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  شهد اهللا انه ال اله اال هو و المالئكة و اولوا العلم قائما بالقسط
  18/ آل عمران 

 .زانيو السماء رفعها و وضع الم
   7/ الرحمن 

  » و ما خلقنا السموات و االرض و ما بينهما اال بالحق « 
   85/ الحجر  

  » من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه « 
   255 / هالبقر 

  » و وجدوا ما عملوا حاضرا « 
   29/ الكهف  

   .ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا ال نضيع اجر من احسن عمال« 
   30/ الكهف  
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  يباسمه تعال 
  
  

  دمه مق

  عصر ما از نظر ديني و مذهبي
. ان است عصر اضطراب و دودلي و بحر-  خصوصا براي طبقه جوان - عصر ما از نظر ديني و مذهبي 

يك سلسله ترديدها و سؤالها بوجود آورده و سؤاالت كهنه و فراموش شده را نيز ، مقتضيات عصر و زمان
  . از نو مطرح ساخته است

  ؟  كه گاهي به حد افراط ميرسد متأسف و ناراحت بود-آيا بايد از اين شك و ترديدها و پرس وجودها 
مقدمه ، و اضطراب، مقدمه وصول، پرسش، دمه يقينمق، شك. گونه ناراحتي ندارد به عقيده من هيچ

اسالم كه اينهمه . معبر خوب و الزمي است هر چند منزل و توقفگاه نامناسبي است، شك. آرامش است
جهل و شك و ترديد است و ، بطور ضمني ميفهماند كه حالت اوليه بشر، دعوت به تفكر و ايقان ميكند

  . زل ايقان و اطمينان برسدبا تفكر و انديشه صحيح بايد به سر من
  : يكي از حكما ميگويد

  
  . " فائده گفتار ما را همين بس كه تو را به شك و ترديد مياندازد تا در جستجوي تحقيق و ايقان برآئي "
  

ولي آيا به مرحله ، حيوان شك نميكند. اما هر آرامشي بر اين نا آرامي ترجيح ندارد، نا آرامي است، شك
  آرامش پائين ، آن نوع آرامش! ؟سيده استايمان و ايقان ر

 ١٣
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  . بر خالف آرامش اهل ايقان كه باالي شك است، شك است
از منزل شك و ترديد گذاشته اند تا به مقصد ، ديگر اهل ايقان، بگذريم از افراد معدود مؤيد من عند اهللا

انحطاط و انحراف زماني پس صرف اينكه عصر ما عصر شك است نبايد دليل بر . اند ايمان و ايقان رسيده
از آرامشهاي ساده لوحانهاي كه بسيار ديده ميشود پائين تر ، مسلما اين نوع از شك. ما تلقي شود

  . نيست
و يا شكوك ، او را به سوي تحقيق نراند، آنچه ميتواند مايه تأسف باشد اين است كه شك يك فرد

  . تماع در اين زمينه بوده باشندافرادي را بر نيانگيزد كه پاسخگوي نيازهاي اج، اجتماعي
  

تنها چيزي كه در ، ام مقاله يا كتاب نوشته، اين بنده از حدود بيست سال پيش كه قلم به دست گرفته
ؤاالتي است كه در زمينه سپاسخگوئي به حل مشكالت وام  هايم آن را هدف قرار داده همه نوشته

  . مسائل اسالمي در عصر ما مطرح است
. برخي فقهي و برخي تاريخي است، برخي اخالقي، برخي اجتماعي، برخي فلسفي، بندههاي اين  نوشته

هدف كلي از همه اينها يك چيز بوده و ، ها كامال با يكديگر مغاير است با اينكه موضوعات اين نوشته
  . بس

و ، واژگونه شده است، حقايق اين دين تدريجا در نظر مردم. دين مقدس اسالم يك دين ناشناخته است
اين دين مقدس در . تعليمات غلطي است كه به اين نام داده ميشود، علت اساسي گريز گروهي از مردم

حال حاضر بيش از هر چيز ديگر از ناحيه برخي از كساني كه مدعي حمايت از آن هستند ضربه و 
ير بسياري از ، و قصور يا تقص عوامل مرئي و نامرئيش از يك طرفهجوم استعمار غربي با. صدمه ميبيند

هاي  هاي اسالمي در زمينه سبب شده كه انديشه، مدعيان حمايت از اسالم در اين عصر از طرف ديگر
بدين سبب اين بنده وظيفه خود ديده . مورد هجوم و حمله قرار گيرد، از اصول گرفته تا فروع، مختلف

  . است كه در حدود توانايي در اين ميدان انجام وظيفه نمايد
وضع نامطلوبي ، انتشارات مذهبي ما از نظر نظم، ام هاي خود يادآور شده  در برخي از نوشتههمچنانكه

هاي مفيد و  آثار و نوشته، هائي كه اساسا مضر و مايه بي آبروئي است بگذريم از آثار و نوشته. دارد
رتها صورت يعني بر اساس محاسبه احتياجات و درجه بندي ضرو، سودمند ما نيز با برآورد قبلي نيست

بسي مسائل ، كند نويسد و منتشر مي فيد ميداند ميمهر كسي به سليقه خود آنچه را ، نگرفته است
  ضروري و الزم كه يك كتاب هم در باره آنها نوشته نشده است و بسي موضوعات كه بيش از حد 

 ١٤
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  . الزم كتابهائي در باره آنها نوشته شده است و هي پشت سر هم نوشته ميشود
هر كسي به سليقه خود هر چه ، مانند كشوري هستيم كه اقتصادش پايه اجتماعي ندارد، ن نظراز اي

آنها را رهبري كند و ، بدون آنكه يك نيروي حسابگر، ميخواهد توليد ميكند و يا از خارج وارد مينمايد
  به . وردتحت كنترل در آ، ميزان توليد كاال يا وارد كردن كاال را بر طبق احتياجات ضروري كشور

بديهي است كه در چنين وضعي برخي .  سپرده شده است" تصادف "عبارت ديگر همه چيز به دست 
كاالها بيش از حد لزوم و تقاضا عرضه ميشود و بي مصرف ميماند و برخي كاالها به هيچ وجه در بازار 

  . يافت نميشود
همكاري و همفكري گروهي از اهل هسته اولي اين كار اصالحي را . ساده است؟ اينكه راه عالج چيست

  . تأليف و تصنيف و مطالعه ميتواند بوجود آورد
كنيم تنها راه  چنان شيفته و عاشق سليقه خود هستيم كه هر كدام فكر مي ولي متأسفانه غالبا ما آن

 ،ام اين پيشنهاد را عرضه كرده، من گاهي به برخي از اهل تأليف. صحيح همان است كه خود ما يافتهايم
  . اند رنجيده و اين را نوعي تخطئه سليقه خود تلقي كرده، اما آنها به جاي استقبال

اين بنده هرگز مدعي نيست كه موضوعاتي كه خودش انتخاب كرده و درباره آنها قلمفرسائي كرده است 
تنها چيزي كه ادعا دارد اين است كه به حسب تشخيص خودش از اين ، الزم ترين موضوعات بوده است

 كند و حتي " عقده گشائي "تجاوز نكرده كه تا حدي كه برايش مقدور است در مسائل اسالمي ، صلا
باري ، فرضا نميتواند جلوي انحرافات عملي را بگيرد، االمكان حقايق اسالمي را آنچنانكه هست ارائه دهد

الفان اسالم است حتي االمكان با انحرافات فكري مبارزه نمايد و مخصوصا مسائلي را كه دستاويز مخ
  .  رعايت كرده است-  را ال اقل به تشخيص خود " اال هم فاالهم "و در اين جهت ، روشن كند

قسمت زيادي از وقت خود را صرف مسائل اسالمي مربوط به زن و حقوق زن ، در سه چهار سال اخير
صورت كتاب منتشر بسياري از آنها به صورت سلسله مقاالت در برخي جرائد و مجالت و يا به ، كردم
  . شد

تنها اين نيست كه عمال انحرافاتي ، از اينرو وقت خودم را صرف اين كار كردم كه احساس كردم جريان
و در ، در سر كالس مدارس، جريان اين است كه گروهي در سخنرانيها، در اين زمينه پديد آمده است

يف زن به صورت غلطي طرح ميكنند و به نظر اسالم را درباره حقوق و حدود وظا، كتابها و مقاالت خود
 همانها را وسيله تبليغ عليه اسالم قرار ميدهند و " خود ميكشي و خود تعزيه ميخواني "مصداق 

  متأسفانه توده 

 ١٥
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 مانند بسياري از موضوعات ديگر به هيچوجه آشنا -اجتماع مسلمان ما با منطق اسالم در اين موضوعات 
اين بود كه . اند بدبين ساخته، راد زيادي را اعم از زن و مرد نسبت به اسالملهذا با كمال تأسف اف. نيست

الزم دانستم منطق اسالم را در اين زمينه روشن كنم تا بدانند نه تنها نتوان ايرادي بر منطق اسالم 
بلكه منطق مستدل و پوالدين اسالم در باره زن و حقوق زن و حدود و وظائف زن بهترين دليل ، گرفت

  .  اصالت و حقانيت و جنبه فوق بشري آن استبر

   به مطالب کتابينگاه
مطالب اين كتاب تدوين يافته و تفصيل داده شده چند ، همچنانكه در مقدمه چاپ اول يادآور شدم

البته آنچه به صورت سخنراني . سخنراني است كه در مؤسسه اسالمي حسينيه ارشاد ايراد شده است
 قابل چاپ شدن نيست مگر اينكه از نو دستكاري -نيهاي من اينچنين است ايراد ميشود الاقل سخنرا

به عالوه وقتي كه بنا است چاپ شود نميتوان به مطالبي كه به صورت سخنراني ادا شده قناعت . شود
، مجددا بحث را مورد مطالعه قرار دادم و مطالب ه هم در چاپ اول و هم در چاپ دوماين بود ك. كرد

  .  افزودمزيادي بر اصل
به عالوه اصالحاتي لفظي و تغييراتي از ، در چاپ دوم در حدود يك پنجم بر مطالب چاپ اول افزوده شد

اي  از اينرو اين كتاب در اين چاپ با چهره نسبتا تغيير يافته. لحاظ نظم و ترتيب مطالب به عمل آمد
  . ميشودمنتشر

 هيچ،  است" انتخاب شده "مباحثي ، ست كه همه آنچه در باره مباحث اين كتاب ميتوانم بگويم اين ا
اينها مسائلي است كه فراوان از طرف . يك بطور تصادف و به موجب علل اتفاقي طرح نشده است

آنچه در اين كتاب آوردهام در . با من در ميان گذاشته ميشود، بالخصوص طبقه جوان، گروههاي مختلف
. كرر در اين زمينه از من پرسشهائي كرده و ميكنندحقيقت يك پاسخ عمومي است به همه كساني كه م

  . فراواني پرسشها در حدي است كه الزم آمد پاسخ عمومي تهيه شود
بديهي است كه از جنبه نقلي به آيات كريمه . هم جنبه نقلي دارد و هم جنبه عقلي، مباحث طرح شده

اما از .  استناد شده است)ليه و عليهمصلوات اهللا ع(قرآن و روايات مأثوره از رسول اكرم و ائمه اطهار 
ولي نظر به اينكه مشرب استداللي . كالمي و فلسفي: جنبه عقلي به دو گونه ممكن بود بحث شود

مشرب حكماي اسالمي را صحيح و متقن ، متكلمين را در اينگونه مسائل صحيح نميدانم و بر عكس
  البته هر جا كه مقتضي . حكما استفاده كردمميدانم از سبك متكلمين بطور كلي پرهيز كردم و از سبك 
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بوده به مشرب اهل كالم و احيانا به برخي مشربهاي ديگر از قبيل مشرب اهل حديث و مشرب اصحاب 
  . حس نيز اشاره كردهام

 باز " عدل "اهل فن ميدانند كه حكماي اسالمي بر خالف متكلمين در الهيات بابي تحت عنوان 
از اينرو اين بحث .  را در باره اين مسأله از البالي ساير مباحث بايد بدست آوردعقايد حكما. نكردهاند

  . براي من خالي از دشواري نبود
 عدل "من تا كنون در ميان آثار حكما به رساله يا مقاله يا فصلي برخورد نكردهام كه مستقيما مسأله 

 "اين النديم در . ث كرده باشند را طرح كرده باشند و به سبك حكيمانه در اين موضوع بح"الهي 
  . " يعقوب بن اسحاق كندي رسالهاي در عدل الهي نوشته است ":  مينويسد"الفهرست 

و هم نميدانم كه آن را به سبك حكيمانه نوشته است ؟ من نميدانم اين رساله اكنون موجود است يا نه
هاي خود به سبك  ي در نوشتهبرخي از حكما مانند خواجه نصير الدين طوس. يا به شيوه متكلمانه

اما اگر آراء حكمي آنها را مالك قرار دهيم بايد بگوئيم غرضشان بيان ، متكلمان وارد و خارج شدهاند
  . اقناعي و خطابي بوده و نه برهاني

اقدم حكماي اسالمي است و چون از ، يعقوب بن اسحاق كندي كه ابن النديم از كتابي از او ياد ميكند
بعيد است كه الكندي به شيوه متكلمان بحث كرده .  معروف است" فيلسوف العرب " به نژاد عرب است

  . علي القاعده به شيوه حكما وارد و خارج شده است، باشد
ابوعلي بن سينا رساله كوچكي در اين ، اخيرا از يكي از فضالي عاليقدر شنيدم كه شيخ فالسفه اسالم

، سؤالي بوده است كه از آن حكيم در اين مسأله شده استموضوع نوشته است و اين رساله در پاسخ 
  . ولي متأسفانه اين بنده هنوز به آن رساله يا مقاله دست نيافته است

بحث در عدل ، متكلمان به علل خاص مذهبي و تاريخي، علي رغم كوتاهي حكما در طرح اين مسأله
آنچنان اصالت يافته كه گروهها با اين بحث عدل در كالم . اند الهي را سرلوحه مباحث خود قرار داده

  . اصل مشخص شدند
  

  جبر و اختيار 
  

در ميان بحثهاي . از نيمه قرن اول هجري آغاز شد، بحثهاي كالمي آنچنانكه از تواريخ استفاده ميشود
يك مسأله ، مسأله جبر و اختيار در درجه اول. بحث جبر و اختيار است، كالمي ظاهرا از همه قديمتر

   است و در درجه دوم يك مسأله انساني
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؟ انسان است كه آيا مختار است يا مجبور، از آن جهت كه به هر حال موضوع بحث. الهي و يا طبيعي
و از آن جهت كه طرف ديگر مسأله خدا يا طبيعت است كه آيا اراده و مشيت و ، مسأله اي انساني است

انسان را آزاد گذاشته و يا مجبور كرده ، لي طبيعتقضا و قدر الهي و يا عوامل جبري و نظام علت و معلو
و چون به هر حال مسألهاي انساني است و با سرنوشت انسان سر و ، مسأله الهي و يا طبيعي است؟ است

شايد انساني يافت نشود كه اندك مايه تفكر علمي و فلسفي در او باشد و اين مسأله برايش ، كار دارد
عهاي يافت نميشود كه وارد مرحلهاي از مراحل تفكر شده باشد و اين همچنانكه جام، طرح نشده باشد

  . مسأله را براي خود طرح نكرده باشد
زود و سريع وارد مرحله تفكر علمي شد خواه ناخواه در رديف اولين ، جامعه اسالمي كه به علل بسياري

ف علت طرح سريع اين ضرورتي نيست كه ما براي كش. مسائلي كه طرح كرد مسأله جبر و اختيار بود
بسيار طبيعي بود، ، طرح اين مسأله در جهان اسالم. دنبال عوامل ديگر برويم، مسأله در قرن اول هجري

  . اي توجهي به اين مسأله نشده است اگر طرح نشده بود جاي اين سؤال بود كه چگونه در چنين جامعه
 ما مسلمانان است به مسائل مربوط به جامعه اسالمي يك جامعه مذهبي بود و در قرآن كه كتاب ديني

توجه عميق مسلمين به تدبر و . و پاداشها و كيفرها زياد برميخوريم، و قضا و قدر الهي، جبر و اختيار
خواه ناخواه منجر به بحث در جبر و اختيار ، كه خود قرآن صالي آن را داده است، تفكر در آيات قرآني

  . گرديد
  

  مسئله عدل 
  

زيرا رابطه مستقيمي است ميان اختيار .  را به ميان آورد" عدل "خود به خود بحث ، ياربحث جبر و اخت
يعني تنها در صورت اختيار است كه تكليف و ، و جبر و نفي عدل از طرف ديگر، و عدل از يك طرف

مقابل آزادي و اختيار نداشته باشد و در ، اگر انسان. مفهوم و معني پيدا ميكند، پاداش و كيفر عادالنه
مفهوم خود را از ، ديگر تكليف و پاداش و كيفر، دست بسته و مجبور باشد، اراده الهي و يا عوامل طبيعي

  . دهد دست مي
 ناميده شدند طرفدار عدل و " معتزله "دستهاي كه از همان ابتدا : متكلمين اسالمي دو دسته شدند

 ناميده شدند طرفدار جبر و اضطرار "عره  اشا"و دسته ديگر يعني گروه اهل حديث كه بعدها ، اختيار
، صريحا نگفتند كه منكر عدل الهي هستيم زيرا قرآن كريم كه هر دو دسته، البته منكران عدل. گرديدند

  ، دانستند خود را حامي آن مي
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اي خاص تفسير  آنها عدل الهي را به گونه. و عدل را اثبات ميكند، ظلم را از خداوند نفي، با شدت
خود حقيقتي نيست كه قبال بتوان آن را تو صيف كرد و مقياس و معياري براي ، عدل: گفتند، كردند

و ، اساسا معيار و مقياس براي فعل الهي قرار دادن نوعي تعيين و تكليف و وظيفه. فعل پروردگار قرار داد
قانوني ، مگر ممكن است براي فعل حق. تحديد و تقييد مشيت و اراده براي ذات حق محسوب ميشود

و محكوم اوست و او حاكم مخلوق او ، همه قوانين؟ فرض كرد و آن قانون را حاكم بر او و فعل او قرار داد
معني . بر ضد علوم و قاهريت مطلق ذات اقدس الهي است، هر نوع محكوميت و تبعيت. مطلق است

بلكه اين است ، روي ميكنداين نيست كه او از قوانين قبلي به نام قوانين عدل پي، عادل بودن ذات حق
، عدل و ظلم. آنچه او ميكند عدل است نه اينكه آنچه عدل است او ميكند، كه او سرمنشأ عدل است

مقياس عدل ، فعل پروردگار، مقياس فعل پروردگار نيست، عدل. متأخر و منتزع از فعل پروردگار است
  . " آنچه آن خسرو كند شيرين بود ". است

خود حقيقتي است و پروردگار به حكم اينكه حكيم و عادل ، عدل: دل بودند گفتندمعتزله كه طرفدار ع
قطع ، ما آنگاه كه به ذات افعال نظر ميافكنيم. است كارهاي خود را با معيار و مقياس عدل انجام ميدهد

كه برخي ميبينيم ، مورد تعلق اراده تكويني يا تشريعي ذات حق قرار دارد يا ندارد، نظر از اينكه آن فعل
مانند پاداش به ، برخي افعال در ذات خود عدل است، از افعال در ذات خود با برخي ديگر متفاوت است

و چون افعال در ذات خود با ، ظلم است مانند كيفر دادن به نيكوكاران، و برخي در ذات خود، نيكوكاران
يم مطلق و عادل مطلق است يكديگر متفاوتند و ذات مقدس باري تعالي خير مطلق و كامل مطلق و حك

  . كند كارهاي خود را با معيار و مقياس عدل انتخاب مي
  

  حسن و قبح ذاتي 
  

اينجا قهرا مسأله ديگري پيش آمد كه نوعي توسعه و گسترش نسبت به مسأله عدل محسوب ميشود و 
 و يا صفت آيا به طور كلي كارها داراي صفت ذاتي حسن.  افعال است" حسن و قبح ذاتي "آن مسأله 

و ؟ نيكو و بايستي است، آيا مثال راستي و امانت و احسان و امثال اينها در ذات خود؟ ذاتي قبح ميباشند
، آيا صفاتي از قبيل خوبي؟ زشت و نبايستني است، دروغ و خيانت و امساك و امثال اينها در ذات خود

   از هر فاعل و از يك سلسله صفات واقعي و ذاتي هستند و هر فعلي قطع نظر، شايستگي
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يا اين صفات ، به خودي خود برخي از اين صفات را واجد است و فاقد اضداد آنها است،  شرط خارجيهر
  ؟ همه قراردادي و اعتباري است

  

  مستقالت عقليه 
و چون سخن از صفات ذاتي افعال به ميان آمد قهرا پاي عقل و استقالل عقل در اكتشاف اين صفات به 

 دارد " استقالل "ن بحث به اين صورت طرح شد كه آيا عقل در ادراك حسن و قبح اشياء اي. ميان آمد
رو  از اين؟ و به تنهائي قادر به درك و تشخيص آنها است يا نيازمند به كمك و راهنمائي شرع است

  . شد حسن و قبح ذاتي به نام حسن و قبح عقلي خوانده
،  را طرح كردند" مستقالت عقليه "دند و مسأله معتزله بشدت طرفدار حسن و قبح ذاتي عقلي ش

و بالبداهه درك ميكنيم كه عقول ما بدون ، بالبداهه ما درك ميكنيم كه افعال ذاتا متفاوتند: گفتند
  . كند اينكه نيازي به ارشاد شرع داشته باشد اين حقايق مسلم را درك مي

حسن و قبح ذاتي قبلي عقلي را ، نكر شدندهمچنانكه عدل را به عنوان يك صفت قبلي و ذاتي م، اشاعره
اشاعره اوال حسن و قبحها را اموري نسبي و تابع شرائط خاص محيطها و زمانها . نيز مورد انكار قرار دادند

و ثانيا عقل را در ادراك حسن و قبحها تابع ، و تحت تأثير يك سلسله تقليدها و تلقينها دانستند
  . راهنمائي شرع دانستند

و عقيده ،  اعتراف نداشتند" مستقالت عقليه " و به عبارت ديگر به " عقل مستقل "چون به ، اشاعره
و بايستني و نبايستني را درك ، حسن و قبح، بدون نياز به ارشاد شرع، معتزله را مبني بر اينكه عقل بشر

؟ و چيست؟ نيكظلم چيست؟ عدل چيست: تخطئه ميكردند و مدعي بودند كه به طور كلي اينكه، ميكند
 " سنت اسالمي "همه بايد از لسان شرع اخذ شود و بايد در اين مسائل تابع و تسليم ؟ ناپسند چيست

 "اشاعره ضمنا از اين نام و عنوان يك .  خواندند" اهل حديث " يا " اهل سنت "خود را ، بود و بس
 معتزله و اشاعره كه بر يعني اختالف.  محكم براي خود در ميان توده مردم ساختند"پايگاه اجتماعي 

 "از نظر توده مردم به صورت قبول و عدم قبول ،  بود" مستقالت عقليه "اساس قبول و عدم قبول 
پايگاه اجتماعي ،  و يا به صورت تعارض عقل و سنت تلقي شد و همين جهت" حديث " و "سنت 

  . و پايگاه معتزله را تضعيف كرد، اشاعره را در ميان توده مردم تقويت
  ، ولي اشاعره با انتخاب اين نام براي خود، معتزله هرگز به سنت بي اعتنا نبودند
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در شكست ، مسلما اين جهت. كاله معتزله را در تاريكي برداشتند، و قرار دادن معتزله در مقابل خود
انجا رسيده كار اين اشتباه عاميانه بد. تأثير بسزائي داشت، معتزله در اوايل قرن سوم در ميان توده عوام

 معرفي " روشنفكران ضد سنت "معتزله را به عنوان ، دانسته و يا ندانسته، اي از مستشرقين كه پاره
گونه ربطي به ميزان  دانند كه اختالف ديد و نگرش معتزله و اشاعره هيچ ولي افراد وارد مي. كنند

سالم دلسوزتر و پايبندتر و فداكارتر معتزله عمال از اشاعره نسبت به ا. پايبندي آنها به دين اسالم ندارد
  . بودند

در مقابل متظاهران به تعبد و ، هر چند از يك خلوص كامل برخوردار باشد، معموال نهضتهاي روشنفكري
مورد چنين اتهاماتي در ميان عوام واقع ، و لو اينكه از هر نوع صفا و خلوص نيت بي بهره باشند، تسليم

  . شود مي
له و اشاعره در مورد حق عقل و استقالل و عدم استقالل عقل در مورد مسائل اگر چه اختالف معتز

 " يعني حسن و قبح ذاتي افعال آغاز شد ولي دامنه اين بحث بعدها به مسائل " عدل "مربوط به 
حق دخالت قائل بودند ولي اشاعره تعبد به ، در آن مسائل نيز معتزله براي عقل.  نيز كشيده شد"توحيد 

  . بعدا در اين مورد توضيح بيشتري خواهيم داد. ديث را الزم ميشمردندظواهر ح
  

  غرض و هدف در افعال خدا 
  

، كم كم نوبت به مسأله چهار ميرسيد كه آن نيز از امهات مسائل كالمي است و زائيده مسائل قبلي است
  ؟ معلل به اغراض و غايات هست يا نه، و آن اينكه آيا افعال ذات باري

. انسانها در كارهائي كه انجام ميدهند هدف و غرضي را در نظر ميگيرند، يدانيم و بديهي استچنانكه م
چرا كار .  اينكه دانا و توانا بشوم" براي "؟ چرا درس ميخواني:  دارد" براي "انسان در هر كار خود يك 

 براي " يك "؟ ا چر"و همينطور در مقابل هر .  اينكه تحصيل در آمد و معشيت كنم" براي "؟ ميكني
هر كار كه هدف معقول .  ميكند" معني دار " ها است كه كار انسان را " براي "و همين ،  وجود دارد"

كار بي هدف . شود يمكاري با معني شمرده ، يعني براي خير و مصلحتي صورت بگيرد، داشته باشد
 و هر " براي "و البته هر ، و مانند پوست بي هسته است كه پوك و پوچ است، مانند لفظ بي معني است

ولي در نهايت ،  ديگر داشته باشد" معني " و يك " براي " به نوبه خود ممكن است كه يك " معني "
  ، بايد منتهي شود به چيزي كه غايت بودن و معني بودن، امر

 ٢١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  .  است" خير مطلق "ذاتي اوست و به اصطالح حكما 
 " يك "؟  چرا"هدف و غرضي دارد و در برابر هر ، طقي خودانسان در كارهاي عقالني و من، به هر حال

آن كار لغو و ،  نداشته باشد" براي " "؟  چرا"در مقابل ، كاري كه انجام دهد،  دارد و اگر انسان"براي 
  . وده و پوچ تلقي ميشودهيعبث و ب

 هيچگاه از -باشد عاري از هر گونه غرض و غايتي ،  كه كار انسان-اند عبث واقعي  حكما اثبات كرده
مثال فعلي كه از يك شوق . همه عبثها نسبي است. انسان صادر نميشود و محال است كه صادر بشود

  ، خيالي و يك ادراك خيالي منبعث ميشود و داراي غايتي متناسب با همان شوق و همان ادراك است
ت به مبدأي كه از آن مبدأ يعني نسب.  ميخوانيم" عبث "نظر به اينكه فاقد غايت عقالني است آن را 

  . نسبت به مبدأي كه از آن پديد نيامده و شايسته بود از آن پديد آيد عبث است، پديد آمده عبث نيست
فعل حكيمانه فعلي است كه حتي به طور نسبي نيز فاقد غايت و .  است" حكمت "، نقطه مقابل عبث

توأم با ، عالوه بر غرض معقول داشتنو ، غرض معقول داشته باشد، و به عبارت ديگر، غرض نباشد
  . انتخاب اصلح و ارجح بوده باشد
آن هم غايت و غرض ، بستگي دارد به غايت داشتن و غرض داشتن آن، پس حكيمانه بودن فعل انسان

، عليهذا انسان حكيم انساني است كه اوال در كار خود. عقل پسند كه با تشخيص اصلح و ارجح توأم باشد
ثالثا براي وصول به ، ثانيا در ميان هدفها و غرضها اصلح و ارجح را انتخاب ميكنند، اردغايت و غرضي د

