
و  تحول همهبعد از این  .است ما رو آورده و فضا به و عصر اتم كرده چشمگیری پیشرفت تمدن اكنون

كنیم، می زندگی جهان با تمدن ما همگام كه حال ماند؟می ما باقی در زمان دین برای نقشی پیشرفت،چه

 ندر آ كه ایمشده ایو سختی وارد رنج و ناخواسته را داریم جهان حكم از اصل، یا فرعی از كل جزئی مثابۀبه

در  تو رقاب سیاست و تبلیغات و تكنولوژی ها فقطسختی این راند. در كشاكشمی حكم زور و اسلحه فقط

 هستیم. حتی هم تفرقهو محنت، دچار  رنج بر این ما، عالوه .دارد گفتن برای تولید، حرف افزایش زمینۀ

شخصی  تا تزاحم منافع ها گرفتهخودخواهی داریم. ما دچار فسادیم؛ از غلبۀ اتحاد نیز تفرقه هایدرمورد راه

 .هامسئولیت انداختن گوش توجهی و پشتتا بی مشترك حس ها و نبودنتا تناقض

 :دو معنا دارد« دین در جهان امروز»من  سخنرانی عنوان

 در عصر كنونی؛ دین اول، واقعیت

 تواند ایفا كند؟می نقشی چه در عصر كنونی دوم، دین

ا ر دارد و اگر واقعیت اما حقیقت است، دردناك اعترافی است. این باریاسف در عصر ما واقعیت دین واقعیت

ایمان، به تعبیر منطقی تصور  ما در عرصۀ اندر زم دین واقعیت .را بسازیم آینده توانیم، نمینكنیم قبول

 حالت ندر بهتری تاباند. ایمانكه در دل دیندار پرتو نوری نمی روحزیبا اما بی است تصدیق. تابلویی نه است

 بر آمدن فائق محرك و مشوقی برای نه است شده ها مبدلها و سختیبخشی در هنگام مواجهه با رنجآرام به

 سیاست. ك ظاهری متدینان، زینتی در عرف كه شده تبدیل قانونی میراثی به شریعت، دین در عرصۀ .هاآن

 گناه .است ظاهری زینتی ها فقطو مراعات كردن آن بر او نیست كند، اشكالینمی را مراعات قوانین این كه

ت اس آورند. این هم قید و بندیجا میبه خاصی و آیین مراسم بخشش، و طلب جبران برای كنند سپسمی

 كه مثابۀ كمال روحی استبه اخالق، فقط اما در عرصۀ .دارد از آن میل به رهایی مدرن غیرضروری و انسانِ

 ایاست؛ وسیله شده وسیله اخالق دیگر، امروزه عبارت گیرد. بهرا در بر نمی دارد و جامعه فرد اختصاص به

 یناید: آیرا خوانده كارنگی دیل معروف هایكتاب و یا تولید. حتماً فرد در سیاست یا تجارت موفقیت برای

ر د و موفقیت مشتری جلب برای ایامروز وسیله در عرف آن. اخالق تاجر شویم، و امثال یابی، چگونهدوست

و  مادی موفقیت از عوامل جزئی آید، بلكهنمی حساب به معنوی امری است. اخالق و تجارت سیاست

 .شودمی شمرده مادی جدید از اسباب ایوسیله

دیگر نابود  وضعیت و عوامل خود را دارد و مانند هر مرحلۀ كه است شده از تاریخ ایدینی مرحله نظام

 به .ندارند اساسی نقش اند و هیچشده از نهادهای امروزی جزئی در واقع، در غرب، شود. نهادهای دینیمی

 نه است پیشوا؛ منفعل نه بردار استفرمان ندارد؛ رهبری جدید دین نقش تمدنِ  طور خالصه، در كاروانِ 

و  رفت. مبانیكار به به مثابۀ شعاری برای محتویات غیردینی اخیر، دین هایدر گذشته مانند دوره. اثرگذار

 لو شك با رنگ مبانی به دور از مبانی دینی شكل گرفته است. این است، غرب تمدن محصول افكاری كه

است؛  تشریفاتی ما مراسم در زمان دین  .شودمی آنان ریخته در كام دین و با نام شده عرضه مردم به دینی



مرگ.  هایراه هموار كردن برای ایو وسیله آخرت برای است ایتوشهحالت  در بهترین است؛ كهن میراث

