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پذیرش دین از تفکر بشر است یا از تعصب او؟ (شماره 1)

اصل بحث برگرفته از سلسله مباحث تحقیقی استاد سید علی موسوی پیرامون این پرسش است که:  
پذیرش دین از تفکر بشر است یا از تعصب او؟ 

معظم له می فرمایند: ای عالم بدان! آن که درونش پر از دین علمی بر پایه تفکر باشد نه دین تعصبی در ھیچ
شرایطی از دین جدا نخواھد شد! آن که با پایه ھای علمی و تحقیقی دین را پذیرفته باشد در این روزگاران که

روزگار رامش گری ھا و رقص ھای ظواھر عالم است در ھیچ شرایطی از دین حقیقی باز نخواھد گشت! 
بشریت به این عالم نیامده که چون روزگار ماشینیزم ھر چه بر او بنگارند بپذیرد، نه! بشر باید زنده فکر کند نه
مرده! فکر نو و حرکت نو باید در عالم حاکم باشد منتھی با الگوھای حقیقت! که اگر الگوھای حقیقت (والیت،
نبوت و عصمت) نباشد عالم در خالء خواھد بود. ھمان خالئی که نھرو نیز از آن سخن گفته است، خألیی که

وقتی به مالء برسد ھمه بی قیدھا را به قید حقیقی خواھد کشاند! 
آری، نھرو در اوایل جوانی بی قید بود. در اواخر عمر تغییر حالی پیدا کرد یعنی روح لطیفی یافت و به فکر فرو رفت.

از او پرسیدند که چرا در تفکری؟ 
گفت: خأل را ھم در جھان می بینم و ھم در درون خودم؛ یعنی درون من خالی است و پی یک حقیقت می گردم.

گفتند: آن خالء چیست؟  
گفت: آن فقط یک معنویت است. مادامی که خالء، مالء نشود یعنی این خالی پر نشود دنیا در اضطراب خواھد

بود و ھمه به جان ھم می افتند و یکدیگر را نابود می کنند. قدرت ھا پنجه ھایشان بر مظلومین فرود می آید! 
از او پرسیدند: آن خالء چیست؟  

پاسخ داد: آن «دین» است. اگر این خالء دنیا پر از دین گردد، قدرت ھا آرام می شود ولی اگر دین نبود قدرت مثل
یک حیوان ستیز می کند که نام آن سادیسم دین است. 

دین کارش این است که نمی گذارد آنکه پنجه اش قوی است به ُرخ مظلوم فرود آید. اگر دین باشد و قوی ھم
باشد بعد از آن وجدان انسانیت و درستی نیز خواھد آمد، و اال اگر دین ضعیف بود وجدان ھم در یک گوشه ای کز
می کند. اینکه می بینید اکثر مردم نه به پدر و مادر نه به فامیلشان رحم می کنند این ھا ظاھراً دین دارند اما فقط

ظاھر دین است. کل دنیا نیاز به دین دارند تا بتوانند خودشان را تنظیم کنند.  
اکنون بر آن شدیم که پیرامون اصل دین و واژة دین اندکی به تحقیق بپردازیم. 

لغت دین چیست؟ 
1-    دین را در زبان اوستا دئنا گویند. گاه می گویند فالن کس دین دارد، اگر این واژه را بشکافند به معنی «سنا»

می باشد. سنا غیر از سپاس است، سپاس شرطی است و سنا البشرط است، سنا ذکر یار است. 
2-    در زبان سانسکریت، دین را نام فرشته ای دانند. 

3-    گاه مجموعة قراردادی که انسان باید برآن عمل کند. 
4-    گاه دین به معنی انقیاد و گردن به فرمان نھادن است. 

5-    گاه دین به معنی جزاست (کما تدین تدان) چنان که به جای بیاوری من ھم به جای می آورم. 
6-    دین به معنی حساب است، یعنی روز قیامت به حساب ھا رسیدگی می شود. 

7-    و معنی دیگر دین کمال است، «و رضیُت لکم االسالم دینا» یعنی دین شما را کامل نمودیم. 
8-    در جای دیگر دارند که «دین» یعنی آنچه از درون جوشد نه اوامر و نواھی که از خارج به آن فرد ضربه زنند. 



9-    آنچه برای او سند است و الزام انجام دارد دین است. 
10-    دین قراردادی است که با جانش با خدایش بسته است نه یک فرع در کنار زندگی انسان! 

11-    معنی دیگر دین یعنی پذیرای فرمان حق بودن و انجام خواستة موال. 
12-    دین یعنی آنچه ھم اراده اش و عملش و بودنش او را آرامش می دھد. 

13-    دین یعنی آنچه آدمی انجام دھد و اضطرابش شسته شود. 
در رسالة آل عمران بارقه یک صفحه 62 استاد می فرمایند: دین یعنی چکیدة توحید، دین یعنی عصارة احدیت و

شھد الوھیت، پس دین در حقیقت ھمان الوھیت و وحدانیت است. 
دین و طریقت چه زمان چھره پیدا کرد؟  

مارکس مولر که زبان شناس، خاور شناس و اسطوره شناس آلمانی بود گوید: زمانی که بشر از مادر متولد شد
به توحید متوجه نبود و طبعاً به دین ھم توجه نمی کرد.  

