيتان  paris mathcقسمتي از مقاله  - 1
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ها اند! و مگر نظير این محليهبرچسب مربوطه نصب و به معرض تماشا گذاردهبرای همخوابگی، زنان خودفروش را 

اند؟! کيه در سایر کشورهای اروپائی نيست که بر مبنای خودفروشی زن، در آغوش تمدن کذائی پا به عرصه نهاده

ان کشياند... آیيا ایين وجيدذکر یك یك شرح حال این مراکز در کشورهای مختلف غرب مطلب را بيه درازا می

اجتماعی نيست که به خاطر قابل خرید و فروش بودن ، امكان هر نوع تخطی و تجاوز بر حریم عفت و عصمت و 

 آورد؟!یا انواع انحرافات و انحطاطات روحی را در غرب به دنبال می

ت ای درآمده نتيجة تعليم و تربيت غلط اجتماعی اسحرفه البته خودفروشی زنان که در کشورهای غرب به صورت

ال گير جوامع غربی شده و وجدان اجتماعی کذائی در محدودیت زنان نتوانسته است منشاه اثر گيردد. حيکه دامن

ز ا حراف امگر اينكه بعد آنكه چنين امری در کشورهای اسالمی، با وجود وجدان ایمانی، وجود نداشته اسيت 

اسيد فشرق در نتيجة اغوائات تميدن زنانی ظاهراً متمدن در از محور دين و از دست دادن وجدان دينی، 

 غرب از محور ایمان به دور افتاده و در نتيجه به متاعی قابل خریدوفروش تبدیل شده باشند.

های انسانی در دو تمدن دینی و اجتماعی تا چيه حيد و در چيه پایيه ناگفته خود پيدا است اختالف سطو شخصيت

ای نداشيته اميا ده در پي  که از تمدن اجتماعی غرب چندان بهيره، در صورتی که هنوز زنان متدیّن نامبربود تواند

ترنيد، فقيط تر و محترمتر و ارزنيدهدرحف  ارزش و شخصيت انسانی بيه مراتيب از فيالن زن متميدن غربيی موفيق

شيان رسييده و هنيوز حيداقل ای از تعاليم اسالمی، آن هم پس از تحریفات و دخل و تصرفات کلی به دستگوشه

اند. و وقتی تنها شبحی از اسالم بتواند این چنين در تاروپود وجود انسان نفوذ و ی ممكنه از دین را داشتهبرخوردار

تر شخصيت انسانی ارتقاه دهد و سدی نفوذناپيذیر در قبيال فسياد و انحيراف و رسو  کرده و او را به مراتب عالی

عاليم اصيل و آسمانی آن نه تنها فرد بلكه جامعه را انحطاط برخانه دل  ایجاد کند، مسلم است که اسالم واقعی و ت

ای که بشير قرنهيا در انتظيار آن تر و باالتر از مدینة فاضلهای عالینيز به مقام شامت انسانيت رهبری و آن را به مرتبه

 بوده اما جز در عالم وهم و خيال بدان دسترسی نداشته است، تبدیل تواند کرد.
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 ات دو نيوعث خود به منظور اخذ نتيجة صریو از موضوع بحيث کتياب و نمایانيدن نتيایج و اثيراینك در پایان بح

و اجتمياعی  دو نوع طيرز فكير و درك دو پيشيوای دینيیبه وجدانهای دینی و اجتماعی، بسيار بجا خواهد بود که 

و  یت افكياری در هدااختصاراً اشاره کنيم تا برای همگان روشن گردد که حاصل این دو مكتب آسمانی و اجتماع

تایج نماعی( چه تربيت روح انسانی چه بوده و از وجود دو نوع وجدان حقيقی )در ادیان( و مجازی )در مكاتب اجت

ن آید و این در حقيقت آخرین مقایسة ما در ميورد وجيدانظری یاعملی در زندگی روزانه جامعه بشری بوجود می

اجتمياعی سيمت رهبيری داشيته و  ظاهراً در مكتيب فلسيفی و های شرق و غرب است که یكیدو تن از شخصيت

 کنيم که در تياریت ثبيت اسيت ودیگری در مكتب دینی و آسمانی. از هر کدام از آنها یك جملة معروف نقل می

 اند:همگان آن را تاکنون شنيده اًمسلم

ن مدهاي جهدان را بده ها و قدرتخدا اگر تمام ثروتب»ابيطالب )ع( فرميود: بنحضرت اميرالمؤمنين علی

 «.واگذار د تا در برابر آن پوست جوي را از دهان موري بناحق بستا م، هرگز  پذيرم

و  ر برابير اسيتعمار انگلسيتانددر جریان مقاومت کشورهای افریقيایی  _ال نسل معاصر آن بت ایده _برتراندراسل 

دهند، بدا افريقايی  فت خود را به ما  اگر ملز »امتناع از واگذاری نفت خود به آن دولت، اعالم داشيت: 

 «گيريم.بمب اتمی می

های معروف: یكی در رأ  قدرت و زمامداری کشور وسيع اسيالم، دیگيری اینست طرز تفكر دو تن از شخصيت

نشيين، و دیگيری در جزیيرة کارة هيچ کارة فاقد قدرت، یكيی در شيبه جزیيرة عربسيتان از مييان اعيراب بادیههمه

ز قلب تمدن درخشان!! یكی در چهارده قرن پي  و دیگيری در قيرن بيسيتم، و بياالخره اوليی مكتيب انگلستان و ا

ندیدة در  ناخوانده، ودومی تحصيلكردة انگلستان و رهبر یك مكتب فلسفی و اجتمياعی. یكيی حيداقل ظليم را 



     

       146    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

بيرای قطيع شياهرگ حيياتی دانيد، دیگيری کنيم، روا نمیبرای کوچكترین حيوانی که غالباً ندانسته زیر پا ليه ميی

 کند.ها نفو  انسانی، بمب اتمی تجویز میمانده و ميليونچندین ملت فقيرو عقب

خيتالف و باالخره چون یكی پيشوای مكتب آسمانی و دیگری رهبر مكتب اجتماعی است، لذا عجيب نيست کيه ا

ر د در برابيجيا اسيت؟! و جيا دارچنين شگرف و عميق باشد. انصاف باید داد که تفاوت وجيدانها از کجيا تيا بيه ک

ا بيه های توخالی مصلحان اجتماعی، بار دیگر در این مقام عبارت معروف نامبرده در پيي  رادعاهای پوچ و وعده

اصالح جهان و در جوا ی آرزوي اصدالح مملكدت  ياوهركس درخردسالی ه»خاطر آوریم که : 

پرورا د اما در پيدري متوجده سر میخويش و پس از ز اشوئی عالقة اصالح خا وادة خود را در 

در فوق یكی از هيزاران ميوارد و « راسل»و گفتار  «ه استشود كه حتی به اصالح خود  يز  ائز  يامدمی

، مسيلم مصادیق این واقعيت است چرا که وقتی مصيلو اجتمياعی تيا ليبِ گيور از قييد خودپرسيتی آزاد نگردیيده

 ود نيز موفق نگردیده است.حتی به اصالح خگردد که تا پایان عمر می

ها و پيشوانمایان ها و ایدئولوگدر پایان به منظور معرفی حاصل تالش و کوش  برگزیدگان عالم علم و تهوریسين

خبری از مجهوالت نامحدود( و از معلومات محدود )در عين بی مكاتب اجتماعی، که در نتيجة مستی از بادة غرورِ

اسا  این مكاتب را برای اصالح ل و علم ناچيز و تربيت بیقنوع بشر که ع فكریِبرکت ظاهربينی و غفلت و کوته

فرد و نجات بشر از چنگال اهریمن غرایز حيوانی وشهوات نفسانی کافی دانسته و خود را از تعياليم عاليية آسيمانی 

اینيك بيه روزگياری  معلومات و مسلمات مافوق این مكاتيب را نادیيده گرفتيه و تنياز، و از روی عناد و لجاجبی

بوجود آمده است، کيافی « اسا وجدان بی»درآمده که جهان پر از آشوب و فتنه و ظلم و بيدادگری از دولت سر 

اشاره کنيم که خيلی پيشتر از عصر حاضر این واقعيت را از نتيجية تيالش  (Scheler)« ر آلمانیلشي»است به گفتة 

ظار اينكه روزي عقال و حكماء بدر جهدان حكومدت كنندد، در ا ت»مصلحان کبير اجتماعی افشاه نمود: 

 «ر جامعة بشري حكمفرما است!بعجالتاً شهوت و شكم به  يابت آ ان 
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* * * 

صيالح ااینك با در دست داشتن همين اطالعات از وضع سردرگمی جهان حاضير و بالتكليفيی انسيان معاصير در 

ی صلحان کذائمسرگردانی و آوارگی نسل جدید به اعتبار درون خود، و فقدان اخالق و وجدان واقعی و ایمان، و 

 شویم که ما را به هادی و رهبر و مصلو حقيقی دسترسی است، شكر گزاری از وظيایفاجتماعی، وقتی متوجه می

 ست هادیياندحتمی است و حق آن است که در همين لحظه بگوئيم: شكر خدا را که با قرار دادن چراغ هدایت به 

م گيمایيان ره قيقی و رهبران آسمانی، ما را از شر مصلحين قالبی و پيشيوا نمایيان دروغيی و رهنحق و مصلحين ح

دهند، نا سوق میفو گروه گروه به وادی کرده که امروزه ميليونها پير و جوان را به غلط به سوی خود جلب نموده 

 ز انبيياه و رسيلايشيوایان، اعيم بخ  پمصون داشته و با وجود تعياليم حقية آسيمانی و تعياليم و دسيتورات حييات

