
 «عبادت و عبودیت»خالصه مقاله 

 

ها خواهانۀ انسانِ معاصر پاسخی دهم و پرتوی بر آنبرآنم تا در سخنانم به تمایالتِ آزادی 

آنچه مرا به  .داری كه آرزو دارد آزاد و رها باشد و از قیودش بكاهدویژه نسل آیندهبیفكنم؛ به

عبادات در اسالم داده شده است؛ گویی نماز و انگیزاند، صورت مخدوشی است كه به بحث برمی

روزه مالیاتی است كه مسلمان باید تقدیم خداوند كند. این صورتِ مخدوش از نماز كه بار 

از برد، و نمخواهانۀ انسان را به نماز از میان میكند، میل و رغبتِ آزادیمسئولیت را سنگین می

و جوانان از نماز است.  این مسئله یكی از اسباب دوری مردم .دهدرا كاری ناخوشایند جلوه می

ود كه شها آشكار میبه محض اینكه این فكر به زبان بیاید كه ما بندگان خدا هستیم، مخالفت

خواهیم بنده باشیم. اگر بگویی كه این بندگی استثنایی دارد، ما بندۀ بشر نیستیم بلكه ما نمی

 ه اندیشیدن اجباری وگونبندۀ خدا هستیم، پاسخ این است كه این استثناست یا اینكه این

خواهم بگویم كه اساساً عبادتِ خداوند به معنای عبودیت و تقید نیست، من می.غیرواقعی است

بلكه عبادت خداوند دقیقًا برابر است با آزادی. عبادت خداوند یعنی آزادی مطلق. و هر اندازه 

 .ی شدعبادت فزونی یابد و در راه عبادت بیشتر گام نهی، آزادتر خواه

میزان تقرب به خداوند، به اندازۀ اتصاف به صفات الهی و تخلق به اخالق خداوندی است، زیرا 

خداوند مكانی ندارد تا من به او نزدیک شوم. و میان من و او پیوندی نیست تا خویشِ او باشم. 

ملی كه مرا به عبادت یعنی هر ع .توان به خداوند نزدیک شد، مگر با اتصاف به اوصاف الهینمی

كند. بنابراین، اگر چنین چیزی روی دهد، عبادت خواهد صفتی از صفات خداوند متصف می

بود و اگر چنین نشود، عبادت نخواهد بود. پس اساس عبادتِ خداوند، یعنی گام نهادن در 

مسیر علم و آزادی و عزت؛ گام نهادن در راه كسب دیگر صفات حسنۀ الهی كه ما آن را 

كلی با مفهوم عبودیت بیگانه مفهوم عبادت در اسالم، به.نامیمو تعالی و تكامل می انسانیت

است. در اسالم عبودیت نیست. عبودیت خداوند یعنی آزادگی، بندگی خداوند یعنی حركت به 

پس عبادت یعنی تالش .سوی علم و عدل و قدرت و رأفت و صدق و بلندهمتی و همۀ كماالت

مال. عبادت آزادی است، زیرا حركت به سوی كمال، قید و بند نیست، بلكه برای رسیدن به ك

آزادی از قید و بند است و نزدیكی انسان به انسانیت، آزادی است. اما بندگی درست نقطۀ 

مقابل آن است. پس عبودیت و عبادت دو مفهوم كامالً متمایزند. یكی از ثمراتِ عبادِت خداوند، 

 .ه غیر خدایی باشدآزادی از هر چیزی است ك


