بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
پیام مقام معظم رهبری به هزاره ادیان
الحمدهلل رب العالمین وصلی اهلل علی جمیع أنبیائه ورسله  ،سیّما علی خاامم الببیاین محمّاد وللاه
الطاهرین والسالم علی بقیةاهلل فی االرضین.
گردهمایی نمایبدگان ادیان عالم را كاری شایسته و مبارك می شمارم ؛ از خداوند متعال  ،موفیاق
عمل به گفته ها و مداوم مالش برای بهره مبد كردن بشریت از دین الهی را مسئلت می كبم.
رهبران ادیان  ،امروز خود را جانشیبان پیامبران و دنبالاه روان و اداماه دهبادگان راه لناان مای
شمارند .هدف ادیان چه بوده و پیامبران به مخاطبان خود  ،چه پیامی را از ساوی خداوناد متعاال
عرضه كرده اند ؟ پاسخ به این سؤال باید امروز راه و روش همه كسانی را كه پرچم ادیاان را در
دست دارند  ،روشن سازد.
بی شك  ،ادیان  ،همگی فالح و رستگاری و نجات انسان را هدف خود دانسته اند و هر یاك باه
مباسب زمان و مكان و ظرفیت مخاطبان  ،برنامه ای را از سوی خداوند به میان مردم لورده اناد.
لنان عموماً برای ابالغ و محقق بخشیدن به پیام خود  ،متحمل مجاهدامی دشوار و طوالنی گشاته
و نمونه های ممتازی از فداكاری در راه عقیده و راه خود را در یادها مانادگار سااخته اناد .ایان
جهاد و مالش مؤمبانه برای رستگاری مردم و در راه خدا و عموماً در برابر امیال و غرضها یا در
برابر جهالتهایی بوده است كه صاحبان اغراض به لن دامن می زده اند .مااریخ جهاان و كتابهاای
مقدس ادیان  ،سرشار از ذكر این مجاهدمها و مجلیل از لن مجاهدان است.
دین خدا رستگاری را برای مردمی خاص و زمانی خاص و مبطقه ای خاص نمای خواهاد  ،لن را
بر مردم محمیل نمی كبد  ،لن را مخصوص بخشی از عرصه های زندگی لناان نمای داناد .بلكاه
همه مردم در همه جا و همه وقت و نسبت به زندگی فردی و اجتماعی خاود  ،مخاطاب پیاامبران
خدای اند و لنان با جلب ایمان و برانگیختن خرد و مالش انسانها  ،هدایت الهی را به مردم هدیاه
می كببد و صراط مستقیم به سوی فالح و صالح را در برابر لنان می گشایبد.

مجربه دردناك قرنهای اخیر و مخصوصاً قرن بیستم ثابت كرد كه پیشرفت علم به مبهایی بشار را
به سعادت نمی رساند و صلح را به ارمغان نمی لورد .علم وقتی برای جامعه بشری سودمبد است
كه با عشق  ،انگیزه و ایمان همراه شود و این گمشده ها را باید در ادیان جست وجو كرد.
شایسته نیست كه برنامه پیام لوران سعادت انسان را مبحصر به عمل فردی و رابطه روحی او باا
خدا بپبداریم و عرصه عظیم رابطه انسان باا انساان  ،رابطاه فارد باا جامعاه  ،رابطاه انساان باا
محیطزیست و مشكیل نظام اجتماعی و سیاسی را از لن محروم بدانیم.
از نظر ما همه پیامبران خدا در این خط روشن  ،راه پیموده اند و ماا باه هماه پیاامبران ایماان و
عشق می ورزیم  ... ﴿ :النفرّقُ بین أحدٍ منْ رُسُله . ﴾ ...
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ادیان الهی  ،دنیا را محل پرورش لدمی و امتحان او می دانبد و مبحصراً راه معالی معبوی بشر را
در ببای دنیایی سالم و به دور از عوارض طغیانها و خودخواهیها و مبگ نظریهای قادرت طلباان
و ضعف و جهالت و انفعال كومه نظران دانسته اند و برای ایجاد چبین دنیایی مجاهدت كرده اناد.
رها كردن و بی اعتبایی به طبیعت و نیروها و قوانیبی كه در لن برای معالی انساان ودیعاه نهااده
شده است  ،همانبد مصرف ظالمانه و فسادانگیز در لن محكوم و مردود است.
سالمت محیط پرورش لدمی  ،به معبای لن است كه بشار باا خادای خاود  ،باا درون خاود  ،باا
همبوعان خود و با طبیعت پیرامون خود با صلح و سالمت رفتار كبد .صلح به این معبای عام یكی
از بزرگ مرین نیازهای بشر برای رشد و معالی و رستگاری است .ایان صالح بایاد برخاساته از
ایمان و اندیشه باشد ؛ انبیا كوشیده اند این حقیقت را واقعیت ببخشابد .محایط ساكوت ناشای از
زور و رعب و فریبی كه كارگزاران زر و زور در بخشهایی از عالم پدید می لورند  ،با صالحی
كه مبشّران رستگاری انسان بدان فرا می خوانبد  ،به كلّی متفاوت و متباقض است .صلح باید بار
مببای عدالت و با معرفت به كرامت انسان و به دور از اغراض قدرت مداران عالم باشد.
محمیل سكوت و مسلیم بر مردمی كه به دفاع از حق پایمال شده خود برخاساته اناد  ،لن صالحی
نیست كه پیام وران صلح لسمانی به لن دعوت كرده اند.
 1ا سوره بقره  ،لیه .582

