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 معاون نمایندة رهبری در هالل احمر کل کشور
 استان تهرانمیمدیر کل اسبق ادارة فرهنگ و ارشاد اسال

 مدیر حوزة علمیة ریحانه النبی شهرستان مالرد

 معاون پژوهش حوزة علمیة امام صادق کرج
 تاد حوزه و دانشگاهاس

 

صری كه ما در آن زندگی می  صر        ع ست كه ع شده ا صادف با دورانی  كنیم، م
شووود و همراه همه ك ، خصوووصووا نسوو  جوان     تحول ارتباطات نامیده می

باشد. وسای  ارتباطی و شبکه های اجتماعی عالوه بر محاسن، معایبی نیز       می
شوبهات مختلفی اسوت كه مخصووصوا عقاید نسو  جوان را دچار       دارند و آن، 
 كند.تشکیک می

به قلم روان و جوان پسوووند برادر گرامی      جناب آقای احمدی      این كتاب كه 
سخ می           شبهات پا سیاری از این  ست، به ب شده ا شته  شااهلل این   نگا دهد. ان 

 زحمت مقبول درگاه حق و باقیات الصالحاتی برای نگارنده باشد.  
 "ت االسالم والمسلمین فض  اهلل ذاكریحج"

مهندس احمدی را  نوشتة برادر ارجمند "مدار سعادت"و ارزشمند  كتاب وزین
 خواندم.

ین دمباحث پیرامون  این كتاب با بیان شیوا و زبان ساده بخش های مهم از
كنم می اسالم را برای نا آشنایان به دین اسالم فراهم كرده است. به جد عرض
ا نسبت كه خواندن این كتاب برای كسانی كه آشنایی به دین اسالم ندارند و ی

 به دین بدبین هستند مفید است.

ب به كتا افقهای روشنی از موفقیت و تعالی و رشد را با خواندن و تدبر در این
دهیم. دعای خیر این حقیر همواره همراه نویسنده خوانندگان عزیز نوید می

 معظم و مطالعه كنندگان عزیز خواهد بود.

"۵/9/96خادم اسالم و مسلمین محمد علی فتحی _ و من اهلل التوفیق "  
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 که باید این کتاب را مطالعه کنند:افرادی 

 

ا خواهش  خواهید بدانید این كتاب، برای شما مفید است یا خیر، از شممیاگر 

ر دیک از این شوورای  ه هیچكیكنم به جمالت زیر دقت كنید. در صووورتمی

ست. اما    شما وجود ندارد، نیازی به خواندن این كتاب نی رخی از اگر ب  زندگی 

ک این كتاب در  كنم كه خواندنكند، تضمین میمیآنها در مورد شما صدق 

 بهتری به شما خواهد داد و زندگی شما را پربارتر خواهد كرد:

    شده ام، یا اینکه م سالم  خواهم یبه تازگی عالقمند به مطالعه دربارة ا

 به شیوة علمِ روز با آن آشنا شوم،

  كنم،به خدا ضعیف شده است، او را ح  نمیكنم اعتقادم میاحساس 

 ا تروم و دانم به كجا میام، نمیاز جریان تکراری زندگی خسووته شووده
 كجا باید پیش بروم،

            ،شود ضاع بهتر  شه منتظرم تا او ست، همی ساخته نی ستم  كاری از د
 كسی از راه برسد و وضعیت مرا بهبود دهد،

 خواسووته و من راضووی  معتقدم كه خدا این وضووعیت مالی را برای من
 هستم به قسمت او،

 ن آروم و اگر بخوانم، به جمالت گذرد و من سووراغ قرآن نمیروزها می
 كنم،فکر نمی

   برم، خیلی چیزها باید بدسوووت بیاورم تا زندگی        از زندگیم لذت نمی 
 برایم خوشایند شود،

 كنم كنم و ح  میاحت و آسوووده زندگی نمیدرآمد خوبی دارم، اما ر
 ام،ی كه باید، نرسیدهبه جای

      توجه دیگران برایم بسوویار مهم اسووت، دوسووت دارم همواره توسوو
 دیگران تأیید و تمجید شوم،
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   قابتم، می ها م   همواره در حال ر به آن باالتر و  سووول  خواهم از دیگران 
 باشم،

 كنم،گیرم، معنویت خاصی ح  نمیمیخوانم و روزه با اینکه نماز می 

  دهد، به دنبال فردی هسوووتم كه كارم روی میهر بار كه مشوووکلی در
 سفارش مرا بکند و پارتی من شود،

      صاحب نفوذ ارت ستی با افراد  شوم بای باط برای اینکه در زندگی موفق 
 شوم،رسد كه به آنها نیازمند میبرقرار كنم، چون روزی می

 ران ام چه خواهد شد؟ وضعیتم در آینده مبهم و تاریک است، نگ   آینده
 هستم،فردایم 

 ،اوضاع مالیم خوب نیست، همیشه هشتِ من گروی نهم است 

 كجاست، دانم ایراد كار ازبا همسر و فرزندم ارتباط مناسبی ندارم، نمی 

 د دانم به چه كسوووی اعتما اند، نمیافراد زیادی پشوووت مرا خالی كرده
 كنم،

  قات حسووورت دیگران را می چه       اكثر او به آن ند و  چه دار به آن  خورم، 
 اند،رسیده

 دانم چه كنم،گیرم، نمیزنم، نتیجه نمیبه هر دری می 

 كردم،آمدم و زندگی نمیكاش به این دنیا نمی 

  حتی  كند وكنم تا اوضاع بهتر شود، اما هیچ تغییری نمیمیخیلی نذر
 شود،گاهی بدتر هم می

  اخته و آرامش اند  هخیلی دلهره دارم، همواره ترس بر وجود من سوووای 
 ندارم،

 خوانم، اما ح ِ انجام آنرا ندارمدارم نماز ب دوست. 

 



 

  مقدمه  
 كنند اطالعات دینی آنها كام  اسووت وافراد زیادی هسووتند كه تصووور می

صی، ارتباطی        شخ شکالت  سالم ندارند. وجود م ، نیازی به مطالعة مبانی ا
مبانی  اجتماعی و مالیِ فراوان در بین مسلمانان، نشان دهندة این است كه

 و رفتاری آنها نیاز به بازبینی و اصالح دارد. اعتقادی
ور تصور و برداشت بسیاری از مردم جامعه از اسالم، برداشتی سطحی و د       
ز از حقیقت اسووت. به زبان سوواده، اطالعات دینی مردم، اندک و گاهی نی 

اما  با ایمان و با غیرت، میاشووتباه اسووت. ما جامعة مسوولمانی داریم، مرد 
ت مین امر باعث اشتباها ست و ه از دینشان در حد كلی های مردم دانسته 

شود. حتی گاهی در بین قشر مذهبی نیز دیده شده كه برخی    بسیاری می 
سائ  خُرافی در بین آنان می ناآگاهی پاداش  شود و اَجر و ها باعث ایجاد م

 برد.آنها را از بین می
سلمان زیادی را می  شی بینیم كه از باطنی پاک برخوردجوانان م ای وهارند، 
ارند. اما داند و به دنبال معاشی حالل، گام بر می نیکو برای زندگی برگزیده

پیدا  میگیرید، مطلب و موضوووع محکوقتی سووراغی از اعتقاداتشووان می 
 ای نیاز نیست.كنید. گویی برای زندگی، مبنا و پایهنمی

ده انی سا هدف این كتاب، شناخت معارف اسالم بصورت نسبتاً جامع، با بی    
شناخت دین، مطالعة قرآن و بهر    ست. بهترین راه برای  ی مندهو امروزی ا

 باشوود. قرار نیسووت چیزی برخالف فرمودةاز كالم ائمة معصووومین )ع( می
ای بینید، شیوه ائمة اطهار و علمای دین بیان شود، آنچه در این نوشتار می  
شت از دین. در     ست نه در بردا شده    متفاوت در معرفی دین ا سعی  واقع 

امروز  اسوووت كالم خدا و معارف ائمة اطهار، با زبانی كه مورد توجه جوانان
  گردد. است، بیان

ستدالل      ك این شد. ا سالم با ست مرجعی برای اثباتِ دین ا های تاب قرار نی
ها و پر كردن جای بکار رفته در این نوشتار، برای قوت بخشیدن به شنیده   
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شنیده  سالم  خالی نا س   ها از ا ست. اگر چه برای ك صی از  كیا ه اطالعات ناق
 تواند بسیار مفید و قاب  استفاده باشد. دین دارد نیز می

سالم را ب  از آنجایی سراغ ندارم كه در آن، معارف ا صورت  كه كتاب جامعی 
خاص  ساده و خالصه و به زبان نس ِ امروز بیان كند و عاری از اصطالحات    

ن اجازه را الزم دانستم. اما دلی  اینکه ای و مشک  باشد، نگارش این كتاب   
ار را به خود دادم كه به حوزة دین و تبیین آن وارد شووووم و زبان نوشوووت      
سن     ست كه از یک طرف، بدلی  آنکه از   1۵دیگری را مطرح نمایم، این ا

سوووال همنشوووینی با علمای دینی و مطالعة كتب  20سوووالگی و بیش از 
سووتم و از طرف دیگر بدلی  حضووور آشوونا ه میاسووالمی، با معارف اسووال

ن ها بعنوان مدرس، با جواناهای فنی دانشووگاهچندین سوواله در دانشووکده
م آشوونا ی آنان دربارة اسووالهاهنسوو  امروز و مردم جامعه و افکار و اندیشوو

سهم خود را در    شده  صمیم گرفتم  شتنِ "ام. از این رو ت سوء   از میان بردا
شی از جامعه كه به   "تفاهماتِ شتری دار   بخ شگاهیان توجه بی ند، پیام دان
 ادا كنم.