دین،  از علمای یكی شنیدم .شوندكافر می دین حقیقت به از دیگران قبل از عالمانِ دین برخی اینكه عجیب

خود را بر  دین واستخكرد. میمی سخنرانی كالمی موضوعی دینی، دربارۀ سسۀمؤ قبل، در یك دو سال

 هاو ب دین بردارند. پس دست از آن دهد كهمی اجازه پیروانش او به كه دین گفتدهد. می برتری سایر ادیان

 هكند كیید میتأ شخص ترتیب، ایناست. بدین موافق از قید آن با رها شدن تر است، چراكهنزدیك آزادی

 .ندارد مقید شدن به و میل شده آزاد آفریده طور كلیبه انسان باید بداند كه قیدوبند است. او دینش

 ایمسئله و این است و پیشرفت تكامل در حال فكر او باشد، همواره بشر و محصول دست ساختۀ هرآنچه

امروز  كه را چیزی چون .ثَباتیو بی تزلزل یعنی و تحول و دگرگونی دگرگونی یعنی تكامل .انكارنشدنی است

را درست بدانم، هرچیز در هر  و شاید فردا خالف آن فردا درست ندانم است ممكن دانمدرست می من

 اگر انسان  .و متغیر است باشد، متزلزل تكامل در حال علم كه و تا زمانی تغییرپذیر است ایزمینه

و استوار  را قوی خویشتن كند، انسان تكیه بر آن و هر موقعیت هر زماندر  باشد كه داشته گاهیتكیه

 كه است معنایی همان یابد. اینمی حركت برای و همیشگی كافی در خود نیروی كهطوریبیند، بهمی

 طور كهو همان است عبود، آفریدگار انساناللّه یا م  .كندمی اشاره آن به «القُلوبُ تَطمَئِن   اللّهِ  ال بِذِكرِ أ» آیۀ

از  نانسا هایفعالیت همۀ را كه چیزی آن ها و پویایی او نیز هست. پسفعالیت و ریشۀ مبدأ آفریدگار اوست،

 برای است راه و راهنمای مطلق پشتوانه وجود خداوندِ .نامیممی )إله( انسان گیرد، معبودِ می او سرچشمه

باشد، در  نداشته مطلق ایمان به اگر فرضاً  انسان .بماند و استوار باقی و قوی وجوشپرجنب دائماً انسان اینكه

شود ناامید می بشر است و، در نتیجه، هایتوانایی رسد كهپایان جایی می ها بهها و حادثهها و بیماریسختی

خواهد  خود محروم خواهد بود و هم جهان را از نیرو و توان محروم خود بماند، هم میرد. و اگر هم زندهو می

و بقا و امید او در گرو  انسان زندگی .مطلق به داشتن مگر با ایمان نیست ممكن انسان كرد. امیدوار ماندن

رواز و بلندپ انسانِ نیاز شدنبی برای تنها راه نهایت یا مطلقبی به و ایمان نهایتبی. مطلق است به ایمان

، هدف به دستیابی وسایلِ بودن متناهی به های نامحدود انسان، با توجهبلندپروازی مسئلۀ .آرزومند است

شود نمی حل مشكل دهد. اینمی رخ همیشگی درگیریِ  .هاستافراد و گروه بین دائم هایكشمكش ریشۀ

ها و توقّف درگیری .برود های او از بینبلندپروازیتا  نهایتبی سویها بهاستخو این دهیمگر با جهت

 اندر حد تو باشد كه این انسان هدف مطلق و اینكه به مگر با ایمان نیست ما، ممكن در اجتماعاتِ مشكالت

 .از این مطلق توشه گیرد

 عهتوس .باشد داشته ایمان بودن جاودانه به كهببخشد؟ هنگامی خود را دارایی تواند همۀمی انسان هنگام چه

 كه و در اینجاست است و زندگی مرگ مالكِ  خدای به از آثار ایمان جان تا حد بذل و بخشش بذل و تعمیق

از  اینتیجه به رسیدناز  اگر قبل را، حتی انسان است كه دین تنها مكتبی .آیدوجود می به عظیم نیروی

 به شود، چهمی پیروز و سربلند دانسته همیشه در راه دین انسان پس .شماردمی دنیا برود، پیروز و كامیاب



از  پس «. الحُسنَیَینِ إِحدَی لّابِنا إِ  تَرَبَّصونَ  هَل قُل: »بمیرد آن به از دستیابی قبل برسد و چه خویش هدف