حكمت يا : به عبارت ديگر. كند غرض اصلح و ارجح بهتر ين وسيله و نزديك ترين راه را انتخاب مي
 شرائط بهترين، براي بهترين هدفها، حكيم بودن انسان عبارت است از اينكه انسان از روي كمال دانائي

حكمت يا حكيم بودن مستلزم اين است كه انسان در برابر همه : و به تعبير ديگر، ممكن را انتخاب كند
 ها به انتخاب هدف مربوط باشد يا به انتخاب " چرا "خواه آن ،  داشته باشد" براي " ها يك " چرا "

  . وسيله
  ؟  چرا چنين كردي-
  .  براي فالن هدف-
  ؟  دادي چرا آن هدف را ترجيح-
  .  به دليل فالن مزيت-
  ؟  چرا از فالن وسيله استفاده كردي-
  .  براي فالن رجحان-

  به هر اندازه ،  ها پاسخ معقول دهد" چرا "در زندگي انسان هر كاري كه نتواند به 
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  . شود نقص در حكمت و خردمندي انسان تلقي مي، كه از اين جهت ناقص باشد
آيا كارهاي خدا نيز مانند ؟ ي نيز مانند افعال انسانها معلل به اغراض استآيا افعال بار؟ خداوند چطور

يا اينها همه از مختصات انسان است و ؟  و انتخاب اصلح و ارجح دارد" براي " و " چرا "كارهاي انسان 
  ؟  يعني قياس گرفتن خالق به مخلوق است" تشبيه "تعميم اينها در مورد ذات باري نوعي 

طرفدار غايت داشتن و غرض داشتن صنع الهي شدند و حكيم بودن خداوند را كه در قرآن معتزله طبعا 
غرض و ، مكرر به آن تصريح شده است به همين گونه تفسير كردند كه او در كارهاي خويش، كريم

هدف دارد و از روي كمال دانائي كارها را براي اغراض و اهداف مشخص و معين با انتخاب اصلح و ارجح 
  . دهد ام ميانج

اما اشاعره منكر غايت و غرض داشتن خداوند در فعل خويش شدند و مفهوم حكمت را كه در قرآن 
يعني گفتند آنچه خداوند ، مكرر آمده است همانگونه توجيه كردند كه عدل را توجيه كردند، كريم

  . كند ميكند حكمت است نه اينكه آنچه حكمت است خدا مي
ات باري براي يك سلسله مصلحتها است ولي از نظر اشاعره غلط است كه بگوئيم افعال ذ، از نظر معتزله

خداوند متعال همانطوري كه خالق و آفريننده . افعال ذات باري به خاطر يك سلسله مصلحتهاست
بدون آنكه مخلوقي ، خالق و آفريننده آن چيزهايي كه مصلحت ناميده ميشود نيز هست، مخلوقات است

اي تكويني و ذاتي و علي و معلولي ميان اشياء و  حتي آفريده باشد و بدون آنكه رابطهرا به خاطر مصل
  . مصلحتهايي كه براي آنها فرض ميشود وجود داشته باشد

  

  مشخص شدن صفوف 
  

، با طرح مسأله حسن و قبح عقلي و مسأله معلل بودن افعال باري به اغراض در كنار دو مسأله پيشين
معتزله با شدت . صفوف گروههاي كالمي كامال مشخص شد، أله جبر و اختياريعني مسأله عدل و مس

و ،  شدند)معلل بودن افعال باري تعالي به اغراض( و حكمت )اختيار(طرفدار عدل و عقل و استطاعت 
 ناميده ميشدند به شدت در مقابل معتزله " اهل الحديث " يا " اهل السنة "اشاعره كه تا آن زمان هنوز 

  . تفكر آنها ايستادندو طرز 
از اين كلمه عالوه بر ، اين كلمه تنها نماينده مفهوم عدل نبود.  خوانده شدند" عدليه "معتزله به نام 

  و ، مفاهيم اختيار، و حسن و قبح عقلي، مفهوم عدل به شكل معتزلي
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  . شد معلل بودن فعل باري به اغراض نيز فهميده مي
  

  ! ؟عدل يا توحيد
  

به (هل حديث بر معتزله ميگرفتند و معتزله جواب درستي نداشتند اين بود كه اصل عدل اي كه ا خرده
 با توحيد افعالي و بلكه با )مفهوم شامل اختيار و حسن و قبح عقلي و معلل بودن افعال باري به اغراض

ه قائل يعني اختياري كه معتزل،  است" تفويض "زيرا اختيار معتزله نوعي ، توحيد ذاتي سازگار نيست
است نوعي واگذاري و سلب اختيار از ذات حق است و بر ضد توحيد فعلي است كه هم برهاني است و 

چگونه ممكن است به بهانه تنزيه خداوند از انتساب كارهايي كه از . هم در سراسر قرآن به چشم ميخورد
 به فاعلهايي مستقل و ما همين قدر كه! ؟براي ذات او شريكي در فاعليت قائل شويم، نظر ما زشت است

ايم و  براي خداوند شريك قائل شده، به خود واگذاشته شده و بي نياز از ذات حق در فاعليت قائل شديم
  : حال آنكه نص قرآن كريم است كه

  
.. .«   )1(»لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا لدا و لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ و

  
با توحيد ذاتي و غناي ذاتي ،  كه معتزله در كارهاي خداوند فرض ميكنندهمچنانكه حكمت و مصلحتي

زيرا اگر ، و منزه بودن ذات حق از اينكه مانند داشته باشد و از اينكه معلول علتي باشد منافي است
در حقيقت تحت تأثير و انگيزه آن غايتها و ، انسان كارهاي خود را به خاطر غايتها و هدفها انجام ميدهد

يعني علت غائي موجب . علت علت فاعلي است، مگر نه اين است كه علت غائي. فها قرار گرفته استهد
  ، انسان كه در كارهاي خود غايت و هدف و غرض دارد. فاعل نيست، فاعل، اگر نباشد، فاعليت فاعل است

جبري آزاد و خداوند متعال از هر گونه . در حقيقت يك جبر از ناحيه هدف و غرض بر او حكومت ميكند
  . منزه است هر چند جبر غرض و هدف بوده باشد

  اشاعره مدعي شدند كه مسأله حسن و قبح ذاتي عقلي و حكم به اينكه افعال 
  
  

  : پاورقي
   .111 / اسراء 1. 

، باري تعالي الزاما بايد بر معيار اين حسن و قبحها انجام گيرد نوعي تعيين تكليف براي خداوند است
 ي كه عقل ما انسانها " كادر "كه بگوئيم خداوند مجبور است كارهاي خود را در مثل اين است 

  . اطالق اراده و مشيت حق ابا دارد از اين محدوديتها. مشخص كرده است انجام دهد
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و يا ، اشاعره مدعي شدند كه آنچه معتزله به نام عدل يا عقل يا اختيار و استطاعت، خالصه سخن
ثانيا با توحيد ذاتي و ، اند اوال از نوع قياس گرفتن خالق به مخلوق استحكمت و مصلحت طرح كرده

  . منافي است، افعالي ذات حق
،  كه در قرآن كريم مكرر به آن تصريح شده" تنزيه "معتزله متقابال عقائد اشاعره را بر ضد اصل 

سبت دهيم كه ذات حق الزمه عقائد اشاعره اين است كه ما به خدا چيزهايي ن: معتزله گفتند. دانستند
، عبث، از قبيل ظلم، از آنها منزه است و قرآن كريم نيز تصريح كرده است به منزه بودن ذات حق از آنها

 بدانيم كه بندگاني مضطر " ظالم "بايد خداوند را ، اگر عدل و اختياري در كار نباشد: گفتند. فحشاء
  ضطر را كه هيچ اختياري از خود ندارند و گناه آفريده و آنگاه آنها را مكلف ميكند و اين موجودات م

و چون هر كاري كه بنده ميكند در واقع بنده نميكند بلكه خدا ميكند پس اين ، ميكنند عذاب ميكند
فعل خداوند خالي از هر ، و چون طبق عقيده اشاعره، خدا است كه مرتكب فحشا و زشتي ميشود نه بنده

پس الزمه عقائد اشاعره اين است كه . ر و بيهوده كار استعبث كا، غايت و غرضي است پس خداوند
، ظلم: يعني، اموري را كه برهان و قرآن توأما خداوند را از آنها تنزيه ميكنند به خداوند نسبت دهيم

  . فحشاء، عبث
در ، نقطه قوت هر كدام. هر كدام از دو مكتب اشعري و معتزلي يك نقطه قوت داشت و يك نقطه ضعف

، و نقطه ضعف هر كدام آنجا بود كه ميخواست از مكتب خود  بود كه از مكتب مخالف ميگرفتاييايراده
  . به صورت يك مكتب جامع دفاع كند

پيروان هر يك از دو مكتب ميخواستند صحت و درستي مكتب خود را با اثبات بي اعتباري مكتب 
ايند و از عهده اشكاالتي كه بر خود ثابت كنند بدون آنكه بتوانند بخوبي از مكتب خود دفاع نم، مخالف

پيروان هر دو مكتب به نقاط ضعف مكتب ديگر خوب وارد بودند و سخت به . آنها وارد است برآيند
  . يكديگر حمله ميكردند

غيالن دمشقي كه طرفدار عقيده اختيار بود روزي به ربيعة الرأي كه منكر اختيار بود : معروف است
 انت الذي يزعم ان اهللا يحب ان يعصي تو همان كسي كه گمان ":  گفترسيد و باالي سرش ايستاد و

   يعني الزمه عقيده جبري تو اين است كه معصيت "ميبرد خدا دوست دارد مردم او را معصيت كنند 
  بندگان به اراده خود او باشد و او خودش 
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  . بخواهد و دوست داشته باشد كه مردم او را معصيت كنند
ن اينكه از اين عقيده خود دفاع كند به نقطه ضعفي در عقيده غيالن دمشقي چسبيده و ربيعة الرأي بدو

 انت الذي يزعم ان اهللا يعصي قهرا تو همان كسي كه ميپندارد خداوند چيزي اراده ميكند و ": گفت
  . "و خداوند مقهور خواست بندگان ميگردد ، انسانها چيز ديگر

. ابواسحاق اسفرائني وارد شد، ر صاحب بن عباد نشسته بودقاضي عبدالجبار معتزلي روزي در محض
به محض . بر خالف قاضي عبدالجبار كه معتزلي و طرفدار اختيار بود، اشعري و جبري بود، ابواسحاق

 سبحان من تنزه عن الفحشاء منزه است ذات حق ": فرياد بركشيد، آنكه چشم قاضي به ابواسحاق افتاد
 كنايه از اينكه تو همه چيز را و از آنجمله كارهاي زشت "و نسبت داده شود از اينكه كارهاي زشت به ا

  . داني را از خدا مي
 سبحان من ال يجري في ملكه اال ما يشاء ": فورا گفت، ابواسحاق نيز بدون آنكه از عقيده خود دفاع كند

 كنايه از " او جرياني رخ نميدهد مگر به مشيت خود) ملك وجود(منزه است آنكه در سراسر ملكش 
مستقل ، براي خدا در ملك خدا شريك قائل شدهاي و انسانها را در افعالشان، اينكه تو با عقيده تفويض

  . داني و به خود واگذاشته شده و بي نياز از خداوند مي
، اشاعره. نظر معتزله اينجا به توحيد صفاتي است.  ميخوانند" اهل العدل و التوحيد "معتزله خود را 

، مثال علم يا قدرت يا حيات خداوند را حقيقتي مغاير با ذات صفات زائد و مغاير با ذات بودنددار طرف
بر خالف معتزله كه به صفات مغاير با ذات ،  ميدانستند" قديم "خدا ميدانستند و مانند ذات خداوند 

  . قائل نبودند
الزمه سخن : ميگفتند،  ميكردندمعتزله عقيده اشاعره را در باب صفات باري تعالي نوعي شرك تلقي

و چون قديم بودن ، اشاعره اين است كه ما در كنار ذات خدا يك سلسله قديمهاي ديگر نيز قائل شويم
مساوي با نفي معلوليت و مخلوقيت است و مالزم با غناي ذاتي است پس به عقيده اشاعره به عدد 

ولي . خدا وجود دارد، پس به عدد صفات خدا،  وجود دارد" غني بالذات " و " قديم "صفات باري تعالي 
اين بود كه . طبعا به بيش از يك قديم قائل نبودند، خود معتزله چون به صفات مغاير با ذات قائل نبودند

  . معتزله خود را اهل العدل و التوحيد ميناميدند و مقصودشان توحيد صفاتي بود
  مي" اهل التوحيد "، خود را عره در توحيد افعالينگ بود و اشاكميت معتزله ل، اما در توحيد افعالي

  . ناميدند
  ايرادات بجايي به ، حقيقت اين است كه معتزله در عين اينكه در توحيد صفاتي
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زيرا اگر چه معتزله به صفات مغاير با ، اشاعره داشتند كميت خودشان هم در توحيد صفاتي لنگ بود
 ذات از " نيابت "آنها مسأله . يت صفات با ذات نيز بر نيامدنداما از عهده اثبات عين، ذات قائل نبودند

  . صفات را طرح كردند كه نقطه ضعف بزرگي در مكتب معتزله است
، اختيار، عقل، عدل: گذشته از اينكه مكتب اشعري نتوانست مسائل. اشاعره نقاط ضعف ديگري داشتند

سبت به آن نشان ميداد نيز سخت در مسأله توحيد كه حساسيت زيادي ن، حكمت را توجيه كند
نظام ذاتي سببي و مسببي را انكار ، اشاعره مجبور شدند كه به بهانه توحيد افعالي. رماندگي پيدا كردد

كنند و هر چيز را مستقيما و بال واسطه و بدون دخالت هيچ شرط و واسطه اي منبعث از اراده خداوند 
هر دو .  ضد بساطت و علو و شموخ ذات مقدس الهي استاهل فن ميدانند كه چنين عقيدهاي بر. بدانند
معتزله توحيد افعالي را به خيال خود فداي عدل . خود را ميان عدل و توحيد افعالي مردد ديدند، مكتب
اما در حقيقت نه معتزله توانستند . و اشاعره به گمان خود عدل را فداي توحيد افعالي نمودند، كردند

  . جيه كنند و نه اشاعره به عمق توحيد افعالي رسيدندعدل را به شكل صحيحي تو
. عدل، توحيد: دو مسأله است، ولي عمده، اگر چه مسائل مورد اختالف اشاعره و معتزله زياد است

ه مسائل اش ب از مسائل مربوط به عدل آغاز شد و سپس دامنه، بحثهاي كالمي چنانكه در پيش ديديم
در توحيد ، توحيد افعال، فاتصتوحيد ، توحيد ذات: مراتبي داردتوحيد . مربوط به توحيد كشيده شد

س كمثله يل: نكه مثل و مانند نداردي ذات مقدس در مرتبه ذات و ايگانگي يعنيد ذات، يدر توح. عبادت
 بالذات يز مخلوق و محتاج اوست و او خالق كل و غنيست، همه چيز در مرتبه ذات او نيچ چيه) 1(شئ

ر يد و طرفدار تكثيد صفات، اختالف شد، اشاعره منكر توحيدر توح. ستي نياختالفن يان مسلمياست، م
د يدرباره توح. ريدند و معتزله به تكثيد گرائي كار بر عكس شد، اشاعره به توحيد افعاليشدند؛ و در توح

 از يبعض. دير نگردي قائل به تكثي احديعني نشد، ين اختالفين كوچكتريان مسلميز ميدر عبادت ن
 از عقائد و اعمال ياري معتقد شد كه بسي حنبلي شام"مه يا بن تم" و در راس همه آنها يعلماء اسالم

ا حاجت خواستن و توسل به ي است، مانند اعتقاد به شفاعت و يد در عبادت منافين با توحي مسلميجار
   "هيمذهب وهاب" بنام يش مذهبيداين افكار بعدها منجر به پيا. اءياول
  

  : يپاورق
  .11 / يشور. 1
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  تأثير آالم اسالمي در فلسفه اسالمي 
  

بحثهاي كالمي اسالمي هر چند به نتيجه نهائي نرسيد ولي اين مباحث كمك و مدد فراواني كرد به 
 الهيات بالمعني "يكي از جهاتي كه فلسفه اسالمي در مسائل . حكما و فالسفه اسالمي در مسائل الهيات

هايي  اش با فلسفه يوناني و اسكندراني زياد شد مايه فتح كرد و فاصله سرزمينهاي جديدي "االخص 
اين حق را به گردن فالسفه دارند كه افقهاي نوي گشودند و ، متكلمين. است كه از كالم اسالمي گرفت

  . اي طرح كردند اگر چه خود از عهده حل آنها برنيامدند مسائل ويژه
از راه ديگر نيز خدمت ، راه را براي فالسفه باز كردند، ه مسائلمتكلمين عالوه بر اينكه با طرح يك سلسل

به مقام معارضه بر ميĤمدند و به ، و آن اينكه چون در مقابل انديشه يوناني تسليم نبودند، بسزائي كردند
در رد فلسفه و فالسفه كتاب مينوشتند و آراء آنها را نقض و رد ، چهره فلسفه و فالسفه ناخن ميزدند

تصادم و اصطكاك آراء و عقايد . هاي فلسفي را آنها باز كردند باب تشكيك و ترديد در انديشه. ميكردند
تحرك خاصي در الهيات ، و تالشهاي سخت فالسفه براي خروج از بنبستها، متكلمان با آراء فالسفه

شف اي ك در تالشهاي سخت است كه برقهايي ميجهد و سرزمينهاي تازه. لسفه اسالمي بوجود آوردف
  . ميشود

  

  مكتب عقلي شيعي 
  

مكتب معتزله و اشاعره كه از آنها سخن . در اين ميان مكتب كالمي و فلسفي شيعي جالب توجه است
در اصول و ، استقالل داشت، شيعه همچنانكه در فروع احكام. گفتيم هر دو مربوط است به جهان تسنن

  . يز كامال مستقل بود ن" معارف اسالمي "مسائل كالمي فلسفي و به اصطالح در 
در . مطرح و عميق ترين نظريات ابراز گرديد، مسائل عدل و توحيد، در مكتب كالمي و فلسفي شيعي

جانب معتزله حمايت شد و به همين ، يعني عدل و عقل و استطاعت و حكمت، چهار مسأله معروف
  از اين چهار تا با آنچه مفهوم هر يك ، ولي در مكتب شيعه.  به شمار آمد" عدليه "جهت شيعه جزء 

 تفويض " به صورت " اختيار "مثال در مكتب شيعي هرگز . معتزله به آن معتقد بودند تفاوتهايي داشت
 و واگذاري كه نوعي سلب اختيار از ذات حق و نوعي استقالل در فاعليت و نوعي خداگونگي براي "

  انسان 
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) هم السالميعل(ن بار ائمه اطهار ي اولين مكتب، برايدر ا. ر نشدياست كه طبعا مالزم با شرك است، تفس
ن جمله، معروف و مشهور ي را طرح كردند و ا"نيين االمريامرب"ن مكتب بودند اصل يكه الهام بخش ا

  : شد كه
  . نيين االمريض بل امر بيال جبر و ال تفو

  
د ي به توحيبه ان ضريد شد بدون آنكه كوچكتريين مكتب، اصل عدل به مفهوم جامع خود تايدر ا
  : كه د قرار گرفت و بحق گفته شديد؛ عدل در كنار توحي وارد آيد ذاتيا توحي يافعال

  
  . انيه امويان، و الجبر و التشبيد علويالعدل و التوح

  
مانه جهان، اثبات يت آزاد و مختار انسان و نظام حكين مكتب، اصالت عدل، و حرمت عقل، و شخصيدر ا

د شد بدون آنكه بصورت ييار انسان تاي وارد شود؛ اختيا افعالي يد ذاتي بر توحيشد بدون آنكه خدشه ا
 شود؛ قضا و قدر ي تلقي، مقهور و مغلوب اراده انسانيد و اراده الهي چهره بنما"يملك اله" دريكيشر
 .د باشيجه اش مجبور بودن انسان در برابر قضا و قدر الهي اثبات شد بدون آنكه نتي در سراسر هستياله

د و ي در توحيعني بود؛ يديش ها همه توحيد، گراي، در مسائل مربوط به توحيعي شيدر مكتب كالم
 كرد و با معتزله موافقت كرد، با يده اشاعره را نفي شد و عقيد صفاتيعه طرفدار توحير صفات، شيتكث

د به اتحاد صفات عه معتقي شيد، وليابت ذات از صفات كشي صفات و نين تفاوت كه كار معتزله به نفيا
، جانب يد افعالي است؛ و در توحين معارف الهيق تري از عميكيت ذات با صفات شد كه ينيبا ذات و ع

در مكتب . نكرد ين تفاوت كه نظام علل و معلوالت و اسباب و مسببات را نفي با اياشاعره را گرفت ول
  ). 1( در جهان سابقه نداشتان شد كهي بي در اوجي و افعالي و صفاتيد ذاتيعه، توحي شيكالم

   ي الهي حكمايريالهام گ» سمياصول فلسفه و روش رئال« در مقدمه جلد پنجم 
  

  : يپاورق
 اصول فلسفه و روش "و هم در جلد پنجم ،  بخش توحيد" سيري در نهج البالغه "ما در كتاب  .1

ر باره رابطه قضا و قدر با  د" انسان و سرنوشت "در كتاب . ايم  اين مطلب را توضيح داده"رئاليسم 
  . ايم اختيار و آزادي انسان بحث كرده
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اسالمي را از معارف قرآني و از ساير متون اسالمي اعم از حديث و خطبه و دعا توضيح دادهايم و در 
  . بينيم اينجا لزومي به توضيح بيشتر نمي

يري از معارف اسالمي از طرف و الهامگ، با آشنائي با اصول صحيح برهاني از يك طرف، حكماي اسالمي
 را بر پايه بس استواري بنا " الهيات بالمعني االخص "موفق شدند ، در اثر مجاهدات هزار ساله، ديگر
  . كنند

عدل به عنوان حقيقتي واقعي تفسير ميشود بدون آنكه مستلزم اين باشد ، از نظر حكماي الهي اسالمي
، ن بوده باشد و بر قاهريت علي االطالق ذات باريكه ذات اقدس الهي محكوم يك جبر و يك قانو

از حوزه معقوالت نظري كه ، حسن و قبح عقلي نيز به گونهاي د يگر تفسير شد. خدشهاي وارد آيد
ارزش كشف و ارائه حقيقت دارد خارج گرد يد و جزء انديشههاي ضروري عملي اعتباري قرار گرفت و به 

حكماء بر خالف .  و مقياس براي افعال باري تعالي پذيرفته نشدهمين دليل به هيچوجه به عنوان معيار
  . متكلمين هرگز از اين مفاهيم در سطح معارف ربوبي استفاده نكردند

مسأله غايت و غرض نيز پس از تقسيم غايت به غايت فعل و غايت فاعل و اينكه مفهوم حكمت درباره 
از نظر . تكليف روشني پيدا كرد، اء به غايات آنهاباري تعالي مساوي است با مفهوم عنايت و ايصال اشي

اشياء همه از او و به ، حكماء هر فعلي غايتي دارد و ذات اقدس الهي غايت كل يعني غاية الغايات است
  . سوي او است

  
   )1(»و ان الي ربك المنتهي « 
  

 نتوان از اين مقوالت دامنه درازي دارد و در اين مقدمه بيش از اين، البته هر يك از مباحث نامبرده
  . سخن گفت

  

  طرح اصل عدل در حوزه فقه 
  

، تنها در علم كالم و در ميان متكلمان نبايد جستجو كرد،  را در جهان اسالم" عدل "ريشه طرح مسأله 
  . اي هم در جاي ديگر دارد و آن فقه اسالمي است ريشه

اين جامعه مقررات و قوانين خود را  .بر محور كتاب و سنت تأسيس شد، جامعه اسالمي از بدو تشكيل
  اعم از عبادي يا تجاري يا مدني يا جزائي يا سياسي از منبع 

  : پاورقي
  .42 / نجم 1. 

آنجا كه تكليف يك حادثه در قرآن بطور صريح بيان شده است و يا سنت قطعي . وحي الهي ميخواست
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  . آمد اجتهاد و استنباط به ميان مي
اينكه اجتهاد از كي آغاز شد و چه تحوالتي در ميان اهل سنت و چه تطوراتي در شيعه پيدا كرد بحث 

ترديدي نيست كه از زمان رسول خدا و حداقل از . است كه اينجا محل طرح آن نيستداري  دامنه
  اما اينكه آيا از اول بطور صحيح انجام گرفت . اين كار آغاز شد، وقايع مقارن ايام وفات آن حضرت

  . )1(ايم  مطلب ديگري است و ما در جاي ديگر به اين مطالب اشاره كرده، يا بطور ناصحيح
 نيز مانند علوم ديگر بسرعت متطور و متكامل شد و طبعا سيستمهاي مختلفي در آن بوجود فقه اسالمي

سيستم اهل حديث كه بيشتر ميان فقهاي : در ميان اهل تسنن دو سيستم فقهي به وجود آمد. آمد
  . مدينه معمول بود و سيستم رأي و قياس كه بيشتر ميان فقهاي عراق معمول بود

اگر حكم مسأله را در ، در درجه اول به قرآن رجوع ميكردند،  كه در مسائلروش اهل حديث اين بود
به ترجيح احاديث از نظر ، مختلف بود، اگر احاديث، قرآن نمييافتند به حديث پيغمبر مراجعه ميكردند

اگر در حديث نمييافتند و يا ترجيحي در ميان احاديث مختلف به دست ، راويان سند ميپرداختند
ه اقوال و فتاواي صحابه رجوع ميكردند و اگر از اين راه هم طرفي نميبستند كوشش نميĤوردند ب

ميكردند به نحوي از اشاراتي كه در نصوص هست چيزي استفاده كنند و بندرت اتفاق ميافتاد كه به 
  . رأي و قياس متوسل شوند

فتند به احاديث منقوله قطعي نمييا، آنها اگر حكمي را در قرآن يا سنت. روش اهل قياس غير اين بود
معتقد بودند كه يك نفر . چندان اعتماد نميكردند زيرا آنها را غالبا مجعول يا تحريف شده ميدانستند

به روح قوانين اسالمي آشنا ميشود و از روي مشابهات ، فقيه در اثر ممارست در مقررات قطعي اسالمي
  . ميتواند حكم مسأله مورد نظر را اكتشاف كند

  
  

  : يپاورق
 "، مقالهاي تحت عنوان 1340 منتشر در قم در سال "تشيع  مكتب " اين بنده در نشريه ساالنه 1. 