یه   پای آ بات  های قرآن، در جای جای این كتاب وجود دارد و برای اث     ردّ 
ست          حقانیت این كتاب آسمانی نیز فص  مخصوصی در نظر گرفته شده ا

شود. همچنین از چهار    ستناد تلقی  فسیر  تتا ارجاعات به این كتاب، قاب  ا
 ه است.قرآن كریم، استفاده شد

ین اسوووت. از نظر بنده، كتابی به    های ما خالی   جای چنین كتابی در خانه    
شد تا   الجنانو در كنار كتابهایی چون مفاتیح هاهشک  باید در همة خان  با

آورند شان چیست و چرا به دعا رو میجوانان ما بدانند نقش دعا در زندگی
ست كنند. وجه دیگر    سی و چگونه باید درخوا شتار، ز  و از چه ك بان این نو

 های علم روانشووناسووی و موفقیت، در تأیید آن اسووت. آخرین یافته میعل
 های دینی، بیان شده است.آموزه



 

 البته چنین ادعایی نیسووت كه خواندن این كتاب، برای شووناختِ كام  و 
توان با میسووت. نه، چنین چیزی واقعاً امکان ندارد. اما جامع از دین كافی
هر  ه آنچه برای شناختِ دین الزم است در آن وجود دارد.اطمینان گفت ك

ه تواند موضووووعِ یک كتابِ تاز یک از عناوین ذكر شوووده در این كتاب می  
 ود.شباشد، همانگونه كه كتابهای بسیاری در این زمینه نوشته شده و می

 ودر این كتاب سعی شده است از بکار بردن اصطالحات و عبارات فلسفی      
تر، تری داشته باشد. برای مطالعة بیش   شود تا مخاطب عام  فقهی خودداری

الزمست به كتابهای تخصصی كه توس  كارشناسان و صاحبنظران نگاشته  
 شده است، رجوع شود.

دین  امیدوارم خوانندگان محترم پ  از مطالعة این كتاب به درک بهتری از        
را جهت  رهایی بخش اسووالم برسووند و نظرات، پیشوونهادات و انتقادات خود  
 یند.  تکمی  و اصالح، از طریق روشهای زیر برای برادر كوچکشان ارسال نما

 
 

 

 

 

سمینارهای    شما در یکی از  سعادت "به امید دیدار  كه امیدوارم در  "مدار 

 تمام شهرهای ایران برگزار گردد.

 امیر احمدی

 کارشناس ارشد الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

 و بهبود زندگی مدرس موفقیتو  سخنران
 

            info@faenho.ir                      ایمی : 

  www.faenho.ir                                 وبسایت: 

   t.me/faenho                             كانال تلگرام: 

 instagram.com/amirahmadi_59  اینستاگرام:
    aparat.com/faenho             كانال آپارات:     
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 دانیم كه وجود ما فق  محدود به جسووم نیسووت و اگر روح همه می      
ع آنچه وجود نداشووته باشوود، بدن ما با اشوویاء معمولی تفاوتی ندارد. در واق

صلی ما را می  سوار بر جسمِ مادی،    سازد، همان روحی كه هویت ا  ست كه 
دگی در جسوومِ فیزیکی نبود، روح ما توانایی زنكند. اگر در دنیا زندگی می

و  ای شوددنیا را نداشت و به همین خاطر است كه اگر جسم، دچار عارضه    
 د.بمیرد، روح نیز از دنیا خواهد رفت و به عالم دیگری وارد خواهد ش

ست )آیه   دم آسوره حجر( و این بزرگترین مدال افتخار   29روح ما از خدا
ال و ی تعالی دارد و قرار اسوووت در دنیا، مراح  كماسوووت. این روح، توانای

رشووود را طی كند تا با توانمندی و ظرفیت بدسوووت آمده، قادر باشووود در 
 مافوق دنیا به زندگی جاودانة خود ادامه دهد. میعال

سند كه می    شما بپر سکوت، بمانید یا ا اگر از  ینکه به خواهید در ناتوانی و 
شوق   ضای  شوید كه م ف داگونه توانید از آنجا اوج بگیرید و خیانگیزی وارد 

شدن در د  میشوید، كدام را انتخاب   شرفت و بهتر  رون كنید؟ تمای  به پی
ایم كه وجود دارد و این جزئی از سوورشووت ماسووت. ما فراموش كرده میآد

ت خداوند ما را برای بندگیِ خود آفریده تا به لذت و عشووق )بهشووت( دسوو
گی ما را به( و برای اینکه این امر سراسر زند  سورة تو  72و  21یابیم )آیات 

ست جز توجه و نزدیکی و تکیه به خداوند، و همة  اینها  فرا بگیرد، راهی نی
 با شناخت و پرستش راستین خداوندِ یکتا ممکن است.

ما را رشوووود       كه روح  چه  چک      میآن یا كو هد  قادات و    مید ند، اعت ك
گیرد. یک باور، مث  می سوت كه به مرور زمان در وجود ما شوک   باورهایی

تأثیر قرار می             حت  ما را ت ندگی  های ز مام سوووتون ید، ت هد و  باوِر توح د
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صمیمات و اعمال ما را جهت می  ست  ت دهد. باور به اینکه جهانِ دیگری ه
شوووود، راه و روش زندگیِ شوووخ  را و زندگی به همین دنیا محدود نمی

 ا تأثیرگذار است.كند و در تصمیمات و تعام  او با انسانهدگرگون می
صرفاً به موضوعات دینی و مذهبی خالصه      ، ردِّ پای باورها شود نمیباورها 

و  های شووخصووی، انسووانها و رواب ، درآمد و روزی، رشوود در زمینة توانایی
خ  كمال و بسیاری موارد دیگر نیز وجود دارد و هر یک باعث رفتاری مش

هتر ببهتری پیدا كنیم،  درک "باور"شووود. برای اینکه نسووبت به در ما می
شمند       سان هو سایت فناوری ان ست مقاالتی را كه در   قرار (faenho.ir)ا

 ام، مرور نماییم.داده

 مفهوم باور
د. سوووازندهند. تمام موفقیت ما را میباورها تمام لحظات ما را شوووک  می

. بطور زنند، از طرز رفتار ما تا كسوووب درآمد ما       تمام زندگی ما را رقم می   

 وآید ما بر می درونكه از  ای خبریجملهخالصووه، باور عبارت اسووت از 

شد كه     های ما را میالعملعکس شاید این كاملترین تعریفی با از  سازد. 

 ت.ستوان ارائه كرد. این تعریف شام  سه پایه و ستون بنیادیباور می

  ،جملة خبری 

  ،درون 

 .عکس العمل 

 جمله خبری

اندام ما بر اسوواس فرمانهایی كه مغز، از طریق سوویسووتم عصووبی مخابره   

كند. فرمانهای مغز بر اساس یک میدهد و حركت میكند، تغییر شک  می



 

. وقتی مغز شووودمیسووری اطالعات اولیه و در قالب جمالت خبری صووادر 

دهد كه چیزی برداشووته شووود و به دهان گذاشووته شووود، با این میفرمان 

اطالعاتِ اولیه اسووت كه من بایسووتی چیزی بخورم و این ماده، مناسووبِ   

بخشوود. میكند و یا به من لذت میخوردن اسووت و احتیاج من را برآورده 

شو، با این اطالعات    میوقتی مغز فرمان  صبحِ زود از خواب بیدار  دهد كه 

غیر از این نیست. چون بایستی قوانین اداره رعایت    ایهكه چاراولیه است  

دهد كه دسووتِ خود را میشووود و تأخیر صووورت نگیرد. وقتی مغز اجازه ن

درون آتش ببری، بخاطر این اطالعات اولیه اسوووت كه آتش، دسوووت را       

شووود. تمام اطالعات اولیه، قبالً، با روشووهای  سوووزاند و باعث درد میمی

ما جای گرفته اسووت و در هر لحظه فراخوانی و اسووتفاده   مختلف در مغز

 شود.می

 درون

صمیم    ییک ساختار ت ستقیم دارد و ما از رموزی كه در  به  گیری ما تأثیر م

 كنیم، ضوومیرِ ناخودآگاه ماسووت. ضوومیر  طور غیر ارادی از آن تبعیت می

دارد. رار تر از ضوومیرِ خودآگاه یا مغزِ هشوویار ما ق ناخودآگاه، یک الیه قب 

ضوومیر خودآگاه یا مغز هشوویار، همان اسووت كه در حال فرمان دادن به   

شید. شماست تا كتاب را ورق بزنید یا برای رفع تشنگی، یک لیوان آب بنو  

نید. اما   با پاهایتان قدم بردارید و آب را درون لیوان بریزید و نوش جان ك        

 رای آنکهضمیر ناخودآگاه، در واقع دستهای پشت پردة اعمال شماست. ب      

 آنرا ح  كنید، اجازه دهید برایتان حقیقتی را فاش كنم.

اگر شما نیز، در دستة بسیار بزرگ آدمهایی باشید كه احساس بدی نسبت 

كنند ترسشان را به عنوان   ای به نام سوسک دارند و یا سعی می   به حشره 

دیگری تعبیر كنند، این مثال برایتان كارسوواز اسووت. واقعیت اینسووت كه  
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آزارند و خطر و بیکهای موجود در منازل و یا انباری ما، كامالً بیسووووسووو

رسانند. پاها و شاخکهای آنها كامالً ایمن است    هیچگونه آسیبی به ما نمی 

توان قبول كرد، اینسووت كه احتماالً تمیز میه در مورد آنها كیو تنها چیز

 نیستند كه آنهم جای نگرانی ندارد.

شما   ست بگیرید و     خواهم، میحاال از  سکی را كه دیدید با د سو به  اولین 

توانید مینكنید؟ چرا اینکار را میطرف دیگر بیاندازید! آیا شوووما اینکار را   

دِ حانجام دهید؟ مغز شووما اطالعات درسووتی از من دریافت كرد و آنرا تا  

كه  خواهد به شما فرمان دهد زیادی معقول دانست و قبول كرد و حاال می 

شوید.  توانید به آن سوسک نزدیک انجام دهید. اما شما حتی نمی اینکار را 

 دلی  آن چیست؟

دلی  آن اینسووت كه مغزی كه این جمالت را عاقالنه و منطقی تشووخی  

شما اجازه ن     ست، اما آنکه به  شما صلة  میداد، مغزِ خودآگاه   10دهد به فا

سوووانتیمتری سووووسوووک نزدیک شووووید و به آن دسوووت بزنید، ضووومیرِ 

گاه گاهتان اسووت كه قدرتی به مراتب بیشووتر و بزرگتر از مغز خودآناخودآ

پذیرد، حتی اگر میو چیزی را ن شود نمیشما دارد. او به این زودیها قانع  

غز ماز دیدِ ضووومیرِ خودآگاه شوووما، كامالً منطقی باشووود. منظور از درون، 

 ناخودآگاه شماست.