در طول ماریخ  ،همواره قدرت طلبانی كه جز به اشباع هوسهای سیری ناپذیر خود نمی اندیشایده
اند  ،خواسته اند از دین و رجال دیبی نیز در راه مقاصد سلطه طلبانه خود بهره كشی كببد.
هیچ دین الهی این نیرنگ بزرگ را مأیید نكرده است .بسایاری از جبگهاای باه ظااهر ماذهبی ،
للوده به چبین سوء نیتی بوده است.
دین در خدمت سیاستهای سلطه طلبانه قرار نمی گیرد ؛ بلكه حوزه سیاست و اداره اماور جواماع
بشری را جزئی از قلمرو خود می داند و خود در مقام نظام سیاسی  ،متّكی به عشق و ایمان مردم
با لن سیاستها مبارزه می كبد.
بسیاری از ارباب سلطه و سیاستمداران قدرت طلب  ،دین را از مصرف حوزه سیاست برحذر می
دارند و میان دین و سیاست  ،مرزی عبورناپذیر معریف می كببد ؛ گرچه خود  ،ایان مرزببادی را
هرگز رعایت نكرده و به حوزه دین دست ندازی و از لن بهره كشی كرده اند.
جهان امروز با مشكل فساد اخالقی روبه رو است .ادیان می موانبد در حلّ این مشكل قویّاً چااره
ساز و راهگشا باشبد ؛ به شرط لنكه در همه پیكر جامعه حضور و جریان داشته باشبد و بتوانباد
انگیزه های اقتصادی را كه به فساد اخالقی دامن می زنبد  ،مطهیر و معدیل كببد.
امروز دنیا مجربه موفق مشكیل نظام سیاسی براساس معالیم دیبای را در ایاران اساالمی در برابار
چشم خود دارد .بزرگ مرین چالش جمهوری اسالمی خبثا كردن مشاكالمی اسات كاه از ساوی
قدرت طلبان بزرگ دنیا بر لن محمیل می شود .لنان مایل نیستبد در این نقطه از جهان نیاز هایچ
مانعی بر سر راه محمیلها و ستمگریها و افزون طلبیهای لنان خودنمایی كبد.
دوستان و میهمانان ! اگر رهبران ادیان می پذیرند كه در جای پیامبران نشساته اناد  ،راه روشان
لن پیام ورانِ فالح و سعادت انسان  ،در برابر لنهاست .این راهی پرمالش و پرمانع اسات  ،ولای
در عین حال  ،راهی است كه بهجت و رضایت رهرو خود و در نهایت  ،رضایت الهی را میسّار و
محقّق می سازد  ... ﴿ :و لیبصُرَنّ اهلل من یبصُرُه  5. ﴾ ...والحمد هلل رب العالمین ...
سیّد علی خامبه ای
 5ا سوره حج  ،لیه .04

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
وایّاه نستعین
شرح پیام
الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم علی جمیع األنبیاء والمرسلین سیّما خامم البّبیایّن محمّاد (
صلّی اهلل علیه ولله وسلّم ) و خامم الوصیّین بقیّة اللّه فی األرضین.
حضور رهبران بزرگوار دیبی و مذهبی و شركت اندیش وران نامی را در این گارد هماایی صالح
جهانی گرامی می دارم و مشكیل چبین محفل با شكوه را ارج می نهم .چون عبصر محاوری ایان
اجالس را محلیل صلح جهانی و مبیین و معلیل و حمایت و هدایت لن به عهاده دارد  ،دیبای مای
مواند در این باره فتوا دهد كه داعیه جهان شمولی داشته باشد ؛ زیرا دعوت جهانی از مكتبی كاه
ادعای جهان شمولی ندارد  ،مسموع نیست.
اسالم از لن جهت كه همگانی و همیشگی است  ،خود را مفتی اعظم صلح جهانی می داند ؛ لاذا ،
الزم است مفسیر كوماهی از اسالم  ،صلح  ،جهان شمول بودن و سایر مبادی مصوری و مصادیقی
لن ارائه شود ما موجه عموم مردم جهان كبونی  ،مخصوصاً اسامید مراكز فرهبگی  ،باالخص شاما
رهبران عالی مقام دیبی جهان به لن معطوف گردد.
 .1اسالم مهم مرین عاملِ حیات بخش جوامع بشری است ؛ ﴿ یا أیّهاا الّاذیبَامبوا اساتجیبوا للّاه و
للرّسول إذا دعاكم لما یُحْییكم واعْلموا أن اللّه یحول بین المرء و قلباه و اَنّاه إلیاه مُحْشَارون ﴾ .
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حیات انسانی كه فرامر از زندگی طبیعی است  ،بدون صلح عادالنه نخواهد بود.
 .5اسالم از لن جهت كه حیات و صلح در گوهر او نهادیبه شده است  ،موان رهبری صلح جهاانی
را داراست ؛ لذا  ،رسول گرامی اسالم ( صلّی اهلل علیه ولله وسلّم ) به عبوان رحمت جهان شمول
معرّفی شده است ؛ ﴿ و ما أرسلباك إالّ رحمةً للعالمین ﴾  0و صلح جهانی از مظاهر باارز رحمات
عالمی است.