سيروته هيای بیها و تهوریحضرات اوصياه )ع( ما را از عقل و علم و تجربة مصلو نمایان و از فلسفه ایالشأن عظيم

امتييازاتی از ها یرا آنچه سایر ادیان و ميدنيتنياز فرمود، زشناسان، بیها و روانشناسان و جامعهفيلسوفان و تهوریسين

هين خيليی قریب به ذت، اسالم مافوق مجموعة آنها را به تنهائی دارا است که اگر در مقام ا از هم دارندمتفرق و جد

نظران و اهيل صاحب« آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری»المثل عاميانه اشاره کنيم که تنزل نموده و به این ضرب

 ایم. هنوز ادا ننمودهدر واحد خيلی کوچك هم  تیمعرفت را روشن است که حق مطلب را ح
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 بخش پنجم

 وجدان در آن سوي مرزها

لوحی و زودباوری نوعی حماقت است وگرچه حسن نيت را هرگز نباید از دست داد، اما به حسن اند سادهگفته

 قيد و شرط نيز هرگز نبایست وقعی نهاد:نيت بی

غرب توقف کرده و در تمام این مدت  لوحان و زودباوران و ظاهربينان که چندصباحی در دیاربرخی از ساده

اند از مشاهده نظم و مجذوب صورت ظاهر تمدن غرب شده و مجال تفكر و تعقل عميق در باطن آن را نيافته

بندی به اخالق و ادب ظاهری و باالخره پيروی از ندای وجدان ترتيب در امور و احقاق حق به حكم قانون و پای

بندی افراد ایجاد عدل و داد و نظم در اجتماع و پای یکنند که وجدان کذائی برا در افراد و اجتماعات چنين تصور

معلم و مربی  ،بر اصول و موازین اخالقی منشاه اثر بوده و برای تأمين رفاه و سعادت نوع بشر، همين ندای وجدان

جدان قراردادی و قانون حقيقی بوده و با وجود آن بشر به هيچ نيروی معنوی دیگری نياز نخواهد داشت و همين و

ظاهری او را به درجة کمال انسانيت هدایت کرده و مطلقاً از اصول و مبانی دینی و تعليم و تربيت حقيقی و اصيل 

گردند که بشر بدون توسل بر دین و تعاليم آسمانی قادر است نياز خواهد ساخت و لذا معتقد بر آن میآسمانی بی

اما معلوم  .سازدبهای حقيقی اصولی نائل آید و انسان تيباصالح نماید و به ترخود و همنوع  را هدایت کرده و 

پرسند که اگر وجدان لوحان در اصل مسهله تعمق نكرده و چرا هرگز از خود نمینيست چرا این زودباوران و ساده

تواند در در تمدن غرب واقعيت دارد پس آیا همين وجدان برای تربيت و اصالح نوع بشر کافی است و می

اجتماعات غرب برادری و برابری ایجاد نماید و نوع بشر را به همدیگر پيوند دهد و صفا و وفائی در دلها به بار 

شود بلكه همين محو و نابود می آورد، پس چرا در خارج از مرزها این وجدان ناپدید شده و نه تنها آثارش مطلقاً

 ،ر خود عنصری مفيد و افرادی بشر دوست و ظاهراً مهربان هستندکشوحضرات ملل متمدن که برای افراد محدودة

تمام قوا و  ايوانات درنده بوده و بحدر خارج از مرزهای کشورشان دیوی مخوف و موجودی خطرناکتر از 
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به دهند. اشتباه افكار عمومی در آنست که هميشه مبتالهتجهيزات برای مرگ همنوع تالش و کوش  به خرج می

ری است و هر کسی در جامعه هر قدر خطاکار و زیانكار باشد وقتی سرگذشت افكار و اعمال  فراموش کا

مشمول مرور زمان گردد خواه ناخواه و خود به خود از طرف افكار عمومی بخشوده شده است. چه بسيارند خائنان 

فكار عمومی او را در ردیف ا ،و جانيان و افراد خرابكاری که پس از گذشت زمان، با کمترین تظاهر به نيكوکاری

خوانند و این مخصو  یك شهر یا مملكت و اجتماع معينی میپذیرند و مصلو کبيرش میافراد صالو و منزه 

 نبوده و مربوط به یك عصر و دورانی نيست، بلكه تا بوده همين بوده.

دی و ادی و دزدر اجتماع خودمان چه افرادی که در دورانهای آشوب و جنگ از راه کالهبرداری وشي

 شمول مرورگری ثروتی اندوخته حتی دست در دست بيگانگان بر عليه ملت قيام کردند ولی پس از مدتی مچپاول

رپا درسه و باختن مزمان شده و به دست فراموشی سپرده شدند و بدتر از همه اینكه با چند عمل خير از قبيل س

 جا زدند. داشتن مراسم مذهبی و ... خود را در سلك اخيار نيز

ت افكار توان از روی قضاواین است که نيكان و اهل حق و وارستگان مورد نظر ادیان آسمانی را هرگز نمی

 عمومی شناخت مگر اینكه مورد تائيد اهل حق و وارستگان به تمام معنی باشند.

 ،ادتعم عرف و حكو به بوده پندار و قضاوت عمومی سطحی  ،همانطور که در تمام اعصار و در کليه اجتماعات

ن ه مقابل آاند که چه بسا در اصل درست نقطاز روی قراردادهای اجتماعی چيزی را نيك و چيزی را بد ناميده

 اسا  بوده است.های مختلف نيز این قضاوتها سطحی و صوری و بیپندار باشد، در مورد ماهيت تمدن و مدنيت

ماعی و از حكومت انصاف و وجدان در غرب بحث و مدتهای متمادی است که در شرق از وجود عدالت اجت

کنند که افراد اجتماعات غرب از دزدی و خيانت و جنایت مبرا و از صدق گفتگو هست و همگان چنين تصور می

خورد و صفا به حد اعلی برخوردارند و گرچه در واحد کوچك اجتماعات غرب تا حدودی این مسهله به چشم می

صف هستند اما این امانت و صداقت در واحد کوچك در تداری مبه راستی و امانت ایو جسته و گریخته عده
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حكم عدم است و به فرض اینكه افراد اجتماعات غرب نسبت به هم صدیق و امين بوده و از تجاوز به حقوق 

داری کنند و به حكم وجدان از ارتكاب ظلم و ستم و خالف و تجاوز به حقوق دیگران خوددیگران خودداری می

مشخص منشاه اثر بوده و در  مرزهاینمایند، باید دید پس چرا این وجدان حداکثر در چهارچوب مليت معين و می

ا، این ندای وجدان خاموش و به جای آن برعكس، ظلم و تجاوز و تعدی به وسيله همين ملل غرب زهرمخارج از 

 حكمفرماست.

 ارج ازخمدن غرب کاملترین تمدنهاست پس چرا در اگر در غرب وجدان به معنی واقعی حكومت دارد و ت

 ،المللیبين جنگهای ی بين ملل مختلف و باالتر از همهزرمفاقد قدرت و نيرو است؟ آیا جنگهای محلی و  ،امرزه

لكه بدارد؟ و نوجود  خود دليل بر این نيست که در هيچ یك از این ملل و ممالك آثاری از وجدان به معنی واقعی

سوی ر فرانوز و جنگ افروزی، خود از صفات مشخص همين ملل متمدن غرب شده است؟ اگر دو نفتعدی و تجا

 وطنان خود تجاوزنمایند و یا به حقوق همیا انگليسی یا آمریكایی در حق همدیگر مراعات عدل و انصاف می

سبت به افراد ن ه چرا همانام جامعة بشری منشاه اثر باشد وگرنتم یکنند دليل بر آن نيست که این وجدان برانمی

 دهند و در مقام جنگکنند قيافه خصمانه نشان میکشورشان زندگی می مرزهایانسانهای دیگری که در خارج از 

وق رفت از حقارج از آن قرار گوطن در نظر آنان حریم انسانيت است که هر کسی در خ مرزهایاند. آیا و مجادله

 بهره بماند؟انسانيت بی

کنيم که آیا در جامعه غرب وجدان حكومت دارد و آیا برای اصالح جامعة بشری این ار بررسی میدر این گفت

تواند وسيله صلو و آرام  و رفاه جامعة بشری گردد؟ و اگر وجدان به مفهوم واقعی وجدان کافی است و می

و چرا هر ملتی با ملل دهد؟ کشورهای غرب مفهوم خود را از دست می مرزهایوجود دارد پس چرا در خارج از 

حمله است و اگر وجدان حكومت دیگر دائماً در حال نزاع و جنگ و حمله و یا الاقل هميشه در حال دفاع و آمادة

های مخوف و مخرب و باالخره دارد پس این همه تجهيزات سنگين و روزافزون و این همه اختراعات در سالح
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از اهم مسائل روز بوده که )و به همان نسبت در ميان ملل کوچك(  این همه مسابقات تسليحاتی در بين ملل بزرگ

و باالخره اگر وجدان چيست؟! کند های کشورها را در این راه تلف میو قسمت اعظم نيروی انسانی و سرمایه

قت و ظرافت دشود و وسایل جاسوسی به غایت مراتب تر میکند چرا جامعة غرب روز به روز ناامنحكومت می

يده و سلب آسای  از کلية ملل جهان نموده است و چرا روز به روز نسل جدید به سوی دزدی و فساد و سرخود 

 شود؟انحراف و تباهی کشيده می

فریبندة  قيافة مخوف حقيقی تمدن غرب را که در پشت ماسك زیبا واینك با طرح و بررسی همه جانبة موضوع،

آشنا  یق تلخیتصویر نموده و عالقمندان به موضوع را با حقا ،مدنيت مخفی نموده و متظاهر به تمدن است