 عکس العمل

دهیم، نه  در عم  انجام می  سوووت كه ما   های ما همان كاری    العم  عک 

توانیم انجام دهیم. در كنیم میخواهیم انجام دهیم یا فکر می كاری كه می

ساس فرمانی كه        ست. یعنی بر ا سمتِ قب  ا سمت، نتیجة دو ق واقع این ق

شمه          سرچ ضمیر ناخودآگاه )درون( ما  ست و از  شی از اطالعات اولیه ا نا



 

 دهد. میدر دنیای بیرون رخ  میگیرد، اقدامی
داریم، ناشی  میدهیم و هر عک  العملی كه ابراز میهر كاری كه ما انجام 

ه و از باورهای ما در مورد همان موضوووع اسووت. حتی باید بگویم، فرم چهر
صوووحبت كردن ما نیز، بازتابی از باورهای ماسوووت. تنها آنچه كه ضووومیر 

فرمان داده   اتوسووو  مغزِ آگاه م  تواند  میناخودآگاه دریافته و ثبت كرده،      
د تا شود، مگر اینکه انرژیِ بسیار زیادی توس  مغز خودآگاه ما مصرف شو     

 بر فرمانِ ضمیر ناخودآگاه غلبه كند.
؟ كنیم؟ چقدر اعتماد به نف  داریم   میزنیم؟ چقدر اخم  میچگونه حرف  

نه چشم  و خودگویی مثبت یا منفی داریم؟ چگو رویممیچقدر به فکر فرو 
گاه  می ند   میدوزیم و ن قدر لبخ به چ  میكنیم؟ چ با افراد غری نه  زنیم؟  گو

دی زنیم؟ و صدها حالت و عملکرمیكنیم؟ چگونه با خدا حرف میبرخورد 
 كند كه از ضووومیر ناخودآگاه ما صوووادر      میكه هر یک، از فرمانی تبعیت     

 نام دارد. "باور"و  شودمی
   ارند، دیینی وقتی باور تو نسبت به افراد غریبه اینست كه مردم، فهم پا
هستند، یا   خواهند از تو سوء استفاده كنند و دنبالِ برداشتنِ كاله تو   مییا 

سیار     شان ب صورت ناخودآگا   بیتو برای ستی، آنگاه رفتاری كه ب ه با ارزش ه
 آنان خواهی داشت، ممکن است برای خودت نیز متعجب كننده باشد.

 ست وقتی باور داشته باشی كه ثروت و منابع موجود در جهان محدود ا
، شوود میرسود یا توسو  افراد قدرتمند چپاول   میو به زودی به اتمام 

ود ختوانی حرص و نگرانی نداشوته باشوی و صورفاً به دنبال منافع    مین
 نباشی.

    قول  شنود و وقتی باور داشته باشی كه خداوند تمام حرفهای تو را می
ها ینغافر( و بخاطر هر یک، بهتر 60داده اسووت كه آنها را اجابت كند)

نی و كفرستد، زمان زیادی را برای گفتگو با خدا صرف می  را برایت می
 .گویی و مطمئنی كه به تو خواهد رسیدهر چه نیاز داری به او می
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العملهای ما شوویوة زندگی ما مسووتقیماً وابسووته به باورهای ماسووت. عک 

ست و ای      نتیجة شده ا ضمیر ناخودآگاهمان نهفته  ست كه در  ن باورهایی ا

سر بیرون می      شد،  ضوعی به آن مرتب  با مان آورد و فرباورها، زمانیکه مو

كنیم كه این، خودِ آگاهمان هسوووتیم كه      دهد. در حالیکه گمان می    می

 كنیم.اوضاع و احوال را مدیریت می

توانند ایجاد شووووند؟ میچگونه  و اندهاما باورها چگونه در ما شوووک  گرفت

سلماً برخی از باورهای قدی  سیاری از باورهای ما نادرست  میم دینی  اند و ب

گیری صحیح، بایستی در ضمیر ناخودآگاهمان قرار گیرد تا مبنای تصمیم    

د و باور دانیم انجام اعمال دینی بدون اعتقامیو عم  ما شود. همانطور كه 

 اعمال ما، نیّات ماست. ارزش است و مالکبیدرست، 

 باورها گیریشکل

 ب ق قسووومت در كه سوووتنده خبری عبارتِ مانه کرارت اصووو ح باورها،

 یگر،د عبارت به دهد.می ویر ما خودآگاه در ینبارا اما د،شوو داده توضوویح

 تکرار ما ذهن در ختلف،م شکلهای هب و بارها و ارهاب خبری، ایهجمل وقتی

 را گزاره و جمله نآ کرار،ت وییگ گردد.می اورب به تبدی  ،شووودمی مرور و

 كشاند.می ما روند یا ناخودآگاه ضمیر هب ما، هنذ یا ودآگاهخ ضمیر از

 گرفته، جای ما اخودآگاهن در االن مینه كه اورهاییب ساب،ح ینا اب خوب،

 آوریم!مین خاطر هب تکراری ما اصالً و شده؟ کرارت زمانی چه

 ک شوو ما رد اورب نوانع هب نچهآ ."شووده تکرار بله،" كه سووتا این پاسووخ

 ختلفم اشووکال به مطلب کی یادآوری هاسووال طی و مانز رورم هب گرفته،

ص   ن،آ تکرارِ و مدهآ بوجود ست. ن كوتاه دورة کی حا  هیچ دلی ، این به ی

 .آیدمین ما خاطرِ به تکراری



 

 شده  تولدم مذهبی یاهخانواد در كودكی دوران مانه از ست ا ممکن مثالً

 نیاز و راز خدا با ا،م مادر و پدر هك باشووویم یدهد روز هر و دائماً و باشووویم

 طلبند.می حاجت او زا و كرده دراز وا سوووی هب دسووت موارهه و كنندمی

نانی ا و کرارها ت این  باعث   داریم خود مادر  و درپ  به  نسوووبت  ام  كه  طمی

 باور، این و نیمك یداپ اورب داخ به هستیم، فولیتط در كهحالی در ،شودمی

 بگذارد. تأثیر ما عملکرد رب عمر تمام رد و شیند بن ام اخودآگاهن میرض  در

 هب  نیز آمده  دنیا  به  پرسوووتبت  ایخانواده  در كه  طفلی رایب اتفاق  همین

 دهد.می روی مشابه طور

 نبود، اریك  انجام  به  قادر  قتیو كودكی، وراند در ردیف سوووتا مکنم یا 

 و ایعرضووهبی چقدر تو" كه شوونیدمی خود اولیای زا را این ارهاب و بارها

 واقعم در را بریخ عبارت  ای  زارهگ ینا و "بدی!  انجام  تونیمین كاری  هیچ

 كردمی تکرار خود هنذ در و شنید می ادرشم و پدر زبان زا مدام مختلف

 و آوردمی یاد به آنرا نبود، كاری نجاما به قادر تفاقی،ا بصووورت هك بار ره و

 طرافیان،ا طرف زا کرارت ینا كرد.می أییدت خود در را "عرضووگیبی" وجودِ

 مورد زارةگ گرفت،می صووورت بار ره كه تأییدهایی زا و رونید نجواهای از

ست.  ساخته  تبدی  درتمندق باوری هب را نظر  او باور، ینا گرفتن درتق با ا

 خواهد می كه  بار  ره و ندارد  ار عرضوووگیبی و ناتوانی  زا رهایی  توان دیگر

 نیست. آن انجام به قادر هك است مطمئن ودخ درون رد دهد، نجاما كاری

هایی   زا دیگر یکی  حی م دهد، می شوووک   ما  ذهن رد را باورها   هك  مکان

سه  یا رورشپ و آموزش صی  ت وراند در ما ست. ا مدر  در را یزیاد زمان ح

 جغرافیا، و ریاضووویات و فارسوووی رسوووهاید از غیر و ایمگذرانده مدرسوووه

 تکرار رهابا كه مایهشنید مدرسه ادرك و معلمان رخیب زبان زا را هاییگزاره

  .اندهكرد تقویت ما هنذ در را اورب همان ار،ب هر و اندهشد

 شوید،می جامعه بارسر و شد خواهیدن موفق خوانیدن درس اگر 



 

  25ثمرات باورها /

  

 ست،ا ثروت از بهتر علم 

 شوند،مین زچی هیچ آینده رد خوانند،مین درس كه ییهاهبچ 

 كه ییهاهبچ و شود می حک هاهبچ ذهن در مگیه كه دیگر اورب صدها  و

 .سازدمی اامیدن آینده از کلیب را گیرندمی كمتر نمرات

 هر هاهنوادخا از بسوویاری اسووت. اهوارهم یا لویزیونت دیگر، ازسوو رباو منبع

 مدام و نشوووینندمی وارهماه یا تلویزیون ریالهایسووو و یلمهاف پای شوووب،

شابه  یهاهگزار  بد سم ر از كنند.می ریافتد فیلمها، البالی زا را کراریت م

 وفا بی و دیگر ایهعد  توانینا  و ایهعد  گیبیچاره  و نآ سوووختی و روزگار 

 مدام ینهاا همة عشق.  و ستن ب دل رایب نهاآ بودنن شایسته   و دمهاآ بودن

 وحشر اینکه بدون را بیننده ذهنِ و است دنش تکرار الح رد فتگوهاگ در

 كند.می یریزمهبرنا اشد،ب داشته خبر هم

 ام باورهای گیریشووک  در نیز اندهرفتگ را ما اطراف هك نزدیکی دوسووتان

ند.  ها  مؤثر های   و حرف ها  باور قال ا ما  به  ختلفم یها بصوووورت آن  داده نت

 تأثیر  این كند. می ایجاد  نیز ام  در را اورب  همان  کرارها، ت این و شوووودمی

 فرقان(. 28) كندمی اشاره وشنیر به نیز رآنق را العادهفوق

شن  از یکی شد، می سرعت  را باور گیریشک   كه ییهایچا س  بخ  ای اساح

 جملة یا گزاره انتقال ینح در كه یجانیه یا حساسا درق ره ست. ا هیجان

شد، ب باالتر ارد،د وجود خبری شتر  اور،ب گیریشک   در آن اثر ا  به ست. ا بی

 در دید،ش  و العادهفوق شوکِ  یک ثرا در باورها رخیب كه ست ا دلی  همین

 همراه شدید و عمیق حساسا با چون ار،ب یک مانه و شودمی ایجاد كسی

 رشکستو كسی، به عتمادا بخاطر هك سیك انندم كند.می باور تولید است،

  كند. اعتماد كسی به تواندمین دیگر اطرخ بهمین و شده



 