 .نیست و سقوط و مرگی شكست هیچ دیدگاه دین در راه دین

 هاییدچار لغزش وظیفه ایفای یا در راه هدف به رسیدن در راه انسان افتد كهمی ها: بسیار اتفاقو اما لغزش

برای همت و توان به كار رفته حتی در  كه فكری است بخشودنی نیست. دین تنها مكتب شود كهمی

 انسان رسد كهخود می درجۀ باالترین زمانی به درونی و خیزش آمادگی  .ها ارزش و اهمیت قایل استغزشل

از  و با محیط پیرامونش هماهنگ و یگانه باشد؛ محیط پاكی كه هستی با جهان اشوجودی در حركت

ا تنها وسیلۀ كامل برای فرا خواندن همۀ آید. لذپدید می هستی همۀ و سجود و كرنش موجودات تمام عبادت

 و كامل را درست زمین .نیروهای بشر، از جمله طراحی و تنظیم زندگی برای بخشش و سازندگی، دین است

 بمحسو گیرد، عبادت انجام حسنه نیت به در تفكر دینی، اگر كار روزانه .آسمان فرمان به ولی سازیم،می

نظور ما باشد، م سازندگی قادر به كند تا انسانمی را بسیج انسان نیروهای دین گوییممی اگر ما شود. پسمی

اعمال و حركاتِ افراد  كردنِ  هماهنگ گاههر سازندگی دیگر، و آن سازندگیِ متمدتانه و پیشرفته است، مثلِ 

 .آوردمی ها را گرد همانسان كه ستا آن اهداف ترینو بلندمرتبه ترینگرامی .ها و موجوداتو گروه

 كه اینجاست  .كندمی او پاسداری از ایمانِ انسان شود، و، در مقابل، اعمالِظاهر می آدمی در اعمالِ  ایمان

 ستیبا هدیگر و پیوند او را  هایرا با خداوند و با انسان انسان آید تا روابطِ می میدان به ایمان بقای برای دین

 دین اینكه نامیم. برایمی و احكام را عبادت و معامالت ما آن كه است چیزی همان بخشد و این سامان

ی كیفیت و چگونگ به بگیریم، یعنی خارجی خود جدی را در اعمالِ دین پایدار باشد، باید آثارِ بماند و ایمان

محافظت  از آن كه گونهگیرد، همانمی سرچشمه از ایمان عبادت .رزیمو اهتمام زمین بر روی زندگی انسان

 .كندنیز می

 خداوند است، در این بر روی زمین است، همان مخلوقِ  و زندگی من منشأ فعالیت كه انسان این اگر بگوییم

های اجتماعیِ خود كه از ایمان و با فعالیت كنممی خود محافظت فردی، از ایمانِ هایصورت، من با عبادت

 ساختۀ كه انسان .سازمو پایدار می را مستحكم پروردگار به گیرد، باز هم ایمانِ به انسان سرچشمه می

 معنا اگر منشأ این به انسانِ  .خداوند است همچون و صفات و در امثال است ، خداگونهخداوند است

 نای نیست، بلكه زداییو دین كردن سكوالریزه معنای به شود، دیگر این زمین روی ما در زندگی هایفعالیت

ر های ما دكه منشأ فعالیت انسان ، چراكهو پیوندهاست ارتباطات و تقدسِ  شدن است. دینی دینداری عین

 .باز هم خداوند است العللو علۀ الغایاتاز خداوند است. بنابراین، غایۀ ایحیات دنیوی است، اثر و نشانه

 ثارِشور ما از آموجود در ك گراییِ فرقهنیست؛ و  دین كنیممی دگیزن با آن دین اسم امروز به كه واقعیت این

 فاهیمِ م بلكه را نپذیریم و آن نشویم دارد تسلیم رواج دین اسمِ ما به در میان هرآنچه در مقابل ،نیست دین

 ز دینا شدهارائه ما از نمودهای كه است فریبی ما نتیجۀ در زندگیموجود  ستیزِدین روندِ را بیابیم، آن دینی

 ابداً بیان در این است، اما دین خطرآفرین و دین انسان نمودها برای این كه كنممی ایم. اعترافخورده



ما  آنكه و حال است صیخا اوضاع و احوال تاریخی برای الهی بگویید: احكام شاید .شودنمی سرزنش