 سازیم.می

 

 جنايات تمدن غرب

جنایاتی که در تاریت بشر به دست متمدنين غرب انجام گرفته و با وجود این همه فجایع هنوز گروه کثيری 

مذکور  اجتماعیِمعتقدند که در غرب وجدان حكومت دارد و برای هدایت و تأمين سعادت و رفاه بشر وجدان 

توان به تمام آنها اشاره نمود ولی برای آشنا شدن به قيافه حقيقی شمار بوده و در این مختصر نمیکافی است بی

 ،متمدنين آن همينماسك وجدان بر خود زده و در خارج از  مرزهای کشورهای خودشانتمدنی که در داخل 

کنيم تا معلوم گردد که این وجدان چندی اشاره می به شواهد تاریخی ،تر از حيوانات درنده هستندوحشی

ها است و این تمدن غرب است که در قيافه ها و تعدیکشور و وطن منشاه چه ظلم مرزهایاجتماعی در خارج از 

های فردی و اجتماعی نوع بشر جمعی، زجرها، شكنجههای گوناگون منشاه کشتارهای دستهحق به جانب به بهانه

بطور نكه موضوع از جهات مختلف مورد مطالعه قرار گيرد به روش و رفتار متمدنين با ملل دیگر است و برای ای

 کنيم:ضمنی اشاره می
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 جمعیكشتارهاي دسته

ر نف 660000ترین ماجراهای تاریت گردید و آن مرگ دردناك و آنی المللی دوم، بشریت ناظر فجيعدر جنگ بين

ز ششم مریكا روآدولت  ور هيروشيما در ژاپن توسط هواپيماهای امریكائی بود در اثر انفجار بمب اتمی بر فراز شه

 ، اعالمية زیر را خطاب به مردم آمریكا و جهان منتشر کرد:1945اوت 

ن ظامی ژاپمهم ن شانزده ساعت پي  یكی از هواپيماهای آمریكا بمبی بر سر هيروشيما بر یكی از پایگاههای»

منفجرة تی . ان . دةن ما)بيست( هزار تُ  20اتمی و قدرت انفجارش از قدرت انفجار انداخته است که از نوع بمب 

وه بر ود(، عالژاپن نب متجاوز است )انگيزة واقعی دولت آمریكا در این کار چيزی جز غلبة نهائی بر  (T.N.T)تی 

 «ی شدند.ز زخم)شصت و هفت هزار( نفر دیگر ني 67000)ششصدوشصت هزار نفر( تعداد  660000مرگ تعداد 

و « آمازون»پوستان نواحی ای دربارة سر مقاله« فرانس سوار»معروف فرانسوی نشریة 1968در ژوئن سال 

از قول خبرنگار خود که به تازگی از بازدید این دو ناحيه به پاریس برگشته بود از  و منتشر کرده« ماتوگروسو»

سازمان » فاش ساخت: گزارشدر این « فرانس سوار»برداشت، ای از جنایات ملل متمدن پرده ماجرای تكان دهنده

مرکب از اروپائيان و امریكائيان، از شصت سال قبل مأموریت داشت که در برزیل با قبایل « پوستانسر از حمایت 

شيوة زندگی جدید و سبك تمدن غرب آشنا سازد )به اصطالح  ابدوی این دو ناحيه تما  گرفته و آنها را ب

ازد( ولی اخيراً جنجالی در برزیل برپا شد که سراسر جهان را دچار وحشت و حيرت و نفرت نمود. متمدن س

سازمان »تحقيقاتی که وزارت کشور برزیل به عمل آورد حقيقت وحشتناکی را فاش ساخت و معلوم شد کارمندان 

پوستان حمایت و تربيت سر )یعنی همان اروپائی و آمریكائی با وجدان( که به عنوان « پوستانسر  از حمایت

حتی تا اعماق جنگلهای وسيع آمازون نفوذ کرده بودند، به جای انجام مأموریت اصلی خود، برعكس نقشة توطهه 

شمار به وسيلة پوستان به معرض اجراه گذارده و در اثر کشتارهای بیجمعی را در ميان سر دستهرحمانة قتل بی

اند. رئيس این سازمان که پس از مداخله های آنها را تصاحب کردهزمين ،های گرم و وسایل گوناگوناسلحه
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وزارت کشور برزیل از سمت خود برکنار شد در دوران ریاست خود بي  از دو ميليون فرانك ثروت جمع کرده 

های وزارت کشور برزیل . در اثر رسيدگیبود هشتپوستان گبه تنهائی چهل و دو فقره مرتكب قتل سر  و

)یكصدوسه( کيلوگرم وزن دارد و حاکی از آن است که  103ای در آن وزارتخانه تشكيل شده است که دهپرون

پوست جزه عدة کمی باقی نمانده و قسمت اعظم آنها به دست شكارچيان )نود( هزار سر  90اکنون از 

 اند.سفيدپوست اروپائی و آمریكائی قتل عام شده

 دیدن کردم. من از مرکز جغرافيایی برزیل )آن دو ناحيه(»... نویسد: د میدر گزارش خو« فرانس سوار»خبرنگار 

م کرد بدانجا قدسی سال پي  آنجا یك منطقه ناشناخته وحشی و دست نخورده بود و هيچ کس جرأت نمی

از ت ایسازمان حم»کردند، اما امروز در اثر قتل عام پوستان جان هر انسانی را تهدید میگذارد زیرا قبایل سر 

ویال  »ران دای سهل است. برااطق تا اندازهاند و ورود به این منکن شدهپوستان تقریباً ریشه، سر «پوستانسر 

مایت و ونخوار حیكائی خکه این منطقه را اداره کرده و از قبایل خود در برابر سفيدپوستان اروپائی و امر« بوا 

به « پوستانسر ز اسازمان حمایت »اند و پس از واقعة فجيع قتل عام کنند مقادیر زیادی اسلحه ذخيره کردهدفاع می

شود و اده نمیدآزارشان نيز( اجازة ورود به این منطقه کمك دولت برزیل امروزه به سفيدپوستان متمدن )حتی بی

و  ه کردهلودانسانهای جنگلی را آبيم آن دارند که ميكروب انسانهای متمدن،«: »فرانس سوار»به قول خبرنگار 

 «.برند از بين برودپوستان بر اثر بيماریهایی که سفيدپوستان برای آنها به ارمغان میباقيماندة نسل سر 

ست به خوبی وکه به وسيلة متمدنين استعمارگر اروپائی در عصر حاضر به وقوع پي« رودزیا»انگيز همين ماجرای غم

گ پوست حسا  نيست به طوری که ميليونها سياه پوست در نشان داد که وجدان اروپایی متمدن برای اختالف رن

ترین بهائی بایست غرامت اختالف رنگ پوست خودشان را با مشتی سفيدپوست با وجدان )!( به سنگينیرودزیا م

مهاجر معدودی پوست آفریقایی به خاطر ند و یا همين ماجرای آفریقای جنوبی، که ده ميليون سياهزبپردا

یی، هيچگونه حق دخالتی در سرنوشت کشور خود نداشته و در قرن بيستم آن هم در برابر سفيدپوست اروپا
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برند که شاهد های بدبختی به سر میبه وسيله سازمان ملل متحد، هنوز هم به صورت برده« اعالميه حقوق بشر»

 ای است از صالحيت و مدیریت وجدان بشر در غياب احكام دینی و تعاليم آسمانی!زنده

به طور غيرمنتظره در اثر فشار  ،لدج 47ای ویتنام در هفت هزار صفحه« پرونده سياه»وقتی  1971ژوئن  در

از  ها منتشر گردید، در همان موقع راز یكیسناتورهای آمریكا ورق خورده و محتویات آن در روزنامه

العات در روزنامة اط 13528های تاریخی تمدن غرب در شرق برمال گردید که عين ماجرا را از شماره دلسوزی

 کنيم:میاینجا نقل 

کند که امریكا یك نيروی به پرزیدنت کندی توصيه می« ول تيلورسژنرال ماک» 1961به خاطر سيل ي در پائيز سال »

زدگان به ویتنام بفرستد. در آن موقع سيل برای شرکت در عمليات نجات سيل« گروه نجات»ضربتی تحت عنوان 

خواست با استفاده از می« تيلور»م جنوبی جاری شده و تلفات و خسارات سنگينی وارد کرده بود و عظيمی در ویتنا

که در اکتبر « ماکسول تيلور»این پيشامد نيروهای ضربتی آمریكا را به عنوان مأموران نيروی نجات وارد ویتنام کند 

کند در تلگرافی که از سایگون مخابره می برای انجام یك مأموریت بيست روزه به ویتنام فرستاده شده بود 1961

به نظر من اگر اعزام این واحد ضربتی را با نيازمندیهایی که جاری شدن سيل در ویتنام بوجود »نویسد: چنين می

آورده ارتباط دهيم، هم در ویتنام و هم در خارج این کشور تأثير نيكوئی به بار خواهد آورد و ورود این عده به 

تيلور عقيده داشت که تقویت نيروهای امریكایی در ویتنام دامنة جنگ و « انی تعبير خواهد شد.یك اقدام انس

هزار سرباز آمریكایی به عنوان گروه  8المللی را گسترش خواهد داد و از اینرو پيشنهاد کرده بود که بحران بين

های مهم در دفاع وقت با شخصيتوزیر « رابرت مك نامارا» 1964ژوئن  2نجات به ویتنام اعزام شود... روز 

فرمانده « هاری قلت»دریاساالر  ،شوددر ویتنام وارد گفتگو میاتم  پيرامون امكان استفاده از نيروی« نولولووه»

کند. در این قسمت از اسناد سياسی اشاره شده نيروهای آمریكایی در اقيانو  آرام علناً از این فكر استقبال می

العمل چين کمونيست بيمناك بود درخواست دولت آمریكا را رد وروی که از عكساتحاد جماهير ش»است: 
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با  ينشمار متمدناز پرونده سياهی که تنها یك فقره از جنگهای بی« فوق سری»اینك با انتشار اسناد « کرد... 