 3ا سوره انفال  ،لیه .50
 0ا سوره انبیاء  ،لیه .141

 .3اسالم  ،مبها دیبی است كه از طرف خدای سبحان بر لدم و خامم و سایر انبیا ( علیهم الساالم )
نازل شد و ممام لنچه در صُحُف ابراهیم و زبور داود و ماورات موساای كلایم و انجیال عیساای
مسیح ( علیهم السالم ) لمده  ،به صورت جامع و كامل در قرلن حضرت محمّد ( صالّی اهلل علیاه
ولله وسلّم ) ظهور كرده است .اختالف محمود و مفااوت ممادوح ادیاان الهای فقاط در مابهج و
شریعت است كه قرلن كریم  ،هم به وحدت دین اشارت دارد  ﴿ :إنّ الدین عبداللّه اإلسالم ﴾ ...
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؛ ﴿ و من یبتغِ غیْر اإلسالم دیباً فَلَن یُقْبَل مبه  6 ﴾ ...و هم به مكثّر مابهج و شاریعت بشاارت داده
است ؛ ﴿  ...لكلٍ جعلبا مبكم شِرعةً و مبهاجاً . ﴾ ...
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سرّ وحدت دین  ،اثبات فطرت انسان و امحاد همه جانبه لن اسات ؛ ﴿  ...فطارت اللّاهِ التای فطار
الباس علیها المبدیل لخلق اهلل ذلك الدین القیّم  8 ﴾ ...و راز كثرت مبهاج و شریعت  ،مغیّر طبیعت
بشر در طول ماریخ است .اسالم  ،اصول ثابتی دارد كه صلح فطرت ثابت انساانی را ماأمین مای
كبد و مبهاج و شریعتهای متبوّع و متفاومی دارد كه صلح طبیعت متغیّر بشری را مغذیه می نماید.
 .0اسالم با مبیین مصالح ادیان  ،مصالح انبیا و اولیای الهی  ،مصاالح امّتهاای راساتینِ پیاام لوران
دیبی  ،صراط صلح جهانی را فراسوی سالكان كوی زندگی مسالمت میز نصب می كبد ما دولتها
با هم  ،ملتها با هم  ،دولتها با ملتهای خود  ،صلح جویانه باه سار برناد و حقاوق بشار باه ویاژه
كودكان  ،زنان و كهبساالن از گزند مطاول زورمداران زراندوز مصون بماند.
اما مصالح ادیان الهی برای لن است كه همه لنها از نزد خدای یكتاای علایم محاض ناازل شاد و
هرچه از ناحیه خدای حكیم نازل شود  ،از لسیب مبازع و اختالف مصون است  ﴿ :أفاال یتادبّرون
القران و لو كان منْ عبْد غیر اهلل لوَجَدوا فیه اختالفاً كثیراً ﴾  9؛ لذا  ،هیچ دیبی نه مبتال به اختالف

 2ا سوره لل عمران  ،لیه .19
 6ا سوره لل عمران  ،لیه .82
 1ا سوره مائده  ،لیه .08
 8ا سوره روم  ،لیه .34
 9ا سوره نساء  ،لیه .85

درونی است و نه درگیر با اختالف بیرونی با دین دیگر ؛ برای لنكاه هماه از نازد خادای واحاد
حكیم اند.
مصالح پیامبران
اما مصالح پیام لوران الهی  ،برای عصمت لنان از سهو و نسیان علمی و مصونیّت لنها از عصیان
عملی است ؛ لذا سبّت دارج رسول سابق  ،مبشیر به قدوم رسول الحق است و سیرت رایج رسول
الحق  ،مصدیق اقدام نبی سابق است  ﴿ :و إذ قال عیسی ابن مریم یا ببی إسرائیل إنّای رساول اهلل
إلیكم مصدّقاً لما بین یدی من التوراة و مبشّراً برسولٍ یأمی من بعدی اسْمه أحمد  .14 ﴾ ...استقرار
چبین مصالحی مانع بروز هرگونه ظلم مارج است.
اما مصالح امّتهای راستین انبیا برای لن است كه پیروی پیام لوران صفا و صلح  ،مانع كاژ راهاه
جفا و خصومت خواهد بود ؛ لذا  ،قرلن كریم ممام امّتهای انبیا را به مبزله امت واحد می داناد ﴿ :
یا أیّها الرُسُل كلوا من الطیّبات و اعملوا صالحاً إنّی بماا معْملاون علایم ٭ و إنّ هاذه أمّاتكم أمّاةً
واحدةً و أنا ربّكم فامّقون ﴾ .
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اكبون می موان با امقان چبین مبانی  ،صالی صلح جهانی را از حبجره وحی الهی اساتماع نماود و
با انصاتِ كامل به لن اصغاء كرد  ... ﴿ :قولوا للباس حساباً  15 ﴾ ...؛ زیارا مقصاود از « قاول » ،
گفتار در قبال رفتار و نوشتار نیست ؛ بلكه مبظور از « قاول »  ،لییباه نمایاان گار مماام شائون
اجتماعی است.
چبان كه مقصود از « ناس »  ،صبف خاصِ از مردم جهان نیست  ... ﴿ :فأوفُوا الكیل و المیازان و
المبخسوا الباس أشیائهم  13 ﴾ ...؛ یعبی نه مبها در مسائل اقتصادی مطفیف و كم دادن حرام است ،
بلكه در ممام مسائل انسانی لنچه به عین  ،مبفعت  ،انتفاع و  ...برمی گردد و لنچه به فانّ وری و