طالبان ميتوانند به آن مقاله .  نگاشت و اين تاريخچه را به طور فشر ده ذكر كرد"اصل اجتهاد در اسالم 
  . ]سيده استاثر استاد شهيد به چاپ ر " ده گفتار "اين مقاله در كتاب [. مراجعه كنند

.  ميتواند راهنماي خوبي براي فقيه باشد" مصلحت " و " عدالت "اهل رأي و قياس معتقد بودند كه 
 است و آنچه مصلحت اقتضا " مقتضاي عدالت "خود را موظف ميديد كه درباره آنچه ، اينجا بود كه فقيه
  همين جا  از " استصالح " يا " استحسان "اصطالحاتي از قبيل . ميكند بينديشد

  . پيدا شد
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  جدال اهل حديث و اهل قياس 
  

روش اهل قياس را نوعي افراط در رجوع به عقل و نوعي كوتاهي در اخذ به حديث و به ، اهل حديث
بناي كار شرع بر جمع : ميگفتند، عبارت ديگر نوعي سطحي نگري در كشف مصالح واقعي تلقي ميكردند

پنداري كند  عقل را نرسد كه ساده، ح عقول عادي بدور استمتفرقات و تفريق مجتمعات است و از سط
 اهل حديث را به جمود و تحجر ،متقابال اهل قياس. و خيال كند كه به ريشه و روح احكام ميتواند برسد

  . متهم ميكردند
 يعني مالزمه حكم عقل و شرع معروف " قاعده مالزمه " قاعده اي است كه به " اصول فقه "در فن 

  :  قاعده با اين عبارت بيان ميشوداين. است
  . و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع

  
به ،  قطعي را كشف كند" مفسده " و يا يك " مصلحت "يك ، مقصود اين است كه هر جا كه عقل

ر اينجا حكمي دائر بر  و از راه استدالل از علت به معلول حكم ميكنيم كه شرع اسالم د" لمي "دليل 
و هر ، استيفاي آن مصلحت و يا دفع آن مفسده دارد هر چند آن حكم از طريق نقل به ما نرسيده باشد

تدالل اس و از راه " اني "ما به دليل ، جا كه يك حكم وجوبي يا استحبابي يا تحريمي و يا كراهتي دارد
ار است هر چند بالفعل عقل ما از وجود از معلول به علت كشف ميكنيم كه مصلحت و مفسدهاي در ك

  . آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد
خصوصا آنان كه بيشتر به رأي و قياس گرايش داشتند هماهنگي كاملي ميان ، از نظر فقهاي اسالمي

دستورهاي اسالمي يك سلسله دستورهاي مرموز و مجهول و غير قابل درك ، شرع و عقل برقرار است
  . تعقل هم نقشي دارد در فهم و استنباط احكام، تعبد در آنها حكمفرما باشدنيست كه صد در صد 

 كردند و " اصول فقه "مسأله حسن و قبح عقلي را كه قبال يك بحث كالمي بود وارد ، اين دانشمندان
   احكام " مالكات " و " مناطات "آن حسن و قبحها را به عنوان 
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 آنچه عقل از همه بديهيتر و روشنتر درك " مالكات "  و" مناطات "در ميان : شناختند و گفتند
و به اين ترتيب عدل و ظلم به صورت معياري . و قبح ظلم و عدوان است، حسن عدالت و احسان، ميكند

  . در فقه اسالمي در آمدند
اما اهل رأي و .  و سنت و اجماع)قرآن(كتاب : منابع فقه را در اسالم سه چيز ميدانستند، اهل حديث

  . سه منبع مذكور به عالوه رأي و قياس: منابع فقه را چهار چيز ميدانستند، اسقي
با ذكر يك سلسله مثالها روشن ميكردند كه اعتماد ، اهل حديث براي اهل رأي و قياس انتقاداتي داشتند

 و اهل رأي و قياس نيز، انسان را در كشف احكام شرعي دچار انحراف و اشتباه ميكند، به رأي و قياس
متقابال آنها را به اعتماد به يك سلسله احاديث منقوله كه اعتبار و درستي آنها روشن نيست متهم 

  . ميكردند
  

  روش فقهي شيعي 
  

اصل تبعيت احكام از ، در فقه شيعه. راه مستقلي طي كرد، مانند كالم و فلسفه، فقه و اجتهاد شيعه
مورد تأييد قرار گرفت و حق عقل در ، و شرعمصالح و مفاسد نفس االمري و قاعده مالزمه حكم عقل 

  اما رأي و قياس بيش از آنچه در ميان گروه اهل حديث از اهل تسنن مورد . محفوظ ماند، اجتهاد
  . تخطئه واقع شده بود در ميان شيعه مورد تخطئه قرار گرفت

ارت بود از تخطئه قياس در شيعه نه بدان جهت بود كه اصحاب حديث از اهل تسنن ميگفتند كه عب
يكي اينكه رأي و : عدم حجيت عقل به عنوان يكي از ادله شرعيه در احكام بلكه به دو جهت ديگر بود

ديگر اينكه مبناي لزوم ، تبعيت از خيال است نه تبعيت از عقل، عمل به ظن است نه عمل به علم، قياس
ظلم و يا جهل به اسالم ، اينو ، رجوع به رأي و قياس اين است كه اصول و كليات اسالمي وافي نيست

زيرا ، و امكان هم ندارد، درست است كه بيان احكام همه مسائل بطور جزئي و فردي نشده است. است
ولي كليات اسالمي به نحوي تنظيم شده كه جوابگوي جزئيات بي پايان و ، جزئيات غير متناهي است

جمود ، ه يك فقيه اين نيست كه به لفظعليهذا وظيف. اوضاع مختلف مكاني و شرائط متغير زماني است
و اين هم نيست كه به بهانه نبودن حكم يك ، كند و حكم هر واقعه جزئي را از قرآن يا حديث بخواهد

اصول اسالمي در .  ورد فروع بر اصول است" تفريع "وظيفه فقيه ، به خيالبافي و قياسي بپردازد، مسأله
   يعني تطبيق " اجتهاد "الزم است و آن هنر  " هنر "فقط يك . كتاب و سنت موجود است
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  . هوشيارانه و زيركانه كليات اسالمي بر جريانات متغير و زودگذر است
 هيچ مسأله اي نيست مگر اينكه اصول آن ":  بابي دارد تحت همين عنوان كه" اصول كافي "در كتاب 

  . "در كتاب و سنت هست 
، و بالطبع اصل حسن و قبح ز مصالح و مفاسد نفس االمريكام ا و اصل تبعيت اح" عدل "عليهذا اصل 

 "و باالخره اصل ، به عنوان زير بناي فقه اسالمي شيعي معتبر شناخته شد، عقلي و اصل حجيت عقل
  .  جاي خويش را در فقه اسالمي بازيافت"عدل 

همان تمثيل و به عبارت ديگر ميان برهان عقلي و قياس ظني كه ، در فقه شيعه ميان عقل و خيال
در اين مكتب . عقل، اجماع، سنت، كتاب: گفته شد منابع فقه چهار است، منطقي است تفكيك شد

  . عقل و برهان معتبر شناخته شد، فقهي با اينكه رأي و قياس مردود گشت
  

  اصل عدل در حوزههاي اجتماعي و سياسي 
  

همه ، ي و علمي جهان اسالم بودآنچه تا كنون گفته شد مربوط به طرح علمي مسأله عدل در جو فكر
از قرون اوليه ،  در نظام تكوين و يا نظام تشريع" عدل الهي "مربوط به اين بود كه چگونه شد كه مسأله 

 " خواندند و " عدليه "خود را ، اسالمي وارد علوم اسالمي شد و تا آنجا اهميت يافت كه بعضي فرق
چنانكه ما ، ز اعتقادي خود از ساير فرق بشمار آوردند را يكي از اصول اعتقادي و مايه امتيا"عدل 

  را به عنوان يكي از اصول دين نام مي" عدل "اصول اعتقادي اسالمي خود را كه ميشماريم ، شيعيان
  . بريم

به نوعي ديگر نيز اين مسأله از صدر اسالم در جامعه اسالمي و در سطح عامه مردم ، عالوه بر طرح علمي
هاي اسالمي  از بديهيات اوليه انديشه، يك نفر مسلمان. و آن مرحله اجرائي عدل است، مطرح بوده است

شاهد محكمه ، قاضي بايد عادل باشد، اين بوده كه امام و پيشوا و زعيم بايد عادل باشد، اجتماعي اش
امام جمعه و ، و از نظر يك مسلمان شيعي، شاهد طالق يا رجوع بايد عادل باشد، بايد عادل باشد

هر مسلمان همواره در برابر پستهايي كه يك مقام عادل بايد اشتغال كند . ماعت نيز بايد عادل باشدج
افضل الجهاد كلمة « : اين جمله رسول اكرم زبانزد خاص و عام بود. احساس مسؤوليت ميكرده است

  ها كه   و چه شهامتها و حماسه)1(» عدل عند امام جائر 
  
  

  : پاورقي
   .60 ص، 5ج ،  كافي1. 

  . اين جمله كوتاه آفريده است
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تاريخچه بس درازي دارد و چون از موضوع ، طرح مسأله عدل از نظر عملي و عيني در سطح اجتماع
  . بحث كتاب خارج است ما وارد آن نميشويم

  

  سر منشأ اصلي 
  

اقي ميماند خواننده پس از وقوف به جريانات علمي و عملي كه بدانها اشاره شد يك سؤال اصلي برايش ب
و چرا فقه اسالمي قبل از هر ؟ چرا كالم اسالمي بيش از هر چيز به مسأله عدل پرداخت: و آن اينكه

و چرا در جهان سياست اسالمي بيش از هر كلمه اي كلمه عدل ؟ چيزي مسأله عدل برايش مطرح شد
  . أ خاص داشته باشداينكه در همه حوزهها سخن از عدل بود بايد يك ريشه و سر منش؟ به گوش ميخورد

  ؟ انگيخته و تغذيه ميكرده است آيا جريان اصلي ديگري در كار بوده كه همه اين جريانها را او بر مي
در ، هاي طرحهاي علمي و عملي مسأله عدل را در جامعه اسالمي از نظر ما ريشه اصلي و ريشه ريشه

ذر انديشه عدل را در دلها كاشت و قرآن است كه ب. در خود قرآن كريم بايد جستجو كرد، درجه اول
آبياري كرد و دغدغه آن را چه از نظر فكري و فلسفي و چه از نظر علمي و اجتماعي در روحها ايجاد 

،  عدل تشريعي،عدل تكويني: هاي گوناگونش اين قرآن است كه مسأله عدل و ظلم را در چهره. كرد
  . عدل اجتماعي طرح كرد، عدل اخالقي

. بر عدل و توازن و بر اساس استحقاقها و قابليتها است، ند كه نظام هستي و آفرينشقرآن تصريح ميك
و گذشته از آياتي كه ، گذشته از آيات زيادي كه صريحا ظلم را از ساحت كبريائي بشدت نفي ميكند

ك و هال، ابالغ و بيان و اتمام حجت را از آن جهت از شؤون پروردگار ميشمارد كه بود اينها نوعي عدل
 كه مالزم با عدل -و گذشته از آياتي كه اساس خلقت را بر حق ، بشر با نبود آنها نوعي ظلم و ستم است

از مقام فاعليت و تدبير الهي بعنوان مقام ، گذشته از همه اينها در برخي از آيات،  معرفي مينمايد- است 
  : قيام به عدل ياد ميكند

  ) 1( و اولوا العلم قائما بالقسط شهد اهللا انه ال اله اال هو و المالئكة« 
  

  : و يا عدل را ترازوي خدا در امر آفرينش ميداند
  
  

  : پاورقي
  .18 / آل عمران 1. 

  . )1(»و السماء رفعها و وضع الميزان « 
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  : در ذيل همين آيه است كه رسول خدا فرمود
  
  . )2(» بالعدل قامت السموات و االرض « 
  . " است  آسمانها و زمين به عدل برپا"
  

رعايت شده و ، همواره اصل عدل، عدل تشريعي يعني اينكه در نظام جعل و وضع و تشريع قوانين
در قرآن كريم تصريح شده كه حكمت بعثت و . ميشود نيز صريحا مورد توجه قرآن قرار گرفته است

  : ارسال رسل اين است كه عدل و قسط بر نظام زندگاني بشر حاكم باشد
  
  . )3(»رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط لقد ارسلنا « 
 فرستاديم تا )قانون( همانا فرستادگان خويش را با دالئل روشن فرستاديم و همراه آنها كتاب و مقياس "

  . "وسيله عدل را بپا دارند  مردم بدين
  

وف به اين است كه اوال نظام تشريعي و موق، بديهي است كه برقراري اصل عدل در نظامات اجتماعي
  . و ثانيا عمال به مرحله اجرا در آيد، نظامي عادالنه باشد، قانوني

در مورد نظام تشريعي اسالمي ، عالوه بر اين اصل كلي كه قرآن در مورد همه پيامبران بيان كرده است
  . )5(»ذلكم اقسط عند اهللا « : ديا در مورد برخي دستورها ميگوي. )4(» قل امر ربي بالقسط « : ميگويد

قرآن .  ميداند" توأ م با عدل " و " ضد ظلم " و مقامي " پيمان الهي "امامت و رهبري را ، قرآن كريم
 آنگاه كه ": برداشتن چنين است، آنجا كه درباره شايستگي ابراهيم براي امامت و رهبري سخن ميگويند

  و ابالغ شد كه تو را به امامت و رهبري ها خالص در آمد به ا ابراهيم از همه كوره
به او . ابراهيم درخواست كرد و يا استفهام نمود كه اين موهبت الهي در نسل او ادامه يابد. برگزيديم

  امامت و : پاسخ داده شد كه
  

  : پاورقي
  .7 / الرحمن 1. 
  . )638 ص 2ج ، چاپ اسالميه(ذيل همين آيه ،  تفسير صافي2. 
   .25 / حديد3. 

4 .  .29 / اعراف
  .282 / بقره 5. 

  . )1(»ال ينال عهدي الظالمين « : پيماني است الهي و ستمكاران را در آن نصيبي نيست، رهبري
در چند جاي قرآن كه سخن از داوري و يا .  نام ميبرد" صاحب عدل "انسان اخالقي را به عنوان ، قرآن
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مادر همه فضائل ،  عدالت"اين جمله افالطون معروف شد كه ، پس از ترجمه آثار يوناني در جهان اسالم
،  ولي در حدود دو قرن پيش از آنكه سخن افالطون در ميان مسلمين شناخته بشود"قي است اخال

  . مسلمين از زبان قرآن اين سخن را شنيده بودند
، قضائي، سياسي، در باره عدل جمعي و گروهي است اعم از خانوادگي، بيشترين آيات مربوط به عدل

  .  آيه در اين زمينه است16ورده در حدود تا آنجا كه اين بنده به تقريب بدست آ. اجتماعي
و از آرمانهاي فردي گرفته تا ، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، از توحيد گرفته تا معاد، در قرآن

هدف ، ركن معاد، همدوش توحيد، عدل قرآن. همه بر محور عدل استوار شده است، هدفهاي اجتماعي
  . و مقياس سالمت اجتماع است، ر كمال فردمعيا، فلسفه زعامت و امامت، تشريع نبوت
شكل خاص ، به نگرش انسان به هستي و آفرينش، آنجا كه به توحيد يا معاد مربوط ميشود، عدل قرآن

، آنجا كه به نبوت و تشريع و قانون مربوط ميشود،  است" جهان بيني "نوعي ، و به عبارت ديگر، ميدهد
و به عبارت ديگر جاي پايي است براي عقل كه در ،  است قانون شناسي" معيار " و " مقياس "يك 

آنجا كه به امامت و رهبري مربوط ، رديف كتاب و سنت قرار گيرد و جزء منابع فقه و استنباط بشمار آيد
و آنجا كه به ، آرماني انساني است، آنجا كه پاي اخالق به ميان ميĤيد،  است" شايستگي "ميشود يك 

  .  است" مسؤوليت " اجتماع كشيده ميشود يك
و هم ، ي كه در قرآن تا اين پايه بدان اهميت داده شده كه هم جهانبيني است اچگونه ممكن بود مسأله

و هم مسؤوليتي ، و هم مالك شايستگي زعامت و رهبري، و هم آرماني انساني، معيار شناخت قانون
  مسلمين با آن عنايت شديد و حساسيت ، اجتماعي

  
  : پاورقي
 بق1.   .124/ره

  .95 / مائده 2. 
3.   .2/  طالق

  . فراواني كه در مورد قرآن داشتند نسبت به آن بي تفاوت بمانند
اين است كه ما معتقديم دليلي ندارد كه در پي علتي ديگر برويم و فكر خود را خسته نماييم كه چرا از

  ؟ ردخو  به چشم مي" عدل "همه جا كلمه ، آغاز نهضتهاي فكري و عملي مسلمين
 

و علت راه يافتن اين اصل در كالم و در فقه و در ، علت اصلي حساسيت مسلمين نسبت به اين مسأله
اما علت جبهه گيريهاي مختلف در اين مسأله كه برخي . بال شك قرآن بود، اي اجتماعي اسالمي حوزهه

   را از اثر انداختند آن را عريان و بدون لفافه پذيرفتند و برخي با يك سلسله توجيهات و تأويالت آن
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اين است نظر ما درباره سر . و برخي اجتماعي و برخي سياسي، چيزهاي ديگر است كه برخي رواني است
  . منشأ اصلي طرح اين مسأله در جامعه اسالمي

  . ممكن است كه به گونهاي ديگر و از زاويه ديگر اين مسأله را تعليل و تحليل كنند، افرادي ديگر
 پيروان برخي مكتبها بطور كلي جريانات اجتماعي را به گونهاي ديگر تعليل و تحليل چنانكه ميدانيم

پيروان اين مكتبها يك سلسله قالبهاي ساخته و از پيش پرداخته اي دارند و به هر ضرب و زور . ميكنند
  . هست ميخواهند همه حوادث را در آن قالبها بشناسانند

قاتي و موضعگيريهاي اجتماعي بر اساس برخورداريها و در اين گونه مكتبها مسأله تضادهاي طب
از نظر پيروان آن مكتبها . نقش اصلي و اساسي را در همه حركتها و جنبشها ايفا ميكنند، حروميتهام

، انعكاسي از نيازهاي مادي و روابط اقتصادي است، همه تجليات روحي و فكري و ذوقي و عاطفي بشر
خصوصيات فكري و ، ه زير بنا است اقتصاد و شؤون اقتصادي استروبنا است و چيزي ك، همه شؤون

اگر سعدي گفته . ذوقي و عاطفي و هنري هر كس را در موضعگيري خاص طبقاتي او بايد جستجو كرد
بلكه مايه فكر و احساس و ، نه تنها مايه عيش،  از نظر اين گروه" مايه عيش آدمي شكم است ": است

  . همه راهها به شكم منتهي ميشود، چه مقدس ناميده ميشود نيز شكم استو باالخره آن، عاطفه و ذوق
، از نظر پيروان اين مكتبها اگر ميبينيم كه در جامعهاي بيش از همه چيز سخن عدل به ميان ميĤيد

و اگر دو گروه ، ريشه آن را در نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي بايد جستجو كنيم نه در جاي ديگر
  گروهي طرفدار جدي :  كه در لباس فقه يا كالم در برابر يكديگر جبهه گيري ميكنندمشخص ميبينيم

منكر ، اصالت عدل به عنوان يك جهان بيني و يا يك معيار براي قانون ميگردد و گروهي ديگر بر عكس
  همه اين 
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انگر يك جبهه نماي، بايد بدانيم كه اين جبهه گيريهاي عقلي و فكري و كالمي و فقهي، اصالتها ميشود
در مقابل طبقات مرفه و برخوردار ، گيري زير پرده است كه گروه وابسته به طبقات محروم و محكوم

  ، از اصل عدل دفاع كند، محال است كه يك برخوردار مرفه. انديشه تابع شكم است. كرده است
  . همچنانكه محال است كه يك محروم زجر كشيده منكر اصالت عدل بشود

يك عامل بسيار مهم و ، شك ندارد كه نياز مادي. يكسونگري است، اينگونه توجيه تاريخ ،از نظر ما
اساسي در گرايشهاي انسان است و احيانا جاي پايي از علل اقتصادي نيز در جبهه گيريهاي فكري و 

  اما نميتوان همه جاذبه هايي كه انسان را احاطه كرده و . اجتماعي و سياسي اسالمي ميتوان يافت
تحت نفوذ قرار ميدهد و همه عوامل اصلي و اساسياي را كه در بافت تاريخ انسان مؤثر است در نيازهاي 

و شايد هنوز زود است كه در باره مجموع عوامل اساسي حاكم بر زندگي فردي و ، اقتصادي خالصه كرد
  عنوان نياز اصلي قدر مسلم اين است كه نيازهاي مادي را به . اجتماعي انسان اظهار نظر قاطع بشود

  . منحصر نتوان مورد قبول قرار داد
دانم چگونه با اين قالبها و معيارها ميتوان توجيه كرد كه مثال چرا مأمون و معتصم و واثق  من نمي

متوكل كه وابسته به همان ، بشدت طرفدار مكتب اعتزال ميشوند و اصل عدل را ميپذيرند و در مقابل
گرايشي در جهت مخالف پيدا ميكند و با طرفداران عدل همان را ، ون بودطبقه و همان گروه و همان خ

  . ميكند كه اسالفش با مخالفان عدل كردند
توان فكر صاحب بن عباد را كه يكي از برخوردارترين و متنعم ترين مردم جهان بود  يا مثال چگونه مي

به اتفاق علماي محروم زمان او در صورتي كه اكثريت قريب ، در حمايت شديد از اصل عدل توجيه كرد
  . منكر اين اصل بودند و عقيده اشعري داشتند

او اوال بر خالف اكثر وزرا كه سري . صاحب بن عباد وزير برخورداري است و از اين نظر كمتر نظير دارد
جنازه تا آخر عمر وزير باقي ماند و تشييع ، سالم به گور نميبرند و عاقبت مغضوب باالتر از خود ميگردند

  . تاريخي كم نظيري چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت از او شد
  : ابن خلكان ميگويد

  
 هيچكس مانند صاحب بن عباد خوشبختي و خوش شانسي زمان حيات و بعد از ممات را توأم با "

  . "يكديگر جمع نكرد 
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ودش از وزرا در كمال هاي خ زندگي را مانند هم طبقه، صاحب بن عباد كه هم وزير بود و هم عالم
خوشنام و ، رود روند و با رفتنشان نامشان هم مي امراني گذرانيد و بر عكس آنها كه منفور از دنيا ميك

هاي ديگرش يعني علما صورت گرفت كه غالبا عمري را به  و مردنش مانند هم طبقه، محبوب باقي ماند
  . شود امشان از وقت مردن آغاز ميبرند و شهرت و محبوبيت و احتر گمنامي و محروميت بسر مي

و عالوه بر اينكه خوشنامي علما را ، عالوه بر اينكه تا آخر عمر در پست وزارت باقي ماند، صاحب بن عباد
و آن اينكه ميگويند تنها ، از يك مزيت فوق العاده ديگر نيز برخوردار بود، نيز براي خود تحصيل كرد

. وزارت را از يكديگر به ارث بردند، ير بودهاند و سه نسل متواليوزير تاريخ است كه پدر و جدش نيز وز
  : اش گفتند شعرا در باره. و نام نيايش عباس است، و نام پدرش عباد، نام خودش اسماعيل

  
  موصولة االسناد باالسناد       ورث الوزارش كابر عن كابر 
  رته و اسماعيل عن عباد       يروي عن العباس عباد وزا 

  
بن عباد با همه اين برخورداريها و تنعمها از طرفداران جدي اصل عدل است و به آن افتخار صاحب 
  : گويد مي. ميكند

  
  سطران قد خطا بال كاتب   لو شق عن قلبي يري وسطه 

  وحب اهل البيت في جانب   العدل و التوحيد في جانب 
  

ه بدون نويسنده نگارش يافته دو سطر ديده ميشود ك، در ميان آن، يعني اگر قلب من شكافته شود
  . و محبت اهل البيت در طرف ديگر، عدل و توحيد در يك طرف: است

في المثل ابويوسف قاضي القضاش هاروني طرفدار جدي . در عدل فقهي نيز عينا نظير اينها را ميبينيم
  . ندك اصل عدل ميشود و احمد بن حنبل حبس كشيده تازيانه خورده بشدت روش عدل را محكوم مي

به نظر ما توجيه جهتگيريهاي فكري و اعتقادي بشر با اين معيارها و مقياسها بصورت معيارهاي 
  . ساده لوحانه است، نحصاريا

يكي اين است كه نقش قرآن را در برانگيختن افكار و ، غرض اصلي ما از طرح اين بحث در اين مقدمه
  . را از نظر قرآن كريم روشن سازيمديگر اينكه اهميت و اصالت آن ، ها نشان دهيم انديشه
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آنچه احتماال ، مدعي نيست كه بحث عدل را همه جانبه و قرآن پسند طرح كرده است، البته اين كتاب
ميتواند ادعا كند اين است كه اين بحث را از نظر عدل تكويني و الهي كه يكي از مسائل مطروحه در 

  . اي طرح كرده است ا ديد تازهقرآن در زمينه عدل است تا حدي بصورت تازه و ب
   شمسي 1352 خرداد 29                                        

   قمري 1393جمادي االولي  17                                      
  مرتضي مطهري                                                 
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   طرح بحث 1
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  الهي عدل بشري و عدل : بخش اول
  

، ، به حقوق آنها تجاوز نميكند قصد سوئي نداردفردي از نوع خود را كه نسبت به ديگران، ما افراد بشر
در آنچه مربوط به حوزه حكومت و اراده اوست با نهايت ، هيچگونه تبعيضي ميان افراد قائل نميگردد

طرفدار مظلوم و دشمن ، يگردر مناقشات و اختالفات افراد د، بيطرفي به همه به يك چشم نگاه ميكند
 ميشماريم و خود " تحسين "چنين كسي را داراي نوعي از كمال ميدانيم و روش او را قابل ، ظالم است

  .  ميدانيم" عادل "او را 
در حوزه قدرت و اراده خود ميان افراد ، فردي را كه نسبت به حقوق ديگران تجاوز ميكند، در مقابل

و يا الاقل در مناقشات و ، ستمگران و خصم ضعيفان و ناتوانان استطرفدار ، تبعيض قائل ميشود
   "چنين كسي را داراي نوعي نقص به نام ،  است" بي تفاوت "كشمكشهاي ستمگران و ستمكشان 

  .  ميشماريم" تقبيح " ميخوانيم و روش او را اليق " ظالم " و ستمگري ميدانيم و خود او را "ظلم 
، نقص است، و ظلم، كمال است، عدالت، وال به همان معني كه در باره بشرآيا ا؟ خداي متعال چطور

، يا عدالت و ظلم به مفهوم رايج خود؟ نقص است، كمال است و ظلم، درباره ذات الهي نيز عدالت
 "از مفاهيم قراردادي است و از شؤون ، مفاهيمي اخالقي و مخصوص اجتماع بشري است و به اصطالح

از حدود حيات بشري و حوزه اعمال ، پس، " حكمت نظري " ميشود نه  شمرده"حكمت عملي 
  اختياري وي پافراتر 
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   گذارد؟ ينم
ان باشد، يز قابل جري در مورد خداوند متعال ني انسانيا فرضا كه عدالت و ظلم به همان مفهوم اخالقيثان
ا ظلم يند شمرده شود آ، صفت نقص درباره خداوي، صفت كمال، و ظلم اخالقي فرضا عدالت اخالقيعني

دا كند؟ نه از آن جهت كه محال است از خداوند ظلم صادر يصداق پدر مورد خداوند عمال ممكن است م
 آنچنان كه ي هستند نه عقلي شرعيميشود، و نه از آن جهت كه حسن و قبح و عدل و ظلم همه مفاه

م؛ بلكه با قطع يه آنها بحث خواه است و بعدها درباريگرين دو جهت، مطلب ديند، كه اي گوياشاعره م
ن جهت كه يست كه از خداوند ظلم صادر شود و با فرض قبول ايا محال نينكه محال است ينظر از ا

ت حق ين جهت كه عدل رعاي هستند؛ از اي واقعيي است و عدل و ظلم معانيحسن و قبح افعال، ذات
 نسبت به آن يان است و موجودي در مي حقي كه پاي در مورديعنير؛ ير است و ظلم تجاوز به حق غيغ

ت ي. ظلم نسبت به صاحب حق كه اولوي به آن حق، نوعيگريه دي، هر نوع تجاوز از ناحاردت دي، اولوحق
  .  شوديدارد شمرده م

  
ت و عدم يت، و مالكيت و عدم اولويگر، اولويكديان مخلوقات نسبت به ي است كه در رابطه ميهيبد

 ي خودش و نسبت به ثروتيات و آزاديد نسبت به حي دارد، مثال زيور معن اميت، نسبت به برخيمالك
 و دست آورد خودش يات و آزاديت دارد، و عمرو نسبت به حيت و مالكيد كرده است، اولويكه خود تول

  . د ظلم استيت زيت عمرو، ظلم است و تجاوز عمرو به حوزه اولويد به حوزه اولويت دارد، تجاوز زياولو
ت مخلوق در طول يت و مالكياولو.  خالق و مخلوق چطور؟مخلوق هر چه دارد از خالق استدر رابطه

 يتيت او اولوي، و در عرض اولويتيت خالق، مالكي در عرض ملكيعنيت خالق است، يت و مالكياولو
ت فرزند يت پدر و مالكيل مالكيت بشر را از قبيت خداوند و مالكيم، ماليل و تفهيدر مقام تمث. ستين

كودكان هر كدام .  كنديه مي تهيك از كودكان خود اسباب بازي هر يپدر برا. د در نظر گرفتيكودك با
هر كودك، تصرف .  قائلنديتيت و اولويافت كرده اند حق مالكي كه دريي خود نسبت به اسباب بازيبرا

ت كودك، ي و الوتيا مالكي آي شمارد، ولي خود مي و تجاوز به مرز حقوقيگر را، تصرف عدوانيكودك د
 يچگونه تنافيت است و هين مالكيت در طول ايا آن مالكي كند؟ يت پدر را نفيت و اولوي تواند مالكيم

  ؟ در مال خود و ملك خود تصرف كرده است، و اگر پدر در آنها تصرف كندست، يدر كار ن
  به ، شريكي در ملك ندارد، مالك الملك علي االطالق است، خداوند متعال
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و اليه يرجع االمر كله  « )1(»له الملك و له الحمد « : ت و بدون شائبه مجاز در باره اش بايد گفتحقيق
هيچكس . تصرف در چيزي است كه از آن خود او است، عليهذا هر گونه تصرف خداوند در جهان. )2(»

از آن جهت كه نه ، پس ظلم درباره خداوند منتفي است، در برابر او حقي و مالكيتي و اولويتي ندارد
بلكه از ، و نه از آن جهت كه حسن و قبح در مورد خداوند معني ندارد، چون قبيح است خداوند نميكند

  ذاتي ظلم باشد و حسن و قبحهاي ذاتي همچنانكه بر اعمال بشر حاكم ، آن جهت كه فرضا قبح ظلم
كند زيرا هيچكس نسبت به عمال در مورد خداوند مصداق پيدا نمي، است بر فعل خداوند هم حاكم باشد

  . در مقابل خداوند مالكيتي ندارد تا عمال ظلم محقق شود، هيچ چيز خود
، اي داشت و محفلش مجمع ادبا بود كه از ادب بهره، از ملوك آل حمدان، گويند سيف الدوله حمداني

ودهام كه بيتي سر: شاعر موشكاف شيعي عرب نيز حضور داشت گفت، كه ابوفراس، روزي در محفل ادبا
  : گمان ندارم احدي بتواند دوم آن را بياورد جز ابوفراس

        
  فدمي ال تطله   لك جسمي تعله      

  . " جسم از آن تو است و تو پي در پي زجرش ميدهي اما خونم را يكباره نميريزي "
  

  : ابوفراس بالبديهه گفت
  

  فلي االمر كله   قال ان كنت مالكا       
، ، چون و چرا در برابر مالك مطلقتمام اختيار به من تعلق دارد، ر من مالك تو هستماگ:  محبوب گفت"

  . "بي معني است 
  

بدون شك اگر عدل و ظلم را به مفهوم رايج بگيريم كه مفهومي اخالقي است و مبتني بر حسن و قبح 
م افعال حق را از نظر و افعال خداوند را نيز بر محور همين حسن و قبح ها توجيه كنيم و بخواهي، عقلي

زيرا ، نه عادل است و نه ظالم، بايد بگوئيم كه خداوند به اين مفهوم رايج،  بسنجيم" رعايت حقوق غير "
و عدم رعايت ، عدل، غيري كه از او به چيزي اولويت داشته باشد فرض نميشود تا رعايت اولويتهاي او

   .آن اولويتها ظلم محسوب ميگردد
  م رايج عدل و ظلم صرف نظر كنيم و آن را مفهومي اعتباري و ثالثا اگر از مفهو

  : پاورقي
  .1 / تغابن 1. 
  .123 / هود 2. 