دهد ی نشان میجلد گردیده است به خوب 47هزار برگ در  7وجدان )!( را در طول تاریت منعكس کرده و بالن بر 

از چه قبيل بوده و از چه  های ملل تمدن غرب برای ملل فقير و وامانده در زیر ماسك امور خيریه،که کمك

در  ينمتمدن انهنوع دوست والی تراوشات افكار خيرخواهانه از البه« اقدام انسانی»قماشی توانند بود!! و اینك مفهوم 

طرز فكر مخصو  یك قدرت یا حكومتی به خصو  نيست بلكه بنا  گردد، که البته اینکمال وضوح روشن می

هر  حقيقی، از خروار، یعنی در خارج از حكومت قوانين آسمانی ادیانِاست ای مشت نمونه ،به مثل معروف

 حكومتی بنوبت خود سهمی از این امور خيریه را اختصا  به خود تواند داد!!

حقاق حق زدگان، برای ایجاد نظم و اوجدانی که بنابه ادعای غرباینست قضاوت تاریت تمدن معاصر در مورد 

 بدون احتياج به دین و مكتب آسمانی و پيامبران کافی است )!(

ر ن شاهد به عنوااز جملة موارد اشتباهات ظاهربينان در مسهله وجدان اینست که وقتی فجایع تمدن غرب را ب

وری جواب فکنيم بدون تعمق و تفكر در ماهيت امر، مینقل  ونعدالتی تمدن بشری و عدم توفيق حكومت قانبی

 است.بورژوازی  داری و مولوداین فجایع ناشی از سرمایهدهند که همةمی

فتد و ایمفجایعی اتفاق نچنين ها در کشورهای کمونيستی به حكم قانون و به علت تقسيم سرمایه هدر حالی ک

رند و برابری و برادری در کشورهای کمونيستی جانشين تجاوزات ممالك کمونيست نسبت به هم برادر و براب

زنيم و در تحت های این ملل را ورق میجهانگشائی امپریاليستی گردیده است حال آنكه وقتی صفحات تاریتِ 

کنيم به خوبی معلوم های تاریخی را مطالعه میطلبی، اعمال نفوذهای خشن و تروریستیجویی و اصالحعنوان صلو

اند اری بوده و فقط از این لحاظ با هم متناقنزشود که اختالف این دو سيستم حكومتی تنها در کيفيت قانونگمی

اند هر یك بر دیگری به نوعی کشی ملل دیگری که در خارج از مرزهای آنان قرار گرفتهعمال زور و حقاما در اِ

 شواهد تاریخی اشاره شود:به عنوان مثال کافی است به یكی دو مورد از  .جویدسبقت می
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ی را با شبانه تمام کشور چكسلواک ،و به طور غافلگيرانه بدون قيد و شرط بود که شوروی 1968در اواسط سال 

همين  .نيست کرد افراد مخالف را  سر به مدفاع از سوسياليسم اشغال نموده و تماشان به بهانةتمام تمایالت چپی

رحمانه کليه سربازان آن های شوروی پس از اشغال مجارستان، بیکمونيستچند سال قبل از آن بود که  رطو

 کشور را به مانند علفهای خودرو درو کردند!!

راز قتل عام دوازده هزار سرباز و افسر لهستانی را فاش « معاریو»بود که یك روزنامه اسرائيلی به نام  1971در ژوئيه 

ها گورستانی با نازی 1940این قتل عام صورت گرفته و در سال  «کاتين»کرد که در جنگ دوم جهانی در جنگل 

هزار نظامی را کشف نمودند این راز به وسيله یك نفر یهودی روسی که مدتها در اردوگاههای کار  12جنازه 

ساله را بر ماله که این راز سی« ابراهام ویردو»اجباری روسيه بسر برده بود فاش گردید یهودی مذکور به نام 

 .1اخت  موضوع قتل عام روسها را از قول یك سرگرد یهودی شوروی نقل کرده استس

*** 

صالح بيل در اقز این انوع حكومتها و کيفيت قوانين ملل و عناوین و القابی  ،از نظر عقل سليم و وجدان آسمانی

 ف ماهيته معرّت کجامعه بشری و ایجاد عدالت، هيچ ارزش و اثری ندارد بلكه حاصل عملكرد خود این ملل اس

در اینجا ،ست چپینيات و کردار و سيستم حكومتی آنها بوده و مرام و مسلك و مكتب، اعم از دست راستی یا د

ه و یگری گشتدیكی یا  برله و عليه ی ،خو مغلوب احساسات تند ،خبر و ظاهربينکمترین ارزشی ندارد تا افراد بی

 گر سازد.دیگری را موافق و مصلو جلوه

از دست ملل خارج کرده را تنها رفتار و کردار حكومتها و قدرتهای موجود در متمدنين نيست که اختيار عمل  این

های ملل و عليرغم ندای وجدانی آنان، حكومتها رفتاری غير انسانی در تاریت از خود برجای و در خارج از خواسته

نياز به دین )!( توجه کنيم به جتماع ظاهراً متمدن بیاند. بلكه هر چه از سطو قدرتها و حكومتها به سوی اگذارده

                                                 
 نيز منعكس گر يده امب. 13551عين خبر مذكور  ر احالعا  شماره  - 1
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خورد. که الزم نيست ما در این خوبی آثار سوه وجدان خيالی و عواقب وخيم اتكاه بر آن در اجتماع به چشم می

های متمدن در سطو اجتماع بپردازیم و کافی است مختصر به یك یك این نوع انحرافات انسانی در افراد یا گروه

 ای شود:های آنان در اجحاف و تعدی به حقوق دیگران اشارهنمائیدای  گروههای انحرافی و قدرتبه پي

طر سود به خا همين گانگسترهائی که از قلب کشورهای متمدن برخاسته و به طور وحشتناك آرام  اجتماع را

ی یا بر بر وجدان کذائزنند خود نمونة کوچكی از اثرات سوه اعتماد ظاهربينان تمدن غرب شخصی بر هم می

كی بر مت ماعاتِ اما تيرگی اوضاع اجت ،ر این مورد توضيحات الزم داده خواهد شدباشد که بعداً دقدرت قانون می

ار های ظاهراً مشروع نيز اظهخورد بلكه در ماسكهميشه در قيافة دزد و جانی و گانگستر به چشم نمی ،وجدان

یا قانون  را داشته ای که حتی از قدرت قانون نيز حداکثر برخورداریفریبنده وجود نموده و با قيافة حق به جانب و

يز نهای بزرگی که حتی حكومتها را ها و ... یا به صورت کمپانیصراحتاً به حمایت  برخاسته، به صورت کارتل

 .ری نمایندتوانند خریدادهند و به قدرت پول و ثروت چنانكه قبالً نيز اشاره شد حكومتها را میتحت تأثير قرار می

نها به تگرفته و  این سازمانهای ظاهراً اقتصادی حاکم بر سياست حكومتها و قدرتها را نادیدهمثالً حتی اگر همة

ع ان اجتمارگزیدگسابقة امر در کمپانيهای نفتی جهان نظر اندازیم در کمال وضوح مشاهده شده است که این ب

چه  ،مالكمهای اقتصادی در آن از بدو شروع به ایجاد پایه ،صاحب نفت متمدن غرب در کشورهای عقب مانده و

 وای خونين اند که از ميان صدها ماجرجنایاتی که به خاطر حداکثر برخورداری در حقوق این ملل مرتكب نشده

ان شاهد عنوا به ر اینجدجانگداز کافی است روش و رفتار دو کمپانی انگليسی و امریكایی را در مقام رقابت با هم 

 يم:قل کنزنده ن

های مختلف ماهيت اصلی که سودطلبان متمدن غرب با ظاهر آرائی« بوليوی»و « پاراگوئه» 1929جنگ تاریخی 

جنگ را در اذهان عمومی تغيير داده و راز اصلی رقابت دو کمپانی را تا چند سال اخير مخفی داشته بودند یكی از 

ماجرا از این قرار بود که دو کمپانی امریكائی و  .نفت به وجود آورده استهای دردناك را در تاریت این صحنه
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جنگند اما تلفات سنگينی بر جان و مال دو کشور در پنهان با هم می« شاکو»انگليسی بر سر تصاحب نفت ناحية 

ف مرزی و اند که دو کشور همسایه بر سر اختالگردد: علت ظاهری امر را چنين وانمود کردههمسایه وارد می

در « بوليوی»هزار کيلومترمربع با هم درحال جنگند اما در حقيقت  165به وسعت « شاکو»تصاحب ناحيه کوچك 

در اصل این دو کمپانی بوده و « دتردینگ»در چنگال کمپانی « پاراگوئه»و « راکفلر»اختيار دارودستة کمپانی 

نگند و برای پيشرفت مقاصد خود ملت و حكومتهای جغيرمستقيم با هم می« شاکو»هستند که بر سر تصاحب نفت 

اندازند و در حالی که هر دو کمپانی به این دو کشور را به تجهيزات جنگی تقویت نموده و به جان همدیگر می

دقت نام خود را از افكار عمومی مخفی کرده و با در دست داشتن مطبوعات جهان و وسایل گوناگون تبليغاتی، 