 14ا سوره صف  ،لیه .6
 11ا سوره مؤمبون  ،لیات  21ا .25
 15ا سوره بقره  ،لیه .83
 13ا سوره اعراف  ،لیه .82

ابتكار رجوع می نماید و لنچه به بهره وری از طبیعت از عمق دریاا ماا سامْك و ارمفااع ساپهر
مرمبط می شود  ،هرگونه بَخْس  ،مضییع  ،للوده نمودن و  ...حرام خواهد بود.
برای مأكید مطلب و اهتمام به حقوق مردم بعد از محریم كم گذاشتن نسبت به مبافع ملّی دیگاران
 ،هرگونه عَثو  ،عَیْث  ،ظلم و مباهی را مبع فرموده است  ... ﴿ :و المَعْثَاوا فای األرض مفسادین ﴾
 10.به مبظور صلح جهانی پایدار  ،نه مبها نباید من به مباهی ظلم داد و به لن مباهات كرد  ،بلكاه
باید جلوِ هر گونه معدّی را گرفت ؛ وگرنه فساد  ،اوّالً زمیباه ضاعف مراكاز عباادی فرهبگای را
فراهم می كبد  ،ثانیاً به گستره زمین و اهل لن می رسد.
دو لیه در قرلن  ،ناظر به مأثیر سوء هدم صلح و مخریب ببای صفا و نظم طبیعی لن اسات ﴿ .1 :
ض
الذین أُخرجوا مِنْ دیارهم بغیر حقٍّ إلّا أن ی قولاوا ربّباا اهلل و لاوال دفا ُع اهلل البااس بعضَاهم بابع ٍ
لهدّمت صوامعُ و بیَعٌ و صلواتٌ و مساجدُ یُذْكر فیها اسم اهلل كثیراً و لیبصرنّ اهلل من یبصاره اِنّ اهلل
لقوی عزیز ﴾  ﴿ .5 12.فَهَزَموهم بإذن اهلل و قَتَلَ داود جالوتَ واماه اهلل المُلك والحكمة و علّمه ممّا
یشاء و لوال دفع اهللِ الباسَ بعضَهم ببعضٍ لفسدتِ األرض و لكنّ اهلل ذو فضلٍ علی العالمین ﴾ .

16

گرچه مباهی از ظلم و نهی ظالم به مبظور موسعه صلح پایدار جهانی الزم است  ،لیكن اثار باارز
لن در حمایت از مستضعفان  ،زنان  ،كودكانِ بی پباه روشن می شود  ﴿ :و ما لكم المقااملون فای
سبیل اهلل و المستضعفین من الرجال و البساء و الوِلدان الذین یقولون ربّبا أخرجبا مان هاذه القریاة
الظالم أهلها و اجْعل لبا من لدنك ولیّاً و اجعل لبا من لدنك نصیراً ﴾ .

11

با محریر مطالب فوق  ،معلوم می شود كه بستر صراط صلح جهانی  ،ره موشاه لن  ،راهیاان لن ،
رهبران لن و باالخره لغاز و انجام ن  ،همان اسالم ناب محمّدی است كه اماام خمیبای ببیانگاذار
جمهوری اسالمی ایران  ،بزرگ رهبر دیبی مسالمین « ره » در اندیشاه علمای خاود باه لن مای

 10ا سوره شعراء  ،لیه .183
 12ا سوره حج  ،لیه .04
 16ا سوره بقره  ،لیه .521
 11ا سوره نساء  ،لیه .12

پرداخت و در انگیزه عملی خویش به لن اهتمام می ورزید .اكبون جمهوری اسالمی با لن ماار و
پود  ،دوران بالبدگی و شكوفایی خود را در امور داخلی و خارجی مجربه می كبد.
 .2اسالم با مكمیل علوم عقلی  ،كیفیّت بهره وری از لنها را در مأمین صالح عادالناه جهاانی باه
عهده دارد .عباصر محوری علوم عقلی مانبد كالم  ،حكمت  ،عرفان  ...را معرفت خدا و شاباخت
اسمای حسبا و صفات عُلیای او مشكیل می دهد .سهم ماؤثّر ثقلاین ( قارلن و عتارت ) در طارح
معارف  ،موسعه  ،معلیل و مبیین لن  ،به طوری كه از گزند اضالل  ،لسیب اغاوا و خطار مغالطاه
مصون باشد  ،كامالً مشهود است و هیچ گونه ظلم علمی در سراسر لن راه نادارد و شارح لن از
رسالتِ این رساله خارج است.
 .6اسالم با متمیم علوم انسانی مهم مرین ره موشه را به جوامع بشری اهدا كرد .اساالم انساان را
به عبوان حی متأله می داند ؛ نه حیوان ناطق و حیات او را در مألّه وی خالصه مای كباد و غیار
موحّد را از حیات ملكومی محروم می داند ؛ ﴿ لیُبْذر من كان حیّاً ویَحِقّ القولُ علی الكافرین ﴾ .