آيا مفهومي برتر از مفهوم رايج وجود دارد كه عدل و ، مخصوص حوزه عمليات اجتماعي بشري بدانيم
يم اعتباري و ظلم را در رديف مفاهيم حكمت نظري قرار دهد و از حوزه حكمت عملي كه حوزه مفاه
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؟ محدوديت و غيره، جسميت، صفتي منفي و سلبي نظير تركيب، خالقيت و رازقيت شمرده شود و ظلم
 بايد " تعبدا "يا اين اصل را ، هاي جهان از نظر عدل و ظلم قابل توجيه است و روي اين مبنا آيا پديده

  ؟ پذيرفت
برداشت قرآن از . قرآن كريم روي مفهوم عدل و ظلم تكيه فراوان كرده است، رابعا از همه اينها گذشته

  ؟ اين دو مفهوم چه برداشتي است
آنچه مسلم و غير قابل . پاسخ دقيق و صحيح خويش را بيابنداينها يك سلسله پرسشها است كه بايد 

 اساسي " بپا دارنده عدل " و " امر كننده به عدل "ست اين است كه شناخت خداوند به عنوان ترديد ا
، فرضا خداي فالسفه. رابطه بشر با خدا بر آن استوار شده است، ترين معرفتي است كه در اديان آسماني

ل و احساسات و كه تنها با نيروي عقل و انديشه بشر سر و كار دارد و با د،  ارسطو" محرك اول "مثال 
خداي پيامبران كه عالوه بر جنبه منطقي ، از نظر عدل و ظلم موضوع بحث نباشد. عواطف او كاري ندارد
پيوند محكم و استواري با ضمير و دل و احساسات دارد و انسان با او در حال داد ، و استداللي و عقالني

ط يك نيازمند با يك بينياز عالم قادر عطوف و ستد و محبت ورزي است و ارتباط انسان با او از نوع ارتبا
  اكنون بايد ديد از آن عدالت چگونه . عدالت است، قطعا يكي از صفاتش، مهربان است

  ؟ بايد تعبير كرد
قرآن كريم در بيان .  است" معاد " و به مفهوم فلسفي مبناي " نبوت "هدف ، عدل به مفهوم اجتماعي

  : ن ميفرمايد پيامبرا" رسالت " و " نبوت "هدف 
  
  . )1(»لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط « 
 همانا فرستادگانمان را با دالئل روشن فرستاديم و همراه ايشان كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به "

  . "عدالت قيام كنند 
  :  كيفر اعمال ميفرمايددر موضوع معاد و محاسبه رستاخيز و پاداش و

  حبةو نضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا و ان كان مثقال ²
  
  

  : پاورقي
  .25/  حديد1. 

  . )1(»من خردل اتينا بها و كفي بنا حاسبين « 
به احدي هيچ ستمي نخواهد شد و اگر هموزن دانه .  ترازوهاي عدالت را در روز رستاخيز مينهيم"

  . "اين بس كه ما حسابگر هستيم . آوريم باشد آن را ميخردل 
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  مثال گفته شده است . خداوند از ظلم و ستم تنزيه شده است، در آيات بسياري از قرآن
  
  . )2(»ما كان اهللا ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون « 
  . " ميكنند  چنان نيست كه خداوند به آنان ستم كند بلكه آنها چنين اند كه بر خود ستم"
  

در بعضي آيات عادل بودن و قيام به عدل به عنوان يك صفت مثبت براي خداوند ذكر شده است يعني 
، بطور مثبت و مستقيم نيز صفت عدالت براي خداوند  به تنزيه از ظلم قناعت نشده استدر قرآن تنها

  : چنانكه ميفرمايد، اثبات شده است
  

  ). 3(الئكة و اولوا العلم قائما بالقسط شهد اهللا انه ال اله اال هو و الم
كه بپادارنده عدل ، گواهي ميدهند كه معبودي جز خداي يكتا،  خداوند و فرشتگان و دارندگان دانش"

  . "نيست ، است
  

عدالت از صفاتي است كه قطعا و، خود حقيقتي است، عليهذا از نظر اسالم شكي نيست كه عدل الهي
  . وف بدانيمبايد خداوند را به آنها موص

  

  روشها و مشربها 
، هر يك از اهل حديث. روشها و مشربها متفاوت است، طور كلي در مسائل مربوط به مبدء و معادب

  . عرفا و پيروان روش حسي و علوم طبيعي راه و روش خاص دارند، حكما، متكلمين
  طرفدار ، مانند مسائل فروع دين، اهل حديث در مسائل مربوط به اصول دين

  : ورقيپا
  .47 / انبياء 1. 
  .70 / توبه 2. 
  .18 / آل عمران 3. 
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از نظر اين دسته در هيچ مسأله از . تسليم و تعبد و مخالف هر نوع تفكر و تعمق و استدالل و منطق اند
بايد ، نبايد بحث و استدالل و چون و چرا كرد، اعم از اصول يا فروع، مسائل كه در قلمروي دين است

، مريد است، قدير است، عليم است، حي است، در كتاب و سنت آمده است كه خداوند. ساكت محض بود
ما بايد به حكم اعتمادي كه به صحت گفتار انبياء داريم همه . و هم آمده است كه خداوند عادل است

قي لزومي ندارد كه در باره اينكه مثال عدل چيست و به چه دليل منط. اينها را بدون چون و چرا بپذيريم
براي اين گروه طبعا . بلكه انديشيدن در اين امور بدعت است و حرام، خداوند عادل است بينديشيم

يعني اين گروه هرگز خود را ملتزم نميدانند كه به برخي از اشكاالت ، مسأله اي به نام عدل وجود ندارد
  . كه در باره عدل الهي پيش ميĤيد پاسخ بگويند

 در باره بي " اصول فلسفه و روش رئاليسم "ما در مقدمه جلد پنجم  ،بي اساس است، نظر اين گروه
  . بحث مجدد را در اينجا الزم نميدانيم، بحث كردهايم، اساسي اين نظر

از اين گروه كه بگذريم ساير گروهها تفكر و تعمق را جايز ميشمارند و با روشهاي گوناگون به بحث و
  . تحقيق پرداخته اند

 

اند كه   در تفكرات خود به اين نتيجه رسيده)اشاعره(گروهي : اند دل دو دسته شدهمتكلمين در باره ع
از نظر اين گروه هر فعلي در . منتزع است از فعل خداوند از آن جهت كه فعل خداوند است، صفت عدل

 هيچ و بعالوه،، ذات خود نه عدل است و نه ظلم و هر فعلي از آن جهت عدل است كه فعل خدا است
پس به حكم اين دو ، وجود ندارد، نه باالستقالل و نه بغير استقالل، به هيچ نحو، غير از خدافاعلي 

پس هر فعلي ، تعريفي جز اين سراغ ندارند كه فعل خدا است، اينها براي عدل. ظلم مفهوم ندارد، قدمهم
  . چون فعل خدا است عدل است نه اينكه چون عدل است فعل خدا است

جزما ادعا كنيم ، مثال نميتوانيم با اتكاء به اصل عدل، چ ضابطي طبعا در كار نيستاز نظر اين گروه هي
و هم نميتوانيم جزما ادعا كنيم كه خداوند كه ، كه خداوند و نيكوكار را پاداش ميدهد و بدكار را كيفر

 دهد و بلكه اگر خداوند نيكوكاران را پاداش، اي در قرآن داده است قطعا وفا خواهد كرد چنين وعده
اگر خداوند به وعده ، و اگر هم به عكس رفتار كند باز عدل خواهد بود، عدل خواهد بود، بدكاران را كيفر

  اگر خداوند به چيزي كه امكان وجود يافته است ، خود وفا كند عدل است و اگر هم نكند باز عدل است
 آنچه ". يزي است كه او بكندزيرا عدل آن چ، و اگر نكند هم عدل است، افاضه وجود نمايد عدل است

   "آن خسرو كند شيرين بود 
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اند عمال منكر  اين گروه هر چند خودشان مدعي انكار عدل نيستند ولي با توجيهي كه از عدل كرده
اشاره به اينكه ،  معروف شدند" عدليه " به - يعني شيعه و معتزله -عدل اند و لهذا مخالفان اشاعره 

  . انكار عدل است، جيه عدل نيستآنچه اشاعره ميگويند تو
از ، ، بلكه اين گروه از گروه اولاره عدل الهي نميتواند مطرح باشداي درب از نظر اين گروه نيز قهرا مسأله

  . آزادترند، نظر تعهد به پاسخگوئي به اشكاالت مربوط به عدل
و هم از ظلم و ، رك در خالقيت بپويند و خداوند را از ش" تنزيه "اند راه  اين گروه به خيال خود خواسته

اند و از طرف ديگر صفت عدل  از اينرو از طرفي از غير خدا نفي فاعليت كرده، منزه و مبرا بدانند، ستم
اند بطوري كه حسن و قبح عقلي افعال را از ريشه انكار كرده و  را در مرتبه متأخر از فعل خدا قرار داده

و با اين مقدمات ، جز اين نيست كه مستند به خداوند باشد، اند مفهوم عادالنه بودن يك فعل گفته
  . اند كه خداوند نه در فاعليت شريك دارد و نه ظلم ميكند گيري كرده نتيجه

زيرا ابتدائي . اند  نموده و تبرئه كرده" تنزيه "ظالمان بشري را ، اين گروه بجاي خداوند، اما در حقيقت
 طرز تفكر گرفته ميشود اين است كه آنچه فالن ستمگر ميكند اي كه از اين ترين و روشن ترين نتيجه

، زيرا عدل بنابر اين مسلك، عين عدل است،  و چون خدا ميكند ظلم نيست!بلكه خدا ميكند، او نميكند
از طرف ديگر چون كاري كه غير خدا فاعل آن باشد به . كار خدا باشد، مفهومي جز اين ندارد كه كار

 به هيچوجه " ظلم "، پس در قاموس هستي، ار و به هيچ معني وجود نداردهيچوجه و به هيچ اعتب
گيري   از اشاعره همين نتيجه" متوكل عباسي "شايد علت حمايت ستمگراني مانند . وجود ندارد

  . مطلوب بوده است
اي كه از نظر دين  نقش مظلوم در دفاع از حقوق خويش و وظيفه، با چنين منطق و چنين نتيجهگيري

  . خيلي روشن است! ؟د انجام دهد چيستباي
اما اينكه اين متكلمين در باره آنهمه نسبتهاي ظلمي كه قرآن به ستمگران بشر ميدهد و وظيفهاي كه 

سؤالي است كه پاسخ آن را ؟ قرآن بر عهده افراد در زمينه مبارزه با ظلم و ظالم نهاده است چه ميگويند
  . از خود اشاعره بايد پرسيد

 منطق اشاعره را سخت طرد و تحقير - و در حقيقت شخصيتهاي برجسته متكلمين -لمين ساير متك
 ظلم بشري را نفي نموده، اند و نه با دستاويز توحيد فعلي آنان نه نفي فاعليت از غير خدا كرده. اند كرده
  جريانات متكلمان غير اشعري يعني متكلمان شيعي و معتزلي عدل را به عنوان حقيقتي واقعي در . اند

  قطع نظر از انتساب و ، عالم
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  . مورد قبول قرار داده و قائل به حسن و قبح عقلي و ذاتي شده اند، عدم انتساب جريانات به خداوند
 مي، همانطور كه معيار و مقياس كارهاي بشري است، اين متكلمان معتقدند كه اصل حسن و قبح اشياء

مورد استناد اين ، همواره اين اصل، ، و لهذا در مسائل الهياتيردر و مقياس افعال ربوبي قرار گتواند معيا
اين ، اين گروه با توجه به اين اصل و توجه به بديهي بودن حسن عدل و قبح ظلم. گيرد گروه قرار مي

عدل ذاتا نيك است : ميگويند، مطرح مينمايند، ولي در سطح ربوبي، مسأله را به شكل يك اصل اخالقي
هرگز كاري ، خداوند كه عقل غير متناهي است بلكه فيض بخش همه عقلهاست.  استو ظلم ذاتا زشت

  . دهد نيك ميشناسد ترك نميكند و كاري را كه عقل زشت ميشمارد انجام نمي، را كه عقل
در عين اينكه از لحاظ توحيد ، اما حكماي الهي كه از راه ديگر رفتهاند و بعد به آن اشاره خواهيم كرد

و در عين اينكه حسن و ، فاعليت را منحصر به ذات حق نميدانند، شرك در خالقيت ميكنندافعالي نفي 
حكماي . تنزيه ميكنند، خداوند را از ظلم، قبح را متأخر از مرتبه فعل حق و منتزع از نظام وجود ميدانند

فاهيم را حوزه اما محدوده اين م، الهي منكر حسن و قبح عقلي نيستند و نظر اشاعره را مردود ميشمارند
در ساحت كبريائي بعنوان مقياس ، از نظر حكماء الهي مفاهيم حسن و قبح. زندگي بشري ميدانند و بس

توان  افعال ذات باري را با اين معيارها و مقياسها كه صد در صد بشري است نمي، و معيار راه ندارند
  . تفسير كرد

عدالت نيك است و اراده الهي همواره بر اين از نظر حكما خداوند عادل است ولي نه بدان جهت كه 
خداوند ظالم نيست و ستم نميكند ولي نه بدان ، است كه كارهاي نيك را انجام دهد نه كارهاي بد را

  مالك عدل الهي و بلكه مفهوم . زشت است و خداوند نميخواهد كار زشتي انجام دهد، جهت كه ظلم
  . د شدعدل الهي چيز ديگري است كه بعدا ذكر خواه

كه وجدان اخالقي بشر از آن تشكيل ، و نيكي و بدي كارها در انسان، از نظر حكما انديشه حسن و قبح
ارزش عملي است نه علمي و ،  ارزش انديشه اعتباري.انديشهاي اعتباري است نه حقيقي، شده است

هدف كمالي خود در فاعل بالقوه براي اين كه به . همه ارزشش اين است كه واسطه و ابزار است. كشفي
ذات .  اينگونه انديشهها را بسازد و استخدام نمايد" آلت فعل "افعال ارادي برسد ناچار است به عنوان 

 مقدس احديت كه وجود صرف و كمال محض و فعليت خالص است از اينگونه فاعليتها و اينگونه انديشه
  .  به هر شكل و هر كيفيت منزه است" آلت "ها و از استخدام 
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اين كه تفاوت انديشه حقيقي و انديشه اعتباري چيست و ذهن چگونه انديشههايي از قبيل حسن و قبح 
بحثي عالي و لطيف است كه در فلسفه اسالمي مطرح است و ما در اينجا نميتوانيم وارد اين ، را ميسازد

  . )1(بحث شويم 
كنند و طبعا به وجود ظلم بشري و نفي نمي، آنطور كه منظور اشاعره است، حكما فاعليت غير خدا را

و از طرف ديگر چون اصل حسن و ، وظيفهاي كه بشر در مبارزه با نفي ظلم از اجتماع دارد اعتراف دارند
  در سراسر حكمت الهي ، قبح را به عنوان مالك و مقياس و معياري براي فعل خداوند صحيح نميدانند

عيين تكليف و وظيفه براي خداوند است استناد نشده نوعي ت، هرگز به اين اصل كه در حقيقت، اسالمي
  . است

اشكاالت مربوط به عدل الهي كه بعدا طرح خواهد ، از نظر حكما و همچنين از نظر متكلمين غير اشعري
  . شد بصورت يك سلسله مسائل كه بايد راه حل آنها را ارائه داد مطرح است

همه عقالني و ذهني است و ، هاي كالمي و فلسفيدسته ديگري هستند كه مدعي اند راه، در اين بين
، در مسائل اصول دين. متكي به هيچ مشاهده عيني و تجربي نيست و به همين جهت بي اعتبار است

  مسأله عدل الهي و . از همان راه بايد رفت كه علماي طبيعي رفتهاند. يعني مسائل مربوط به مبدأ و معاد
 و نظامات جاري و ،بايد از مطالعه در باره پديدههاي خلقتجواب اشكاالت مربوط به آن را نيز 

  . حكمتهاي مكتوم در آنها حل و فصل كرد
 بحث " اصول فلسفه و روش رئاليسم "ما در باره صحت و سقم اين نظريه نيز در مقدمه جلد پنجم 

  . يندطالبان ميتوانند بدانجا مراجعه نما. كردهايم و تكرار آن را در اينجا الزم نميدانيم
 براي اين گروه نيز بصورت مسائلي كه بايد راه حل آنها -  كه بعدا طرح خواهد شد -اشكاالت عدل الهي 

زيرا متكلمين و ، بلكه براي اينها بصورت جدي تر مطرح است، را جستجو كرد و ارائه داد مطرح است
ميروند نظامات متقن و حكما فقط يكي از راههايي كه براي اثبات خدا و برخي صفات خدا از آن راه 

لهذا فرضا نتوانند مشكالت عدل و ظلم را م ، راهشان منحصر به اين راه نيست، حكيمانه جهان است
زيرا وجود خداوند از ، بر اصل اعتقاد و ايمانشان به وجود خداوند خللي وارد نميشود، نطقا حل كنند

  م شده راههاي ديگر غير از راه نظامات خلقت براي آنها قطعي و مسل
  
  

  : پاورقي
  . )جلد دوم( مقاله ششم " اصول فلسفه و روش رئاليسم " رجوع شود به 1. 
  

 ٥٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

اجماال به عدل الهي در ، و چون وجود خداوند و عدل خداوند از آن راهها بر آنها مسلم شده است، است
ولي . سائل برآيندهر چند نتوانند تفصيال از عهده تحليل م، ايمان و اعتقاد پيدا ميكنند، جريان خلقت

و چون راه منحصر است اگر در متن خلقت با مسائلي مواجه ، اين راه براي اين دسته راه منحصر است
اساس ايمان و انديشهشان درباره ، مشكل باشد، گردند كه توجيه آن از نظر عدل و ظلم و نظام احسن

بديهي است كه اگر اين . شاهده ميكنندآنها خداوند را تنها در آئينه مخلوقات م. متزلزل ميگردد، خداوند
  . آئينه در ارائه عدل الهي اندكي تيره باشد و يا ضد آن را ارائه دهد كه از اساس متزلزل است

زيرا ، نميتوان درباره وجود خداوند نظر قاطع داد، از نظر اين دسته تا معماي عدل و ظلم حل نگردد
يعني كمال و تماميت نظام خلقت را مخدوش ، د رادليل وجود خداون، اشكاالت مربوط به عدل الهي

  . ميسازد
تصريح ميكند كه اگر اشكاالت ،  آنجا كه در باره علم باري بحث ميكند" تجريد "عالمه حلي در شرح 

  . شرور و نواقص خلقت حل نشود نقضي بر علم و حكمت باري تلقي ميگردد
  

  ؟ عدل چيست
  

تا مفهوم اصلي و دقيق ؟ ظلم چيست؟ ست كه عدل چيستاولين مسألهاي كه بايد روشن شود اين ا
مجموعا چهار معني و يا . عدل روشن نشود هر كوششي بيهوده است و از اشتباهات مصون نخواهيم ماند

  : چهار مورد استعمال براي اين كلمه هست
  : موزون بودن. الف

ر رفته است و هدف خاصي از آن اجزاء و ابعاض مختلفي بكا، اگر مجموعهاي را در نظر بگيريم كه در آن
بايد شرائط معيني در آن از حيث مقدار الزم هر جزء و از لحاظ كيفيت ارتباط اجزاء با ، منظور است

و تنها در اين صورت است كه آن مجموعه ميتواند باقي بماند و اثر مطلوب خود را ، يكديگر رعايت شود
، ع اگر بخواهد باقي و برقرار بماند بايد متعادل باشدمثال يك اجتما. بدهد و نقش منظور را ايفا نمايد

به كارهاي ، يك اجتماع متعادل.  وجود داشته باشد)نه به قدر مساوي(الزم قدريعني هر چيزي در آن به 
اين كارها بايد ميان افراد تقسيم ميشود تربيتي احتياج دارد و، قضائي، فرهنگي، سياسي، فراوان اقتصادي

از جهت تعادل . ز آن كارها به آن اندازه كه الزم و ضروري است افراد گماشته شوندو براي هر كدام ا
  با آن ياجات در نظر گرفته شود و متناسب آنچه ضروري است اين است كه ميزان احت، اجتماعي
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يعني مصلحت ،  به ميان ميĤيد" مصلحت "اينجاست كه پاي . بودجه و نيرو مصرف گردد، احتياجات"
از .  و هدفهايي كه از كل منظور است در نظر گرفته ميشود" كل "بقاء و دوام ،  كه در آنمصلحتي، كل

  . حسابي مستقل و براي خود ندارد،  فقط وسيله است" جزء "، اين نظر
يعني مثال يك ماشين كه براي منظوري ساخته ميشود و انواع نيازمنديها ، همچنين است تعادل فيزيكي

اگر بخواهد يك مصنوع متعادل باشد بايد از هر مادهاي به قدري كه ، ن هستبراي ساختمان اين ماشي
  . الزم و ضروري است و احتياج ايجاب ميكند در آن بكار برده شود

هر مركب شيميائي فرمول خاصي دارد و نسبت خاصي ميان عناصر ، تعادل شيميائي نيز چنين است
آن نسبتها كه متفاوت است تعادل برقرار ميشود و تنها با رعايت آن فرمول و ، تركيب كننده آن هست
  . آن مركب بوجود ميĤيد

نظم و حساب و جريان معين و ، اگر موزون و متعادل نبود برپا نبود، موزون و متعادل است، جهان
  : در قرآن كريم آمده است. مشخصي نبود

  
  . )1(»و السماء رفعها و وضع الميزان « 
  

در هر ، رعايت تعادل شده است، مقصود اين است كه در ساختمان جهانهمانطور كه مفسران گفتهاند 
در حديث نبوي .  فاصلهها اندازهگيري شده است،از هر ماده اي به قدر الزم استفاده شده است، چيز

  : آمده است
  
  . )2(» بالعدل قامت السموات و االرض « 
  . " همانا آسمان و زمين به موجب عدل برپاست "
  

لهذا عدل به اين معني از موضوع بحث ما . بي تناسبي است نه ظلم، عدل به اين معنينقطه مقابل 
  . خارج است

تفاوتها و بديها جواب ، بسياري از كساني كه خواستهاند به اشكاالت مربوط به عدل الهي از نظر تبعيضها
اند  ناسب طرح كردهبه جاي آنكه مسأله را از نظر عدل و ظلم طرح كنند از نظر تناسب و عدم ت، بدهند

  اند كه همه  و به اين جهت قناعت كرده
  : پاورقي

  .7 / الرحمن 1. 
  . )638 ص 2ج ، چاپ اسالميه(ذيل آيه فوق ،  تفسير صافي2. 