 توانمی اینکه دهد.می ما به یزن را نوید کی باورها، گیریشووک  در تکرار اثر

 ضووومیر در سوووازنده و درسوووت اورهایب رارگیریق رایب یوه،شووو مینه از

  اتفاقات   تأیید   و ثبت م تأكیدیِ   مالتج تکرار اب  رد.ك سوووتفاده ا ناخودآگاه،  

 ثابت اخودآگاهن ضوومیر هب توانمی اطرافیان، و خود مورد رد گذشووته خوبِ

ست  دیگری ةگزار كه كرد ست  در  و ودش  سابق  گزارة جایگزین تواندیم و ا

 كرد. قانع و متقاعد ایستیب را اخودآگاهن ضمیر اند.بپوش آنرا

جا  از ها   و ذكار ا درتق  هب  توانمی این یاری  رد.ب پی دعا  ظاهر  هب  از بسووو

 هب  و دانند می مردم تودة ارك  را مذهبی  ذكار ا و عا د خواندن  روشووونفکران،

 كرده ثابت امروز روانشوناسویِ   لمع حالیکه رد دهند.مین نشوان  تمایلی آن

 قدرتمند باورِ یک به نراآ درونی، احساسِ اب همراه جمله یک کرارِت هك است

ی     بد ند می ت تار ر در هك  ك م   عک  و ما  ف یا  الع  تأثیر  ما  برابر رد دن

 یک احسواسِ  دونب تکرارِ كه سوت ا الزم کتهن ینا ادآوریی لبتها گذارد.می

 اخودآگاهن میرض در زیادی تأثیر شد،با مذهبی ملةج یک گرا حتی عبارت،

 و زدن بل حال رد فق  و گویدمی چه نداند فرد هك معنی این هب  ندارد. ما

 ارزش فاقد هم ذهبیم لحاظ به كه ندچ هر اشد.ب جمالت یسر کی تکرار

 است.

 آنچه  معنی" دانسوووتن و گذاریتأثیر و بودن درسوووت احسووواسِ با وقتی

 نیز ما  ناخودآگاه   ضووومیر بپردازیم، تأكیدی   جمالت تکرار به  ،"گوییممی

مانیکه   امر این كند. می پذیری تأثیر  به  شوووروع بارت  ز بارت  یک  ما،  ع  ع

شد،  بخشقدرت سیار  جملة مانند شود.  ترساده  با  اهلل" كام ِ و قدرتمند ب

 از بزرگتر نیرو، هر از بزرگتر اسووت. بزرگتر خداوند كه معنی این به ،"اكبر

 فارسووی زبان با هكیكسووان یبرا شووود. توصوویف آنکه از بزرگتر و عام  هر

 بیان فارسوووی بصوووورت تواندمی جمله این كنند،می برقرار بهتری ارتباط

 قدرتمندتر خداوند" اینست: كندمی استفاده همواره نگارنده كه آنچه شود.
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 شما  برابر در را كوه شود،  تبدی  باور به اگر جمله این ."ست نیرویی هر از

 آورد.می در زانو به

 دینیاعتقادات 

راد به شود، ذهنِ بسیاری از افكه از اعتقادات دینی سخن گفته میمیهنگا

نها رود، در حالیکه ایمیسوومتِ نماز خواندن و رعایت حجاب و مشووابه آن 

، نه پایه شود میثمره و نتیجة اعتقاداتِ درست است و فروع دین محسوب    

ا م اخودآگاه  و اعتقادِ دینی. اعتقادات دینی، یعنی همان كه در ضووومیر ن      

هد. هر دو فرمان می شوووودمیجای گرفته و برای انجام هر كار، فراخوانی   

جام كاری باز كند یا از انست كه ما را به انجام كاری وادار میاعتقاد، باوری

 امییندارد. ممکن اسوووت من نماز بخوانم و روزه بگیرم، اما اعتقادات د   می

 ضعیف باشد و در زمانهای الزم، رضایت خدا را در نظر نگیرم. 

 ن خواهید جنسووی را به فروش برسووانید كه تاریخ مصوورف آمیه كیزمان

شما مانع اینکار       ست، اعتقاد دینی  شته ا از  ایه. چون جملشود میگذ

شما   ضی به اینکار نیست و اگر خدا ر  میدرون، به  ضی  گوید كه خدا را ا

 داد.  بركتی ندارد و حتماً ضرری به مراتب بیشتر خواهم نباشد، آن پول

  كشد كه فالن میكند و خ  و نشان میهنگامیکه فردی شما را تهدید

ما از ضووومی   كار را خواهم كرد و تو را زمین می  باور دینی شووو ر زنم، 

ه فرسوووتد كه وقتی خدا با من اسوووت و او را ب      ناخودآگاهتان پیام می    

سیبی به  تواند میاو تکیه دارم، هیچ قدرتی نام و به سرپرستی گرفته   آ

 احزاب( و آن فرد، بندة حقیری بیش نیست. 3من برساند )

 د پولی ایهد، نتوانسوووتایهوقتی نیاز شووودید مالی دارید و به هر دری زد

تان         هان كسوووی در گوشووو ناگ ید و  كه فردی را    میفراهم كن ید  گو



 

دهد و با آن فعالً مشکلت را برطرف كن، می ایهشناسم كه پولِ بهرمی

بقره(  279زند كه این كار، جنگ با خداست ) میباور دینی شما نهیب  

 و حاصلی جز پشیمانی و بدبختی ندارد.

     سینِ دیگران قرار شود و مورد تح ست دارد كه دیده   وقتی دختری دو

 ورت وبیند كه بسوویاری از خانمها این نیاز را با آرایشِ صوو میگیرد و 

گوید كه می اشیكنند، باور دینمیجلب توجهِ مردان هوسووران ارضووا 

ن نور( و ای 31خدا اجازة جلب توجهِ ظاهری در جامعه نداده اسوووت )         

 نیاز را بایستی از راههای درست، برآورده كرد.

 د و كسووی شووروع به بدگویی از فردی ایههنگامیکه در جمعی نشووسووت

ست و ن    شما نی سخ دهد، باور دین ند توامیمیکند كه در بین  شما  پا ی 

ست      می گوید كه این كار درست نیست و مانند خوردن گوشت مرده ا

 حجرات( و تأثیر بدی در روان شما خواهد گذاشت.  12)

شود می كه در آرامشِ درونیِ فرد مؤثر است، باعثهر اعتقاد، در عین حالی
سیر حرك شک  گیرد كه این عام ، اهداف و   میای در درون آدانگیزه ت م

شووود. اعتقادی كه از دهد و موجب حركت در راهی ویژه میرا شووک  می
 پشوووتوانة قوی برخوردار باشووود، خواهد توانسوووت كه از دانة روح، درختی

را در مسیر  در هر شرایطی صاحبشتواند میاستوار بسازد و این روحِ قوی 
ی هاهشاخ اصلی حفظ كند. اركان این اعتقاد در اسالم، اصول دین است و     

 دهد.این درختِ مستحکم را فروع دین تشکی  می

 اصول دین

كلی عبارتند از:  بندیتقسوویماصووول دین یا همان مبانی اسووالم در یک  

ست )عدل و     "توحید، نبوت و معاد" شترک ا كه در تمام ادیان توحیدی م

امامت نیز زیر شوواخة توحید و نبوت اسووت(. آنچه كه یک فرد را در جرگة 
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سلمانا  ست، اعتقاد و باور     مین قرار م سالم آوردن او شانة ا دهد و در واقع ن

قلبی او به اصوول دین اسوت. باور به یکتایی خداوند، رسوالت پیامبر و روز    

قیامت. اگر هر یک از این سووه ركن را نگاه كنیم، خواهیم دید كه هر یک، 

 و هیچیک قاب  نادیده گرفتن نیست. شودمیدیگری را موجب 

ردگار تو  را باور كردی، درخواهی یافت كه پرو     اشید خدا و یگانگ  وقتی وجو

یی را به حکِم عق  و منطق، حتمًا برای هدایت بندگانش، راهها و هدایتها            

دفِ خلقت قرار داده است تا گمراه نشوند و مسلماً زندگی این دنیا بعنوان ه   

و مح  پاداش و عِقاب اعمال، بسووویار ناكافی و كوچک اسوووت و هدفمندی 

 ند كه زندگی دیگری پ  از این دنیا برقرار باشد.كمیخداوند حکم 

ستی از          ستند. هر ك  بای صی و غیر قاب  تقلید ه شخ صول، كامالً   این ا

ی مسیری كه مناسب خود اوست، به باور توحیدی برسد و به نبوت و زندگ   

ما نمی     یاورد.  مان ب به ا     پ  از مرگ ای كه  قادات كسوووی را  و توانیم اعت

فالن  من مطمئنم كه "تقلید كنیم. مثالً بگوییم:   اطمینان كام  داریم نیز   

ه خدا بعالِم به حقیقت رسیده است و حاال كه به خدا اعتقاد دارد، من هم   

همان به . اگر هم به زبان این را بگوییم، در ضمیر ناخودآگا"شوممعتقد می

آن باور نخواهیم داشوووت و مطابق آن رفتار نخواهیم كرد. اگر شوووخصوووی 

گیرم ست، من هم االن تصمیم می  وستِ من شناگر ماهری  چون د"بگوید: 