18

مقابل زنده و كافر  ،لیت زنده بودن مؤمن و مرده بودن كافر است.
از این رهگذر  ،فقه  ،حقوق  ،اخالق و سایر رشته های علاوم انساانی را مشاروحاً ارائاه كارد و
اخالق را هماره مطمح نظر داشت و سرانجام  ،راز لفریبش را نیل انسان به علام صاائب و عمال
صالح دانست كه با این دو بال می موان مرغ ملكومی صلح جهانی را به پرواز درلورد.
اما علم صائب  ﴿ :اهلل الذی خلق سبع سموات و من األرض مثلهنّ یتبزّل األمار بیابهنّ لتعلماوا أنّ
اهلل علی كلّ شی ءٍ قدیر و اَنّ اهلل قد أحاط بكلّ شی ءٍ علماً ﴾  19؛ اما عمل صالح كه مبلاور لن در
عبادت خداست  ﴿ :و ما خَلَقتُ الجنَّ و اإلنس إلّا لیعبدونِ ﴾ .

54

مبصره  :یكی از حسّاس مرین رشته های علوم انسانی  ،مسئله سیاست و لیین كشورداری اسات.
اسالم دین را به عبوان قانون اساسی زندگی فردی اجتماعی در ممام شئون فرهبگای  ،اقتصاادی ،
نظامی  ...می داند كه لن را به مبظور قیام مردم به قسط و عدل كه از اركان اصیل صلح جهاانی
 18ا سوره یس  ،لیه .14
 19ا سوره طالق  ،لیه .15
 54ا سوره ذاریات  ،لیه .26

است  ،معرفی می كبد ؛ ﴿  ...لیقوم الباس بالقسط ﴾  51و پیام وران الهی در این راه صعب العباور
از ایثار و نثار نَفْس و نَفیس دریغ نكردند و برا ی شكوفایی صلح جهانی عادالنه  ،شهادت در راه
خدا را استقبال فرمودند  ﴿ :وكأیّن من نبی قامَل معه ربّیّونَ كثیرٌ فما وَهَبوا لما أصابهم فای سابیل
اهلل و ما ضَعُفُوا و ما اسْتكانوا و اهلل یحبّ الصّابرین ﴾  ... ﴿ ، 55و یقتلون البّبیّین بغیر الحقِّ ﴾ ﴿ ، 53
ویقتلون األنبیاء بغیر حقٍّ ﴾ .

50

لیكن در این راستا طاغیانِ مهاجمِ صلحِ عادالنه كه عین سازش محمود است  ،به مبظور مبدیل لن
به صلح ظالمانه محمیلی كه عین سوزش مذموم است  ،از هیچ كوشش ناروایی دست برنداشتبد ؛
گاهی اصل دین را خرافه پبداشتبد  ،زمانی ماریخ مصرف لن را گذشته انگاشتبد و با یاأس از لن
دو نیرنگ  ،به فریب مدرن پباه بردند و لن جدایی دین از سیاست است .هدف مشئوم لنان از این
مفكیكِ غیرمعقول  ،خلع سالح دین از موان مقابله با نیروی مهاجم است ماا بعاد از ضاعف او باه
وی بتازند  ،لن را در اسارت خویش درلورند ما متون لن را هوامدارانه محریاف كبباد و احكاام
لن را هوسبازانه مخریب نمایبد.
چبان كه حضرت علی بن ابی طالب از بزرگ مرین امامان اهل بیت عصامت و طهاارت ( علایهم
السالم ) چبین فرمود  « :فاِنّ هذا الدین قد كان أسیراً فی أیدی األشرار یُعْمَل فیه بالهوی و مُطْلَاب
به الدنیا »  .52هرگز سیاست باز طاغی  ،دسیسه سیاسی خود را بدون استمداد از دین مظلاوم كاه
در دلهای مردم معبیه شده اِعمال نمی كبد .چهره های وعّاظ الساالطین  ،مشاایخ ساوء  ،علماای
دربار  ...سبد دست درازی سیاست غاشم به دین  ،بعد از كوماه كردن دَست دین از سیاست است.
 .1اسالم با مرغیب به علوم مجربی و ریاضی و  ، ...هم به مرمیب مبطقی مباحث لنهاا پرداختاه و
هم از اكتفای به لنها و اغترار به داشتن لنها و اِعمال نابجای لنها مرهیب نموده است ؛ اماا اصال