  . اين تبعيضها و تفاوتها و بديها از نظر نظام كلي عالم الزم و ضروري است
وجود آنچه ،  مجموعه ساختمان جهانو از نظر تناسب ضروري در، شك نيست كه از نظر نظام عالم
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ولي بحث عدل ، از نظر كل و مجموع نظام عالم است، در مقابل بي تناسبي، بحث عدل به معني تناسب
 " مصلحت "، در عدل به مفهوم اول. از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از اجزاء ديگر است، در مقابل ظلم

لهذا اشكال كننده بر ميگردد و . مسأله حق فرد مطرح است، كل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم
خواه نا خواه ، ولي ميگويم رعايت اين تناسب، من منكر اصل تناسب در كل جهان نيستم: ميگويد

  . روا استنا، روا است و از نظر جزء، آن تبعيضها از نظر كل، ستلزم برخي تبعيضها ميگرددم
خداوند عليم و حكيم به . از شؤون حكيم بودن و عليم بودن خداوند است، عدل به معني تناسب و توازن

از هر چيزي چه اندازه الزم ، مقتضاي علم شامل و حكمت عام خود ميداند كه براي ساختمان هر چيزي
  . و ضروري است و همان اندازه در آن قرار ميدهد

منظور ، فالني عادل است: ي و نفي هرگونه تبعيض است گاهي كه ميگويندتساو، معني دوم عدل. ب
  . عدل يعني مساوات، بنابراين. اين است كه هيچگونه تفاوتي ميان افراد قائل نميشود

اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب ميكند كه هيچگونه . اين تعريف نيازمند به توضيح است
. اين عدالت عين ظلم است، يز و همه كس به يك چشم نظر شوداستحقاقي رعايت نگردد و با همه چ

 ظلم بالسويه ": جمله عاميانه معروف. منع بالسويه هم عدل خواهد بود، عدل باشد، اگر اعطاء بالسويه
  .  از چنين نظري پيدا شده است"عدل است 

البته معني ، متساويو اما اگر مقصود اين باشد كه عدالت يعني رعايت تساوي در زمينه استحقاقهاي 
ولي در ، و اينچنين مساوات از لوازم عدل است، ايجاب ميكند اينچنين مساواتي را، عدل، درستي است

  . اين صورت بازگشت اين معني به معني سومي است كه ذكر خواهد شد
 و حق او را و ظلم عبارت است از پامال كردن حقوق، رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذي حق. ج

يعني عدالتي كه در قانون ،  معني حقيقتي عدالت اجتماعي بشري.تجاوز و تصرف در حقوق ديگران
اين عدالت متكي بر دو . بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند همين معني است

  : چيز است
  ،  يكديگريعني افراد بشر نسبت به يكديگر و در مقايسه با، يكي حقوق و اولويتها
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طبعا نوعي اولويت ، محصولي توليد ميكند، مثال كسي كه با كار خود. نوعي حقوق و اولويت پيدا ميكنند
همچنين كودكي كه از مادر . كار و فعاليت اوست، نسبت به آن محصول پيدا ميكند و منشأ اين اولويت

دستگاه هدفدار خلقت ، ين اولويتنسبت به شير مادر حق و اولويت پيدا ميكند و منشأ ا، متولد ميشود
  . است كه آن شير را براي كودك بوجود آورده است

 يكي ديگر خصوصيت ذاتي بشر است كه طوري آفريده شده است كه در كارهاي خود الزاما نوعي انديشه
نوان هاي اعتباري به ع ها كه آنها را انديشه اعتباري ميناميم استخدام ميكند و با استفاده از آن انديشه

 است " انشائي "هاي  ها يك سلسله انديشه آن انديشه.  به مقاصد طبيعي خود نائل ميĤيد" آلت فعل "
 به سعادت خود از آن جمله اين است كه براي اينكه افراد جامعه بهتر. ها مشخص ميشود"بايد"كه با 

جدان هر فرد آن را وه و اين است مفهوم عدالت بشري ك. حقوق و اولويتها رعايت شود" با يد "برسند 
  . تأييد ميكند و نقطه مقابلش را كه ظلم ناميده ميشود محكوم ميسازد

  
  : مولوي در اشعار معروف خود ميگويد

  
  وضع در ناموضعش ؟ ظلم چبود  وضع اندر موضعش ؟ عدل چبود
  آب دادن خار را ؟ ظلم چبود  آب ده اشجار را ؟ عدل چبود
  پيل هم ناداني است ؟ ضع شهمو  ويراني است ، شه نهي، موضع رخ

  
بر اساس اصل اولويتها است و از طرف ديگر از يك ، به حكم اينكه از يك طرف، اين معني از عدل و ظلم

 "باري استخدام نمايد و خصوصيت ذاتي بشر ناشي ميشود كه ناچار است يك سلسله انديشههاي اعت
از مختصات بشري است و در ساحت ، كند انتزاع " حسن و قبح "ها بسازد و " نبايد "ها و "بايد 

زيرا همچنانكه قبال اشاره شد او مالك علي االطالق است و هيچ موجودي نسبت به ، كبريائي راه ندارد
 ي علي االطالق " اولي "او همچنانكه مالك علي اطالق است . هيچ چيزي در مقايسه با او اولويت ندارد

چيزي تصرف كرده كه به تمام هستي به او تعلق دارد و ملك در ، او در هر چه هرگونه تصرف كند. است
يعني به معني تجاوز به اولويت ديگري و تصرف در حق ديگري ، از اينرو ظلم به اين معني. طلق او است

  و از آن جهت محال است كه مورد و ، درباره او محال است، و پا گذاشتن در حريم ديگري
  . مصداق نميتواند پيدا كند

  يت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان رعا. د
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  بعدا خواهيم گفت كه موجودات در نظام هستي از نظر قابليتها و امكان . وجود يا كمال وجود دارد
اي هست از نظر قابليت  هر موجودي در هر مرتبه، فيض گيري از مبدأ هستي با يكديگر متفاوتند

ذات مقدس حق كه كمال مطلق و خير مطلق و فياض علي . استحقاقي خاص به خود دارد ،استفاضه
اعطا ميكند و ، به هر موجودي آنچه را كه براي او ممكن است از وجود و كمال وجود، االطالق است

هر درجه از وجود و ، يعني هر موجودي، طبق اين نظريه، عدل الهي در نظام تكوين. امساك نمينمايد
ظلم يعني منع فيض و امساك وجود از . وجود كه استحقاق و امكان آن را دارد دريافت ميكندكمال 

  . وجودي كه استحقاق دارد
صفت عدل آنچنانكه اليق ذات پروردگار است و بعنوان يك صفت كمال براي ذات ، از نظر حكماي الهي

 سلب ميگردد نيز به همين وصفت ظلم كه نقص است و از او، احديت اثبات ميشود به اين معني است
  . معني است كه اشاره شد

 " و " انجام وظيفه " حقي پيدا نميكند كه دادن آن حق " بر خدا "حكما معتقدند كه هيچ موجودي 
وظائف خود را در برابر ،  شمرده شود و خداوند از آن جهت عادل شمرده شود كه بدقت تمام"اداء دين 

  يعني عدل خداوند عبارت ،  عين فضل و عين وجود او استعدل خداوند. ديگران انجام ميدهد
، است از اينكه خداوند فضلش را از هيچ موجودي در هر حدي كه امكان تفضل براي آن موجود باشد

  : فرمايد  نهج البالغه كه مي214و اين است معني سخن علي عليهالسالم در خطبه . دريغ نميدارد
  
ديگري هم بر عهده او حقي پيدا ، عهده ديگري حقي پيدا ميكندهر كسي كه بر .  حق يكطرفي نيست"

و موجودات در برابر او وظيفه و . تنها ذات احديت است كه بر موجودات حق پيدا ميكند. ميكند
  . " حق پيدا نميكند " بر او "مسؤوليت پيدا ميكنند اما هيچ موجودي 

  
بايد ببينيم در ميان همه آن ، بررسي كنيم اگر با اين مقياس كه تنها مقياس صحيح است بخواهيم "

، آيا واقعا موجودي از موجودات،  و غيره پنداشته شده است" ظلم "، " تبعيض "، " شر "چيزهايي كه 
  و يا امكان يك كمال وجودي ؟ امكان وجود در نظام كل هستي داشته و وجود نيافته است

 داده " نبايست "چيزي داده شده كه ، ك موجوديآيا به ي؟ در نظام كلي داشته و از او دريغ شده است
يعني آيا از ناحيه ذات حق بجاي آنكه خير و رحمت افاضه شود چيزي داده شده كه نه خير و ؟ شود

  ؟ و نه كمال بلكه عين نقص است، رحمت بلكه شر و نقمت است
   فصلي دارد " صور نوعيه " ضمن بحث از " اسفار "صدر المتألهين در جلد دوم 
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وي در آن . "؟  چه نحو وجود است)موجودات حادثه به حدوث زماني( نحوه وجود كائنات "تحت عنوان 
  : ميگويد. فصل به مفهوم و معني عدل الهي مطابق مذاق حكما اشاره ميكند

  
، و از بحث در تالزم آنها دو سبب نزديك امور طبيعي هستند،  در گذشته دانستي كه ماده و صورت"

اثبات ، بعدا در بحث حركات كليه. د كه يك سبب فاعلي مافوق مادي نيز در كار استنتيجه گيري ش
دو ، فاعل مافوق مادي و غايت مافوق مادي. غايات نهائي مافوق مادي دارند، خواهيم كرد كه حركات

اگر آن دو علت دور در پيدايش امور مادي كافي ميبود موجودات . سبب دور موجودات مادي ميباشند
همه كماالت شايسته خود را ، براي هميشه باقي بودند و فنا و نيستي را در آنها راه نبود و از اولمادي 

 )ورتصماده و (دو علت نزديك ، كافي نيسترآن دو علت دواما در. دارا بودند و اولشان عين آخرشان بود
اي قابليت  ذيرند و هر مادهفساد ميپ، تضاد برقرار است و كيفيات اوليه، و از طرفي ميان صور. نيز مؤثرند

از اينرو هر موجودي دو نوع شايستگي متضاد پيدا ميكند و دو نوع اقتضاي متضاد . صور متضاد را دارد
قي بماند و وضع اقتضاء دارد كه با، صورت. يكي از ناحيه صورت و يك از ناحيه ماده، در آن پيدا ميشود

يير حالت دهد و صورتي ديگر ضد صورت اوليه بخود اقتضاء ميكند كه تغ، ، و مادهموجود را حفظ كند
، در آن واحد بر آورده شود، و چون امكان پذير نيست كه اين دو استحقاق و دو اقتضاي متضاد، بگيرد

خشش الهي ايجاب ميكند و ب.. .زيرا ممكن نيست كه ماده در آن واحد صورتهاي متضاد داشته باشد
 حركت ين رو حكمت الهياز ا. له صورتهاي به وس–ن عوالم است ي كه سافلتر–ن عالم را ي اتكميل ماده

ر كنند و جا يير را مقدر فرمود كه داعما صورتها در امتداد زمان تغي و زمان ال انقطاع و ماده متغيدور
 يابد و هر صورت و حالتين اختصاص ي به مدت معيند و به حكم ضرورت، هر حال و صورتيعوض نما

 دارد يگر حقي نزد صورت ديز چون ماده، مشترك است هر صورتيو ن.  ببرديشتش را از هي خويبهره 
 داده شود يكين صورت به آن ي كند كه ماده ايجاب ميا» عدل« . كه سزاوار است به صاحبش رد شود

ن ي هم به خاطر. ان صورتها دست به دست شوديب ماده در مين ترتين، و به اي به ايكيو ماده آن 
   ". استحقاقهاست كه نظام عالم بر بقاء انواع است نه افرادت يو رعا» عدل«
  

 در يك نسبت متساوياء با ينكه همه اشيد و آن اي آيش مي پيگرين جا برسد پرسش ديسخن كه به ا
دا يت استحقاقها مصداق پي رعايست تا عدل به معني در كار نيبرابر خداوند قرار گرفته اند، استحقاق

را از نظر استحقاقها يت تساوس است، زي رعايخداوند صادق باشد، عدل به معن درباره يكند؛ اگر عدل
ت ي رعايت استحقاقها و عدل به معني رعايپس عدل به معن. ستي در كار نيچنانكه گفته شد تفاوت

  ، درباره يتساو
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عليهذا عدل الهي ايجاب ميكند كه هيچگونه تبعيض و تفاوتي در ميان . خداوند يك نتيجه ميدهد
هر چه هست تفاوت و تنوع و اختالف سطح ، و حال آنكه انواع تفاوتها هست. مخلوقات در كار نباشد

  . است
پاسخ اين است كه مفهوم حق و استحقاق در باره اشياء نسبت به خداوند عبارت است از نياز و امكان 

خداوند ، شته باشدهر موجودي كه امكان وجود يا امكان نوعي از كمال وجود دا. وجود يا كمال وجود
عدل . افاضه وجود يا كمال وجود مينمايد، متعال به حكم آنكه تام الفاعلية و واجب الفياضية است

خداوند همچنانكه از صدر المتألهين نقل كرديم عبارت است از فيض عام و بخشش گسترده در مورد 
  . مساك يا تبعيضهمه موجوداتي كه امكان هستي يا كمال در هستي دارند بدون هيچ گونه ا

چگونه است كه با اينكه فيض باري تعالي ؟ اما اينكه ريشه اصلي تفاوت امكانات و استحقاقها در كجاست
مطلبي ، اشياء در ذات خود از نظر قابليت و امكان و استحقاق متفاوت ميشوند، عام و ال يتناهي است

  . شريح خواهد شداست كه به حول و قوه الهي ضمن پاسخ به ايرادها و اشكالها ت
  

  ايرادها و اشكالها 
  

  ؟ اكنون ببينيم پرسشهايي كه در اين زمينه مطرح ميشود مجموعا چه پرسشهايي است
چرا يكي ؟ تبعيض و تفاوت وجود دارد، اولين پرسشي كه در اين زمينه هست اين است كه چرا در جهان

بلكه چرا ؟ م است و ديگري عليليكي سال، يكي زشت است و ديگري زيبا، سفيد است و ديگري سياه
يكي شيطان است و ؟ يكي جماد است و ديگري نبات؟ يكي انسان است و ديگري گوسفند يا كرم خاكي

چرا همه زيبا و يا ؟ چرا همه سفيد و يا همه سياه نيستند؟ چرا همه مانند هم نيستند؟ ديگري فرشته
ا آنكه سفيد است سياه نشد و آنكه سياه است و اگر بنا است تفاوتي در كار باشد چر؟ همه زشت نيستند

  ؟ چرا آنكه زشت است زيبا نشد و آنكه زيبا است زشت نشد؟ سفيد نشد
چرا ؟ موجود ميشوند و سپس معدوم ميگردند، چرا اشياء: پرسش ديگر در مورد فناها و نيستيها است

 چشيد و آرزوي جاويد ماندن چرا انسان بدنيا ميĤيد و پس از آنكه لذت حيات را؟ مقرر شده است، مرگ
  ؟ در او زنده شد به ديار نيستي فرستاده ميشود

  عدم : رابطه اين پرسش با مسأله عدل و ظلم از اين راه است كه گفته ميشود
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نكه موجود شد ي ندارد، اما همي تا موجود نشده حقي و هر كسيزيهر چ. محض به از وجود ناقص است
نكه ي بودند از ايشتريش و سعادت بي آمدند در آساي اصال بوجود نماءياگر اش.  كنديدا ميحق بقا پ
  .  ظلم استين آوردني برده شوند؛ پس چنيسپس با ناكامآورده و 
ها، وجود نقصها از يستيش فناها و نيدايها و پيگذشته از مدت محدود هست: ن است كهيگر ايپرسش د

  ست؟ي چيل جهل، عجز، ضعف، فقر برايقب
ض علم و قدرت به ي شود منع فين راه است كه تصور ميز از ايله با مساله عدل و ظلم نن مسايارتباط ا
 ندارد، يامده است حقين اشكال، فرض شده كه آنكه نيدر ا. ازمند به آنهاست ظلم استي كه نيموجود
پس جهل و عجز و ضعف و فقر و .  كنديدا ميات پي از نظر لوازم حينكه آورده شد طبعا حقياما هم

  . ت از حق استي ممنوعيره نوعي و غيسنگگر
 جبرا محكوم به فنا يزينكه هر چيضها و تفاوتها، و گذشته از ايگذشته از تبع: ن استيگر ايپرسش د

 شود، يغ ميات از آنها دري از لوازم حيند برخي آيا مي موجودات كه به دنينكه برخياست، و گذشته از ا
، يا در مدت هستي برد و ي ميستيار نيك موجود را به ديه راه، ميا و مصائب كه در نيوجود آفات و بال

ها، ظلم و اختناقها، سرقتها، يماريكروبها، بيست؟ مي چي كند براي مي او را مقرون به رنج و ناراحتيهست
  ست؟ي چيره، برايطان، نفس اماره و غيبتها، جنگها، تضادها، شيها، مصييلها، طوفانها، زلزله ها، جدايس
ن پرسشها را با ين هميالبته ع.  شوديمطرح م نه عدل و ظلمي است كه در زميينواع پرسشهانها ايا

 توان طرح يات است ميز مانند عدل و ظلم از مسائل الهي كه آنها نيگرين دي اختالف تحت عناوياندك
ود  شيگفته م.  در بحث صفات واجبيت الهيات در علت و معلول، مساله عنايل مساله غايكرد؛ از قب

و ، گر غايت و هدفي در خلقت بود و حكمت بالغهاي در كار بود بايد همه چيز مفيد فائده اي باشدا
و هم اين كه هيچ ، عليهذا ميبايست كه نه پديدهاي بيفايده اي آفريده شود و نه پديدهاي زيان آور

  و عجزها نشانه اين وجود تبعيضها و تفاوتها و نيستيها و جهلها . پديده مفيدي متروك و معدوم نماند
علم و قدرت و غيره ، ادامه هستي، يعني تساوي، هاي الزمي كه ميبايست آفريده شوند است كه پديده
هايي ك ه يا مفيد فائدهاي نيستند و يا زيان آورند از قبيل بيماريها  و از طرفي پديده، آفريده نشدهاند

مت بالغه الهيه و با عدل به مفهوم توازن و تعادل و اين جريان با حك، اند ها و غيره آفريده شده و زلزله
  . آيد نيز جور نمي

  در مسأله توحيد ، عين همين مسائل با اندكي اختالف تحت عنوان خير و شر
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پس بايد دو ريشهاي ، دوگانگي حكمفرماست، صورت اشكال اين است كه در هستي. قابل طرح است
و گاهي در مسأله عنايت ، توحيد براي رد نظريه ثنويهحكما مسأله خير و شر را گاهي در باب . باشد

  در اينجا است كه گفته ميشود عنايت الهي ايجاب . الهيه طرح ميكنند كه مربوط به حكمت بالغه است
پس شرور و ، و نظام موجود نظام احسن باشد. ميكند كه هر چه موجود ميشود خير و كمال باشد

  . اند د نميبايست موجود شوند و حال آنكه موجود شدهنقصانات كه ضربه به نظام احسن ميزنن
هاي ديگر مسأله نيز  ما اين مسأله را تنها از ناحيه عدل و ظلم مطرح ميكنيم ولي خواه ناخواه جنبه

 قرار ميگيرد " ظلم "آنگاه كه در مقابل ، مفهوم عدل، و چنان كه گفتيم، ضمنا طرح و حل خواهد شد
  ، و البته همانطور كه اشاره شد،  نه به معني توازن يا تساويبه معني رعايت استحقاق است

آنچنان است كه حكما درك كرده و رسيدهاند نه آنچنانكه ديگران ، رعايت استحقاقها در مورد ذات حق
  . پنداشته اند

  

   از اصول دين " عدل "
  

فه و اهل فن مطرح براي طبقه متكلمين و فالس، در ساير مسائل الهيات اگر شبهات و اشكاالتي هست
اشكال و جواب ، آن مطالب هر چند دشوار باشد ولي چون از قلمروي افكار عامه مردم خارج است. است

   عدل "اما ايرادها و اشكالهاي مسأله . آنها هر دو در سطحي باالتر از سطح درك توده طرح ميشود
هم دهاتي بيسواد ميانديشد و هم  ،در اين مسأله.  در سطح پائين و وسيع عامه نيز جريان دارد"الهي 

  . فيلسوف متفكر
 داراي اهميتي خاص و موقعيتي بي نظير است و همين جهت را ميتوان " عدالت "مسأله ، از اين جهت

  ريشه" عدل را در رديف )نه اشاعره، شيعه و معتزله(توجيهي فرض كرد براي اينكه علماي اسالمي 
   يكي " عدل "و گر نه ،  اصول پنجگانه دين بشناسند قرار دهند و دومين اصل از"هاي دين 

از صفات خدا است و اگر بنا باشد صفات خدا را جزء اصول دين بشمار آوريم الزم است علم و قدرت و 
ولي علت اصلي اينكه عدل در شيعه از اصول دين شمرده شد امر . را نيز در اين شمار بياوريم.. .اراده و

يعه با اهل سنت در ساير صفات خداوند اختالفي نداشتند و اگر هم داشتند ش: و آن اينكه، ديگر است
اختالف شديد داشتند و شديدا هم مطرح بود بطوري كه اعتقاد و عدم ، ولي در مسأله عدل، مطرح نبود

و اگر سني است ، شيعه است يا سني،  شمرده ميشد كه مثال شخص" مذاهب "عالمت ، اعتقاد به عدل
  .  اشعريمعتزلي است يا

  
  

اين است كه . عدل و امامت توأما عالمت تشيع بود. عدل به تنهايي عالمت اشعري نبودن شمرده ميشد
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  عدل و حكمت 
  

، ت است كه از نظر شبهات و ايرادهاي وارده بر آنهادو صف، قبال گفتيم كه در ميان صفات پروردگار
  . حكمت، عدالت: متقارب و نزديك به يكديگرند

منظور از عادل بودن خدا اين است كه استحقاق و شايستگي هيچ موجودي را مهمل نميگذارد و به هر 
نظام احسن ، و منظور از حكيم بودن او اين است كه نظام آفرينش، كس هر چه را استحقاق دارد ميدهد

  : خواجه نصير الدين طوسي ميگويد. يعني نيكوترين نظام ممكن است، و اصلح
  حكمي كه زحكم حق فزون آيد نيست   نيست ، جز حكم حقي كه حكم را شايد

  بايد نيست  آن چيز كه آن چنان نمي  آن چنان ميبايد ، هر چيز كه هست
  

آنچه موجود ميشود . ايت و معني داشته باشدغ، الزمه حكمت و عنايت حق اين است كه جهان و هستي
  . يا خود خير است و يا براي وصول به خير است

ولي ،  براي جهان ميباشد" علت غائي " از شؤون عليم بودن و مريد بودن است و مبين اصل " حكمت "
عليت عدالت به مفهومي كه گفته شد از شؤون فا،  ارتباطي به صفتهاي علم و اراده ندارد" عدالت "

  . يعني از صفات فعل است نه از صفات ذات، خداوند
وجود بدبختيها و تيره روزيها و به عبارت ،  پروردگار" حكمت " و " عدل "اشكال مشترك در مورد 

 ايراد بر عدل الهي " ظلم " را ميتوان تحت عنوان " مسأله شرور ".  است" مسأله شرور "جامع تر 
و ،  نقضي بر حكمت بالغه پروردگار تلقي كرد"هاي بي هدف   پديده"ن بشمار آورد و ميتوان تحت عنوا

 "مثال وقتي تجهيزات . از اينرو است كه يكي از موجبات گرايش به ماديگري نيز محسوب ميگردد
شاهدي بر نظم و حكمت الهي ميگيريم فورا ،  موجودات زنده را در برابر خطرها" حفاظتي " و "دفاعي 

ود كه اساسا چرا بايد خطر وجود داشته باشد تا نيازي به سيستمهاي دفاعي و اين سؤال مطرح ميش
چرا ميكروبهاي آسيب رسان وجود دارند تا الزم شود به وسيله گلبولهاي سفيد با آنها ؟ حفاظتي باشد

  چرا درنده تيز دندان ؟ مبارزه شود
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در جهان حيوانات از ؟  دفاع باشدآفريده ميشود تا احتياجي به پاي دونده و يا به شاخ و ديگر وسائل
و از طرف ديگر سبعيت ، طرفي ترس و حس گريز از خطر در حيوانات ضعيف و شكار شدني وجود دارد

براي بشر اين پرسش مطرح . و درنده خوئي در حيوانات نيرومند و شكار كننده قرار داده شده است
 تجهيزات دفاعي از روي شعور و حساب چرا عامل هجوم و تجاوز وجود دارد تا الزم شود: ميشود كه
  ؟ بوجود آيد

مانند يك ، اين پرسشها و اشكاالت كه حل آنها نيازمند به تجزيه و تحليلهاي دقيق و عميقي است
  :  براستي در اينجا بايد گفت.گروههائي را در خود فرو برده است، گرداب مهيب

  در كنار كه نامد از او تختهاي   در اين ورطه كشتي فرو شد هزار 
  

  . اند غالبا در اين گرداب مهيب شكل گرفته، هاي بدبينانه و فلسفه، هاي ثنوي مادي فلسفه
  

  ثنويت 
  

 تقسيم ) ها" بد " ها "خوب " هاي جهان را به دو قطب از دير باز پديده، بشر و مخصوصا نژاد آريا
در قطب خيرها و خوبها بشمار زمين و بسياري از چيزهاي ديگر را ، خورشيد، باران، نور. ميكرده است

درندگي و گزندگي را در صف بدها و شرور ، بيماري، زلزله، سيل، خشكسالي، و تاريكي، آورده است مي
، خودش را مقياس و محور تشخيص قرار ميداده است، بشر، البته در اين دسته بندي. جاي ميد اده است

   ميدانسته و هر چه را كه براي خويش " خوب "يافته  يعني هر چه را كه براي خويش سودمند مي
  . ناميده است  مي" بد "زيانمند ميديده 

براي انسانهاي پيشين اين انديشه پيدا شده است كه آيا بدها و شرها را همان كسي ميĤفريند كه خوبها 
 خالق آيا؟ يا آنكه خوبها را يك مبدأ ايجاد ميكند و شرها را مبدأي ديگر؟ و خيرها را پديد آورده است

  ؟ يا جهان دو مبدأ و دو آفريننده دارد، نيك و بد يكي است
اگر . و يا بد است و بدخواه، خودش يا خوب است و نيكخواه، گروهي چنين حساب كردند كه آفريننده

چنين ، از اين استدالل. و اگر بد باشد خوبها و خيرها را ايجاد نميكند، خوب باشد بدها را نميĤفريند
  . )ثنويت(كه جهان دو مبدأ و دو آفريدگار دارد نتيجه گرفتند 
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 " و " يزدان "اعتقاد ايرانيان قديم به مبدأي براي نيكي و مبدأي ديگر براي بدي كه بعدها با تعبير 
  .  بيان شده از همينجا پيدا شده است"اهريمن 

ه پرستش مظاهر طبيعت ب، نژاد آريا پس از استقرار در سرزمين ايران، بر حسب آنچه تاريخ نشان ميدهد
، بر حسب اظهار مورخين. خاك و باد پرداختند، باران، خورشيد، البته مظاهر خوب طبيعت از قبيل آتش

اند كه بدها و شرور را نيز به  ولي مردماني از غير نژاد آريا وجود داشته، ايرانيان بدها را نميپرستيدند
اعتقاد به ، آنچه در ايران قديم وجود داشته. اند ه پرستش ميكرد" ارواح خبيثه "دستاويز راضي ساختن 

اند نه  قائل به شرك در خالقيت بوده، يعني ايرانيان، دو مبدأ و دو آفريدگار بوده است نه دوگانه پرستي
  . شرك در عبادت

آييني ، در اصل، بروشني معلوم نيست كه آيا آيين زردشت، از نظر تاريخ. بعدها زردشت ظهور كرد
زيرا قسمتهاي ، اين ابهام را رفع نميكند،  ي موجود" اوستا "؟ ده است يا آييني ثنويتوحيدي بو

ولي ،  اوستا صراحت در ثنويت دارد" ونديداد "بخش . تفاوت فاحشي با يكديگر دارد، مختلف اين كتاب
ن از اي، بلكه بر حسب ادعاي برخي از محققين،  چندان دوگانگي فهميده نميشود" گاتاها "از بخش 

عتقدند مبه علت همين تفاوت و اختالف بزرگ است كه اهل تحقيق . يكتائي استنباط ميگردد، بخش
  . بلكه هر بخش آن از يك شخص است، اوستايي كه در دست است اثر يك نفر نيست

ولي ما بر حسب اعتقاد اسالمي اي كه در باره مجوس داريم ، تحقيقات تاريخي در اينجا نارسا است
، زيرا بر حسب عقيده اكثر علماي اسالم، يك شريعت توحيدي بدانيم، ن زردشت را در اصلميتوانيم دي

محققين از مورخين نيز همين عقيده را تأييد ميكنند و . زردشتيان از اهل كتاب محسوب ميگردند
وده از ناحيه سوابق عقيده دو خدايي در نژاد آريا قبل از زردشت ب، ميگويند نفوذ ثنويت در آئين زردشت

  . است
يعني از راه آثار اسالمي ميتوانيم شريعت زردشت را يك شريعت توحيدي ، البته تنها از طريق تعبد

 "هر چند بخواهيم فقط ، يعني از نظر آثاري كه به زردشت منسوب است، اما از نظر تاريخي، بدانيم
زيرا حداكثر آنچه محققان ، يم را مالك قرار دهيم نميتوانيم آئين زردشتي را آئين توحيدي بدان"گاتاها 

 بوده " توحيد ذاتي "اند اين است كه زردشت طرفدار   گفته" گاتاها "در باب توحيد زردشت به استناد 
 است و " آهو را مزدا "يعني تنها يك موجود را قائم به ذات و غير مخلوق ميدانسته است و آن ، است