تنها یك خبرنگار علت اصلی را از جبهة جنگ  ،اندخبر گذاردهغوا نموده و از ماهيت امر بیافكار عمومی را ا

 دهد که:چنين گزارش می

نگار از این خبر«. انداین کشتار بر سر نفت است و غولهای نفتی امریكا وانگليس دو ملت را به جان هم انداخته»

عبارت بود « پاراگوئه»رساند. حاصل جنگ برای ه چاپ میب« P.W.F»تر  جان خود، گزارشها را با نام مستعار 

ری به آرژانتين، ولی در نفر فرا 2000نفر مفقوداالثر و  3000هزار زخمی و ناقص االعضاه،  40هزار کشته ،  25از 

« تنالمادوالیك پاورا»در روزنامه « رنودوژوونل»هزار اسير از سربازان بوليوی، که در این باره  20عوض 

تی صدهزار منجر به بدبخ کهزدند به سروکلة هم می «رویال داچ شل»و یا  «استاندارد اویل»همه برای »یسد: نومی

االعضاه یا ر دیوانه یا ناقصهزار نف 50از پاراگوئه کشته شدند و نفر هزار 40هزار نفر از بوليوی و  60که گشته نفر 

 «زخمی برجای ماند

با وجدان غربی در کشورهای ضعيف و وامانده بوده ولی شاهكار  کارانِجنایت اتِ ای از صدها مبارزالبته این نمونه

های خود نسبت به تاراج ثروت ملل دیگر به یكی دو اعمال نفوذ متمدنين متكی بر وجدان در جنایات و خيانت

هایی  جاسو از آن جمله مثالًبوده شود که بتوان در این مختصر بيان داشت بلكه به صور مختلف مورد ختم نمی
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 زایِ که به صورت حرفه و شغل مستقل و قانونی در تمام کشورهای متمدن رسميت دارد خود از عوامل بدبختی

ها و تمام ها، جنایتها، قحطیدهد وسيلة ایجاد هزاران قتلهمين وجدان کذائی است که اجازه می محصولِ

از آنجمله  .رسميت قائل شودبرای آن زها مجاز دانسته و ها را عليرغم ادعای ظاهربينان در آن سوی مروجدانیبی

شناسی به خاورميانه و مصر از به عنوان باستانکه یك انگليسی تحصيل کرده دانشگاه اکسفورد « کلنل لورنس»

« انتليجنت سرویس»از بدو ورود به دانشگاه به عضویت سازمان اطالعات انگلستان  ،ها اعزام گردیدطرف انگليسی

های ه و در طول مدت جنگ اول جهانی در تغيير مسير ماجراهای جنگها بر عليه ملل خاورميانه خيانتدرآمد

کشور خود خالفی  مرزهاییعنی این فرد بنابه وجدان تمدن غرب حق ندارد در داخل  ،بزرگی را مرتكب گردید

ی مجاز است که هر عمل برعليه کل جامعه بشر مرزهارا در حق هموطنان مرتكب شود اما در خارج از این 

 غيرانسانی را انجام دهد.

 

 پخش مواد مخدر

کشورهای غرب در خارج از مرزهای خود های تكان دهندة یكی از مباحث قابل طرح در اینجا از تاریخچة خيانت

آميز ننگين پخ  و تحميل مصرف تریاك به زور سرنيزه از طرف قدرتها بر مسهله جنایت ،به خصو  در شرق

و اگر امروز در قوانين مدنی کليه کشورهای جهان )بخصو  ملل غرب( با توجه به عواقب  ،قب مانده استملل ع

های  سخت و جرایم نقدی مجازات ،وخيم اعتياد به مواد مخدره و نتایج فالکت بار آن در زندگی فرد و اجتماع

آنست که  ةم تعيين گردیده است نتيجسنگين و حتی در برخی از کشورها )از جمله ایران( مجازات تا سرحد اعدا

شماری در سرنوشت افراد و بشر امروزی )البته پس از طی زمانهای طوالنی و اندوختن تجربيات بسيار تلت بی

شمار شيوع اعتياد به تریاك و هروئين و ... متوجه بیو دار های دنبالهاجتماعات( کامالً به عواقب وخيم و بدبختی

خبری و اما درگذشته با استفاده از بی ،با آن بالی قرن آغاز نمودهرا مبارزة شدیدی گردیده است که چنين 
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دم کشور ظاهراً متمدنی که در داخل خود از آزادی و مساوات و انسانيت و ندای وجدان  ،اطالعی ملل شرقبی

رفتن حداقل حقوق بشری اعتنایی کامل نسبت به سرنوشت شوم ميليونها بشر زجر دیده و با نادیده گزند با بیمی

)حق حيات( عالماً و عامداً به قصد استعمار و تصاحب ثروتهای مرز و بوم آنها شروع به پخ  تریاك در اجتماعی 

نموده که آنهم نه به طور قاچاق )که قاچاقچيان امروزی با تمام قصاوت قلبی خود الاقل به خاطر شرم حضور 

دهند( بلكه به طور رسمی و علنی تحت عنوان مشروع در خفاه انجام میاعمال خود را  ،اجتماعی و خوف از قانون

وقتی حكومتهای وقت برای نجات ملل اینكه و بدتر از همه  هدست به کار شد« قانون تجارت»و موجهی بمانند 

ولت ند دنکه از مرگ و فناه و فقر و فالکتشان جلوگيری ک استهزدة استعمار به حمایت از آنان برخبدبخت و آفت

به  ها و خونریزیها اعمال زور کرده و پس از غلبة افتخارآميز )!(،استعمارگر متمدن )!( به زور اسلحه و با جنگ

 و حق اعتراض هم بر او قائل نشود: ردهحلقوم ملتی فرو ک هتریاك زهرآلود را ب ،زور

سال پي  پس از هجوم قوم  300خوانيد که قریب در تاریت کشور پهناور چين با آن کثرت و فشردگی نفو  می

مرور زمان آن حكومت دچار ضعف و ناتوانی شده  هب ،از منچوری به چين و به دست گرفتن حكومت چين« منچو»

پس از  1866و به جای کوش  برای رفاه ملت بزرگ به خوشگذرانی و عي  و نوش پرداختند. در سال 

در اثر زمام امور کشور را به دست گرفت و به مرور  «ملكه بيوه چين»زن او به عنوان « خاقان منچو»درگذشت 

باالخره منجر به جنگ و ویرانی شده و قدرت  ،شی اقوام مختلفکخبری از امور کشورداری و سرناتوانی و بی

در همين ایام انگلستان به فروش تریاك در شهرهای مختلف چين دست  .حكومت مرکزی به حداقل تقليل یافت

تا اینكه پس از  .جان چين بازستاندثروتی به دست آورد و هم آخرین رمق حيات را از کالبد بی زد تا هم از این راه

با این کشور متمدن )!( به مبارزه  ها، چينیشيوع اعتياد در سرتاسر چين و متوجه شدن به عواقب وخيم آن

باالخره  ،در سه نوبت جنگ مهمبرخواستند و با اینكه در این راه دليری بسياری به خرج دادند ولی پس از شكست 

های مردم ضعف و ناتوانی هي  از پي  ببدر برابر اصرار انگلستان نسبت به تحميل تریاك تسليم شدند و این امر 
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مسموم و مغلوب ارادة  ،انگلستان تجارتیِ منجر گردید و ساليان متمادی کشوری با آن همه نفو  در اثر تریاكِ

تا انقالب چين و به ریاست جمهوری رسيدن  ،ثار خرابی و فالکت وسيع آن دورانمتمدنين )!( غرب گردید که آ

این خيانت بزرگ به عالم بشریت از وحشيان جنگلهای  .در اوایل قرن بيستم ادامه داشت« دکتر سون یات سن»

لت و بلكه شاهكار خيانت قدرت و حكومتی است مبعوث شده از م ،آمازون یا از اعراب عصر جاهليت سر نزده

کند. بلكه همان وجدان کذائی در آنجا جامعة آنان را اداره نمی ،اجتماعی که قوانين دینی و موازین آسمانی

 مالك عمل است؟!

 

 هاكشیها و زجرشكنجه

حمل بر  شود که بتوانماجرای شاهكارهای وجدان غرب در خارج از مرزهای کشورها به یكی دو مورد ختم نمی

 ،ن کذائیر وجدااثرات سوه تكيه ب ،قی نمود بلكه در هر شرایط زمانی و مكانی معينیتصادف و انحراف اتفا

توان بدون ذکر موارد حسا  نمی ،بحث آورد که با توجه به تفصيلِشماری به بار میهای بیها و بدبختیفالکت

 چندی از آنها درگذشت.