 ، مسلماً چند جرعه آب، "كه شناگر باشم و در قسمت عمیق شیرجه بزنم     

 نوش جان خواهد كرد. شناگر شدن نیازمندِ وقت گذاشتن، تالش كردن و   

  دقتِ نظر است، همانطور كه رسیدن به باور توحید نیازمند اینهاست.
ست كه ن  توان با تقلیدِ باورهای دیگران، به چیزی به نام باور میواقعیت این

صول دین تبعیت        سیدن آنها به اعتقادات و ا شاید بتوان از روشِ ر سید.  ر
كرد و همان راه را رفت، اما در هر حال باید این راه را رفت، تا رسید. تقلید 



 

ست، چون دیگر ن    صحیح نی شد.  تواند میاز عقیدة دیگران  اعتقاد واقعی با
 یده یعنی آنچه كه تو در درون به آن رسووویده باشوووی و در ضووومیر        عق

 ناخودآگاهت جای گرفته باشد. 
ست. ای        شده ا ساخته  شک  تقلیدی  سیاری از عقاید ما از كودكی و به  ن ب
یاری امر، شاید كمک كننده باشد، اما كافی نیست. نشانة آن اینست كه بس

ر د ما صووادق اسووت. اگاز جمالتی كه در ابتدای كتاب عنوان شوود، در مور
باورهای دینی ما صوووحیح و محکم باشووود، هیچ ترس و اندوهی به ما راه         

خوریم، میترسیم و غصه   میبقره( و اگر مسلمانیم و در زندگی   62ندارد )
 م.ایهست كه اعتقاداتمان را تقلید كردبه این معنی

 میالی  علبرای اینست كه با ارائة د آیدمیمطالبی كه در قسمتهای آینده 
ینی دو از درون، به باورهای  ایهو منطقی به شما كمک كند بصورت ریش   

 است. برسید. اگر اینکار انجام شود، مهمترین هدف این كتاب برآورده شده

 خدا شناسی

هان و               که ج یان اسوووت. این هان گار ج به پرورد باور  قادات،  نای اعت  زیر ب

پدید آورنده بوجود آمده و تصووادفی نیسووت. تمام موجودات، توسوو  یک 

ک سیارات، كهکشانها، جانداران، حشرات، گیاهان و همه و همه، توس  ی     

 .وجود باشعور خلق شده است و او در حال اداره و تدبیر جهانیان است
ش     سالم و هو سته به عق   یار مطالبی كه در این بخش خواهد آمد، تنها واب

هیچگونه پیچیدگی در آن نیسوووت. دالیلی كه  اسوووت، تا آنرا درک كند و
ین دالی  اسووت و تر، از مشووهورترین و سووادهآیدمیبرای اثبات وجود خدا 

 .سازدمیدقت و مطالعه در آن، ضمیر ناخودآگاه انسان را قانع  میك
و  شودمیبرای اثبات وجود خداوند تشریح  "برهان"دو دلی  و به اصطالح 

ان زرگترین اشووکاالتی كه به آن وارد شووده، بیقب  از مطرح سوواختن آن، ب
 دهد.میرا پاسخ  ایهگردد، تا مطمئن شوید هرگونه ایراد و شبهمی
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 برهان نظم
ی به توانند اتفاقمی، كه نسوووتیی منظم بسووویارهاهجهان دارای مجموع

ش          شند. جهان ما ن شته با شعوری دا شند، و باید ناظم با  ان وجود آمده با
ندة وجود نوعی   نده،         ده خاب كن فاقی كور. این انت نه ات خاب اسوووت،  انت

 خداست.

 ایرادات مطرح شده

آن  گویند، سووواعت به    مید. مثال ای دهمثالهای زیادی در این مورد شووونی     
د، حال ای نداشته باش  یم قبول كنیم سازنده توانمیكوچکی طوریست كه ن 

آن ز ایم قبول كنیم كه ك  جهان با عظمتی بسوویار بیشووتر  توانمیچطور 
 ای نداشته باشد؟ بتواند سازنده

شده، طوری كه می         سته  شیء دان صیت ذاتیِ  صو توان با در برهان نظم خ
جه مطالعة یک شیء گفت كه منظم است یا خیر. در حالی كه نظم را با تو

ست خارج شیء. یعنی رسیدنِ یک    كنند و هدف چیزیمیبه هدف تبیین 
نیسووت كه بتوان با مطالعة مجموعه به یک هدف )یا نرسوویدن آن( چیزی 

مجموعه تحقیقش كرد. به عنوان مثال، چشوووم، منظم اسوووت، زیرا تمام      
ته   نار هم قرار گرف ند     اجزای آن طوری ك كه بتوان ند  ند "ا را چ. ولی "ببین

شم قلمداد ن  "شنیدن " شم یک  میرا هدفِ چ كنیم؟ اگر چنین كنیم، چ
ر به اگر چشم، قاد  مجموعة منظم نخواهد بود، زیرا قادر به شنیدن نیست.  

نایی نیز نبود، می  عه بی بدانیم، چون توانسوووتیم آن را مجمو به   ای منظم 
ای خوبی قادر است در جای خود باقی بماند و از هم نپاشد و سیستم رگه    

 توانمیالتی سلولهایش را تغذیه كند! اصال در چه ح  تواند میآن به خوبی 
ی زلزله نیز هدف   گفت كه چشوووم، یک مجموعة بی نظم اسوووت؟  یا برا      

 دیگری معین كنیم و آنرا منظم بخوانیم.



 

. اگر شوووودمیبرهان نظم به شوووکلی دیگر، در قالب احتماالت نیز بیان        

ه ك از میمونها با یک ماشوووین تایا بازی كنند، احتمال دارد            ایهدسوووت 

سلما نمی       شود؟ م سپیر نتیجه  شک توان میشود. پ  چطور  مجموعه آثار 

شت جهانی   سیار بزرگتر و پیچیده انتظار دا ست، بتواند بر ا  تركه ب ساس  ا

ز اتفاق به وجود آید؟ شکی نیست كه اگر احتمال تشکی  چنین تركیبی ا   

. ولی از شود میجهان را محاسبه كنیم، عددی بسیار بسیار بسیار كوچک     

ن را؟ آتوانیم بگیریم؟ بعید بودن وقوع  می ایهكوچکی این عدد چه نتیج   

 هرگز! 

 كنید جز این اسوووت، هم اكنون آزمایشوووی كنید. تعداد كافی میاگر فکر 

در )كارت تهیه كنید. آنها را از یک تا یک میلیارد شوووماره گذاری كنید             

یکی را  ه مای  باشید بیشتر( و بعد از بین این یک میلیارد كارت،  كیصورت 

مال بیرون            كه احت مد  عددی بیرون آ ید؟!  جب نکرد ید. تع بیرون بکشووو

 میلیارد بود! چطور چنین اتفاق بعیدی رخ داد؟  آمدنش یک در

شکلی كه   شت، احتمالش دقیقاً به اندازة اح میدر مورد جهان، هر  تمال دا

ز بود. پ  داشتن چنین شکلی، از لحاظ احتمالی اصال چی   میحالت فعلی 

عجیبی نیسوووت، همانطور كه اتفاق افتادن چیزی كه احتمال آن، یک در        

نبود و  آن( در آزمایش ما بود، اصوووال برایمان عجیب میلیارد )یا توان هزار

 )خدا( نداشت.  ایهكنندنیاز به عام  توجیه

 پاسخ و توضیح

واضح است كه فهمیدن و درک كردن نظم حاكم بر جهان هستی، نیاز به    

سوف بزرگ غربی، برهان نظم      سفی ندارد. امانوئ  كانت، فیل ستدالالت فل ا

ساده  داند كه باید با میین دالی  وجود خدا ترلم ین و قاب  تررا یکی از 

بیند گردش میاحترام از آن یاد كرد. آنچه یک انسووان عادی، از هسووتی  
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سیاری       بی ست و ب شب ا شید و گذر متناوب روز و  وقفة زمین و ماه و خور

شمندانه در این پهنة گیتی، زندگی و حیات را    هاهپدید صورت هو یی كه ب

ها )مثالً الیة ازن( خلق نشوووده بود، هر    دهند كه اگر یک  میتداوم   ی از آن

 توانست نظم حاكم بر زمین بهم بخورد.میلحظه 

ست ا        ست. نظم عبارت ا ساده ا سیار  سان از نظم دارد، ب ز دركی كه یک ان
 كنند و هدف مشوووخصوووی را   میاز اجزاء كه در كنار هم كار     ایهمجموع 
شوووابه و كه اتفاقات م را ایهتوان هدف مجموعمیآورند. چگونه میبوجود 

سانی را ارائه   شیء همی   مییک سؤال برد؟ در منظم بودن یک  ن دهد، زیر 
 از اجزاء را به یک نتیجة تکراری و همیشوووگی    ایهكافیسوووت كه مجموع   

 كند.میرساند و نیازی را برطرف می
از  ایهدر مثال مطرح شده از چشم، از آنجاییکه به اعتراف ایشان، مجموع    

نار ه  ت اجزاء ك ند هم قرار گرف جام      ا یدن را ان م  د ند، و موجود  میو ع ده
یازمند نمث  انسووان بایسووتی ببیند تا بتواند حركت كند و اصوووالً   ایهزند

دیدن اسووت، همانطور كه نیازمند شوونیدن و بو كردن اسووت، پ  خالق   
شمندانه، تمام نیازهای او را   س   میهدفمندی دارد كه هو سته و ان ان را دان

 در بهترین شک  آفریده است. 
ص  قوانین طبی   ست یعمثال زلزله، ارتباطی به نظم ندارد. این رویداد، حا

ی درونی زمین ها هكه خداوند در جهان قرار داده و از فع  و انفعاالت الی        

شود و ممک       شود میایجاد  سان  سارت به ان ست باعث خ ن . زلزله ممکن ا

 د. اینکه زلزله خسووارت بزند یا نه، در تحت ارادةاسووت احسوواس هم نشووو

 خداسووت، اما اگر قرار باشوود روی دهد، بر اسوواس قوانین طبیعی كه خدا 

 خلق كرده است، بوجود خواهد آمد.



