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  مقدمه
 از ریـ غ شـوند  یمـ  مطـرح  مـا  محفـل  در کـه  یمطـالب  و موضـوعات  است قرار

 که جهت آن به نه. شود یم عنوان حوزه کیکالس محافل در که باشند یموضوعات
 قـدر  به که جهت نیا به بل میباش داشته کیکالس روند به یمنف نگاه نکرده يخدا
 از يا گوشـه  و شـود  یم پرداخته ها آن به) تیکفا حد از شیب يموارد در و (یکاف
  .میبردار را آن ما تا ماند ینم نیزم مقدس، میگل آن

 را یموضـوع  م؛یبپـرداز  کیکالسـ  ریغ و یسنت ریغ يدیکل يموارد به است بهتر
 اسـتارت  نقش اصطالح به هم و است یخال آن يجا هم که میده قرار بحث محور

 باشـد  یباب بخورد، درد به زین موضوعات و مباحث گرید رد و باشد داشته يدیکل و
  .کرد نگاه زین گرید ابواب به آن پنجره از بتوان که

 ای شود؛ گذاشته گفتگو به یاصول و یاساس يزهایچ االمکان یحت است نیا بر بنا
بـستر  در ،یبررسـ  و قیـ تحق سـبک  و متـد  دستکم ای و باشد يابتکار موضوع خود
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  یهمگـ  جلـسه  ياعضا و میا نشده موفق کامالً آرمان نیا در دیردت یب. باشد ابتکار

  .است یبزرگ قیتوف خود م،یبرو شیپ تیموفق از يدرصد با میبتوان اگر میدار باور
 بـه  مقاالت صورت به ای و کتاب صورت به آن محصول یگاه که (یاصل جلسه

 بـا  بشـ  5/11 سـاعت  تـا  5/5 سـاعت  از شـنبه  پـنج  يروزها) شود یم داده تیسا
 دشـوار  یعلمـ  بحـث  ساعت 6 تحمل شود، یم ارزبرگ آزاد کامالً تیماه و صورت

 یمـ  تحمـل  قابل هم باشد تیرسم بدون و یروح يآزاد با و یخودمان اگر اما است
 آن جلـسه  از يعضو که باشد يزیچ مباحث موضوع اگر ژهیو به نیریش هم و شود

  .آورد محفل به و افتهی را
 موجـود  نیزتـر یگر تیمـسئول  حـال  نیع در و موجود نیرتریپذ تیمسئول انسان

 و موضوع تیماه اگر. کند یم تحمل یسخت به را یرسم يها برنامه و کارها است
 فـارغ  بودن »فیتکل« حالت از یعنی باشد یرسم ریغ آن، صورت و شکل دستکم ای

 از یکـ ی در کـه  را يا مـسئله  راسـتا  نیهمـ  در. شـود  یمـ  تحمل قابل تر شیب باشد
 یکی: اورمیب جا نیا در شد، بحث محورش در جلسه کی تنها و شد یسربر تحلقا

 داشـت،  یچرائ و چون و پرسش احزاب، سوره 72 هیآ امیپ و یمعن باره در اعضا از
ـ آ در امانـت  از مراد: کرد عنوان شب آن حلقه در  یعلـ  االَمانـه  عرضـنا  انّـا « هی

 االنسان حملها و منها واشفقن حملنهای اَن نیفاب والجبال واالرض السموات
  : دارد قرار هم کنار در پرسش سه واقع در ست؟یچ »جهوال ظلوماً کان انّه

  ست؟یچ امانت از مراد -1
ـ آ اسـت  حـد  چـه  تـا  »الجبـال  و واالرض السموات« عبارت شمول -2  شـامل  ای

  باشد؟ یم زین واناتیح و جانداران
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 انّـه «: ریاخ جمله اما است انانس از دیتمج مقام در هیآ رسد یم نظر به ابتدا -3
 شـود  ینمـ  معلـوم  باالخره. دهد یم دیشد نکوهش کی از خبر »جهوالً ظلوماً کان

  نش؟ـ؟ودب جهول و ظلوم لیدل به ای گشته امانت دار امانت ازشیامت لیدل به انسان
 ن،یزمـ  و آسمان مخلوقات؛ عالم در که است »امانت« نفس همان امانت از مراد

 یامـانت  تعهـد  چیهـ  و نـشدند  ریپـذ  امانت کدام چیه چرنده و ندهخز دشت، و کوه
 بـه  ها آن به را يزیچ توان یم نه و رندیپذ یم امانت عنوان به را يزیچ نه ندارند؛
 گرید يآهو به را يزیچ یآهوئ هرگز باشند آن حفظ متعهد که سپرد امانت عنوان

 هـم  و ریپذ امانت هم هک است انسان تنها. برعکس و است سپردهن :امانت عنوان به
 بـه  يمـوارد  در چـون  و. است بشر یستودگ و ازیامت ۀجنب نیا و. است سپار، امانت
 انـسان  هـر  در بـودن  ظلـوم  صـفت  و توان است، ظلوم کند یم انتیخ امانت همان
 اجـازه  کـرده  مهـار  را مـذکور  صفت یاله تیهدا و نفس کنترل با ها یبعض هست

 یمـ  بـر  و برکنـده  خودشـان  ذات از را آن یبرخ یحت و برسد تیفعال به دهند ینم
  .اندازند

ـ  هـم  اسـت  افتیدر قابل جهت دو از باره نیا در جهول صفت: جهول ـ ترد یب  دی
 دقـت  امانـت  سـپارش  در کـه  یکس هم و است جهل بر یمبتن انتیخ نام به يزیچ
  .کند یم يزیآم جهل کار کند ینم

 نیرتریپـذ  تیمسئول انسان« ۀجمل از امر بدو در که تناقض آن يمعنا است نیا و
 انیـ م در یتناقـض  واقـع  در کـه  »اسـت  موجـود  نیزتریگر تیمسئول حال نیع در و
 سـخن  ،افـراد  تـک  تک نه »انسان نوع« باره در که مذکور هیآ امیپ مانند و ستین
 نـوع  انیم در ،دارد امانت قیمصاد و موارد به که ینگاه در و ممتاز را او دیگو یم

  . ندیب یم ار یدگیوهکن انسان
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 است سپار امانت و ریپذ امانت انسان فطرت: است »تهیشخص دو« موجود انسان

 آن يمعنـا  بل دهد ینم امانت به یتیاهم) است یوانیح روح همان که (او ةزیغر اما
  .فهمد ینم را

 تیمـسئول  شـدت  بـه  او زهیغر اما است ریپذ تیمسئول انسان فطرت طور نیهم
 یشکُ زهیغر به »راهبان« ای »هیمالمتّ« مانند که خواهد ینم ما از اسالم. است زیگر

 ها یخواه خود میکن جادیا زهیغر و فطرت انیم یاعتدال خواهد یم ما از م،یبپرداز
  .میکن کنترل را زهیغر يها يسر خود و

 امـا  اسـت  زهیـ غر هیـ عل بر شدت به و يفطر کامالً ک،یکالس یعلم جلسه کی
 تـر  تحمـل  قابـل  را آن و آورد یم فراهم را عتدالا آن ،یخودمان و آزاد جلسه کی
 یاجتمـاع  نظـام  در کیکالسـ  روش و الزم خـود  يجـا  در کدام هر البتّه. کند یم

   .دارد ضرورت
 مـصداق  کننـد  یم ریتفس »تیوال« به مذکور هیآ در را امانت که ها ثیحد آن

  .دارند نظر در را امانت به انتیخ سترگ مصداق زین و امانت، ياعال
ـ  مـذکور  هیـ آ ریتفس درباره ها هینظر گرید  کعـب  يهـا  شیسـرا  از و هـوده  یب

ـ ق و عکرمه مانند مسئول ریغ افراد و منبه بن وهب مانند یهودانی و االحبارها  اده،ت
  .است شده یناش

 را ساعته 6 یعلم جلسات تحمل یچگونگ تا آوردم فشرده حد در را باال مطلب
  .باشم کرده یمعرف) فراوان ذوق و شوق با هم آن(

 وقـت  نه که میدار ساعته سه و دو، ک،ی يها جلسه زین هفته يروزها گرید در
 بـه  ای و ها شهرستان از یگاه و دارد مشخص ياعضا نه و موظف حضور نه و نیمع

  .شود یم لیتشک یاتفاق طور
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ـ ا ام شده معتقد ساله نیچند تجربه با اما ستیچ گرانید نظر دانم ینم  گونـه  نی

ـ  وقـت  تنهـا  یموضـوع  یگاه دارد، ضرورت آزاد موضوعات با آزاد، جلسات  کی
  .انجامد یم طول به جلسه نیچند یگاه و ردیگ یم را جلسه
 م،یالـرّح  الـرّحمن  اهللا بسم ترجمه ایآ: شد مطرح پرسش نیا جلسات از یکی در

 ثیحـد  بـه  مراجعه با است؟ کامل و حیصح »مهربان و بخشنده خداوند نام به« به
ـ  بـر  عالوه که آمد شیپ يدار دامنه بحث آمده آن محور در که یهائ  یبررسـ  کی

 یمـ  جـاب یا را یشناسـ  جامعـه  بستر در مهم بس یاجتماع کاربرد کی يلغو صرفاً
  .کرد
 ولّـوا  وحـده  القرآن یف ربک ذکرت اذا و«: دیفرما یم اسراء سوره 46 هیآ

 یمـ  ادیـ  یانگگـ ی به قرآن در را پروردگارت که یهنگام و :»نفوراً ادبارهم یعل
  .گردانند یم بر يرو تو از یرمندگ و رمش حالت با آنان یکن

 الـرّحمن  اهللا بـسم « ،آن نـزول  شـأن  زیـ ن و هیـ آ نیا مراد: دیفرما یم هم ثیحد
  :نیا بنابر. است »میالرّح
 یمـ  پرستان بت دنیرم موجب که نهفته گزاره نیا در یمعن از يعنصر کدام -1
  .است شده
   است؟ نهفته آن يها واژه از کی کدام کاربرد و یعنم در مذکور عنصر -2
   هست »میالرّح الرّحمن اهللا بسم« يکجا در یگانگی و دیتوح یمعنائ بار آن -3

  شد؟ یم مشرکان دنیرم موجب که
 »اهللا الّا اله ال« ،هیآ نیا مراد میکرد یم گمان نبودند ها ثیحد و ثیحد اگر -4
 مینـ یب یمـ  یشگفت کمال با اما . است دیتوح در اسالم یاصل و حیصر شعار که است
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 بـه  نه بوده »میالرّح الرّحمن اهللا بسم« بر رمش، حد تا مشرکان دیشد تیحساس که

 چه؟ يبرا و چرا. »اهللا الّا اله ال«
ـ  از پرسش نیا به پاسخ است یهیبد ـ دق شـناخت  منـد ازین سـو  کی  اهللا بـسم « قی

 بـه  اسـت  یجـاهل  عرب ۀجامع ناختش ازمندین گرید يسو از و ،»میالرّح الرّحمن
 عـرب  شـرك  یژگیو آن شناخت و بود جامعه آن در که ي »شرك« تیماه ژهیو

 ریپـذ  بیآس »اهللا الّا اله ال« از شیب »میالرّح الرّحمن اهللا بسم« قبال در را خودش که
  .است نشده یبررس و بحث کنون تا که یموضوع. دید یم

   .شود یم میتقد راستا نیا در جزوه نیا
  

  .يقمر 5/8/1429) ع(سجاد امام الدیم سالروز
  .یشمس 17/5/1387

  يرضو یمرتض
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  یجاهل عرب جامعه و سمیتوتم
  

 نشان است گذشته خیتار تینیع در چه آن :یاجتماع شرك و يعباد شرك
 شـرك  و يعبـاد  شـرك : اسـت  بـوده  نوع دو مشرکانه، باور و شرك که دهد یم

   .یاجتماع
  

 نظـام  و باشند مشرك شان پرستش و عبادت در تنها یمردم اگر :يعباد شرك
 شـان  شـرك  باشـند،  نـداده  سازمان خود یشرک يباورها اساس بر را شان یاجتماع

 گـر ید و هـستند  مـشرك  پرسـتش  در تنها شمردم و يا جامعه نیچن. است يعباد
 درون و یاجتمـاع  حقوق ،يا خانواده حقوق ،يفرد حقوق لیقب از (شان یستیز ابعاد

ـ القبا نیب ای الملل نیب حقوق ،يا جامعه  ازات،یـ امت ت،یریمـد  ت،یـ ترب اخـالق،  ل،ی

  »الرّحمن« ةواژ تک کاربرد 12
 يگـذار  انیبن شرك آن اساس بر) یاجتماع طبقات باالخره و... و استیر و استیس
  .است نشده نهینهاد و

 يباورها از دیترد یب ،يفرد و یاجتماع ابعاد همه زین يا جامعه نیچن در گرچه
  .است »شدن نهینهاد و يانگذاریبن« در بحث کنیل. بود خواهد ثرمتأ مشرکانه،

ـ ا بـر  آن شـدن  نـه ینهاد و شرك هیپا بر یاجتماع امور يگذار انیبن ـ پا نی  بـا  ه،ی
 جامعـه  هـر  در: گـر ید انیـ ب در و. دارد فرق اجتماع، درون در شرك شدن نهینهاد

 جامعـه  دابعـا  از یکی زین شرك يعباد شرك در شود؛ یم نهینهاد شرك مشرك،
ـ  یاجتماع ابعاد همه یاجتماع شرك در اما. ابعاد گرید فیرد در شود یم  بـر  یمبتن

  .ابعاد از يبعد نه است هیاول یۀپا ،شرك و است یاجتماع شرك
 بـه  بـاور  و سمیـ توتم ن،یزمـ  آن در تیحیمـس  ورود تـا  ونـان ی در: مثال باب از
 آن در شـرك . یمـاع اجت شرك نه بود يعباد شرك قالب در ار،یبس متعدد انیخدا

 انیـ بن شـرك  اسـاس  بـر  یاجتماع ابعاد اما بود شده نهینهاد و دار شهیر بس جامعه
  .است قیدق و مهم اریبس اصل، نیا که بل نکته نیا. بود شدهن يگذار
 شـد؛  ینمـ  میتنظ انیخدا فیوظا و نظام مطابق ،...و ازاتیامت حقوق، ونان،ی در 
 عهـده  بـه  را جهـان  یعیطب و ینیتکو يکارها) مثالً (ینیمع سازمان کی در ها اِلهه

ـ ز حقوق و فیوظا و کارها زین یانسان اجتماع و افراد گرید طرف در. داشتند  یستی
  .کردند یم میتنظ و نییتع را خود

 يخـدا  فقـط  شـد،  یم پرستش اش مجسمه و بود جنگ يخدا که »آرس« یحت
 شود حاضر بشرها رزم دانیم در تا رزمنده و جنگنده يخدا نه بود جنگ عتیطب
 شـد،  انیـ ب که يریپذ ریتأث همان اساس بر گرچه. کند نییتع را جنگ سرنوشت و

  .داشتند او از ياری چشم نبرد دانیم در انیجنگجو یگاه



   13 عرب جامعه و سمیتوتم
 داشـت  وجـود  زین رقابت ینوع ها انسان و انیخدا انیم یحت ونانی سمیتوتم در
: گفتنـد  یم برسند بهار به یخوش و یخوب به توانستند یم زمستان فصل در اگر مثالً

 نـوردان  کوه که یوقت اروپا اتیادب در هم هنوز. میشد روزیپ سرما يخدا بر امسال
 يجـا  ،يجا در. میشد روزیپ ارتفاع يخدا بر: ندیگو یم کنند، یم فتح را يبلند ۀقلّ

ـ ا از يعنصر است، ونانی مهم ریاساط از و سروده را آن هومر که »سهیداُ« داستان  نی
  .دارد حضور انسان، و خدا انیم رقابت

ـ  بـه  ونانی فرهنگ از انسان و خدا انیم رقابت عنصر  زیـ ن هـود ی يدیـ توح نیآئ
 خدا با انسان رابطه: ندیگو یم انیاد يها تفاوت شمارش در امروز که کرد تیسرا
 در خـدا  بـا  انـسان  رابطـه  و. اسـت ) یمـول  و عبـد  (معبـود  و عبـد  رابطـه  اسالم در
  .است یرقابت رابطه تیهودی در و. است یتحبم رابطه تیحیمس

ـ ا از یهـائ  نمونـه  ،يامـروز  تـورات  از متعدد موارد در  یحتـ  هـست  رقابـت  نی
 یمـ  یشتکُ خداوند با عقوبی مثالً که يحد به کنند یم رقابت خدا با زین امبرانیپ
 اروپـا  مخترعـان  و کاشـفان  اکثر تهیمدرن و صنعت دوران و آغاز در چون و. ردیگ
 یمـ  یتلق خدا بر يروزیپ ینوع اختراع و کشف هر غرب اتیادب در ودند،ب انیهودی

ـ  از ونـان ی نشیـ ب ةماند باز اروپا یحیمس جامعه در نشیب نیا. گشت  و طـرف  کی
  .است گرید طرف از موجود، يهودی باور

 بـود  یمـشکالت  از یکی آنان، با رقابت حال نیع در و انیخدا پرستش انیم جمع
 و یفـ یتکل بال نوع کی ارهوهم و داد یم رنج را انیونانی یاجتماع و يفرد روح که

ـ با کـه  داشـت  زین یاجتماع یمنف آثار و گشت یم موجب را یروان تناقض  عـدم  دی
 از را نیسـرزم  آن در متعـدد  يهـا  دولـت  وجود و ونانی در دولت و قدرت تمرکز

  .دانست آن آثار
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 يفـرد  یشناس روان بر یمبتن (شناسانه جامعه قیدق نگاه کی در زین هودی درباره

 عـدم  و يمرکـز  قـدرت  تـداوم  عدم مهم عامل: گفت دیبا) یاجتماع یشناس روان و
 خدا با دارد حق که یانسان است؛ بوده »رقابت« نیهم هود،ی جامعه در دولت تداوم

 حـس  آن بـر  رقابت حس. کندن رقابت دولت و نسانا افراد با دینبا چرا کند رقابت
 و آمـده  فـائق  شود، ینم افتی آن از تر دیشد خیتار در که يهودی سمیونالیناس دیشد

  .شدند منتشر در به در جهان پهنه در و کرد یمتالش را شان جامعه
ـ اند يمتمـاد  يهـا  قرن که نیا با خود یملّ فرا عرصه در ونانی نیهمچن و  شمندی

 اروپـا  يسرور به عمالً نتوانست چوقتیه بود، یاروپائ جوامع انیم در جامعه نیتر
  .داشت قرار انیاروپائ گرید سلطه ریز ادیز يها برهه در و برسد
  

 و نظـام  »پرسـتش  در شـرك « بـر  عـالوه  شـرك  نوع نیا در :یاجتماع شرك
 یپ ،يگذار انیبن شرك اساس بر ربنایز و هیپا و بن از زین جامعه یاجتماع سازمان

  .ابدی یم سازمان و نظام میبگوئ ای شود، یم یده سازمان و يزیر
 بـر  است سمیتوتم که واحد شهیر کی از یپرست بت انواع همه: کرد توجه دیبا

 دایـ پ شـان  انیم در هک یفرق. دارند واحد تیماه آغاز، و منشأ نظر از و اند خاسته
 و دهیره یاجتماع شرك از و شده تر رفته شیپ یبرخ یعنی است یخیتار فرق شده
 یابتـدائ  نظـام  در گرید یبرخ و ن،ونای مانند اند دهیرس زین »رقابت« ۀمرحل به یحت

 مانـده  یباق ،یاجتماع شرك هم و است پرستش هم که یشرک در و زده درجا خود
 از شیپـ  در یجـاهل  عرب مانند و ر،یجزا و افتاده دور انیبوم پرستان بت مانند اند

  .اسالم
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 در یکم است بهتر گشت، میخواه باز یاجتماع شرك درباره تر شیب حیتوض به

: میکنـ  درنـگ  »یاجتماع شرك از یجیتدر دنیره و شرفتیپ« نیهم يور جا نیا
 بـر  یاجتمـاع  امـور  از يحدود تا را یپرست بت ونان،ی در یپرست بت تطور و تحول
 يجـا  يعباد عدب در تنها و رانده هیحاش به جامعه یعمل متن از را آن و کرده کنار
) سقراط زمان از تر شیپ یکم (الدیم از شیپ پنجم قرن یحوال در ریس نیا. بود داده

ـ ا به چالش نیا. بود شده شان ي) ها اِلهه (ها بت درباره يا شهیاند چالش موجب  نی
 یاجتمـاع  سـازمان  و انیخـدا  سـازمان  انیـ م فاصله یمدن رفت شیپ که بود جهت
 از انیخـدا  شـدن  رانـده  حرکت بر روز به روز بود؛ کرده ش،یپ از تر شیب را مردم
  .ها الهه تیهوال به اعتقاد و باورها حفظ با گرچه شد یم افزوده ،یزندگ متن

 ینقـش  چندان زین سقراط نیمخالف گرچه بود، چالش نیا اوج نقطه سقراط عصر
  .گشت چالش نیا يفدا سقراط اما نبودند قائل ها بت به) خود انینیشیپ حد در(

ـ ع: کـرد  حیتـصر  دیبا. انداخت نو یطرح اصطالح به افالطون سقراط، از پس  یل
ـ غ او انـد،  انداختـه  راه بـه  افالطـون  درباره انیاروپائ که یاهوئیه رغم ـ  از ری  کی

. دیـ نام فلـسفه  را او آورده بتـوان  تا است اوردهین يزیچ چیه ،رکانهیز »يهوشمند«
 يپـرداز  الیـ خ و »سمیآل دهیا« را او کار نام ناچار به انیاروپائ خود که طور همان

 انکار را جهان تیواقع یگاه که انیسوفسطائ با سهیمقا در است درست. اند دهینام
 افالطون. دینام ستین ستیسوف که نیا یمعن به لسوفیف را افالطون دیبا کردند یم
 سـازمان  کـه  کـرد  یم درك کامالً گرید جانب از گرفت، عبرت استادش اعدام از

 هـم  و داد ارائـه  دیـ جد سـازمان  هـم  توان یم دهد ینم جواب گرید انیخدا یسنت
  .نشد اعدام به کوممح
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 یخـدائ  هـر  که بود دهیرس يا مرحله به ونانی یپرست بت تطور ریس او زمان در
 يخـدا  ،یبـائ یز يخـدا  عـشق،  يخـدا  سـبز،  عتیطب يخدا: بود »یکلّ« کی يخدا

ـ ا همـه  که. جنگ يخدا ،يبارور  در انیخـدا . بودنـد  یذهنـ  میمفـاه  مقـوالت،  نی
ـ  بـه  کـدام  هـر  صرفاً و .کردند ینم دخالت یخارج اتینیع و قیمصاد  سِـمت  کی
  .بودند کرده بسنده کیسمبل

 گـر ید پرشمار انیخدا ،نیشیپ پرشمار انیخدا يجا به انداخت نو طرح افالطون
 النّـوع  رب انسان دارد؛ »النّوع رب« و ژهیو ۀاله کی موجودات از نوع هر: داد قرار

ـ ا... و درخـت  اسـب،  طـور  نیهم. دارد را خود مخصوص  بـه  (مارپرشـ  انیخـدا  نی
 کردنـد  یمـ  کـار  »االرباب رب« نظر ریز ،یسازمان چارت کی در) يادار اصطالح

  .شوند یم دهینام زین »لثُم« اصطالح در که
 کـامالً  گـر ید جهـت  از بـود  يابتکـار  و دیـ جد یجهـات  از کـه  نیا با طرح نیا

 نقـش  و ،یذهنـ  میمفاه به را ها بت کامل نسبتاً طور به انیونانی تازه. بود یارتجاع
 و بودنـد  داده آنان به کیسمبل سمت تنها و کرده یذهن یکل مفهوم کی زین را شان

 رونیـ ب اجتماع ینیع و یواقع امور از هم و عتیطب ینیع تیواقع متن از هم را اهآن
 در را شـان  نقـش  و یواقعـ  موجـودات  بـه  را آنـان  نـو  از افالطـون  که بودند کرده

 و سـمت  و نقـش  هم و ینیع وجود هم انیخدا به و قلمدادکرد یواقع نقش عت،یطب
  .دیبخش ینیع کار
 در و ینیع وجود الهه خود اگر هست؛ مالزمه کی الهه نقش و اِلهه وجود انیم

ـ  زیـ ن او نقـش  و کار که است یهیبد باشد داشته ذهن از خارج  و یعملـ  نقـش  کی
 و نقش اگر: بالعکس و داشت، خواهد یواقع وقوع عتیطب در که بود خواهد يکار



   17 عرب جامعه و سمیتوتم
ـ  باشد داشته یواقع وقوع عتیطب تینیع در الهه کی يها کار ـ ترد یب  او وجـود  دی

  .کیسمبل و یذهن مفهوم کی نه بود خواهد یواقع وجود کی زین
 یخـارج  وجـود  بـل  ستندین یذهن صرفاً مفهوم ها »یکلّ« که شد معتقد افالطون

 شیپ انیونانی که پنداشت یواقع موجودات را خود پرشمار يها النوع رب و دارند،
 همگـام  امـا  پنداشتند یم نیچن را خود یسنت انیخدا يمرکز يایآس از مهاجرت از
ـ ا. بودند دهیره پردازانه الیخ پندار نیا از شان تطور و رفت شیپ با  عنـصر  بـود  نی

  .افالطون نو طرح در یارتجاع
  

  :افالطون يها يآور نو اما
 یم پنداشته یواقع موجود که يا دوره در هم (افالطون از شیپ یسنت انیخدا -1
 گریهمـد  بـا  یگـاه ) بـودن  کیسـمبل  و »مفهـوم « فقط که يا دوره در هم و شدند
 نیریشـ  يا افسانه يها داستان منشأ که داشتند ها تعارض و ها مناقشه ها، يریدرگ

  . است گشته ،يتراژد به منجر یگاه و کیدرامات
 یمـ  کار خود نقش و خود اهگ يجا در اِلهه هر افالطون، یسازمان چارت در اما

  . است برخوردار زین انیخدا گرید یهماهنگ از یحت و کند
 و شــد کاســته ،یســنت ســبک بــه انیخــدا يپرشــمار از افالطــون، طــرح در -2

 مـثالً  جـه ینت در. نشـست  آن يجـا  در موجـودات،  انـواع  شماره به گرید يپرشمار
 گرفتـه  النـوع  رب خـود  از زیچ هر ای کس هر یبائیز و رفت، نیب از یبائیز يخدا

 بـاتر یز کـه  یانـسان : گفـت  یمـ  او. یبائیز يخدا نام به یلقمست يخدا از هن شد یم
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 سـقراط  مثـل  گِـل  دب افراد و است گرفته اننسا النوع رب از يتر شیب یبائیز است

  . ندا گرفته النوع رب از يکمتر یبائیز
 یسـنت  انیخدا مانند دادند یم انجام را یعیطب يها کار ۀهم افالطون انیخدا -3

 امـور  در امـا ) مذکور ارتجاع همان (مهاجرت از شیپ و يمرکز يایآس در انیونانی
 بـه  را یاجتمـاع  امـور  ۀهمـ  و نداشتند ینقش چندان و کردند ینم دخالت یاجتماع

  .گذاشتند یم وا مردم
 قـرن  ناهمـ  یعنـ ی ریـ اخ دوره با) یاجتماع يکارها (بخش نیا در افالطون طرح

 انیخـدا  شـکل  در را انیخـدا  او: گفت توان یم. دارد مطابقت الدیم از شیپ پنجم
  .عتیطب متن به تنها بل جامعه، متن به نه اما آورد متن به هیحاش از دیجد

 کـه  زیـ برانگ سؤال نکات و مجهوالت همه نآ از افالطون نظر مورد چارت -4
 انیخـدا  انیـ م رد مـثالً . بـود  راحـت  و آسوده فارغ، بودند، یسنت انیخدا محور در
 و مـادر  و پـدر  زاده خـود  عظمـت،  و یبزرگـ ) اصطالح به (همه آن با زئوس یسنت

 سـؤال  و مـشکل  دچـار  باره نیا در زین سالم ةساد ذهن هر. بود خانواده پسر نیسوم
 در امـا . بـود  اریبس یسنت يها الهه در سؤاالت و مشکالت لیقب نیا امثال و. شد یم

  .نداشت دوجو يزیچ نیچن افالطون چارت
 بـشر  ذهن يبرا که يحد در افالطون چارت در خدا هر اراتیاخت و حدود -5

ـ  در انیخـدا  قلمرو یسنت سازمان در اما. بود نیمع و مشخص است، ممکن  تـر  شیب
  .گشت یم تعارض و تداخل دچار موارد
 کـامالً  ها، بت لیشما و شکل نییتع و افالطون يها بت يبرا سیتند ساختن -6

 اننـش  کـه  انسان کریپ کی انسان الهه يبرا که بود مشخص مردم فیتکل و روشن
 يبرا طور نیهم و شد یم ساخته باشد... و يبشر مات یبائیز ،يبشر کامل قدرت گر
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ـ یتکل بـال  ینـوع  شهیـ هم یسنت سازمان در اما. ها النوع رب گرید  ریـ غ اصـول  و یف

 اختنسـ  در هنرمنـد  شـخص  گرچـه  گـشت،  یم دیشد يمگوها بگو موجب ن،یمع
 کـه  باشـد  داشـته  يتر شیب عمل يآزاد توانست یم انیخدا ینقاش میترس ای سیتند

  . نداشت را يآزاد نیا افالطون چارت در آن به نسبت
ـ ا در شان تکامل و تحول و هنرمند و هنر که است روشن و  هـم  بـا  دوره دو نی

 تـر  فتـه ر شیپ افالطون از پس در یونانی هنر اگر: است بوده و بود خواهد متفاوت
 رفتـه  شیپـ  افـت ی یم ادامه یسنت دوران اگر گفت دیبا باز شود فرض یسنت دوره از
 بر عالوه رایز. گشت یم افالطون از پس دوره از تر افتهی تکامل) اصطالح به (و تر

 افالطون چارت از تر يقو یلیخ یسنت عصر زیانگ الیخ يها یچاشن مذکور يآزاد
 در را او کـار  کـه  کوشـند  یمـ  یگـاه  انیغرب که است نکته نیهم خاطر به و. بود

 کننده محدود یعلم کار که کنند القاء مخاطب ذهن به »یعلم شبه« کار کی مقام
  .است

 بـه  را یسـنت  عـصر  از یهـوائ  و حـال  که بود دهیبرگز را انهیم راه کی افالطون
  .نشود اعدام استادش مانند که شد موجب هوشمندانه نشیگز نیا و داشت همراه
 هـا  آن بـه  اعتقـاد  و کیسـمبل  عـصر  انیخـدا  سم،یـ آل دهیا و سمیرئال دگاهید از

 خود انیخدا همه او افالطون، انیخدا به اعتقاد تا بود تر انهیگرا واقع و تر سمیرئال
 بـود  شـمار  پر يها فرض و »فرض« نیا خاطر به .دانست یم یواقع وجود يدارا را

 موجود فرض. رندیبپذ را ها رضف آن چرا و چون بدون خواست یم مردم از او که
 يهـا  سمبل فرض با دارد يادیز فرق یهست جهان تینیع و ذهن از خارج در یواقع

  .یذهن کیسمبل و یذهن صرفاً
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 یعـدالت  جهان کل در گرچه ردیبپذ را »عدالت« یذهن مفهوم تواند یم یانسان هر
 میتـصم  و یعواق موجودات عنوان به انیخدا ههم آن رشیپذ اما باشد نداشته وجود

  .داد یم »یبیفر خود« يبو که بود مشکل يحد به ،یعمل نقش يدارا و رندهیگ
  
ـ  در و کـرده  جمـع  را افالطـون  شمار پر انیخدا همه آن ارسطو :ارسطو   ازدهی
 از نیمع یبیترت با که گرید يخدا ده و است »مصدر« که یخدائ: کرد خالصه خدا

  .دینام »عقل« را ها آن از کدام هر و اند شده صادر او
 اما ستندین »مجسم« و »جسم« او انیخدا که شود یم مشخص اول، قدم نیهم در

 و سـاخت  سیتند شان يبرا نتوان گرچه. هستند یواقع ینیع وجود يدارا نظرش به
  .نداشنب مجسم، بت صورت به پرستش قابل

 هـر  نکنـد؛  توقـف  نقطه نیا در ارسطو شد موجب یونانی یگرائ تجسم روح اما
 هـستند  جسم که یهائ فلک کرد، فرض فلک کی را خود ۀگان 9 انیخدا از امکد

ـ ن گـر ید و زنند، یم چشمک مردم به شان ستارگان با و  زحمـت  مـردم  نبـود  يازی
 يخدا فاصل حد در بود »اول صادر« که را خدا کی و. کنند درست سیتند دهیکش

 داشـت  معـذور  را خـود  آن تجـسم  و میتجـس  از و داد قرار گانه9 افالك و مصدر
  . بود معتذر زین مصدر يخدا خود درباره که طور همان

 بـه  هـم  دارنـد  زیـ آم جنـون  و دیشد تعصب خود زیچ همه به نسبت که انیغرب
 يهـا  دهیا به هم و افالطون يها دهیا چارت به هم و ونانی یسنت یپرست بت دوران

 در را یسـت پر بـت  یسـنت  دوره دهنـد؛  یم ارزش تیحیمس به هم و ارسطو گانه ده
 و ،یعلمـ  شـبه  آن، بـه  نـسبت  را افالطـون  دوره و کـرده  حفـظ  هنرشان و اتیادب
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 آن کامالً و. اند سپرده خیتار یگانیبا به که یعلم اما دننام یم »علم« را سمیارسطوئ

  . اند انداخته دور را
ـ ا از دهیا کی تنها ستمیب قرن در  در یگـان یبا از را ارسـطو  و افالطـون  يهـا  دهی
 جملـه  از یاروپـائ  يها پارلمان از یبرخ و شناختند تیرسم به جامعه در و آورده

 همجـنس  حـق  از اسـت  عبـارت  کـه  کردند بیتصو را آن سیانگل و سوئد پارلمان
  1»يباز همجنس لزوم« افالطون قول به ای و يباز

 اصـول  در اسـت  انیخدا ةدربار ارسطو یلیتخ تفکر ۀیما جان که »صدور« اصل
ـ آ دیـ پد گرید يخدا از یخدائ« که بود انونی یسنت ياعتقاد  را آن زیـ ن ارسـطو  ،»دی

  .است داده قرار خود تز یاصل هیپا
 شـمار  پـر  و تیـ کم نظـر  از افالطون سمیآل دهیا با سهیمقا در ارسطو سمیلآ دهیا

ـ پا و اسـاس  امـا . ستین آن یسترگ به و است تر سبک بودن،  بـر  کـامالً  زیـ ن آن هی
 از کـدام  هـر  درباره صدور تکرار فرض و »صدور« اصل فرض است؛ یمبتن »فرض«

 بـه  انیخـدا  از کـدام  هر فرض و گریهمد با ها آن روابط فرض و گانه ده انیخدا
 اراده، بـا  و زنـده  افـالك  ۀلیوسـ  هب جهان اداره فرض و فلک کی شکل و صورت

 زیـ چ چیه مطلق، طیبس از رایز. است تعقل و عقل خالف بر و محض لیتخ یهمگ
ـ ا و دارد یهیبد تناقض کی »بودن مصدر« با بودن مطلق طیبس. دشو ینم صادر  از نی

 نـه  بـود  خواهـد  هـم  مرکـب  باشـد  مصدر يزیچ اگر دیترد یب. است تعقل اتیاول
  . طیبس

                                                   
 .و نیز به زندگی نامه افالطون و ارسطو در منابع مربوطه. »جمهوریت«طون از جمله رجوع کنید به آثار افال ١
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 يسـو  بـه  رو را رنـسانس  ابتـدا  ،یوسط قرون يسایکل از آمده ستوه به انیاروپائ

 منطـق  يسـو  به و داده جهت رییتغ هوشمندانه سپس انداختند، راه به باستان، ونانی
 در را ارسـطو  و افالطـون  بعـد  بـه  هفـده  قرن از و آوردند يرو نو يها روش و ها

 ستیـ ز شیـ آرا يبرا هنر عرصه در را یسنت دوره اتیونانی اما گذاشتند خیتار کوزه
  .اند کرده حفظ یاجتماع

ـ : شـود  يآور ادی جا نیا در دیبا مهم نکته کی  و افالطـون  انیـ اروپائ کـه  یوقت
 یعقلـ  و یعلم مکتب ،دو آن که ستین نیا منظورشان نامند، یم لسوفیف را ارسطو
 آنـان  يدو هـر  يفکـر  یمبان که است روشن یعاقل هر يبرا رایز اند آورده مستدل

 فـرض  مـسلّم  ،یعقل و یعلم استدالل و لیدل بدون که يا یمبان است »فرض« یهمگ
 در لسوفیف از مرادشان. اند شده انآن يها نییتب گرید و یشناس یهست گاهیپا و شده

  .است ستیسوف مقابل یمعن فقط دو آن مورد
ـ م تـصور  کی اساس بر شاگردانش، و یلبنان نیفلوط يبعد تطورات در  از نیانگی

 انـد،  انداختـه  راه بـه  ها فرض همان اساس بر را یمشروح يها بحث دو، آن یمبان
ـ م به فلسفه ورشد توسعه انیاروپائ نظر در کارشان  سفـسطه  مقابـل  در مـذکور  یعن

 بـه  مستدل مهمش، فروعات تا اش یمبان آغاز از که یمکتب کی یمعن باز که است
 زده ونـان ی کـه  بودند مسلمانان از يتعداد تنها نیا. ستین باشد، یعقل و یعلم لیدال

 عنـوان  بـا ) ورزانـه  غـرض  و عامدانه يموارد در و لوحانه ساده (را اتیونانی و شده
 نید که نیا شگفت و دانستند ،یعقل و یعلم لیدال به مستدل شهیاند یعنم به فلسفه

ـ ونانی و »منقـول « را خودشان  از نـان یا غفلـت  از شـگفتا . دنـد ینام »معقـول « را اتی
  .خودشان کار يناهنجار از ای و ونانی یخیتار اتیواقع
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 کـرده  میتقـس  بخـش  دو بـه  را ونانی خیتار که انیغرب نظر مورد میتقس رغم یعل
 علم و علم بستر دوران را ارسطو و افالطون عصر و يا اسطوره دوران را یسنت عصر

 لیتخ در یتفاوت با هستند يا اسطوره دوران دو، هر که است نیا قتیحق نامند، یم
  . سمیآل دهیا و یگرائ