وجدان  ود نيز یكی دیگر از آن شاهكارهایهای ملل متمدن در خارج از مرزهای خها و انتقاممسهله شكنجه

 ات تاریتاز جنای ،خبر و چشم و گوش بستهبی ،خشك و خالی است که اگر ناگفته بگذاریم شاید اکثریت افراد

بينی بيجا به راحتی همان وجدان قراردادی را وسيلة لوحی و خوشاطالع مانده و از روی سادهبشر متمدن بی

جا نقل ا در اینهای فجيع رو اجتماع پندارند. در حالی که اگر شواهد چندی از این صحنهمنحصر به فرد اصالح فرد 

و  اید بهترریم شبرگي ،کنيم و ماسك از چهرة این راستگویان ریایی و این حيوانات درنده در پشت نقاب تمدن

 برند:بی پی افكار عموم ،لیيين و اثرات ندای وجدانی تخغرودبيشتر از هر موردی به ماهيت وجدان 
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کون »یرة دید خود از جزنتيجة باز« گاردین»خبرنگار روزنامه کثيراالنتشار معروف « الن الك» 1970در ژوئيه سال 

 جب بهت واخت که موسمنتشر « گاردین»بزرگترین زندان غيرنظامی ویتنام را به صورت مقاالتی در روزنامه « سان

 ن )!( کشورهای جهان گردید:تریحيرت جهانيان از اعمال غيرانسانی متمدن

مطابق  1970در جنوب دریای چين و بزرگترین زندان غيرنظامی ویتنام است که تا ماه ژوئن « کون سان»زندان 

گردانندة برنامة « فرانك . ای . والترن» .رسيدنفر می 9916به آن آمار منتشره از طرف مقامات رسمی تعداد زندانيان 

 ،کميته به منظور گمراه ساختن اعضاه ،در آغاز سفر کميته کنگرة آمریكا ،تنامبهداشت عمومی آمریكا در وی

اما به دنبال فشار نهضت دانشجویان  .کردرا به جای زندان به اردوگاه پي  آهنگی تشبيه و تعریف می« کون سان»

مخوفی که در این اخبار وحشتناك و اسرار « کون سان»ویتنامی و آزاد شدن پنج تن از دانشجویان زندانی از 

در مجلس ملی  ،گذشت پخ  کردند تا آنجا که رسماً دانشجویان مذکورزندانها دور از اطالع افكار عمومی می

فرسا را تشریو نمودند و در اثر این های طاقتویتنام حاضر شدند و تمام مشكالت زندگی زندانيان و شكنجه

و نمایندة « هاوکنيز آگوستر »موسوم به « لو  آنجلس واتز» اعضاه کنگره که عبارت بودند از نمایندة ،اقدامات

« توما  هارکين»و گروهی از اعضاه دفتر بهداشت عمومی آمریكا از جمله « ویليام آندرسون»دیگری به نام 

« کون سان»به منظور رسيدگی به اوضاع رقت بار زندانيان به جزیرة« ناتيلو  و من»فرمانده پيشين زیردریایی 

زندان  ،این زندان قبل از اینكه در دوران جنگ ویتنام مورد استفاده ویتنام جنوبی و آمریكائيها قرار گيرد ،رفتند

در دوران  .بردندون را در این زندان تحت شكنجه کشته و از بين میاستعمارگران فرانسوی در ویتنام بود که مليّ

دادند اما بعد از اینكه زندانی و تحت شكنجه قرار می ببر،های مخصو  زندانيها را در قفس ،های متمدنفرانسوی

اسا  افكار از طریق شایعات بی ،این زندان در جنگ ویتنام مورد استفاده قدرتهای ضدکمونيستی قرار گرفت

نقل کردند مربوط به « قفس ببر»آزاد شده از ماجرای  عمومی را متقاعد ساخته بودند که آنچه زندانيان ویتنامیِ

بازدیدکنندگان )اعضاه  ،کارگردانان زندان وده و فعالً هيچ قفسی در آن وجود ندارد. با وجود این اغفالِگذشته ب
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ها را به آنان رسانده و تأکيده کميته مزبور( قانع نشده بودند زیرا مخفيانه اخبار وحشتناك از ماجراهای این قفس

کرد و حتی گزارشات مخفی، سوهظن را تشدید می کرده بودند که بایستی حتماً قفس ببرها را ببينند و همين

مشغول  ،رئيس زندانها ضمن پذیرایی گرمی« کلنل نگوین وان وه»در دفتر  ،اعضاه کنگره را پس از ورود به جزیره

 .از این قبيل منحرف نمودند یهای جزیره و سفر جالب دلپذیر و مسائلو افكارشان را ضمن صحبت متوجه زیبایی

توان با برخی مسير موضوع را عوض کرد و از کلنل پرسيد: آیا می« توما  هارکين»ها باالخره ردستیاما با تمام ت

که مایل  یفهرستی از اسامی اشخاص :گفت« هارکين»کلنل جواب داد: بله، البته،از زندانيان انفرادی صحبت کرد؟

اش درهم رفت و   نفر آخر را شنيد قيافهنام ش« وه»هنگامی که کلنل  .به مالقات با آنها هستيم در دست داریم

ایم تا در پاست گفت ما به اینجا آمده« هاوکينز»توانيد هر که را در اینجا بخواهيد فوراً مالقات کنيد گفت شما نمی

کارشنا  و مشاور عالی رتبة زندان « فرانك دالتن»های آمریكا تحقيق کنيم در این لحظه در مورد اثرات کمك

اگر شما  .کردیم که منظور از این سفر چيز دیگری استما گمان میاراحتی به آنها جواب داد: آمریكا با ن

این غيراخالقی و ریاکارانه است.  .دادیدبهتر بود قبالً به ما اطالع می ،خواستيد افراد مخصو  را مالقات کنيدمی

با  ،دان را در اختيار نمایندگان قرار دهنداین ترتيب مسهولين زندان که حاضر نبودند اسرار مخوف و فجایع زن هب

 ،های آنان گردند هر چند که در جریان بازدیدناچار گردیدند تسليم خواسته ،نمایندگان یك مهارت و تردستیِ 

و حتی برای  ندنقشة اغفال و انصراف و انحراف آنان از نيل به مقصود خودداری ننموداز پياده کردن مكرر 

انی را که قبالً با جوابهای دروغين آماده کرده بودند، برای گفتگو به نمایندگان معرفی چند زند ،انحراف فكری

ها و بدرفتاریها و کردند اما هوشياری و زیرکی نمایندگان اسرار را برمال ساخت و معلوم گردید عالوه بر شكنجه

و حتی کرده نصيب از خوردن دارو بی ها و جنایتهای زندان، زندانيان را از آب و غذا نيز محروم و بيماران راقتل

مقامات زندان خود به آوردند همة آنها را گرفته و بيمار برای درمان می خویشان زندانيانِکه داروهایی را 

 فروختند.می
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ماره شاردوگاه  ازخواست نمیبرای اغفال بازدیدکنندگان آنها را به اردوگاه پنج راهنمایی کرده بود و « کلنل وه»

وگاه م شد به اردمجبور به تسلي« کينزوها»ار رصوقتی به ا .ازدید به عمل آیدبهای ببر در آنجا بود ه قفسچهار ک

ا وضعيت بهایی که مخفيانه از این اردوگاه شنيده بودند بازدیدکنندگان مطابق توصيف .شماره چهار رفتند

 باری مواجه گردیدند.رقت

 خورد، نمایندگان مذکور درِ کاری به چشم میگل کاری و صيفیو داشت در این اردوگاه که ظاهری آراسته 

 .بوط بودتوانست از آن عبور کند مراین در کوچك به معبری که تنها یك نفر می ،کوچكی را مشاهده نمودند

کی ی فاصله اندطنمایندگان از آن در وارد معبر شدند بعد از « وه»های شدید کلنل وقتی پس از مقاومت و مخالفت

ندانی به زسه تا چهار  ،های ببر قرار گرفتند و وقتی به درون قفس نگریستند در داخل هر قفسجلوی قفس در

آوری فضوالت وجود داشت های ببر کوچك بوده و در هر قفسی دلوی چوبين برای جمعخورد. قفسچشم می

دانی دربند و در هر کدام از آنها سه زنتر بوده ونيم در دو ونيم مها به ابعاد یكقفس .شدکه روزی یكبار تخليه می

دهيد به ما آب گفت ب یكی از زندانيان به زبان فرانسه .شصت الی هفتاد قفس تنها در آن محوطه وجود داشت .بود

شكنجه  رسنه تحتگما تشنه و یكی دیگر از زندانيان گفت: .و معلوم گردید که آنها از استفاده از آب نيز محرومند

خواهند و ما ها میام و این همان چيزیست که همة ویتنامیو گناه من اینست که از صلو سخن گفته ایمقرار گرفته

 کند:ين تعریف میخواهيم. یكی از نمایندگان چنفقط صلو می

سه انگشت دست یكی از زندانيان را ضمن بازداشت قطع کرده بودند و  .زندانيان بدن خود را به ما نشان دادند».... 

هيچ یك از زندانيان قادر به ایستادن  .ندانی سپس داغی را که در پشت سرش زده بودند به ما نشان دادهمان ز

اند نبودند آنها گفتند تا چند روز پي  با غل و زنجير به کنارة قفس بسته شده بودند و اکنون زنجيرها را باز کرده

کرد به یكی از آنها در حالی که سعی می .ده بودندبه زنجير کشيرا ها  هنوز هم زندانيانی اما در بعضی از قفس

یكی دیگر از  .کمك دستهای  حرکت کند به ما گفت: طی چند روز آینده دوباره به زنجير کشيده خواهيم شد



     

       165    وجدان در مكاتب ديني و اجتماعي
 

 www.ordoubadi.ir     پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

 

اش گفت: ماهها به زنجير کشيده شده بودند و اکنون هم زندانيان ضمن اشاره به زخمهای پاهای غيرقابل استفاده

همان زندانی گفت من راهبی بودایی  .کنم قدری آب به ما بدهيدخواه  می ،ه و هم بيمارندتشنه و هم گرسن

جویی برای زندانی کردن من در دست نيست و از صلو صحبت کردم هيچ دليلی جز صلو 1966هستم که در سال 

باالی هر  .ی ندارمام اما هنوز هم جز صلو سخنبا وجود اینكه این همه زخمی و مضروب و به زنجير کشيده شده

آهك  این آهك برای چيست؟ پاست داد: پرسيدیم:« کلنل وه»از  .قفسی ظرفی چوبين محتوی آهك وجود داشت

خواهيم آهك بر سرمان اما زندانيان متفقاً فریاد زدند: نه! نه! هر وقت غذا می ،برای سفيد کردن دیوار زندان است