مولر گوید: قبل از پیدایش آتش، دین نبود، از زمان آتش به بعد توحید و دین پیدا شده است! 
اما فیلسوف متأله استاد سید علی موسوی می فرمایند: ما دالیلی داریم که ھمین دین که از آن سخن است
قبل از پیدایش آتش ھم بوده است. آری ما قبول داریم که آن ھا مشرک بوده اند ولی ریشة توحید و دین از عصر
حجر یا عصر آتش به بعد نیست، قبل از عصر حجر که عصر کشاورزی باشد، قبل از کشاورزی عصر گیاه شناسی
و پیش از آن که عصر نیازشناسی از درخت ھا و گیاھان بوده است، ھمان جا وقتی می خواستند به سوی گیاھی
بروند با یک ذکر می رفتند! یعنی ھمین که می خواستند بروند گیاھی را از زمین بچینند با اعتقاد و با اطمینان
می رفتند. ھمان اعتقاد اسمش توحید است، اسمش دین است که یقیناً پیامبرانی ھم در بین آن ملت و مردم

بوده است. 
جھان آتش، کشف آتش، جھان کشاورزی، جھان گاو آھن، جھان شیار و زمین کندن و دوران غار و مغاره ھا ھمه
رابطه  ای بین خود و خدایشان داشتند، اسم ھمین را توحید و دین گذاشته اند، چرا رابطه ای بین خود و خدا

داشتند؟ تا تسلی بخش شان باشد. 
Paternuster ارتباط با خدا از طریق خواندن آوازھای جمعی، تالوت دعاھایی مانند کھن ترین ادعیه ھا مثل

(پاترنوستر) که یک ذکری بود که معنی اش با آن زبان و واژه ھای خودشان بود!  
معظم له تأکید می فرمایند: شما فکر می کنید دین ھمین است که االن می گوئیم: بسم  ا... الرحمن الرحیم –

الحمدل... رب العالمین؟ ھمین را بگوییم ما دیگر دین را گرفتیم؟! قبل از ما کسی با خدا کاری نداشته؟  
خیر، اینگونه نیست بلکه این ذکرھا از صدھا میلیارد سال پیش تاکنون بوده ھمین ذکر پاترنوستر یعنی پدر ما! این

ذکر ربط و تسلّی آن ھا بوده است! 
ذکر دوم، کردو (K?rdow) یعنی توکل بر خدا باید کرد. 

سوم دعای Aveh Maria ھرگاه می خواستند با خدا مرتبط شوند این ذکر را که یک صنم توحیدی بوده
می خواندند! 

چھارم کروسیس! این تسبیح دسته جمعی بوده و بر آنند که دعای رسمی کلیساھا از ھمین قاعده ھا پیدا شده
است. 

اصالً چرا ذکر بگویند و چرا به توحید نزدیک شوند؟ 
عده ای طبق آئین و آواھای خود بر آن بودند که باید معبود حقیقی را ستایش کرد و عده ای چون مارکس مولر و
دیگران بر آن بودند که از ابتدای خلقت دینی وجود نداشته و بعدھا پیدا شده و ھدفشان این است که مردمان را
از ربط با حضرت اله برانند و جلوی این کارھا و امور دینی و مذھبی را بگیرند. این گروه مردم را متفرق و تشویق
به ضد الوھیت می کردند مردم را به ستاره شناسی توجه می دادند به انواع الھه ھای مجرد یعنی به ارواح مردم را

توجه می دادند. 
ھمة این امور قبل از ظھور دین اسالم بسیار به چشم می خورد اما وقتی که اسالم آمد، چون دین اسالم اعوجاج
و ناراستی نداشت، فرقه ھا و کیش ھا و آئین ھای مختلف و صنم پرستی ھا کم رنگ شدند! فتیشی ھا، ماناھا و

اصنام  و ... جای خود را به دین اسالم دادند! 
آری، مارکس مولر می گفت: دین پس از عصر آتش ظھور پیدا کرد. اما معظم له طی تحقیقاتی ناب، که اندکی از
آن بیان شد، فرمودند: دین از زمان آدم صفی ا... بوده است. دین در حقیقت وابسته به توحید و ھمان احدیت



است و از زمانی که احدیت و توحید بود، دین ھم بود ولی این دین آنگاه کامل شد که وجود نازنین رسول ا...(ص)
و موالنا علی(ع) آمد. ھمان طور که در آیة چھارم از سورة مبارکة مائده آمده است: «الیوم اکملُت لکم دینکم و
اَتممُت علیکم نعمتی» یعنی نوح آمد، ابراھیم آمد، ھمة پیامبران پیشین آمدند دین را آوردند، حدود را آوردند اما
ھمه ناقص بود. آنان آمدند تا دین را به وجود نازنین رسول ا...(ص) منتھی کنند، یعنی در دین احمدی ھمة این ھا
کامل شد! و به نھایت خود رسید، چرا که آورندة دین ھر چقدر قوی تر باشد پیام ھای او ھم قوی تر است و اما

امروز نیز با والیت موالنا علی (ع) دین تکمیل شده است! 
 