 

. از رخدادهای هماهنگ و هدفمند اسووت ایهنظم حاكم بر جهان، مجموع

صبح كه از خواب بر   سمان جستجو   میآیا هر روز  كنیم تا میخیزیم، در آ

ام ببینیم امروز صبح، خورشید از كدام سو طلوع كرده است؟ آیا شب هنگ     

اهد پرسوویم: امشووب دیگر چقدر طول خومیاز خود  رویممیكه به خواب 

 ایهكه ما شاهد آن هستیم، مجموع  میكشید تا هوا روشن شود؟ خیر، نظ   

شک  قب  در ح      ست كه همواره و به همان  شمندانه ا ال از رویدادهای هو

 ی باشد.تصادفی و اتفاقتواند میتکرار شدن است. این نظم و تکرار ن

ستاره  سوف و مدت آن را       اكنون  سوف و خ سان قادرند زمان دقیق ك شنا

شوود؟ میدر كائنات نبود، این كار امکان پذیر  میمحاسووبه نمایند. اگر نظ

 وسعتروز انسان به  به شوند و روزمیی جدید كشف هاهو منظوم هاهستار
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سووولمان دین، برخی از اعمال و كردار برای فرد مبا اعتقاد به اصوووول       

ین اشووود كه ثمره و نتیجة باورها و اعتقادات مذهبی اوسووت و به الزم می

سلماً هیچ عالِمِ بی میشک ، نمود پیدا   ست كه به م كند. م وفقیت عملی نی

به وظایف              بدون عم   مان واقعی،  یک مسووول كه  هم برسووود، همانطور 

 نیست.اش، مسلمان كاملی دینی

صو        شه و تنة آنرا ا شبیه كنیم، ری سلمان بودن را به یک درخت ت ل اگر م

واهد بود. . اگر این دو جزء مهم نباشد، درختی هم در كار نخ سازد میدین 

برسوویم، بعد از  ایههم قاب  برداشووت نیسووت. اگر بنا باشوود به میو ایهمیو

ا فراهم میوه ر یی بوجود آیند كه شرای  تغذیه و رشدهاهتنه، بایستی شاخ

 .سازدمیی درخت مسلمانی را فروع دین هاهنماید. شاخ

اری كاریم، بایسووتی از آن نگهدمیبطور خالصووه، هنگامیکه بذر توحید را 

كنیم تا ریشوووه دهد. ما در حال بنا نهادن یک درخت تنومند هسوووتیم.           

شه را بزرگ    سان ری ساقة تنوم سازد می ترمو تنه را محک تراعتقادات ان ند . 

ها را هسووتند و آن هاهیی خواهد داشووت كه نگهدارندة میوهاهدرخت، شوواخ

 كنند.میتغذیه 

. برای رسوویدن به چنین سووتیاین میوه، همان پاداش و لذت زندگی ابد



 

بایستی بذر حقیقت شناسی را در قلب خود بکاریم و در جستجوی  ایهمیو

دل همة انسانها  . در ست یحقیقت باشیم. یکی از وجوه حقیقت، خداپرست  

گرایش به آفریدگار وجود دارد و پاسوخ مناسوب به این نیاز درونی، ریشوه    

 . سازدمیرا  میاعتقادی آد

 فروع دین

كه عبارتند از: نماز و روزه، حج و  شود میمورد عملی  10فروع دین شام   

جهاد، خم  و زكات، امر به معروف و نهی از منکر، تولّی و تبرّی. وظیفة     

شته             ستی دا سبت به آنها درک در سیم و ن شنا ست كه این موارد را ب ما

ساد    شیم. هر كدام از این موارد، مفاهیم  دارند و البته بکار بردن آنها  ایهبا

صورت نیاز، كار   ست و جای نگرانی ندارد. در بخش   نیز در  ی هاسختی نی

 .شودمیبعدی، هر یک از این موارد توضیح داده 

سمان    میتما صراحت در كتاب آ ی مواردی كه در فروع دین وجود دارد، به 

ست كه خداوند، انجام آنها را از ما خ     ست و نمایان ا شده ا سته و  ما بیان  وا

شووکی نیسووت كه اجرای آنها به نفع ما و زندگی ماسووت. وقتی به مرحلة  

 ورسووویم، خواهیم دید كه موارد مختلفی از حالتها      میاجرای فروع دین 

ستورات دینی را    آیدمیمتنوع بوجود شرای    ست اجرای د با  كه ممکن ا

 آنها برویم؟ میابهام مواجه سازد. آیا بایستی به دنبال درک و فهم تما

 تقلید
ند،       میهر یک از ما، برای اینکه تکلیف خود را در تما      بدا موارد و حالتها 

ین داشته  ای دربارة هر یک از فروع دنیازمند این است كه مطالعة گسترده  
شد. بعنوان مثال   ست كه نماز و  با ستی      در قرآن آمده ا سافر بای شخ  م

بصورت شکسته انجام گیرد. حاال ممکن است شما هر روز برای انجام كار       
به خارج از شهر بروید و نماز ظهرتان را در آنجا بخوانید. از یک طرف شما   
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حال فاصووله  روید و از طرف دیگر، درمیمسووافر نیسووتید، چون برای كار 
سته         شک صورت  ستید. اینکه بجا آوردن نماز، ب گرفتن از مح  اقامتتان ه
شود، نیاز به اطالعات كاملی دارد        ستی كام  انجام  ست یا بای شما وظیفة 
كه البته بدست آوردن آن كار سخت و دشواری نیست، اما موارد مشابه در   

ی ندارید. زندگی شما آنقدر هست كه برای هر یک، فرصت تحقیق و بررس    
از طرفی الزم نیسوووت حتماً خودتان به آن دسوووت پیدا كنید. در اینگونه 
موارد كافیسووت فردی كه تحقیقات و مطالعات گسووترده داشووته و در این 

 مورد به تخص  رسیده، شما را راهنمایی كند.
كنیم. زمانی  میدانیم از دیگران تبعیت  میما همواره دربارة هر آنچه كه ن    

خواهیم به میكه ویم و از درمان خود آگاهی نداریم، زمانیشمیكه مریض 

كه یک رشووتة ورزشووی را   میفراگیری هنری جدید مبادرت ورزیم، هنگا

 ه در یک رشوووتة دانشوووگاهی    ك یكنیم و یا زمان  میبرای آموختن انتخاب  

و از مهارت یا  رویممیشویم، به سراغ افراد اه  فن   میمشغول به تحصی    

ها كنیم. تمام سووعی ما اینسووت كه به آنچه آن میاطالعات آنها اسووتفاده 

 آنها  گویند گوش فرا دهیم و عینًا رفتار كنیم تا به هدف خود كه قباًل        می

 ، نائ  شویم.اندهرسید

شوید. اگر چه        سرماخوردگی  ساده مث   صور كنید كه دچار یک مریضی  ت

واقعی مرض و تجویز داروی مناسووب الزم مراجعه به دكتر برای تشووخی  

ما برخی فکر   تًا منجر به چند قرص و         میاسوووت، ا های كنند كه این كار ن

و بدین لحاظ، گاهی بدون مراجعه به دكتر آنها را          شوووودمیداروی رایج 

كنند. مثال فوق همانند اینست كه قسمتی از لباس شما میتهیه و مصرف 

گردد و شووما برای خواندن نماز بایسووتی به نجاسووت )مث  خون، ...( آلوده 

آنرا برطرف كنید. در این حالت نیز مراجعه به دسوووتور متخصووو  احکام 



 

دانند كه برای خواندن نماز باید لباس نمازگزار پاک میالزم است، اما همه 

 دهند.میباشد و بخوبی بدون مراجعه به متخص  شرع، آنرا انجام 

ضی     سی دچار مری صور كنید كه ك  و عالئم آن برای فرد شود  میمبه اما ت

رجوع كنید ممکن اسووت  تانعادی، قاب  تشووخی  نباشوود. اگر به حافظه

 اندهردافرادی را به خاطر آورید كه در این حالت به چندین دكتر مراجعه ك

مار و اتفاقاً هر دكتر نیز تشوووخی  و تجویزی جداگانه داده اسوووت. فرد بی

شووخی  تجز این ندارد كه به  ایهارچ شووودمیوقتی با این وضووع روبرو 

 داند عم  كند. میدكتری كه آنرا بهتر از بقیه 

ست میه او انجام كیكار ست و همه آنرا تأیید  تردهد در كنند، میین كار ا

اما جالب اسوووت كه وقتی پای مسوووائ  مبهم شووورعی )مانند نحوة انجام  

 گردد و به رأی خودمی، هر شوخصوی صواحب نظر    آیدمیمعامالت( پیش 

قاً    میدهد و پیروی از متخصووو  امر را الزم و واجب ن  میحکم  فا ند. ات دا

 ممکن اسووت در آن مورد خاص نیز نظر مراجع تقلید با هم متفاوت باشوود

شت( اما ما مکلف   ستیم  ه)چه اینکه در مثال باال نیز این اختالف وجود دا

 ترمعال انتخاب نماییم كه   كه از ابتدا، مجتهدی را بعنوان مرجع تقلید خود   

شکالی هم وجود          شان ا ستور ای شد و در عین حال اگر در د سایرین با  از 

داشت، به لحاظ شرعی، گناهی به گردن ما نیست. بدین صورت مطالعات      

 گسووترده و كنکاش در كتابهای فقهی و دینی مختلف برای یافتن جزئیات

م های یک عالِ   یافته  احکام شووورعی، نیاز نیسوووت و به راحتی با تبعیت از       

دینی، به مقصووود خواهیم رسووید، همانطور كه سووراغ متخصوو  ورزشووی، 

 .رویممیتغذیه، پزشکی و بازاریابی 

ستفاده از علوم     صول دین آمد، اگر چه عق  ما به ا همانطور كه در بخش ا

از یاد برد كه نباید رسد، اما  میدهد و منطقی به نظر میافراد خِبره فرمان 

یک عالم دینی، تنها در فروع دین درست است. به این معنی كه   تبعیت از 
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و پژوهشووی یک متخصوو  اسووتفاده   میهای علتوانیم از یافتهما تنها می

 اعتقادات كسوویاز توانیم كنیم تا امور خود را ح  و فصوو  نماییم، اما نمی

كه به او اطمینان كام  داریم نیز تقلید كنیم. عقیده یعنی آنچه كه تو در          

 درون به آن رسیده باشی و در ضمیرناخودآگاهت جای گرفته باشد.