زندانيان گفتند هنگامی که آهك بر  .ها از آهك پوشيده شده بودسریزند و ما دیدیم که کف بسياری از قفمی

از ما به عوارض و  یزیرا بسيار ،گردانيمضمن صرفه برمی هایمانهکنيم و خون از ریصرفه می ،ریزندسر ما می

 ایم و هنگام فرو ریختن آهك نفس کشيدن برای ما مشكلبيماریهای ریوی در نتيجة همين عمليات مبتاله شده

ها زنان زندانی هستند و در آن قفس ،های دیگری نيز که هست دیدن کنيمشود. زندانيان اصرار کردند از قفسمی

از پلكان  .های مردان بودها بنابه گفتة آنان درست باالی سر قفساین قفس .شنيدندهای آنان را میزندانيان مرد ناله

نجا چند ردیف قفس وجود داشت که زنان زندانی در آنجا باال رفتيم و به ساختمان مجاور وارد شدیم در آ

سال و یكی از پيرزنان هفتاد ساله کور  70الی  15در هر قفسی پنج زن زندانی بودند سن آنها بين  .محبو  بودند

هفت ماه است که اینجا زندانی  ،کنيم به ما آب بدهيد غذا بدهيدخواه  میکنان گفتند: آنها متفقاً زاری .بود

غذایی مدتی است که بيماریم اما اجازة مصرف ها و بیایم و در نتيجة شكنجهستيم و فقط سه دفعه سبزی خوردهه

بسياری از این زنان به سختی مرین بودند برخی از آنها به بيماریهای مختلف دچار شده بودند و  .دارو نداریم

های ژوليده زندانيان با چند تكه پارچه .اده بودندها افتبعضی از آنها که وضعی بدتر از دیگران داشتند کف قفس

ای پرسيدیم: دانشجو هستی؟ گفت نه کارگرم. پرسيدم: چرا بازداشت ساله 18پوشانيدند. از دختر جوان خود را می
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پرسيدیم: کمونيست هستی؟ دختر جوان خندید. گویی ام،ای؟ گفت: من در تظاهرات صلو شرکت کردهشده

 دانست.بط میربیرا سهوال ما 

بانی که در کنار من خواهم. زندانجواب داد: نه من کمونيست نيستم و کاری به سياست ندارم فقط صلو می

با من  ظهر آنچهو که مایستاده بود پرسيد: اکنون حاضری به پرچم سالم دهی؟ گفت: نه!نه! من هيچ وقت به پرچم ت

داشتن نندانی از راین تو کمونيستی، و باید کشته شوی. زنان زت بنابای هست سالم نخواهم داد. زندانبان گفکرده

برای  «کلنل وه»کردیم هنگامی که زندان را ترك می .آب برای شستشوی دوران پس از قاعدگی شكوه کردند

ی به پرچم دهند. آنها حتیاینها مردمی بسيار بد هستند آنها به پرچم سالم نم»تبرئة خود و امتناع ما اشاره کرد: 

 «دهندآمریكا سالم نمی

وراق تبليغاتی برای سرگرم اها و پس از بازدید از زندان معلوم گردید اوضاع داخلی زندان با آنچه که در آگهی

زندانيان به مرغداری »اند اختالف فاح  دارد. زیرا در این اوراق نوشته شده بود: نمودن افكار عمومی منتشر کرده

کون »جزیرة  .ی مخصو  اشتغال دارند که این کالسها ارزش رسمی دارندو کشاورزی و تحصيل در کالسها

برخالف معروف جزیرة شيطان نيست بلكه انستيتوئی است که بر اسا  معيارهای فرهنگی حتی باالتر از « سان

از وضع « گاردین»و « فرانس سوار»در گزارش دیگری که نشریات  .«زندانهای آمریكایی ساخته شده است

دبير شورای جهانی کليساها که همراه نمایندگان کنگرة آمریكا از « دون لو »به قلم « کون سان»جزیرة  زندانهای

یكی از زندانيان به »: نداچهرة دیگری از این زندانها را توصيف نموده ند،زندان مزبور بازدید کرده بود منتشر ساخت

شد مخلوطی از برنج و ذایی که به ما داده میما گفت: ما بي  از سه دقيقه برای صرف غذا وقت نداریم و غ

ميزان غذا آنقدر کم است که ناچاریم حشرات را  .شكندریزه بود که به علت عجله در جویدن دندانها را میسنگ

خواستيم به جای آب و غذا آهك به داخل زندان وقتی از روی احتياج غذا یا آب می .زنده زنده بخوریم

 «.نمودیمهای شدید قی خونی میعلت صرفه پاشيدند و همة ما بهمی
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های گردید و کمكترین )!( کشورهای جهان حمایت میبعد از افشای ماجراهای زندان مزبور که از طرف متمدن

زیرا اکثریت نمایندگان پارلمان آمریكا به شدت با افشای  .جنجالی در خود آمریكا برپا شد ،شدای میمالی فریبنده

ناچار به  ،کردند و عدة معدودی نيز از نمایندگان که بر این روش اعتراض داشتندلفت میاین اسرار مخا

« هارکين» .از عضویت کميسيون تحقيق آمریكا استعفاه کرد« توما  هارکين»گيری گردیدند از آنجمله کناره

های خود که از سلول شدبه زندانيان اجازه داده نمی»نمایندة مجلس آمریكا در گزارش خود اشاره کرده است: 

شدند شد که در نتيجه بسياری از این عده از روی ناچاری مجبور میخارج شوند و آب و غذا به قدر کم داده می

های آنها بسياری از زندانيان قادر نيستند روی پای خود بایستند زیرا پاها و ساق .ادرار خود را به جای آب بنوشند

دة زیادی از زنان زندانی از بيماری سل و بيماریهای خطرناك دیگری به شدت شالق فلج شده و عبر اثر ضربات 

البته جبهة آزادی بخ  ویتنام جنوبی بارها کوش  کرده است که توجه افكار عمومی جهانيان را به  .«برندرنج می

آمریكا اجازه های غيرنظامی وضع وحشتناك این زندانيان جلب کند ولی تاکنون مقامات ویتنام جنوبی به هيهت

  1نداده بودند که از این زندانها بازدید نموده و اسرار آنها را فاش سازند.

الی بسيار بجاست طرفداران وجدان اجتماعی را دعوت نمائيم که ماهيت آن وجدان قالبی عوام فریب را در البه

صو  در گزارشات مذکور که به بخ .ایم یك بار دیگر از نظر بگذرانندتمام مباحثی که در این فصل اشاره کرده

طور غافلگيرانه از حصارهای سنگين زندانهای حمایت شده از جانب اجتماعات متمدن )!( غرب، به خارج درز 

وضع فجيع زنان و  با« کون سان»خوب توجه نمایند که زندانيان جزیرة  ،و به دست افكار عمومی رسيده کرده

اند و در برابر این وجدان حاکم بر مقدرات های فجيع گردیدهكنجهبه خاطر چه جرم بزرگی محكوم به ش ،مردان

توان یافت که برای حف  آرام  و امنيت محيط شود برای یك ملت چه گناهی باالتر از این میمعلوم می ،بشری

گردید ها منتشر میکند!! البته گزارش مذکور اگر از جانب دست چپی« صلو»زندگی خود برای کشورش آرزوی 

                                                 
 13247-8هاي نقل از روزنامه احالعا  شماره -1
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اما گزارش از  .برداری نمایندكان داشت با قلب ماهيت گفتگوهای زندانيان خواسته باشند بر عليه امپریاليسم بهرهام

کلمة خواستار توان برای انسانهایی که جانب یك هيهت آمریكایی منعكس گردیده در این شرایط چگونه می

 قائل گردید؟! یتناسباین چنين سزای بیاند بوده ،م خودامسلك و مربا یا هر شعار دیگری مطابق « صلو»

ت ست نيسحال آنكه مسلم است در صحنة پيكار زندگی جنگ و ستيز مخصو  دو گروه کمونيست و امپریالي

وجب مبوده و  تراش بشربلكه خيلی از اختالفات نژادی و اشتراك منافع و مسائلی از این قبيل قرنهاست که دشمن

 جنگها و اختالفات گردیده است.

*** 

آیيد، بلكيه هير میای از بيدادگریهای وجيدان اجتمياعی بيه شيمار تنها موارد مذکور در فوق نيست که شاهد زنده

قدمی که در تاریت و سرنوشت ملل ضعيف در برابر ملل قوی برداریم ماجرا بهميين ترتييب اسيت کيه در کتيب و 

رد بحيث شيده و اغرب به تفصييل در ایين ميو منابع گوناگون مربوط به روش و رفتار سياستمداران و استعمارگران

های چندی با تفسيير م اما برای افزای  بصيرت عالقمندان، نمونهيبينلزومی به بحث تفصيلی همة آنها در اینجا نمی

 1کنيم:نقل می« استعمار جدید»و تلخيص الزم در اینجا از کتاب 

ی حادیية معيدنات»ز ميزان مقرر برای شيرکت عظييم ... در کنگرة مستعمرة بلژیك مچ کارگران بومی را که کمتر ا

داد پياداش بيشيتری بریدند و به هر سر کارگری که مچ بریدة بيشتر تحویل شرکت میکار کرده بودند می« بلژیك

پرسيتی و ميردم دوسيتی و م وطنرا بيه جير« لومومبا»نهوکليناليسم،  ولی اسيرِ ،در کنگرة ظاهراً مستقل .پرداختندمی

پرست دیگر را کيه آرزوی آزادی و و هزاران وطن« گزنكا»کشند و همين طور ادی و استقالل وطن میعشق به آز

