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  د  
ّبسم  اهللا الرحمن الرحيم ّ لله رب العالمين، و صلي اهللا عليه جميع انبياء اهللا و رسله، سيما الحمد. ّ ّ ّّ ِ

ّو خاتمهم محمد و آله الطاهرينأشرفهم  ّالذين اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، السيما ، ّ ً ّ ّ َّ
ّعلي عباداهللا الصالحينّنةاهللا علی اعدائهم والسالم علينا و ّبقية اهللا االعظم، و لع ٰ .  

  ،کنـد به دستورات دینـی عمـل مـی    معاد  وأبا اعتقاد به مبد زندگی و اعمال و رفتار کسی که      
          بـه قـانون عمـل     هنگـامی  انهـ تو   اعتقاد نـدارد  و معادأاعمال و رفتار کسی که به مبدبا زندگی و    

که یـک   ، آدم دیندار.کند، آسمان تا زمین فرق می     ببیند و قانون را ناظر خود     یس پل که ،کندمی
   .زندنمی  در هیچ جاي خلوتی هم دست به خالف،کندس مخفی در درون خود احساس میپلی

ا اگـر حـساب معـاد و زنـدگی پـس از       ؛ستدنیابراي تازه این تأثیر مثبت دین و دینداري          امـ 
بـراي توشـه     بـه دیـن  وقت نیـاز   آن؛ی در کار باشدیز پس امروز فردا و امرگ هم در میان باشد    

           از دیـن  گیـري زیرا انسان ممکن اسـت بـدون بهـره    ؛شود آن دنیا بیشتر نمایان می جهتبرگرفتن  
  بـاري بـه   ،هـاي زنـدگی  با برآورده شدن حـد اقـلّ نیاز    دنیوي رايهزندگی چند روز ،و شریعت 

یا الاقل احتمـال   والعقلی یا مطمئن است  که هر انسان سلیمجاآن  از اما؛دبه پایان رسان   جهت هر
و مـرگ مـساوي بـا      پایـان هـستی او  ،ي انـسان وشود پایان زنـدگی دنیـ  که نمی  ،دهدی می یعقال

 ،هـست پس این زندگانی دنیـوي    بلکه زندگی دیگري در    ؛ستی و نابودي او از هر جهت باشد       نی
یابـد  مـی در ؛سـت  زنـدگی در ایـن دنیا     يهثمر وتابع   ،آن دنیا  رکسی د  که چگونگی زندگی هر   

   . سخت نیازمند است،او را از هر جهت به سعادت برساند که ، کاملیيه به یک برنامکه
 ،بیهـوده نیـست  در انـسان  هم هیچ میلی  و  در ما میل به جاودانگی و خلود هست؛     که  و از این    

               ؛تـی در خـارج از انـسان بـراي ارضـاي آن وجـود دارد             یکه واقع   این است  يههر میلی نشان   بلکه
قـدر هـم از     هـر ،دنیـا انـسان در  کـه  از ایـن  نیـست؛ و   هم چند سـالی بـیش     زندگی در این دنیا     و  

شـود  مـی  معلـوم  ،کنـد غربت مـی    و  باز احساس ناراحتی   ،مواهب زندگی دنیوي برخوردار باشد    
            زنـدگی سـرمدي اسـت    کـه در آن  ی وجـود دارد   یپس این زندگی دنیـا    که زندگی دیگري در     

     . عمل بپوشانديهنیازهایش جام  وها خواستيهجا به همآن تواند درانسان می و



 

 ٥

   گرنه این روز دراز دهر را فرداستی    روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی
انبیـا از طـرف   سـتورات کامـل   ین یعنی داین تنها ده  ک،تجربه نشان داده است که   جاو از آن    

 ؛ادت کامل در دنیا و آخـرت برسـاند   تواند انسان را به سع    که می  ،آفریدگار جهان و انسان است    
  .مند استنیاز کامالًبه دین و دینداري و پیروي از دستورات انبیا   که انسان،شودمعلوم می

 مـادي تمـدن بـشري    يه جنبـ . معنوي مادي و:فرهنگ بشري دو جنبه داردتمدن و    ،از طرفی   
              ؛ اسـت تـا بـه امـروز رسـیده     ، که روز بـه روز پیـشرفت کـرده        ،همان صنعت و فنون بشري است     

  و ؛ مرهـون تعلیمـات انبیاسـت      ،اسـت هکـه روابـط انـسانی انـسان         معنوي تمدن بـشر    يهولی جنب 
 ،روایـن از .ابـد ی مـادي آن رشـد مـی   يهکـه جنبـ   ، اسـت  معنـوي تمـدن  يهو جنبـ  پرتـ  در ٰ◌حتّی

یـا اقتـصاد یـا     یـا نـژاد    محـیط يهپرداختـ  تمـدن را سـاخته و    تـاریخ و  برخالف پندار بعضی کـه      
نبیـا سـاخته شـده    به دسـت ا  تمدن و  تاریخ ،چیز هر  بیش از  :گفت  باید ،انددانسته ...یا قهرمانان و 

  .ندابودههی و فرستادگان اال انبیا ،سازندگان اصلی تاریخ و قهرمانان است و
هـا   کـه از ده ،نـشان داد ـ  امـروز بـشري    يههـاي جامعـ  رنج  وها ناراحتی،هاتوجه به نابسامانی  

از  کـه تـا کنـون        ، و غیـره    کمونیـسم  ، سوسیالیـسم  ، کاپیتالیـسم  چون هم شر مغز ب  يهیدیمکتب زا 
                اسـی  سیاقتـصادي،  بـراي حـلّ مـسائل     هـاي بـشري     نظـران و مکتـب    طرف دانشمندان و صـاحب    

جـامعی کـه    وی ینهـا انـد راه حـلّ   نتوانـسته در عمـل  کـدام   هیچ ،اجتماعی بشر ارائه شده است    و  
 ، اجتمـاعی ، خـانوادگی ، مـسائل فـردي  يهنند و جواب همـ  اقشار جامعه را تأمین ک     يهمنافع هم 
یگانه راه  که   کنند کم کم باور می    ،مردم دارند  ،روایناز   . ارائه نمایند مردم را بدهند...سیاسی و

ط        يهکـه بـه وسـیل      ،از مکتبی است    پیروي ،کمال ی و یرها آفریـدگار و پروردگـار جهـان توسـ 
ین مقـدس  یـ چـون آ اي هم نشده آن هم دین کامل و تحریف      ،ده است ش بران براي بشر ارائه   پیام

    . نه هرچه به عنوان دین ارائه شده و وجود دارد،اسالم
   .شود و نبوت خاصه ارائه مینبوت عامه : بخشدواین کتاب در   
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