 هفـده  قـرن  از اروپـا  یعلمـ  دوران کننـد  یمـ  اذعان زین خودشان که طور همان
 دوران چهـار  اروپا قتیحق در و. ارسطو از پس قرن 20 حدود یعنی شود یم شروع

  :است گذاشته سر پشت را
 بـه  تیحیمـس  ورود به و شده شروع يمرکز يایآس از که یپرست بت دوران -1
  .شود یم ختم اروپا
  .گردد یم ختم رنسانس به که تیحیمس دوران -2
ـ اد بـه  یجهان جامعه دِیجد کرد يرو به که تهیمدرن دوران و -3  یمـ  خـتم  ان،ی
  .شود
  .است رانیا یاسالم انقالب يروزیپ از آن آغاز که نید به کرد يرو دوره -4
  :برداشت دو با نامند یم »خیتار انیپا« را نید به توجه عصر نیا نکیا

 بـه  کـرد  يرو بـا  مانـد  خواهد یمدائ و یباق تهیمدرن همان یعنی خیتار انیپا -1
  .یجهان دهکده
 و دهنـد  یمـ  یسـزائ  بـه  تیـ اهم ینـ ید کرد يرو عنصر به فیتعر نیا در یبرخ

  .رندیگ یم یاعتنائ یب افهیق آن به نسبت گرید یبرخ
ـ  مـاده  بـشر  عمـل  و شهیاند در که یدوران یعنی خیتار انیپا -2  اصـالت  و یگرائ

 يزیـ چ خیتار موتور یاصل هسته در و آمده سر به بود خیتار محور که يماد ستیز
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ـ  اسـت  گرفتـه  و گرفـت  خواهد يجا هم نید و اتیمعنو از  رونـد  همـان  در کنیل

  .داشت خواهد انیجر تهیمدرن
 واحـد  انیجر کی گرید دگاهید از اروپا، خیتار در مذکور متعدد ادوار وجود با
 يایآسـ  از یسـنت  یپرسـت  بـت : است مشهود یونانی فکر انیپا تا آغاز از شمول، عام

 داشت انیجر تیحیمس ورود تا تحول و تطور با همراه مهاجرت از شیپ و يمرکز
 داشتند حضور آن خالل در میبگوئ ای آن کنار در ارسطو و افالطون یذهن يها دهیا
  .تطور آن بطن در تطور، از یفرع ۀگون دو صورت به و

ـ ا امـا  داده رخ یعیطب یجیتدر آهنگ با نیشیپ يها تطور  و افالطـون  يهـا  دهی
  .بودند يشنهادیپ نسخه دو ارسطو
ـ  در يمتعدد انیخدا که شده موجب تطورها و حولت یگاه: صورت هر در  کی
 یمـ  رییـ تغ تحـول،  از يا مرحلـه  هـر  در خدا هر نقش و کار رایز کنند کار محور

ـ ا. گـشت  یمـ  دیپد سازمان درون در يدیجد يخدا اساساً ای افتی  يبـرا  مـسئله  نی
 هـر  در ،یابتـدائ  پرشـمار  انیخـدا : کنـد  یمـ  جـاد یا یبزرگ مشکل پژوهشگر کی

 هـم  مثالً. شود یم تر ختهیآم هم در شان يکار قلمرو و تر پرشمار تحول زا مرحله
 را »اسـفل  عالم يخدا« عنوان و. آتنا زین و آپولو هم و است یبائیز يخدا تیآفرود

 هم و است جنگ ۀاله لنوسیس هم. »پلوتو« هم و »هکات« هم و دارد »هادس« هم
  .گرید موضوعات و امور در نیهمچن و. آرس

 موجـب  ،یونـان ی واحـد  يمرکز دولت کی عدم و قدرت مراکز تعدد زین یگاه
 هـست،  رابطه یفرهنگ تشتت و قدرت تشتت نایم رایز. است گشته یم تشتت نیا
 مـردم  فرهنـگ  در یراتیتـأث  کـدام  هر پلوپنز، اسپارت، آتن،: يها دولت دیترد یب

  .اند داشته خود
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ـ  عنوان به ونانی یپرست بت باال، شرح در :عرب انیم در شرك  تکامـل  ۀنمون
 نیا از يریتصو تا شد یبررس ،یپرست بت نوع نیتر افتهی تطور و تحول و نیتر افتهی

 فقـط  آغـاز  در آن يهـا  گونـه  ۀهم و داشته منشأ کی تنها آغاز در یپرست بت که
 دیـ د میخواه و (بودند »یپرستش و یاجتماع شرك« یهمگ و اند داشته تیماه کی

 بـدو  در تـوتم  و اسـت  بـوده  آن یپرستش جنبه بر مقدم آن یاعاجتم جنبه اتفاقاً که
 بـوده  آن منـافع  از حفاظـت  و -هیـ اول کـالن  لـه، یقب -اجتماع از حفاظت يبرا امر

 آن یاجتماع شرك ۀجنب از رفته یم شیپ تحول و تطور بستر در چه هر که) است
  .است شده یم محدود یپرستش شرك به آن ۀدامن و شده یم کاسته

 یابتـدائ  تیـ ماه و شـکل  همان در یجاهل عرب انیم در ها اِلهه نظام و انیخدا
 جهت نیهم به و بود نداده رخ آن در ریچشمگ تحول و تطور چیه و بود مانده یباق
  2.یاجتماع شرك هم و بود يعباد شرك هم

  
 و عبـادت  محور به تنها ونان،ی یپرست بت نیآئ با تیحیمس يریدرگ :مهم نکته
 ،...و ،یحقـوق  ابعـاد  جامعـه،  بافـت  یچگـونگ  با يکار چیه تیحیمس بود، پرستش
 يکـار  چیه. بود محبت محور به اخالق يابتنا و خدا پرستش خواستار تنها نداشت

 یاجتمـاع  مـسائل  گـر ید و ازاتیـ امت و طبقات جامعه، و افراد یزندگ یچگونگ با
ـ . کـرد  ینمـ  یکـس  متوجـه  را يماد ریغ ای يماد ضرر گونه چیه و نداشت  در یحت

                                                   
و این نکته است کلید جامعه شناختی کاربرد تک واژه الرّحمن در انهدام نظام توتمیسم عرب کـه شـرحش            ٢

 .خواهد آمد
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 ۀهمـ  هیاعالم نیا و »واگذار صریق به صریق کار« که کرد اعالم صراحت به تسایس

 یمـ  محفـوظ  دهکـده،  فـالن  يکدخدا و روستا فالن ارباب تا صریق از را ها سمت
 و -نجاسـت  و طهـارت  -نیـ د یبهداشـت  احکـام  ۀهمـ  »پـولس « که یائج تا. داشت
 بـه  یرسـم  یۀاعالم با و رسماً را ختنه لیقب از یاحکام زین و را حرام يها یخوردن
    3.داشت معاف ها آن از را آنان و دیبخش مردم

 یم انیخدا يبرا قبالً که يساز سیتند و یپرست لیشما: بود مانده زیچ کی تنها
ـ ید جامعـه  در اضطراب موجب که. ساختند ـ جد ین  در چـالش  و تـنش  عامـل  و دی
ـ ا. گـشت  نـه ترایمد یجنـوب  و یشرق سواحل یحت اروپا کل در و مناطق  و غوغـا  نی

 سـنت  خواسـتند  یمـ  »پرستان لیشما«: داد قرار جانب دو در را انیحیمس ،يریدرگ
 آنـان  يبـرا  و کـرده  یعملـ  زیـ ن سانیـ قد گرید و میمر ،یسیع درباره را خود نیرید

 یمـ  مخالفـت  يساز بت و سیتند با »شکنان لیشما« و. بسازند) مجسم بت (سیتند
  .دندیورز

 نداشـت  مـردم  یستیز شؤنات با يکار شد گفته که ورط همان تیحیمس گرچه
 حضرت يبرا که داد ینم اجازه آغاز در اما بود نکرده میتحر را يساز سیتند هنر

ـ ا از مقابل انیجر بسازند، سیتند گرید سانیقد و میمر و یسیع  یمـ  دفـاع  اصـل  نی
 بـا  هفـتم  قـرن  در تـا  داشت ادامه يریدرگ. شد موسوم »شکنان لیشما« به که کرد

    4.افتی خاتمه پرستان لیشما يروزیپ

                                                   
  .616تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ص  ٣
 . بخش مسیحیت،همان ٤
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 نبـود،  عبـادت  و پرسـتش  در تنهـا  عرب پرست بت جامعه با اسالم يریدرگ اما
 سـاختار  و یاجتمـاع  شـرك  هم و کرد یم محکوم را آنان يعباد شرك هم اسالم
  .دیکوب یم درهم را شان یاجتماع نظام

 ذهــن در زیــن و ،ممــرد ذهــن در دیــبا کــه چنــان بــزرگ، اصــل نیــا متاسـفانه 
 آن يرو زین يا یعلم کار یحت و است گرفته يجا تر کم دانشمندان و پژوهشگران

 سمیـ توتم نظـام  انهدام در الرّحمن ةواژ تک کاربرد سبب نیبد و. است افتهین انجام
  .است نشده شناخته عرب،
 تـا  آغاز از نیزم يرو در یمردم ،يا جامعه ،يا هیاول لهیقب ،يا هیاول کالن چیه
 نـه  کنـد  یم رد را مذهب سمیمارکس یحت است نکرده انکار را خدا وجود وز،امر

ـ اد بودنـد،  شـناخته  خودشـان  که يا یمعن به مذهب هم آن .را خدا وجود اصل  انی
ـ با ای (نداشتند یآشنائ زین اسالم با کردند یم رد را ونانی سمیتوتم و شده فیتحر  دی

 ژسـت  ظـاهر  در آنـان ) بود شدهن نییتب ها ستیمارکس و مارکس يبرا اسالم گفت
ـ  بهتر یلیخ گرنه و نروند یمذهب چیه بار ریز تا گرفتند یم خدا انکار  دانـستند  یم

ـ غ بودنـد  دهیـ د انیاد از چه آن رایز. چه یعنی »ماده بودن یازل«  يریپـذ  ظلـم  از ری
ـ  موجود به اعتقاد واقع در. نبود يزیچ  و عـت یطب يبـرا  یخـالق  رشیپـذ  یعنـ ی یازل

ـ  و واکـنش  العمل، عکس کی یاجتماع امور در یازل موجود آن دخالت انکار  أسی
 تیـ فرد در گـر ید کس هر مانند آنان. بود شده، فیتحر انیاد و سمیتوتم شرك از

  .بودند ناتوان خدا انکار از شان قلب در و خودشان
 بـه  تـا  آغـاز  از بشر ستیز به توجه عطف با ،یشناس انسان دانش: گرید انیب در

 يبـرا . کنـد  انکار را خدا وجود ستین قادر يبشر چیه دهد یم نشان ما به امروز،
 یدرکـ  خـود  از تـر  يقو یدرک خدا. است خدا انکار از تر آسان خود، انکار انسان

  »الرّحمن« ةواژ تک کاربرد 28
ـ ا در) رهیـ غ و یونانی شرك (سمیتوتم شرك و سمیمارکس الحاد انیم فرق. است  نی
 از پس. دادند یم ارقر ها الهه گاهیجا در را ها انسان خود ها ستیمارکس که است

 يامپراطـور  آن در یکـس  چیهـ  که میدید ،يشورو در سمیکمون یاجرائ نظام سقوط
  .نیچ است طور نیهم و. کند انکار نتوانسته ای نکرده انکار را خدا ،بزرگ
  
 ۀمجـسم  کیـ  یسالم انسان چیه و است عاقل موجود انسان :سیتند تا اِلهه از
 بـت . داند ینم و ندانسته جهان، از یبخش يخدا ای جهان يخدا را، خود ساز دست

 مجـسمه  هرگز ،یجاهل عرب و ونانی جامعه جمله آن از يا جامعه هر در پرستان
 ینـامرئ  يموجودهـا  را خـود  يها اِلهه آنان. دانستند ینم خدا را شده دهیتراش يها
 باشـند،  داشـته  دسـترس  در آن از یمجـسم  صورت که نیا يبرا گاه آن دانستند یم
 يورا در واقـع  در یعنـ ی. دندیتراشـ  یمـ  داشـتند  ذهـن  در چـه  آن مطابق يا کرهیپ

ـ ا از و. کردنـد  یمـ  پرسـتش  را آن و بودند معتقد ینامرئ يا اِلهه کی به مجسمه  نی
 خـود  امـا  بود مقدس نظرشان در سیتند. شد یم مقدس شان يبرا زین مجسمه قیطر
  .یلجاه عرب انیم در هم و ونانی در هم بود، ینامرئ اِلهه
 بـت  دارنـد  یسـع  انیاروپائ. است روشن ان،یونانی یپرست بت درباره موضوع نیا
 يطـور  و کنند تر ظیغل را عرب یپرست بت و دهند جلوه رنگ کم را ونانی یپرست
 یمـ  پرسـتش  را شـده  دهیتراشـ  سـنگ  همان قاًیدق ها عرب ایگو که کنند یم القاء

 يمـساعد  نـه یزم زین عامه رهنگف. دشتنندا نظر در را يزیچ نآ يورا در و کردند
   خیتـار  هـم  و ثیحـد  هـم  قـرآن  هـم  مینـ یب یمـ  که یحال در. است القاء نیا يبرا
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 شان يها سیتند تر شیب و نددانست یم خدا دختران را فرشتگان آنان که ندیگو یم

  .است ژهیو ۀلیقب ةژیو فرشته آن که دانستند یم يا فرشته از ينماد را آن و مؤنث
ـ ن عامـه  گفرهن شد گفته ـ ا. اسـت  انیـ غرب القائـات  يبـرا  مـساعد  ۀنـ یزم زی  نی
 جملـه  از است شده یناش قرآن، اتیآ از یبرخ حیصح نا تفسیر از عوامانه فرهنگ

  :صافات سوره 96 تا 85 يها هیآ
 قومش و پدر به ) میابراه (که یهنگام :تعبدون ماذا قومه و هیالب قال اذ: 85
   د؟یپرست یم که ستیچ ها نیا: گفت

 تیـ واقع کـه  یانیخـدا  بـه  خدا، از ریغ ایآ :دونیتر اهللا دون آلهه اَئفکاً: 86
  ! د؟یدار باور ندارند

  .دارد تضاد قتیحق با: ندارد قتیحق که يباور ای سخن: بهتان: اِفک: لغت
ـ دار باور که ینامرئ انیخدا آن: دیگو یم  د،یسـاز  یمـ  سیتنـد  شـان  يبـرا  و د،ی

  . دیزن یم وجود، عالم بر شما که است یبهتان نیا و ندارند وجود
  د؟یدار گمان چه انیعالم ةندرپرو ةدربار :نیالعالم برب ظنّکم فما: 87
 یمـ  اداره را مـردم  از یبخش ای را مردم ای را، جهان شما موهوم انیخدا نیا اگر
 شـما ! کند؟ یم چه است، انیعالم همه ةپرورند و نندهیآفر که یخدائ آن پس کنند،

 و ننـده یآفر او اگـر . انیخـدا  نیا به هم و دیدار دهیعق انیعالم وردگارپر آن به هم
   5؟-خورند یم درد چه به شما انیخدا نیا پس است انیجهان و جهان ةکنند اداره

  .ستارگان به کرد ینگاه )میابراه (سپس :النجوم یف نظره فنظر: 88

                                                   
 .وئیان که به قول ارنست رنان و ویل دورانت، خداي شان بی چاره و بی کاره استقابل توجه ارسط ٥
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  .بود هم یپرست ستاره ،یپرست بت کنار در نیالنهر نیب در روز آن: حیتوض
 است جاهالنه شما يباورها نیا -.دارم یم دشمن من گفت:میسق یانّ فقال: 89

  .هستم جهل دشمن من و
  .هیعل حاقد يا: هیاخ یعل الصدر میهوسق: لغت
  .رفتند بشتاب دهیگردان يرو او از آنان :نیمدبر عنه فتولّوا: 90
 و کرد ها سیتند هب ینگاه یچشم ریز :تأکلون اال فقال آلهتهم یال فراغ: 91
  !د؟یخور ینم چرا: گفت
 معبد درب که صبح بودم، مشغول یاجتماع مطالعات به يروز چند سنگاپور در

: دمیپرس راهنما از. کردند یم تلنبار سیتند يپا ریز را وهیم انواع زائران شد یم باز
 ؟دیرسـ  خواهند یمصرف چه به بخورد، تواند ینم را ها وهیم نیا سیتند است معلوم
ـ پا در معبد ۀخدم: گفت  خواهنـد  معبـد  نفـع  بـه  و کـرده  جمـع  را هـا  آن روز انی

  .فروخت
  !د؟یگوئ ینم سخن چرا :تنطقون ال مالکم: 92
 امیپ چگونه زند، یم یحرف نه و شنود یم نه ندارد، گفتن سخن توان که یسیتند

   ؟-برساند خود موضوع ۀاِله به را شما يدعاها و ها
 اِفـک  مـصداق  ندارنـد  وجـود  ،دیکن یم تصور که یانیاخد آن: گرید عبارت به

 شـما  يباورها نیا پس هستند، جان یب و عقل یب جماد زین شان يها سیتند. هستند
  .ستین يزیچ ،یوهم اتیفرض از ریغ
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ـ  زین هیآ دو نیا در دانست اِفک را ینامرئ انیخدا 86 هیآ در: توجه  و ارزش یب

ـ  از را هـا  آن قداست و کند یم انیب را ها سیتند یهودگ یب  سیتنـد . بـرد  یمـ  نیب
  .بخورند يزیچ بتوانند تا ستندین زین یوانیح مقام در یحت که یهائ

 بـا  محکـم  يا ضـربه  رفت ها سیتند يسو به :نیمیبال ضرباً همیعل فراغ: 93
  .زد راست دست

  .آمدند او طرف به شتاب به پرستان بت :زفّونی هیال قبلوا فا: 94
 خـود  دست با که دیپرست یم را يزیچ ایآ گفت :تختون ام اتعبدون قال: 95

  ! د؟یتراش یم
 و. اسـت  ینـامرئ  يها اِلهه تیالوه به باور یمعن به 85 هیآ در »تعبدون« از مراد

  . است ها مجسمه سیتقد هیآ نیا در تعبدون از مراد
 آن هـم  و دهیآفر را شما هم خدا که یحال در :تعملون ما و خلقکم واهللا: 96

  .دیساز یم شما که ار چه
 سـنگ  و هـستند  سـنگ  هـستند،  برخوردار تیواقع ینوع از دستکم ها سیتند
ـ  تـصور  ها آن يورا در که یهائ اِلهه اما خداست مخلوق  محـض،  افـک  دیـ کن یم
  .هستند
 الزم دقـت  بـا  گذشـته  خیتار در چه آن تیواقع درك يبرا است الزم نیا بر بنا
 ها سیتند به ها آن موهوم قداست و شدند یم پرستش ینامرئ يها اِلهه. شود توجه

 یهمگـ  هـا  سیتند است ندانسته خدا را یسنگ مجسمه یکس چیه. کرد یم تیسرا
 در لـه یقب فالن انیم در هم و یجاهل عرب انیم در هم و ونانی در هم اند بوده نماد
  .افتاده دور رهیجز فالن
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 نـه یزم تـا  میردازبپـ  آن يها یژگیو و عرب یپرست بت تیماه حیتوض به اکنون

  :شود تر روشن امکان حد در »الرّحمن« واژه کاربرد شناخت يبرا
 یونـان ی از اعـم  (بود یونانی شرك از تر روشن یلیخ ،يعباد نظر از عرب شرك

 حـس  قابل ریغ و یدنیناد يخدا را »اهللا« ها عرب). یارسطوئ ای و یافالطون ای یسنت
 یمـ  کـرد،  درست سیتند او يبرا توان ینم که يحد به ذهن، در ریتصو قابل ریغ و

ـ  از تـر  معقول یلیخ یعنی دانستند ینم انیخدا مصدر را او و. دانستند  ارسـطو،  نیآئ
 بـا  عـرب  شـرك  انیـ م فـرق  و. دانـستند  یمـ  فرشتگان پدر را خدا زین آنان گرچه
 اریـ اخت در را هـا  نقـش  و کارهـا  همه افالطون است؛ »ضیتفو« در افالطون شرك

همه و کند ینم يکار چیه »رباباال رب« یعنی یاصل يخدا که نستدا یم ها رب 
  .است کرده ضیتفو ها النوع رب به را کارها و امور
 »رنـان  ارنـست « قـول  بـه  کـه  است تر دیشد ارسطو انیخدا نظام در ضیتفو نیا
 را خـود  از هـا  زیـ چ صـدور  تنهـا  خـود  ریسر در نشسته و چکارهیه ارسطو يخدا

ـ  يخـدا  6.کند یم مسخره را ارسطو يخدا دورانت لیو و کند، یم نظاره و بموج 
 يدارا فلک کی به کدام هر که گانه 9 انیخدا را عتیطب امور. اراده نوع هر فاقد

  .کردند یم اداره ،بودند شده لیتبد اراده با و اتیح
 در را آن افالطـون  کـه  اسـت  ونـان ی یسـنت  يهـا  اِلهه سازمان ضیتفو نیا منشاء

 در رایـ ز. اسـت  داشـته  محتـرم  را آن زیـ ن ارسطو و کرده حفظ دخو دیجد سازمان
  .بود چکارهیه یاصل يخدا ونانی یسنت نظام

                                                   
بی . ... بی چاره خداي ارسطو شبیه پادشاهانی است که خود کار نمی کنند: 69ویل دورانت، تاریخ فلسفه، ص  ٦

 .جنب و جوش بر عرش خود لمیده است
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 در کـرد  یمـ  اداره و دهیـ آفر را عتیطب که نیا بر عالوه عرب نظر در »اهللا« اما
 عنـوان  به يزیچ خواستند یم وقت هر ها عرب نبود؛ دخالت یب زین یاجتماع امور

  .اللّهم بسمک: نوشتند یم آن آغاز در سندیبنو مانیپ ای مهم قرارداد
 یجـاهل  عـرب  جاهالنه باور و گزافه تنها شرك، يها نیآئ گرید با سهیمقا در
ـ ا البتـه . هـستند  خـدا  دختـران  فرشـتگان  بودنـد  معتقـد  که بود نیا »اهللا« درباره  نی

ـ  سـه  يهـا  اقنوم اتهیتوج هیشب کردند یم یمبتن یاتهیتوج بر زین را باورشان  هگان
  .سمیارسطوئ در »صدور« هاتیتوج هیشب و ،)القدس روح پدر،پسر، (تیحیمس

 الدیمـ  از شیپ پنجم قرن ونانی در که بود، دیشد یاجتماع شرك دچار عرب اما
  .کرد یم دشوار را اسالم کار تیواقع نیا و. بود رفته نیب از کامالً
  
 و تـر  مهـم  ،عرب با اسالم يریدرگ در یاجتماع شرك محور :گرید انیب با و
. دیـ طلب یم جانب دو از را يتر شیب يانرژ و بود يعباد شرك محور از تر نیسنگ

 یاجتمـاع  و يفـرد  يهـا  ارزش و فـروع  و اصـول  ۀهم) تیحیمس خالف بر (اسالم
 شـان،  جامعه سازمان و نظام از را یفرع و یاصل چیه زد، یم برهم را عرب جامعه

 مـصوبه  چنـد  و حرم، يصحرا حرمت و حرام، يها ماه حرمت تنها. رفتیپذ ینم
 اصـل  زیـ ن حـرام  يها ماه درباره یحت گذاشت یباق را7بود مانده عبدالمطلّب از که

  .برداشت انیم از را8»ئینس«
                                                   

 .بود) ع(و اسماعیل) ع(عات انبیاء از جمله ابراهیم تحریم ماه هاي حرام نیز از تشری- .127 ص 15بحار، ج  ٧
در تقویم ایران پیش از عمر خیام، پنج روز فراموش شده یا سرقت شـده  . »به تأخیر انداخته شده  «نسیئ یعنی    ٨

 روز می شد و پنج روز در آخر می ماند در 360 روز بود که مجموعاً 30زیرا هر ماه . وجود داشت) پنجۀ مسترقه(
              ≥  در عـرب جـاهلی نیـز   .  سیزدهم تلقی می شد که خیام آن ها را به ماه هاي بهار و تابستان توزیع کرد        واقع ماه 
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 تـا  میهـست  شناسانه جامعه یعلم نهیزم کی دیتمه صدد در مقدمات نیا شرح با
 بر یمبتن یعاجتما سازمان و عرب شرك نظام یچگونگ و تیماه یجانب از میبتوان

 تـک  بـرد  کـار « یعنی مسئله گرید جانب تا میبشناس امکان حد تا را عرب شرك
  .میبشناس را »عرب شرك نظام يبرانداز در الرّحمن واژه

 نیـ د تیـ ماه یمعرفـ  و حیتوضـ  و شـرح  در خواهد یم که دانش اهل هر امروز
 و اسـالم  خـود  نیـی تب بـر  عـالوه  کنـد  یعلم کار یتیوال عیتش مکتب ژهیو به اسالم

 انـسان « در يزیسـت  نید عصر در ها یغرب رایز است؛ رو به رو مشکل کی با ع،یتش
 صـورت  بـه  یاجتمـاع  يها دهیپد در بحث هنگام زین و »یشناس جامعه« و »یشناس

 معکـوس  و وارونـه  را نیادیبن و مهم مسائل یبرخ ،-یشناس دهیپد -يمورد و ژهیو
 آن از. هستند معترف شان اشتباهات گونه نیا به خودشان امروز که اند کرده نییتب

 کـه  شـدند  معتقـد  غوغا، پر عصر آن در. یپرست بت و »سمیتوتم« شناخت در جمله
. است شده یناش سمیتوتم از نید هر یعنی هستند سمیتوتم ۀافتی توسعه ان،یاد و نید

ـ  نید کنیل. اند رفتهیپذ را نید و کرده رها را سخنان گونه نیا امروز  دیـ جد یگرائ
 عـصر  در کـه  ینید ضد روند اصول به یپاسخ چیه رایز دارد عوامانه تیماه ،غرب

 که یسؤاالت به پاسخ بدون و محض، »تعبد« با و دهد ینم اند، کرده انیب يزیست نید
  . شوند یم دار نید بودند، کرده جادیا نید درباره خودشان

                                                                                                          
سخنان مقطّع و بریده، در این باره نقـل  . »فراموش شده«تغییراتی در ماه هاي حرام می دادند تحت عنوان       گاهی≥ 

 سـوره  37 و 36نظر به این که قرآن در آیـه  . کامالً روشن شودشده اما کار علمی کامل انجام نیافته تا ماهیت آن    
 است و نسیئ یک کار نادرست است، تاکید دارد، آیا نسیئ عرب هم شبیه ماه 12توبه، بر این که تعداد ماه ها فقط 

ا بـه  سیزدهم ایران بوده است؟ یا همان طور که در برخی نقل ها آمده در برخی سال ها بنا به مصلحتی ماه حرام ر      
 .   البته باید به هر دو سال شمسی و قمري توجه شود که عرب هر دو را داشته است.  ؟-تأخیر می انداخته اند



   35 عرب جامعه و سمیتوتم
ـ ا به گرید يقدر دیبا است سمیتوتم و یپرست بت محور به ما بحث که اکنون  نی

 در که بل نشده یناش سمیتوتم از ینید چیه تنها نه که شود روشن تا میبپرداز مسئله
 دانیـ م يبـشر  ستیـ ز عرصـه  و بـوده  تـضاد  در تـوتم  بـا  نید يبشر ستیز شهیهم

  . شود یم شروع ندهیآ جلسه در که یشرح به است بوده دو نیا یدائم يریدرگ
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      37توتم و تابو  
  
  
  
  
  

  تابو و توتم
  سمیتوتم و انیاد يماهو فرق

  
ـ ا میکنـ  توجه آن به تیاهم و دقت با دیبا مبحث نیا آغاز در چه آن : اسـت  نی
 يزیـ غر يبـشر  منـشأ  کـه  داند یم سمیتوتم از یناش را یپرست بت يها نیآئ اسالم
ـ  نژاد و یگرائ لهیقب ،یگرائ خاندان حس از برخاسته و دارد  را نیـ د و. اسـت  یگرائ

ـ ا و. دانـد  یم ،یوانیح يزیغر نه يفطر یزندگ يبرا یعلم ،یعقل يا نسخه  را دو نی
  .داند یم تناقض و تضاد در شهیهم

 غلـط  و باطـل  لیـ دل را یپرسـت  بت بودن یتوتم 25 هیآ عنکبوت سوره در قرآن
 یمـ  انیـ بابل و -عـاد  -»آکـد « مردم به خطاب) ع(میابراه زبان از: داند یم آن بودن

 ثـم  ایالدن وهیالح یف نکمیب موده اوثاناً اهللا دون من اتّخذتم انّما قال و: دیگو
 و النّـار  کمیمـأو  و بعـضاً  بعـضکم  لعنیو ببعض بعضکم کفری امهیالق ومی

 دهیـ برگز خودتـان  يبرا را یهائ بت خدا از ریغ شما: گفت و :نیناصر من مالکم
 گریهمـد  امـت یق روز رد سپس باشند، ایدن یزندگ در شما انیم مودت عامل که دیا
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) دوزخ (آتـش  شـما  گـاه  يجـا  و. کـرد  دیـ خواه لعـن  را گریکدی و دانسته کافر را

  .داشت دینخواه ياوری و اری چیه و بود خواهد
 اسـاس  بـر  (اتحاد و »مودت« را یپرست بت زهیانگ و منشأ هیآ نیا در -1: نکات

 اصـل  که است ستهدان) ينژاد و يا لهیقب و ینسل ،یخون يها یوابستگ و ها محبت
  .است سمیتوتم هیجانما
 و مودت عامل و کند یم آورده بر را هدف نیا یپرست بت که ردیذپ یم هیآ -2
  .شود یم يویدن یزندگ در اتحاد
 است، »یمدن ستیز« تکون و تکامل مانع زین و است حقنا و باطل چون اما -3

  .ترف خواهند دوزخ به آن روانیپ و شده مردود امتیق روز در
 بـه  و بـوده  متّحـد  تـوتم،  محور به يویدن یزندگ در که ها همان امت،یق در -4
 تـا  تبهکـار  میت کی بود خواهند دشمن گریکدی با اند، دهیورز یم مودت گریهمد
 کـه  یهنگـام  و ورزنـد  یمـ  مـودت  گریکدی به هستند موفّق کارشان در که یزمان

  .ندیجو یم يزار یب گریهمد از شوند، یم ریدستگ
 بـه  تبـر  اسـت  ریدرگ سمیتوتم با ن،ید ةآورند و خیتار نامدار شکن بت ،میاهابر
 نـشان  را تیواقع نیا زین خیتار امبران،یپ و قرآن بر عالوه. کرد یم نبرد آن با دست

 يجـا  در تـا  است بوده سمیتوتم يزیغر نیآئ دنیچ بر اءیانب تیمأمور که دهد یم
 بـه  یمدن ستیز بستر در انسان تا کنند يجار و نیگز يجا را نید یانسان نیآئ ،آن

  . سمیتوتم بستر در نه. رود تکامل
 یگـاه  از هـر  که بوده ها نبوت اثر در شده دیپد بشر خیتار در که یتمدن هر و

 بـت  ،يزیـ غر يهـا  زشیـ انگ اثـر  در گرچـه  آمده یم فرود يبشر کاروان کریپ بر
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 نبـوت  و9هـود  نبـوت  وح،ن نبوت) عاد (آکد تمدن. است افتهی یم رواج نو از یپرست
 گـر ید امبریـ پ چند و صالح نبوت) ثمود (سومر تمدن. است دهید خود به را میابراه

ـ  نبوت) اخدود اصحاب (رآشو تمدن و بود کرده تجربه خود در را  تمـدن  را، ونسی
 و کرشـناها  و نوهاشیـ و نبـوت  نیچـ  و هند وتمدن را، سفوی و سیادر نبوت مصر
 نبـوت  و10سـال  3600 از شیپـ  در جاماسـب  نبـوت  نرایا تمدن و را ها یج نکرش

 یدومـ  و زمیـ ترائیم به منجر یاول گرچه است دهید شیپ سال 2600 در را زردشت
  .بود شده یپرست آتش به منجر
  

 کـه  است یعوامل از یکی و بود ها زبان ورد یزمان که يا واژه دو :تابو و توتم
 هیـ عل بـر  که انیاروپائ. کرد لیتبد »يزیست نید« به را انیاروپائ »يزیست تیحیمس«

 ۀسلط از و شده روزیپ سایکل بر بودند، انداخته راه به را رنسانس دهیشور تیحیمس
 بـه  بـستر  دو در جامعـه  آلـود  اضـطراب  امواج و تالطم بودند، دهیره آن ۀعادالن نا

  :بود آمده در حرکت
 نـسبتاً  تیـ موفق بـا  کـه  بـود  »تیحیمـس  اصالح« ددص در پرتستانت نهضت -1
  .رفت یم شیپ تبخشیرضا

                                                   
متأسفانه افسانه سرایان دربار خالفت که قرآن را تفسیر می کردند، هود و قوم او را به حوالی شمال یمـن و       ٩

که در قرآن دربـاره  » احقاف«توجه ندارند شهر .  بوددر آن» احقاف«ساحل دریاي سرخ می برند که شهري به نام      
است که پاي تخت آکدیان بود و ربطـی بـه احقـاف    » ت«و » د« حرفی میان -»آکّاد«، »آکّات«هود آمده، معرّب   

 . ساحل دریاي سرخ ندارد
 .سایت بینش نوانسان و چیستی زیبائی در : رجوع کنید ١٠
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 يانـداز  بـر  بـه  شـدت  بـه  و نبود قانع ینید اصالح به که يزیست نید نهضت -2

 از ریـ غ ینـ ید رفتنـد  یمـ  گرید نید سراغ به اگر است یهیبد. دیکوش یم تیحیمس
 يهـا  جنـگ  عـرق  هنـوز  چون و. باشد عصر آن قبول قابل که نداشت وجود اسالم

 حـذف . داشـتند  اسالم به نسبت یقیعم ۀنیک دند،بو نزدوده شان یشانیپ از را یبیصل
ـ کل« کـه  طـور  همـان . نیـ د هـر  حذف با گشت يمساو تیحیمس  بـه  »يزیسـت  سای

 شـد؛  لیتبـد  يزیسـت  نید به زین يزیست تیحیمس بود شده لیتبد »يزیست تیحیمس«
  . نید مطلقِ با زهیست

 ریـ غ نـشأ م نید که بباوراند مردم به شده که ينحو هر به بود ناچار انیجر نیا
 را آن نـام  و پرداختـه  »فیتوصـ « مختلـفِ  انـواع  به. دارد یخرافات تیماه و یعلم

ـ چ جهینت در. تابو و توتم به تمسک است جمله آن از. گذاشتند »یعلم قیتحق«  يزی
 از نیـ د که گرفتند جهینت و دندیم نا »نید منشأ« بود، نید دشمن انیاد نظر در که را

  .است شده یناش یپرست توتم
 جنـوب  يایآس ریجزا انیبوم اصطالحات و زبان از برگرفته ةواژ دو تابو و تمتو
  :است یشرق

  
ـ برگز له،یقب کی سمبل و نماد عنوان به که یاهیگ ای وانیح :توتم . شـد  یمـ  دهی

  :کرد یم فایا لهیقب یزندگ در يمتعدد يکاربردها و نقش جهینت در
 ل،یقبا گرید افراد از زین و گرید يها کالن از را لهیقب افراد زین و لهیقب کالن -1
  .کرد یم زیمتما
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 در زین و ،یشتیمع امور ،یعیطب مشکالت قبال در لهیقب اتحاد و وحدت عامل -2

  .بود لیقبا گرید مقابل
 -داشـت  تفوق »من« مفهوم بر »ما« مفهوم هیاول يها کالن در که نیا به نظر -3

 لـه یقب منـافع  بـود،  »مـا « سـمبل  و ادنم توتم و11بود مقدم یگرائ فرد بر یگرائ لهیقب
 تـوتم  هیـ عل بـر  یخطرهـائ  لـه یقب يخطرهـا  نیهمچن و گشت یم یتلق توتم منافع

 از خطرهـا  دافـع  و لهیقب منافع حافظ« عنوان به توتم که يحد به. شد یم محسوب
  .گشت یم یتلق »آن

 شـان،  يزیسـت  نیـ د دوران در انیـ اروپائ از یبرخ م؛ینکن دهیچیپ یلیخ را مسئله
 یکاه هر از بود، آمده وجود به تیحیمس گذاشتن کنار از که یخالئ پرکردن يبرا

 در و ، آن از نادرسـت  اسـتنتاجات  و سمیـ توتم چانـدن یپ جملـه  از سـاختند  یکوه
  .اند برتافته رو موارد آن از ياریبس از امروز که شد گفته شیپ جلسه

                                                   
ه شناسی، در بینش افراط آمیز خود مدعی است کـه اساسـاً افـراد       امیل دورکیم ازبنیان گذاران دانش جامع      ١١

. و براي قبیله بـود » ما«، درك نمی کردند؛ همه چیز براي »فردیت خود«و » من«کالن هاي اولیه چندان چیزي از       
ـتعدادهاي    » تقسیم کار«وقتی تحریک یافت که چیزي به نام  » فردیت«و  » من«توجه به    به میان آمـد و تفـاوت اس

فالنی بهتر می تواند ماهی بگیرد، آن دیگري در شکار پرندگان، و : راد براي کارهاي مختلف، به تدریج شناخته شداف
و فردیت » من«بدین روال به تدریج مفهوم . استعداد دارد... و... آن یکی در شکار چهار پایان، و یا در مدیریت آتش و

  ... پیشی گرفت و» ما«تحرّك یافته و از مفهوم 
  .لبته این اصل دورکیم، در محافل علمی امروزي بدین صورت پذیرفته نیستا

رجـوع کنیـد   . به ویژه اسالم که اساساً زیست قبایل بومی را به هیچوجه، نمونه اصلی زندگی انسان، نمی دانـد        
 . سایت بینش نوبخش انسان شناسی در » تبیین جهان و انسان«
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 پـرچم  شـود  یم زرویپ یورزش میت کی که یوقت امروز نیهم: است ساده مسئله

 يها توتم ها پرچم. بوسند یم زین را پرچم معموالً و آورد یم در اهتزاز به را خود
  .هستند يامروز يها جامعه

. کننـد  یم نصب آن در را خود پرچم کنند یم فتح که را يا قله هر کوهنوردان
 پـرچم  ژهیـ و بـه ... و داند یم خود بر اهانت را خود پرچم به اهانت يا جامعه هر
 در هنوز که نیا جالب و... و یالملل نیب يها شیهما در ای جنگ يها دانیم در ها

