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ای بحث در بزرگترین حق خداوند بر انسان بود، یعنی عبادت و پرستش خداوند. البته اینکه این پرستش چه ویژگی

ت. نکاتی در مورد عبادت بمان کردی  که اساسا  حقمقت عبادت چمست. عبادت باید داشتته باشد، را بعدا  خوایم  گ  

تکوینی که انستان یاانند ستایر مودودات دارد که عبارت است اا اینکه انسان تکوینا  تحت ارادو و مرمان ال ی در   

 کند، این خودش یک نوع سر سپردگی و خضوع تکوینی است. نظام علّی و معلولی اندگی می

دید. این را ی  توضمح که اینجا منظور استت، عبادت ترتریعی استت. عبادتی که با اختمار و ارادو انجام می    عبادتی

دادی  که حقمقت آن عبادتی که انسان به عنوان بزرگترین حق خداوند باید داشته باشد چمست. بعد اا این، رسمدی  به 

 عبادت چمست؟ت کند؟ ملس ه پرستش و چرایی عبادت. چرا انسان باید عباد

ای را توضتمح دیم  تا این چرایی و ملست ه پرستش معلوم شود. خه ه مقدمه این بود که به رور   گ تم  باید مقدمه

کلی کاال یر مودودی در معلمت یامتن استتتعداد آن مودود استتت  ما برای یاه مودودات این عال  کاال ت تتویر  

ه معلمت برستد و در این مسمر باشد، کام  شدو یا در مسمر کاال  یای او بکنم . یر مودودی که استتعدادیا و ووو می

کند. عرض کردی  بر ربق استت. بر این استاب به ستران انستان آمدی  که کاال انسان به چه چمزی تحقق پمدا می    

. تتعریف مهس ه بزرگ مانند ابن سمنا و مه درا، کاال ودودی انسان به معلمت یامتن استعدادیای درونی انسان اس

اند و اینجا آغاا اختهف بمن  احب نظران و اندیراندان است. مادیون که استعدادیای انسانی را به درستی نرناخته

یای حسی یا برخورداری عاومی اا موایب اند، معلمت استتعدادیای انستانی را در برآوردو شدن ل ت  کرتف نکردو 

 اند که اا دنما و یاه تاایهت ربمعی واند، در این دیدوش گرمتهای راو امراط را در پمربمعی یا در نطقه مقاب  که عدو

 مادی چر  بپوشد و  رما  به ریاضت و روحانمت رو بماورد. 
 ادامه مقدمه

تواند منرائی برای یر دو راو غلط است  ما ناچاری  اا این بحث خملی مجا  و خه ه  عبور کنم  اما این بحث می

 تر در آن یست.وابلمت بحث گستردومرد. این منظر و ااویه یک منظری است که مطالعه و بررسی شاا ورار گ

باستان ، یک مرحله به واوعمت و حقمقت کاال انسانی نزدیک شدند اما آن ی  چه بسا این یونان مهست ه و حکاای  

 در بُعد حکات نظری گویندکند. به نظر آن ا کاال انسان به رشد عقهنی انسان است. میمق تد و یدف را تمممن نای 

اینکه انسان یک دریامت کلی اا مجاوع یستی داشته باشد، شناخت و معرمت بمرتر به نظام یستی داشته باشد، این 

معتقد بودند که  ی  کاال انسانی است. رشد عقهنی اا حمث حکات نظری مودب کاال است. در بُعد حکات عالی

ستلطه پمدا کند، کاال پمدا کردو استت. ل ا به نظر آن ا م داا انسان    اگر عق  کستی بر یاه غرائز و ووای درونی او 



کام  مملسوف و حکم  است. البته حکم  ی  اا د ت حکات نظری و ی  اا حمث حکات عالی. کسی که به حدی 

ر و ترشد عقلی کردو که یک دریامت کلی اا نظام یستی پمدا کردو است، ربمعتا  یرچه این بمرتر رشد کند، دریامت ب 

تر است و یر چه سلطه عق  بر غرائز ن سانی و نمرویای بارنی و درونی تری اا نظام یستی داشته باشد، کام واوعی

 تر است. بمرتر باشد، کام 

یای دینی و آیات این حرف و این ستنن البته نادرستت نمست اما شاید یاه حقمقت نباشد. اا موضا اسهم و آمواو  

ت وطعا  انستان ی  در بُعد نظری و ی  در بُعد عالی استعدادیایی دارد که کاال او در معلمت  ورآنی و روایات ای  بم

وده داما کاال نظری و عالی انسان، ورب الی اهلل است. در بُعد نظری و عالی، یر دو  تن این استتعدادیا است. یام

ه عث فی االمیین رسوالً منهم یتلوا علیهو الذی ب»باید استتعدادیای انستان معلمت پمدا کند. این مضتاون آیه شری ه    

که استاسا  بعتت انبما برای این بود که آیات ال ی را برای مردم تهوت   1«آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة

 کنند تا آن ا را تزکمه کند و به آن ا کتاب و حکات بمامواد. این اشارو به یامن دو بُعد نظری و عالی انسان دارد. 