و به عبارت ،  را آفريده آهو را مزدا ميدانسته است)انگره مئينو(حتي اهريمن ، همه موجودات ديگر را
  ديگر زردشت براي درخت هستي بيش از يك ريشه قائل نبوده 
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 يعني " توحيد در عبادت "زردشت را طرفدار ، و هم ميتوانيم با اتكاء به گفته برخي از محققين، است
عالوه بر توحيد ذاتي و توحيد در  ،آئين توحيدي باشد، ولي براي اينكه يك آئين. يگانه پرست بدانيم

كامال ، از نظر خالقيت، توحيد در خالقيت الزم است و آئين زردشت به حسب مدارك تاريخي، عبادت
خرد ( " انگره مئنيو "زيرا از اين تعليمات اينچنين استفاده ميشود كه قطب مخالف ، ثنوي بوده است

يعني همان اشيائي ، و منشأ اشياء نيك استسپنت مئني.  است)خرد مقدس( " سپنت مئنيو " )خبيث
يعني منشأ ، اما انگره مئنيو يا اهريمن منشأ اشياء بد است، كه خوب است و ميبايست آفريده بشود

بلكه ، اشيائي است كه نميبايست آفريده شود و آهورامزدا يا سپنت مئنيو مسؤول آفريدن آنها نيست
 اي نيست ولي دو شاخه هر چند هستي دو ريشه، ق اين فكرمطاب. انگره مئنيو مسؤول آفريدن آنها است

 كه " شاخه نيك ": يعني هستي كه از آهورامزدا آغاز ميگردد به دو شاخه منشعب ميشود، اي است
  كه عبارت است از انگره مئنيو و همه آفريده" شاخه بد "و ، عبارت است از سپنت مئنيو و آثار نيكش

ا كه اصيل ترين و معتبرترين و توحيديترين اثري است كه از زردشت باقي اگر گاتاها ر. ها و آثار بدش
و اينكه نظام موجود نظام احسن ، مانده است مالك قرار دهيم زردشت را در شش و پنج خير و شر

او را از پيامبران آسماني كامال جدا ، اين جهت. آيد گرفتار ميبينيم نيست و با حكمت بالغه جور نمي
  . ميكند
بطوري كه بعد از ،  زردشت به موجب همين نقص و يا به جهات ديگر نتوانست با ثنويت مبارزه كندآئين

زردشتيان دوره . اي بودن هستي در ميان ايرانيان پديد آمد زردشت بار ديگر ثنويت به مفهوم دو ريشه
در حد ، ندكه نوعي انشعاب از زردشتي گري در ايران محسوب ميشو، و مانويان و مزدكيان، ساساني

  . اند اعلي ثنوي بوده
در حقيقت بايد گفت دين زردشت نتوانسته است ريشه شرك و ثنويت را حتي در حدود تعليمات گاتاها 

  . خودش نيز مغلوب اين عقيده خرافي گشته و تحريف شده است، از دل ايرانيان بركند
اين يكي از مظاهر . راني خارج سازدتنها اسالم بود كه توانست اين خرافه چند هزار ساله را از مغز اي

قدرت شگرف اسالم و تأثير عميق آن در روح ايرانيان است كه توانست مردمي را كه ثنويت با گوشت و 
اساس ، ثنويت":  معتقدند كه)1دومزيل (پوستشان آميخته شده بود تا آنجا كه برخي از خاورشناسان 

   و آنچنان "تفكر ايراني است 
  

پ  : اورقي
  . ]متخصص در اساطير قوم آريا  [ 1 .�������

از اين پندار گرفتار كننده ، اسير اين خرافه بودند كه دين خود را نيز تحت تأثير آن تحريف ميكردند
انسانهاي موحد ساخت كه با فرا گرفتن اين ، آري اسالم بود كه از ايرانيان دوگانه پرست. نجات دهد
 و با اعتقاد به اين )1(»ات و االرض و جعل الظلمات و النور الحمد هللا الذي خلق السمو« : حقيقت كه
ربنا الذي اعطي كل « :  و با ايمان و درك اين واقعيت كه)2(»الذي احسن كل شيء خلقه « : معني كه
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  : ستي چنين سرودندگرفت كه در ستايش نظام ه
  

  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست     
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست                                

  به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است     
   )4(هم از اوستبه ارادت ببرم درد كه درمان                               

  
، بلكه در يك ديد عالم عرفاني،  از اسالم نه تنها براي شرور مبدأي رقيب خدا قائل نيستايراني پس

 بد آن است كه "اساسا بدي وجود ندارد يا : ميگويد، بديها در نظام كلي آفرينش از نظرش محو ميشود
  : غزالي ميگويد. "نباشد 

  
   "ليس في االمكان ابدع مما كان 

  . "امكان ندارد ، د نظامي زيباتر از نظام موجو"
  

درك ميكند كه بالها و ، انسان دست پرورده اسالم است كه فكري اينچنين لطيف و عالي پيدا كرده، اين
همه لطف و ، در نظري باالتر و ديدي عميق تر، زشت و نامطلوب است، رنجها و مصيبتها كه در يك ديد

  . زيبايي است
هاي عميق فلسفي و عرفاني را در پوششهايي  نديشه نام گرفته و ا" لسان الغيب "كه بحق ، حافظ

نظر سطحي و محدود ، تفاوت دو نظر را، كنايي و استعاري در نهايت فصاحت و بالغت بيان ميكند
  نظر پير يعني (و نظر عميق و گسترده و از باال ، عاميانه
  : پاورقي

1.    )1/ انعام (.  را پديدار كرد سپاس خدايي را كه آسمانها و زمين را آفريد و تاريكيها و روشني
2.    )7/ سجده (.  آنكس كه هر چه آفريد نيك آفريد

 پروردگار ما آنكس است كه به هر موجودي آن بهره از خلقت داد كه شايستگي آن را داشت و سپس 3. 
   )50/ طه (. آن را در راهي كه بايد برود راهنمائي كرد

4.   .  سعدي
  :  اينچنين بيان كرده است" ايهام " و " توريه "و و نغز و توأم با  را با لحني دو پهل)ارف كاملع
  

  آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد   پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
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كه جهان را به صورت يك واحد تجلي ، يعني در نظر بي آاليش و پاك از محدوديت و پايين نگري پير
ظل ، جهان.  ديدهاي محدود آشكار ميشود محو ميگرددهمه خطاها و نبايستنيها كه در، حق ميبيند

جميل ، ظل جميل. جميل علي االطالق و كامل علي االطالق است، ذات حق، حق و سايه حق است
بدون توجه به اينكه ، در هر اندام زيبا اگر عضوي را تك و تنها. محال است كه جميل نباشد، است

مورد توجه قرار ، ر مجموعا يك اندام را تشكيل ميدهندموقعيت عضوي دارد و با يك سلسله اعضاي ديگ
  حقانيت و درستي و كمال او را درك نخواهيم كرد و احيانا فكر ميكنيم كه اگر به گونهاي ديگر ، دهيم

، آن را به عنوان يك عضو در مجموعه يك اندام زيبا ببينيم، اما همين كه با ديدي گسترده، بود بهتر بود
  . و آنچه قبال نادرست و نبايستني ميپنداشتيم بكلي محو ميگردد، رددنظر ما دگرگون ميگ

عموما يا غالبا و قريب به (همچنانكه عادت او است كه در هر غزلي ، حافظ در بيتي ديگر از همين غزل
مقصود ،  مقاصد كنايي و استعاري و احيانا ايهام آميز و توريه آميز خود را با بيتي تفسير كند)اتفاق

  : ا توضيح داده استخويش ر
  

  لبم از بوسه ربايان بر و دوشش باد   چشمم از آينه داران خط و خالش شد 
  

 كه جهان را مظهر خط و خال و " عين اليقين "وصول خويش را به مرحله ، در مصراع اول اين بيت
رزوي وصول آ، اعالم ميدارد و در مصراع دوم، و هر چيز را در جاي خود نيكو ميبيند، چشم و ابروي او

  . را مينمايد  حق اليقين"به مرحله 
جز كمال و جمال ، حافظ در غزلهاي ديگر خويش نيز اين حقيقت را كه عارف پس از وصول به حقيقت

  : گويد مانند آنجا كه مي، مكرر بيان كرده است، و لطف و زيبايي در تفسيرش نيست
  

   جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما زين سبب         روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد
  

  : يا ميگويد
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  رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست                 مرا به كار جهان هرگز التفات نبود
  

، وحدت را جانشين كثرت فلسفي، اساسا مردي چون حافظ كه جهان بيني اش جهان بيني عرفاني است
 "را جانشين عقل و وجوب فلسفي ميكند و جهان را و عشق و زيبايي ، تجلي را جانشين عليت فلسفي
   " بو العالمابانه " و " خيام ما ابانه " ميداند چگونه ممكن است "جلوه يگانه زيباي علي االطالق 

 را در جهان بيني عرفاني خويش " زيبايي "، " جلوه "، " وحدت "حافظ عنصرهاي سهگانه ! ؟بينديشد
  : د به نيكوترين و صريحترين شكلي بيان كرده استدر اين سه بيت از غزل معروف خو

  
  عارف از پرتوي ميدر طمع خام افتاد               عكس روي تو چو در آينه جام افتاد

   اينهمه نقش در آيينه اوهام افتاد      كه در آينه كرد) جلوه) (يك(روي تو به ) حسن(
  است كه در جام افتاد ) رخ ساقي) (فروغ ()يك(          اينهمه عكس ميو نقش و نگارين كه نمود

  
آنچه مايه اشتباه برخي شده كه بيت مورد بحث را به عنوان اعتراض به خلقت ا ز ناحيه حافظ تلقي 

  يعني جمله يا كلمه" تورية " و " ايهام "غافل از اينكه .  است" خطاپوش "بكار بردن كلمه ، اند كرده
اي كه خالف مفهوم ظاهرش مراد است استعمال كردن، از محسنات  مهاي دو پهلو بكار بردن و احيانا كل
. اشعار ديگر حافظ بخوبي قرينه مطلب است. زياد از آن بهره ميگيرند، بديعيه است و شعراي عرفاني

عتقاد احافظ فرضا اعتراض به خلقت داشته باشد آيا ممكن است با آنهمه احترام و تعظيم و ، بعالوه
مقصود حافظ يا اين است ، زيرا در آن صورت! ؟ دارد او را تخطئه كند" پير "ح به كاملي كه به اصطال

دروغگو و مجاملهگر است و يا احمق و ساده ، كه پير در ادعاي خود كه ميگويد خطا بر قلم صنع نرفت
  . دل

كلي يعني تجزيه ناپذيري خلقت را به بهترين ش، راز اصلي توجيه شرور را، حافظ در برخي اشعار خود
تصور اينكه حافظ در بيت ، بنابراين. بيان كرده است و ما در جاي خود آن مطلب را بيان خواهيم كرد

  . مورد بحث بخواهد به خلقت اعتراض و نظر پير را تخطئه نمايد تصوري عاميانه است
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  شيطان 
  

در دين ، ارد وجود د" يزدان و اهريمن "فكر ثنوي ، ممكن است تصور شود كه اگر در آئين زردشتي
چه فرق است ميان .  به صورت دو قطب مخالف يكديگر مطرح است" خدا و شيطان "اسالم هم عقيده 

  ؟ اهريمن كيش زردشتي و شيطان دين اسالم
تفاوت از زمين ، و انديشه شيطان در آيين اسالم، ميان انديشه اهريمن در كيش زردشتي و آيين مزدايي

  . د به توضيح مختصري استاين مطلب نيازمن. تا آسمان است
 يا اهريمن نام برده شده است و خلقت همه " انگره مئنيو "از موجودي به نام ، در تعليمات اوستايي

مارها و عقربها و ، ها گزنده، ها درنده، بديها و شرور و آفات و موجودات زيان آور از قبيل بيماريها
 كه " آهورامزدا " او نسبت داده شده است نه به خشكسالي و امثال آنها به، اي بيحاصل همچنين زمينه

  .  است"انگره مئنيو " كه رقيب " سپنت مئنيو "خداي بزرگ است و نه به 
و ، خود يك جوهر قديم ازلي است مانند آهورامزدا، از بعضي تعليمات اوستايي ظاهر ميشود كه اهريمن

اما از . كرده است ولي او را نيافريده استآهورامزدا او را كشف ، به هيچ وجه آفريده آهورامزدا نيست
 كه معتبرترين اجزاي اوستا است روشن " گاتاها " مخصوصا قسمتي از " اوستا "بعضي تعليمات ديگر 

 " انگره مئنيو "و ديگري ،  يا خرد مقدس" سپنت مئنيو "يكي : ميگردد كه آهورامزدا دو موجود آفريد
  . )اهريمن(يا خرد خبيث 
آنچه از اوستا ظاهر ميشود و مورد اعتقاد زردشتيان بوده و هست اين است كه موجودات و و به هر حال 

 آنها هستند كه هستند و بايست " خيرات ". مخلوقات جهان به دو دسته خير و شر تقسيم ميشوند
 آنها هستند كه " شرور "اما ، باشند و خوب است كه باشند و وجودشان براي نظام عالم الزم است

وجود آنها سبب نقص عالم شده است و اين شرور به هيچ وجه مخلوق ، د اما نبايست باشندهستن
  . خواه خود اهريمن مخلوق آهورامزدا باشد و خواه نباشد، آهورامزدا نيستند بلكه مخلوق اهريمناند

 ،، قسمتي از جهان آفرينشننده بسياري از مخلوقات جهان استخالق و آفري، پس به هر حال اهريمن
و ، جزء قلمروي او است و او خود يا يك اصل قديم ازلي است و شريك و مماثل آهورامزدا است در ذات

  . يا مخلوق او است ولي شريك او است در خالقيت
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در ، ولي در جهان بيني اسالمي اساسا جهان و موجودات جهان به دو دسته خير و شر منقسم نميگردد
همه چيز زيبا ، ه شده باشد و يا بد آفريده شده باشد وجود ندارداي كه نبايست آفريد آفريده، جهان

  . آفريده شده و همه چيز بجا آفريده شده و همه چيز مخلوق ذات احديث است
يعني قلمروي شيطان فعاليتهاي تشريعي و تكليفي بشر ، " تكوين " است نه " تشريع "قلمروي شيطان 

قلمروي شيطان در وجود بشر نيز . ذ كند نه در غير بشرنفو. شيطان فقط در وجود بشر ميتواند. است
  نفوذ شيطان در انديشه بشر نيز منحصر . محدود است به نفوذ در انديشه او نه تن و بدن او

 عبيرتقرآن اين معاني را با . است به حد وسوسه كردن و خيال يك امر باطلي را در نظر او جلوه دادن
و اما اينكه چيزي را در نظام جهان ،  و امثال اينها بيان ميكند"سه  وسو"، " تسويل "، " تزيين "هاي 

  يعني به شكل يك قدرت قاهره ، بيافريند و يا اينكه تسلط تكويني بر بشر داشته باشد
از حوزه قدرت شيطان خارج ، بتواند بر وجود بشر مسلط شود و بتواند او را بر كار بد اجبار و الزام نمايد

  : بر بشر محدود است به اينكه خود بشر بخواهد دست ارادت به او بدهدتسلط شيطان . است
  
  . )1(» انما سلطانه علي الذين يتولونه . الذين آمنوا و علي ربهم يتوكلونانه ليس له سلطان علي« 
،  همانا شيطان بر مردمي كه ايمان دارند و به پروردگار خويش اعتماد و اتكا ميكنند تسلطي ندارد"

  . "منحصر است به اشخاصي كه خودشان واليت و سرپرستي شيطان را پذيرفته و ميپذيرند تسلط او 
  

قرآن از زبان شيطان در قيامت نقل ميكند كه در جواب كساني كه به او اعتراض ميكنند و او را مسؤول 
  : گمراهي خويش ميشمارند ميگويد

  
  . )2(» فال تلوموني و لوموا انفسكم و ما كان لي عليكم من سلطان اال ان دعوتكم فاستجبتم لي« 
من شما را به سوي گناه .  بود" دعوت "حدود قدرت من فقط .  من در دنيا قوه اجبار و الزامي نداشتم"

  پس مرا مالمت ، خواندم و شما هم دعوت مرا پذيرفته و اجابت كرديد
  
  

  : پاورقي
99/  نحل 1.    .100  و

  .22 / ابراهيم 2. 
 "ارتباط من با شما صرفا در حدود .  مالمت كنيد كه به دعوت من پاسخ مثبت داديدخويشتن را، نكنيد

  . " بوده و بس " اجابت " و "دعوت 
  

 مرتبه وجودي انسان ايجاب . انسان است" اختيار "، فلسفه و حكمت اين اندازه تسلط شيطان بر بشر
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  تا كدامين را تو باشي مستعد   آيد به ضد  از جهان دو بانگ مي

  و آن دگر بانگش نفور اشقيا   آن يكي بانگش نشور اتقيا 
  

قرآن براي هيچ . هيچ موجودي نقشي در آفرينش به صورت استقالل ندارد، يدر جهان بيني اسالم
هر موجودي هر نقشي را دارد بصورت واسطه و مجرا واقع شدن براي . موجودي استقالل قائل نيست
نقش واسطه بودن براي انفاذ مشيت الهي در خلقت ،  قرآن براي فرشتگان.مشيت و اراده بالغه الهيه است

تا چه رسد به آنكه او را در خالقيت ، ي براي شيطان حتي چنين نقشي نيز قائل نيستول، قائل است
  . مستقل بداند آنچنانكه در اوستا اهريمن خالق مستقلي است در برابر آهورامزدا

،  ترجمه ميكنند" ديو " يا " اهريمن "از اينرو اينكه معموال كلمه شيطان را در ترجمه متون اسالمي به 
  . كلمه شيطان مرادفي در فارسي ندارد و بايد عين لفظ در ترجمه بيايد. ستغلط فاحش ا

حتي قطبي در برابر فرشتگان كه به ، شيطان از نظر قرآن به هيچ وجه قطبي در مقابل خداوند نيست
  . اذن پروردگار دست اندر كار خلقت اند و مجري مشيت الهي در آفرينش اشياء ميباشند نيز نيست

جن در قرآن .  با تصويري كه قرآن از جن ميدهد متفاوت است" جن "صور مردم ما از به طور كلي ت
اما جن در ، ولي موجودي نامرئي، موجودي است مانند انسان و مكلف به تكاليفي مانند تكاليف انسان

 رديف ميكند و عامه مردم )انسان(جن را با انس ، قرآن. تصور عامه مردم موجودي است در رديف فرشته
فرشتگان نقشي اجرائي در نظام ، در جهان بيني اسالمي. شيطان به نص قرآن از نوع جن است. با فرشته

   در " جن و ملك "رديف قرار دادن . بر خالف جن كه از اين نظر هيچ نقشي ندارد، تكوين دارند
امنگيرشان به اعتبار اشتباهي است كه مسلمين از سابقه ذهني با مفاهيم زردشتي د، ادبيات اسالمي

  . شده است
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جهان بيني اسالمي بر خالف جهان بيني زردشتي و مانوي و مزدكي يك قطبي : به اصل مطلب برگرديم
ربنا الذي « :  و همچنين مصداق)1(»الذي احسن كل شيء خلقه « : شيطان از نظر قرآن مصداق. است

  .  است)2(اعطي كل شيء خلقه ثم هدي 
و به موجب همان حكمت و ، او خود مبني بر حكمت و مصلحتي استوجود شيطان و شيطنت و اضالل 

  . شيطان شر نسبي است نه شر حقيقي و واقعي و مطلق، مصلحت
 " و " اضالل "پست ، خدا خودش به شيطان، از همه شگفت تر اين است كه بر حسب منطق قرآن

  : فرمايد در اين باره قرآن كريم مي.  را اعطاء فرموده است"گمراه سازي 
  
و استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم في االموال و االوالد و « 

  . )3(»عدهم و ما يعدهم الشيطان اال غرورا 
   

  : دهد كه خدا شيطان را مخاطب ساخته به وي فرمان مي، در اينجا
  
در ثروت و فرزند ، ياده نظامت بر آنان بتازبا سواره نظام و پ،  هر كه را از فرزندان آدم ميتواني بلغزان"

  . "شيطان جز دروغ و فريب نويدشان نميدهد ، شريكشان شو و نويدشان ده
  

  : گويد اعالم ميدارد آنجا كه مي، گوئي شيطان آمادگي خود را براي تحويل گرفتن پست اضالل
  
هم و من خلفهم و عن ايمانهم و  ثم التينهم من بين ايدي.فبما اغويتني القعدن لهم صراطك المستقيم« 

  . )4(»عن شمائلهم و ال تجد اكثرهم شاكرين 
آنگاه از پيش رو و از پشت ، بر سر راه ايشان خواهم نشست،  به اين سبب كه مرا گمراه ساختي"

  . "بيشتر آنان را سپاسگزار نخواهي يافت  از راست و از چپشان خواهم آمد وو، سرشان
  
  
  : رقيپاو

1.    .7 / سجده
  .50 / طه2. 

3.   .64 / اسراء
  .17  و16/  اعراف 4. 

، البته معني و مفهوم اضالل و قلمروي شيطان در اين پست همان است كه قبال اشاره شد و نه بيشتر
 " دعوت " است و " وسوسه "هر چه هست ، يعني هيچگونه اجبار و الزامي نسبت به بشر در كار نيست
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تذكر اين نكته الزم است كه مقصود ما از اينكه تكوين از قلمروي شيطان خارج است اين نيست كه 
مگر ممكن است موجودي در عالم تكوين وجود داشته باشد و هيچ . شيطان هيچ نقشي در تكوين ندارد

ت و قطبي مقصود اين است كه شيطان نه خالق مستقل بخشي از موجودا! ؟نقش و اثري نداشته باشد
و نه در نظام طولي جهان مانند فرشتگان نقشي از تدبير و اداره كائنات به او ، در برابر خداوند است

. و نه تسلطش بر بشر در حدي است كه بتواند او را به آنچه ميخواهد مجبور نمايد، سپرده شده است
  . سان برتر و باالتر نيستنقشي در تكوين قائل است اما مجموعا از نقش ان، قرآن براي شيطان و جن

مقصود اصلي ما از اين بحث اين است كه قرآن مسأله شيطان را به شكلي طرح كرده ا ست كه 
 و همچنين بر توحيد در خالقيت )1(»ليس كمثله شيء « اي بر توحيد ذاتي و اصل  كوچكترين خدشه

، )4(و لم يكن له شريك في الملك« ، )3(»قل اهللا خالق كل شيء « ، )2(اال له الخلق و االمر « و اصل 
  . )5(سازد  وارد نمي

  

  بدبيني فلسفي 
  

فالسفه بدبين معموال از ميان ماترياليستها بر .  بدبيني فلسفي است" مسأله شرور "يكي ديگر از اثرات 
 ؟چرا. يك نوع رابطه و تالزم ميان ماترياليسم و بدبيني فلسفي وجود دارد كه قابل انكار نيست. ميخيزند

  .  ناتوان است" شرور "ماترياليسم از حل مشكل : روشن است
، امر اضافي و نسبي است و زير هر پرده شر، و شر، مساوي با خير است، وجود، طبق بينش فلسفه الهي

  ولي بر طبق بينش مادي چنين چيزي ، خيري نهفته است
  : پاورقي

   .11/  شوري 1. 
2.   .54 / اعراف

  .16 / رعد 3. 
4.   .111 / اسراء

 ذيل آيات اول سوره 58 -  34 صفحات 8 جلد " الميزان " براي بحث شيطان رجوع شود به تفسير 5. 
  .  تأليف نگارنده اين كتاب" خدمات متقابل اسالم و ايران "و به كتاب ، اعراف

  
  . وجود ندارد

 و ادراك و بسي دردناك است كه آدمي جهان را فاقد احساس. رنج آور است، بدبيني نسبت به جهان
انساني كه خود را فرزند كوچكي از جهان ميداند و براي خودش هدف قائل است وقتي . هدف بداند
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در طبيعت ، تكسي كه فكر ميكند در جهان عدالت نيس. سخت به خود ميلرزد، خودش هدف ندارد
  . اگر همه نعمتهاي دنيا را به او بدهند بدبين و ناخشنود خواهد ماند، تبعيض و ظلم وجود دارد

كوششهاي چنين كسي از براي سعادت خود و نيكبختي نوع بشر با هيچگونه دلگرمي و اميدي همراه 
، وقتي اصل جهان .ديگر عدالتخواهي انسان بي معني است، وقتي پايه هستي بر ستمگري باشد. نيست

  . چيزي احمقانه است، هدف داشتن ما همچون نقش بر آب، بي هدف است
از بهترين آرامش و آسايش رواني برخوردارند از آن جهت است كه جهان را حكيم ، اينكه صاحبان ايمان

انند آن را عادل و طرفدار حق و اهل حق ميد، و عليم و هدفدار ميدانند نه گيج و منگ و ابله و بيهدف
معتقدند كه هيچ چيزي ، در مورد بديها و شرور، يكتاپرستان. نه ستمگر و طرفدار ستم و يا بيتفاوت

  . بديها يا كيفري هستند عادالنه يا ابتالئي هستند هدفدار و پاداش آور، حساب نكرده نيست
متوسل آنان به خود كشي ؟ آنان به چه چيز دل خوش ميدارند؟ اما اشخاص بي ايمان چه ميكنند

  . " مرگ را با شهامت در آغوش ميكشند "ميشوند و به گفته يكي از آنان 
آماري منتشر كرده و اعالم كرده كه آمار خودكشي مخصوصا در ميان ، سازمان بهداشت جهاني

خودكشي خيلي زياد شده ، در هشت كشور اروپايي، بر حسب گزارش اين سازمان. روشنفكران باال ميرود
در اين . انگاريم  هشت كشور سويس است كه ما آن كشور را نمونه خوشبختي مييكي از آن. است

يعني بيش از سرطان تلفات ميدهد و ، سومين عامل مرگ و مير است، زارش آمده است كه خودكشيگ
  . متأسفانه در ميان طبقه تحصيلكرده بيش از طبقه بيسواد واقع ميشود

، ي در حال توسعه كه در حال از دست دادن ايماناندنيز در همين گزارش آمده است كه در كشورها
 نفر 60000 نفر به وسيله خودكشي ميميرند و 12000در آلمان غربي هر سال . خودكشي زيادتر است

 رب "اين است زندگي كساني كه ايمان خويش را به خداي دانا . خودكشي ميكنند و نجات داده ميشوند
  . اند  از دست داده"العالمين 
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شكست در رقابتهاي ، شكست در عشق، جلب توجه: عوامل متعددي ذكر شده است، ي خودكشيبرا
: يك چيز است، ولي علت العلل. پوچ پنداري زندگي و هستي، خفقان، اعتياد، فقر، اجتماعي و اقتصادي

  . بي ايماني
 نويسنده مادي درباره يك،  ترجمه شده" دين و روان "ويليام جيمز در فصل اول كتاب خود كه به نام 

  :  و هم درباره نيچه و شوپنهاور ميگويد" مارك اورل "به نام 
  
هاي آ ن مانند ناله خوكي است  ناله.  تلخي ريشهدار غم و اندوه را نشان ميدهد" مارك اورل " كلمات "

عبوسيها و كج خلقي ها در آنها ديده ، " شوپنهاور " و " نيچه "وضع روحي . كه زير تيغ سر ميدهد
نالههاي مرارت آميز اين دو نويسنده آلماني آدمي . ميشود كه آميخته با دندان غروچههاي تلخي ميباشد

در كلمات اين دو نويسنده آن معنا و . را به ياد جيرجيرهاي موشي مياندازد كه مشغول جان دادن است
   .)1( "مفهوم تصفيهاي كه مذهب به سختيها و مشقتهاي زندگي ميدهد ديده نميشود 

 اصالت "كه ويليام جيمز از او به عنوان يك بدبين نام ميبرد فلسفه معروفي دارد مبني بر ، نيچه
  : ميگويد، "نيرومندي 

  
حلم . فروتني و فرمانبرداري فرومايگي است. رأفت از عجز است.  بايد رأفت و رقت قلب را دور انداخت"

  غيرپرستي . بايد نفس را پرورد؟  كشتن چرانفس.. .و حوصله و عفو و اغماض از بي همتي و سستي است
 ".. .خود را بايد خواست و خود را بايد پرستيد و ضعيف و ناتوان را بايد رها كرد تا از ميان برود؟ چيست

)2( .  
  