  .دارد حضور درخت و اهیگ وان،یح ریتصو ها پرچم از یبرخ
  .است برخوردار کامل »تقدس« از اما شود ینم پرستش یپرچم چیه ما عصر در

 و بـوده  يبـشر  ستیز در شهیهم ،یمعن کی به و) الجمله یف (سمیتوتم نیا بنابر
 در خـود  یتکـامل  و یتحول ریس به يموارد در يبشر ستیز زمان طول در و. هست
 اسـت  شـده  منجر یپرست بت و یپرست توتم به يموارد در و داده ادامه حیصح بستر

  .میکرد یبررس را) راکد نمونه و متحول نمونه (آن از نمونه دو که
 اسـتدالل « گـاه  يجـا  »يگـر  فیتوصـ « کـه  يزیست نید يساالر غوغا دوران در

ـ یز باشـد،  داشـته  يآور نـو  کیـ  خواست یم کس هر بود، گرفته را »یعلم  دگمون
 و ناهنجـار،  و هنجـار  حـرام،  و حـالل  منـشأ  را تـابو  و تـوتم  تا دیکوش زین دیفرو

ـ اد کـرد  یسع او. کند یمعرف دهاینبا و دهایبا ها،»تیمحدود« و ها »تیممنوع«  انی
  12.نبوت و یوح از نه کند یفمعر تابو و توتم از افتهی نشأت را

                                                   
، منشأ »غریزه«از » فطرت«بخش انسان شناسی، باتفکیک » ن و انسانتبیین جها«، در کتاب سایت بینش نودر  ١٢

 .دین، اخالق، جامعه، خانواده و تاریخ به شرح رفته است
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 از یجـوئ  بهـره  با خود، »جامعه اصالت« اصل هیتوج در مارکس که طور همان

 بـه  منجـر  بـشر  نـده یآ ۀجامعـ  کـه  بود یمدع و دهد یم نسخه »من« بر »ما« قتفو
. آمـد  خواهد در هیاول کالن تیماه به و شد خواهد سمیکمون یجهان واحد ۀجامع
 بـه  مارکس که تفاوت نیا با براندازد را اتیاخالق انیبن که بود صدد در زین دیفرو

  .نبود ازمندین ه،یاول يها کالن مسائل کردن دهیچیپ
 بـه  یجنـس  سمیکمون اقتصاد، در يفرد يها تیمالک حفظ با خواست یم دیفرو

ـ چیپ بـه  سـخت  جهت نیا از13اندازد، راه  سمیـ تابوئ و سمیـ توتم مـسئله  کـردن  دهی
  .بود ازمندین

 آن، تبـع  و رو یپـ  را یجنـس  امـور  و بـود  معتقد »اقتصاد اصالت« به که مارکس
 مـشکل . آورد خواهـد  را یجنـس  زمیکمـون  قهـراً  ياقتصاد زمیکمون که داشت باور
 گزارشـات  در بـود  ناچـار  بود »یجنس زمیکمون و يفرد تیمالک انیم جمع« دیفرو
 همـان  اامـ . کنـد  دهیچیپ حد نیباالتر در را روشن و ساده مسئله کی خود یفیتوص
 ای فرهنگ يبنا ریز که نیا بدون هست هم امروز نیهم سمیتوتم شد انیب که طور
ـ ا: بـرعکس  بـل . شود یاجتماع نظام ای و دیعقا  از یتبعـ  کـه  هـستند  هـا  پـرچم  نی

 يامـروز  يهـا  پـرچم  یعنی. هستند خود ۀجامع یاجتماع نظام و باورها و فرهنگ
 یپرسـت  بـت  بـه  کـه  هـستند  ح،یحص و مثبت بستر در سمیتوتم افتهی تحول و تطور

 بنگاه هر که طور همان است، آرم و نشان ازمندین يا جامعه هر و. اند نشده لیتبد
  . است عاقالنه امر کی نیا و است نیچن شرکت و

                                                   
زیرا شـرایط اجتمـاعی عـصر دیـن     . البته او و دیگر هم آوازهاي او، در این کار تا حدود زیادي موفق شدند     ١٣

 .ستیزي موافق شعارهاي آنان بود
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. دارند قرار سمیتوتم حیصح نا و یمنف بستر در ،یپرست بت مختلف يها گونه اما

ـ اد در جمله از انیاد از یبرخ به یپرست سیتند نفوذ یحت  نـوع  از ن،یچـ  و هنـد  انی
  .است سمیتوتم تحوالت یمنف

ـ ب يآوردهـا  ره بـر  گـر ید دست و هیاول يها کالن سمیتوتم بر یدست دیفرو  نشی
 اثبـات  بـه  را خـود  یجنس زمیکمون هینظر دیکوش یم ،يکاو روان در خود یشخص

 مـل عا ،سـمبل  و نمـاد  را تـوتم  کـه  آن از شیپـ  م،یکدور لیام خالف بر او. برساند
ـ  انـسان  یروحـ  و یروان ۀچیزائ را آن بداند جمع منافع حافظ اتحاد، و وحدت  یم
 بـا  کودکـان  يبـاز  و ،يامـروز  کودکـان  یدوسـت  وانیـ ح شیمدعا نیا يبرا. دانست

 مـورد  و دانـسته  یخـواه  تـوتم  حـس  همان را) ها عروسک (واناتیح يها سیتند
 کـردن  بغـرنج  و کـردن  دهیـ چیپ بـه  شدت به زین جهت نیا از. داد یم قرار تمسک
  .داشت اجیاحت مسئله
 لیاص و بزرگ و مهم دانش و »مارانیب يکاو روان« انیم دیوفر: گرید جانب از

 عهده از که بود یهائ پرسش به پاسخ یپ در او. کرد یم خلط کامالً »یشناس انسان«
 و بـود  یشناسـ  انـسان  علم یاصل مسائل از قاًیدق و خارج يفگریتوص ای يکاو روان
  .مارانیب يکاو روان به رسد چه تا نداشت يکاو روان به یربط

 یگـان یبا بـه ) مثـل  (افالطون يها دهیا کنار در دیفرو ةدیا امروز: صورت هر به
ـ چ کردن فراز یعنی او کار: گفت دیبا کنیل شده، سپرده خیتار  و تـوتم  نـام  بـه  يزی
ـ فا از یخـال  زد، خـانواده  و اخالق به که یبزرگ ۀلطم کنار در تابو  نبـود،  هـم  دهی
 کـه  طـور  همـان . خـورد  یمـ  و خورد علوم نیا درد به و داد یانسان علوم به یتکان

 که طور آن گرچه »خانواده منشأ« حیتوض در انگلس يها شهیاند زین و سمیمارکس
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ـ  گـشته،  مـردود  دند،یشیاند یم دو آن ـ ا کنیل  و تحـرّك  در بـزرگ  يتلنگرهـا  نی

  .دارند و شتهدا یمهم نقش يبشر شهیاند کیتحر
  

 شـده  ممنـوع  بـودنش  مقـدس  لیدل به که یممنوع »مقدس حرام« یعنی تابو :تابو
  : شوند یم میتقس دسته دو به ها ممنوع و ها حرام14.است
 خوك گوشت خوردن مانند است شده حرام خود، يدیپل لیدل به که يزیچ -1

 شـده  میحـر ت) کـذب  ماننـد  (خـود  يبد لیدل به که يرفتار زین و. يخوار کثافت و
  .است
 کـه  »خوار زیچ همه« يها جامعه یحت هست يا جامعه هر در میتحر نوع نیا
 کثافـت  فـالن  خـوردن  از امـا  خورند، یم زین را سوسک و الکپشت قورباغه، مار،
 یمـ  ممنـوع  و حـرام  را ناهنجـار  رفتـار  انگهم زین ها رفتار در و. کنند یم زیپره
 خوانـدم  یم انیغرب يها نوشته از یکی در. تسین یتابوئ حرام حرام، نوع نیا. دندان
  .است »شان يتابو« رایز است حرام مسلمانان انیم در خوك گوشت: که

 دانـشمند  عنـوان  بـا  يفـرد  کـه  بود گرفته اوج يحد تا يزیست نید شعف و شوق
ـ . بزنـد  يا احمقانه حرف نیچن ـ ا یزمـان  یجهـان  جامعـه : یبل  دنبـال  بـه  نیچنـ  نی
 را تابو یمعن یحت سمیتابوئ و سمیمتوت مکتب رویپ يآقا نیا. زد یم له له سمیدیفرو

                                                   
.  به کار گرفتم تا بهتر به جان مطلـب نزدیـک شـویم    رایز در روال بحث، ادبیات خوديدر این تعریف و ن     ١٤

مترجمان نیز طوري کار می کنند که برخی مطالعه . غربیان با ادبیات دیگر پیش می روند اما اصل مطلب یکی است
 . طرف هستندمی کنند با یک مسئله عجیب و غریبکنندگان گمان 
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 یمـ  یزنـدگان  برنامـه  و ستیـ ز ۀنـسخ  ایدن مردم يبرا امثالش و او اما دهینفهم زین

  .دادند
 »تـابو « از مراد. است شده ممنوع و حرام قداستش لیدل به که ممنوع ای حرام -2

  .است ها حرام نوع نیا
 انیـ م در تابو زین امروز نیهم م،ینکن دهیچیپ یلیخ را موضوع زین تابو مسئله در

 و تـابو  جوامـع،  ۀهم باًیتقر انیم در پرستو :مثال باب از. هست ها جامعه مردمان
 اه،یسـ  رنـگ  بـه  گنجـشک  از تـر  بزرگ یکم است يا پرنده پرستو. است مقدس

 »نوکـان  تهشـکاف « ۀراسـت  در گنجـشکان  ةرد از اسـت  دیسـف  شیها بال ریز و نهیس
 اطـاق،  هـر  به ها روستا در. انسان با مأنوس است یمرغ بلند، و شاخه دو دم يدارا
 یمـ  النـه  آن سـقف  در و شـده  وارد ابـد یب یدائم خروج و ورود راه امثالش و انبار
 هـا  یروانیشـ  ۀلبـ  ریز ای و ها وانیا سقف در نکند دایپ درون به یراه اگر و. سازد

 منـاطق  بـه  هـا  زمستان که است تدلمع مناطق ستگاهشیز معموالً. سازد یم انیآش
  .کند یم مهاجرت گرم

 ینم را آن زین خواران زیچ همه یحت دارند یم محترم را مرغ نیا جهان مردمان
  .دانند یم حرام قداستش لیدل به را آن و است شان يتابو عمالً و خورند

ـ ا بـا  اسـت  گوشت حالل پرندگان از اسالم نظر از پرستو  از مـسلمانان  همـه  نی
 هیتوصـ  زیـ ن هـا  ثیحـد  و اسالم سفارشات در البته. کنند یم يخوددار آن دنخور
 آن رایـ ز شـود  نظـر  صـرف  آن خـوردن  از اسـت  بهتـر  اسـت  حالل که نیا با: شده

  15.آورد یم پناه انسان به و است پناهنده
                                                   

 . 5 و 4 ح 39ید والذّباحه، باب وسائل الشیعه، کتاب الص ١٥
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  . اند داده قرار سمبل و ستوده را پرستو مختلف يها جامعه شاعران شهیهم

  :شود یم میتقس نوع دو به »مقدس حرام« ای تابو
  .پرستو مانند: محض يتابو -1
  .هست هم توتم حال نیع در که یتابوئ -2
 تـوتم  از اعم تابو اصطالح به و. هست هم تابو یاهیگ ای و یوانیح توتم هر یعنی

 يا جامعـه  چیه یتوتم سمبل و نماد ای توتم است تابو که حال نیع در پرستو. است
  .ستین جامعه ای لهیقب قوم، کی مخصوص آن میتحر و ستین

ـ  بود دچار شهیاند تناقض ینوع به زین تابو ةدربار دیفرو  دربـاره  چـه  آن از شیب
 علـم  نیگـز  يجـا  را مـاران یب يکاو روان از خود يها افتهی تنها نه. بود دچار توتم

 و داده قـرار  یشناسـ  جامعه یاصل گاهیپا و اساس را آن بل کرد یم »یشناس سانان«
  .کرد یم لیتحل اساس آن بر را یاجتماع يها دهیپد

 ریــغ تیــماه بــا نیــدارو ي »بقــا تنــازع« ریتــأث تحــت شــدت بــه تنهــا نــه او
 یمـ  زده شـتاب  يا عـده  کـه  يزیست نید عصر آن در (بود گرفته قرار آن،16ینیدارو

  .شد یبزرگ يخطاها دچار) ابندیب يماد زهیانگ انسان رفتار هر يبرا خواستند
  

 بـه  ها انسان احترام که است واضح پرستو ةدربار :تابو نام هب يا دهیپد منشأ
 هیـ عل بـر : بـرعکس  بل ندارد، ياقتصاد و يماد زهیانگ و لیدل چیه تنها نه پرنده، آن

 يهـا  زشیـ انگ خواران زیچ همه یحت ها انسان است؛ يماد یجوئ سود اصول همه

                                                   
 .د به نوعی تنازع بقا را به تنازع در امر جنسی، تبدیل کرده بودیودر واقع فر ١٦
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 یمـ  خـود  یانـسان  یعاطف يها زشیانگ يفدا پرستو ةدربار را خود ياقتصاد و يماد

  :نیا بنابر. کنند
  .است انسان فطرت دادن، قرار تابو و میتحر نیا منشأ -1
  .ندارد ،یبیتصو یقانون و »يداد قرار« ۀجنب وجه چیه به میتحر نیا -2
  . کند یم تیتبع یانسان فطرت از پرستو مورد در یخواه غذا زهیغر -3

 خواسـت  یمـ  و بود »یجنس میتحر شبکه« و »یجنس میتحر« دیفرو هدف همه
 عرصـه  در را آن و بدانـد  »هیاول لیقبا يها تابو« را یجنس امور در ها محرم میتحر

  .ببرد نیب از مدرن، ۀجامع
 دچـار  يفگریتوصـ  عصر فگرانیتوص همه و -بود تناقض دچار قاًیدق و کامالً او

 تـابو  سـنخ  از را یجنـس  يها میتحر خواست یم او : -شدند یم متعدد يها تناقض
 از را هـا  آن حـال  نیع در بود، دهیکش شیپ هدف نیهم به را تابو از بحث و داندب

  .دارند يفطر منشأ تابوها است یهیبد که یحال در. دانست یم »دادها قرار« سنخ
 خالـه،  عمـه،  خـواهر،  مـادر،  میتحـر  کـه  کنـد  انکـار  توانست ینم یطرف از او

ـ ا کـه  کـرد  یمـ  یسع گرید طرف از هستند، مقدس حرام و تابو نوع از مادرزن،  نی
 و یفیتوص سبک در او. است نیب تناقض نیا و. بداند »دادها قرار« از یناش را میتحر

 هـا  مـادر  پسرها، با رقابت در پدرها هیاول يها کالن در: گفت یم خود یعلم ریغ
 قاًیدق که. کردند میتحر را مادرزن دامادها با رقابت در ها پدرزن کردند، میتحر را
 یاعتنـائ  او حـرف  بـه  یانسان چیه فطرت و وجدان اما. شود یم تابوها نشأم ضینق

 ةدربـار  یجنـس  ةزیـ غر کـه  شد روشن و خوردند شکست طرفدارانش و او و نکرد
  . چرا و چون یب و دیشد تیتبع کند، یم تیتبع یانسان فطرت از ،یخانوادگ محارم
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 در: کـرد  یجنـس  زمیکمـون  دچار را اروپا و شد موفق گرید عرصه دو در دیفرو
ـ ا شـان،  همـسران  ریغ با داران همسر روابط عرصه  آن رواج و یجنـس  زمیکمـون  نی

 و باشـند،  داشـته  عمـل،  يآزاد احـساس  ینـوع  بـه  یروان مارانیب که گشت موجب
 کـه  باشـند  داشـته  زیـ آم مسامحه برخورد یروان مارانیب با زین يگذار قانون مراکز

 اروپـا،  در امـروز . دیـ آ دیپد »دختران بر شیرپ روان پدران تجاوز« نام به يا دهیپد
 یمـ  یباش داشته حضور دخترانه، يها مدرسه از یبرخ شیپ در وقت اول صبح اگر

 و اند شده جمع درب يجلو در شود، باز مدرسه درب که آن از شیپ یدختران ینیب
 یمـ  مادر که نیا يبرا اند؟ آمده زودتر چرا. کنند یم پا آن و پا نیا سرما شدت از

 از زودتـر  را دختـر  خـود،  شیپـر  روان شـوهر  ترس از برود، سرکارش به خواسته
  . است کرده رونیب خانه

 قـرار  خود گاه يجا در دانش و علم و آمده انیپا به يفگریتوص عصر که امروز
 تـر  گسترده را محارم میتحر ۀشبک است صدد در یحت روز ۀرفت شیپ علوم گرفته،

ـ  کنـد  میتحر زین را ها لیفام گرید انیم ازدواج کند؛  مطلـوب  نـا  را آن دسـتکم  ای
ـ  دختـر  بـا  عمه پسر ازدواج عمو، دختر با عمو پسر ازدواج لیقب از. کند اعالم  یدائ

  .است زده ابطال مهر دیفرو التیتخ به و... و
 تنـاقض  از کـرد  یمـ  تمـسک  خـود  يادعـا  مـورد  »رقابت« همان به تنها او اگر
 در داشـت  يازیـ ن چـه  او. بود غلط و درست نا سخنش باز گرچه دیره یم مذکور

ـ ا دچار تا کند؟ تمسک یبوم لیقبا به و تابو نام به يزیچ به مبحث نیا  تنـاقض  نی
 است يدیکل و مهم یلیخ يامروز جوان پژوهان دانش يبرا پرسش نیا شود؟ روشن

 آن در. بـشناسند  را عـصر  آن فگرانیتوص فکر تیماه و يزیست نید عصر تیماه تا
 و شد یم همراه ر،یجزا انیبوم از یتمسکسم با دیبا انسان درباره يآور نو هر زمان
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 خـود  (!) يآور نو هیپا دیبا ناچار يآور نو انیمدع گشت یم یتلق تیاهم یب گرنه

  .دادند یم مانور آن يرو و گرفته بر انیبوم از را
 بر و اساس نیهم بر دورانت، لیو خیتار فقرات ستون و هیما جان و یاصل گاهیپا
 شناخته یخوب به غرب خود در مسائل نیا. یعلم هیپا به نه است یمبتن يفگریتوص
  .نگرند یم یعلم دید با يفگریتوص آثار به هنوز ما جامعه در کنیل شده

 از خاسـته  بر یتابوئ است تابو سنخ از محارم، یجنس شبکه میتحر است درست
ـ ا ما. است چککو یلیخ آن قبال در پرستو مثال که ،يفطر ياقتضاها  و را تـابو  نی
 هیعل بر مسئله نیا در دیفرو آورده که مینیب یم و میریپذ یم را تابو با بودن همسنخ
  .است خودش

 شـامل  کـه  محارم، هشبک رهیدا از خارج یجنس يها میتحر: است درست زین و
ـ  نکـاح،  مانیپ با مگر شود یم گانهیب مرد و زن هر  يقـرارداد  کـامالً  میتحـر  کی

  .تابو سنخ از نه است
ـ جزا یبـوم  لیقبا دوران، آن در  فاتیتوصـ  اریـ مع »لیاصـ  انـسان « عنـوان  بـه  ری
 يغوغـا  فگرانیتوصـ  بـود  یعلم روشن عناصر از عنصر هر فاقد که بود فگرانیتوص
 يبـرا  هـا  بعد. بشکنند را یانسان يها میتحر تا بودند انداخته راه به يا کننده کور

 اثـر  در (انشیمـدع  خـود  بل ستین یعلم نهات نه روش نیا که گشت معلوم همگان
 و دچـار  جنـون  ینوع به يحدود تا) سایکل انحرافات از یرهائ و سایکل بر يروزیپ

  .بودند شده مشعوف
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 یرفتارهـائ  یماندگ وا اثر در که یچارگان یب و افتاده دور انیبوم دیبا چرا :اوالً

 میتحر ،یشناس فیتکل ،یشناس حقوق ،یشناس جامعه ،یشناس انسان اریمع دارند، را
  !.؟!باشند یشناس روان و یشناس

 از يرفتـار  اگـر  کردنـد  یمـ  ینـش یگز برخورد انیبوم ةدربار فگرانیتوص :اًیثان
 و17هـستند  لیاصـ  انـسان  نانیا گفتند یم بود، الزم شان يزیست نید يبرا آنان رفتار

ـ  و مانـده  وا لـه یقب دو یکی مثالً است حجت ما يبرا رفتارشان  ریکـو  رد چـاره  یب
 یپوشش و یلباس چیه شان انیم در یکسان که بودند کرده دایپ گرید يجا ای ایاسترال

 يزیچ پس پوشند ینم لباس لیاص يها انسان چون: گرفتند یم جهینت دند،یپوش ینم
 و18.اسـت  شـده  یناش ها قرارداد از و ندارد یدرون زشیانگ انسان، در »اءیح« نام به

ـ ا گفتنـد  یمـ  بود، شان يزیست نید هیعل بر نآنا يرفتارها از يرفتار اگر  رفتـار،  نی
 بـه  را محـارم،  با یجنس میتحر شبکه جمله از. است ها نادان و هیاول انیبوم رفتار

  .گذاشتند یم آنان جاهالنه يقراردادها حساب
 آن کردندکـه  ینمـ  توجـه  بودند خود فاتیتوص ۀباخت خود و مشعوف يقدر به

 لباس يبرا امکان نیتر کوچک فاقد شان طیمح ندارد سلبا هیته امکان اساساً لهیقب

                                                   
ما به این ها : در مسافرت تحقیقی که به مالزي داشتم ودربارة بومیان جنگل تحقیق می کردم، راهنما گفت      ١٧

گفتم این . همان واژه عربی است» اصلی«یائی است و    اورنگ واژه ماال  . یعنی انسان اصیل  » اورنگ اصلی «می گوئیم   
 . بلی: را اروپائیان به این بی چارگان داده اند؟ گفت» اصلی«لقب 

 بحـث  سایت بینش نودر » تبیین جهان و انسان«وانگیزش این حس، در » حس پوشش خواهی انسان  « درباره   ١٨
 . مشروح شده است
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 حـس  خـواه . انـد  گرفته يجا لخت ریکو در و کرده فرار گرید لیقبا ترس از است

  .باشد نداشته ای باشد داشته یدرون ةزیانگ یخواه پوشش
 لـه یقب چنـد  به کرده محکوم را جهان کل یانسان يها جامعه ۀهم ،فگرانیتوص

  .متناقض مسکت هم آن شدند یم متمسک
 امـروز  و دیکـشان  فـضاحت  به را اروپا یگرائ سکس یمنف نهضت که بود نیچن

 ضـد  سـترگ  يناهنجار نیچن از شان یاجتماع و یانسان علوم اندرکاران دست ۀهم
  .نالند یم ،یانسان
  

  : خورد شکست شدت به مورد دو در يزیست نید نهضت :یانسان مقاومت
 سمیـ کمون هـم  و ياقتـصاد  سمیـ کمون هم -سمیکمون ياجرا با: محارم شبکه -1
 با زین و ست،یکمون يها دولت آمدن قدرت سر بر و ایدن از یمین حدود در -یجنس

 يسـاالر  غوغا و ها رسانه گرفتن خدمت در و هنگفت یغاتیتبل يها بودجه نهیهز
 ؛یتجرب و ینیع يداور د،یرس ینهائ يداور به مسئله آن، يبرانداز يبرا فگران،یتوص

ـ ا از شدت به انسان یدرون نهاد و ذات که شد مشخص  و کـرده  تیـ حما میتحـر  نی
 بـا  سهیمقا در »يفرد تیمالک حس« مقاومت که يحد در کند یم مقاومت سخت

 لغـو  و سمیـ کمون بـار  ریـ ز هـا  جامعه همه آن در مردم همه آن. ستین يزیچ آن،
  .نرفتند میتحر نیا لغو بار ریز اما رفتند يفرد تیمالک
 يهـا  نـه یهز صـرف  و شهوت، زهیغر از یجوئ بهره با انسان؛ یخواه پوشش -2

 مانند يمراکز انداختن راه به با زین و ،يا رسانه و یشفاه دیشد غاتیتبل و هنگفت
 پوشـش  گونه هر ورود که (لباس بدون کوچک يها جامعه ساختن و »مونتاکارلو«
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ـ  چیه که داشتند ورود اجازه یکسان و بود ممنوع ها آن در  و نداشـته  پوشـش  هگون

 يبرانـداز  در یسـع  ،يمـاد  ریغ و يماد جانبه همه قاتیتشو و) باشند انیعر کامالً
 از یهائ فیط که يموارد در یحت. خوردند شکست اما. کردند بشر یخواه پوشش
 کوچـک  تکّـه  دو مقابـل  در بـاز  بودنـد  داده قـرار  خود خواسته ریمس در را مردم
  .کرست و ویما: خوردند شکست یپوشش
 برگـشت  دوران« و میهست يزیست نید نهضت رفتن نیب از شاهد که عصر نیا در

ـ ا یاصـل  عوامـل  شان امثال و مذکور يها مقاومت گرفته، نام »نید به  برگـشت،  نی
  .هستند

 يبرانـداز  در الـرّحمن  واژه تـک  کـاربرد « کـه  مـا  موضـوع  يبرا توتم از بحث
 ما موضوع با یارتباط ندانچ تابو از سخن اما داشت ضرورت است »عرب سمیتوتم

 بـود  الزم انـد  کـرده  مطرح هم کنار در را تابو و توتم شهیهم که نیا به نظر. ندارد
  :مطلب اصل به میبرگرد. میکن درنگ باره نیا در زین يقدر

  
 کـه  هیـ اول نقـش  و یمعنـ  همـان  در تـوتم  اگر :سمیتوتم و انیاد يماهو فرق

 یمعان از يبار چیه بود، جامعه ای لهیقب رمآ و سمبل تنها یعنی ماند، یم یباق داشت
 يهـا  پـرچم  امـروز  شد اشاره تر شیپ که طور همان. نداشت یمنف کاربرد و یمنف

 ،یجهـان  واحـد  جامعه یآرمان نگرش با اگر و هستند توتم مصداق قاًیدق ها جامعه
  .باشد هم يضرور دیوشا ندارد یاشکال چیه وجودشان م،یننگر

 بـه  رفتـه  فراتـر  خـود  یاصـل  کـاربرد  و یمعن از خیتار در توتم و نشد نیچن اما
 وجـود  به را یاجتماع نظام نوع دو و است شده لیتبد »ها اِلهه« و »اِلهه« و »معبود«
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 و يعبـاد  شـرك  بـا  جامعـه « یگاه و »يعباد شرك با جامعه« یگاه: است آورده

   .»یاجتماع
  .است جامعه نوع دو نیا یاجتماع و يعباد نظام يبرانداز ان،یاد يوجود فلسفه

ـ  از يبرا انیاد که بل ستین سمیتوتم »نید منشأ« تنها نه  يهـا  گونـه  بـردن  نیب
ـ اد امیپ ان،یاد يمحتوا ان،یاد خیتار در يحد به قتیحق نیا و اند آمده سمیتوتم  ان،ی

  .است یخیتار اتیواقع همه انکار ۀمثاب به آن انکار که است روشن
 کـه  شـده  موجـب  شهیـ هم ،یشهوان ،ینیسرزم ،ينژاد ،يماد يها زهیانگ گرچه

 سیتنـد  از پر ینید معابد که يحد در کند نفوذ ینید يها جامعه در نو از سمیتوتم
 يبـرا  را بود، ساخته او که جوان، گاو یطالئ سیتند و يسامر يماجرا قرآن19.شود

 توتم و یخواه آرم حس از يسامر است یهیبد است آورده ،یخیتار اصل نیا نییتب
 قبال در را بزرگ حرکت آن توانست که کرد یم استفاده سوء لیاسرائ یبن یخواه

  .آورد وجود به ،یموس يضایب دی
 و میخـواه  یمـ  آرم و سـمبل  نمـاد،  کی زین ما: گفتند یم یموس به لیاسرائ یبن
   .میباش داشته س،یتند کی تنها فقط میهست موحد چون
 مـشرك  دارنـد  متعدد يها الهه چون گرانید20.»آلهه لهم کما اِلهاً لنا اجعل«

 یموسـ . باشـد  لیاسـرائ  یبن نماد که. میخواه یم واحد سیتند کی فقط ما. هستند
ـ  سـاختند  یمـ  سیتند کی آنان اگر است یهیبد .21»تجهلون قوم انّکم« گفت  یب

                                                   
 .مانند معابد هندو، بودائی و مسیحی ١٩
 . 138سوره اعراف، آیه  ٢٠
 .همان ٢١
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 نظـام  سـپس  و کردنـد  یمـ  يعباد پرستش را آن ابتدا کردند یم سیتقد را آن دیترد

 و بت داشتن بدون لیاسرائ یبن یحت. دادند یم سازمان آن يمبنا بر را شان یاجتماع
 بودنـد  نماد و بت يدارا اگر ،هستند و شدند ایدن مردم نیتر پرست نژاد ،ينژاد نماد
  !).؟(شدند یم چه

 از پـس  اسـت،  فیـ تحر از مصون و نید نیتر یعلم و نید نیآخر که اسالم نید
 و شـد  رو روبـه  »سمیـ عرب پـان « حـس  از تحـرّك  بـا  بالفاصـله ) ص(امبریپ وفات

 مردمـان  و عـرب  را خـود  کـه  افـت ی رواج يحـدود  تا »یموال« و »عرب« اصطالح
 یگـوئ  دندینام یم خود بردگان یعنی یموال را عرب ریغ مسلمانان یحت جهان گرید

  .ستین یکی عرب ریغ و عرب يخدا
 بـه  نو از شان نیآئ جیتدر به اما بردند یم نیب از را سمیتوتم نظام آمدند یم ایانب

  .شد یم گرید بعثت موجب دیجد نید و امبریپ به ازین. شد یم آلوده آن
ـ د ـ د بودنـد؛  گریهمــد ضـد  شهیـ هم سمیـ توتم و نی  سمیــتوتم بـود،  »تیـ ترب« نی

. نـد یب یمـ  بیآسـ  زهیغر و عتیطب از علم و تیترب شهیهم و. »زهیغر« و »عتیطب«
  .است زهیغر و عتیطب هیعل بر علم و تیترب رایز

  .دارند يگرید با متضاد و مستقل تیماه هرکدام سمیتوتم و نید
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  یجاهل عرب سمیتوتم يها یژگیو
  

  :است کرده یط را مرحله سه خود یتحول ریس در توتم
  . طیبس مرحله -1
  .اول رتکثّ مرحله -2
  .دوم رتکثّ مرحله -3
  

 و آن يدوجو ۀفلسف که داشته توتم کی تنها لهیقب هر آغاز، در :طیبس مرحله
  .رفت شرح به لهیقب یزندگ در آن نقش
  

 هـر  داشـت،  لـه یقب کـه  یاصل توتم بر عالوه يبعد ةدور در: اول تکثّر مرحله
 تـوتم  چتـر  ریـ ز هـا  آن همه که دیگز یمبر يا هژیو توتم خودش يبرا زین خانواده

ــ قـــرار یاصـــل  و وانـــاتیح انیـــم از زیـــن یفرعـــ يهـــا تـــوتم. گرفـــت یمـ
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 انتخاب خود توتم عنوان به را مار) مثالً (يا خانواده دند؛ش یم دهیبرگز اهانیگ

 و عـرب  مردمـان  انیم در اواخر نیهم تا که نیا يبرا آوردم مثال را مار. (کرد یم
 شـان  تـوتم  مـار  که بودند معتقد ياریبس يها خاندان داشت وجود توتم نیا ترك،
 و یآبـادان  يبـرا  هکـ  يزیچ یعنی »اریالد عمار« را خود خاندان توتم ها عرب است
ـ  »قاراچوخـا « را شـان  تـوتم  ها ترك و. کوشد یم خاندان رشد  یمـ  قاراچوگـا،  ای

  ).کرد ترجمه »هیسا به هیسا محافظ« را آن دیبا که دندینام
 قلمـرو  ت،یـ جمع نظر از خاندان توسعه و شدن بزرگ با همگام مرحله، نیا در
 توتم که دیرس یم يحد  به گسترش نیا یگاه افت،ی یم گسترش زین یخاندان توتم

 بـه  یفرعـ  تـوتم  و له،یقب به خاندان شد؛ یم مبدل یاصل توتم کی به خود ،خاندان
  .گشت یم لیتبد یاصل توتم

) مثالً (را لیقبا امور که یخدائ بودند، معتقد ،یواقع واحد يخدا به شهیهم البتّه
  .است کرده ضیتفو ها توتم به

 مرحله نیهم در اسالم آمدن تا که ودب نیا عرب یپرست بت یژگیو نیتر بزرگ
  . بود مانده یباق

  
 خانـدان  تعـداد  اساس بر ها توتم تکثّر اول تکثّر مرحله در :دوم تکثّر مرحله

ه  بـا  هـا  توتم تکثّر دوم مرحله در اما. گشت یم دیپد ها، مختلـف  ابعـاد  بـه  توجـ 
 تـوتم  ،يبـارور  متوت مرتع، و اهیگ توتم باران، توتم: افتندی یم ریتکث عتیطب جهان
 يخدا که بودند یانیخدا یهمگ که... و جنگ توتم ازدواج، توتم ا،یدر توتم انسان،
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 کرده ضیتفو آنان به) مثالً (را جهان اداره و آورده وجود به را ها آن ،یواقع واحد

  .بود
 دانـست  یپرست بت مرحله نیتر افتهی تکامل دیبا را مرحله نیا و ریتکث نوع نیا
 عمـرش  ریاخ سده دو در که است تیحیمس ورود تا ونانی یپرست بت آن نمونه که
 به که بوده، همراه ارسطو، گانه ده يها بت و افالطون شمار پر يها بت سازمان با

  .رفت شرح
 -سـمن  شـمن،  -»چمـن « کـه  اسـت  ترکان یپرست بت مرحله، نیا گرید نمونه و
 هـم  هنـوز  و پختنـد  یمـ  -شمنو -»چمنو« او نام به و بود عمرشان و عتیطب يخدا

 یمنـ  سـاخال  یسـمن : خواننـد  یم پزان سمنو در را آن ۀپرستشمندان يوردها دعاها،
  .انمیبرو را تو ساله همه که دهم یم قول کن حفظ را من سمنو: یسن گوردرم لدهیئ

 دهیـ نام چمـن  که یاهیگ ندارد، یفارس در یاشتقاق چیه و است یترک چمن لفظ
  .است چمن نامش که است يا اِلهه ثرا نیباتریز و بهتر ،شود یم

 از یکـ ی اسـت  جنگ يخدا مغول ترکان باور در ژهیو به ترکان نظر در سولده،
  .بتیه سولده یعنی است »ئوز سولده« مغول معروف لیقبا

 سـرود  یخشکسال در ترکان هم هنوز که است باران يخدا »يهورد« ای هوردو،
  .خوانند یم باران خواستن يبرا را يهورد

 یپرسـت  تـوتم  از يگـر ید نـوع  آن، با همراه مذکور، یپرست توتم کنار در ترکان
 را سـال  هـر  آغـاز  یالیخ محاسبه کی با و کرده فیرد ها توتم از یانیجر داشتند؛

 خرگوش، سال ش،یم سال مار، سال خوك، سال: دانستند یم ها آن از یکی به یمبتن
 ل،یئ توشقان ل،یئ ونیقو ل،یئ النیا ل،یئ تنگوز: خودشان زبان در که... و سگ سال

 دسـتور  بـه  نیمنجم از یگروه یسرپرست به امیخ عمر که. دندینام یم... و لیئ تیا
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 عیتوضـ  و میتقـو  میتنظـ  هنگـام  ،یرقـص  خوش عنوان به قاًیدق الملک نظام خواجه

ـ ن یسـلجوق  ترکـان  يهـا  توتم نیا هب ،»تابستان و بهار يها ماه به مسترقه پنجه«  زی
  .شوند یم چاپ ها سالنامه از یبرخ در هم امروز تا که ادد تیرسم

 انیعیشـ  زده یشانیپ بر را انیسلجوق یترک »خواجه« لقب افتخار با الملک نظام
ـ بقا بـه  مقابل، در اما. بودند گذار بدعت او نظر به رایز کرد یم عام قتل را  بـت  يای

  .داد یم تیرسم گونه نیا یترک یپرست
  

ـ  داشـتن  يبـرا  تنهـا  آغـاز  در تـوتم  نام به يزیچ دش گفته :ینیزم انیخدا  کی
 مـورد  جیتـدر  بـه  نداشت تیالوه از یمعنائ چیه و بود لهیقب نشان و عالمت ،»آرم«

ـ ا در. دیرسـ  یمـ  میتحر ۀمرحل به و گشته احترام ـ م نی  تحـول،  انیـ جر یگـاه  انی
 در کـه  شـد  یم ساخته شان مجسمه و شده تیرؤ قابل ریغ انیخدا و گشته یآسمان

 دارنـد  واحد تیماه ونانی رفته شیپ یپرست بت با عرب راکد یپرست بت جهت نیا
  . انیمصر یپرست گاو نیهمچن و

 يجـا  به توتم که میکن یم مشاهده را گرید نوع به تحول از يا رشته نیب نیا در
 شود یم پرستش ،آن ینیزم تینیع خود و افتهی ینیزم تحول بودن، یآسمان به تحول

ـ  راه نیزمـ  يرو در کـه  يگـاو : است آن نمونه ينده یپرست گاو که  نـاً یع رود یم
 میکن یم مشاهده نیا بنابر. ستین يساز سیتند به يازین چیه و است پرستش مورد

ـ ز خیتار در یمختلف يروندها و ها وهیش »اِلهه« به »نماد« تحول ریس در  بـشر،  ستی
  .است داده رخ
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 امـا  بوده، ونانی یپرست بت از تر مانده عقب تکامل نظر از اگر عرب یپرست بت

ـ ا کـه  است بوده يهند یپرست گاو از تر رفته شیپ یگرائ آسمان نظر از  موضـوع  نی
  .دانست یجاهل عرب یپرست بت و توتم گرید یژگیو دیبا را

ـ  باستان انیمصر انیم در یپرست گاو  ازمنـد ین کـه  يحـد  در بـود  تـر  رفتـه  شیپ
 بـود،  پرسـتش  مـورد  د،یسـف  یشانیپ وگا »سیآپ« سیتند. بود شده مجسمه و سیتند
 اگـر  و کردنـد  ینم يریگ بهره ینیزم یواقع دیسف یشانیپ يها گاو از آغاز در ایگو
 در امـا  کردنـد  یمـ  غرق لین رود در را آن دیرس یم یسالگ 25 به يگاو نیچن سنّ