که اا نظر معرمت، اا اول اندگی تا آخر اندگی یمچ حرکت و رشتدی ندارد، معلوم است که استعداد او خا    کستی 

خوردو است. من یک داله به شاا بگوی  تا باالترین انگمزو برای یاه شاا شود برای حرکت و تحر  برای مطالعه 

داری  دو روا مؤمن یکسان نمست، یعنی کام  نردو و دانستتن. دانستن  ما باید برای خود  ما م   باشد. اینکه روایت  

ل یای ما بمرتر شود، کااکنم ؟ یر چه دانستهگ رانم ؟ چرا مطالعه نایمان را به بمکاری و بطالت میاست. چرا ووت

نظری به معلمت رسمدو است. شاا حساب کنمد ذین این برر که اینقدر وابلمت  ما اا د ت ما بمرتتر شتدو و استعداد  

گوی  . من نایبمرتر عل  پمداکندیا در آن بریزید باا ی  ظرممت این را دارد که د، شاا یر چه ارهعات و دانستنیدار

. اساسا  ما چه کسی یستم ؟ خدا کمست؟ را در آن بزنم . آنچه م   است این است که بدانم مقط علوم و ا طهحات 

خوایم  بروی ؟ آیا معرمت ما به خودمان و به خدا و ای ؟ کجا میوکاررابطه ما با خدا چگونه است؟ ما در این دنما چه

به یستتی، نسبت به گ شته تیممر کردو یا نه؟ اگر تیممر نکردو و یاان معرمت سال گ شته را داشتم ، بدانم  که دردا  

 یای ما به معلمت نرسمدو است.ای  و کاالی در کار نبودو و وووادو

ر انسان اگ کند.اش را دو برابر کند تهش میبرای اینکه سترمایه  و مادیات اراش دارد،و پول و ره کستی که برای ا 

 یا را اا دستکند، وطعا  یمچ ووت حاضر نمست که مر تیای او را اضتامه می بداند که معرمت به این معنا سترمایه 

ا روح و کند امآن را حس نای بمند  این معلمت یامتن استعداد است که یمچ کسیدید. این رشدی است که کسی نای

                                                 
 .2. الجمعة: 1



یای کاال و تروی را اا دیم   مر تیا را اا دست میمر ت داری ما رود. و مکر ما باال و باالتر می دان ما و میز

 دیم . دست می

ت ی را به معلمیای انساناستعدادیای انسانی و ووو است. در بُعد عالی پرستش و عبادت،در بُعد عالی ی  یامن رور 

که در آیه شری ه به آن اشارو شدو، یک وده دامعی دارد که  -یعنی کاال نظری و کاالی عالی  -رساند. این دو می

شود  ورب به خدا با این دو بال تحقق کنند. ورب با کاال نظری و عالی حا   میتعبمر می« ورب الی اهلل»به آن اا 

شود بلکه بُعد به یاراو دارد. درست است که کاال عالی رب نایکند. کاال نظری به تن ایی نه تن ا مودب وپمدا می

آورد. این دو با ی  انسان را به خدا شتود اما ورب آن مملماتری است و پرواا و او  برای انسان نای مودب بُعد نای

ادت بر انسان عبای دز پرستش ندارد. اگر حق اهلل االکبر خواید به کاال برسد، چاروکند. اگر انستانی می نزدیک می

انی یای انسبرای این است که استعدادیا و ووو ، بلکهاست، این عبادت نه اا این باب است که او نماا به عبادت دارد

انسان را شکوما کند و به معلمت برساند. گ تم  که وطعا  منظور اا این استعدادیا، استعدادیای حموانی نمست. ملس ه و 

توان ح  کرد که عبادت در واوا مودب شتتکوما شتتدن و به معلمت رستتمدن میپاستت  ن چرایی عبادت را تن ا با ای

 یای انسانی است. ما باید برای این د ت عبادت کنم  و در کنار آن کاال نظری را ی  تح م  کنم . استعدادیا و ووو

رساند و اینکه چرا این مودب کاال استت، این خودش بحث مبسوط دارد  ولی تن ا چمزی که انسان را به کاال می 

خوایی در برر مطری کند، یامن است. اینجا یک نکته م ای است که اساب کاالیای او را به معلمت نزدیک میووو

ن نماا به توضتمح بمرتر دارد که نن شا  اهلل دلسه آیندو  کنند. اییا مطرتا  کاال را تعقمب میاستت  یعنی یاه انستان  

 عرض خوایم  کرد. 

 
                          