بر  اریپافش همه این است. پس شده و دگرگون چیز تغییر یافتهبگویید: همه است ایم. ممكنكرده پیشرفت

 چیست؟ برای قدیم احكام

و  ولتح .نیست آزادی ، مانعبدهیم و الهی غیبی چارچوبی زمین بر روی انسان زندگی به اینكه بخواهیم

 قوانین، همین خدمات، همین ها، همینفعالیت همین.و هستی جز تعامل انسان نیست چیزی پیشرفت

شود می ضمانتی گیرد، این چارچوبقرار می ماورایی وسیع در چارچوب زند، وقتیسر می از انسان كه اعمال

 نقش اگر دین .برسد تعالی نوعی به از كار و تالش د و پساجرا كن آسانی را به قوانین بشر آن اینكه برای

 شعارهای دینی با بزرگداشت مسجدها و كلیساها، نه دادن با توسعه بدهد، دیگر نه از دست خود را در زندگی

اگر .ها نیستاین كدامِهیچ دین را پر كرد، چراكه آن جای تواننمی دین بزرگانِ  داشتنِ  با محترم و نه

 رهو روزم عادی خود را در زندگی ثیرِ كار بپردازد و تأ به ایمان كه است الزم كنیم، محافظت از ایمان بخواهیم

 .نیست آن شود و جانشینی برایمی ضعیف ندهد، وگرنه از دست

را در  ثیر آنتأ اند و جلویگرفته را نادیده اند، آنرا انكار نكرده دین جدید هرچند كه دنِتم این گذارانِبنیان

و  قاعده و هیچ و هماهنگی ضابطه هیچ جدید، بدون های تمدنِ رو، سازماناند. از این سد كرده زندگی

انجامید: سرمایه،  وجود انسان مختلف ابعاد سركشی به جریان اصولی، سر برآوردند و رشد كردند. این

و هماهنگی  روش هیچجدید بی تمدن زوایای استثمار، استعمار، كشمكش، صنعت و، در نهایت، سكس. همۀ

 ینیزم تمدنی بلكه است استوار نشده اخالق هایبر پایه تمدن زیرا اینو تعدیل به طغیان برخاسته است،

های ها و سازمانها و انقالبالعملعكس ها باعث بروزطغیان نادیده گرفته است. و این را آسمان كه است

ار جدیدند، ولی آث ها از آثار تمدنانعكاس این شد. در حقیقت، انقالبی انقالبی و اقتصاد انقالبی و مفاهیم

 تمدن گیریاینكه از شكل نتیجهاند. ها متناسباند كه با عمل و منشأ آندرونی هایالعملمنفی و عكس

 كه حیث از آن انسان ـ گذرد، اما حالِ می مختلفش، صدها سال هایها و مكتبمندینظام جدید، با همۀ

 بهتر از وضع و انسانیت و رفاه سعادت امروز از جهت تفاوت وضعیتِ انسانِ  .است ـ بهبود نیافته است انسان

بر  ه)ن آفریدگار برپاست گرفتنِ  بر نادیده را كه تمدنی توانآیا می دانمنمی  .جدید نیست تمدن او در شروع

 آن از تاریخ كه یهود است قدیم فلسفۀ این یهود نامید؟ چرا كه او،( تمدن بر نشناختن نه او و حتی انكارِ

 یعنی «مغلوله یداهللِ» یَدُ اللّهِ مَغلولَۀ   الیَهودُ  و قالَتِ» :گویدكند و میصحبت می از آن گوید. قرآنمی سخن

ار ك پس ناز آ آفرید ولی كه است ندارد. درست در زندگی اثری ولی خدا هستاست، یعنی خدا بسته دست

 نهمی به تمدن ـ اگر سیرِ  سیرِ فراگیرِ تمدن با این بتواند همدوش دین كنمما واگذاشت. فكر نمی را به

 ایهتمدن بر ضد سهمگین ایفا كند، مگر با ایجاد انقالب اساسی بماند ـ در دنیا نقش امروز باقی منوالِ 

 مادیت بر اساس آن، كه از ریشه و تمدن غرب كه كنمنمی هم گمان .ها از نوتمدن این و بازسازی جهان

را كه  بشریت را ادا كند و بار دیگر شرق نقش این بسا شرقجدا شود. چه خصلت استوار است، بتواند از این