 شـخم  در را آن يبعـد  يهـا  دوره در ظاهراً کردند یم استفاده آن ریش از حال نیع
  22.شد لیتبد تیرؤ قابل ریغ کامالً ۀاِله کی به شان اِلهه و گرفتند کار به زین یزن

 بـوده،  انیمصر یپرست بت از تر افتهی تکامل جهت نیا در عرب یپرست بت دیشا
 از شیپـ  را عـرب  يهـا  الهه شدن یآسمان کامالً خِیتار که شود یم حیصح یوقت نیا

  .میبدان س،یآپ شدن یآسمان کامالً
 کـه  دندیپرسـت  یمـ  را ها توتم همان قاًیدق رانیا به ورود زمان در نرایا انیائیآر
 در کـه  را جاماسـب  يدیـ توح نیـ د رانیا به ورود از پس. دیپرست یم یونانی شاخه

 -»زئـو « کـه  کردنـد  رهـا  را خود متکثر يها توتم و رفتندیپذ بود، انیکادوس انیم
. شـد  لیتبد است منفور شدت به موجود که وید به -انیونانی وسئز همان دئو، ذئو،

                                                   
) ع(در زمان موسی. می گویند» غرب زده«امروز به روشنفکرانی که تقلید غرب را براي ترقی الزم می دانند  ٢٢

سامري یک روشنفکر مصر زده بود که می خواست با تقلید از مصریان هر چه سریع تر بنی اسرائیل را به مـدارج              
به گوساله » عجل«اخته بود مجسمه گاو جوان و اخته نشده بود، نه گوساله و ترجمه البته بتی که او س. ترقی برساند

 .نادرست است
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 مبـدل  یپرست دیخورش و زمیترائیم به جیتدر به انیائیآر انیم در یکادوس نید سپس

  .دیرس23اروپا، در يبریا رهیجز شبه یحت و مصر من،ی به رانیا از و گشت
 يهـا  گونـه  از يا گونـه  چیهـ  بـا  کـه  است ژهیو نوع کی ،یپرست دیخورش نیا

 در کـه  بـود  »نـور  به احترام« عنصر آن منشأ د،ندار ارتباط سم،یتوتم تکامل متعدد
 تحـول  در شهیـ ر قـاً یدق عـرب  یپرست بت اما. داشت وجود جاماسب، يدیتوح نید

  .دارد هیاول سمیتوتم
 از پـس  کردنـد،  یمـ  پرسـتش  را بالـدار  گاو ران،یا به مهاجرت از شیپ انیائیآر

 نیـ د رشیپـذ  از پـس . گذاشـتند  ارث به ترکان يبرا را آن يمرکز يایآس از خروج
 آن گـواه  دیجمـش  تخـت  ستون سر که بود محفوظ بالدار گاو احترام زین جاماسب

 در دسـتکم  اسـت  نـشده  گرفتـار  زئـوس  سرنوشت به بالدار گاو قداست یعنی است
   .است گرفته يجا ستون يباال

ـ  در عـرب  انیخـدا  امـا . بودنـد  ونـان ی مردم ۀهم انیخدا انیونانی يها الهه  کی
 نمونـه  آن. بودنـد  یخانـدان  و يا فـه یطا ،يا لهیقب يخدا کدام ره و ،یهرم سازمان

  .آن نیراکدتر نمونه نیا و سمیتوتم نیتر کامل
  

 لـه یقب هـر  ها عرب انیم در شد گفته :عرب جامعه در یتوتم یاجتماع نظام
 یبرخ انسان، صورت به یبرخ و نر ریش صورت به یبرخ داشت، را خود ژهیو توتم

                                                   
 کادوسـیان  -سایت بینش نودر » انسان و چیستی زیبائی«براي توضیح بیش تر درباره میترائیزم، رجوع کنید         ٢٣

 .تم شان بودبودند درخت صنوبر بت و تو» درخت پرست«پیش از آن که دین جاماسب را بپذیرند، 
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 هـا  عـرب . شـدند  یمـ  يسـاز  سیتند آن مطابق و شده ورتص گرید صورت به گرید

  .بود مؤنث شان يها بت تیاکثر و دند،ینام یم »صنم« را سیتند
ـ  اصل در رسد یم نظر به ندارد وجود »بت« ةواژ عرب زبان در ظاهراً  ةواژ کی

ـ  برنـد  یمـ  کـار  به را آن ها عرب که زین صنم. باشد يهند ـ  لیاصـ  ةواژ کی  یعرب
 صـورت  هـر  بـه  امـا . یآرامـ  ای و است یفارس ای لفظ نیا: دیوگ یم المنجد. ستین

 زیـ ن قـرآن  در »اصـنام « آن جمع غهیص که گفتند یم صنم شان يها بت به ها عرب
 انتقـاالت  بـر  شـود  یمـ  یائیـ گو لیـ دل داشته یآرام شهیر کلمه نیا اگر. است آمده

  .يبشر مختلف ينژادها و ها جامعه انیم در یتوتم یفرهنگ
 در. اسـت  »جـنس  اسـم « اصـطالح  بـه  و نبوده ها بت از کی چیه هژیو نام صنم

ـ  لفـظ  نیا اما است آمده مکرر طور به ها بت درباره »آلهه« لفظ قرآن  آن مفـرد  ای
 ةدهنـد  نـشان  جنس، اسم نه و است خاص بت کی اسم نه باشد، »اِلهه« ای »اِله« که

 و »تیـ الوه« از باشـد  عبـارت  که باشد یم داشتند، مردم نظر در که ینقش و سمت
  .یخدائ سمت
ـ غ چـه  آن« آن یمعن که آمده است »وثن« آن مفرد که »اوثان« واژه قرآن در  ری

ـ ا پرسـتان  صـنم  خـود  کـه  ستیـ ن معلوم اما. است »شود پرستش خدا از  را واژه نی
 یعرب لیاص واژه کی که نیا به نظر کنیل. باشند برده کار به شان يها صنم ةدربار
 و رفتـه  یمـ  کار به وفا، د،یاک مانیپ جا، کی در ثابت حکم،مست: یمعان به و است

 عنوان نیا که گفت قاطع نظر با توان یم کنند، یم صدق بت درباره یمعان نیا ۀهم
  .اند برده کار به شان يها بت درباره پرستان بت خود را
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 جـاد یا آن یمعنـ  در يرییتغ کنیل برده کار به ها بت درباره را واژه نیهم قرآن

 اجتناب باشند ها وثن که دهایپل از24:»االوثان من الرجس فاجتنبوا« است کرده
 پس و داشته »وثق« با یقرابت وثن، یمعن یجاهل عصر در و اسالم از شیپ یعنی. دیکن
 نیتـر  دیـ پل و نیتـر  منفـور  »سجـ ر« که است کرده دایپ قرابت »وسخ« با اسالم از

  .باشد یم وسخ،
 شده موجب ،»سجر« با آن کردن نیقر و وثن زا قرآن ریتعب نیا: گفت توان یم

 صـنم  خالف بر باشد نداشته حضور اذن مسلمانان اتیادب در و برود نیب از واژه نیا
  25.دارد فراوان حضور شعر در ژهیو به اتیادب عرصه در هم هنوز که

  
 یتـوتم  نظـام  در خاص یژگیو کی: ها بت یدائم شگاهیهما ای :االصنام مجمع

 اسـت  نبـوده  گرید مردمان از کدام چیه انیم در که میکن یم دهمشاه عرب جامعه
 اسـت  عبارت آن و کند یم تیحکا »غرض نقض« و تناقض کی از نظر بدو در که
 شـده  جمـع  آن در بت 360 که ها بت یدائم شگاهیهما میبگوئ ای االصنام مجمع از

  .بودند
ـ  به يزیچ یاساس اصل و يوجود فلسفه رفت شرح به که طور همان  و تـوتم  امن

 و اسـت  گرید لیقبا قبال در لهیقب منافع حفظ و گرید لهیقب از لهیقب زیتما يبرا بت
 به يزیچ. دارند تضاد هم با ها لهیقب که زانیم همان به ها توتم انیم تضاد یعنی نیا

                                                   
 . 30سوره حج، آیه  ٢٤
 .بیا که وقت شناسان، دو کون بفروشند        به یک پیالۀ می صاف و صحبت صنمی:  نمونه از حافظ٢٥
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 تناقض از یبوئ که هاست توتم انیم اتحاد و وحدت از یحاک مااالصن مجمع عنوان

  .سته آن در غرض؛ نقض و
 در يمرکـز  دولـت  لیتـشک  عـدم  و اتحاد عدم عامل تنها ها بت وجود یطرف از

. کـرد  یمـ  یزنـدگ  اد،یـ بن خود و مستقل طور به لهیقب هر ،26بود یعدنان عرب انیم
 همـان  گـر ید جانب از و. بود مستقل گرید لیقبا يها اِلهه از لهیقب هر اِلهه که رایز

  . دشون یم جمع یمجمع در متضاد مستقل يها بت
 فـه یطا يهـا  بت و یخاندان يها بت ،عرب یپرست بت نظام در: مسئله نیا شرح

 نیعـ  در لـه یقب هـر  یاصـل  بـت  اما ماندند یم محدود فهیطا و خاندان درون در ،يا
 تمثـال  داشـت،  گـاه  يجـا  و شـده  نصب لهیقب یزندگ محل از يا نقطه در که حال

 در و شـد  یمـ  آورده مکـه  شـهر  به او از ،یسیتند يا یکپ: گفت دیبا و او از گرید
 یمـ  ینـدگ ینما یاصـل  بـت  از و گرفت یم قرار یاصل يها بت گرید کنار در کعبه
  .کرد

 یطوالن اریبس یزمان مدت یط که) ع(لیاسماع و) ع(میابراه از شیپ میدان ینم ما
 و شـد  سـاخته  نـو  از کعبـه  کـه  امبریـ پ دو آن زمان در زین و بود شده رانیو کعبه

 انـد؟  داشته االصنام مجمع ها عرب ایآ بود، ممنوع یحوال آن در بت نوع هر حضور
  است؟ بوده کجا آن گاه يجا اند داشته اگر و

 نـدگان ینما حـضور ): گفـت  دیبا دیشا و (گفت توان یم نیقرا و شواهد اساس بر
 از پـس  کـه  اسـت  يا هدیـ پد شان شیهما و هم کنار در یاصل يها بت) يها یکپ(

                                                   
 در مباحث آینده، زمینه و عامل به وجود آمدن دولت مرکزي در میان عرب قحطانی کـه آنـان نیـز بـت              ٢٦

 .پرست بودند، خواهد آمد
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 و نیبهتـر . اسـت  نداشته وجود يزیچ نیچن آن از شیپ و دهش دیپد ،لیاسماع دوران

 اسـت  تضاد عامل که است توتم يوجود ۀفلسف اصل مدعا نیا يبرا شاهد نیتر يقو
  .شیهما عامل نه

 را ها بت که یکس نیاول: دیگو یم کعبه واژه لیذ المعارف دائره در يدوجدیفر
: دیـ گو یمـ  زین و. بود خزاعه یبن لهیقب سیرئ یلُح عمروبن داد، قرار کعبه داخل در
 از را کعبـه  و مکـه  هجـرت،  از شیپـ  دوم قـرن  در) ص(امبریپ اجداد از یکی یقص

 در کعبـه  از هـا  بـت  هیـ تخل و مکه فتح از شیپ ن،یا بنابر. گرفت خزاعه یبن دست
ـ ن و اسـت  بـوده  االصـنام  مجمع کعبه سال 200 حدود دستکم ،يهجر هشتم سال  زی

. اسـت  نداشـته  وجود کعبه در يزیچ نیچن یلُح عمروبن از شیپ که شود یم روشن
 یمجمعـ  نیچنـ  زیـ ن گـر ید يجا در آن از شیپ ها بت انیم تضاد تیماه لیدل به و

  . است نداشته وجود
 آن تبـع  بـه  و الحـرام  مـسجد  حرمـت  آن تبـع  بـه  و کعبـه  شدن محترم و حرام
 يبـرا  یبزرگـ  نعمـت . حـرم  عیوسـ  نیسرزم حرمت آن تبع به و مکه شهر حرمت

 در سـال،  از مـاه  چنـد  در جنـگ  میتحر با توانستند که گشت عرب مختلف لیقبا
  .بپردازند ستد و داد به و دهند لیتشک یموسم يبازارها شده جمع حرم نیسرزم

 جنـگ  که بود شده شناخته حرم عنوان به مکه اطراف در عیوس یصحرائ: حرم
 وسـط  در کعبـه  و مکـه  در الحـرام  مـسجد  و حرم در مکه بود، شده میتحر آن در

ـ اال میقـد  از کعبـه . دارد و داشـت  قرار الحرام مسجد  حـدود  (میابـراه  زمـان  از امی
 ان،یـ بودائ بود؛ محترم مصر، و یائیآس متمدن مردمان همه نظر در) شیپ سال 4000
ـ ا پرسـتان  تـرا یم و انیجاماسـب  ان،یزردشـت  از شیپ و -انیزردشت و انیهندوئ  -رانی
 چـه  آن. ام داده حیتوضـ  »یبائیز یستیچ و انسان« در که دکردن یم سیتقد را کعبه
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 در کـه  یقداست بر عالوه است، آن تیامن و حرم حرمت است مهم ما بحث نیا در

 بـازار  لیـ قب از یموسم يبازارها و ياقتصاد مرکز تنها داشت پرست بت عرب نظر
  .بود شده لیقبا اتیح هیما و »عکاظ«

 نیسـرزم  آن مرکـز  در خواهـد  یمـ  يا لهیقب هر که است یهیبد صورت نیا در
 شهیهم که شیقر گرید جانب از و باشد داشته يا ندهینما ،ياثر ،یپائ يجا مقدس،

 نسبت شد یم مند بهره يا لهیقب هر از شیب آن يبازارها و حرم يصحرا حرمت از
  .داد یم نشان خوش يرو ل،یقبا يها بت ةشد یکپ ندگانینما به

ـ با يدیترد چیه بدون و  فرزنـدان  کـه  شیقـر  شیگـرا  علـت : گفـت  قاطعانـه  دی
. اسـت  بـوده  جانبـه  دو تعامـل  نیهمـ  یپرست بت به بودند،) موحد امبریپ (لیاسماع

 بـت  بـه  تـن  ياقتصاد منافع تیرعا با جیتدر به نداشت یتوتم سابقه چیه که شیقر
ـ  در »اور« شهر مردم از يفرد میابراه و میابراه نسل از شیقر. است داده یپرست  نیب
 بـت  زین) عاد و ثمود (آکد و سومر گرچه بود) ثمود (سومر قوم از و) عراق (نیالنهر

ـ قر. اسـت  خیتـار  معروف شکن بت بزرگ میابراه اما بودند پرست  اصـل  در انیشی
 شهیـ ر کی به یسام اقوام ۀهم اساس و اصل گرچه. شدند مستعرب و نبودند عرب

ـ . دهستن نژاد کی اصل در آکد سومر، عرب، و رسد یم  قـرآن  در کـه  آشـور  یحت
 خـدا  بـه  ها عرب. هستند همنژاد ها عرب با اصل در شده دهینام »اخدود اصحاب«
 و. »اِلَـه « نـد یگو یمـ  هـا  يآشـور  و »اهللا« شود یم الم و الف با که »اِله« ندیگو یم

 یمـ  شـود  یمـ  دهیـ نام يعبـر  شـان  زبان که انیهودی یعنی میابراه نسل گرید شاخه
  . »لیئ« ندیگو

 بل نکرده، مهاجرت ها عرب انیم به لهیقب کی صورت به شیقر که نیا به نظر
 بـر  افتند،ی تکثّر و تولد ها عرب انیم در فرزندانش و بود عرب لیاسماع همسر که
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 نـسل  سپس و فرزندانش کرده یم صحبت جههل با را یعرب لیاسماع خود اگر فرض

 بـه  خـودش  قـول  به نقرآ که اند کرده یم صحبت حیصح و کامل را یعرب رشیکث
  .است شده نازل »نیمب یعرب« زبان

 موافقت با سپس ،یخزاع یلُح عمروبن لهیوس به ابتدا عرب لیقبا فوق شرح بنابر
  . اند کرده االصنام مجمع را کعبه شیقر

 امـا  داشـت  را مجمـع  استیر سمت شیقر یاصل بت و بزرگ بت عنوان به هبل
 بـار  ریـ ز عـرب  از يا لـه یقب چیه نداشت انبت گرید بر يازیامت چیه یحقوق نظر از
 فیـ رد هبـل  کنار در که ندگانینما گرید. رفت ینم گرید لهیقب چیه به یده ازیامت

  . ما امروز ملل سازمان هیشب بودند؛ برخوردار يمساو احترام از زین بودند شده
 ت،یـ جمع زانیـ م بـه  بـسته  مجمـع  آن در بـت  هر مقام و ارزش است یهیبد اما
 يمـساو  مقـام  یهمگ ظاهر در گرچه ،بود اش مربوطه لهیقب یرزم يروین و اقتصاد
  .ما ملل سازمان مانند درست باز. داشتند
 نحو به یاستثنائ تیموقع نیچن از بود توانسته بود مکه ساکن و مالک که شیقر
 لیتبد عرب لهیقب نیتر مقدس به مستعرب لهیقب نیا که يحد تا کند استفاده احسن
 کـامالً  کعبـه،  احتـرام  و حـرم  يصـحرا  تیحرم حفظ در کوشش با شیقر. گشت
 جـاده « از ياقتصاد يمند بهره کنار در را مهم بس ياقتصاد منشأ نیا بود شده موفق
  .شود عرب لیقبا دیس و ردیگ کار به27»بخور

                                                   
جاده بخور در حوالی اردن از جاده اعظم . النهرین و شامات را به مصر وصل می کردجاده اعظم، تمدن بین     ٢٧

  ایران ويجدا شده از مدینه و مکه گذشته به سواحل یمن می رسید و تمدن بین النهرین، مصر و یمن را به تمدن ها   
   ≥ ر سفر هاي تجاري بـه قریش از این جاده در سفر هاي تجاري به یمن در جنوب، و د       . چین، پیوند می داد    و هند
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 نیتـر  جـوان  واقـع  در بـود،  مجمـع  سیرئ که شیقر ژهیو بت هبل مجمع، آن در
 معلـوم  بـود  بـت  فاقـد  و موحـد  آغاز در شیقر رایز. دبو بت همه آن انیم در توتم
 هـا  بـت  گـر ید اسـت،  شده دیپد ،یپرست بت به شیگرا از پس زین توتمش که است

  .داشتند را کهن یخیتار قدمت و دارتر شهیر او به نسبت
ـ  تنها حرم، در سکونت لیدل به )یقص از پس (شیقر ظاهراً  جنـگ  در بـار  کی

 آن از پـس  و شـده  جنـگ  وارد کنانـه  از يطرفـدار  هبـ  الن،یع سیق لیقبا با کنانه
 اگـر  اسـت  دهیـ نجنگ لـه، یقب مقابـل  در لـه یقب عنـوان  بـه  گرید لهیقب کی با هرگز

 گـر ید لـه یقب از يافـراد  بـا  شیقر از يافراد يریدرگ صورت به بوده یهائ يریدرگ
 دو سـران  انیم در خسارت جبران و یخواه خون لیقب از یمسائل گرچه است بوده

ـ ترب و ینظام ناتیتمر به شهیهم شیقر همه نیا با. افتی یم صلهیف هلیقب  افـراد  تی
 از حفاظـت  يبرا رزمنده افراد به گرید ازین هر بر عالوه رایز داشت توجه رزمنده
 منـد ازین حرم، نیسرزم حرمت از حفاظت يبرا یگاه یحت و يتجار يها کاروان

  .ودست یم را شجاعت ،عرب گرید لهیقب هر مانند و بود
 طـور  همـان  شد یم یتلق ها بت انیم جنگ ۀمثاب به ل،یقبا انیم جنگ معموالً

ـ  هـا  بـت  انیم جنگ ينحو به زین آشور، الم،یع سومر، آکد، انیم جنگ که  یتلق
 و بودنـد  بـرده  اسـارت  به را انیالمیع خورده شکست يخدا انیآکد که گشت یم

  .داشتند نگه ریاس کی عنوان به قاًیدق را رهاچ یب مجسمه آن ها سال
                                                                                                          

تد  فرا آمده از شمال و جنوب، دادوسو در خود مکه نیز با کاروان هاي تجاري. شامات در شمال، استفاده می کرد ≥
  .می کرد

اما جاده بخور همگام بـا  . سابقه تاریخی جاده اعظم همگام با پیدایش دو تمدن دیرین بین النهرین و مصر است      
 . نسبت به آن دو، خیلی دیرین نیستپیدایش تمدن یمن است که 
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ـ  ریتصو ،یرسم جنگ مواقع در ها عرب: گفت توان یم  از) يا یکپـ  (یتمثـال  ای
 دربـاره  کـار  نیا. بود شان پرچم واقع در که اند برده یم نبرد دانیم به را شان توتم

 بـرده  دانیـ م بـه  خود با را هبل از یتمثال که است مسلّم احد جنگ در تنها شیقر
  .میندار شیقر از باره نیا در خیتار از یگزارش آن از ریغ و بودند
ـ  داشـت  لیقبا انیم در که يدیسف شیر سمت به نظر شیقر زین و  صـلح  تـر  شیب
 کـم . کـرد  یم فایا جنگ ضد نقش معموالً: میبگوئ دیشا و. طلب جنگ تا بود گرا
 لـه یقب شیقـر  شاعر کی که است نادر یلیخ دیشا و کرده هجو را شیقر يشاعر تر
 شدت به شهیهم لیقبا گرید انیم در يشعر جنگ که یحال در. کند هجو را گرید

  .داشت ادامه
  

 پرسش دو پاسخ به ابتدا :عرب معروف يها بت درباره چند یسخن اکنون
 انیم در چرا و رفتند؟یپذ را اسالم گرانید از شیپ نهیمد مردم چرا: شود اشاره مهم
  .است؟ هنبود نهیمد در یمعروف و نامدار بت عرب، معروف يها بت

 جـا  همـه  در العـرب  رهیـ جز در یپرست بت که شود توجه دیبا ابتدا باره نیا در
 عـرب  جامعـه  در هـا  بـت  سـازمان  اساس بر یاجتماع سازمان نبوده؛ نواخت کی

  .کرد یم فرق یقحطان عرب جامعه با یعدنان
 فـارس  جیخل کنار در »ظهران« از خط کی العرب رهیجز يامروز نقشه در اگر

 بـاً یتقر شود دهیکش سرخ يایدر ساحل یکینزد در »ظهران« تا نیبری از و »نیبری« تا
 در انیـ قحطان. شود یم شمال در یعدنان عرب و جنوب در یقحطان عرب انیم مرز

 يدارا) نـدب مال بـاب  تنگـه  تـا  هرمـز  تنگـه  از (عـدن  جیخل و عمان يایدر ساحل
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ـ ا بودنـد ) شیپـ  سال 3700 حدود (کهن تمدن با یمدن یزندگ  مجموعـاً  نیسـرزم  نی

 شـده  موجب یمدن یزندگ. دارد فرق يامروز ماتیتقس با که شود یم دهینام »منی«
 نظام در آن نقش و شود متحول ،یعدنان عرب از شیب آنان انیم در سمیتوتم که بود

 یسـزائ  بـه  ریتـاث  من،ی به رانیا از زمیترائیم نفوذِ تحول نیا در. شود تر کم یاجتماع
 سـتاره  نفـوذ  نیهمچنـ  و28.است کرده یناخالص دچار را »ستشپر« موضوع و داشته
 امـا 29.اسـت  افـزوده  یناخالص نیا بر من،ی مردم انیم به »نیصابئ« از ،»شِعرا« یپرست
 بـه  و کـامالً  ها بت درباره را خود یسنت محکم سازمان و ها چوبه چهار انیعدنان
 مقابـل  در یانعـدن  عـرب  که میکن یم مشاهده جهینت در. بودند کرده حفظ یخالص
 را اسـالم  یمقـاومت  چنـدان  بـدون  یقحطان عرب اما کرده یستادگیا شدت به اسالم

 يحـدود  تـا  شـان  انیم در یاجتماع شرك اسالم، آمدن از شیپ رایز. است رفتهیپذ
  . بودند انیعدنان مانند يعباد شرك در گرچه. بود گسسته

 کوچـک  نمونـه  سـه  نقطه، سه در تنها بودند نینش چادر و يبدو ،یعدنان عرب
) شـد  دهیـ نام نـه یمد بعـداً  که (ثربی انیم نیا در. ثربی ف،یطا مکه،: داشتند یمدن

ـ ا بـا  نـه یمد مردم رایز. داشت یقحطان یاجتماع هیروح از یبوئ و رنگ  در کـه  نی
 آنـان . بودند یقحطان نژاد از اصل در ستندیز یم انیعدنان انیم در و یعدنان نیسرزم

 را نـامش  سـاخته  را قصبه آن و آمده نهیمد به من،ی شاهان از یکی »تُبع« رکاب در
ـ  نـام  عرب، معروف يها بت انیم در جهت نیهم به گذاشتند ثربی  ثـرب ی از یبت

                                                   
مان یخورشید پرست یعنی میترا پرست بودند که قرآن از زبان پیک سل» بوالقیس«مان حاکمیت ز مردم یمن در ٢٨

 .، نحل24، »جدون للشمسسیوجدتها و قومها «می فرماید 
 .معروف می شود» شعراي یمانی«که شِعرا به  ٢٩
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 نام و مشهور ن،ینش چادر لیقبا يها بت زین و فیطا و مکه يها بت اما میابی ینم

  .بودند آور
 مـردم  چـون : انـد  گفته زین اسالم از نهیمد مردم استقبال یعنی دوم پرسش ةدربار

ـ درگ و نزاع در گریهمد با شهیهم و شدند یم میتقس لهیقب دو به نهیمد  بودنـد،  يری
ـ با. شـدند  مـسلمان  و افتـه ی بـزرگ  مـشکل  نیا حل يبرا نسخه نیبهتر را اسالم  دی
 اسـتقبال  یاصل لیدل نبود، فئطا مردم از شیب نهیمد مردم انیم در مشکل نیا: گفت

 کـه  بود نهیمد مردم در ،یقحطان یاجتماع و يفرد روح آن، یاصل نهیزم و اسالم از
ـ قبا گرید و مکه ف،یطا مردم از تر سست شان انیم در یپرست بت نظام  یعـدنان  لی
 واژه تـک  کـاربرد  از پرسـتان  بـت  وحـشت  و تیحـساس  کـه  دید میخواه و. بود

ـ  دوران در باره نیا در اتیآ نزول و »الرّحمن«  دار دهعهـ  و ،اسـت  هجـرت  از شیپ
 تیحـساس  گرچـه . یمـدن  نـه  هستند یمک يها سوره و ها هیآ موضوع، نیا حیتوض

. اسـت  بـوده  نفاق، به نیمنافق شیگرا در عنصر کی عنوان به زین نهیمد در مذکور،
  :عرب معروف يها بت از یبرخ به يا اشاره اکنون
 انیـ م در هبـل : شـود  یم گفته ،یخیتار لیدال به که شد اشاره تر شیپ :هبل -1
 يتر کهن شهیر قدمت نظر از ها بت گرید و بوده بت نیتر جوان مشهور، يها بت

  .اند داشته
 مـا  يبـرا  آن تیـ ماه کـه  يا حادثـه  در و بودند دهیتراش قرمز سنگ از را هبل
 طـال  از یدسـت  آن يجـا  بـه  شیقـر  کـه  بود شکسته آن راست دست ست،ین روشن

 یشناسـ  جامعـه  و یشناسـ  مـردم  ظـر ن از نـاهمگون،  بیترک نیا. بود ساخته شیبرا
 قرمـز  سـنگ  از را هبـل  کـه  یزمـان : گفـت  تـوان  یم: آموزد یم ما به را يا نکته
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 تـاجر  به زر با آن دست میترم هنگام و اند نبوده شهیپ تاجر شیقر مردم دند،یتراش

 بـر  عـالوه  کـرد  یم اقتضا یشگیپ تاجر هیروح و ثروت. بودند افتهی تحول یشگیپ
 بـت  تـا  بکننـد  یطالئـ  روکـش  دسـتکم  ای نیزر را سیتند يجا همه ،دست میترم

 از يدارخـود  عامـل  ایآ. باشد نداشته همگوننا يمایس نیچن نیا شان مقدس بزرگ
 میتـرم  قرمـز  سـنگ  از را آن توانـستند  یمـ  صورت نیا در بوده؟ یمال فقر کار نیا

ـ ا در دانـست  يهنر مهارت فقدان را آن عامل توان ینم نیوهمچن. کنند  صـورت  نی
ـ ا در دیشـا . کردنـد  یمـ  نظـر  صـرف  زین نیزر دست همان ساختن از ستیبا یم  نی

 تـاجر  ياقتـضاها  هـم  و کننـد  حفـظ  را آن نیشیـ پ قداست خواستند یم هم میترم
 شان نینو یزندگ نماد هم و نیشیپ یزندگ نماد هم که بگذارند شینما به را یشگیپ

  .باشد
 رفـاه  و لـوازم  کننـده  نیتأم و دلسوز و پدر: دارد يبعد چند یمعنائ »هبل« واژه

 و جـو  چاره. فرزندان به مادر يدلسوز حد در دلسوز. فرزندان و اوالد يبرا یزندگ
 سـوار  گرید قسمت بر یقسمت بدنش گوشت که یفربه (فربه. ها بست بن ةکنند باز

 را پـول  که دارد يدار هیسرما هیروح و یشگیپ تاجر از ینشان ریاخ بعد نیا). باشد
  .کند یم انباشت پول يرو

 الت، يهـا  بـت  کـه  کند یم نقل یجبائ از »انیالب مجمع« در یطبرس :الت -2
 خـدا  دختـران  را هـا  آن شان کنندگان پرستش اند بوده مؤنث هس هر يعزّ و منات
  .است مؤنث زین واژه سه هر ظاهر البته.30کردند یم تصور

                                                   
 . ه نجم سور20 و 19 مجمع البیان، ذیل آیه ٣٠
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ـ ثق لـه یقب که ؤنثم نخل صورت به تیجاهل در بود یبت الت: الموارد اقرب  فی

  .کردند یم پرستش را آن ش،یقر زین و فیطا در
 یمـ  یندگینما را الت که کعبه در الت از یتمثال و یکپ حضور که است روشن

 و شـوند  اشـتباه  دچـار  الموارد، اقرب ةسندینو جمله از ها یبرخ شده موجب کرد،
 بـت  نـدگان یانم همـه  به شیقر احترام و بدانند شیقر و فیثق مشترك بت را الت

  . است کرده دیتشد را اشتباه نیا عرب، يها
ـ . است دانسته فیثق بت فقط را الت مانده مصون اشتباه نیا از یطبرس  بـه  کنیل

 کانـت  حجـاره  من اصنام مناه و يوالعزّ اللّات انّ لیوق«: دیگو یم گرید نقل عنوان
 آن و داشتند قرار کعبه در و سنگ، از بودند یهائ بت سه آن: »بدونهاعی الکعبه یف

  .دندیپرست یم را ها
 ینمـ  معلـوم  کـه  جهـت  نیا از ابهام: اشکال کی و هست ابهام کی نقل نیا در

ـ ا در المـوارد  اقرب اشتباه همان ایآ اند بوده یکسان چه کنندگان پرستش آن کند  نی
 اول نقـل  با تقابل در نقل نیا که است جهت نیا از اشکال و ؟-نه؟ ای هست زین نقل

ـ ا. کنـد  یمـ  نقـض  را آن و آمـده ) بوده ف،یطا در فیثق صنم الت دیگو یم که(  نی
 نـصب  لیقبا انیم در که یاصل يها بت به توجه عدم از ها اشکال و ها ابهام گونه
 کردنـد،  یمـ  یندگینما را ها آن و ندداشت قرار کعبه در که یهائ یکپ و بودند، شده
  .است بوده فیثق توتم و بت ،الت که است خیتار مسلمات از و. است شده یناش

 بـت  امـا  شدند شکسته مکه فتح در ندهینما يها بت که است مسلمات از زین و
 خـود  لـه یقب انیـ م در ینظـام  ریـ غ و ینظام اقدامات با مکه فتح از پس ،یاصل يها

  .شد خواهد تر واضح يعزّ ةدربار ریز در مسئله نیا. شدند شکسته
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. بکر سعدبن یبن نَظر، یبن م،یسل یبن فان،غط یبن معروف و نامدار بت :يعزّ -3

 عـرب  گانـه  سـه  يهـا  اِلهـه  از یکـ ی منات و الت کنار در يعزّ: دیگو یم المنجد
  .بود یجاهل

 قـدرت  نظر از يعزّ: اول: است یمعن دو از یکی »تمنا و الت کنار در« از مراد
: ومد. اسـت  بـوده  تمنا و الت فیرد هم و شأن هم پرستندگان، تیجمع نظر از و

 که ستین نیا مراد و. بود منات و الت فیهمرد کعبه درون در يعزّ ةندینما تمثال
  .است بوده منحصر بت سه نیا به تنها یجاهل عرب يها بت

: »بـسحقها  امـر  و دیـ ول بـن  خالـد  مکـه  فتح بعد ینبال اَرسل«: دیگو یم آخر در
  .ببرد نیب از و ستهشک را يعزّ برود که فرستاد را خالد مکه فتح از پس) ص(امبریپ

 تمثـال  جملـه  آن از کعبـه  درون يها بت ۀهم خالد، ارسال از شیپ است یهیبد
 در کـه  بـود  همـان  يعـزّ  سیتند اگر و بودند شده شکسته مکه فتح هنگام به يعزّ

  .نبود يعزّ قرارگاه به خالد ارسال به يازین داشت قرار کعبه
ـ  ریتـصو  مؤنـث،  نخل کی صورت به و یاهیگ توتم کی الت شد گفته  و یذهن

  .است بوده مؤنث انسان صورت به يعزّ اما. شد یم یسیتند ریتصو زین
 فرد، کی نسب سلسله شمارش در عرب مردم: ها بت درباره »ثیتأن« به ینگاه

 يهـا  شـاخه  اشـتقاق . شـمردند  یم را پدران ۀسلسل شهیهم له،یقب کی فه،یطا کی
 يپـدر  انشقاقات و ها سلسله در زین را ها لهیقب و ها فهیطا ها، خاندان ها، خانواده

  .دادند ینم مادران ۀسلسل ای مادر به ینقش چیه مسائل نیا در و کردند یم میتنظ
 انیـ ب مقـام  در تنهـا  و نبودند شمارش مقام در که یوقت: داشتند اصطالح کی اما
 مـن  بطـنُ  هزهـر  یبنـ « مـثالً : گفتند یم بودند لهیقب کی با فهیطا کی ینسل رابطه
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ـ . است شیقر از یشکم زهره یبن: »غطفان من بطنُ بکر یبن« ای »شیرق  بکـر  یبنـ  ای

  . است غطفان از یشکم
 مـادر « از نـشان  هرگـز  رفته، یم کار به -مادر رحم -»رحم« یمعن به که بطن

ـ  فگرانیتوصـ  از یبرخـ  که ستین و نبوده »يساالر  در يفگریتوصـ  عـصر  در یغرب
ـ  توانـستند  ینمـ  چـون  ها عرب. اند شده اشتباه نیا دچار لیقبا یبرخ مورد  ینمـ  ای

ـ ا زن در رحـم  نـام  به یدستگاه آورند، زبان به را مرد یتناسل عضو نام خواستند  نی
 وگرنـه . کننـد  انیب ک،یرک ریغ ةواژ با را شان مراد که داد یم شان يبرا را امکان

 هکـ  یحـال  در بـشمارند  را مـادران  ۀسلسل زین ها نسب شمارش مقام در ستیبا یم
 يهـا  سـمبل  از و مسلّم يامر عرب يساالر پدر و کردند ینم را يکار نیچن هرگز

  . است آن دیشد
ـ اند همان ها، بت ثیتأن يبرا یاجتماع و يفرد یذهن نهیزم و عامل  بـود  يا شهی

 را خـود  اِلهه يا لهیقب هر و هستند خدا دختران و مؤنث فرشتگان ،داشتند باور که
 مـوارد  در قـرآن . کرد یم پرستش را آن سیتند و نستدا یم فرشتگان از يا فرشته
 انیـ ب کیـ  کـه  یطبرسـ  انیـ ب از و. اسـت  کـرده  حیتصر موضوع نیا اصل به متعدد

  .میدید را باور نیا است یخیتار
 کـه  آورده گـر ید نقـل  در یطبرس اما. است بوده انسان صورت به يعزّ شد گفته

  .ستین گار ساز گرید منابع با که بوده31»مهیعظ سمره شجره« شکل در يعزّ
 در منـات  پرسـتش : »مکّه و لیهذ لیقبا نیب عبادتها اعتش«: المنجد :منات -4

  .بود عیشا مکّه و لیهذ لیقبا انیم
                                                   

 . سمره نوعی از درخت عضاه درختی است خاردار:  المنجد٣١
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 مـشاهده  هـم  منـات  درباره شد، انیب الت درباره که اشتباه همان عبارت نیا در

  .است کعبه در منات ندهینما حضور آن منشأ که شود یم
 و مکـه  انیـ م فاصله در دیقد هیناح در منات: دیگو یم منات هدربار زین یطبرس

 یبنـ  و لیهـذ  یبنـ  معبـود  منـات : دیگو یم گرید نقل در گاه آن. داشت قرار نهیمد
 حـضور  کـه  مینـ یب یمـ  بـاز . کردنـد  یم پرستش را آن زین مکه اهل و بوده خزاعه

  .است شده هاشتبا موجب ها، بت همه به شیقر احترام زین و مکه در منات ندهینما
 درازا بـه  آن شرح که اند بوده عرب لیقبا انیم در گرید درشت و زیر يها توتم

  .انجامد یم
  

 شـان  ةدربـار  يمختـصر  شـرح  باال در که معروف صنم چهار :مهاجر يها بت
 را يادیـ ز تیـ جمع هـم  کـدام  هـر  که هستند یعدنان عرب يها بت یهمگ رفت،
 قـدمت  نظـر  از امـا . انـد  بوده یعدنان عرب صنم نیتر یمیقد هم و دادند یم پوشش