در اواخر . نيچه با چنين افكار و انديشههايي طبعا جهان را بر خويشتن بصورت يك زندان ساخته بود
  : در نامهاي كه اواخر عمر به خواهرش نوشته مينويسد.  عائدش شدعمر ثمره اين انديشهها

  
سالهايي كه از بيماري در نهايت افسردگي .  هر چه روزگار بر من ميگذرد زندگاني بر من گرانتر ميشود"

آن شده است ؟ چه شده است. و از اميد تهي نبودم، از غم پر، و رنجوري بودم هرگز مانند حالت كنوني
  اختالفاتي كه با همه مردم داشتم اعتماد را به من از ايشان سلب كرده و . ودكه بايد بش

 يك تن نيست كه بتوانم با او بخندم !خدايا من امروز چه تنها هستم. طرفين ميبينيم به اشتباه بودهايم
  . )3( "هيچكس نيست كه نوازش دوستانه بر من روا بدارد . و يك فنجان چاي بنوشم

  : پاورقي
1  .  فصل پنجم3ج ،  سير حكمت در اروپا2.  و

  . فصل پنجم، 3ج ،  سير حكمت در اروپا3. 
  : معتقد است، شوپنهاور كه ويليام جيمز از او نيز ياد كرده است
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بلكه منفي ، لذت و خوشي همانا دفع الم است و امر مثبت نيست، رنج و گزند است،  اصل در زندگاني"

چون بيشتر حس ميكند و ، تبه حيات برتر باشد رنجش بيشتر استو هر چه موجود جاندار در مر، است
عمري ، يك دم خوشي.. .آزار گذشته را بيشتر به ياد ميĤورد و رنج آينده را بهتر پيش بيني مينمايد

مصيبت بزرگ بالي عشق . ميكني هزار دردسر داري، ازدواج نميكني در آزاري. ناخوشي در پي دارد
معاشرت . در صورتي كه سردفتر غمها است، ردم مايه شادي خاطر ميداننداست و ابتالي به زن كه م

تا جان در تن است ، مختصر. بند و خداوندي صداع، بندگي. نميكني از زندگي بيزاري، ميكني گرفتاري
 بلكه مرگي است كه دم بدم به ،زندگي سراسر جان كندن است. از اين رنج و مشقت نميتوان رست

هيچ سودي برده نشده و نتيجه مفيدي ، انجام اجل ميرسد در صورتي كه از حياتو سر، تأخير ميافتد
  . )1( "بدست نيامده است 

  
در جهان اسالم نيز احيانا كساني بوده و هستند كه جهان را تاريك ميبينند و همواره چهرهاي گرفته و 

هاشان نوعي  مز گفتهعبوس و خشمگين در برابر جريانات آفرينش نشان ميدهند و به قول ويليام جي
   فيلسوف و شاعر معروف عرب و همچنين خيام شاعر از اين " ابوالعالء معري ". دندان غروچه است

 از آن جهت است كه محققين باور ندارند كه اشعار معروف " خيام شاعر "اينكه ميگويم . گروهاند
وجب حيرت و رنج و ناله است براي آنچه براي خيام شاعر م. از خيام فيلسوف و رياضيدان باشد. بدبينانه

  . )2( حل شده است " خيام فيلسوف "
نويسندگاني بدبين پيدا ، و به علل ديگر كه اكنون جاي ذكرش نيست، در عصر ما به تقليد از اروپائيان

شده اند كه زهرهايي از اين راه به جان جوانان ميريزند و آنان را بي عالقه به زندگي و احيانا وادار به 
ودكشي ميكنند و از طرف عوامل مرئي و نامرئي مورد تشويق قرار ميگيرند و روز بروز بر عددشان خ

هاي وي به قول ويليام جيمز حالت همان خوكي  نوشته. صادق هدايت از اين گروه است. افزوده ميگردد
ست جيرجير ناله سر ميدهد و يا موشي كه در حالي كه مشغول جان دادن ا، را مينماياند كه زير تيغ

  . ميكند
  فالسفه و حكماي ، نقطه مقابل امثال نيچه و شوپنهاور و ابوالعالء و خيام

  : پاورقي
1.   . بخش چهارم، 3ج ،  سير حكمت در اروپا

لسفي ف خدمات " چاپ هفتم به بعد بحث " خدمات متقابل اسالم و ايران " رجوع شود به كتاب 2. 
  . "ايرانيان به اسالم 

در . سخنگوي اين گروه است، آن عارف بزرگ، مولوي. از اين گروهاند، لهيون عموما يا اكثرا. خوشبيناند
انسان از نظر اين عارف بزرگ كانون خوشي و . هاي او عشق و شور و حال ديده ميشود سراسر گفته

هيچ غمي در . لذت و سعادت است اما به شرط آن كه بخواهد از اين كانون رايگان بهرهبرداري كند
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  ز اشتياق روي تو جوشد چنان   باده كاندر خم همي جوشد نهان 
  ! ؟ چه ميجويي عدم!وي همه هستي                     ؟ چه خواهي كردنم!اي همه دريا

  ؟ تو چرا خود منت باده كشي  تو خوشي و خوب و كان هر خوشي 
  طوق اعطيناك آويز برت   تاج كرمنا است بر فرق سرت 
  ! ؟ذوق جويي تو ز حلواي سبوس  ! ؟علم جويي از كتبهاي فسوس

  ! ؟تا تو جويي زان نشاط و انتفاع  ميچه باشد يا جماع و يا سماع 
  ؟ زهرهاي از خمره كي شد جامخواه  ؟ آفتاب از ذره كي شد وامخواه

  
    : و هم او است كه ميگويد

  
   اي عجب من عاشق اين هر دو ضد  عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 

  
بعضي كلمات دو پهلو در . اند سعدي و حافظ و ساير شاعران عرفان مسلك نيز همين راه را پيموده

اما كساني كه با زبان اينها آشنا باشند ميدانند كه در مكتب آنان ،  پيدا ميشودكلمات حافظ و ديگران
  . جز خوبي ديده نميشود

بي ايماني نوعي كمبود است كه به . بطور كلي خاصيت ايمان اين است، مربوط به عرفان و تصوف نيست
خاصيت تغيير و تبديل ، اندر ايم. رنج بوجود ميĤورد، و عدم تعادل، عدم تعادل ايجاد ميكند، نوبه خود

  . غم و رنج را تبديل به لذت و سرور ميكند، وجود دارد
 ما مملوك ": در هنگام رويدادها و مصيبتها به اين حقيقت توجه ميكنند كه، تربيت شدگان اسالم

  . )1( "خداييم و بازگشت ما نيز به سوي اوست 
  داستاني از يك زن و  ،براي نشان دادن يك نمونه خارجي از اين تربيت يافتگان

  
  : پاورقي

  . )156/ بقره (. » الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هللا و انا اليه راجعون 1. 
  : آوريم  مي)صلي اهللا عليه و آله و سلم(مرد مسلمان از صحابه رسول خدا 

  
شوهر پسري اين زن و . زني با ايمان داشت به نام ام سليم. ابوطلحه يكي از ياران رسول خدا است

بيماريش ، پسر بيمار شد. پسر را سخت دوست ميداشت، ابوطلحه. داشتند كه مورد عالقه هر دو بود
  . به مرحلهاي رسيد كه امسليم دانست كار پسر تمام است، شدت يافت
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اي به خدمت رسول اكرم فرستاد و  امسليم براي اينكه شوهرش در مرگ فرزند بيتابي نكند او را به بهانه
  .ز چند لحظه طفل جان به جان آفرين تسليم كردپس ا

به همه اهل خانه سپرد كه حق ، ام سليم جنازه بچه را به پارچهاي پيچيد و در يك اطاق مخفي كرد 
 سپس رفت و غذائي آماده كرد و خود را نيز آراست و .نداريد ابوطلحه را از مرگ فرزند آگاه سازيد

ام سليم ؟ بچه چه شد: پرسيد، و وضع خانه را دگرگون يافتساعتي بعد ابوطلحه آمد . خوشبو نمود
ام سليم غذايي را كه قبال آماده كرده بود . غذايي خواست، ابوطلحه گرسنه بود. بچه آرام گرفت: گفت

 مطلبي مي: ام سليم گفت. ابوطلحه آرام گرفت. حاضر كرد و دو نفري غذا خوردند و همبستر شدند
آيا اگر به تو اطالع دهم كه امانتي نزد ما بوده و ما آن را به : گفت. پرسب: گفت؟ خواهم از تو بپرسم

  ؟ شوي صاحبش رد كردهايم خشمگين مي
بايد به ، سبحان اهللا: ام سليم گفت. امانت مردم را بايد پس داد، ناراحتي ندارد، هرگز، نه: ابوطلحه گفت

  . از ما گرفت و برد، ماتو اطالع دهم كه خداوند فرزند ما را كه امانت او بود نزد 
به خدا قسم من از تو كه مادر هستي سزاوارترم كه : گفت، ابوطلحه از بيان اين زن تكان سختي خورد

از جا بلند شد و غسل جنابت كرد و دو ركعت نماز بجا آورد و رفت به . در سوگ فرزندمان صابر باشم
  . شرح دادحضور رسول اكرم و ماجرا را از اول تا آخر براي آن حضرت 

امروز شما را قرين بركت قرار دهد و نسل ، خداوند:  فرمودند)صلي اهللا عليه و آله و سلم(رسول اكرم 
 بني اسرائيل قرار " صابره "خدا را سپاس ميگزارم كه در امت من مانند . پاكيزهاي نصيب شما گرداند

  . )1(داد 
  

شقتها بلكه در تبديل آنها به خوشي و لذت و آري اين است تأثير ايمان و مذهب در تصفيه سختيها و م
  . سعادت

اخالق منهاي (ويليام جيمز در كتابي كه قبال نام برديم بحثي درباره فرق مذهب و اخالق محض 
  : ميگويد،  ميكند)مذهب
  : پاورقي

1.    227. ص، چاپ كمپاني. "الصابرين  ذكر صبر "باب ، به مناسبت احكام اموات، 18ج ،  بحار االنوار
آيا اين ؟  اساس در مذهب يا اخالق اين است كه ما چگونه خلقت و جهان هستي را تلقي ميكنيم"

پارهاي از آن را قبول داشته و قسمتي از آن را قبول ، هستي و كائنات را با سختي و رنج تلقي كرده
اخالق ؟ ماييمآن را با آغوش باز و دلي آكنده از عشق و محبت استقبال مين، يا آنكه برعكس؟ نداريم
اما اين ، قوانين كلي جهان را كه حاكم بر كائنات ميداند از روي علم و اطالع اطاعت ميكند، محض

و هيچوقت ، اطاعت با يك سنگيني و مالل همراه است كه در قلب خود هيچگونه حرارت و شوقي ندارد
اين ، بر عكس، اما در مذهب .از او جدا نميشود، احساس اينكه اين قوانين مانند يوغي است به گردن او

جاي خود را به استقبال و پذيرش گرم كه همه چيز زندگي را پر از لطف و شوق ، اطاعت سرد و غمانگيز
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  . " يكي باشد " بدون چون و چرا  تسليم محض و"كه هر يك از آنها بدست ميĤورند يعني 
  

  ؟ ناز يا اعتراض
  

. بخش نسبتا مهمي از ادبيات ما را تشكيل ميدهد، و احيانا اعتراض به وجود آنها، بحث درباره شرور
البته آنچه را در اين زمينه گفته شده . فراوان در اين ميدان وارد شدهاند، شاعران به زبان جد يا هزل
غالبا جنبه هزل دارد و به اصطالح ، د يعني انتقاد و اعتراض به خلقت گذاشتاست نميتوان به حساب ج

نسوب به مدر رباعيات . بشمار آورد" دالل عارف "نوع برخي از آنها را ميتوان از .  شعر است" سوژه "
 همچنانكه قبال گفتيم اين اشعار معلوم نيست كه از خيام فيلسوف. از اينگونه اشعار فراوان است، خيام
ده شعنوان شده است براي خيام فيلسوف حل شاعرآنچه به صورت سؤال يا اعتراض در شعر خيام ، باشد

و يا جنبه هزلي و سربسر گذاشتن با متشرعان ، عليهذا اين اشعار يا از خيام فيلسوف نيست. بوده است
  : ب به او ميگويدبه هر حال خيام در اين رباعيات منسو.  است" دالل عارف "قشري دارد و يا از نوع 

  اسباب تردد خردمنداناند                        اجرام كه ساكنان اين ايواناند
  كانان كه مدبرند سرگرداناند   هان تا سر رشته خرد گم نكني 

*  
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  ننهند بجا تا نربايند دگر   افالك كه جز غم نفزايند دگر 
  دگر از دهر چه ميكشيم نايند   نا آمدگان اگر بدانند كه ما 

*  
  جز خوردن غصه نيست تا كندن جان                  چون حاصل آدمي در اين شورستان
  و آسوده كسي كه خود نيامد به جهان   خرم دل آنكه زين جهان زود برفت 

*  
  بيدادگري شيوه ديرينه توست   اي چرخ فلك خرابي از كينه توست 

  سينه توست بس گوهر قيمتي كه در   اي خاك اگر سينه تو بشكافند 
  

زيرا چرخ و ، اين اعتراضها و دشنامها كه نثار چرخ و فلك ميگردد در حقيقت اعتراض به مقام باالتر است
شايد به . كجروي و كج رفتاري فرضي كه بدان متهم است نه به ميل خود اوست، كارهاي نيست، فلك

  : همين جهت در حديث آمده است
  
  .  »ال تسبوا الدهر فان الدهر هو اهللا« 
  . )1( " زمانه را دشنام ندهيد كه زمانه همان خداست "
  

  : ايضا ميگويد
  

  از بهر چه افكندش اندر كم و كاست                     دارنده كه تركيب طبايع آراست
  ؟ عيب كه راست، ور نيك نيامد اين صور                ؟شكستن از بهر چه بود، گر نيك آمد

*  
  بشكستن آن روا نميدارد مست   ر هم پيوست تركيب پيالهاي كه د

  ؟ از بهر چه ساخت وز براي چه شكست  چندين قد سرو نازنين و سر و دست 
*  
  

پ  : اورقي
انتقاد از مجموعه نظام عالم و اعتراض بر خدا ،  توجيه صحيح حديث اين است كه انتقاد از زمانه1. 

 است كه واقعا " زروانيه "ث از مجعوالت مدعي هستند كه اين حدي، ولي بعضي از دانشمندان، است
  . اند كه روزگار خداست معتقد بوده

  صد بوسه زمهر بر جبين ميزندش   جامي است كه عقل آفرين ميزندش 
  ميسازد و باز بر زمين ميزندش   اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف 

 ٨١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
ز طرفي نكته سنج است و از اين شاعر ا. ناصر خسرو شاعري است كه بحقيقت ميتوان او را حكيم خواند

و از طرف ديگر عقائد مذهبي نيرومندي دارد و بر ، نظر فكر و فلسفه فوق اينگونه اعتراضات بوده است
در عين حال در ديوان او نيز اشعاري در اين . طبق معتقدات مذهبي نيز نبايد لب به اعتراض گشايد
  : از آن جمله ميگويد. " دالل عارف "انست و يا زمينه وجود دارد كه يا بايد آن را نوعي هزل و شوخي د

  طينت انسان همه جميل سرشتي   بار خدايا اگر ز روي خدايي 
  ؟ مايه خوبي چه بود و علت زشتي  چهره رومي و صورت حبشي را 
  ؟ همچو دل دوزخي و روي بهشتي                     طلعت هند و روي ترك چرا شد

  ؟ زاهد محرابي و كشيش كنشتي                  قي شداز چه سعيد اوفتاد و از چه ش
  ؟ چون همه را دايه و مشاطه تو گشتي                    چيست خالف اندر آفرينش عالم

  بر گرهي خربط و خسيس بهشتي                         ز بي محلي دنيا، گيرم دنيا
  ؟ ت مفلس چراست كشتي كشتيمحن                     ؟نعمت منعم چراست دريا دريا

  
  : ناصر خسرو قصيده طوالني و معروفي دارد كه با اين بيت آغاز ميشود

  
  تواني در دل موري كشيدن                      الهي طول و عرض عالمت را

  
  : در اين قصيده ميگويد

  
  كز آن آهم همي بايد كشيدن                     همه جور من از بلغاريان است

  بگويم گر تو بتواني شنيدن                      نه بلغاريان را نيز هم نيستگ
  ولي از ترس نتوانم چغيدن                   خدايا راست گويم فتنه از تو است

  نبايستي چنين خوب آفريدن   لب و دندان تركان ختا را 
  به دندان دست و لب بايد گزيدن   كه از دست لب و دندان ايشان 

  به تازي ميزني هي بر دويدن    آهو ميكني غوغا كه بگريز به
  

  . منحول است و از ناصر خسرو نيست، مدعي اند كه اين قصيده، برخي از صاحبنظران
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اي در اين زمينه سرود و پاسخ آن از طرف  چكامه، شاعري از اهل شيراز، در حدود چهل سال پيش
ه گذاشته شد و از اهل ذوق و دانش درخواست شد  به مسابق" اخگر "مرحوم سرهنگ اخگر در مجله 

در ، و اعم از زن و مرد، اعم از روحاني و غير روحاني، از اطراف و اكناف كشور. نظر خويش را ابراز دارند
برخي به نظم و برخي به نثر پاسخ دادند و برخي احيانا نظر شاعر را تأييد ، اين مسابقه شركت كردند

  .  از طرف مرحوم اخگر چاپ و منتشر شد" اسرار خلقت "ي به نام همه آنها در كتاب. كردند
. مطلبي است كه اين بنده اكنون نميخواهم درباره آنها اظهار نظر كنم؟ اينكه ارزش آن پاسخها چيست

  . اند البته برخي از فضال نكات جالبي در بيانات خود آورده
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.  
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   حل مشكل :٢بخش
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  فلسفه اسالمي 
  

از مهمترين مسائل فلسفه است و چنانكه در بخش نخست توضيح ، ن و اشكال شرورمسأله نظام احس
 " بدبيني " و " ماديگري "، " ثنويت "هاي  داديم اين مسأله در شرق و غرب موجب پيدايش فلسفه

  كمتر كسي است كه به اين مسأله توجه نكرده باشد و درباره آن سخني نگفته . گرديده است
، فالسفه غرب، اند ولي تا آنجا كه من مطالعه دارم  غرب به اشكال شرور توجه كردهفالسفه شرق و. باشد

ولي فالسفه و حكماي اسالم اشكال را مورد تجزيه و تحليل ، اند پاسخي قاطع براي اين اشكال نيافته
  . قرار داده و بخوبي از عهده پاسخ آن برآمده و راز مهمي را گشوده اند

جمله درباره حكمت الهي شرق بگوئيم و از اين گنجينه بزرگ معنوي قدرداني بيجا نيست در اينجا يك 
حكمت الهي مشرق زمين سرمايه عظيم و گرانبهايي است كه در پرتوي اشعه تابناك اسالم بوجود . كنيم

اما افسوس كه عده قليل و بسيار محدودي عميقانه با اين سرمايه . آمده و به بشريت اهداء گرديده است
عده اي كه . ، ستمها شده استبر آن، آشنا هستند و از ناحيه بيخبران و دشمنان متعصبعظيم 

و چون فقط نام آن ، اطالعاتشان از فلسفه قديم عموما از حدود افالك تسعه و عقول عشره تجاوز نميكند
ند فلسفه ا خيال كرده، اند اند چيزي از آن سر در نياورده را شنيده و يا اگر به كتابها مراجعه كرده

و چون امروز بي اساسي نظريه ، اسالمي همان است كه درباره افالك تسعه و عقول عشره بحث ميكند
و چون امروز بياساس نظريه افالك روشن شده پس آنها ، افالك تسعه و عقول عشره بحث ميكند

  ميتوانند گردن 
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 اين عده ميپندارند حكمت الهي ،آري. دبرافرازند و خود را از فارابي و بوعلي و صدرالمتألهين برتر شمارن
  . اسالمي همان فلسفه قديم يونانيان است و چيز عالوهاي ندارد و ناروا هم داخل اسالم شده است

حكمت . جنايت عظيمي نسبت به اسالم و معارف اسالمي مرتكب ميگردند، يا فهميده، نفهميده، اينان
دالئلي هست كه .  كه فيزيك اينشتين با فيزيك يوناناسالمي با فلسفه يونان همان اندازه متفاوت است

حتي الهيات ابن سينا هم بطور كامل به اروپا نرفته است و اروپائيان از اين گنجينه ارزنده هنوز هم 
  : ذكر مورد ذيل كافي است، براي نمونه. بيخبرند

 من "خن معروف دكارت س،  تذكر داده ايم)1( " اصول فلسفه و روش رئاليسم "در پاورقيهاي جلد دوم 
،  كه به عنوان فكري نو و انديشهاي پر ارج در فلسفه اروپا تلقي شده است"فكر ميكنم پس وجود دارم 

   با صراحت كامل و در " اشارات "حرف پوچ و بي مغزي است كه بوعلي آن را در نمط سوم 
 ابن سينا براي اروپائيان اگر فلسفه. نهايت وضوح طرح كرده و سپس با برهاني محكم باطل كرده است

 مبناي فلسفه جديد " فكري تازه " و " ابتكاري نو "سخن دكارت با برچسب ، درست ترجمه شده بود
  اما چه بايد كرد كه فعال هر چيزي كه مارك اروپائي دارد رونق دارد اگر چه سخن . قرار نميگرفت

  . ايم پوسيده اي باشد كه سالهاست ما از آن گذشته
ما اين پرسشها را تحت چهار عنوان .  پاسخ پرسشهايي كه در بخش اول طرح كرديم ميپردازيماكنون به

 "قسمت اول را تحت عنوان ، از اين چهار نوع. آفتها، نقصها، فناها و نيستيها، تبعيضها: طرح كرديم
ري به  پاسخ ميگوييم و الزم ميدانيم قبال اشاره مختص" شرور " و باقي را تحت عنوان "تبعيضها 

  . ف در حل اينگونه اشكاالت بنماييممشربها و مسلكهاي مختل
  

  راهها و مسلكها 
  

معموال اهل ايمان كه در پرتوي . راهها و مسلكها در حل مشكالت مربوط به عدل الهي متفاوت است
خود چنين با ، دين و مذهب به خداوند ايمان دارند با يك پاسخ اجمالي وجدان خود را قانع ميسازند

  دليلي ندارد كه خداي ، را اثبات كرده است، ، وجود خداي قادر عليم حكيمميانديشند كه ادله قاطع
  ، ظلم كند، قادر عليم حكيم

  
  : پاورقي

  .  شمسي1333 چاپ شده در سال 1. 
، و يا نيازمند است كه حق حق او را از بين ببرد، مگر خداوند با كسي دشمني دارد كه به انگيزه دشمني

و ، ي روحي است و يا نيازها و احتياجهااه انگيزه ظلم يا عقده! ؟ا بربايد و به خود اختصاص دهدكسي ر
او قادر مطلق و عليم مطلق . چون انگيزه ظلم در خداوند وجود ندارد پس ظلم درباره خداوند معني ندارد
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  . شد آفريده نمي، ناميده ميشود اگر بر ضد نظام احسن و اصلح بود
نوعي اين گروه احيانا اگر جرياناتي را مشاهده كنند كه از نظر خودشان قابل توجيه نباشد آن را به 

حكمت و مصلحت كه بر ما مجهول است و فقط خداوند از راز آن آگاه است توجيه ميكنند و به عبارت 
  .  تعبير ميكنند" سر قدر "ديگر آن را به 

. نوعي استدالل است و استدالل صحيحي هم هست، خود، گيري شك نيست كه اين طرز تفكر و نتيجه
به واسطه قصور فهم بشر از ،  از شرور قابل توجيه نباشداين دسته ميتوانند بگويند فرضا مشكل بعضي

طبعا اگر در ، بشر وقتي كه خود را در جهاني ميبيند پر از راز و پر از حكمت. رازها و اسرار جهان است
  . چند مورد خاص به راز حكمت و سر مصلحت پي نبرد نبايد در اصل مطلب ترديد كند

دقت و درايت و قوت انديشه مؤلف را مشاهده نمايد ، سراسر كتابانسان اگر كتابي را مطالعه كند و در 
طبعا حكم ميكند كه من مقصود مؤلف را ، مجهول و ال ينحل بماند، و در چند مورد هم بعضي عبارات

مؤلف فاقد ، هرگز حكم نميكند كه به دليل ال ينحل ماندن اين چند مورد، در اين چند مورد نميفهمم
نهايت . با معني درآمده است، ادراك بوده است و ساير مطالب به حسب تصادفدرايت و دقت و فهم و 

خود خواهي و جهالت است كه مجهول ماندن يك يا چند قسمت كتابي كه شخصيت علمي نويسنده 
و اتفاقي و تصادفي بودن همه مطالب ، اش در سراسر كتاب به ثبوت رسيده است حمل بر جهالت او

  . حكيمانه بشود
  . مشكل را براي خود حل ميكنند، به طريق فوق، هرگاه با اين مسائل روبرو شوند،  ايمانعوام اهل

در معارف الهي طرفدار تعبد و سكوتند و طبعا در اين مسائل ، طبقه اهل حديث، همچنانكه قبال گفتيم
ه از اشاعر. و در حقيقت راهشان همان راه عوام است نه راه ديگري، از اظهار نظر خودداري ميكنند

اما . اي براي آنها باقي نميماند كه نياز به حل داشته باشد متكلمين نيز راهي را رفته اند كه طبعا مسأله
راه حل مشكالت عدل الهي را ، و همچنين طرفداران روش حسي و تجربي در الهيات، ساير متكلمين

  جستجو و 
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  . تحقيق در اسرار كائنات و فوائد و مصالح آنها ميدانند
 وارد ميشوند و به بياني كه در باال نقل كرديم صورت برهاني " لم "هم از طريق ، حكماي الهيولي 

، به منزله ظل و سايه باري تعالي است، از اين راه وارد ميشوند كه جهان كه اثر خداوند است، ميدهند
   شرور و هم به تجزيه و تحليل ماهيت، جميل است، و ظل جميل، خداوند جميل علي االطالق است

و هم ضرورت شرور و الينفك بودن ، ميپردازند، و اينكه شرور عدمي اند و مجعول بالعرض اند نه بالذات
  و هم به بحث در آثار و ، و به عبارت ديگر تجزيه ناپذير بودن آفرينش را اثبات ميكنند، آنها را از خيرات

  . فوائد شرور ميپردازند
لي كه حكما ميĤورند بحثي نميكنيم زيرا از سطح اين رساله خيلي ما در اينجا درباره برهان لمي به شك

  . ولي قسمتهاي ديگر را تشريح ميكنيم، باالتر است
اول . شرور، تبعيضها: تحت دو عنوان خالصه ميشود، ايرادها و اشكاالت اين مسأله، همچنانكه قبال گفتيم

  . ورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيموارد بحث تبعيضها ميشويم و سپس شرور را در بخشي جداگانه م
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  تبعيض ها : ٣بخش
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چرا مختلف و متفاوت ، ايراد تبعيض اين بود كه با اينكه موجودات با ذات حق نسبت متساوي دارند
يكي كامل است ؟ يكي زشت است و ديگري زيبا؟ چرا يكي سياه است و ديگري سفيد؟ اند آفريده شده

  ست و ديگري انسان و سومي حيوان و چهارمي نبات و پنجمي جماد چرا يكي فرشته ا؟ و ديگري ناقص
، چرا در ميان مخلوقات فقط انسان؟ و فرشته حيوان نشد، فرشته، چرا حيوان؟ ؟ چرا به عكس نشد

اگر خوب ؟ انسان آفريده شد كه مستعد تكليف و ثواب و عقاب باشد اما ساير موجودات چنين نيستند
  ؟ و اگر بد است چرا انسان اينچنين آفريده شده است؟ نداست چرا همه اينچنين نيست

  
پاسخ اجمالي آن است كه قبال آنجا كه راهها و . اجمالي و تفصيلي: پاسخ اين پرسشها دو نحو است