 51ا سوره حدید  ،لیه .52
 55ا سوره لل عمران  ،لیه .106
 53ا سوره بقره  ،لیه .61
 50ا سوره لل عمران  ،لیه .115
 52ا نهج البالغه  ،نامه .23

محریص اسالم به فراگیری این گونه از علوم  ،نیازی به بازگو كاردن نادارد ؛ اماا بیاان مرمیاب
مبطقی مسائل این علوم  ،به این است كه سبك متداول مبیین لنها به شرح سیر افقی اشیا و مفسیر
عَرْضی اسرار طبیعی و ریاضی است ؛ مثالً فالن موجود زمیبی یا ساپهری در گذشاته دور چباین
بوده است و هم كبون نیز چبین است و پیش بیبی می شود كه در لیبده به فالن صاورت درلیاد.
در این مفسیر فقط به نظام داخلی امور طبیعی و ریاضی پرداخته می شود.
لیكن اسالم  ،گذشته از اشاره كوماه و موضعی به كیفیّت ساختار درونی لنها به مبیین نظام فاعلی
و نظام غایی لنها نیز همّت می گمارد و با رمز گویای ﴿ هواألوّل و االخِر ﴾  56باه مبادأ پیادایش
اسرار جهان می پردازد و به مبدأ غایی و هدف سامی لن كامالً عبایت می كبد و علام مجربای و
مانبد لن را مفسیر صحیح كتاب مكویبی خدای سبحان می داند و غفلت از دو بال عماودی علاوم
را مایه اَبْتر بودن لنها می شمارد.
لشبایان به قرلن كریم لگاهبد كه این كتاب الهی در مبیین كتاب مكوین  ،یا از وحدت هویّت خدا
لغاز می كبد و به كثرت مظاهر خلقی لن می پردازد  ﴿ :هو الاذی خلاق السماموات واألرض فای
ستّة أیّامٍ ثم اسْتوی علی العرش یعْلم ما یلج فی األرض و ما یخْرج مبها و ما یبزل من السماء و ما
یعرُج فیها و هو معكم أین ما كبتم واهلل بما معملون بصیر ﴾  51و یا از كثرت لیات لفاریبش لغااز
می كبد و به وحدت لفریدگار لنها ختم می شود  ﴿ :إنّ فی خلق الساموات و األرض و اخاتالف
الّیل و البهار الیاتٍ ألولی األلباب ٭ الذین یذكرون اهلل قیاماً و قعوداً و علای جباوبهم ویتفكّارون
فی خلق السموات و األرض ربمبا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقِبا عذابَ البار ﴾ .

58

اما مرهیب از اكتفا و اغترار به لن علام مجربای  ...و محاذیر از باه كاارگیری لنهاا در كژراهاه
خصومت و مهاجم به صلح عادالنه جهانی  ،لیامی از این قبیل داللت دارد  ﴿ :فلمّا جاءَمْهُم رُسُالُهم
بالبیّبات فرحوا بما عبدهم من العلم و حاق بهم ما كانوا به یَسْتَهْزءون ﴾  59؛ ﴿ اهلل الذی سَخَّر لكام
 56ا سوره حدید  ،لیه .3
 51ا سوره حدید  ،لیه .0
 58ا سوره لل عمران  ،لیات  194ا .191
 59ا سوره غافر  ،لیه .83

البحر لِتَجری الفلك فیه بأمره و لتبتغاوا مان فضاله و لعلّكام مشاكرون ٭ و ساخّر لكام ماا فای
السّموات و ما فی األرض جمیعاً مبه إنّ فی ذلك الیاتٍ لقومٍ یتفكّرون ﴾  .34اسالم در عین مكریم
عقل و مجربه از جهت معرفت شباسی و مجلیل ره لورد برهان عقلی و مجرباه حسای و فتاوا باه
لزوم لنها در مأمین صلح عادالنه و حیات متمدنانه  ،لنها را برای مأمین مماام نیازهاای علمای و
عملی بشر كافی نمی داند ؛ لذا  ،همان طور كه دربااره علاوم طبیعای و مانباد لن كاه محصاول
مجارب بشری است  ،حكم به عدم كفایت كرد  ،درباره علوم عقلی و نظیر لن كه نتیجاه ماأمّالت
عقلی بشر است  ،نیز فتوا به عدم كفایت داده و ضرورت ارساال انبیاا و انازال وحای را گوشازد
نموده و در این باره چبین فرموده است  ﴿ :و رسالً قد قَصَصْاباهم علیاك مان قبال و رساالً لام
نقصصهم علیك وكلّم اهلل موسی مكلیماً ٭ رسالً مُبَشّرین و مبذرین لئلّا یكون للبّاس علی اهلل حجةٌ
بعد الرُسُل و كان اهلل عزیزاً حكیماً ﴾ .

31

هدایت اسالم درباره عدم كفایت ره ورد عقلی و مجربی بشر برای مأمین ممدّنی كاه عاین مادیّن
الهی باشد  ،بازگو شد .رهبمود اسالم درباره پرهیز از به كارگیری علوم بشری به مبظاور مبااهی
محیط زیست و محروم كردن دیگران از حقاوق خاداداد  ،چباین اسات  ... ﴿ :فااذكروا االء اهلل و
المعْثَوا فی األرض مفسدین ﴾ ؛  ﴿ 35ظهر الفساد فی البرّ والبحر بما كسبت أیادی البّااس لیاذیقَهم
بعضَ الذی عملوا لعلّهم یرجعون ﴾ .