ـ قبا یبرخـ  و انیعدنان نیسرزم جنوب در انیقحطان انیم در يگرید يها بت  در لی
  .رسد یم سال 5500 حدود به ها آن از یبرخ قدمت که اند بوده آن، شمال
 رایـ ز. کرد نییتع را یخیتار مذکور گانه چهار يها صنم شیدایپ يبرا توان ینم

 یسـام  نژاد از یبخش عرب که میدان یم قدر نیهم است مجهول عرب نژاد آغاز سر
 حمله متمدن مصر به که مینیب یم را عمالقه عرب شیپ سال 4000 یحوال در. است
 و کـرده  تصرف را سرخ يایدر و لین رودخانه انیم فاصله یعنی یشرق مصر و کرده

 رفتـه  صرمـ  به آنان زمان در وسفی حضرت و اند ردهک سیتأس جا آن در یحکومت
 نام »ملک« عنوان با وسفی معاصر پادشاه از قرآن ،یخیتار مدارك بر عالوه است؛
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ـ  »فرعـون « عنوان با مصر یبوم شاهان از که یحال در برد یم  از پـس . کنـد  یمـ  ادی

 را عمالقه يها عرب یبوم انیمصر بوده، زمان آن در زین) ع(وسفی وفات که یمدت
  .کردند زنده را خود نیشیپ اقتدار نو از کرده اخراج مصر از

 مـن ی در 3700 یحـوال  در زین یقحطان عرب) شد اشاره تر شیپ (گرید جانب از
 در) ع(میابـراه  پـسر ) ع(لیاسـماع  که شد اشاره زین و بودند انداخته راه به را یتمدن
 یمهمـ  خبر آن از شیپ اما. ستیز یم عرب لیقبا انیم در ش،یپ سال 4000 یحوال

ـ ن دست در یعدنان نیسرزم ژهیو به عرب خیتار از ـ ا و. ستی  نیتـر  نیریـ د اسـت  نی
  .میدار دست در خیتار از که یاطالع
 بـه  شـان  قـدمت  کـه  میشـو  یم رو روبه یهائ نام با عرب، يها بت انیم در اما
 یمـ  »مهـاجر « عنـوان  هـا  بت نیا به جهت نیا از. رسد یم شیپ سال 5500 حدود

 سـواحل  در شیپـ  سـال  5500 حدود نهما در ،یجغراف و ینیسرزم نظر از که دهم
 در اسـالم  از شیپـ  و اسالم ظهور زمان در را ها آن سپس اند، بوده ترانهیمد یجنوب

 تمهاجر نیا که شد خواهد اشاره. میکن یم مشاهده ،یقحطان عرب انیم در و منی
 یجنـوب  بـه  شـمال  از مهـاجرت  بوده، خورداربر زین برگشت و رفت حالت کی از
 يهـا  یکـ ینزد بـه  مـن ی از حرکـت  نـو  از سـپس ) مـن ی (العـرب  رهیجز بخش نیتر
 شـوند  یمـ  مـستقر  یقحطـان  عـرب  انیم در مهاجر يها بت نیا که یوقت. ترانهیمد
  .رندیگ یم يجا بتان يشورا آن در و شده اعزام کعبه به شان ندگانینما

 بودنـد  یمردم يها بت اصل در نَسر، عوق،ی غوث،ی سواع، د،و: یاسام به بت پنج
  .گشتند موسوم نوح قوم به که

 قـوم  گفـت  دیبا نهیقر دو اساس بر. اند گفته سخن نوح قوم از تورات زین و قرآن
 نـسبتاً  تیـ جمع يدارا نیچن هم و اند داشته اریاخت در را یعیوس نسبتاً نیسرزم نوح
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 و طوفـان،  زمـان  در نیسـرزم  آن از خروج يبرا یکشت ساختن رایز. اند بوده يادیز
  32.کنند یم اقتضا نیچن پنج، رقم به دستکم ها تب تعداد زین

: اسـت  آمده انیم به نوح قوم از زیچ دو تنها بشر، دست به شده نیتدو خیتار در
ـ  وقـوع  و سـاخته،  هم یکشت که »یبابل نوح« عنوان ـ  در طوفـان  کی  و نیالنهـر  نیب

 قـوم  آن درباره یمفصل نسبتاً شرح تورات. ستین دست در يتر شیب حیتوض. شامات
 يبـرا  قیـ دق یجغراف و روشن خیتار ،یفیتحر عناصر بر عالوه کنیل آورده طوفان و

  .است نکرده انیب آن،
ـ  آمـده  اسـت،  مربـوط  موضوع نیا به که قرآن اتیآ ریتفس در چه آن  تـر  شیب

 االحبـار،  کعـب : لیـ قب از بودند آورده اسالم ظاهراً که است یانیهودی يها شیسرا
 و پرداختند قرآن ریتفس به عثمان و عمر عصر در که.. .و يدار میتم منبه، بن وهب
 و هودی يها افسانه با را قرآن یخیتار يها بخش دادند، نفوذ اسالم به را اتیلیاسرائ
 متـون  بـه  اتیلیاسـرائ  نفـوذ . کردنـد  ریتفـس  سـاخته  خـود  يها افسانه با زین یگاه
. اسـت  مـسلّم  امـر  کی ،یعیش متون یبرخ به جا آن از و انیسن فرهنگ و يریتفس
 نداشـته  وجود هم يهودی متون در یحت که هستند یهائ افسانه آن، از تر سترگ اما
 کـه  یهـائ  ساخته خود و اتیجعل. اند بوده مذکور افراد يعمد ذهن ساخته فقط و

 بـر  مانیسـل  حکومـت  است جمله آن از .دینام اتیلیاسرائ را ها آن توان ینم یحت
  .جهان کل

                                                   
 در یکی دو مورد از نوشته هایم، توضیح داده ام که جهانی بودن طوفان نوح یک افسانه است قـرآن و احادیـث      ٣٢

 . با جهانی بودن آن سازگار نیست) ع(اهل بیت
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ـ  اسـت  معروف بودن یحیمس به که (يدار میتم ـ با کنیل  بـودنش  یحیمـس  در دی

 کتـاب  کـه  تـورات  بـه  کـه  یتعـصب  لیـ دل بـه  باشـد  هم یحیمس اگر و. کرد دیترد
 مـذکور  انیهودی با کارش تیماه دارد، را »قیعت عهد« عنوان و هست زین انیحیمس

 بـود،  ممنـوع ) ص(امبریـ پ از ثیحد نقل گونه هر که عمر زمان در او) نداشت فرق
 هـر  و انـداخت  راه به ریتفس کالس) ص(خدا رسول مسجد در عمر دستور هب رسماً

 و. شـد  هـم  موفق و دیکوش اسالم ۀجامع یفرهنگ ذهن بیتخر در توانست یم چه
  .هیام یبن ةدور در شان نانیجانش و عثمان عصر در نامبردگان هیبق طور نیهم

 کوفـه،  و بابـل  یحـوال  همـان  نوح یزندگ محل زین یعیش يها ثیحد یبرخ در
 ثیحـد  نیا. دارد مطابقت ال،با در ذکورم یخیتار يها افتهی با که است شده نییتع
ـ  عهیشـ  یشناسـ  ثیحـد  دانش و »رجال علم« يارهایمع با سند نظر از چهگر ها  یب

 هـا  آن از تـوان  ینمـ  کننـده،  دییـ ات نیقـرا  و تعدادشان به نظر کنیل ،33ستندین نقص
  .کرد نظر صرف
ـ  ساکن وفانط از پس نوح که نیا در  بـوده  »یبـابل  نـوح « مـصداق  و نیالنهـر  نیب

 آن نیسـرزم  کـه  اسـت؛  طوفان از شیپ در او یزندگ محل در سخن ست،ین يدیترد
ـ  نـوح  کـه  اسـت  شده حیتصر ثیحد دو یکی در. است بوده قوم  در طوفـان  از شیپ
 قرآن در که آن یحت ستهیز یم دارد قرار) بابل کینزد (کوفه شهر امروز که یجائ
 همـان  در نـوح  خانـه  تنـور . شد آغاز طوفان و کرد فوران تنور: »التنّور ارفو«: هآمد

 آمـده  ها آن از یکی در دارند، وجود گرید يها ثیحد مقابل، در. است بوده مکان

                                                   
و حدیث منسوب به ابن عبـاس از  . 332 – 331 ص 11 از جمله حدیث منقول توسط مفضل بن عمر، بحار، ج         ٣٣

  .319 ص 11ج ): ع(علی 
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 يهـا  بارش و کرده ریتبخ دهیتاب ها انوسیاق به -34است دیخورش تنور، از مراد که

 یکـ ی در و .اسـت  کـرده ) بـاد  گرد (نورهت جادیا ای است آورده وجود به را یطوفان
 بـه  که بخش آن در گفت توان یم که ترانهیمد ساحل (شامات در نوح خانه گر،ید

  35.است شده نییتع) شده لیتبد ایدر
 بـه  فـرات  و دجلـه  يهـا  رودخانـه  ها بارش اثر در: دیگو یم نهرو لعل جواهر

 کـرده  طوفان دچار را نیالنهر نیب ،یآسمان يها بارش با همراه و آورده لیس شدت
   36.است شده موسوم نوح طوفان نام به که اند

 تخـصص  »جهـان  خیتار به ینگاه« کتاب و بود یخوب شناس خیتار و مورخ نهرو
 گرفته نظر در را طوفان محل از یبخش تنها او کنیل. دهد یم نشان کار نیا در را او

ـ  انـد؛ م ینمـ  نـوح  يسـاز  یکـشت  يبرا یمعنائ صورت نیا در رایز. است  لیسـ  کی
 آن از یلیس نیچن دهد ینم یران یکشت يبرا یامکان نیالنهر نیب نیسرزم در محدود

 مـثالً  قیـ عم يجاها در یکشت بود بنا اگر و. باشد خوردار بر تواند ینم یعمق چنان
 و انـد  بـوده  مـا یپ رودخانه يها یکشت آن از شیپ کند، حرکت دجله و فرات بستر

  .گشت ینم منحصر یکشت کی به ماجرا
 نیرید سابقه ،آشور و آکد سومر، و انیکلدان انیم در يساز یکشت شیدایپ خیتار

  .دارد يتر

                                                   
 . 335 ص 11ج : بحار ٣٤
  .334 ص 11ج : بحار ٣٥
 .نامه هاي پدري به دخترش:  نقل به اختصار از٣٦
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 هـا  قصبه از يآثار و است جهان يایدر نیتر جوان ترانهیمد يایدر که میدان یم

 یکـ ینزد در جملـه  از دارنـد  وجـود  هنوز آن بستر از یهائ بخش در زین ها شهر و
ـ آ. یجنوب ساحل يها  و بـزرگ  زلزلـه  و یخـوردگ  نیچـ  ،نـوح  طوفـان  زا مـراد  ای

 ینمـ  یقاطع پاسخ بوده؟ یآسمان دیشد بارش با همراه آن، از حاصل بزرگ یناموست
 ۀهمـ  امـا . کـرد  نیـی تع قـاً یدق شـود  ینم را ترانهیمد شیدایپ خیتار رایز. گفت توان

  .دهند یم خبر يا حادثه نیچن از ماجرا، اصل عناصر و شواهد
 صـورت  بـه  همچنـان  نوح قوم نیسرزم: است آمده زین ثیدح در که نیا جالب

    37.است مانده ایدر
 بـت  اصـل  در نَـسر،  عـوق، ی غوث،ی سواع، ود،: گانه پنج يها بت: صورت هر به

 يا گفتنـد  کـه  کنـد  یمـ  نقل نوح قوم سران زبان از قرآن که اند بوده نوح قوم يها
ـ کن تیحما ها آن از و دیندار بر دست خودتان يها بت نیا از مردم  ال قـالوا «: دی

 گفتنـد  :38»نَسراً و عوقی و غوثی وال سواعاً وال وداً تذرنّ وال آلهتکم تذرنّ
ـ نکن رها و دیندار بر دست انتانیخدا پرستش از  و عـوق ی و غـوث ی و سـواع  و ود دی

  .ار نسر
 زن، صـورت  بـه  سـواع  مـرد،  صورت به ود: دیگو یم هیآ نیهم لیذ در یطبرس

 .بـود  خودش صورت به) عقاب (نسر و اسب صورت به عوقی ر،یش رتصو به غوثی
 و کنـار  در کـه  یاقـوام  برود، نیب از نوح طوفان با یحت که نبود يزیچ یپرست توتم

 روابـط  آنـان  بـا  طبعـاً  کـه  عـرب  و سومر و آکد لیقب از بودند نوح قوم یگیهمسا

                                                   
 . 28 ح 324 ص 11 بحار، ج ٣٧
 . 23سوره نوح آیه  ٣٨
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 جنـوب  بـه  پنجگانـه  يهـا  بـت  پرسـتش  قیـ طر نیا از اند، داشته یفرهنگ ،يفکر

  .است دهیرس ارث به یمردمان يبرا و شده منتقل زین عربستان
 از کـدام  هـر  کـه  است منی ینواح در یقحطان عرب بزرگ لیقبا از کهالن یبن

ـ  مـراد،  یبنـ  ،یطـ  یبنـ  قـضاعه،  یبن: مانند است لهیقب کی خود آن يها شاخه  یبن
 بـه ) آمـده  زیـ ن نقـرآ  و خیتار در که (مئارب سد شکستن هم در از پس که همدان،

     39.اند کرده مهاجرت عربستان شمال
 به را آن حمدان یبن بود کهالن یبن صنم عوقی: دیگو یم انیالب مجمع در یطبرس

      40.بردند ارث
 در عمـان  يایـ در سـواحل  تـا  ترانهیمد سواحل از را عوقی يپا يجا روش نیا با
 حادثـه  در سـپس . تاس جنوب به شمال از مهاجرت نیا و مینیب یم مهاجرت حال

 بـه  جنـوب  از یمهـاجرت  حرکـت  کی در را او يپا يجا نو از مئارب سد بزرگ
ـ  امـا  ستین روشن برگشت و رفت نیا خیتار. میکن یم مشاهده شمال  موضـوع  کی
 از (مـن ی بـه  ترانـه یمد سـواحل  از ها بت نیا مهاجرت: است روشن يحدود تا مهم

 يهـا  بـت  مـن ی مـردم  یعنـ ی اسـت  بـوده  یفرهنگ مهاجرت کی) جنوب به شمال
 هـا  آن مهاجرت که دوم حرکت در اما. اند دهیگزبر نوح قوم از دیلتق با را مذکور

 يسـو  بـه  کهالن یبن از یهائ شاخه همراه به ها بت است عربستان شمال به منی از
 انتقـال  بـستر  در نـه  اسـت  بـوده  مـردم  مهـاجرت  تـابع  شان رفتن اندکه رفته شمال

  .محض یفرهنگ

                                                   
 .المنجد بخش اعالم، واژه هاي کهالن، قضاعه، طی: رجوع کنید ٣٩
 . سوره نوح23بیان، ذیل آیه مجمع ال ٤٠
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 يهـا  نسل در الجندل، دومه در بود قضاعه، یبن معبود ود: دیگو یم مجمع در او هم
 یبن به را آن و کردند یم پرستش را غوثی »یط« از یبطن. دیرس بیکل یبن به يبعد

 رنـد یبگ مراد یبن دست از را آن گرفتند میتصم هیناج یبن یزمان. دادند تیسرا مراد
 لهیقب. بود »قتلم« بت زین نَسر. بردند عب،ک بن حرث یبن انیم به را آن مراد یبن که

  .دندیپرست یم را سواع الکالع يذ
...) و منـات  ،يعـزّ  الت، (عـرب  یبـوم  يهـا  بـت  ماننـد  زیـ ن مهـاجر  يهـا  بت

 عمرو. اند بوده خورداربر شیقر احترام از ها آن مانند و داشته کعبه در یندگانینما
 بـوده . ود ةبنـد : »ود عبد« پدرش نام که است یکس شیقر قهرمان بزرگ ود عبد بن

  .است
 يبـرا  شیقـر  يتجـار  يها کاروان با یهمراه ود عبد بن عمرو یاصل کار ظاهراً
 پرسـ  عنـوان  بـه  را يشتر بچه ها يریدرگ از یکی در که است بوده ها آن حفاظت

 جنـگ  در او. اسـت  شـده  روزیـ پ و دهیـ جنگ زنان راه گروه با و گرفته دست يرو
 االسـالم  بـرز « صدور شأن که یماجرائ شد کشته) ع(یعل دست به) احزاب (خندق

 انیـ ب از »نیالثقلـ  عبـاده  مـن  افـضل  الخنـدق  ومی یعل ضربه« و »کلّه الکفر یعل کلّه
  .اند کرده نقل را آن عهیش و یسن که گشت امبریپ
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  یپرست بت يمبنا بر یاجتماع نظام
  

 بـت  بیـ ع شـود؛  ینمـ  حدودم پرستش مقوله در تنها) پرستش هر و (یپرست بت
 یمنفـ  جـه ینت فقط که ستین بت شیپ در سجده و شرك ،يعباد شرك تنها یپرست

 هـم  کنـد،  یم نییتع زین را يویدن یزندگ درشت و زیر ابعاد بل باشد داشته ياخرو
 را یاجتمـاع  فـروع  و اصول از کدام هر یچگونگ و آن تیماه هم و یزندگ شکل

  .زند یم رقم ،یماندگ عقب و توسعه نظر از را جامعه سرنوشت کند، یم نییتع
 ،یمانـدگ  عقـب  و رفت شیپ درصد با یپرست بت خالص نا و خالص درصد یحت
 رانیا از مزیترائیم نفوذ دچار منی در یپرست بت که شد گفته تر شیپ است؛ يمساو

 ریـ غ لیـ دل بـه : افـزود  دیبا جا نیا در و. است بوده »نیصابئ« از یپرست ستاره نفوذ و
 نـا  و اضـطراب  دچـار  دسـتکم  و تحـول  دچـار  شان، يها بت از یبرخ بودن یمبو

 کـه  داد فرصـت  ،یپرسـت  بت ارکان یسست و یخالص نا نیهم و ندبود گشته یخالص
 عرب انیم در یپرست بت خلوص شدت اما. گذارند انیبن را یمدن یزندگ منی مردم
. کننـد  سیتأسـ  يرکزم دولت کی نتوانستند اسالم ظهور تا که بود يحد به یعدنان
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 نانینش هیباد: 41»نفاقاً و کفراً اشد عراباال«: است متنفر سخت ینینش هیباد از اسالم

 را ینینش شهر به ینینش هیباد از دنیکوچ و. هستند نفاق و کفر در مردم نیتر دیشد
 عنـوان  بـا  را ینینش هیباد به ینینش شهر از کردن کوچ و ،»هجرت« مقدس عنوان با

 الهجـره  بعـد  تعرّب و است داده قرار خود مهم اصول از ،»الهجره بعد رّبتع« منفور
  .داند یم رهیکب گناهان از را

 هرگـز  یپرسـت  بـت  اثـر  در باز بودند افتهی دست تیمدن به که نیا با منی مردم
 یزمـان  مان،یسـل  و هودی ةمستعمر یزمان برسند؛ استقالل به يدارکشور در نتوانستند
  .بودند رانیا ةمستعمر يدیمد يها نزما و حبشه مستعمره

 عامـل  بـه  فـوراً  مـن، ی تیمـدن  شیدایپ یاصل عامل یشناسائ در نیمحقق از یبعض
 گرچـه  رایـ ز. هـستند  اشتباه در سخت که شوند یم متمسک هوا و آب و یجغراف

 بت یسست منی تیمدن یاصل عامل اما است مؤثر و لیدخ جا همه در یمیاقل طیشرا
 اول ةکننـد  نیـی تع یجغراف عامل جا چیه و وقت چیه .رفت حشر به که بود یپرست

 به نتوانست اسالم ظهور تا آغاز از که یعدنان عرب همان .است نبوده زین دوم یحت
 توانـست  یپرست بت رفتن نیب از و اسالم ظهور با شود، موفق يمرکز دولت سیتأس

  .کند جادیا خود یجغراف طیمح همان در را خیتار در يامپراتور نیتر بزرگ
  :یعنی ،یاسالم مهم و بزرگ اصل سه
  .ینینش هیباد دیشد نکوهش -1
  .ینینش شهر و تیمدن به ینینش هیباد از هجرت سیتقد -2
  .»الهجره بعد تعرّب« دانستن رهیکب گناه و نکوهش -3
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ـ  است؛ شده اعالم یعدنان عرب یجغراف طیمح همان در سه هر  و سیتأسـ  یمعن

 قـت یحق نیا یعمل يورربا يایگو) ص(امبریپ زمان در صلا سه نیا گذاشتن اجرا به
ـ پا را تیمـدن  و کـرد  سیتأسـ  دولت توان یم زین یجغراف طیمح آن در که است  هی
 طیمحـ  از دولت آن قلمرو و دامنه که آن از شیپ کرد اسالم که چنان. کرد يگذار

 ،یگمانـد  عقب یاصل عامل که شود یم روشن نیا بنابر. شود خارج یعدنان یجغراف
 »یاجتماع شرك« هب آن از ما که است بوده یپرست بت یاجتماع نظام و یپرست بت
ـ قبا در توتم که شد گفته نیشیپ جلسات در و مباحث نیا آغاز در. میکرد ریتعب  لی
 یمـ  فـا یا را مهـم  نقـش  سه و شده یم دهیبرگز له،یقب نماد نماد، آرم، عنوان به هیاول

  :است کرده
  .يا لهیقب درون وحدت و اتحاد عامل -1
  .اتحاد جادیا همان لهیوس به هم و نماد و آرم عنوان به هم له،یقب منافع حفظ -2
  .گرید لیقبا تهاجمات ای تجاوزات قبال در لهیقب مدافع -3

 یمـ  پرسـتش  مرحلـه  بـه  سـپس  و سیتقد مرحله به جیتدر به توتم که یهنگام
  : دش یم هافزود مذکور نقش سه بر يگرید يها کاربرد و نقش دیرس

  .گشت یم) یپرست نژاد (یپرست تبار عامل -4
 کیـ  شیدایـ پ برابـر  در سـترگ  مانع و گریهمد از لیقبا دیشد یجدائ عامل -5

 کـه  یعـامل . اسـت  ،يمرکز دولت سیتأس نهیزم و تیمدن نهیزم که بزرگ جامعه
  .کند یم محکوم یمدن ریغ ستیز به را لیقبا

: میکنـ  درنگ مورد نیا در یکم است بهتر -يا لهیقب برون دیشد دافعه عامل -6
 يا لـه یقب بـرون  کـاربرد  و دارد اصالت توتم، يا لهیقب درون کاربرد اول، مرحله در
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 و ابـد ی یمـ  اصـالت  يا لـه یقب برون کاربرد يبعد مرحله در کنیل. است آن از یتبع

  .شود یم آن از یتبع يا لهیقب روند کاربرد
  . است اتحاد و وحدت تیتقو يا لهیقب درون کاربرد
. است یدشمن و يورز نهیک و گر،ید لیقبا به تسبن دافعه يا لهیقب برون کاربرد

  . آن يرو نیا يبعد مرحله در و دارد اصالت سکّه يرو آن اول مرحله در
 تـر  شیب توتم کاربرد و داشت تفوق »من« بر »ما« اول مرحله در: شد گفته زین و

 از مـانع  کـاربرد  نیهمـ  خـود  گرچـه . ستا »من« بر »ما« تفوق نیا حفظ جهت در
 امـا . اسـت  توسعه نیادیبن عوامل از که است »کار میتقس« از مانع و استعدادها بروز

  .ندارد را توزانه نهیک دافعه آن گرید لیقبا به نسبت
 یمـ  »بزرگ يما« هیعل بر کامالً يبعد مرحله در توتم کاربرد: گرید عبارت به
  .حدوا جامعه سیتأس هیعل بر. شود
 یمـ  ،یفرهنگـ  و یصنعت ،یعلم يها شهیاند انتقاالت و تبادل در بزرگ مانع -7
  .گردد
  . شود یم آن رواج و ياقتصاد مبادالت از بزرگ مانع -8
 تخـصص  بـروز  در یمحکم سد جهینت در ،»کار میتقس« از رندهیگ جلو عامل -9

 و کـار  میستق مراد ستین یدانشگاه تخصص مراد -.شد اشاره که چنان شود یم ها
 اسـتعداد  يکار در یکس هر: است یشناس جامعه اصطالح در کار، در افراد تخصص

 نجـار،  یکـ ی شـوند؛  میتقـس  کارهـا  که کند یم بروز یهنگام ها استعداد نیا دارد،
  .باشد... و آهنگر یکی آن و بافنده يگرید

 هـا  نـه یزم ۀهمـ  در تعلم و میتعل قبال در سترگ مانع فوق، موارد يمبنا بر -10
 ادیـ  گریهمـد  از را ها حرفه و فنون يشاگرد استاد قیطر از یمدن مردمان. شود یم

    89 یپرست بت يمبنا بر یاجتماع نظام
 آهنگر شاگرد بافنده، استاد از بافنده شاگرد نجار، استاد از نجار شاگرد: گرفتند یم
ـ ا از نـوع  چیهـ  یاجتماع شرك و سمیتوتم نظام اما... و آهنگر استاد از  و میتعلـ  نی

  .باشد داشته واندت ینم و نداشته را ها تعلّم
 دولـت  بدون و تیمدن بدون ،يبدو سال، هزاران طول در یعدنان عرب جهینت در
  .است ستهیز يمرکز

 و يورز نـه یک کـه  کـرد  توجـه  دیبا رفت؛ ل،یقبا یدشمن و يورز نهیک از سخن
 در و »حـسادت « ژهیـ و بـه  (هـست  و باشد یمردم هر انیم در است ممکن یدشمن

ـ  یمـدن  يهـا  جامعه در »یچشم هم و مچش« آن از تر نیپائ درجه  جامعـه  از شیب
 اصول هست، سمیتوتم نظام در که يا ژهیو تیماه و ژهیو نوع اما) است يبدو يها

ـ جزئ عرصـه  در بـل  فـروع  عرصـه  در آن یمدن نوع و کند یم نییتع را یاساس  اتی
  .است
ـ یزم تر شیب چه هر کردن آماده يبرا جا نیا در  کـاربرد  شـناخت  و حیتوضـ  ۀن

 آن بـه  ینگـاه  نـو  از اسـت  الزم ،یپرسـت  بـت  یاجتمـاع  نظام انهدام در »لرّحمنا«
 چیهـ  در خـود  نـوع  در و (بـوده  عـرب  انیـ م کـه  یپرست بت یاجتماع نظام یژگیو

 و »االصـنام  مجمـع « آن: میباشـ  داشـته ) شـود  ینمـ  افـت ی خ،یتار پرست بت جامعه
 یدائم شیهما و »داداالض مجمع« کی واقع در بود، ها بت ندگانینما یدائم شیهما
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 کرد یم یسع که بود هبل تنها: گفت دیبا ای شیقر تنها. بود هم کنار در دشمنان

ـ قبا همـه . نـد یبب یهماهنگ از يا هاله در را متضاد يها بت آن  بودنـد،  زیسـت  در لی
  . بالعکس و. شد یم یناش ها بت تضاد از که ژهیو يا زهیست

 را فرزنـد  مـادر  شهیـ هم یعـ یطب يها هدیپد در: میبشکاف یکم را »بالعکس« نیا
ـ تغذ را خود جوشپا ای و شاخه درخت: کند یم هیتغذ  فرزنـد  انـسان  کنـد،  یمـ  هی

 یاجتمـاع  يهـا  دهیپد در اما... و را خود ۀمنظوم کرات دیخورش هر یحت را، خود
 يا جامعـه  اگـر . کنـد  یمـ  هیتغذ را خود مادر و گردد یم بر تولد محض به فرزند

 بـه  جهـل  همـان ). آورد یمـ  جهل فقر (شود یم دهیزائ جهل فقر، نیا از باشد، ریفق
. کنـد  یمـ  تر دیشد و کند یم هیتغذ را فقر یعنی خود مادر گردد یم بر تولد محض

 بـه  فقـر  و شـود  یمـ  دهیـ زائ فقـر  او جهل از باشد جاهل يا جامعه اگر: برعکس و
  . کند یم تر فربه و هیتغذ را جهل یعنی خود مادر گردد یم بر تولد محض

 ،یمنفـ  تعامل و یتعاط نیا از و بشکند را گرداب نیا که است نیا در انسان هنر
 آن بـر  اگـر  و است يساز جامعه در بشر مشکل نیتر بزرگ نیا و برهاند، را خود

  .اوست يروزیپ نیتر بزرگ شود روزیپ
 تعـدد  برگـشته  هـا  بـت  تعدد کند، یم جادیا را »ها بت تعدد« ،»ها لهیقب تعدد«

 بـا  یمنف دور نیا کند، یم لیتبد »تضاد« به را تعدد یعنی کند یم دیشدت را ها لهیقب
 و دهنـده  سـرعت  عوامـل  اسـت؛  گـر ید عوامـل  به بسته است دوران در یسرعت چه

 دوران نیا اساس و اصل ،»نارحم« به باور کاربرد و یمعن بار اما. کننده کند عوامل
  .آمد خواهد که یشرح به ،ندشک یم درهم را متعامل، و یمتعاط یمنف
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ـ  پرسـت  بت مردم اما. بود »اهللا الّا اله ال« اسالم یاصل شعار  کلمـه  بـه  آن از شیب
   ست؟یچ دیشد تیحساس نیا لیدل چرا؟. دادند یم نشان تیحساس »الرّحمن«

ـ  را اسـراء  هسور 46 هیآ که یوقت کند مطالعه را قرآن که کس هر  -:خوانـد  یم
 کـه  یهنگـام  :نفـوراً  ادبـارهم  یعل ولّوا وحده القرآن یف ربک ذکرت واذا
 از یرمنـدگ  حالت با و کرده پشت آنان یکن یم ادی یگانگی به قرآن در را تیخدا

 که است نیا رسد یم ذهنش به هیآ نیا از که يزیچ نیاول -گردانند یم بر يرو تو
 وحـشت  يدیـ توح شعار نیا دنیشن با نیمشرک و است »اهللا الّا اِله ال« ،هیآ نیا مراد
. دهـد  یمـ  دسـت  گوسفند به ر،یش يصدا دنیشن از که یوحشت دند،یرم یم و کرده

 »الـرّحمن « کلمـه  هیآ مراد که دهند یم گزارش فراوان، یثیحد و یخیتار متون اما
  .»اهللا الّا اِله ال« نه است

 آن، درباره یثیحد و یخیتار يها گزارش و هیآ نیا از که يزیچ نیاول نیا بنابر
 مطلـب  نیدومـ  و. دارد يدیـ توح کاربرد »الرّحمن« واژه که است نیا میریگ یم ادی
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 یم تر شیب الرّحمن، يدیتوح یمعنائ بار از پرستان بت که است نیا میآموز یم که
 الـرّحمن،  یعنـ م ظـاهر  در ها ما که یحال در. اهللا الّا اِله ال یمعنائ بار تا اند دهیترس

 صـفات  و اسـماء  گرید با را آن فرق زین و میکن ینم مشاهده يدیتوح بار از يزیچ
ـ ا بنابر. مینیب ینم. باشد مشرکان رمش موجب که يحد در خدا ـ با نی  دنبـال  بـه  دی

  .میباش حمنالرّ کاربرد در نکته دو نیهم شناخت
ـ ا به پاسخ در مسئله، اتیجزئ به ورود از شیپ جا نیا در  اول در کـه  »راچـ « نی

  : میشو مسائل گرید وارد سپس میبشنو را یکلّ اصل کی آمد، مبحث نیا
 کـاربرد  و. اسـت  »يعباد شرك« ینف ،»اهللا الّا اِله ال« يدیتوح کاربرد: یکلّ اصل

  .است »یاجتماع شرك« ینف ،»الرّحمن« يدیتوح
 تـا  شـد  یمـ  یسع جلسات نیا آغاز از که یاجتماع شرك و يعباد شرك همان

  .شود روشن دو نیا انیم فرق
: داشـت  را »اهللا الّـا  اِلـه  ال« کـاربرد  تنهـا  شـد  ونانی وارد تیحیمس که یهنگام

 نظـام  و مـردم  یزنـدگ  بـا  يکـار  چیهـ  اما کرد یم ینف را انیونانی شمار یب انیخدا
ـ  در کـرد  ظهور عربستان در اسالم که یوقت اما. نداشت شان یاجتماع و يفرد  نیاول

ـ  آغـاز  در و اسـت  »میالـرح  الـرحمن  اهللا بـسم « که اش جمله و گزاره  سـوره  نیاول
 کـرد،  انهـدام  بـه  محکـوم  را عـرب  یاجتمـاع  و يفرد نظام شده، نازل )علق سوره(

 ،کند ینم بسنده يعباد شرك ینف به تنها و آورده گرید زیچ نید نیا که شد معلوم
 و کنـد  یمـ  ینفـ  را ها هاِله و يعباد شرك هم که خواهد یم را »اهللا الّا اِله ال« آن
 »اهللا الّـا  اِله ال« کاربرد و مفهوم و یمعن واقع در. کند یم ینف را یاجتماع شرك هم
 را آن ونـان، ی به ورود هنگام تیحیمس که يا واژه. شد یم نییتع الرّحمن لهیوس به

  .آن یمعن در يا واژه نه و را آن خود نه نداشت
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  .کرد یم نییتع الرّحمن را، اهللا االّ اِله ال کاربرد: تر خالصه عبارت در

 آن کردند، یم وحشت الرّحمن ةدربار کنیل. بودند مخالف دو هر با پرستان بت
 یمـ  جـاد یا یرمنـدگ  و رمش حالت شان آگاهناخود و خودآگاه در که یوحشت هم

  .کرد
 یمـ . »است دیام يجا ستون آن تا ستون نیا از« یِلیتخ عرصه در و دیام عالم در 

 ماننـد  مـثالً  (دیشـا  کـه  باشـند  واردیام ندهیآ به اهللا، الّا لهاِ ال ةدربار یکم توانستند
 کَنـد  یم بر اساس، از را دیام نیا الرّحمن اما. نکند یمتالش را زیچ همه) تیحیمس
  .برد یم نیب از و

 یبرخـ  از يزیـ چ نیچنـ  اگـر  و نکـرده  انکار را خدا ودجو ،خیتار در کس چیه
  .است »خود به بستن دروغ« و یبیفر خود مصداق شده، دهیشن افراد

 شـان،  يهـا  نامـه عهد در ژهیـ و به شان يها نامه غازآ در زین یجاهل يها عرب
 از هاشـم  یبن اخراج يبرا که يا نامه عهد در. نوشتند یم را »الّلهم بسمک« عبارت

  .بود عبارت نیهم آن سرآغاز نوشتند شان، میتحر و مکه
 یخدائ آن میدار باور زین ما: کنند یمعن نیچن را اهللا االّ اِله ال داشتند دوست آنان

  .است واحد و کی ده،یآفر زین را ما يها بت یحت کرده خلق را زیچ همه که
ـ ا اگر: گفتند یم خود با شد، یم کمتر دشانیام اگر دوم مرحله در ـ د نی  تنهـا  نی

 يدیام يجا باز باشد، نداشته ما یاجتماع نظام با يکار و ببرد نیب از را ما يها الهه
ـ ). تیحیمس با انیونانی آمدن کنار مانند (میائیب کنار آن با که هست  الـرّحمن  کنیل

  .گشت یم شان رمش و وحشت عامل که برد یم نیب از زین را دیام نیهم
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 مقابـل  در کـه  حـد  آن بـه  دیشـا  بـرد،  ینم کار به را الرّحمن ةژوا اسالم اگر و

 یعنی ،دادند یم تن ها بت حذف به و کردند ینم کردند، مخالفت و مقاومت اسالم
  ).انیونانی مانند باز (شدند یم یراض »يعباد شرك ینف« به دیشا

  :میباش داشته واژه، نیا به نسبت یجاهل عرب تیحساس به ینگاه اکنون
  

 الـرّحمن  اهللا بسم« ۀجمل بافت و مفردات به ینگاه اکنون :رمش و تیحساس
 آغـاز  در نداشـتند  یوحـشت  چیهـ  »میرح« و »اهللا« و »بسم« از پرستان بت: »میالرّح
 زیـ ن را »میرحـ « کلمـه  و »اللّهـم  بسمک« نوشتند یم شان يها نامه عهد و ها نامه
 در مـشتقاتش  هـا  ده بـا  رحمـت،  ي »واژه بـن « و مـاده  بردنـد،  یمـ  کار به شهیهم

 .داشتند وحشت »رحمن« کلمه از تنها آنان. داشت حضور شان، مرّه روز محاورات
 شان محاورات در زین الرّحمن کلمه رایز کاربرد، هر در و صورت هر در نه زین آن

 صـفت  و دیایب »اهللا« دنبال به که کردند یم وحشت الرحمن از یوقت داشت؛ حضور
  .شود خدا

 را او امـا  داشـتند  بـاور  اهللا وجـود  به آنان. بود شان ترس هیما خدا بودن رحمان
 شـرك  (یپرسـت  بـت  یاجتمـاع  نظـام  بـا  خـدا  نبـود  رحمـان  دانستند، ینم رحمان
  .بود آن ناقض که بل و آن ضد بل نبود سازگار) یاجتماع

 ةدربـار ) شـود  یمـ  آغاز حمد ریتفس از معموالً که(42شان لیااو در يریتفس منابع
 دندیشـن  را آن بار نیاول يبرا مشرکان که یوقت: اند آورده م،یالرّح الرّحمن اهللا بسم

                                                   
قل ادعو اهللا او ادعوا « برخی از تفسیر ها، این مطلب را ذیل آیه -.از جمله مجمع البیان، ذیل آیه اول سوره حمد ٤٢

 .  آورده اند-، اسراء110 -»الرّحمن
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 مـا  و ست؟یـ چ رحمـان : »مامـه ی صـاحب  الّا الرّحمن نعرف ما ؟الرّحمن ما«: گفتند

  43.را يا مامهی مرد آن مگر میشناس ینم عنوان نیبد
 لهـم  لیـ ق اذا«: آمـده  قـرآن  در خـاص  يا هیـ آ صورت به مشرکان سخن نیهم

 :44»نفـورا  زادهـم  و تأمرنـا  لما انسجد الرّحمن ما و قالوا للرّحمن اسجدوا
 به ایآ ست؟یچ رحمن: ندیگو یم دیکن سجده را رحمان شود یم گفته آنان به یوقت
  . شود یم افزوده شان رمش بر و! ؟!میکن سجده یده یم دستور چه هر

 ست؟یـ چ رحمـان  از مـرادت : نـد یگو یم ست؟یک رحمان از مرادت ندیگو ینم
 بردنـد  یمـ  کـار  بـه  ها انسان درباره را آن و بودند آشنا کامالً الرحمن واژه با آنان