 نماز

ا خدا بنماز، جلوة زیبایی از سالم انسان به خداست. نماز، لحظة عشقبازی     

رورِ و زمان كُرنش در برابر عظمت خالق اسووت. نماز، لحظة شووکسووتن غ  

ست. پروردگار یکتای   سان در مقاب  پروردگار ا ر اختیار ه همة قدرتها دكیان

ست و همة دا  سانی         یرایاو ست ان سته نی شای ست. آیا  ها مدیون بخشش او

 كه همة ذرات وجودش، محتاج و وابسووته به خداسووت، در برابر خالق خود

از  را سجده كند؟ به عظمت و بزرگی او اعتراف نماید و پیمودن راه درست  

 او بخواهد؟

 16نماز، یکی از مهمترین فروع دین اسووت و اقامة آن بصووورت صووریح در 

ست. نمازهای واجب مسلمانان در       شده ا وبت ن ۵آیه از قرآن، دستور داده 

یاد خدا )     میهود( انجام   114) بازداری   14گیرد كه هدف از آن  از  طه(، 

سلوب ( با آداب و ا17عنکبوت( و ادای وظیفه )لقمان  4۵كارهاى ناپسند )

 یکسان و مشترک است.

پیامبر اسوووالم نماز را بعنوان سوووتون دین معرفی كرده اسوووت. سوووتون، 

ساختمان        ستونهای یک  ست. اگر  شدن یک عمارت ا مهمترین عام ِ برپا 

برداشووته شووود، دیگر سوواختمانی وجود نخواهد داشووت. نماز نیز مانند    

، دارد. نمازبرپا نگه میكه مسوولمان بودنِ یک شووخ  را  سووتیسووتونهای

 تأثیرات مختلفی در زندگی دنیا و همچنین در زندگی آخرت ما دارد. 



 

 تأثیر نماز در زندگی دنیا

فرض كنید رئی  جمهور كشوووور، شوووما را مورد لطف خود قرار دهد و از 

شنود و      شما را ب شما   شما بخواهد كه هر روز با او تماس بگیرید تا صدای 

ی تماس كه حسوووش نیسوووت، یه وقتایی پیامک        برا"در پاسوووخ بگویید   

یت           "زنممی ها قامی، این ن ب  چنین م قا ما در م معرفتی و بیبه نظر شووو

شخ        بی سفانه بعضی ا ست. اما متأ سلمًا غیر قاب  قبول ا اص ادبی نیست؟ م

ز جمنم، من، خدایى كه "گوید: میدهند. خدا میهمین پاسووخ را به خدا 

 14) "و به یاد من نماز بخوان من خدایى نیسووت، پ  مرا پرسووتش كن 

كه او   ایهخواهد كه با نماز خواندن یادش كنی و با شووویو        میطاها( از تو   

، ح  گویی كه برای نماز خواندنمیدوسووت دارد، با او حرف بزنی، اما تو 

خوانند، اما در دل میه نماز نكیو حالش را ندارم، اما به یادت هستم. افراد

 كنند.میبرخوردی با خدای مهربان آنرا قبول دارند، چنین 

شود، ح      ستی انجام  ست كه اگر به در تی بزرگترین اثر نماز در زندگی این

 4۵) سوووازدمیاگر كه فرد، مرتکب خطا هم شوووود، او را از زشوووتیها دور 

 بقره(. 1۵3و  4۵رساند )عنکبوت( و در امور زندگی به او یاری می

نماز خواندن در زندگی انسوووان باعث یاد خدا و توجه به منبع قدرت و             

و  شووودمی. با هر بار خواندنِ نماز، این توجه تکرار شووودمیمعنویت جهان 

تازه          ناخودآگاه، اعتقاد به خدا را در خود  بار،   میضووومیِر  كند. گویی هر 

ابد و یمیپاک و زالل از معنویت شستشو  ایهضمیر و روح انسان در چشم
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 دعا کردن 

ست كه خدا كاری به كار     میافرادی به من        شان این صور نان آگویند ت

گویند یمكند و برخی نیز پا را فراتر گذاشووته و میندارد، توجهی به آنان ن

نان توجهی ن      عای آ به د ها     میخدا  باهلل(. آن ند )نعوذ كه هیچ   میك ند  گوی

و بدبخت    اند هدهد، بدبخت به دنیا آمد      میروی ن شوووانیدر زندگ تغییری 

. این افراد دعا اندهكنند. آنها به نوعی ناامیدی و یأس رسوویدمیهم زندگی 

 د.نكردن را بلد نیست

ی و داند و نه به قوانین راهنمایكه نه رانندگی می سوووتیشوووبیه آن فرد

 كند، مشوکلی برایش میرانندگی آشوناسوت. هر موقع در خیابان رانندگی   

خ  جوی آب     میرخ  یا دا هد.  خت       مید به در یا  تد،  با     میاف یا  ند و  ز

این چه "زند كه میكند. در این هنگام فریاد میخودروهای دیگر تصووادف 

ساعت در اون، راحت رانندگی كنه و هم میدنیاییه كه آدم ن ش به تونه یه 

 ."خورهمیمشک  

صور   گیرند. ببرای آنان دعا كنند تا نتیجه  كنند كه دیگران بایدمیبرخی ت

به  كنند كه حتماً بایسووتی سووراغ یک دعا نوی  بروند تا او میبرخی فکر 

سراغ     صی را بیاموزد. افراد  رمّال  آنان دعا كردن را یاد دهد و دعای مخصو

 كنند.میروند و شبیه همان راننده عم  میروند، سراغ افراد سودجو می
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رود كه میدانیم. حتی برخی یادمان دعا كردن را نمیبسیاری از ما، شیوة   
م، قبالً ایهكنیم هر چه تا بحال بدست آوردمیبایستی دعا كنیم و فراموش 

سته بودیم. برخی از ما دعا     شکلی از خدا خوا شیوة   كنیم، اما همانمیبه 
شته را ادامه   ز حدود دهیم و انتظار داریم تغییری رخ دهد. ما امیغل  گذ

 كنیم. شویم و به این ترتیب به خود ظلم میمیی رد اله
ه خواهید بدانید توجه خدا ب   میگوید: اگر مییک مثال جالبی هسوووت كه  

ظر شووما چقدر اسووت، ببینید در لحظة برخورد با گناه، چقدر خدا را در ن 

شوید، میگردانید و منصرف  میگیرید. اگر بخاطر رضایت خدا از آن رو  می

ن سووعادت را یک به یک به رویتا درهاینیز با شووماسووت و  بدانید كه خدا

شته از منطقی كه در این     شود. گذ شکال  بیانخواهد گ  وجود دارد، یک ا

د هم نیز در آن هسووت و آن اینکه خدا آنقدر مهربان اسووت كه اگر او را یا

شید كه             شنیده با شاید  شهور را  سی م ست. حدیث قد شما نکنید، به یاد 

 فرماید:میخداوند 

شتاق   میاگر آنان که از درگاه من روی برتافتند " ستند چقدر م دان

 "سپردندمیآنان هستم، هر لحظه از شوق، جان 

هتر ما همواره نیازمند این هسوووتیم كه دعا كنیم. دعا ما را به شووورای  ب         

ی در كند. دعا كردن به این معناست كه من باور دارم هر بهبود میهدایت 

رد نظر را شرای  مو تواند میگیرد و او میزندگی من، با كمک خدا صورت  

 برایم مهیا كند. 

 دعا کردن از منظر قرآن

 خداوند دربارة دعا كردن بندگان در قرآن فرموده است:

         و هنگامى كه بندگان من، از تو در بارة من سوووؤال كنند، )بگو:( من



 

كه مرا مى         گامى  به هن نده را،  عا كن عاى د پاسوووخ    نزدیکم! د ند،  خوا

تا راه            مى یاورند،  به من ایمان ب پذیرند، و  ید دعوت مرا ب با گویم! پ  

 بقره( 186یابند )

 گویند! نمىخوانند، به دعوت آنها پاسووخ مىرا كه غیر از خدا و كسووانى

آنها همچون كسووى هسووتند كه كفهاى )دسووت( خود را به سوووى آب 

گشووواید تا آب به دهانش برسووود، و هرگز نخواهد رسوووید! و دعاى مى

 رعد( 14) كافران، جز در  گمراهى نیست

   کبّر تمرا بخوانید تا )دعاى( شووما را بپذیرم! كسووانى كه از عبادت من

 غافر( 60شوند )مى ورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخمى

فسوویر در این آیات چند نکتة كلیدی دربارة نحوة دعا كردن وجود دارد: )ت

 نور(

 «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»استجابت دعا وعده الهى است.  -1

 «کُمُ ادْعُونِیقالَ رَبُّ»خداوند، از ما خواسته كه به درگاه او دعا كنیم.  -2

ید اسوووت. چون خداوند    دعا در هر جا و در هر وقت كه باشووود، مف       -3

 (فرماید: من نزدیک هستم. )فَإِنِّی قَرِیبمى

 دوام است. ةنشان« اجیب»ئمى است، نه موسمى. استجابت خداوند دا -4

مه چیز      -۵ خدا ه که  ف     را مى با آن عا كردن وظی مّا د ند، ا ماسوووت.    ةدا