33

مجربه ملخ ماریخ در گذشته و حال نشان می دهد كه ره لورد سالح علمی بادون صَاالح دیبای ،
چیزی جز طالح زورمداران و طغوای طاغیان نبوده و نیست .پیام اسالم در این باره چبین اسات :
﴿ قالت إنّ الملوك إذا دخلوا قریةً أفسدُوها و جعلوا أعِزّةَ أهلها أذلّةً و كذلك یفعلون ﴾  .30هرگااه
قدرت یا ابرقدرتِ فاقد عشق مردمی و مهی از معبّد دیبی  ،وارد مبطقه كوچك یا بازرگ شاود ،

 34ا سوره جاثیه  ،لیات  15ا .13
 31ا سوره نساء  ،لیات  160ا .162
 35ا سوره اعراف  ،لیه .10
 33ا سوره روم  ،لیه .01
 30ا سوره نمل  ،لیه .30

لنجا را ناامن می كبد  ،وحدت و شكوه مردمی را درهم می ریزد  ،مبافع ملی را باه غاارت مای
دهد كه همه ایبها مانع برقراری صلح عادالنه است.
لیكن باید بدانبد ندای رسمی خدای سبحان كه با صالی پرصالبت انبیاای ابراهیمای باه جهانیاان
ابالغ شد  ،هماره طبین انداز است كه خداوند در كمین قاهران ِمانع از صلح عادالناه اسات و باه
حیات همه لنان به ویژه اَبَرقاهرها كه مغرور زر و زورند خاممه خواهد داد  ﴿ :ألم مَرَ كیاف فَعَالَ
ربّك بعادٍ ٭ إرَم ذاتِ العمادِ ٭ التی لَمْ یُخلَق مِثلُها فی البالد ٭ و ثمود الذین جابوا الصّخر باالواد
٭ و فرعون ذی األوماد ٭ الذین طغوا فی البالد ٭ فأكثروا فیها الفساد ٭ فَصَبم علیهم ربّك سوطَ
عذابٍ ٭ إنّ ربّك لبالمرصاد ﴾ .

32

با عبایت به مطالب گذشته می موان گفت  :اسالم  ،هم مدّعی مصالح علوم است و هم قبله نماای
لنها ؛ اما مصالح علوم برای ایبكه هر علمی به مثابه مفسیر درست از زاویه خااص نظاام فاریبش
است و چون صدر و ساقه نظام هستی هماهبگ است  ... ﴿ :ما مری فی خلْق الرحمن مان مفااوتٍ
فارْجع البصر هلْ مری من فُطور ﴾  36.ببابراین  ،سراسر علوم  ،هم وا خواهد بود ؛ اما قبلاه نماایی
علوم بودن اسالم  ،برای لن است كه دستور رسمی خدا  ،مبیین جهت انتفاع از دانش بشر  ،پرهیز
از سالح كشتارجمعی  ،اجتباب جدی از به كاارگیری نیاروی مخارّب امُمای و از هار چاه صالح
عادالنه انسانها را مهدید و امبیت لنان را محدید می كبد  ،است.
 .8اسالم  ،رسالت اصیل رهبران دیبی و علمی امتها را در دو ركن ركین خالصه می كبد  :یكای
از لن دو به رهبران برمی گردد و دیگری به رهروان .اما لنچه به پیشاوایان رجاوع مای نمایاد ،
مذكیه عقل نظری و مزكیه عقل عملی و مضحیه نفس مُساوّله و اَمّااره اسات ؛ زیارا خطاری كاه
علمای بزرگ را مهدید می كبد  ،شهوت جسمی یا غضب غریزی نیست ؛ بلكه جاه طلبی و داعیه
خودمحوری داشتن و نظایر لن است.

 32ا سوره فجر  ،لیات  6ا .10
 36ا سوره ملك  ،لیه .3

قرلن كریم  ،ضمن مكریم عالمان الهی و ردیف قرار دادن لنان با مالئكه  ﴿ :شاهد اهلل أنّاه الإلاه
لّاهو و المالئكة و أُولوا العلم قائماً بالقسط الإله لّاهو العزیز الحكیم ﴾  31چبین فرماود  :فرشاتگان
مصون از گباه هستبد  ... ﴿ :الیعصون اهلل ما أمرهم  38 ﴾ ...؛ لیكن اگر ذَنْبی درباره نها فرض شود
 ،كه البته چبان مفروضی واقع نمی شود  ،همانا ادّعای الوهیت است ؛ ﴿ وَ مَن یَقُل مبهم إنّای إلاهٌ
من دونه فذلك نجزیه جهبّم كذلك نجزی الظالمین ﴾  39؛ ببابراین  ،نهایت مراقبت برای رهباران
دیبی و فكری الزم است.
اما لنچه به مردم برمی گردد  ،ابالغ صحیح سبّت و سیرت پیام وران الهی است ماا روشان شاود
اوّالً دین از سیاست جدا نیست و ثانیاً موجبات صلح جهانی كه لرمان همگاان اسات  ،چیسات و
ثالثاً موانع محقق صلح جهانی كدام است و باالخره راه عملی برقراری لن چه خواهد بود.
لنچه به عبوان بیت لغزل و واسطةالعقد ماریخ پرافتخار انبیا بعد از موحید و پرستش خدای یگاناه
و یكتا مشهود است  ،همانا ظلم ستیزی برای برقراری صلح عادالنه جهانی است ؛ به عبوان نمونه
 ﴿ :قد كانت لكم أُسوة حسبةٌ فی إبراهیم و الذین معه إذ قاالوا لقاوْمهم إنّاا بُارءَانا مابكم و ممّاا
معبدون من دون اهلل . ﴾ ...