 بزرگـان  از یکـ ی کـه  دندیگز یم بر انسان افراد يبرا لقب عنوان به که طور همان
 رود یمـ  کار به خدا درباره واژه نیا که یوقت بوده، ملقب رحمن به مامهی معروف

 یمـ  کـار  بـه  خـدا  دربـاره  را کلمـه  نیا چرا ست؟یچ مقصودت و مراد: ندیگو یم
  .؟يریگ

  
 مـسلمانان  اردوگاه به شیقر هندینما عنوان به عمرو بن لیسه :هیبیحد صلح در

ـ م شـد  قـرار  آمد، هیبیحد در  شـود،  نوشـته  يا صـلحنامه  شیقـر  و) ص(امبریـ پ انی
  . میالرّح الرّحمن اهللا بسم: سیبنو: فرمود) ع(یعل به) ص(امبریپ

                                                   
مسیلمه در روزهاي .  ملقب کرده بود»رحمن«در سرزمین یمامه مردي بود مشهور، به نام مسیلمه که خود را به ٤٣

 .  ادعاي نبوت کرد و در زمان خالفت ابوبکر به دست لشکریان اسالم کشته شد) ص(آخر عمر پیامبر
 .  سوره فرقان60آیه  ٤٤
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 امـا : الّلهـم  باسـمک  اکتـب  لکـن  و ماهو يادر ما فواهللا الرّحمن اما: گفت لیسه
  45.اللّهم باسمک: سیبنو کنیل ست؟یچ آن مفهم ینم خدا به سوگند پس رحمن

  .دهد یم نشان تیحساس الرّحمن کلمه به تنها -1: نکات
 ةواژ کـه  ستین نیا مرادش -نشود اشتباه »ادرك ما« با -فهمم ینم: يادر ما -2

 کلمـه  و اسـت  عرب او فهمد، ینم را آن یمعن واقعاً ای دهینشن عمرش در را الرّحمن
ـ  لـسان  هـم  آن شـده  نـازل  مرد آن خود زبان به قرآن و است یعرب زین الرّحمن یام 

  .  46»نیمب یعرب نالس« و شان،
ـ  خواهـد  یم یکس که یوقت است جیرا زبان، هر در و مردم هر انیم در -3  کی

: دیـ گو یمـ  کند اعالم انیب نیمؤکّدتر با را يزیچ قبول عدم ای و کند رد را شنهادیپ
  .شناسم ینم را آن من ای ست؟یچ فهمم ینم را آن من

 خـودت  بـرادر  ایب: گفت یاول داشتند، اختالف يزیچ درباره هم با نفر دو: مثال
 و فهمم ینم را تو سخن من: گفت یدوم. میریبپذ گفت هرچه و میکن داور را حسن
  .دادگاه به میبرو دیبا شناسم ینم را حسن
 در ردمشم و خود که یمفهوم به را آن و کند یم ادی سوگند »اهللا« به لیسه -4
  .»الّلهم« سیبنو دیگو یم و ردیذپ یم دارند نظر

 آن نـدارد،  یمـشکل  گانه جدا طور به »الرّحمن« و »اهللا« لفظ با لیسه: جهینت -5
 وحـشت  خـدا  از او. اسـت  هم، کنار در »الرحمن اهللا« کرد یم زیپره آن از او چه

  .دارد وحشت است رحمان که یخدائ از. ندارد

                                                   
 . 333 ص 20 بحار، ج - منابع تاریخ و سیره از جمله سیرة ابن هشام در ماجراي صلح حدیبیه٤٥
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ـ تاک خدا، بودن رحمن بر مورد 170 در و دارد اصرار کتهن نیهم بر زین قرآن  دی

 یمـ  اختـصاص  »الـرّحمن « بـه  یاساس گاه يجا سه مذکور دیتاک بر عالوه. کند یم
  :است نداده را گاه يجا نیا خدا صفات و یاسام از کدام چیه به که دهد
 و تاس قرآن اتیآ از هیآ نیاول م،یالرّح الرّحمن اهللا بسم :خدا صفت نیاول -1

ـ  کـه  است آمده الرّحمن فاصله بال »اهللا« نام دنبال به آن در  یمـ  خـدا  صـفت  نیاول
  .دارد صفت کی و هزار خدا اند گفته که. صفت هر از شیپ. شود

 ةسـور  آغـاز  در م،یالـرّح  الـرّحمن  اهللا بسم نیاول دنیشن با پرست بت هوشمندان
 بـا  مورد دو در آنان، واکنش نیا از قرآن که يحد در خوردند تکان شدت به اقرأ،

 سوره 60 هیآ در و اسراء سوره 46 هیآ در کند، یم ریتعب ،یرمندگ و رمش: »رنفو«
  .فرقان
 -خـدا  اسم هزار اصطالح به انیم در »اهللا« از پس الرّحمن :خدا اسم نیاول -2

  .است گرفته قرار اول در -است خدا اسماء  از یکی خدا صفت هر
 يا سـوره  در کـه  است قرآن در ژهیو یۀآ تک منالرّح ةواژ تک :ژهیو هیآ -3

 الرّحمن »یستیک« و یمعن اش هیآ 78 با سوره آن ۀهم و است اول هیآ نام، نیهم به
ـ ا شرح در و آن یمعن انیب در گزاره 78 دستکم. دهد یم شرح را  خداونـد « کـه  نی

 از -هست ایدن در چه آن هر. است کرده گزارش است کاره چه و ستیک »رحمان
 کار را همه ،يحور و چشمه و درخت از است آخرت در چه آن و -لؤلؤ تا انانس

ـ ب« ياعطـا  و انـسان  نشیآفر ،آن آغاز در که است دانسته رحمان دهیآفر و  بـه  »انی
  . دارد قرار انسان،
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ـ و به  و یشـناخت  بـا یز نظـر  از قـرآن،  سـوره  114 انیـ م در الـرّحمن  سـوره : ژهی

 یبائیز انیب در شده؛ ملقب »قرآن عروس« به هک دارد قرار اول فیرد در یباگرائیز
 گل حان،یر و دانه چشمه، و آب درخت، و اهیگ انسان، عت،یطب یبائیز .بایز و گرا

 اها،یدر د،یخورش غروب و طلوع است، موجود نیتر بایز که انسان نشیآفر وه،یم و
 با ها انسان رابطه و دعا آب، در ها یکشت انیجر ها، انوسیاق يها بخش یگوناگون

 یشناسـ  هانیک آن، لهیوس نیتام صورت در یهانیک يفضا به انسان نفوذ امکان خدا،
 گاز به روز آن در یهمگ و هستند امروز که یهائ کهکشان عمر انیپا یچگونگ و
 و صـورت  در انـسان  اعمـال  ریتـاث  معاد،. شد خواهند لیتبد رنگ یارغوان مذاب و
 اسـت  آن چشم نیباتریز که نیا به ارهاش یحت ان،یبهشت و بهشت فیتوص ش،یمایس

  .نباشد آلود گوشت و نیسنگ آن يها پلک که
 و برکت پر :»واالکرام الجالل يذ ربک اسم تبارك« :دیگو یم انیپا در و
  .است بزرگوار و جالل صاحب که پروردگارت نام است ریذناپ زوال
 اتیـ آ رد کـه  طـور  همـان  »اهللا تبارك« دیگو ینم و »ربک تبارك« دیگو ینم

ـ ا در اسـت،  متبارك و مبارك خداوند خود که است نیا شیمعنا و آمده گرید  نی
 يبزرگـوار  و عظمـت  و جـالل  با و متبارك و مبارك خدا اسم نیا« دیگو یم جا

  .الرّحمن: یعنی »است
ـ  و شـرح  يبرا و داده الرّحمن واژه به يا ژهیو تیاهم قرآن :تیاهم -4  یمعرف

 که طور همان (ستین نامهبر نیا ،یاسام گرید ربارهد و است، آورده سوره کی آن
  .اوست خدمت در هیآ 78 که يا هیآ) گذشت
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 بـار  آن بـا  اسـت  قـرآن  در هیآ نیتر کوتاه الرّحمن کلمه :هیآ نیتر کوتاه -5
 در که دارد يجا سوره همان در و است »مدهامتان« کوتاه هیآ نیدوم. میعظ یمعنائ
 و. 47باشـد  یم حرف) 9(نه يدارا آن و است فحر پنج يدارا رحمن ،یاصل فوحر
  .شود یم حرف هفت يدارا الرحمن شود گرفته نظر در زین »ال« اگر

 مانیا نیاول که حمد سوره :سوره نیتر همدم و نیتر همگام در تکرار -6
 يهـا  نمـاز  در بار ده روزانه را آن امروز، به تا مسلمانان همه و مکه در آورندگان
 يهـا  نمـاز  از نظـر  صـرف  بـا  (خواننـد  یمـ  و ندخواند یم هیومی واجب پنجگانه

 و نیتـر  همـدم  و نیتـر  مونس ،...)و اتیآ نماز لیقب از واجب يها نماز و یمستحب
 بـسم  از پس آن در که. است مسلمانان يبرا سوره، 114 انیم در سوره نیتر همگام

ـ  تنهـا  فاصـله  با م،یالرّح الرّحمن اهللا ـ آ کی  الـرّحمن  -نیمالعـال  رب هللا الحمـد  -هی
  .است شده تکرار میالرّح
ـ ا :یمـدن  و یمکّ نظر از الرّحمن گاه يجا -7  سـوره  113 آغـاز  در هژوا نی
 بـار  56 حـدود  و. است شده نازل مکه در سوره 85 مسلم قدر که 48آمده بار 113

                                                   
 .تشدید به منزله تکرار یک حرف است: ورياد آی ٤٧
 .تنها در آغاز سوره توبه نیامده است ٤٨
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 135 مـورد  170 از یعنـ ی. اسـت  یمکـ  آن مـورد  50 که آمده ها سوره متن در
  .است یمک آن مورد

 در هجـرت،  از شیپـ  و مکه در قرآن و اسالم یاصل برنامه و کار که نیا به نظر
 ،یاصل برنامه و کار نهیمد در اما بود یپرست بت یاجتماع و يعباد نظام دنیکوب هم
 مکـه  در الـرّحمن  واژه از بـود،  يدیتوح یاجتماع نظام با نینو جامعه کی سیتاس

   .است شده استفاده نهیمد از شیب
 گـر ید یبرخـ  و انـد  دانـسته  یمدن را الرّحمن سوره ها نقل یبرخ: دنمان گفته نا
 ابراز -یامامت تیمسئول نه و داشتند ینبوت تیمسئول نه که -مسئول ریغ افراد. یمک
 و ،شناس قرآن هر اما. 49است شده نقل نظر دو هر زین عباس ابن از و اند کرده نظر
 یکوتـاه  اق،یسـ  سبک، که دنیب یم یروشن به دارد انس قرآن با که یکس هر یحت

 نـشان  یهمگـ  ها، آن میمفاه و یمعان ات،یآ امیپ ات،یآ یمعان یفشردگ ات،یآ لفظ
ـ  و لوحانـه  ساده کامالً آن دانستن یمدن و. است آن بودن یمک  یسـطح  نشیـ ب کی

 شـرح  بـه  که الرّحمن کاربرد و نقش به توجه با ژهیو به. است یعلم ریغ و عوامانه
  .رفت
  
  
  
  

                                                   
رجوع کنید به تفاسیر و نیز متونی که به محور تاریخ نزول قرآن تدوین شده اند، از جمله مجمـع البیـان، آغـاز       ٤٩
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  الرّحمن واژه مفهوم و یمعن
  

 »هشبهم صفت« یادب اصطالح در دو هر و رحمت ةماد از دو هر میرح و رحمن
 شـان  يکـاربرد  فـرق  و ستیـ ن میرحـ  در کـه  هست رحمن در يزیچ چه هستند،

  ست؟یچ
 کـه  »سـبحان « کـاربرد  یمعنـ  به که میشو یم کینزد پرسش نیا پاسخ به یوقت
  .میکن توجه است، »ههمشب صفت« غهیص هم و آمده نون و الف با هم رحمان مانند

 هست مخلوقات در چه آن هر از خداوند یعنی »اهللا سبحان« میگوئ یم که یوقت
 و مکـان  بـه  ازین شهوت، و الیام مرگ، و شیدایپ ت،یجسم ،يانرژ ماده،: لیقب از(

ـ ز... و عقـل  و روح یحت هوا، و غذا به ازین زمان،  یهمگـ  عقـل  و اتیـ ح روح، رای
ـ ا بـه  پاسـخ  در و خـدا  یمعرف و فیتعر در. است منزه) هستند داخ مخلوق  کـه  نی
ـ تعر یسـلب  جنبـه  سبحان ست؟یک و ستیچ خداوند  صـفات  دارد؛ عهـده  بـه  را فی

ـ تنز« سـبحان  کـاربرد  نیا به اصطالح در که. کند یم سلب خدا از را مخلوقات  »هی
  .میگوئ یم
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 جملـه  از گـر ید جوداتمو. است منزه مطلق، یمعن به خداوند یعنی اهللا، سبحان

 لذا و. مطلق طور به نه »تینسب« فاز در اما باشد منزه یهائ بیع از تواند یم انسان
 بـا  خدا از ریغ يموجود چیه و. رود یم کار به خدا ةدربار منحصراً »سبحان« ةواژ
  .شود ینم موصوف آن

 را نـد خداو یاثبـات  يهـا  جنبه یعنی دارد؛ را سبحان مقابل کاربرد قاًیدق رحمان،
 بـر  در را خدا یثبوت صفات همه است رحمان اهللا میگوئ یم که یوقت کند؛ یم انیب

 علم ژهیو به... و عالَم تیریمد عالَم، بر نظارت ،ینندگیآفر اراده، علم، قدرت، دارد؛
  .یجزئ احواالت آن از کدام هر درباره میتصم و زیچ همه یجزئ احواالت بر

 در اسم، هزار و صفت هزار) اصطالح به (آن از یاثبات یاسام و صفات همه یعنی
 و رحـم  خـود  تـوان  زانیـ م بـه  که است یکس میرح. دارند قرار رحمان یمعن بطن

 امـا . خـود  یخـدائ  مقام در زین خدا و خود توان زانیم به انسان باشد؛ داشته شفقت
 در یزانیم و يدیق چیه دارد، شفقت و رحمت مطلق یمعن به که یکس یعنی رحمان

 يوجود حد در که شود یم گفته یکس به قادر. است مطلق يتوانا او ستین او نتوا
 خـدا  و خود تیانسان در انسان و خود گاه يجا در وانیح: باشد داشته قدرت خود

 داشـته  رحمت مطلق طور به تواند یم و است رحمان که یکس اما. خود یخدائ در
 امکـان  مطلق، قدرت بدون مطلق رحمت رایز. دارد هم مطلق قدرت دیترد یب باشد
  .اسماء و صفات گرید نیهمچن و ندارد
 اسـت  خداونـد  ةژیو اسم و صفت رحمان که اند گفته همگان جهت نیهم به و

  .شود ینم موصوف ای موسوم آن با یمخلوق چیه و
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ـ ز هـست  هـم  قادر دیترد یب باشد رحمان یکس اگر :مالزمه  بـودن  رحمـان  رای

) باشـد  مهربان و مشفق (باشد میرح یکس است ممکن اما. ندارد امکان قدرت بدون
 ممکـن : گـر ید انیب با و. باشد نداشته خود رحمت صفت به عمل يبرا یعمل قدرت
 امـا . برسـاند  تیـ فعل به عمالً را آن نتواند هرگز کنیل باشد میرح بالقوه یکس است

  .است بالفعل و یعمل رحمتش که است آن رحمان
 و بالفعـل  و قدرت نیا 50هستند صفت و »فعالن« وزن بر که یهائ غهیص همه در
 و... و خجـالن  فرحان، ران،یح ان،یعر جذالن، سکران،: لیقب از هست بودن بالعمل
ـ پو ان،یـ جو -»روان« کلمـه  هـم  یفارسـ  در کـه  طـور  همان. رحمان و سبحان  ان،ی
  .هستند نون و الف با یهمگ که است نیچن -دوان جوان، سوزان،

ـ ا خـدا،  یثبوت صفات گرید و نرحما انیم نیهمچن و  یعنـ ی هـست  مالزمـه  نی
ـ ن بالعکس اما. است گرفته الزم را ها آن همه تیرحمان صفت  صـفات  یعنـ ی ستی

 تیـ رحمان بدون توانند یم ها آن همه و اند نگرفته الزم را تیرحمان صفت گر،ید
 يانحـصار  و مخـصوص  اسـم  و صفت رحمان که نیا بر میرس یم باز که. باشند هم

  .است دخداون
 بـه  رحمـان  صـفت  و اسـم  بـودن  يانحـصار  یعنی (مسئله نیا در یکم است الزم
 الزم عـرب،  یجـاهل  دوران در آن کاربرد شناخت يبرا رایز میکن درنگ) خداوند

  :است

                                                   
و گاهی . شکران، خذالن: تباه نشود ماننده هاي مصدري آن اشغالبته باید میان صیغه هاي صفت از این وزن با صی ٥٠

و این در صورتی است که ادعا نشود فرقان و قرآن همان . یک لفظ به هر دو معنی آمده مانند طوفان، فرقان و قرآن
 . مصدر هستند در نامگذاري به کار رفته اند مانند تبیان
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ـ ترد یاسـالم  جامعه انیم در :خداوند بر رحمان صفت و اسم انحصار  يدی
 خدا از ریغ یکس صفت ای امن عنوان به رحمان کلمه هرگز و ستین انحصار نیا در
ـ  اسـت  اسـالم  اتیعیتشر از انحصار نیا ایآ دید دیبا. 51رود کار به دینبا ـ  ای  از شیپ

 فـرق  گریهمد با یلیخ مسئله صورت دو و. ؟-است؟ بوده يانحصار نیچن زین اسالم
 نیچن اسالم ای است؟ کلمه نیا يلغو و یمعنائ کاربرد لیدل به انحصار نیا ایآ: دارند

  است؟ داده آن به را يکاربرد
 آنـان  و داشـت  را کـاربرد  نیهم یجاهل عصر در واژه نیا اگر: که نیا تر مهم و
 بـه  يزیـ چ چـه  دربـاره  و کجا در را واژه نیا پس دانستند، ینم رحمان زین را خدا
 خـدا،  ریـ غ درباره نه و باشد داشته کاربرد خدا درباره نه که یوقت گرفتند؟ یم کار
   است؟ خورده یم يدرد چه به پس

 به کلمات، یبرخ یفارس در: هست ازین مقدمه کی به پرسش نیا به پاسخ يبرا
: نـد یگو یم »پخت« کلمه مثالً روند یم کار به يمتعد هم و الزم هم یادب اصطالح

 را غـذا  یفالن: ندیگو یم و. است آن الزم کاربرد که شد، پخته غذا یعنی پخت، غذا
ـ  زبـان  تـازه  که یوقت کودکان یبرخ اما .است آن يمتعد کاربرد که پخت  یمـ  ادی

ـ . پزاند یم غذا مادر: ندیگو یم خود يفطر زهیانگ با رندیگ ـ  ای  پزانـد  را غـذا  یفالن
ـ ا بـه  ردیبگ میتصم فرهنگستان فردا اگر). پزونه یم -پزوند(  کـه  -يمتعـد  واژه نی

 یم کنار غلط به را آن تسامح با بزرگان یول برند یم کار به را آن حق به کودکان

                                                   
: تر این که این نام را از قرآن می گیرنـد متأسفانه گاهی فردي دیده می شود که نامش رحمان است و متأسفانه           ٥١

 .قرآن را براي پیدا کردن نامی براي کودك باز می کنند هرچه آمد آن را به عنوان نام او می گزینند
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 اسـت،  شهیـ ر یب و اساس یب کلمه نیا گفت نخواهد یکس. بدهد تیرسم -گذارند

 يطـور  بـه . اسـت  مند قاعده و حیصح کامالً اشتقاق کی هم و دارد شهیر هم رایز
  .بپزون را غذا برو: دیآ یم ها زبان به ختهیگر و جسته یگاه که

 هـر  درباره یگاه ،»نپروراند« و »دنیپرور« مصدر از امر غهیص درباره نیهمچن
  .بپروران را مطلب نیا: هم یگاه و. بپرور را مطلب نیا): مثالً (شود یم گفته دو

 »بپـزان  -پزونـد  -پزاند« هیشب ،»رحمان« کلمه با یآشنائ یجاهل عرب دوران در
ـ د که طور همان است خورده یم ها گوش به نادر طور به اما مند قاعده بوده،  میدی

 مگـر  میشناسـ  ینمـ  رحمـان  ما گفتند یم میالرّح الرّحمن اهللا بسم قبال در خودشان
 دیرس یم هم ها گوش به و آمده یم ها زبان به کلمه نیا یگاه پس. مامهی صاحب

  . هست هم مند قاعده دانستند یم و
 و آورده اسالم سپس بوده پرست بت قبالً که مینیب یم را یکس اصحاب انیم در
ـ آ است، عبدالرحمان اسمش ـ  بـوده  عبـدالرحمان  اول از او اسـم  ای  اسـالم  از پـس  ای

 بـوده  رحمن مامهی صاحب مانند آن از شیپ و شده افزوده آن بر عبد کلمه آوردنش
ـ ا ختهیگر و جسته حضور از نشان صورت دو هر در است،  عـرب  انیـ م در واژه نی
 آن. دیآ یم یفارس در »بپز« يجا به یگاه که »بپزان« امر غهیص مانند است یجاهل

  .است واژه نیا رواج عدم است مسلّم چه
 نام چرا« میبگوئ و میبزن را آقا فالن در ۀحلق میرو ینم امروز ما که طور همان

 بـاره  نیا در و ،»ندارد مصداق مخلوق درباره کلمه نیا يا گذاشته رحمان را پسرت
 لقـب  چرا« که مامهی صاحب خانه در رفتند ینم زین آنان م،یکن یم رفتار تسامح با

 ریـ غ دربـاره  نـه  و کند یم صدق خدا درباره نه کلمه نیا يا گرفته خود به رحمان
  .»دارد مصداق خدا
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 واژه کـاربرد  و یمعن به میبرگرد دوباره :ها واژه یبرخ یخیتار سرگذشت
 عناصـر  بـروز  و جامعـه  تحـوالت  بستر در ها واژه از یبرخ یزبان هر در: الرّحمن
 ها آن کاربرد و یمعان ،یاجتماع راتییتغ با. بندای یم تحول آن، در یشناخت جامعه

 دفتـر  جزوه، ها آن یخیتار سرگذشت ةدربار توان یم که گردد یم رییتغ دچار زین
 »چمـن « واژه): شد اشاره زین تر شیپ که طور همان (مثال باب از. نوشت یکتاب ای و

ـ  اصـل  در رود، یمـ  کـار  به اهیگ از ینوع اسم عنوان به امروز که  یترکـ  هواژ کی
 صـرف  بـا . اسـت  شده تلفظ »چمن« گاه آن و »سمن« سپس و »شمن« ابتدا که است
 يخـدا  نـام  ابتدا: است افتهی تحول زین یمعن در آمده، آن لفظ در که یتحول از نظر
 گفتنـد،  یمـ  چمـن  خـدا،  آن نمـاد  و سمبل عنوان به مذکور اهیگ به و بوده عتیطب

 آن یواقعـ  نـام  و اسـم  به آن کیسمبل وانعن رفتند،یپذ را اسالم ترکان که یهنگام
  .افتی تحول اه،یگ

 يمـاد  یگرم به توجه با سپس بود، دیخوش یاسام از یکی »مهر« کلمه یفارس در
 ابتدا زین یلفظ نظر از. افتی تحول محبت یمعن به محبت، يمعنو یگرم و دیخورش

 در کـه  »بد« فظل زین و. است افتهی تحول مهر به که شد یم تلفظ »ترایم« و »ترهیم«
 نفـوذ  محکـم، « یمعنـ  به و شده یم تلفظ »ذ« و »د« انیم یحرف با »بذ« کهن اعصار

 مقابـل  یمعنـ  بـه  سـوم  مرحلـه  در و »دژم« یمعن به سپس رفته، یم کار به »ریناپذ
  . رود یم کار به »خوب«

 از تبـار،  و شهیـ ر با انسان« یمعن به اسالم از شیپ عرب جامعه در »میکر« واژه
 به »باسخاوت خاندان از ثروتمند، اکانین سلسله از معروف، و شده شناخته نخاندا
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 یمـ  ریتبـذ  و اسـراف  بـه  و گذشـته  سـخاوت  مرز از یکس اگر یحت. رفت یم کار
 یمـ  آنـان  زبـان  از نکـوهش،  مقام در قرآن. گشت یم میکر مصداق تر شیب د،یرس
ـ  از را یهنگفت اموال دیگو یم :52»لبداً ماالً اهلکت قولی«: دیگو  و ام، بـرده  نیب
  .کند یم افتخار آن به

 بـودن  میکـر  اریمع و کرد سلب آن از را طمطراق پر یمعان همه آن و آمد اسالم
  .یمتّق یعنی میکر .53»کمیاتق عنداهللا اکرمکم انّ«: داد قرار يتقو را

 از شیپـ  شـد  گفتـه  که نشده مواجه ،یلفظ تحول و یمعنائ تحول با رحمان واژه
 قـرار  و اسـالم  آمـدن  بـا . اسـت  بـوده  منـد  قاعده هم و داشته مشخص یمعن هم آن

 يدارا بـه  یمصداق یب از -میالرّح الرّحمن اهللا بسم -قرآن ةگزار نیاول در آن گرفتن
  . 54است افتهی تحول مصداق،

 و لفظ که نیا با اسالم از شیپ در که ستین رحمان واژه تنها نیا: دینکن تعجب
 در کـه  اسـت  طور نیهم زین »سبحان« واژه نداشت؛ مصداق داشت، وجود آن یمعن

 را خـدا  هـا  عرب نداشت، مصداق اما آن یمعن هم و بود آن لفظ هم یجاهل دوران
 را هـا  بت زین و دانستند ینم خدا دختران را فرشتگان گرنه، و دانستند ینم سبحان

  .دادند ینم قرار او کیشر جهان ةادار در

                                                   
 . 6سوره بلد، آیه  ٥٢
 .13 سوره حجرات، آیه ٥٣
 در این جا همین .سخن در سرگذشت تاریخی برخی الفاظ در هر زبان، بسی شیرین، علمی، مفید و دل انگیز است ٥٤

 .قدر کافی است
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 که يقو و بزرگ مرغ: دارد هم یمعن که میارد -مرغیس -»هما« واژه یفارس در

 به خود ذهن يمحتوا انتقال و یگوئ سخن توان يدارا زین و پر، شاه و بال شاه يدارا
 نـدارد  مـصداق  همه نیا با. باشد یم گران،ید یشفاه يها امیپ گرفتن زین و گران،ید
  .دخور یم درد به مبالغه مقام در و یآل دهیا و یآرمان سخنان در تنها و

  
 و جسته طور به رحمن کلمه یجاهل عرب فرهنگ و نشیب در نیا بنابر :مبالغه

 مـصداق  امـا  بـوده  زیـ ن یمعنـ  يدارا و منـد  قاعده و حیصح شده، یم دهیشن ختهیگر
 هـر  در مـردم  عـرف . اسـت  شـده  یمـ  اسـتعمال  مبالغه مقام در تنها و است نداشته
 در و 55شـعر  در مبالغـه  جمله نآ از است دانسته مجاز را مبالغه يموارد در جامعه

 لفـظ  کـه  نیا با. گذارد یم اسد را پسرش نام و دیخورش را دخترش نام ؛ينامگذار
 و. گـذارد  یمـ  دیـ جاو را پـسرش  نام ندارد مصداق چیه مخلوقات ةدربار »دیجاو«

 در یفراهان الممالک بیاد برد؛ یم کار به را »دانیجاو« واژه ها زیچ یلیخ ةدربار
  :دیگو یم یگروس منظا ریام مدح

ــا اَال ــانِ تــ ــاودان جهــ ــو از جــ ــرّم تــ   خــ
 

  
 

  
  

  
 

ــ یبمــــان ــاودانِ یهمــ ــاودان جــ ــا جــ   هــ
 

 بـه : الـرّحمن  اهللا بـسم  -»اهللا« لفظ کنار در رحمان گرفتن قرار و اسالم آمدن با
 و شود یم هم مصداق يدارا ،یمعن يدارا و مند قاعده ةواژ نیا -رحمان خداوند نام

                                                   
  : مبالغه در شعر از فردوسیينمونه اعال ٥٥
 .سم ستوران در آن پهن دشت                        زمین گشت شش آسمان گشت هشت ز
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 جامعـه  ینیع یاجتماع نظام با ینیع کاربرد و مصداق نیچن و .ابدی یم ینیع کاربرد

  .برد یم نیب از را آن که بل ستین سازگار پرست بت
 اهللا بسم « لیذ در حمد سوره در »نیالصادق منهج« ریتفس در یکاشان اهللا فتح خیش

 عـرب  اشعار مرادش است، آمده عرب اشعار در لفظ نیا: دیگو یم »میالرّح الرّحمن
 وگرنـه . اند آورده یم مبالغه مقام در را رحمان لفظ آنان است یهیبد. است یجاهل

 سـخنش  يبـرا  یکاشـان  متاسفانه. دانستند ینم رحمان زین را خدا یحت را یکس چیه
ـ یب جـا  همـان  در یطبرس اما. است اوردهین عرب اشعار از يا نمونه  »يشـنفر « از یت
  :دیگو یم یجاهل شاعر نیا که است آورده
  

  نهــــــایهج الفتــــــاه لــــــکت تضـــــرب  اال
 

  
 

  

  
 

ــرّحمن قــــــضب اال ــ الــــ ـــ ــایمی یربـ   نهــــ
 

  

  نـزد؟  کتـک  را رشیصـغ  نامزد ریصغ دختر آن مگر:
 

  
 

  

  
  56نشکست؟ من، رحمان يخدا را او مانیپ و سوگند ایآ 

 

  

                                                   
  : براي شرح معنی این بیت باید به دو اصل اجتماعی عرب، توجه کرد ٥٦

  .ی با همدیگر نامزد می کردندرسم رایج بود که دختر و پسر را در سنین کودک: الف
. اگر دختري نامزدش را کتک می زد، یا زنی شوهر خود را می زد، پیمان میان آن دو منحل و شکسته می شـد   : ب

گویا شنفري عاشق دختري است که نامزد دارد، می گوید مگر پیمان نامزدي آنان با زدن دختـر پـسر را، شکـسته              
 .ن دختر را توجیه می کندنشده؟ بدین بیان خواستگاري خود از آ
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 اهـل  از يازد اوس بن ثابت اسم يشنفر: دیگو یم المعارف دائره در يوجد دیفر

  .نکرد درك را اسالم که است یجاهل يشعرا از و »عرب هیمال« صاحب و منی
 از تـر  قیـ رق ،یقحطـان  عـرب  و مـن ی در »یاجتماع شرك« که شد گفته تر شیپ

 سـتاره  نفـوذ  لیـ دل به زین و زم،یترائیم نفوذ لیدل به است بوده ،یعدنان عرب جامعه
 مهـاجر،  يهـا  بـت  وجود لیدل به و ن،یصابئ مردم از) یمانی يشِعرا ژهیو به (یپرست
  .یاجتماع شرك تا بود »يعباد شرك« تر شیب انیقحطان یپرست بت نظام
 دنـد یرم یمـ  و کـرده  وحـشت  الرّحمن کلمه دنیشن از که آنان: گرید جانب از

  .یقحطان تا بودند یعدنان لیقبا و شیقر تر شیب
 یمـ  تـر  آسـان  و بهتر مبالغه مقام در یقحطان شاعر کی موضوع، دو نیا به نظر
 واژه با ها عرب که دهد یم نشان يشنفر شعر. کند استفاده حمنالرّ واژه از توانسته
 به رسد چه تا دانستند ینم رحمان را خدا چون و اند بوده آشنا آن یمعن و الرّحمن
  .مبالغه مقام در مگر اند نبوده قائل آن يبرا یمصداق چیه نیا بنابر مخلوق،
ـ ا در کـه  طـور  همان دانست یم رحمان را خدا یقحطان عرب شود گفته اگر  نی

 اشـکال  بـا . دانـست  ینمـ  رحمـان  را خـدا  یعدنان عرب تنها و است آمده زین تیب
 کلمـه  زیـ ن یعـدنان  شـعار ا در کـه  دیـ آ یم بر ها نقل از: اوالً رایز میشو یم مواجه
: اًیـ ثان. اسـت  بـوده  رحمـان  مامهی صاحب لقب که میدید یحت رفته کار به رحمان
 کـه  نبـوده  حد نیا در یعدنان پرستان بت با یانقحط پرستان بت انیم فرق و فاصله

 دشـوار  ،یبزرگـ  فـرق  نیچنـ  اثبـات  یعنی .ندانند نانیا و بدانند رحمان را خدا آنان
  .است
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ـ د از »الـرّحمن « موضوع به يمفسر چیه متأسفانه :بزرگ اشتباه  جامعـه  دگاهی

 علـوم  از یشناس جامعه نام به يزیچ رایز( است نکرده نگاه ،یشناس مردم و یشناس
ـ ا .)انـد  آورده وجـود  به را آن انیاروپائ که است جوان و دیجد  يریتفـس  رونـد  نی

 بدون و کرده نقل را پرستان بت رمش و وحشت تنها مفسران اکثر که شده موجب
  .کنند عبور یحیتوض چیه

ـ ا علّـت  بـه  م،یشناس یم را ها آن از یکی نام فقط ما که آنان از یبرخ  رمـش  نی
ـ ا اسـت  آورده درسـت  نـا  کامالً حیتوض و هیتوج کی کنیل کرده توجه  شـخص  نی

 ن،یالصادق منهج در زین و يوجد دیفر المعارف دائره در که »ثعلب« از است عبارت
 نـا  کـه  آمـده  »تغلـب « ،»دارلمعرفه« چاپ انیالب مجمع در کنیل شده حیتصر آن به

 دانـشمند  ثعلـب  بـه  ملقـب  یبانیش اریس بن ییحی احمدبن ابوالعباس. 57است درست
 رایز ستین یعرب واژه رحمان که شده نقل او از باشد، یم 291 يمتوفّا بیاد ينحو

  .دندیرم یم آن دنیشن از نیمشرک
 افتـه ی گونه نیبد را الرّحمن واژه از پرستان بت دنیرم یچرائ خودش نظر به او
 امـا . اسـت  بوده یادب و يلغو پاسخ کی دنبال به خودش یتخصص رشته مطابق است
  .اند کرده رد را او نظر یجاهل عصر يشعرا و شعر به تمسک با میدید که نچنا

 »پرسـش « دسـتکم  که کرد ریتقد او از دیبا اما است نادرست او سخن که نیا با
 بـت  يهـا  عـرب  چـرا : کـه  است نکرده خفه را خود يکنجکاو و کرده مطرح را

  اند؟ داشته وحشت رحمن کلمه از پرست
  

                                                   
 .مجمع البیان و منهج الصادقین، اوایل سوره حمد. دائره المعارف فرید وجدي، ذیل ثعلب ٥٧
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 دربـاره  اسـت  بهتـر  دیرس جا نیبد سخن که نوناک :ها يکنجکاو شدن خفه

 يحـد  بـه  (مسلمانان ما انیم در يکنجکاو حس شدن کور عوامل ای عامل یشناسائ
 مطـرح  اساساً که بل مانده پاسخ یب یانسان علوم در یاساس و یاصل پرسش صدها که

: اسـت  بـزرگ  و مهم یلیخ مسئله نیا است؟ بوده زیچ چه) اند نگشته فراز و نشده
 ،یاجتمـاع  یشناسـ  روان ،یشناسـ  روان ،یشناسـ  انـسان  در اتیـ آ همه آن وجود با

 کـه  یافزائـ  روح ثیاحاد میهست انیغرب ریوامگ امروز... و تیریمد ،یشناس جامعه
 بـه  دارنـد،  یانـسان  علوم در یمعن بار از یجهان کدام هر و رسند یم هزاران رقم به

  .اند نشده گرفته کار
 دست با انیغرب م؛یشو یم زده شگفت شدت به میهد تیاهم مسئله به یکم اگر

ـ ا و کرده شروع صفر از یخال  اصـول  در گرچـه  (انـد  آورده یانـسان  علـوم  همـه  نی
 میبود صفر حد در میعظ يغنا همه نیا با ما یول) هستند یاساس اشتباه دچار ار،یبس
  .میبخور یتکان میخواه یم تازه و

 بـه  پرداختن: است زیچ دو شگفت، یماندگ عقب نیا وعوامل عامل علل، و علت
 و تـصوف  عنـوان  تحـت  اتیـ بودائ بـه  شدن مشغول و فلسفه، عنوان تحت اتیونانی

  .است مخدر عامل دو نیهم زین یتجرب علوم در ما یماندگ عقب عامل یحت عرفان،
 و يکنجکـاو  حـس  شـود  یم مشغول مخدر دو نیا يدو هر ای یکی به که یکس

 التیتخـ  رایـ ز. شـود  یمـ  کـاذب  اقنـاء  و کـاذب  هیتغذ کامالً او يپرسشگر حس
 حـس  و هـا  پرسش ۀهم یبودائ پردازانه الیخ يها »نفس ثیحد« و یونانی یانتزاع

 کرده خارج يبشر سالم طبع از را او و داده پاسخ نادرست ربست در را او يکنجکاو
 عـت یطب و یشناسـ  یهـست  در یحتـ  اسـت  حـلّ  شیبرا زیچ همه کند یم گمان که
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ـ چ همـه  که یکس. اجسام و مواد ناختش و یشناس  مـاده،  بـا  را عـت یطب جهـان  زی

 و ذهـن  در گـر ید کند یم فصل و حل یارسطوئ فصل، و جنس نوع، صورت، وال،یه
  .است شده حل شیبرا زیچ همه ماند، ینم یتجرب علوم يبرا یجائ او روح

 ،خیتـار  بـه  گـر ید يا عده پردازند، یم حقوق و فقه به يا عده يا جامعه هر در
 آن ما جامعه در... و یشناس جامعه به هم یگروه ،یشناس انسان به زین گرید گروه
 یشناسـ  روان ،یشناسـ  روان ،یشناس جامعه ،یشناس انسان به ستیبا یم که يا عده

 يریتخـد  کـار  دو در را شان نبوغ و استعداد رفتند پرداختند یم تیریمد ،یاجتماع
 مخـدور  نـان یا اگـر  کردند، چاره یب زین را جامعه خود، تنها نه. دادند هدر مذکور

 طـور  همـان  میبـود  مذکور علوم در جهان مردم نیتر رفته شیپ ما نکیا شدند ینم
  .میهست فقه در که