 برند.ترین وضعی از بين میاستقالل وطن دارند مثل حيوانات به مسلت برده و به فجيع

                                                 
 شمسي 3491-نوشته سقاي  سن صدر « متعمار جديد يا نئوكليناليسما»كتاب  -2
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نطقه سيه م یپرتقالس رئي ،ون برای استقالل هنوز به ثمر نرسيدهمليّ نمستعمرة پرتقال که مبارزات خوني« آنگوال»در 

پوست را به صورت برده )آنهم در قرن بيسيتم( بيرای گيرد و پانصد مرد سياههزار دالر از شرکت بزرگی رشوه می

 دهيد. و شيرکت بيرای جليوگيری از فيرار کيارگرانِحداقل دستمزد به شرکت تحویل می اپنج سال کار اجباری ب

شيان ها سياعات اسيتراحت را دور از خانيه و قریهت ژانيدارمپس از فراغت از کار تحت مراقبي ،محكوم به بيگاری

بيه مدرسيه برونيد و  کودك اجازه دارند 750در این کشور از چهارونيم ميليون جمعيت فقط  .نمایندنگهداری می

نشيگاه به دا« ییآنگوال»فقط چهار نفر  ،پرتقالی طی سيصدوپنجاه سال استعمار از برکت فرهنگ متمدنين با وجدانِ

 راه یافتند که بالفاصله از طرف حكومت وقت از مراجعت به وطن ممنوع گردیدند.« س بنلي»

زرگ بيکه ظاهراً مستقل و دارای حكومت مبعيوث شيده از طيرف ميردم اسيت کمپيانی آمریكيایی « گواتماال»در 

ا رثيروت مليی  کيه رقيم مهيم ،و تميام ميزارع ميوز« گواتماال سيتی»آهن و بندر صاحب امتياز راه« یونایتيد فروت»

ه حكوميت مليی کي 1952تمام شریانهای اقتصادی مملكت را در اختييار دارد و در سيال سالهاست دهد تشكيل می

ك یيو پنجياه و ضمن خدمات مهم دیگری مزارع موز را ملی کرد، مزدوران کمپانی مزبور برعليه ا« پرفسور آربنز»

وسييلة دوهيزار  ( بيه1333)شيهریور  1954یعنيی تابسيتان  مپنجياه و یكيبار توطهه کودتا چيدند تا بياالخره در بيار 

ندورا  هربوده و به آن را « گواتماالیی»دار که استخدام کردند و پنج فروند هواپيمای ارتشی که پنج ژنرال تفنگ

 بيرای ت او راه راو حكومي« آربنيز»بردند از آنجا پایتخت را بمباران کرده و به کمك آمریكایيها که معتقد بودنيد 

باره دة موز را دوحكومت را ساقط کردند و کودتاچيان در همان روزهای اول، مزارع ملی ش ،کندکمونيسم باز می

 تحویل دادند.« یونایتيدفروت»به همان شرکت 

ها استقالل ساختگی بخشيده و بيا توجيه بيه اوضياع با تمهيد مقدماتی، بلژیكی1960ام ژوئن در کنگرة بلژیك سی

افراد سرشنا  کنگره  ضمن شكرگزاریِ ،را رها کرده و در جشن استقالل وستم ظاهراً بلژیك کنگنيمة دوم قرن بي

بيرداری از آب و پيس از یيك قيرن بهره»بپاخواست و در حضيور پادشياه گفيت: « لومومبا»از پادشاه بلژیك، فقط 
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ه ادعای تعليم و تربيت بلژیك مسيحی ک _فقر و جهل و بيماری ارمغانی است که بلژیك متمدن  ،خاك و ملت ما

دارد و از چندین ميليون جميعت کشور فقط دویست تن تحصيلكرده به ملت کنگو ارزانی می _وحشيان را داشت 

و برای هر پنجاه هزار نفر فقط یك طبيب، و از عنوان صنعت در کشيور فقيط صينعت روسيتایی در کنگيو وجيود 

 «.دارد

مومی عها بر چيدند چنان افكار تعيين گردید و با دسایسی که بلژیكی «لومومبا»از این لحظه بود که سرنوشت شوم 

از جان و مال  تحریك کردند که باالخره سربازان بلژیكی رسماً به نام حمایت« لومومبا»پوستان و دنيا را برعليه سياه

 60اليانه س)که « چومبه»ط توس« کاتانگا»ود سربازان و تجزیه با ورکه ها مظفرانه بار دیگر به کنگو برگشتند بلژیكی

بياالخره سياقط گردیيد و خيود « لومومبيا»گرفيت( حكوميت معدنی بلژیك حيق امتيياز میميليون دالر از اتحادیة 

دند تيا بيا نمو« چومبه»را به گناه مقاومت در برابر استعمار بلژیكی زندانی و سپس تسليم نوکر پيشين خود « لومومبا»

ا که ميان بردند تا آنج ازاو را ،  انپوستسياهخود ترین وضعی اما ظاهراً به دست حمایت و نظارت خودشان به فجيع

های دسيت او را در زنيدان بيه منظيور شيكنجه دادن لومومبيا انگشيت»های خود گفيت: در یكی از مصاحبه« نهرو»

نييت خواسيتند در همان ایام وقتيی نماینيدگان کشيورهای آسييایی و آفریقيایی در شيورای ام« اندجویده و خورده

را بيه  این پيشينهاد تضمين کند نمایندة کشور متمدن )!( فرانسه« چومبه»را، سازمان ملل درزندان « لومومبا»سالمت 

 تو کرد.بهانة دخالت در امور داخلی کشورها وِ

اوج آن را حق مشروع خود دانسته و حتی در نيمه دوم قيرن بيسيتم در  ،که ملل قدرتمند جهان« حق وتو»آیا همين 

اند خودپرده از چهرة کریه تمدن شرمی و وقاحت آن را به خود اختصا  دادهتمدن علمی و وجدانی در کمال بی

انيدازد؟ آیيا اروپيایی و امریكيایی و روسيی در چهارچوبية سيرحدات خيود چنيان و متمدنين با وجيدان )!( برنمی

دهد چطور و چگونه به خود حق می باوجدان است که حاضر نيست کوچكترین حقی از هموطن  ضایع کند پس

به هنگام احقاق حق ملل ضعيف اگر کوچكترین تضادی با منافع خيود ببينيد و احسيا  کنيد در کميال جيرأت و 
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کند و ملتهای ضعيف و فقير را از آخرین مرجع قيانونی و جهيانی کيه « وتو»وجدانی آن را شهامت و وقاحت و بی

مييد و ميأیو  سيازد؟! مگير سيازمان مليل بيرای تحكييم مبيانی صيلو و همان سازمان ملل متحيد کيذائی باشيد ناا

انيد؟! پيس چيرا دول اعالميه حقيوق بشير را امضياه نكردهمگر بشردوستی و احقاق حق ملل ضعيف ایجاد نشده و 

نهنيد و علييرغم های شورای امنيت و مجمع عميومی سيازمان مليل وقعيی نمیبزرگ و قدرتمند به این همه اعالميه

گذرنيد؟! و عجيب اینكيه هييچ بيه روی خيود دان شریفشان آنها را به سهولت زیرپا لگدمال کيرده و میندای وج

 زنند!!نيآورده و همواره دم از صلو جویی و بشر دوستی می

ادند همين ای برای توسعة نفوذ خود در خاورميانه قرار دمگر آنهایی که مسألة فلسطين را خلق کرده و آن را وسيله

مليل مطيرح کيرد  کيه بریتانييا مسيهلة فلسيطين را در سيازمان 1947ی متمدن با وجدان نبودند؟ در سيال هاانگليسی

هيرة کریيه چیهودیان بي  از ش  درصد کل مساحت فلسطين را مالك نبودند اما با وجود این مثل هميشيه قيانون 

یعنيی سيازمان مليل  یدگانو بزرگترین مرجع قانونی جهيان و ملجياه ضيعيفان و سيتمد نمایاندک  خود را ضعيف

ای خود بيه آن درصد سطو اراضی فلسطينی را از کيسة باب 54متحد، تأسيس دولت اسرائيل را در فلسطين توسعه و 

 ری خيود بيهة مستقيم استعمار تشكيل و سپس به بزرگيواددولت بخشيد!! و بدین ترتيب دولت طفيلی و دست نشان

 را تصاحب کرد.درصد سطو کلی فلسطين  48/80درصد،  54عوض 

هيچ یك از کشورهای خاورميانه و آسيایی  ،و تصویب مجمع عمومی 1947تر از همه اینكه در پيشنهاد نكته جالب

و دوليت یهيود تنهيا بيا تصيویب و صيالحدید بابيا و آفریقایی به استثناه آفریقای جنوبی دخالت و شرکت نداشتند 

تراليا بوجود آمد حال باید پرسيد ایين کيدام وجيدان اسيت کيه بزرگهای ملتهای ضعيف یعنی آمریكا و اروپا و اس

دفياعی هجيوم آورنيد و هشتصيدهزار نفير را از پيير ای وحشی و حيوان صفت به وطن ميردم بیدهد عدهاجازه می

وجوان از سرزمين خود خارج کرده و آواره و دربدرشان سازند؟ اگر وجدان این است چه بهتر که بشر از خير آن 

چشمی از  ،لوحانچقدر به جا خواهد بود زودباوران و ساده .اش ارزانی داردها آن را به طرفداران دو آتشدرگذرد ت

 پييي 
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ها کرده و بشير را بيه چيه روزگياری خواب غفلت باز کرده و ببينند این وجدان ریاکار با ضعيفان و واماندگان چه

 شدن کافی نيست؟انداخته است آیا این همه تجربة تلت برای عبرت گرفتن و بيدار 