04

حضرت خلیل الرحمان ( علیه السالم ) با محمل رنج موان فرسای ﴿  ...حرّقوه و انصروا الهاتكم ...
﴾  01از مبارزه با نمرود طاغی دریغ نكرد  ،موسای كلیم ( علیه السالم ) با شعار ظلم زدایای ﴿ ...
ربّ بما اَنْعَمتَ علی فَلَن أكونَ ظهیراً للمجرمین ﴾  05به صحبه سیاست دیبی پاگذاشت و مسلمانان
سراسر جهان رهروی چبین راه را در نمازها از خدا می طلببد  ﴿ :صراط الذین اَنْعمتَ علایهم ﴾ ...
 03.دستور رسمی خدای سبحان به موسای كلیم ( علیه الساالم ) بارای برانادازی نظاام سُالطه و
 31ا سوره لل عمران  ،لیه .18
 38ا سوره محریم  ،لیه .6
 39ا سوره انبیاء  ،لیه .59
 04ا سوره ممتحبه  ،لیه .0
 01ا سوره انبیاء  ،لیه .68
 05ا سوره قصص  ،لیه .11
 03ا سوره حمد  ،لیه .1

گسترش نظام عدل و صلح این بود  ﴿ :و لقد أرسلبا موسی بِایامبا أنْ أخرج قوْمك مان الظلماات
إلی البّور و ذكّرهم بأیّام اهلل إنّ فی ذلك الیات لكلّ صبّارٍ شكورٍ ﴾  .00هبوز فرمان ظلم روبای ﴿
إذهب إلی فرعون إنّه طغی ﴾  02در سامعه ماریخ طبین افكن اسات ودساتور ساتم ساوزی ﴿ وإذ
نادی ربّك موسی أن ائتِ القوم الظّالمین ﴾  06می خروشد  ،هبوز معجزه مدمیر وخسفِ قارون ﴿ :
فخسفبا به و بداره األرض  01 ﴾ ...در قله قدرت غیبی در اهتزار است.
شما ای رهبران دیبی و زمامداران فرهبگی جهان به مردم اعالم نماییاد  :پیاروی از پیاامبر خادا
سبب می شود ما خطرناك مرین راه در ظلّ اطاعت خدا لسان شود  ﴿ :و لقد أوحیبا إلی موسی أن
أسرِ بعبادی فاضربْ لهم طریقاً فی البحر یبساً المخااف دركااً و المخشای ﴾  ، 08ممارّد از هادایت
رسول خدا سبب می شود لسان مرین راه به صورت میه درلید  ﴿ :قال فإنّها محرّمة علیهم أربعین
سبةً یتیهون فی األرض فال مأس علی القوم الفاسقین ﴾ .

09

سیره ظلم ستیزی عیسای مسیح ( علیه السالم ) چونان پیاامبران دیگار در دیاوان الهای مضابوط
است  ﴿ :یا أیّها الذین امبوا كونوا أنصار اهلل كما قال عیسی ابن مریم للحواریّین من أنصاری إلای
اهلل قال الحواریّون نحن أنصار اهلل فَامبت طائفة من ببی إسرائیل وكفرت طائفة فأیّدنا الاذین امباوا
علی عدوّهم فأصبحوا ظاهرین ﴾ .

24

لنچه در پایان  ،موجه به لن الزم است این است كه هرگونه موسعه جهانی  ،خواه مجارت  ،خاواه
سیاست و خواه امور دیگر در پرمو صلح عادالنه جهانی جلوه می كبد ؛ وگرنه موساعه لن اماور ،
محصولی جز موسعه فساد و ناامبی ندارد و اساتقامت در راه خادا سابب نازول فرشاتگانِ مأییاد

 00ا سوره ابراهیم  ،لیه .2
 02ا سوره طه  ،لیه .50
 06ا سوره شعراء  ،لیه .14
 01ا سوره قصص  ،لیه .81
 08ا سوره طه  ،لیه .11
 09ا سوره مائده  ،لیه .56
 24ا سوره صف  ،لیه .10

خواهد بود و مجربه شیرین جمهوری اسالمی ایران از نتایج سحر صبر و پایمردی بارای برقاراری
صلح جهانی است  « :باش ما صبح دولتش بدمد » .
شهریور 1319
جوادی لملی
٭٭٭