 یمـ  مطـرح  را »مانـد  عقـب  سـوم  جهـان  چرا« پرسش که ياریبس کسان هستند
ـ ا اصل که یصورت در کنند یم نظر اظهار و داده در سخن داد کنند،  طـرح  گونـه  نی
 یاسـالم  ریغ و یاسالم يها جامعه شامل سوم جهان است؛ حیصح نا پرسش، کردن
ـ  در... و هند ن،یچ جامعه با را ما جامعه رانند یم چوب کی با را همه است  کی
ه  نـات ییتب و یثیحد ماتیتعل همه آن و قرآن حضور یگوئ دهند یم قرار سطح ائمـ 

 کامالً یعنی است، بوده رکود املع ،نیچ و هند در اتیبودائ مانند مذکور، علوم در
 مخدر دو نیا تیماه و کرده باز چشم ما که گذارد ینم طانیش: دانم ینم. برعکس

 است) ع(ائمه مقابل در مسلمانان تمرّد و یکش گردن ای م،یبگذار کنار و میبشناس را
 و میآئ هوش به یک ؟-است؟ کرده مجازات سزاوار نیچن نیا را یاسالم جامعه که
 بـه  ظـاهراً  کـه  اسـت  درد نیتر یخیتار و نیتر بزرگ نیا میبگذر. میشو داریب یک

 و مهـر  با ای کند دارمانیب کرده یرحم خداوند مگر ندارد یعالج شده مزمن يقدر
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 باشد زین انهیتاز و تیقهار اگر. خود تیقهار و خیتار انهیتاز با ای و خود تیرحمان

  .است ما تیمخدور نیا از بهتر
  

 يها عرب چرا« پرسش به پاسخ مقام در ثعلب که رفت شرح به :گرید اشتباه
 کـرده  یط را یدرست نا راه کنیل آمده بر »داشتند واهمه رحمان کلمه از پرست بت

 خود مامهی در لمهیمس چون: است گفته باره نیا در ریجب بن دیسع او از شیپ. است
ـ  ناختندش یم لقب نیبد را او شیقر و بود کرده رحمان به ملقب را  بـسم  کـه  یوقت

 مامـه ی يخـدا  بـه  محمـد : گفتند دند،یشن) ص(امبریپ زبان از را میالرّح الرّحمن اهللا
) شـود  منجـر  مامـه ی مـردم  يبرتـر  به دعوت نیا که داشتند واهمه (کند یم دعوت

 ینمـ  جهـراً  را میالرّح الرّحمن اهللا بسم وقت چیه) ص(امبریپ آن از پس جهت نیبد
  . 58خواند یم اخفاء با را نآ شهیهم یعنی. خواند

  :دارد اشکال نیچند سخن نیا
 بـه  را قومش نه و بود نبوت یمدع نه) ص(خدا رسول بعثت زمان در لمهیمس -1

 خالفـت  در و کرد یادعائ نیچن) ص(امبریپ عمر اواخر در او. کرد یم دعوت ینیآئ
 22 حـدود  بـه  مـا  بحـث  موضوع که یحال در. شد کشته مسلمانان دست به ابوبکر

  .است مربوط آن، از شیپ سال
 ریغ بود، او قوم که فهیحن یبن يخدا و نید ن،یآئ دیبا ریجب ابن سخن مطابق -2

  .ستین و نبوده نیچن هرگز که باشد شیقر يخدا و نید ن،یآئ از

                                                   
 .، ذیل بسم اهللا الرّحمن الرّحیم1، ج »درالمنثور«: سیوطی ٥٨
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 لقـب  رحمن دیگو یم یطرف از است تناقض ر،یجب ابن از منقول متن خود در -3
 دانـد  یمـ  مامـه، ی و فیحن یبن يخدا را رحمن گرید طرف از و بوده لمهیمس خود

 تنـزل  تیهوال يادعا از پس چگونه پس ؟!است هکرد هم تیالوه يادعا هملیمس ایآ
  !است؟ کرده نبوت يادعا و کرده
 الرّحمن اهللا بسم وقت چیه گرید ش،یقر انتقاد دنیشن با خدا رسول: دیگو یم -4
 خوانـد  ینم -بشنود را او يصدا یکس که يطور به جهر، -بلند يصدا با را میالرّح

 کی با! داشت؟ یمنفعل هیروح نیچن) ص(امبریپ ایآ. خواند یم اخفاتاً را آن شهیهم
 نیا ياخفا اجازه خداوند ایآ! کرد؟ یم ینینش عقب پرستان، بت انهیجو بهانه انتقاد

  .است »القرآن یف هیآ افضل«) ع(صادق امام قول به که! داد؟ یم او به را میعظ هیآ
 بـه  یکس ما: گفتند الرّحمن لفظ دنیشن با پرست بت مردم که میدید تر شیپ -5

ـ  نقل با که. 59مامهی صاحب آن مگر میشناس ینم رحمان نام  يهـا  فـرق  ریـ جب ناب
  .دارد یاساس
 هـم  هنـوز  کـه  بود شده یهائ يگرفتار دچار زین اسالم از پس الرّحمن، واژه -6
 یاجتمـاع  نظام به نسبت و ن،یگشاتر راه و نیرت پرکاربرد که کلمه نیا. دارد ادامه

 ممتـاز  تیموقع از قرآن در و بود، عامل نیتر کوبنده ،یاجتماع شرك و یپرست بت
ـ  ةواژ نیتـر  مظلـوم  حـال  نیعـ  در ،)رفت شرح به که چنان (است برخوردار  یقرآن

 يروزیپ و اسالم از پس یعنی. دارد ادامه آن بر یخیتار ستم روند هم هنوز که است

                                                   
عنـی  است یعنی آن کسی که اهل یمامه است که با م» اهل«پیش تر بیان شد که مراد از صاحب در این عبارت           ٥٩

 .فارسی آن فرق دارد
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 سـنت  یاسیس انیجر و افتین انیپا رحمان، بر نهیک نیرید سنت باز اسالم، رونق و

  :گذاشت اجراء به محور دو در را نهیک نیا و نداد نشان آن به خوش يرو گرا
 مـورد  تنهـا  آمـده،  قرآن يها سوره آغاز در که میالرّح الرّحمن اهللا بسم 113 از

 اخـتالف  گـاه  آن. ندانـستند  قـرآن  جـزء  را هیـ بق و شناختند تیرسم به را آن اول
 سـوره  آغـاز  در کـه  آن از است عبارت میالرّح الرّحمن اهللا بسم کی آن ایآ کردند

 یکی نیا گفتند یبرخ یحت. است آمده حمد سوره آغاز در که است آن ای آمده اقرأ
  .ندیگو یم نیچن هم هنوز. قرآن جزء نه و است هیآ نه زین

 نـا  يرو از و بودنـد  عـرب  بزرگـان  و سران از که.. .و انیابوسف مانند يافراد -2
 تعـداد  و بودنـد  شـده  مسلمان ظاهراً) یشخص مصلحت يرو از هم یبرخ و (يچار
 گـران ید شدند، یم خشنود نا الرّحمن ةواژ دنیشن از عمر آخر تا بود، ادیز زین شان

 نمـاز  در یحت شهیهم و کردند یم يدارخود آن يجهر اظهار از آنان حتراما به زین
  .کردند یم اخفاء را آن هم

 در یوطیسـ  کـه  شـد  گـرم  يسـاز  ثیحـد  بـازار  ،يکـار اخفاء نیا هیتوج يبرا
 الـرّحمن  اهللا بـسم  جهـر  و اظهـار  یحتـ  آورده باره نیا در ثیحد 6 60»درالمنثور«

  .است دهینام بدعت را میالرّح
 قـاً یدق کـه  زدیـ خ یمـ  بـر  تیاشراف دیشد يبو یجعل يها ثیحد نیا از یکی از

 کند یم نقل عباس ابن از بهیش ابن: دیگو یم است؛ یجاهل سنت از پاسداشت ینوع
ـ ا مـتن . اسـت  هـا  یکول قرائت م،یالرّح الرّحمن اهللا بسم يجهر قرائت: گفت که  نی

                                                   
 . ذیل بسم اهللا الرّحمن الرّحیم1ج » درالمنثور«سیوطی،  ٦٠
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اس  ابن عن بهیش یاب ابن اخرج: است نیچن یجعل ثیحد اهللا ببـسم  الجهـر : قـال  عبـ 

  .االعراب قرائه م،یالرّح الرّحمن
 چـادر  ریعـشا  شـامل  هـم  که است »ابانگردانیب« یمعن به قرآن در راباع کلمه

 یوقتـ  یمردم تامحاور در اما. دوش به خانه يها یکول شامل هم و شود یم نینش
 یسنّت مردم اساساً. دیآ یم ها یکول یمعن به تر شیب است ریتحق مقام در ندهیگو که

 ینینش چادر يگر یکول نارک در آمد قرآن. دانستند ینم بیع را ینینش چادر عرب،
  .کرد محکوم زین را

 سرگذشـت  چـه  الـرّحمن  کلمـه  قرآن، اتیآ و جمالت کلمات، انیم در شگفتا
 اسالم، از شیپ يها سنت و یاجتماع شرك نظام دنیکوب در که رایز. دارد یاستثنائ

  .است داشته کاربرد و نقش گرید يها واژه از شیب
 کیـ  لیتـشک  ،يروزیـ پ از پـس  آفت نیاول -انقالب هر در زین و -بعثت هر در

ـ . هـست  و بـوده  خزنده، روش با گرا سنت فیط  ،)ع(یموسـ  نیـ د در یبررسـ  کی
 و اصـل  کی که دهد یم نشان خیتار در را تیواقع نیا ها، بعثت گرید و) ع(یسیع

  .است یشناس جامعه و یلیتحل خیتار در یکلةقاعد
 دو بـه  را اسالم جامعه که »یموال و عرب« اصل فاصله بال) ص(امبریپ رحلت با
ـ پا و شـد  يگـذار  هیپا کرد، میتقس برده، عرب ریغ و ارباب، عرب طبقه  حقـوق  هی
 عمـر  و ابوبکر خالفت زمان در. گشت یاجتماع و يفرد شؤنات و یاجتماع ،يفرد

 دو آن خـود  رایز. ابدیب شدن فعال ۀنیزم نتوانست اسالم از شیپ یگرائ اشراف سنت
 بـود،  شیقـر  اشـراف  از او خـود  کـه  عثمـان  زمـان  در. ودنـد نب خود قوم اشراف از

  .شد اءیاح کامالً زین تیاشراف
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 داشت ادامه زین) ص(امبریپ خود زمان در یحت يزیست رحمان سنت انیم نیا در

. کردنـد  یمـ  يخـوددار  نمـاز  در یحتـ  میالـرّح  الرّحمن اهللا بسم خواندن از يا عده
 رسـول  کنـار  در مـسجد  در: دیـ گو یمـ  رهیابوهر: است آورده درالمنثور در یوطیس

 هللا الحمـد « فاصـله  بـال  گفـت  باهللا اعوذ ستادیا نماز به آمد يمرد بودم، نشسته خدا
یشکست را نمازت مرد يا: فرمود دیشن یم) ص(امبریپ. کرد شروع را »نیالعالم رب 
 را آن کـس  هر و است حمد سوره از یجزئ میالرّح الرّحمن اهللا بسم یدان ینم مگر

  . 61است کرده باطل را نمازش و کرده ترك را قرآن از يا هیآ کند ترك
 يکارهـا  از یکـ ی کـه  کردنـد  یمـ  لجاجـت  يزیسـت  رحمن در يحد به يا عده

 بـسم  کس هر فرمود امبریپ: است آورده یوطیس باز که بوده آن از دفاع) ص(امبریپ
  .کرده ترك را قرآن از يا هیآ کند ترك را میالرّح الرّحمن اهللا

 یمـ  کمک زین لیجبرئ رفتار از خدا رسول که بوده ریچشمگ يقدر به مقاومت
 بـودم  کـرده  اقتدا لیجبرئ به نماز در: فرمود) ص(امبریپ: است آورده یوطیس رد،یگ

  .خواند جهر يصدا با را میالرّح الرّحمن اهللا بسم که
ـ  مـن  بـه  را نماز لیجبرئ: فرمود زین و  هللا بـسم  گفـت  ریـ تکب خاسـت بر داد ادی

  . نکرد ترك را آن یعنی. خواند را میالرّح الرّحمن
 در یوطیسـ  درالمنثور در را میالرّح الرّحمن اهللا بسم به مربوط ثیاحاد کس هر

 دربـاره  دیشـد  يرفتـار  يریدرگ کی که کند یم مشاهده بخواند حمد سوره ریتفس
  :محور سه در است، داشته انیجر آن،

                                                   
وقتی که حدیثی را نقل می کند اگر محتواي حدیث بر علیه افراد قدرتمند باشـد، بـا   : درباره ابو هریره گفته اند     ٦١

 .آن مرد از قدرتمندان بوده استگویا در این روایت نیز . می آورد و از ذکر نام او خود داري می کند» رجل«لفظ 
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ـ آ نه اساساً ای است قرآن اتیآ از يا هیآ م،یالرّح الرّحمن اهللا بسم -1  و اسـت  هی

  .قرآن جزء نه
 آن تـوان  یمـ  ای است الزم نماز در آن خواندن ایآ است، هیآ که نیا فرض به -2

  .کرد ترك را
ـ  اسـت  الزم جهر با خواندن آن، خواندن وجوب فرض به -3  را آن تـوان  یمـ  ای

 کلمه بار ریز شیقر اشراف. )کرد خفاءا را آن است واجب و دیبا: ای و (کرد اخفاء
  : نمونه عنوان به باز رفتند، ینم الرّحمن

 امامـت  مـردم  يبـرا  نمـاز  در و آمد نهیمد به) شام از (هیمعاو: دیگو یم یوطیس
  .نخواند را میالرّح الرّحمن اهللا بسم و کرد

 بـن  عمـرو  کـرد  اخفـاء  را میالـرّح  الرّحمن اهللا بسم که یکس اول: دیگو یم باز
  .بود اءیح با يمرد او و بود نهیمد در عاص بن دیسع

 کـه  یاشراف يگرا سنت مرد نیا رفتار هیتوج يبرا »بود اءیح با يمرد او« ۀجمل
  .است بود، شده مسلمان ناچار به مکه فتح از پس هیمعاو مانند

 دارند اختالف میالرّح حمنالرّ اهللا بسم درباره است هنوز که هم هنوز شد گفته
ـ آ مـورد،  113 از یکی فقط ندیگو یم یبرخ ،نه ای است قرآن ءجز و هیآ آن ایآ  هی

ـ  است حمد سوره اول در که است آن یکی نیا که دارند اختالف سپس. است  آن ای
 نـه  و اسـت  هیآ نه زین یکی نیا ندیگو یم یبرخ. است اقرأ سوره آغاز در که است
  .قرآن از یجزئ

 نیرالمـومن یام سرگذشـت  بـه  الرّحمن واژه گذشت سر. دارد بیعج شباهت چه
 از شیپ در عرب نیک مورد دو هر ،یپرست بت نظام ندیکوب قهرمان دو هر) ع (یعل
  .امروز به تا یناشناس حق و ستم مورد دو هر و ،يروزیپ
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 بـا  زیـ ن نیطاهر ائمه :الرّحمن واژه از نیطاهر ائمه دفاع به ینگاه اکنون

ـ  از نشان نیا و اند کرده مقابله زان،یست رحمان ـ جر آن داومت  يبعـد  اعـصار  در انی
  .است
 یم لیتکم یالمثان سبع م،یالرّح الرّحمن اهللا بسم لهیوس به: فرمود یم) ع (یعل -1
  .62شود
 الـرّحمن  اهللا بـسم  اگـر  اسـت  »یالمثـان  سـبع « حمـد  سوره يها نام از یکی یعنی
 .شود یم شش شود، ینم هفت میکن حذف را میالرّح
. کننـد  یمـ  حـذف  را میالـرّح  الرّحمن اهللا بسم يا عده: شد گفته) ع (یعل به -2

  .63کنند فراموشش که کند یم وادارشان طانیش است قرآن هیآ آن فرمود
 رقم (میالرّح الرّحمن اهللا بسم بدون و است هیآ هفت الکتاب فاتحه): ع (یعل -3
 .64شود ینم لیتکم) هفت
 الـرّحمن  اهللا بسم هک بردند سرقت به را قرآن هیآ نیتر یگرام): ع (باقر امام -4
 .65است میالرّح
 یم قرائت بلند يصدا با را میالرّح الرّحمن اهللا بسم خدا رسول): ع (باقر امام -5
 .66...کرد

                                                   
 . در المنثور، همان ٦٢
 .238 -237، ص 79بحار، ج  ٦٣
 . 227همان، ص  ٦٤
 .236همان، ص  ٦٥
 .همان ٦٦
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 نیتر میعظ حذف به کمر بکشد، شان يخدا آنان، بر شد چه):ع (صادق امام -6
 .67تاس میالرّح الرّحمن اهللا بسم آن و است بدعت آن اظهار گفتند و بستند قرآن
 بلنـدتر  کـه  اسـت  هیـ آ نیسـزاوارتر  میالرّح الرّحمن اهللا بسم): ع (صادق امام -7

 .68شود خوانده
 از اسـت  تر کینزد خدا اعظم اسم به میالرّح الرّحمن اهللا بسم): ع (رضا امام -8

 .69اش يدیسف به چشم یاهیس
ـ نزد خـدا  اعظم اسم به میالرّح الرّحمن اهللا بسم): ع (يعسکر حسن امام -9  کی

  .70اش يدیسف به چشم یاهیس از است تر
دى و        «: فرمود) ع( امام حسن عسکري   -10 لَاةُ الْإِحـ صـ سؤْمِنِ خَمالْم اتلَامع

هِ               الْخَمسِینَ و زِیارةُ الْأَربعِینَ و التَّخَتُّم بِالْیمِینِ و تَعفِیرُ الْجبِینِ و الْجهرُ بِ بِـسمِ اللـَّ
پنجـاه یـک رکعـت نمـاز        : پنج چیـز اسـت    نشانه هاي مومن    : ٧١»حِیمالرَّحمنِ الرَّ 

، و انگشتر را به دست راست کردن، و زیـارت اربعـین، و پیـشانی       )فرایض و نوافل  (
  .و بسم اهللا الرّحمن الرّحیم را با صداي بلند گفتن) سجده(بر خاك نهادن 

 اهللا الـرّحمن  نسبت به سـر نوشـت بـسم   ) صلی اهللا علیه و آله( پیامبر اسالم   -11
الرّحیم، نگران است، زیرا کینۀ اشراف به ظاهر مسلمان قریش را نسبت به این اسم         

لذا در قالب یک دعاي منظّم با ساختار ویـژه، از           . مقدس و جامعه ساز، می دانست     

                                                   
 .238همان، ص  ٦٧
 .228همان، ص  ٦٨
 .233همان، ص  ٦٩
 .257همان، ص  ٧٠
  .75 ص 82 بحار، ج ٧١
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مـشلول در سـه معنـی     .  معـروف اسـت    »مشلول«آن حمایت می کند که به دعاي        

و هر سـه    . یزي که از آن دفاع می شود، محبوب       جویبار روان شده، چ   : کاربرد دارد 
  .معنی در این موضوع مناسبت دارد

یاد ) و شاید به خیلی از افراد دیگر(و ابی بن کعب ) ع(این دعا را به امیرالمومنین    
 و در روایتی از امام حسین علیه السالم آمده است که چون امیرالمومنین         .داده است 

  . داد، لذا نامش مشلول شداین دعا را به یک جوان شَل یاد
به عنوان ) به طور یکجا و کلّ جمله (در این دعا ابتدا بسم اهللا الرّحمن الرّحیم را          

آن گاه ده ها اسـم دیگـر   . اسمی از اسماء خدا یاد کرده و به این اسم توسل می کند          
 دعا قرار می دهد اما دوباره بـر مـی گـردد    ۀخدا را می شمارد و آن ها را نیز وسیل       

فت بار به بسم اهللا الرّحمن الرّحیم متوسل می شود آن هـم بـا تعبیـر عجیـب مـی       ه
.... خدایا به حق بسم اهللا الرّحمن الرّحیم، به حـق       : »به، به، به، به، به، به، به      «: گوید

هِ الـرَّحمنِ          : و این هم صورت دعا    . هفت بار  مِک بِـسمِ اللـَّ بِاسـ أَلُک ی أَسـ اللَّهم إِنـِّ
مِ یا ذَا الْجلَالِ و الْإِکْرَامِ یا حی یا قَیوم یا حی لَا إِلَه إِلَّا أَنْت یا منْ لَا یعلَم ما           الرَّحِی

ا ذَا                 لَکُـوتِ یـالْم لْکِ وا ذَا الْمی وإِلَّا ه وثُ هیلَا ح و ونَ هلَا أَی و وه فلَا کَی و وه
  الْج ا           الْعِزَّةِ وی ارب ا جزِیزُ یا عمِنُ ییها مؤْمِنُ یا می لَاما سی وسا قُدی لِکا مرُوتِ یب

ا                     یـ جِیـبا م یـ ا قَرِیبی عِیدا بی وددا وی فِیدا می روصا مارِئُ یا با خَالِقُ یرُ یب متَکَ
یع یا منِیع یا سمِیع یا علِیم یا حکِیم یا کَرِیم یا حلِیم رقِیب یا حسِیب یا بدِیع یا رفِ

ا قَدِیمی.   
یا علِی یا عظِیم یا حنَّانُ یا منَّانُ یا دیانُ یا مستَعانُ یا جلِیلُ یا جمِیلُ یا وکِیلُ     

 دلِیلُ یا هادِي یا بادِي یا أَولُ یا آخِرُ یا ظَـاهِرُ  یا کَفِیلُ یا مقِیلُ یا منِیلُ یا نَبِیلُ یا        
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یا باطِنُ یا حاکِم یا قَاضِی یا عادِلُ یا فَاضِلُ یا واصِلُ یا طَاهِرُ یا مطَهرُ یا قَادِر یا               

برُ    .مقْتَدِر یا کَبِیرُ یا متَکَ
   ی نْ لَما می دما صی دا أَحی     کُـنْ لَـهی لَـم و د کُفُواً أَحـ کُنْ لَهی لَم و ولَدی لَم و لِد

                هعلَا کَانَ م إِلَى ظَهِیرٍ و تَاجلَا اح شِیرٌ وم هعلَا اتَّخَذَ م زِیرٌ وو هعلَا کَانَ م ۀٌ وب صاحِ
   . الْجاحِدونَ الْجاهِلُونَ علُواً کَبِیراًإِلَه لَا إِلَه إِلَّا أَنْت فَتَعالَیت عما یقُولُ

    نْـتَقِما می لِکها منْتَصِرُ ی ا ما نَاصِرُ یی فَرِّجا می ا فَتَّاحاذِخُ یا با شَامِخُ یی الِما عی
ا غَالِبی ا طَالِبا آخِرُ یلُ یا أَوارِثُ یا واعِثُ یا بی.   

ا مفَـتِّح          یا منْ لَا یفُ    ابِ یـب الْأَسـ ببسا می ابها وی ابا أَوی ابا تَوی ارِبه وتُه
الْأَبوابِ یا منْ حیثُ ما دعِی أَجاب یا طَهور یا شَکُور یا عفُو یا غَفُور یا نُور النُّورِ           

نِیرُ یا بصِیرُ یا ظَهِیرُ یا کَبِیرُ یا وتْرُ یا یا مدبرَ الْأُمورِ یا لَطِیف یا خَبِیرُ     ا مرُ یبتَجا می 
ا            تَفَـضِّلُ یـا م یـ نْعِما مافِی یعا ممِلُ یجا مسِنُ یحا ما کَافِی یی نَدا سی دما صی فَرْد

تَفَرِّد ا می تَکَرِّمم.   
ا می رَ ولَا فَقَهنْ عا ما یی فَشَکَرَ و بِدنْ عا می رَ وب نْ ملَک فَقَدر و یا منْ بطَنَ فَخَ

یهِ أَثَرٌ یا     منْ عصِی فَغَفَرَ و ستَرَ یا منْ لَا تَحوِیهِ الْفِکَرُ و لَا یدرِکُه بصرٌ و لَا یخْفَى علَ
      رٍ یکُلِّ قَد رقَدا می شَرِ وازِقَ الْبانِ  ر لَ الزَّمـدبا می کَانِ والْأَر ا شَدِیدکَانِ یالْم الِیا ع

ا            انُ یـمحا ری حِیما رلْطَانِ یالس ا ذَا الْعِزَّةِ وانِ یسالْإِح نِّ وا الْم یا قَابِلَ الْقُرْبانِ یا ذَ
   . منْ لَا یشْغَلُه شَأْنٌ عنْ شَأْنٍعظِیم الشَّأْنِ یا منْ هو کُلَّ یومٍ فِی شَأْنٍ یا

ا      اتِ یـ اجـالْح ا قَاضِیاتِ یالطَّلِب نْجِحا ماتِ یوعالد جِیبا ماتِ یوالْأَص امِعا سی
                    لِـیا و اتِ یـ الْکُرُبـ ا کَاشِـف ثَـرَاتِ یـقِیـلَ الْعا مرَاتِ یبالْع احِما ررَکَاتِ ینْزِلَ الْبم

 ]مطَّلِعـاً [لْحسنَاتِ یا رفِیع الدرجاتِ یا معطِی السؤُلَاتِ یا محیِی الْأَمواتِ یا مطَّلِع             ا
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                     نْ لَـا تُـضْجِرُه ا مـ یـ اتوهِ الْأَصلَیع نْ لَا تَشْتَبِها می فَات ا قَدم ادا راتِ یلَى النِّیع

   .اه الظُّلُمات یا نُور الْأَرضِ و السماواتِالْمسأَلَات و لَا تَغْشَ
یا سابِغَ النِّعمِ یا دافِع النِّقَمِ یا بارِئَ النَّسمِ یا جامِع الْأُممِ یا شَافِی السقَمِ یا خَالِقَ        

   .ه قَدمالنُّورِ و الظُّلَمِ یا ذَا الْجودِ و الْکَرَمِ یا منْ لَا یطَأُ عرْشَ
  ارا جرَ النَّاظِرِینَ یصا أَبامِعِینَ یالس عما أَسالْأَکْرَمِینَ ی ا أَکْرَمدِینَ یوالْأَج دوا أَجی
اثَ                     ا غِیـ ؤْمِنِینَ یـ الْمـ لِـیا و اجِینَ یـ ا ظَهِیـرَ اللـَّ انَ الْخَائِفِینَ یـا أَمتَجِیرِینَ یسالْم

   . یا غَایۀَ الطَّالِبِینَالْمستَغِیثِینَ
یا صاحِب کُلِّ قَرِیبٍ یا مونِس کُلِّ وحِیدٍ یا ملْجأَ کُلِّ طَرِیدٍ یا مأْوى کُلِّ شَرِیدٍ                 
ابِرَ الْعظْـمِ                ا جـ غِیرِ یـص یا حافِظَ کُلِّ ضَالَّۀٍ یا راحِم الشَّیخِ الْکَبِیرِ یا رازِقَ الطِّفْلِ اـل

نْ         الْکَسِ ا مـتَجِیرِ یسۀَ الْخَائِفِ الْمما عِصائِسِ الْفَقِیرِ یالْب غْنِیا مکُلِّ أَسِیرٍ ی ا فَاكیرِ ی
               و نْ هـا مإِلَى تَفْسِیرٍ ی تَاجحنْ لَا یا مسِیرٌ یهِ یلَیسِیرُ عنِ الْعا مالتَّقْدِیرُ ی بِیرُ والتَّد لَه

نْ     ءٍ خَبِیرٌ یا منْ هو بِکُلِّ شَی        قَدِیرٌ یا منْ هو بِکُلِّ شَی      ءٍ  کُلِّ شَی   على ا مـ صِیرٌ یـءٍ ب
   .ءٍ قَدِیرٌ  کُلِّ شَی هو على

نْ     ا مـاحِ یمالس ودِ وا ذَا الْجاحِ یواعِثَ الْأَرا باحِ یبا فَالِقَ الْإِصاحِ یرْسِلَ الرِّیا می
د              بِیدِهِ کُلُّ  عـکُـلِّ نَفْـسٍ ب یِـیحا م تٍ یـابِقَ کُلِّ فَـوا ستٍ یوکُلِّ ص امِعا سمِفْتَاحٍ ی 
   .الْموتِ

ی فِـی              لِیـا و تِی یـدحونِسِی فِی وا متِی یافِظِی فِی غُرْبا حتِی یتِی فِی شِددا عی
       ذَاهِبیِینِی الْما کَنَفِی حِینَ تُعتِی یما        نِعاحِبٍ یخْذُلُنِی کُلُّ صی و نِی الْأَقَارِبلِّمتُس و

    فنْ لَا کَهم فا کَهی نْ لَا ذُخْرَ لَها ذُخْرَ می لَه نَدنْ لَا سم نَدا سی لَه ادنْ لَا عِمم ادعِم
ی اثَ لَهنْ لَا غِیاثَ ما غِیی کْنَ لَهنْ لَا رکْنَ ما ری لَهلَه ارنْ لَا جم ارا ج.   
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یا جارِي اللَّصِیقَ یا رکْنِی الْوثِیقَ یا إِلَهِی بِالتَّحقِیقِ یا رب الْبیتِ الْعتِیقِ یا شَفِیقُ       
 یا رفِیقُ فُکَّنِی مِنْ حلَقِ الْمضِیقِ و اصرِف عنِّی کُلَّ هم و غَم و ضِیقٍ و اکْفِنِی شَـرَّ            

   .ما لَا أُطِیقُ
                    افِـعا ر یـ داوا غَـافِرَ ذَنْـبِ د یـ وبضُرِّ أَی ا کَاشِفی قُوبعلَى یع فوسی ادا ری
       طَفِیص ا مـ اتِ یـ فِـی الظُّلُمـ ونُساءِ ینِد جِیبا مودِ یهدِي الْیمِنْ أَی مرْینِ مى ابعِیس

 غَفَرَ لِآدم خَطِیئَتَه و رفَع إِدرِیس بِرَحمتِهِ یا منْ نَجى نُوحـاً  موسى بِالْکَلِماتِ یا منْ  
 و قَوم نُوحٍ مِنْ قَبلُ إِنَّهم کانُوا      و ثَمود فَما أَبقى     مِنَ الْغَرَقِ یا منْ أَهلَک عاداً الْأُولى      

دم علَـى قَـومِ           ی   و الْمؤْتَفِکَۀَ أَهوى    هم أَظْلَم و أَطْغى    مـد مِ لُوطٍ ولَى قَورَ عمنْ دا م
   .شُعیبٍ

     ه لَّى اللـَّ داً صـ مـحاتَّخَذَ م ى کَلِیماً ووسنِ اتَّخَذَ ما مخَلِیلًا ی رَاهِیمنِ اتَّخَذَ إِبا می
   .علَیهِ و علَیهِم أَجمعِینَ خَلِیلًا و حبِیباً

نْ               یا مؤْتِی لُقْ   ا مـ دِهِ یـعدٍ مِنْ بغِی لِأَحنْبلْکاً لَا یانَ مملَیس اهِبالْو ۀَ وانَ الْحِکْمم
             نُـور وشَـعلِی در اةَ وی طَى الْخَضِرَ الْحنْ أَعا مابِرَةِ یبلُوكِ الْجلَى الْمنِ عرَ ذَا الْقَرْنَینَص

رْیم بِنْـتِ        الشَّمسِ بعد غُرُوبِها یا منْ       مـ نَ فَـرْجص أَحـ ى و وسـم لَى قَلْبِ أُمطَ عبر
نْ               ا مـی ى الْغَضَبوسنْ مع کَّتس ا مِنَ الذَّنْبِ وکَرِینَ زى بیحنَ یصنْ حا مرَانَ یعِم

لَ  بشَّرَ زکَرِیا بِیحیى یا منْ فَدى إِسماعِیلَ مِنَ الذِّبحِ یا منْ           عـج ابِیلَ وانَ هقَبِلَ قُرْب 
دٍ و علَـى جمِیـعِ                  مـحآلِ م دٍ و مـحلَى ملِّ عزَابِ صالْأَح ازِما هلَى قَابِیلَ ینَۀَ عاللَّع

   .الْمرْسلِینَ و الْملَائِکَۀِ الْمقَرَّبِینَ و أَهلِ طَاعتِک أَجمعِینَ
ا        أَسأَلُک بِکُلِّ مسأَلَ   ۀِ یـ ابـلَى الْإِجع لَه تتَمفَح نْهع ضِیتنْ رمِم دا أَحأَلَ بِهۀٍ س

ا ذَا    یـ حِیما رانُ یمحا ری حِیما رانُ یمحا ری حِیما رانُ یمحا ری ا اللَّهی ا اللَّهی اللَّه
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هِ بِهِ أَسأَلُک بِکُلِّ اسمٍ سمیت بِـهِ نَفْـسک أَو أَنْزَلْتَـه    الْجلَالِ و الْإِکْرَامِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِ 

 ا فِـی           فِی شَی أَنَّ مـ ا لَـو بِمـ و كبِ عِنْـد بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیـ تَأْثَرْتاس أَو تُبِک ءٍ مِنْ کُ
دِهِ سعمِنْ ب هدمرَ یحالْب و رَةٍ أَقْلَامضِ مِنْ شَجاللَّهِالْأَر اتکَلِم تا نَفِدرٍ محۀُ أَبعب.   