 این .ت، نجات دهداس شده خسته دروغین شیرینِ  هایخواب و از این كرده سقوط انحطاط در قهقرای



یافته، هنوز سطحی است و  ما سیطره و شهرهای فرهنگ وجودِ  بر تمام كه ساختارهایی و این تمدن صورت

و  مصداق ترینبرجسته .ببرد از بین است، مانده ها باقیدر وجود ما شرقی را كه كم ایمان آن نتوانسته

 بر وجدان جهان اخیر پاگذاشتن هایاست. ما در سال پیدا كرده تجسم در اسرائیل آن شكل منفورترین

 از نقاب كه ها را دیدیمو جنایت جنگ. دیدیم از ایجاد دولتی غاصب جهان را را دیدیم. پشتیبانی خویش

كند و از  را ذخیره جوانان تواند نیروهایدیگر می از هر عامل بیش دین .گرفتبر تمدن در اوجِ  انسانِ چهرۀ

 عظیم تواند از فرد نیروهاییمی دین . كند گری جلوگیریو الابالی نیروها در فساد و زیان آن شدن مصرف

 .دها برقرار كنگروه افراد و بین بین بهتری هایرابطه تواندمی دین. انگاردنمی چیزی را به مرگ بسازد كه

یشتر ب دیگری از هر نیروی بر سر خدا و مقدسات، و معامله سیاسی گراییاز فرقه جلوگیری برای دین جرئت

ها با این تمام .ماست بین آن ور كردناحساسات انسانی و شعله بیدار كردنِ  برای راه بهترین دین .است

 و بدین منظور باید چند چیز را فراهم است ممكن دینی از مبانی و زنده صحیح و تفسیرِ  صحیح اجرای دینِ 

 :كرد

استوار است.  و جامعه از هستی روشن هایارائۀ اندیشه ر اساسب ای كهجانبهو همه عمیق ملی اول، تربیت

یا به چیزی عادت دهیم،  كنیم منع آموز را از چیزیدانشجو یا دانش كه نیست این صحیح برادران، تربیتِ 

 .بلكه باید به او فلسفه و دیدگاهی دربارۀ جهانِ پیرامونش ارائه كنیم

 .ربازی هم در بُعد نظامی كشور و هم در دیگر ابعاد اجتماعیس خدمت دوم، برقراركردن

و امكاناتی  سالم زندگی آن بتواند در جوان كه ایجاد فضایی بدون .فساد عواملِ كشور از سازیسوم، پاك

 .گرفت را جوانان كرد وجلوی فساد توان جامعه را درماننمی باشد، داشته كفایت حددر

از همۀ قوانین گریز و  . در مراكز و ایجاد احترام مبانی داشتن با مقدس و تالش جدیت ایجادِ  چهارم،

 .كرد هر كاری توانبازی میسرپیچی ممكن است. با پارتی

 این برقرار كند، تا در مقابلِ  ارتباط و مسیحیت اسالم كه تالش كند با جهانِ  دینی هیئت پنجم، تشكیلِ 

 است دین بر علمای  .صورت دهد كار جدی بریممی رنج از آن كه دینی مقدسات به حرمتیبی و این اشغال

هایی نسازند كه نسخۀ برابر اصل حكام باشند و از سیاستمداران و خود آیند و از خود طاغوت به كه

هایشان و تفرعن و خودنمایی حكام از این هایشان پیروی نكنند. بشردولتمردان در رفتارها و فخرفروشی

 است. بشر كسی هایشان در عذابها و كاخها و ماشینها و سازمانبزرگان و دربان است و از این شده خسته

 كند. اگر برای كند و با او زندگی را خشك بكشد، عرقش او مهر ورزد، دست بر قلبش به خواهد كهرا می

را نابود  آینده امیدِ اوضاع و احوالی چون اوضاع و احوال اهل دنیا پدید آوریم، آخرین دین، لمایع یعنی خود،

بخشد و از می آزادی چگونه دین كنیم روشن كه بر ماست .هاملت از زندگی ماندهباقی امیدِ  ایم، آخرینكرده

 یشعارهای به كنیم شعارها را تبدیل كوشد. اما اینكهمی ایجاد پیشرفت كند و برایمی دفاع و عدالت حق

 .كندنمی را حل است، مشكلی شده های چپ یا راست گرفتهاز سیستم جدید، كه