 )فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی(

 مِنُوا بِی(وَ لْیُؤْرسد كه همراه با ایمان باشد. )دعا آنگاه به اجابت مى -6

 یست.جز خدا به سراغ دیگران نروید كه از غیر او هیچ كارى ساخته ن -7

 ءٍ()الیَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَیْ

 )ادْعُونِی( در دعا فق  خدا را بخوانیم، نه خدا و دیگران را در كنار هم. -8

سِِ            -9 ست. )كَبا صوّرات و خیاالت باط  آنها شرک مردم، ت سرچشمة 

 (إِلَى الْماءِ ... وَ ما هُوَ بِبالِغِهِكَفَّیْهِ 



 

  113موارد تکمیلی /

  

ست پر بر مى    -10 صانه خدا را بخواند، با د ست خالى هرك  خال  گردد. د

ست. )لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِ    شتن به خاطر توجّه به غیر خدا ... وَ ما دُعاءُ  برگ

 (الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَالل

ه نشووانة آن اسووت ك داند، ولى دسووتور دعا خداوند نیازهاى ما را مى -11

 درخواست ما آثارى دارد. )ادْعُونِی(

 « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ»اى نیست. بین دعا و استجابت هیچ فاصله -12

 ى رشد و هدایت است. )لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ(دعا، وسیله -13

ساس ن بیاز آنجاییکه خداوند حرف  صراحتاً  میا همیت ازند و در این آیات 

ست،     شیوة آن و وعدة اجابت آنرا به ما داده ا توان دریافت، میدعا كردن، 

جود وآنچه برای به اجابت رسیدن دعای ما الزم است، در این آیات    میتما

 توان مهمترین دلی  اجابت نشووودن دعا را در سوووهمیدارد. بهمین خاطر 

 بخش خالصه كرد:

صالً  -1 شکایت كردن از ا مین "دعا" اینکه ما ا ضاع  كنیم و فق  در حال  و

 ،ستیو احوال هستیم و ناراحتیم كه این چه وضع

نداریم و از سوووِر          میوقتی دعا   -2 ند  قدرت خداو به  م   كا مان   كنیم، ای

 كنیم،می ایهناچاری زمزم

كنیم، اما برآورده شدن آنرا وابسته به فالن شخ  یا فالن اداره دعا می -3

 .رویممیها و به این ترتیب، سراغ زمینیدانیم می
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 ودرسوتی یا نادرسوتیِ بسویاری از نکات اخالقی همچون راسوتگویی           
و  بندوباری، ظلم  بیدروغ، امانتداری و خیانت، غیبت و تهمت، فسووواد و        

ود به عنوان اصولی واضح و مسلم وج    میستم و غیره، در ذات و وجدان آد 
دارد. هیچک  نیسووت كه خیانت را محترم بشوومارد و دروغگویی را ارزش 

گران دانند كه تهمت زدن كاری ناپسند است و ظلم به دیمیبداند. همگان 
سالم ن      ست كه دین ا ضیح نی یز عاقبت خوبی ندارد. بدین لحاظ نیاز به تو

شمه از ذات آد    سرچ شمارد و پیروان خود   دارد، آنها میكه  ا از ررا حرام ب
 انجامشان منع نماید. 

گویم ابعاد از امور اخالقی جنبة كامالً شووخصووی ندارد یا بهتر ب  ایهاما پار
ص    شخ سئلة       اشیاجتماعی آن بر جنبة  شاید آنچه كه از م ست.  غالب ا

برای مسووتحکم نگه داشووتن رواب  و   شووودمیمطرح  "حقوق همسووایه"
، به شوووودمی. آنچه دربارة حجاب گفته باشووود میاسوووالامنیت در جامعة 

اب  امنیت روانی جامعه برگردد و هر موضوووعی كه به نوعی در جامعه و رو
 است. گذارتأثیرانسانی در آن، 

ضوع بخاطر          شده و این مو سپرده  سائ  اخالقی، به فراموش  سیاری از م ب
یی دربارة هاهعدم توجه ماسووت. اگر بدانیم پیامبر بزرگوار)ص( چه توصووی 

، شاید در رفتارمان تغییر ایجاد نماییم. اگر بدانیم بسیاری اندههمسایه كرد 
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شوونویم، ممکن اسووت غیبت تلقّی  میزنیم و میكه  ایهاز حرفهای سوواد
 صحبت كنیم.  تربا احتیاط میشود، شاید ك

 مفهوم گناه

د. ایهشد یا ورزشی جهانی انتخاب   میفرض كنید برای مسابقات المپیاد عل 

ه شما  مسلماً این ظرفیت و توان شما بوده كه باعث انتخابتان شده است. ب    

گز شما كه شش ماه فرصت دارید كه آماده شوید. در این مدت هر اندهگفت

شید یک مر     میرا به حال خود رها ن شده با بی كنند. اگر عضو تیم ورزشی 

صورتی كه به تیم    ایهبهمراه مجموع شرده و در  سته   میعل تمرینات ف پیو

اهند داد. از نمونه سؤاالت به شما خو ایهباشید یک استاد راهنما و مجموع

ما اتغذیه شما، خواب و استراحت شما، تمرین شما و ... تحت كنترل است      

ه كار كند یا به زور شووما را وادار بمیدر عین حال كسووی شووما را زندانی ن

رف مربیان یشان شوید. هر آنچه از ط  هاهنماید تا مجبور به انجام توصی مین

صیه   شما نیک      شود میتو ست و  شما ه دانید كه عم  بمیبرای موفقیت 

 گویند جز صالح و خیر نیست. میآنچه آنها 

شما بعن       صه بود. حال بیایید فرض كنیم  شبیه ق سیار خوب! تا اینجا  وان ب

صی    شکار برخالف تو سابق هاهورز ذا غه ی مکرر مربی، چند دقیقه قب  از م

. به شب قب  از امتحان خواب كافی نداشتید میخوردید یا بعنوان نخبة عل

ود. ب؟ مسلم است كه خوب نخواهد شودمینظر شما نتیجة عملکردتان چه 

 د زیرا:ایهشد میكرد، شما مرتکب گناه ورزشی یا عل ایهاگر بشود مقایس

 ،برخالف نظر مربی عم  كردید 

  نتیجة مطلوب نرسید.عمداً باعث شدید كه به 
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سریعاً جبران كرد و باز        شتباهات را  سیاری از اینگونه ا ست ب البته ممکن ا

هم به نتیجة مطلوب رسوووید، اما فراموش نکنید كه جبران كردن، معموالً   

 نیست.  ایهكار ساد

ارش به این مثال برای تبیین مفهوم گناه بود. همانکه بسوویاری از ما از كن 

سانی   شویم و میسادگی رد   یمان ادانیم كه به آن میاثر آنرا فق  برای ك

 دارند.

ن آنچه به عنوان گناه برای ما تعریف شووده، همانهاسووت كه خالق وجودما 

را  آنرا مانعی برای حركت و كمال ما دانسووته اسووت. همان چیزهایی كه ما

دارد. همان كارهایی كه اگر چه ممکن اسوووت میاز رسووویدن به هدف باز 

كند، از صووورت طبیعی میاما ریشووة وجودمان را سووسووت  جالب باشوود، 

ه هیچ وجه بنماید. اثر گناه میو روحمان را دچار تغییر  سووازدمیدورمان 

ما بر        به خود  که  ما نیسوووت. بل ك  میخارج از وجود  ما را  ه گردد و وجود 

 كند.میبرایمان عزیز است، متضرر 

 وسواس

با نوعى احساس اجبار یک فکر، احساس یا حركت مکرر است كه  وسواس،  

ست. بیمار،  متوجه  و ناچارى ذهنى و عالقه به مقاومت در برابر آن همراه ا

 خود بوده و نابهنجار بودن به شووخصوویتعادی بودن آن رفتار، نسووبت غیر

 كند.میآنرا احساس 

پذیرد و می. اسالم وسواس را ن  ست یوسواس از نظر اسالم بسیار غیر منطق   

تعیین كرده است. مثالً اگر كسی در شستن دستها       حتی برای آن جریمه 

چرا كه  .وضوی درستی بگیرد  تواند میهنگام وضو وسواس داشته باشد، ن     

شد،        ست بک ستش آب بریزد و د شرعی اگر بیش از دو بار روی د به حکم 
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رویة وضووویش باط  اسووت و این یعنی جلوگیری از وسووواس و مصوورف بی

 نیز گناه است.رویة آب یا اسراف بیآب. مصرف 

ست كه ابتد      شدن لباس نج ، تنها كافی شده، برای پاک  ا یا اینکه گفته 

شود و در نهایت، یکبار    ست )مث  خون، ادرار و...( برطرف  لباس  عام ِ نجا

 "یدنسه بار آب كش  "را زیر آب گرفت و فِشُرد. بدین لحاظ رسمِ نادرستِ    

احکام شوورعی، . جالب اسووت كه در كندمیفق  ح ِ وسووواس را تقویت 

كند( میه زیاد شک  كیشخصی كه دچارِ وسواس است را كثیرالشکّ )كس      

نامند و همواره در بیان احکام شووورعی، شوووکِ چنین كسوووی را معتبر می

س مین شک  كیدانند. مثالً ك كند، كثیر میه در تعداد ركعات نمازش زیاد 

 .شودمیالشک خوانده 

ست، اما     سواس به تنهایی گناه نی شود )مث  ند توامیو صرف   باعث گناه  م

حاظ روحی آزار      بی به ل یة آب(. از طرف دیگر، شوووخ  را  هد،  میرو د

 .آیدمیبطوریکه خودِ او نیز از این شرای  به تنگ 

 درمان

سی دچار نوعی كام      ست و ن  شخ ِ وسوا تواند میگرایی در یک موضوع ا

ستی       شک  نیز بای صور كند. برای رهایی از این م از همین راه آنرا ناق  ت

خواهم كام  و   میوارد شوووود. فرد بایسوووتی به خود بقبوالند كه اینبار ن      

نق  باشوود و بطور ارادی تصوومیم بگیرد كه آن را به شووک  معمولی و  بی

بیند  میناق  )از دید خودش، نه از دید عامه( انجام دهد. كم كم وقتی          

را دارد، كه شوووک  معمولی و ناق  )از دید خودش( آن نیز همان ویژگی      

 كند كه نیازی به كام  گرایی نیست.میضمیر ناخودآگاهش باور 
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