نْتَها فِی کِتَابِک فَقُلْت و لِلَّهِ الْأَسماء الْحسنى        ینَى الَّتِی بسالْح ائِکمبِأَس أَلُکأَس و  
أَلَک عِبـادِي               إِذا سـ و قُلْت و لَکُم تَجِبونِی أَسعاد قُلْت بِها و وهعی فَـإِنِّی   فَاد عنـِّ
 أَنْفُـسِهِم ال   قَرِیب أُجِیب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ و قُلْت یا عِبادِي الَّذِینَ أَسرَفُوا على            

ا                   کَمـ لَـايوا م تِی یـاب فِـی إِجـ عأَطْم ا إِلَهِی وی أَلُکأَنَا أَس ۀِ اللَّهِ ومحتَقْنَطُوا مِنْ ر
 .د دعوتُک کَما أَمرْتَنِیوعدتَنِی و قَ

 .یسن و عهیش متون و بحار در گرید يها ثیحد و -12
  :الرّحمن واژه کاربرد و یمعن ابعاد از گرید عدب به میبرگرد

  
  : عمل زهیانگ -یاخالق ریغ فعل و یاخالق فعل

 و یآلمان کانت از اند، کرده قیتحق و بحث »یاخالق فعل« ةدربار ياریبس عالمان
 از یدانـشمندان  و. اش نانهیبدب روش با یائیتالیا ي»پاراتو« تا نانه،یخوشب روش يرادا

  .يمطهر دیشه مرحوم جمله آن از مسلمانان
 الزم الرّحمن کاربرد و یمعن بهتر شناخت يبرا مسئله نیا به مختصر بس ینگاه

  :کند یم روشن ما يبرا را آن گرید عدب که است
ـ با کـه  اسـت  انـسان  يرفتارهـا  از نوع مکدا آن و ست؟یچ یاخالق فعل  فعـل  دی
 در يمطهـر  مرحـوم  ست؟یـ چ یاخالقـ  فعـل  فیتعر در اریمع شود؟ دهینام یاخالق
 چیهـ  آن فاعل که است آن یاخالق فعل: کند یم نقل کانت از »تعلم و میتعل« کتاب
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 رد را کانـت  فیتعر گاه آن. باشد گرفتهن نظر در ای باشد نداشته آن در یشخص نفع

 هـم  او اما شود ینم افتی) ع (یعل از تر صداقت با و تر قیصد: دیگو یم و کند یم
 از نظـر  صـرف  با یحت انسان. برد یم سود و نفع خود، یاخالق و یانسان يکارها از

 هـر  در یشخـص  نفـع  ینوع شهیهم برد یم لذت خود یاخالق فعل از آخرت و معاد
 در که خداست تنها و ستین یشخص زهیانگ از یخال یفعل چیه و هست انسان رفتار

  .ندارد یشخص زهیانگ شیکارها
ـ با امـا . است کانت، هینظر رد در دیشه آن سخن دهیچک و خالصه نیا  گفـت  دی
ـ تعر گران،ید يها فیتعر رد از پس زین او خود  یاخالقـ  فعـل  يبـرا  یمشخـص  فی

  .است اوردهین
 آن ۀهم دیکل و. است ادیز ما و اروپا یعلم عرصه در یاساس مشکالت گونه نیا
ـ پ میهـا  نوشـته  یبرخ در که است »زهیغر روح از فطرت روح کیتفک« ها  شنهادی

  :72است فطرت آن نام که دارد گرید روح کی زهیغر روح بر عالوه انسان ام؛ کرده
 و ابـد ی انجـام  فطرت يها زهیانگ و اتیمقتض اساس بر که است آن یاخالق فعل

  .باشد نداشته دخالت آن در يزیغر زشیانگ
 بـدون  و يزیـ غر زهیـ انگ بـدون  را رحمـت  فعـل  که یکس یعنی رحمان: رحمان

ـ ا و. باشـد  نداشـته  آن در یشخـص  نفع گونه چیه و دهد یم انجام ،يفطر زهیانگ  نی
  .خداوند يبرا مگر ندارد امکان

                                                   
در » انسان و چیستی زیبائی«و نیز . شناسیبخش انسان » تبیین جهان و انسان«براي شرح بیش تر، رجوع کنید  72

 .سایت بینش نو
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 و. اسـت  خداونـد  خاص اسم و صفت رحمان که نیا به میرس یم باز جا نیا در

 زیـ ن را خـدا  آنـان  رایـ ز اسـت  بوده مصداق فاقد نکیل یمعن يدارا یجاهل عصر در
 ،یشخـص  نفـع  و زهیانگ اساس بر زین خدا يکارها آنان نظر در. دانستند ینم رحمان

  .برد یم نیب از را آنان نشیب نیا اساس الرّحمن و بود،
 که رفت شرح به تر شیپ ست؛ین منحصر یجاهل عرب نشیب به تنها موضوع نیا

 انیـ م قابتر اساس بر نید آن در خدا با انسان رابطه و ستا »یرقابت نید«هودی نید
 البته. باشد یشخص ةزیانگ بدون تواند ینم رقابت، طرف دو هر. است خدا، و انسان

 نشیـ ب در. هـست  اسـالم  از شیپـ  عـرب  و تیهودی انیم يادیز فرق موضوع نیا در
 زهیـ انگ بـا  خـدا  يکارهـا  کـه  شـود  یم مشاهده یگاه زین مسلمانان انیم در عوام

  . شود یم یتلق خداوند، یشخص
 هـم  یاخالقـ  فعل ست،ین یاخالق ریغ فعل که است یهیبد تنها نه یرحمان رفتار

 نظـر  در نـدارد،  هـم  تیسـنخ  هـا  آن از کدام چیه با و است دو هر فوق ما ست،ین
 مـصداق  مخلوق کی نه ،داشت ي »آل دهیا« مفهوم کی الرحمن واژه یجاهل عرب

 رحمـان  خود، وجود تینیع در خداوند که کرد اعالم قرآن. خدا نه و بود آن ینیع
  .شد اشاره تر شیپ که طور همان. است

 ياعطـا  در و دهـد  یمـ  کس همه به را ها نعمت ۀهم خداوند یعنی رحمان، اهللا
 فطرت و زهیغر خالق او. يفطر نه و يزیغر نه .ندارد یشخص زهیانگ چیه ها نعمت
  .است
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  :دیترس یم الرحمن زا گرانید از شیب شیقر

 تعدد« و مادر » ها لهیقب تعدد« یعنی شود، یم یناش ها لهیقب تعدد از ها تب تعدد
 یعنی کند؛ یم دیتشد را ها لهیقب تعدد گردد، یبرم فرزند نیهم است فرزند »ها بت

  .کند یم لیتبد تضاد به را تعدد و کرده ادیز را ها فاصله
 مردمـان  به یعمل احترام نیع عمل در ل،یقبا يها بت ندگانینما به شیقر احترام

 بـت  و بودند، زیست در گریهمد با لیقبا ۀهم که یحال در شد یم منعکس لهیقب هر
ـ ا سمبل رایز بودند زیست در هم با صناماال مجمع در زین شان يها . بودنـد  زهایسـت  نی
 زیسـت  در هـا  لهیقب خواست یم. برد یم فراوان بهره خود متناقض دهیا نیا از شیقر

 زشانیست و تضاد ها لهیقب اگر. باشد شیقر چنگال در شان تنفس زنهرو تنها و باشند
  .شد یم قطع ش،یقر نان و آب گذاشتند، یم کنار را

 تیـ امن حـرم  يصـحرا  تنهـا  اسـت  کارزار دانیم هیشب عرب نیسرزم يجا همه
 يهـا  ماه از ریغ شوند لیتبد نبرد امیا به توانند یم ها ماه و روزها ۀهم دارد کامل
. اسـت  حـرام  مـاه  در حرم يصحرا در حضور عرب، لیقبا تنفس روزنه تنها حرام،

 آمده »الرحمن« کلمه اکنون. برد یم بهره موهبت نیا از توانست یم چه هر شیقر
ـ  از را »زیسـت  اصالت« نام به يزیچ زند، یم هم بر را نهیزم    امکـان  و بـرد  یمـ  نیب
  .شود لیتشک زمان هر در و مکان هر در امثالش و عکاظ بازار که دهد یم

   آن از و دارد وحـشت  »الـرحمن « واژه از يا لـه یقب هـر  از شیبـ  شیقـر  نیبنابرا
  .رمد یم
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 بـت  نـده ینما ارتیز قصدشان شتریب (آمدند یم کعبه ارتیز به عرب لیقبا ۀهم

 ژهیـ و بـه  شـدند  یمـ  رو بـه  رو شیقر محبت و احترام با) کعبه ارتیز تا بود شان
ـ توز و یرسان آب:»الحاج هیسقا«  يدار پـرده : »سـدانت « و. زائـران  انیـ م در آب عی

 بیـ ترت زین و ... و زائران يبرا بانیسا نیتام و کعبه یآبادان حفظ و ریتعم که کعبه
 محـسوب  سـدانت  امور از ل،یقبا  سران يبرا شیقر سران يها خانه در ها یهمانیم
  .شوند یم

  
 یژگـ یو کیـ  عـرب،  یپرسـت  بت نظام در مذکور یژگیو :اسالم با مبارزه در

 به بل خود دیعقا از فقط نه شیقر ،)ص (اکرم رسول بعثت هنگام داده؛ شیقر يبرا
ـ ا و. کـرد  یمـ  مقابله) ص (امبریپ با پرست بت لیقبا ۀهم از یندگینما  بـه  تنهـا  نی

 اگـر  است لوحانه ساده. است برخاسته شیقر انیم از خدا رسول که نبود آن خاطر
 شـده  ریـ درگ او بـا  شیقـر  لذا برخاسته شیقر انیم از) ص (امبریپ چون که میپندار
 جنبان سلسله توان ۀهم با که بود شیقر نیا زین نهیمد به هجرت از پس رایز. است

ـ قبا کـه  بـود  ینظام و) يشعر (یفرهنگ کننده سرکوب يها حرکت  را مختلـف  لی
  .گشت موسوم »احزاب جنگ« به که کرد حمله نهیمد به و کرده جمع
ـ ناد را) ص (رسول بودن یشیقر عنصر ها يریدرگ نیا در ما ـ  میریـ گ ینمـ  دهی  یب

 یمـ  یعصبان شتریب را شیقر) ص (امبریپ بودن یشیقر و داشته یاساس تیعامل دیترد
 خـودش  مـردم  یاساس منافع هیعل بر و برخاسته ما خود انیم از گفتند یم رایز کرد
 آن عامـل  تنها کنیل بود تلخ یلیخ شان يراب نیا است، انداخته راه به الرحمن يندا

 عنـصر  بـه  و. کنند یم تصور نیچن نیمورخ اکثر بل ها یبعض که چنان است نبوده
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 شـان  روش و. کننـد  ینمـ  توجه »ها يریدرگ نیا در لیقبا ۀهم از شیقر یندگینما«

 علـم  نـه  اسـت  ينگار خیتار کارشان ،یلیتحل خیتار نه است یفیتوص خیتار نگارش
  .شناسانه جامعه کار کی نه و خ،یتار

  
 کیـ  صـرفا  عـرب  یپرسـت  بـت  شد گفته طورکه همان :الرحمن يدیتوح بار
 رفـت  شـرح  به تر شیپ که را گانه ده عوامل بل نبوده بت شیپ در سجده ای پرستش

 کرد یم نییتع را عرب یاجتماع ابعاد ۀهم و یزندگ زیچ همه و آورد یم وجود به
 شـرك « فقـط  نه دیتوح و اسالم که طور همان. داد یم تیماه و شکل ها آن به و

 خـت، یر یمـ  هـم  بـر  را پرستان بت یزندگ زیچ همه بل برد یم نیب از را »یعبادت
. آورد یمـ  آن يجـا  بـه  را نینـو  نظـام  و کرد یم یمتالش و داغان را یاجتماع نظام
 از انـدوه  در بخورنـد  را شـان  يهـا  بـت  غم که آن از شیپ پرست بت لیقبا  سران

  . شیقر ژهیو به بودند، خود صبمنا رفتن انیم
 یشخـص  زهیانگ بدون را ها نعمت و است رحمان خداوند شود رفتهیپذ که یوقت

 يازهایامت ۀهم و طبقات تبار، ،يرفاهمند ثروت، شود؛ یم عوض ارهایمع دهد، یم
 بـا  ، يمساو و هستند انسان همه دهد؛ یم دست از را خود تیاریمع یاجتماع نظام

 و رونـد  یمـ  کنار يتبار و یمال يها زهیآو ؛يمساو يها ارزش با و يمساو حقوق
 واال م،یکـر  ارجمنـد،  يفـرد  آن اکنـون  گـردد؛  یمـ  مالك انیعر طور به تیانسان

 اکرمکم انّ :که يتقو اثر در مگر شود ینم نیا و باشد تر انسان که است نیگوهر
  . کمیاتق اهللا عند
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ـ  بـه . منالرّح یمعن شود یم قرآن ۀهم نگاه نیا با  کـه ) ع (یعلـ  شیفرمـا  آن ادی

 حمنالـرّ  اهللا بسم در حمد سوره ۀهم و است نهفته حمد سوره در قرآن ۀهم: فرمود
  .میحالرّ

 و یاجتمـاع  اصـول  یعنـ ی باشد داشته يدیتوح نظام که است آن يدیتوح جامعه
 چیهـ  و باشـد  خـدا  تیـ رحمان بـه  بـاور  اسـاس  بـر  یاجتمـاع  و يفـرد  يها ارزش

  کـه  يا جامعـه  و. نباشد خاندان کی ای فرد کی يارجمند لیدل يماد ياربرخورد
 اسـت  يا جامعه باشد، خاندان ای فرد يارجمند لیدل آن، در يماد يها يبرخوردار

 آن در يرفاهمنـد  و قدرت مقام، مال، پول،. است شده يزیر یپ شرك اساس بر که
 نظـام  در شـان  نقـش  بـل  شوند یم »بت« ها نیا از کدام هر شود یم پرستش جامعه
 »ينظـر « و يظـاهر  ۀعرصـ  در چـه  گـر . شود یم يعزّ و هبل بت از شیب یاجتماع
  .باشد ینید يباورها مردم يباورها

ـ  دندیترسـ  یمـ  آن از پرستان بت که الرّحمن يدیتوح بار است نیا و  آن از شیب
  .دندیترس یم اهللا اال اله ال از که

  
 روابـط  خـدا،  تیـ رحمان به تقاداع :یارزش روابط از يکار روابط کیتفک

 یم یمثال مسئله نیا حیتوض يبرا. کند یم کیتفک یاجتماع يها ارزش از را يکار
 یاجتمـاع  نظام و یتیرع ارباب دوران دارند سال 50 از شیب که یکسان امروز: آورم
 یمـ  کـار  اربـاب  يهـا  نیزمـ  يرو روسـتا  مـردم  دارند؛ ادی به را رانیا در تهیفئودال

 کـه  بـود  ارباب آنِ از نیزم تنها و تیرع ازآنِ ابزار ۀهم و شیخ گاو، ،بذر کردند؛
  . گرفت یم مالکانه محصول از
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 »يکـار  رابطه« کی صرفاً شد، یم ختم جا نیهم در ارباب با تیرع رابطه اگر

 اربـاب  اریـ اخت در تیـ رع یزندگ اتیجزئ و سرنوشت ۀهم نبود نیچن اما شد، یم
 یمـ  اگر و داد یم ارباب اجازه با دیبا بدهد شوهر را دخترش خواست یم اگر بود؛

ـ  بـود  اربـاب  اجـازه  بـه  بسته باز ردیبگ زن پسرش يبرا خواست  روز نیـی تع یحت
   ... و شد یم نییتع ارباب نظر با هم یعروس
 اگـر  و نداشت را خودش یزندگ یجزئ و یکل امور در يریگ میتصم حق تیرع

. داشـت  وتـو  حق ارباب برود، زراعت ياریآب به امروز مثالً که گرفت یم یمیتصم
 و دیرسـان  یمـ  اربـاب  اطالع به را آن شیشاپیپ دیبا اساساً تر مهم ماتیتصم ةدربار

ـ با او بـود  تیـ رع یواقعـ  يخدا ارباب. گرفت یم میتصم او، بیتصو صورت در  دی
 اطاعت يبرا یجائ گرید و چرا و چون بدون کرد یم یعمل را ارباب ينظرها ۀهم
  .داشت وتو حق زین خدا احکام ةدربار ارباب. نبود خدا از

 نیچن نیا بود خانوار 20 با روستا کی تنها مالک مثالً که ارباب نیتر کوچک
 هـر . بزرگ نیخوان به رسد چه تا داشت تیرع سرنوشت در ينامحدود اراتیاخت

  .بود ارباب نظر ریز زین خانه درون در یحت خانواده ياعضا درشت و زیر حرکت
 و او انیم رابطه اما. دارد کارگر 4000 شرکت، و کارخانه فالن احبص امروز

ـ  بنگـاه  صاحب و است يکار رابطه کی صرفاً کارگر  چیهـ  تنهـا  نـه  آن، ریمـد  ای
ـ ی. نـدارد  اطالع او یزندگ نحوه از یحت ندارد کارگر یزندگ در یدخالت  رابطـه  یعن
 اسـت  یارزشـ  بـودن  کار صاحب فرضاً است؛ شده کیتفک یارزش روابط از يکار
  .کند لیتبد »کارگر يخدا« به را او که یارزش نه اما

 قالب لهیقب سران لیم مطابق لهیقب افراد تیشخص یحت عرب، یپرست بت نظام در
ـ اند نکیا. بردگان سرنوشت به رسد چه تا شد یم يریگ  دیـ جد نـسخه  بـا  نـو  شهی
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 و یدهـ  ازمانسـ  صـدد  در و داند یم »رحمان« را خدا که آمده یاجتماع نظام يبرا
ـ ا و. اسـت  یارزشـ  روابـط  از يکـار  روابـط  کیـ تفک اسـاس  بـر  جامعه میتنظ  نی
 یم یمبتن گرید اریمع بر و برده نیب از را موجود يها ارزش اساس و اصل ک،یتفک
ـ ا و. ابـد ی یمـ  يمـساو  یانـسان  شـأن  یقرشـ  دیس با یحبش بالل جهینت در و کند  نی

  . شود یم منجر رفط کی يبرتر به يتقو لهیوس به تنها مساوات
 امبریـ پ دنبـال  به بود لیقبا ۀهم یموسم اجتماع محل که عکاظ بازار در ابولهب

 کـذاب  و گـو  دروغ اسـت  من برادر پسر نیا مردم يا: دیگو یم و رود یم راه) ص(
 يبـرا  اربابـان  مقابـل  در. کنـد  یم کیتحر سروران هیعل بر را نییپا طبقات است،

    ...و است قائل یحقوق بردگان
 بـود،  رفته حبشه به مهاجران، استرداد يبرا شیقر از یندگینما به که عمروعاص

 از يافـراد  انـد  آمده تو  کشور به که نانیا شاها: دیگو یم نیچن ینجاش حضور در
 -ص - محمـد  انـد،  کـرده  یچیسرپ شان سروران دستورات از هستند ما نییپا طبقه

 در او کنـد،  یمـ  کیـ تحر زین را ما نبردگا آن از باالتر و کرده کیتحر را ها نیا
   ... و هستند يمساو بودن انسان در ها انسان ۀهم: دیگو یم آورده که دشیجد امیپ

 عرصـه  در امـا  دندیپرسـت  یمـ  را ها بت ،»ينظر« و باور ۀعرص در عرب جامعه
 شکـست  کـه  يطـور  به شد یم منعکس سروران پرستش به یپرست بت همان یعمل
  .بود ها بت شکست برتر طبقه شکست و ،برتر طبقه شکست ها بت
  .است »یاجتماع شرك «یاساس يها یژگیو از مالزمه نیا
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 بـه  شدت به آن یمعنائ کاربرد و الرّحمن واژه اسالم يروزیپ از پس :شیفرسا
 بـه  (دارد ادامـه  هـم  امـروز  بـه  تـا  که ندهیفرسا و مداوم چالش شد؛ دهیکش چالش
 يمـساو  »میرح« کاربرد و یمعن با آن اربردک و یمعن سرانجام) گذشت که یشرح

  .گشت
 شهیـ هم اسـت  يموجـود  نیچنـ  انـسان  کـه  آموزد یم ما به یشناس انسان دانش

 و خـدا  به یکینزد اریمع یحت ،يارجمند اریمع و مالك را يماد يها يبرخوردار
 از را ارهایمع نیا که بود نیا تنها اءیانب کار و. دهد یم قرار خدا، نزد در تیمحبوب
 آن شیفرسـا  بـه  جیتـدر  به ن،ید رشیپذ از پس امت هر. زنند کنار تیاریمع یکرس

  . است پرداخته
 در: اسـت  گذرانـده  را مرحله دو الرّحمن واژه شد گفته »گذشت سر« مبحث در
 »آل دهیا« یمعن با واژه کی و نداشت مصداق اما بود آن يمعنا و لفظ یجاهل دوره

 گرید مرحله دو دیبا جا نیا در. داد مصداق آن به آمد اسالم دوم مرحله در. بود ي
 چهـارم  مرحلـه  در. گـشت  شیفرسـا  و چـالش  دچـار  اسالم لیاوا در: افزود آن به

  .دارد ادامه هم هنوز مرحله نیا. داد دست از را خود کاربرد و شد فرسوده
  

 جلسه نیچند ما يبرا الرّحمن کاربرد و یمعن فهم و درك: یمعن درك و فهم
 یجاهل عرب :است نیا پرسش اکنون .برد يانرژ همه نیا آن حیتوض و تگرف وقت

  کرد؟ یم درك و لیتحل را چیپ و خم پر مسائل نیا چگونه
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ـ دل به که میهست ما نیا. بود سهل و آسان یلیخ یجاهل عرب يبرا مسئله: پاسخ  لی

 تا مسئله. میهست لیتحل و حیتوض شرح، همه نیا ازمندین الرّحمن یمعن شدن فرسوده
 ،»جهـاد « واژه مقابـل  در کـا یآمر يامروز سران العمل عکس به است هیشب يحدود

ـ  به شنود یم را جهاد کلمه بوش يآقا که یوقت  اصـل  جهـاد  کـه  فهمـد  یمـ  یراحت
 از یملتـ  هـر  دانـد  یمـ  او. کنـد  یم وحشت آن از شدت به است مسلمانان ياعتقاد

 تـر  يقـو  که دارند هم دوم زهیانگ دفاع يبرا مسلمانان اما کند یم دفاع خود تیمل
 کـاربرد  و یمعنـ  یجـاهل  عـرب . شـود  یمـ  دهینام »جهاد« و است تیمل زهیانگ از

  .خودشان زبان کلمات از بود يا کلمه رایز کرد؛ یم درك تر راحت را رحمان
  .بود ها يسرور حذف بود، نهفته رحمان یمعن در که مهم يها چالش از یکی

  
  : کنند یم ینمع را فرسوده لفظ يلغو منابع

 جان باز میده حیتوض رحمن کاربرد و یمعن در چه هر امروز: است نیا تیواقع
ـ ز دیـ فهم مینخواه دیفهم یم یجاهل عرب که طور آن را آن یمعن ـ ا رای  بـا  واژه نی

 هـو : میالرّح: الرّحمن: سدینو یم المنجد یحت شده فرسوده یقرن چند یدائم شیفرسا
ـ ا بـا  است میرح یمعن به رحمن: یالتع به مختص یالحسن االسماء من  کـه  فـرق  نی

  .است خداوند مخصوص رحمن
 افتـه ی نیتـدو  اسـالم  از پس قرن دو شان نیتر کهن که منابع گرید طور نیهم و

  .اند
: میـ دار ثیحـد  گـروه  دو رحمان، یمعنائ ابعاد از يبعد انیب در یثیحد متون در

 یمـ  گـر ید گـروه  اسـت  »االخره و ایالدن رحمان« خداوند: دیگو یم گروه کی
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 از اعـم  کـسان  ۀهمـ  بـه  دهنـده  نعمت کننده، رحمت بخشنده، یعنی رحمان: دیگو

. فقـط  مومن به کننده رحمت و دهنده نعمت و بخشنده یعنی میرح. ملحد و مومن
   .است میرح تنها ستین رحمان آخرت در خداوند نیبنابرا
ـ . دیآ یم نظر به تناقض گروه، دو نیا ظاهر در  بعـد  گـروه  دو از امهرکـد  کنیل

 چـون : دیـ گو یمـ  اول گـروه  انـد؛  گرفتـه  نظر در را رحمن يمعنا ابعاد از يا ژهیو
 عـدالت  دید با و نگاه کی با همگان به اعمال، محاسبات روز و محشر در خداوند
 در خداونـد  پـس  بـود،  خواهند يمساو عدالت نیا در گدا و شاه ست،ینگر خواهد
  .است رحمان زین آخرت
 در دادن بهـشت  و دادن نعمـت  در اریمع چون: ندیگو یم دوم گروه يها ثیحد

 یعملـ  يهـا  يبرتر آخرت در ها يبرخوردار اریمع پس است »عمل« فقط آخرت،
 ایـ دن خـالف  بر است، فرد يها ارزش کننده نییتع ياخرو يها يبرخوردار است،

 در وندخدا جهت نیا از. ستین يارجمند و ارزش لیدل و اریمع ها يبرخوردار که
  .جهت هر از نه ستین رحمان آخرت
 حـور م بـه  ژهیو به اند آمده عهیش و یسنّ منابع در ها ثیحد نیا از گروه دو هر

 و اسـماء  ةبـار در کـه  یمتـون  ایـ  و يریتفـس  متـون  ثراک در میالرّح الرّحمن اهللا بسم
  .اند کرده بحث خدا صفات
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  اتیآ از نمونه چند
  
 و :میالرّح الرّحمن هو اال اله ال واحد اله الهکم و: 163 هیآ بقره سوره -1 
 .است میرح و رحمان که او مگر یخدائ ستین است واحد يخدا شما يخدا

  .است واحد يخدا کار آن، تیریمد هم و جهان نشیآفر هم): 1: نکات
 نشده ضیتفو يگرید کس ای زیچ به آن، از یبخش نه و جهان کل نشیآفر نه): 2
  . آن تیریمد طور نیهم است
 تیـ رحمان اسـت؛  رحمان باشد، میرح که آن از شیپ زین واحد يخدا همان): 3

 آمـده  میرحـ  واژه از جلـوتر  رحمـان  واژه جا همه در اوست تیمیرح بر مقدم او
  .است
 امـم  قبلهـا  مـن  خلـت  قد هام یف ارسلناك کذلک: 30 هیآ رعد سوره -2
 اال اله ال یبر هو قل رّحمنبال کفرونی هم و کیال نایاوح يالّذ همیعل لتتلو

 از شیپـ  که یامت انیم در را تو میفرستاد نیهمچن: متاب هیال و توکّلت هیعل هو
 یوحـ  تـو  بـه  کـه  را چه آن شان يبرا یکن تالوت تا اند، گذشته یهائ امت شانیا
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 اسـت،  مـن  يخـدا  رحمـان  بگـو . کافرند »رحمان« به شانیا که یحال در میا کرده

  .همگان بازگشت اوست يسو به و ام کرده توکل او به و،ا مگر یخدائ ستین
  .کافرند او تیرحمان به ستندین کافر »اهللا« به آنان): 1: نکات  
 »رحمان اهللا« از ریغ ي»اهللا« و. است رحمان هستم معتقد من که اهللا آن بگو): 2

  .دندار وجود
  .ستین کلتو قابل نباشد نارحم که اهللا و است توکل قابل ن،ارحم اهللا): 3
   73.است رحمان که است اهللا نیهم يسو به معاد در همگان بازگشت): 4
 گنـاه  هـر  کـه  طور همان دیکن یم استفاده سوء او تیرحمان از ایدن در شما): 5
  .دیدان ینم رحمان را او حال نیع در کند، یم استفاده سوء خدا تیرحمان از کار

 الرّحمـان  یعلـ  اشـد  همیا هعیش کلّ من لننزعنّ ثم: 69 هیآ میمر سوره -3
 نـسبت  که را آنها از کدام هر یگروه هر از میکن یم جدا) محشر در (سپس :ایعت
  .هستند زیست رحمان هستند؛ گر زهیست رحمان، به

 لفـظ  آن از شیپـ  آنکـه  بـدون  (مـستقل  طور به رحمن واژه نجایا در): 1: نکات
 بر دیتاک نیباالتر که شده »مسلّم لارسا« یادب اصطالح به و آمده) دیآ»اله« ای »اهللا«

  .است خداوند تیرحمان
 معـاد  منکران ةدربار خود، از شیپ اتیآ کنار در هیآ نیا سخن اقیس گرچه): 2
 گناه و کرده استفاده سوء خدا تیرحمان  از که است يکار گناه هر شامل اما است

  . کنند یم

                                                   
 »االخره و ایالدن رحمان«: شد اشاره که است یمعن آن به ناظر ه،یآ 73
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 داد، ینمـ  شـما  بـه  را کـردن  گنه مجال نبود رحمان خداوند اگر: دهد یم توجه

 دیکن یم زیست نارحم کلمه با هم و دیکن یم گناه کرده استفاده او تیرحمان از هم
  .است زیست نیتر دیشد نیا و

 معـاد  یجاهل عرب. است شده قلمداد معاد، انکار لیدل خدا تیرحمان انکار): 3
 کـار ان بـا  معـاد  انکـار  انیـ م ۀمالزمـ  بـه  يا اشـاره  هیـ آ کـرد  یمـ  انکار کامال را

  .دارد ت،یرحمان
 الـرّحمن  ما و قالوا للرّحمن اسجدوا لهم لیق اذا و: 60 هیآ فرقان سوره -4

 رحمان به شود یم گفته آنان به که گاه آن و :نفورا زادهم و تأمرنا لما انسجد
 یمـ  امـر  تـو  که را چه آن میکن سجده ایآ ست؟یچ رحمان: ندیگو یم د،یکن سجده

  .شود یم تر شیب شان رمش و ؟یکن
ـ  ینمـ  ما: کنند یم اعالم رسما): 1: نکات  شـرحش  کـه . ستیـ چ رحمـان  میدان

  .گذشت
 و) رمـد  یم ریش از گوسفند که طور همان (دندیرم یم آن یمعن و رحمان از): 2

  .شد یم تر شیب شان رمش دمآ یم رحمان، به سجده از سخن که یهنگام
ـ  یم یخوب به را رحمن کاربرد و یمعن و لفظ آنان): 3  شـناختند،  یمـ  و ستنددان

  .دانستند یم خود یاجتماع نظام يبرا بزرگ يخطر را آن
 دلبخـواه  صـفت  نیا و میندار باور تیرحمان صفت اب یخدائ به ما گفتند یم): 4

 سـجده  اسـت  تـو  شخص نشیگز و دلبخواه که يزیچ به یخواه یم ما از و توست
  .میکن

    141  اتیآ از نمونه چند
 بذلک لهم ما همعبدنا ما الرّحمن شاء لو قالوا و: 20 هیآ فزخر ةسور -5
 را هـا  بـت  ام خواست یم رحمان اگر ندیگو یم و :خرصونی الّا هم ان علم من

 بـه  مگر ندیگو ینم سخن و ندارند یعلم خود گفته نیا به آنان. میکرد ینم پرستش
  .گزاف

ـ  یمـ  گمراه را ما تو گفتند یم): 1: نکات  و (اسـت  رحمـان  خداونـد  اگـر  ،یدان
 مـا  از را رحمـتش   و نکـرد  تیهدا را ما چرا ) است یشخص زهیانگ بدون رحمتش

  .ستین سازگار تیرحمان با غیدر نیا م،یشد گمراه ما تا کرد غیدر
ـ رحمان کـه  اسـت  درسـت  (رایز ندیگو یم گزاف نانیا: دیفرما یم): 2  خـدا  تی

 را همگـان  خداونـد  که است »جبر« شان سخن جهینت کنیل) است غیدر یب رحمت
 نیارزشـمندتر  و داده انسان به رحمان که يازیامت نیتر بزرگ ؛دارد باز انحراف از

 کنـد  يجبر تیهدا را ن انسا اگر است »اراده« و »اریاخت«انسان، به رحمان رحمت
  .است کرده نقض را خود رحمت و کرده اریاالخت مسلوب را او

  .بردند یم یپ خود سخن بودن گزاف به بودند دانش و علم اهل اگر): 3
 یمـ  نـشان  و آمـده  رحمـان  با تقابل در ها بت ،مشرکان زبان از هیآ نیا در): 4
 صـفت  و اسـم  هر از شیب ربع سمیتوتم نظام يبرانداز در رحمان کاربرد که دهد

  .است بوده خدا گرید
 از ریغ مگر :عبدونی الهه الرّحمن دون من اَجعلنا: 45 هیآ فزخر ةسور -6

  ؟ -کنند شان پرستش که میا کرده نییتع آنان يبرا یانیخدا رحمان
 گرفتـه  قـرار  هم تقابل در ها بت و رحمن خداوند، انیب در زین هیآ نیا در: نکته

 یپرسـت  بت با تیرحمان مشرکان، نظر از هم زخرف، سوره از هیآ دو در ینعی. اند
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 یاجتمـاع  نظـام  يانداز بر در »اهللا« واژه کاربرد یحت. قرآن نظر از هم و دارد تضاد
 آلهـه  اهللا دون مـن  علنـا جاَ« دیـ فرما ینمـ  ست؛ین رحمان کاربرد دح در یپرست بت

  .دارد تناسب »الهه« با اهللا واژه درظاهر که یحال در »عبدونی
 کـرده  فیرد توتم و خدا صدها اهللا چتر ریز در و بودند معتقد »اهللا« به مشرکان

 فـظ ل کـه  مـورد  170 همـه . بکننـد  يکـار  نیچن دنتوانست ینم رحمان با اما بودند
  .هستند کاربرد نیا با یهمگ آمده قرآن در رحمن
  

 بـا  کـه  بـود  شـده  یمعن يطور »اهللا« کلمه یجاهل عرب ذهن در :ژهیو مناقشه
 يگـر ید طور را آن) ص (امبریپ و قرآن و. بود سازگار آنان نادرست معتقدات ۀهم
ـ ا نبـود،  سـازگار  مـشرکان  یاجتماع نظام و دیعقا با هک کردند یم یمعن  مـسئله  نی

 صـفت  را مناقـشه  نیا فیتکل. بود مشرکان و) ص (امبریپ انیم مناقشه یاصل محور
 نظـر  مـورد  یمعنـ  شـد  یم رفتهیپذ خداوند صفت نیا اگر کرد یم نییتع »الرّحمن«

  .گشت یم روزیپ مشرکان نظر مورد یمعن شد یم رد اگر و گشت یم محقق اسالم
ـ  مناقشه،؛ نیا ةکنند نییعت نه و بودند مناقشه مورد نه خداوند یاسام گرید  یحت
 را او دانـستند  یمـ  واحد مقام، و شأن در را اهللا مشرکان رایز ،»واحد« صفت و اسم
ـ  تنها انیخدا يخدا مقام در ـ ا بنـابر . دانـستند  یمـ  واحـد  و تـک  ک،ی  کـاربرد  نی

  .است بوده »واحد« صفت و اسم از شیب یحت الرّحمن يدیتوح
ـ آ در: شـود  یمعنـ  تیرحمان با همراه اهللا کلمه دیبا که دارد دیتاک قرآن  110 هی

 کلمـه  کـه  باشـد  همـان  دیبا اهللا ۀکلم مفهوم و یمعن که شود یم اعالم اسراء سوره
 ادعـوا  قل«: است پرستان بت ذهن در که یمعن آن نه کند یم جابیا را آن رحمن

 143 آن یخیتار سرگذشت و الرّحمن ردکارب
 یرقـ ف رحمـن  اسـم  با ای دیبخوان اهللا اسم با را خدا: بگو :»الرّحمن ادعوا او اهللا

 الـرّحمن  یمعنـ  جهـت  در خدا یاسام ۀهم اگر: دهد یم توجه ادامه در و. کند ینم
 دچار شان یمعان و شود یم ادا آنها یمعن حقّ یعنی شوند یم »یسنح« یهمگ باشد،

 دیبخوان را کدام هر :»یالحسن االسماء فله تدعوا ما ایا«: گردد ینم نقص و بیع
  .بایز يها اسم اوست يبرا پس
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  حمنالرّ کاربرد و یمعن در نهفته عناصر شمارش و يبند جمع
  آن یخیتار گذشت سر و

  
 شهیـ هم یعنی. است آن در دوام، و بقاء عنصر است همشبه صفت غهیص چون -1

  .است گر بخشش و دهنده نعمت
  .دارد يدیتاک ةژیو عنصر دوام، و بقاء آن بر است نون و الف با چون -2
 مطلـق  و یعموم شمول ،یجزئ و یکل امور در تشیرحمان نون، و الف لیدل به -3
  .دارد
 اسـت  جهـان  در چـه  آن و جهان تیریمد و نشیآفر يها کاربرد ۀهم چون -4

 صـفت  و اوسـت  میمـستق  کـار  کارها، نیا ۀهم پس. است رحمت و نعمت مصداق
  .دارد را یمعنائ عنصر نیا بودن، نون و الف يدارا و مشبهه

ـ  هـا  بـت  ندارد، کیشر. است یمستغن اری و کمک از ن،یبرابنا -5  و مـورد  یب
  .هستند محض توهم
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 »ضیتفـو « گـران ید بـه  را خود يکارها از یبرخ ای کارها تواند یم میرح انسان

 و غهیصـ  یژگـ یو در بـاز  کـه  يعنصر. است منزه ضیتفو از رحمان يخدا اما. کند
  .است نهفته نون، و الف
 غهیص خود باز که - است غیدر یب رحمت و بخشش جود، ،یرحمان رحمت -6

  : میشمار یم که یمعان گرید طور نیهم. دارند داللت بدان نون و الف و
 »احساس« زا خداوند رایز. است »یاخالق احساس« کی نه ،یرحمان رحمت -7
 نـه  و است منزه آن از خداوند باز که است »یاخالق ریغ فعل« کی نه و است منزه

ـ ا ۀهمـ  از تـر فرا. ستین آن در ،یشخص زهیانگ چیه و .است »یقاخال فعل« کی  نی
 باشـد  ،یشخـص  احـساس  بـا  ،یشخص زهیانگ با تواند یم یمیرح رحمت اما. هاست
  .است نیچن ها انسان يها يدلسوز در که يطور همان
ـ  فقـط  »سـبحان « واژه ماننـد  الرحمن واژه -8  اسـت  ممکـن . دارد مـصداق  کی

 کس کی تنها اما. میرح يها انسان و خدا مانند باشد »میرح« يبرا مصداق هزاران
 رایز: کنند یم سقوط یمیرح مقام به دو هر شوند تا دو اگر. باشد رحمان تواند یم

 یمعنـ  کـه  یحال در. شود یم يگرید رحمت ةکنند محدود و دیق کدام هر رحمت
   .است دیق بدون و مطلق سبحان، یمعن مانند رحمان

 برخوردارنـد  آن از دو هر ملحد و مومن تسین عمل، اجر ،یرحمان رحمت  -9
  .شوند یم برخوردار آن از نیمومن از شیب ها ملحد بل

 و ازیامت و کرامت لیدل ،یخاندان و ،يتبار ،يماد يها يبرخوردار: نیبنابرا -10
  .کمیاتق اهللا عند اکرمکم انّ اند، يمساو یقرش دیس با یحبش برده. ستین يبرتر ای
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 روابـط  که کند یم جابیا رحمان تیرحمان: فوق گانه ده موارد اساس بر -11

 سرنوشـت  و شـود  کیـ تفک یاجتمـاع  یستیز ابعاد گرید از اء،یاغن با رانیفق يکار
  ).گذشت که تهیئودالف مثال (ردینگ قرار یغن اریاخت در ریفق

 جامعـه « کیـ  شیدایـ پ خـود،  یشـمول  فـرا  کاربرد و یمعن با الرّحمن واژه -12
 خـود  و استقالل و. کند یم جابیا را »يمرکز دولت« کی محور به »گبزر واحد

  .کند یم ینف را لیقبا يادیبن
ـ . شـکند  یمـ  را »گـرداب « آن که است آن به باور و الرّحمن یمعن -13  یگرداب

ـ  و گـرداب . اسـت  آن شکستن بشر مشکل نیتر بزرگ شد فتهگ که  از کـه  یدوران
 همـان  و دیزا یم را جهل فقر،: دیآ یم ودوج به »یمنف یاجتماع يها دهیپد تعامل«

ـ  را فقـر  جهل، ،: : عکس بر و. کند یم فربه را خود مادر برگشته جهل  و دیـ زا یم
 و دور نیا آن یمعن به باور و الرّحمن. کند یم فربه را خود مادر برگشته فقر همان
  .شکند یم هم در را ،یمنف سترگ دوران
ـ  الرّحمن واژه کاربرد)يعباد شرك ینف در نه (یاجتماع شرك ینف در -14  شیب

  .است »اهللا«کلمه از
  .است شتریب »اهللا اال اله ال« از الرّحمن کاربرد ،یاجتماع شرك ینف در -15
 شیب زین و - »واحد« صفت و اسم کاربرد از شیب الرّحمن يدیتوح کاربرد -16

  .است - »دیوح« و »احد« از
 الـرّحمن،  یمعنـ  در خداونـد  صفات و یاسام همه یمعان ،»اهللا« اسم از پس -17
  .است نهفته

 اهللا بـسم  در قـرآن  ۀهمـ  :دیـ فرما یمـ ) ع (یعل که باالست موارد اساس بر -18
  .است نهفته میالرّح الرّحمن
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 ۀکلمـ  مفهـوم  و یمعنـ  ةدربـار  کـه  مشرکان و) ص(امبریپ انیم ۀمناقش در -19

  .کرد یم روشن را فیتکل و بود کننده نییتع الرّحمن بود، »اهللا«
 تـا  بـود  »یاجتمـاع  شـرك « محـور  بـه  تـر  شیب ن،یمسلم و اسالم يریدرگ -20

  .دیکوب یم هم در را یاجتماع شرك اساس الرّحمن واژه و ،»يعباد شرك«
  .خداست تیرحمان از ینعمت دارد »اریاخت« و »اراده«انسان که نیا -21
 يا اسـتفاده  وءسـ  و اریـ اخت و اراده از اسـت  يا استفاده گناه، نام به يزیچ -22
 او، تیـ رحمان انکـار  و او تیـ رحمان از کردن استفاده پس. خدا تیرحمان از است

  .رحمان با است جاهالنه ةزیست کی
 ست،یـ ن رحمـان  آخرت در خداوند: ندیگو یم ها ثیحد از یبرخ که نیا -23

 خداونـد : ندیگو یم که گرید یبرخ و. دارند نظر در را آن یمعنائ ابعاد از عدب کی
  .دارند نظر در را يگرید عدب است، »االخره و ایالدن رحمان«

ـ  امـا  داشـت  حضور الرّحمن یمعن و لفظ یجاهل عرب انیم در -24  یمعنـ  کی
  .نداشت مصداق و شد یم یتلق ،یالیخ و آل دهیا و یآرمان

  .است رحمان خداوند: که کرد نییتع را آن مصداق آمد اسالم
ـ  رایز. دیفهم یم یآسان به را الرّحمن یمعن ابعاد و یمعن یجاهل عرب -25  کی

  .بود یعرب مند هقاعد و قانونمند اشتقاق با یعرب واژه
 کردند؛ فرسوده را آن و دادند قرار یسترگ یشیفرسا فاز در را الرّحمن واژه -26
  .دارد ادامه هم هنوز که یخیتار شیفرسا
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 فـرا  و یاصـل  کـاربرد  و یاصـل  یمعنـ  درك امروز ش،یفرسا نیهم لیدل به -27
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