ذهن خود را ، گفتيم معموال اهل ايمان با يك بيان اجمالي، مسلكها را شرح ميداديم به آن اشاره كرديم
. اين سؤالها طرح يك سلسله مجهوالت است نه ايراد يك سلسله نقضها: گويندآنها مي، قانع ميسازند

  . حداكثر اين است كه بگوييم نميدانيم
جواد شناخته ايم و چون او را با اين صفات ، عادل، كامل، غني، حكيم، ما خدا را به صفات عليم

ت هر چند ما نميتوانيم  اس" مصلحت " و " حكمت "شناختهايم ميدانيم آنچه واقع ميشود مبني بر 
  ما به . همه آن حكمتها و مصلحتها را درك كنيم
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بسيار خود خواهي و پرمدعايي است براي بشر كه با مساعي جمعي .  آگاه نيستيم" سر قدر "اصطالح از 
چند هزار ساله خود هنوز از اسرار بدن محسوس خود نتوانسته آگاهي كاملي بدست آورد اما ميخواهد از 

همه حكمت و تدبير كه  بشر پس از آنكه در نظام هستي اين.  سردرآورد" سر قدر " و "هستي  راز "
بايد اعتراف كند كه آنجا كه حكمت يك امر بر او مجهول است از ، عقل او را حيران ميگرداند ميبيند

  . قصور و نقصان درك او است نه از خلقت
بجاي آنكه وقت خود را صرف در اين ، نميكننداين گروه هرگز خود را با اين چون و چراها سرگرم 

مسائل كنند صرف تحقيق در مسائلي ميكنند كه از طرفي آنها را ميفهمند و از طرف ديگر مبناي عمل 
  . قرار ميگيرد

افراد با ايمان موظف نيستند كه در جزئيات اين ، جواب صحيحي است، شك نيست كه اين جواب
م استعداد ورود در اين مسائل را ندارند بلكه از ورود در اين مسائل و حتي عامه مرد، غور كنند، مسائل

  و در حقيقت اين خود نوعي استدالل است كه از طريق علت و كمال علت به كمال ، منع شده اند
  . معلول اذعان نماييم

ام جهان يعني از راه نظ، خداوند را از راه آثار، ولي در اينجا مطلبي ديگر هست و آن اينكه غالب مردم
طبعا وقتي به . معرفت ناقصي خواهد بود، اينچنين معرفت. تكيهگاه معرفت آنها جهان است، ميشناسند

مجهوالتي در همان تكيه گاه معرفت خويش بر ميخورند كم و بيش مضطرب ميگردند و حل اشكالشان 
اند تا معرفت خدا به آنها خدا را مستقل از جهان نشناخته. جز از طريق بررسي موارد اشكال ميسر نيست

آنها را با جهان به عنوان زيباترين اثر از زيباترين ، عنوان كمال مطلق و غناي مطلق و زيبايي مطلق
تنها از يك راه ارتباط دارند و بس كه ، آنها با جهان. و كامل ترين اثر از كامل ترين مؤثر آشنا كند، ؤثرم

ناچار لكهاي كه در سطح ، ا در آيينه جهان ميبينندآنها خدا ر. همان راه عادي و معمولي حواس است
اگر ميتوانستند جهان را در آيينه ، در ديد آنها نسبت به مرئي اثر ميگذارد، آيينه به چشمشان ميخورد

و به عبارت ديگر اگر ميتوانستند جهان را از باال ببينند تمام نقصها و نازيباييهايي كه از ، خدا ببينند
اين نوع . يد همه محو و نابود ميشد و معلوم ميگشت از نوع خطاي ديد ناقص استپايين به نظر ميرس

  :  ميخواند" نظر پير طريقت "آن را ، نظر همان است كه گفتيم حافظ
  

  آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد   پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
  

م  و عليم و خدا را و حكيم ، ردمي كه تكيهگاه معرفتشان منحصرا جهان است
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خواه ناخواه مجهوالتي كه در اين ، اند و بس عادل و غني و كامل بودن خدا را در آيينه جهان ديده
  . زمينه در جهان پيدا ميكنند لكهاي بر چهره آيينه شان ميشود و مانع نشان دادن صحيح ميگردد

 اين ايراد و اشكال - گري  بالخصوص از طرف گرايش دارندگان به مادي-از طرف ديگر در عصر و زمان ما 
اين بنده با افرادي كه چنين سؤاالتي را طرح ميكنند زياد . ها طرح ميشود ها و نوشته ها زياد در گفته
اين سؤال كنندگان يا اساسا به خدا معتقد نيستند و يا اعتقادشان آنقدر محكم نيست كه . مواجه ميشوم

از اينرو الزم است برخي مسائل كه با ريشه اين . به تصديق اجمالي به حكمت و مصلحت قناعت كنند
  . سؤاالت سر و كار دارد طرح شود تا مشكالت حل گردد

 هست كه كمتر طرح ميشود و " مصلحتها " و " حكمتها "مطلب ديگر اينكه يك اشكال مهم در مورد 
كال موقوف به حل آن اش. اگر اين اشكال مرتفع نگردد جواب اجمالي باال ارزش خود را از دست ميدهد

اين است كه ما يك اصل اساسي را كه پايه جواب تفصيلي آينده است و حكما بيشتر به آن جواب تكيه 
و تنها با اتكاء به آن اصل است كه هم جواب اجمالي گذشته ارزش پيدا ميكند ، ميكنند پايه ريزي كنيم

  : آن اشكال اين است. و هم جواب تفصيلي آينده
آيا ميتوان ؟  ميتواند معني و مفهوم داشته باشد" حكمت " و " مصلحت "، خداوندآيا اساسا در مورد 

گفت خداوند فالن كار را به خاطر فالن مصلحت كرده است و يا حكمت فالن كار خداوند اين است و آن 
  ها درباره خداوند ناشي از قياس گرفتن خداوند به مخلوقات  و آيا اين نوع انديشه؟ است

  ؟ نيست
 مفهوم و معني ندارد و " مصلحت " و " حكمت "، است كسي ادعا كند كه اساسا درباره خداوندممكن 

زيرا معني اينكه مصلحت چنين اقتضا ، همه اينها از قياس گرفتن خالق به مخلوق پيدا شده است
  انتخاب آن ، اين است كه براي رسيدن به فالن مقصد بايد از فالن وسيله استفاده شود، ميكند
و انتخاب فالن وسيله ديگر مصلحت نيست زيرا از آن ، له مصلحت است زيرا به فالن مقصد ميرساندوسي

معني و مفهوم ، مثال ميگوييم مصلحت اقتضا كرده است كه درد و رنج باشد تا لذت، مقصد دور ميكند
ته باشد، اي داش حكمت ايجاب كرده كه ما در پستان داشته باشد تا فرزند غذاي آماده، داشته باشد

حكمت و مصلحت ايجاب كرده كه فالن حيوان شاخ داشته باشد تا در برابرهجوم دشمن از خود دفاع 
  .كند

  ؟ همه اينها قياس گرفتن خداوند است با بشر و ساير موجودات ناقص ديگر: آيا نميتوان گفت كه
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بشر و يا يك موجود معني و مفهوم دارد، زيرا ، مصلحت و حكمت، براي بشر و هر موجود ناقص ديگر
در داخل نظامي قرار گرفته كه آن نظام به هر حال از يك سلسله اسباب و مسببات تشكيل ، ناقص ديگر
چنين . آن موجود براي اينكه به مسبب برسد چارهاي ندارد جز اينكه به سبب متوسل شود. شده است

نوان وسيله انتخاب ميكند اگر آن چيزي كه به ع، موجودي آنگاه كه ميخواهد به يك مقصدي برسد
سبب آن مقصد قرار داده شده است كاري بر وفق مصلحت و ، همان چيزي باشد كه در نظام عالم

  . و اال بر خالف مصلحت و حكمت عمل كرده است، حكمت انجام داده است
مصلحت و حكمت درباره موجودي صادق است كه جزئي از نظام موجود و داراي قدرتي محدود است و 

جزئي از مفهوم ، محدود بودن قدرت. هاي ندارد جز اينكه نظام موجود را به رسميت بشناسدچار
  . مصلحت و حكمت است

براي او حكمت و مصلحت چه ، اما موجودي كه فوق اين نظام است و خود پديد آورنده اين نظام است
متوسل به ، ك مقصداو چه نيازي دارد كه براي رسيدن به ي؟ معني و مفهومي ميتواند داشته باشد

  عليهذا صحيح نيست كه . اسباب شود تا گفته شود فالن كارش حكيمانه بود و فالن كارش غير حكيمانه
 پستان مادر را آفريد تا بچه ،معني و مفهوم داشته باشد، بگوييم خداوند مثال درد و رنج را آفريد تا لذت

و پستان مادر نياز داشته باشد او را سير گرداند و خداوند ميتواند بدون اينكه بچه به شير . بي غذا نماند
  . به انسان رنج برساند مفهوم و معني لذت را به او بفهماند بدون آنكه

. ولي از نظر خداوند يك امر تشريفاتي بيش نيست، از نظر ما يك امر جدي است، نظام اسباب و مسببات
 يعني منطبق بر نظام موجود -د حكيمانه باشد فعل ما ميتوان، عليهذا ما ميتوانيم حكيم باشيم نه خدا

خالق ،  خداوند.خود نظام بر وفق نظام ديگري آفريده نشده است.  نه فعل خدا كه عين نظام است- باشد 
اگر كسي آن نظام را بشناسد و عمل ، نظامي است كه در مرتبه بعد از خلقت آن نظام و بر قراري آن

  . اي انجام داده است هخود را بر آن تطبيق دهد كار حكيمان
و مقدمات و نتايج قرار داده تا علم و ، عالم را منظم و بر اساس علل و اسباب، اگر گفته شود خداوند

  زيرا اگر نظم و اتقاني ، اي براي معرفت آنها قرار دهد حكمت خود را بر بندگانش روشن گرداند و وسيله
، اي هر گونه نتيجهاي انتظار ميرفت ال هر مقدمهيعني اگر گزاف و صدفه در كار بود و به دنب، نبود

، كه حصول معرفت براي بندگان، جواب اين است كه خود اين مطلب، راهي براي معرفت خدا نبود
  به معني اين است كه نظامي قطعي و ضروري بر عالم ، مبتني است بر مطالعه نظام حكيمانه خلقت

   شأن ،به اسباب براي حصول نتايجتوسل ، و حال آنكه بنابر اصل فوق، حكمفرماست
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براي خداوند ممكن است كه همان معرفتها را براي بندگان ايجاد كند ، بندگان است نه شأن خداوند
  . بدون اينكه از اين راه استفاده شود

 " مصلحت " و " حكمت "ممكن است بر منطق كساني كه شرور و تبعيضها را بر اساس ، بنابراين بيان
 نميشود " مصلحت " و " حكمت "تبعيضها و بديها را بر اساس :  ايراد گرفته شود كهتوجيه ميكنند

  زيرا خداوند ميتوانست همه آن آثار و فوائدي را كه براي تبعيضها و ، توجيه كرد
  .اي در كار باشد بديها هست بيافريند بدون آنكه چنين وسائل ناراحت كننده

 در جواب اشكال " مصلحت " شود تا نوبت به طرح مسأله اين است اشكال بزرگي كه بايد قبال حل 
  . برسد

  

  ؟ ذاتي جهان است، آيا نظام جهان
  

آيا نظام عالم يك نظام . مطلب عمده اين است كه نظام عالم را بشناسيم. اكنون وارد اصل جواب ميشويم
ي آن اين است كه آيا معن؟ معني خلقت و آفرينش از اين نظر چيست؟ قراردادي است يا يك نظام ذاتي

، آفريند در حالي كه هيچ رابطه واقعي و ذاتي ميان آنها نيست خداوند مجموعي از اشياء و حوادث مي
ومقدمه ، نظام و سنت، بعد آنها را به صف ميكشد و يكي را پشت سر ديگري قرار ميدهد و از اين قرارداد

و روابط مقدمات ، اسباب با معلوالت و مسبباتيا آنكه روابط علل و ؟ و مغيا و غايت پيدا ميشود، و نتيجه
و روابط مغياها با غايتها طوري است كه قرار گرفتن هر معلولي و مسببي در دنبال علت و سبب ، با نتايج

عين ، و قرار گرفتن هر غايت به دنبال مغياي خود، و قرار گرفتن هر نتيجه به دنبال مقدمه خود، خود
 مرتبه هر وجود در نظام طولي و عرضي جهان مقوم ذات آن وجود است ": و به اصطالح، وجود آن است

  : اينك توضيح و مثالي از اعداد.  آنچنانكه مراتب اعداد هستند"
 و بعد از عدد " سه " قبل از عدد " دو "و عدد ، " دو " قبل از عدد " يك "در اعداد ميبينيم كه عدد 

هر . بعد از عددي و قبل از عدد ديگر است، " يك "و همچنين هر عددي غير از عدد ،  است" يك "
  عددي مرتبهاي را اشغال كرده است و در مرتبه خود احكام و آثاري دارد و مجموع 

آيا وجود و ماهيت ؟ اعداد چه وضعي دارند. اند اعداد كه محدود به حدي نيستند نظامي را بوجود آورده
ند و هر يك از اعداد از خود وجود و ماهيتي مستقل از با درجه و مرتبه آنها دو امر جداگانه ا، اعداد

مثال عدد پنج به هر حال عدد پنج ، درجه و مرتبه خود دارد و ميتواند هر مرتبه و درجهاي را اشغال كند
  است و 
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و آن چيزي كه ، فرقي نميكند كه ميان عدد چهار و عدد شش باشد و يا ميان عدد شش و عدد هشت
آيا وقوع هر يك از اعداد در ؟  شش قرار ميگيرد عدد هفت باشد؟ آيا اينطور استميان عدد چهار و عدد

كنند  مراتبي را اشغال مي، مانند انسانهايي كه در اجتماع؟ اي با حفظ ماهيت آنها ممكن است هر مرتبه
هويت و ماهيتشان هم هيچ بستگي به آن ، و آن مراتب اجتماعي تأثيري در هويت و ماهيت آنها ندارد

 با مرتبه و درجه، و پنج بودن پنج، ماهيتش پنج است، عدد پنج؟ يا كار بر خالف اين است، مراتب ندارد
فرض وقوع عدد پنج در ميان ، يعني با اينكه ميان عدد چهار و عدد شش باشد يكي است نه دو تا، اش

پنج مفروض و يعني ، و خود هفت باشد، پنج نباشد، عدد شش و عدد هشت مساوي است با اينكه پنج
  نام آن را ، بلكه همان هفت است كه در جاي خود قرار دارد و ما به غلط و توهم، خيالي ما پنج نيست

فرض اينكه عدد پنج در جاي عدد هفت قرار گيرد صرفا يك تخيل : به عبارت ديگر. پنج گذاشته ايم
  . دهد پوچ و بي معني و غير معقولي است كه خيال و واهمه ما انجام مي

آيا اينها يك ؟ چگونه است، و مقدمات و نتائج، و اسباب و مسببات، اكنون ببينيم نظام علل و معلوالت
و يا اينكه وجودشان مساوي است ؟ بار آفريده ميشوند و بار ديگر جا و مرتبه براي آنها قرار داده ميشود

ه خاصي از شرايط مكاني و مثال سعدي در مرتبه و درج؟ اند اي كه در آن مرتبه قرار گرفته با مرتبه
آيا سعدي آفريده شده و سپس در . زماني قرار گرفته است كه در نتيجه از لحاظ زماني بر ما تقدم دارد

و يا وجود سعدي مساوي است با آن درجه خاصي از وجود با همه ؟ آن شرايط خاص قرار گرفته است
ي با اشياء ديگر پيدا كرده است جزء زمان و مكان و مرتبه و مقام و نسبتهايي كه سعد، آن شرايط

عليهذا جدا كردن سعدي از زمان و مكان ، وجود سعدي يعني مجموع آنها، فرمول وجود سعدي است
بلكه مثال جامي را كه در زمان ، سعدي نباشد، يعني اينكه سعدي، خود يعني جدا كردن سعدي از خود

  . ايم بعد است سعدي فرض كرده و نام سعدي به آن داده
اند كه اگر نظام هستي و قرار گرفتن هر معلولي را  برخي پنداشته. بحث دلكشي است، بحث نظام وجود

در جاي خود يك امر ضروري و قطعي بدانند نوعي محدوديت براي قدرت و اراده مطلقه باري تعالي 
  هان هست غافل از اينكه سخن در اين نيست كه چيزي غير از خود موجودات جهان در ج، قائل شدهاند

سخن در اين است كه ، كه بايد باشد و تخلف پذير نيست و آن چيز همان نظام و ترتيب موجودات است
اراده حق است كه به ، ترتيب و نظام موجودات عين وجود آنهاست كه از ناحيه ذات حق افاضه ميشود

  آنها نظام داده است ولي نه به اين معني كه با يك اراده آنها را 
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اراده به ،  با ارادهاي ديگر به آنها نظام داده است تا فرض شود اگر اراده به نظام برداشته شودآفريده و
اراده وجود آنها عين ، چون وجود موجودات و مرتبه وجود آنها يكي است. اصل آفرينش آنها باقي بماند

  . و اراده نظام عين اراده وجود آنها است، اراده نظام
و اراده ، تنها از راه اراده وجود سبب آن چيز صورت ميگيرد، لي به وجود هر شيءاز اينرو اراده باري تعا

موجودات در نظام طولي . محال است، و جز اين، از راه اراده وجود سبب صورت ميگيرد، وجود آن سبب
 عين اراده، اراده حق وجود او را، منتهي ميشوند به سببي كه مستقيما اراده حق به او تعلق گرفته است

  . )1(»هو ما امرنا اال واحد« . وجود همه اشياء و همه نظامات است
و در عين اينكه او مقهور نظامي كه ، عليهذا درباره باري تعالي نيز در عين ال يتناهي بودن قدرت و اراده

معني حكمت باري تعالي اين است كه . هم حكمت صدق ميكند و هم مصلحت، خود آفريده نيست
  ولي معني حكمت در فعل بشر اين است كه كاري . ت و كماالت وجودي شأن ميرسانداشياء را به غايا

  . را براي رسيدن خودش به غايت و كمالي انجام ميدهد
چون وجود مسبب و انتساب و ارتباطش با سبب خودش يكي است و دو چيز نيست تا فرض تفكيك در 

و اراده آن ، ده ارتباط او با سبب خاص خودشعبارت است از ارا، پس اراده باري تعالي او را، آن بشود
، تا ميرسد به سببي كه اراده آن سبب، سبب نيز مساوي است با اراده ارتباط آن با سبب خاص خودش

مساوي است با اراده همه اشياء و همه روابط و همه ، و اراده حق او را، مساوي است با ارتباط با ذات حق
  . نظامات

  

  اي خوش و جاويد  خاطره
  

يك روز خودم و تحصيالتم و راهي را كه در زندگي ، در زماني كه در قم تحصيل ميكردم، يادم هست
رشتهاي از تحصيالت ، با خود انديشيدم كه آيا اگر بجاي اين تحصيالت، انتخاب كردهام ارزيابي ميكردم

راي ايمان و معارف طبعا با روحيه اي كه داشتم و ارزشي كه ب؟ جديد را پيش ميگرفتم بهتر بود يا نه
معنوي قائل بودم اولين چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود كه در آن صورت وضع روحي و معنوي من 

  ؟ شد چه مي
  

  : پاورقي
  .50 / قمر1. 

فكر كردم كه االن به اصول توحيد و نبوت و معاد و امامت و غيره ايمان و اعتقاد دارم و فوق العاده اينها 
اگر يك رشته از علوم طبيعي و يا رياضي يا ادبي را پيش گرفته بودم چه وضعي آيا ، را عزيز ميدارم

  ؟ داشتم
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به خودم جواب دادم كه اعتقاد به اين اصول و بلكه اساسا روحاني واقعي بودن وابسته به اين نيست كه 
 رشته ند و دربسيارند كساني كه از اين تحصيالت محروم. هاي علوم قديمه تحصيل كند انسان در رشته

  ، اما داراي ايماني قوي و نيرومند هستند و عمال متقي و پرهيزكار و احيانا هاي ديگر تخصص دارند
ها بر  احيانا ممكن بود من در آن رشته، حامي و مبلغ اسالم اند و كم و بيش مطالعات اسالمي هم دارند

  . ام  يافتههايي علمي براي ايمان خود دست مييافتم بهتر از آنچه اكنون دست زمينه
 كه بر خالف اكثريت قريب به -تازه با حكمت الهي اسالمي آشنا شده بودم و آن را نزد استادي ، آن ايام

بلكه الهيات اسالمي را واقعا ، اتفاق مدعيان و مدرسان اين رشته صرفا داراي يك سلسله محفوظات نبود
 )1( -ن ترين بيان آنها را بازگو ميكرد هاي آن را دريافته بود و با شيري چشيده و عميق ترين انديشه

هاي فراموش  لذت آن روزها و مخصوصا بيانات عميق و لطيف و شيرين استاد از خاطره. آموختم مي
  . ناشدني عمر من است

 "قاعده معروف ، در آن روزها با همين مسأله كه آن ايام با مقدمات كامل آموخته بودم آشنا شده بودم
ال اقل به خيال ( را آن طور كه يك حكيم درك ميكند درك كرده بودم "اال الواحد الواحد ال يصدر منه 

فكر ميكردم كه چگونه سؤاالتم و چون و ، نظام قطعي و ال يتخلف جهان را با ديده عقل ميديدم، )خودم
و چگونه ميفهمم كه ميان اين قاعده قطعي كه اشياء را در يك ؟ چراهايم يك مرتبه نقش بر آب شد

 منافاتي نديده آنها را در كنار هم و " ال مؤثر في الوجود اال اهللا "و ميان اصل ، م قطعي قرار ميدهدنظا
 و ميان دو " الفعل فعل اهللا و هو فعلنا "معني اين جمله را ميفهميدم كه ، در آغوش هم جا ميدهم

ان خاص صدرالمتألهين بي،  برايم حل شده بود" امر بين االمرين "، قسمت اين جمله تناقضي نميديدم
   "در نحوه ارتباط معلول با علت و مخصوصا استفاده از همين مطلب براي اثبات قاعده 

خالصه يك ،  فوق العاده مرا تحت تأثير قرار داده و به وجد آورده بود"الواحد ال يصدر منه اال الواحد 
در اثر ،  بيني گسترده بودطرح اساسي در فكرم ريخته شده بود كه زمينه حل مشكالتم در يك جهان

به اصالت معارف اسالمي اعتقاد پيدا كرده ، درك اين مطلب و يك سلسله مطالب ديگر از اين قبيل
  معارف توحيدي ، بودم

  
  

  : پاورقي
  . ]امام خميني است، ظاهرا مقصود [1. 

در يك اوج عالي قرآن و نهج البالغه و پارهاي از احاديث و ادعيه پيغمبر اكرم و اهل بيت اطهار را 
  . كردم احساس مي

در اين وقت فكر كردم ديدم اگر در اين رشته نبودم و فيض محضر اين استاد را درك نميكردم همه 
همه آن ، ، ممكن بود بهتر از اين باشد كه هستاز لحاظ مادي و چه از لحاظ معنويچيز ديگرم چه 

  اما تنها چيزي ، احيانا بهتر از آن را داشتمچيزهايي كه اكنون دارم داشتم و الاقل مثل و جانشين و 
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االن هم بر همان ، كه واقعا نه خود آن را و نه جانشين آن را داشتم همين طرح فكري بود با نتايجش
  . ام عقيده

بحث عدل الهي كه ابتدا در نظر بود به صورت سادهتري طرح شود تا پاي قله بحثهاي عميق فلسفي 
تر برويم بايد آماده صعود به قله هاي مرتفع تري باشيم و به نظر نميرسد اگر بخواهيم بيش. كشيده شد

مطلب را مورد بررسي ، بهتر اين است با زباني سادهتر و در سطحي پايين تر. چنين آمادگي در كار باشد
 بهتر مطلب را مي، تر با بيان ساده، خوانندگاني كه فكر ميكنم اين كتاب را خواهند خواند. قرار دهيم

  : خالصه سخن اينكه. همندف
 يك سلسله مصالح در كار است و به " مبني بر اينكه " شرور " و " تبعيضها "جواب اجمالي اشكال 

بلكه شر آميخته به ، خاطر منافع و فوائد و مصالحي كه بر آنها مترتب است وجود آنها شر محض نيست
 مبتني بر اين اصل است "ست نه شر و چون جنبه خير بر جنبه شر ميچربد مجموعا خير ا، خير است

دانستن اين . ، نه تشريفاتي و قرارداديظامي است قطعي و ال يتخلف و ذاتين، كه نظام اسباب و مسببات
  . سازد  آماده مي" تبعيض " است نه " تفاوت "زمينهرا براي بحث آينده كه آنچه وجود دارد ، مطلب

  

  تفاوت نه تبعيض 
  

 آن است كه در شرايط مساوي و " تبعيض ". " تبعيض " است نه " تفاوت "آنچه در خلقت وجود دارد 
فرق ،  آن است كه در شرايط نامساوي" تفاوت "ولي ، بين اشياء فرق گذاشته شود، استحقاقهاي همسان

  . مربوط به گيرنده، به عبارت ديگر تبعيض از ناحيه دهنده است و تفاوت. گذاشته شود
اگر دو ظرف را كه هر كدام ظرفيت ده ليتر آب دارند در مقابل : وشن ميشودمطلب ر، با يك مثال ساده

در اينجا تبعيضي صورت گرفته ، شير آب قرار دهيم و در يكي ده ليتر آب بريزيم و در ديگري پنج ليتر
و اما اگر دو ظرف داشته باشيم يكي به ، نيرويي است كه آب را خالي ميكند، منشأ اختالف، است

  يتر و ديگري به ظرفيت ده ل
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اما منشأ اختالف تفاوتي است كه ، باز هم اختالف هست، ظرفيت پنج ليتر و هر دو را در دريا فرو بريم
  . نه دريا و نيروي فشار آب، خود آن دو ظرف از نظر گنجايش و استعداد دارند

كسان است اگر يك معلم به دانش آموزاني كه همه در يك درجه هستند و كار آنها ي: مثال ديگر
همه را به يك ديده بنگرد و همه را يك جور ، ولي اگر معلم، اين تبعيض است، نمرههاي مختلفي بدهد

  آنگاه ، تعليم دهد و يك جور امتحان كند و سؤاالت امتحاني كه طرح ميكند براي همه يكسان باشد
 عهده امتحان بخوبي يا از، يا به خاطر ساعي نبودن، برخي از شاگردان او به خاطر كودني و كم هوشي

سؤاالت امتحاني را كامال ، اصال بر نيايند و برخي ديگر از شاگردان به علت استعداد قوي و كار خوب
  و معلم به هر كدام آنها بر طبق جوابهاي امتحاني نمره بدهد كه قهرا مختلف خواهد ، جواب بدهند

همه نمرهها راجع كند و بعد بين ، كه معلمعدالت اين نيست . در اينجا تفاوت رخ داده نه تبعيض، بود
عدالت اين است كه به هر كدام آنچه را كه استحقاق دارد ، همه دانش آموزان بطور مساوي قسمت كند

  . و فرق نگذاشتن، عين تبعيض و ظلم، عين عدالت و مساوات است، فرق گذاشتن، دراينگونه موارد. بدهد
خدا آفريننده . خدا را با يك آموزگار نتوان قياس كرد: كهدر اينجا قهرا اين مطلب به ذهن ميĤيد 

، ولي يك آموزگار خالق شاگردان نيست، موجودات است و هر تفاوتي كه هست از او به وجود آمده است
اگر يكي استعداد دارد و كوشش كرده ، به آموزگار مربوط نيست، اگر يكي باهوش است و ديگري كودن

در مورد خدا و هستي بايد اعتراف كرد . ربطي به معلم ندارد،  يا كوشا نبودهاست و ديگري استعداد ندارد
در يك مرحله موجودات ، خدا در دو مرحله كار كرده. كه همه تفاوتها و اختالفها هم به دست خدا است

را متفاوت آفريده و در مرحله ديگر به حساب تفاوتهايشان با آنها رفتار كرده و به هر يك آنچه را 
همه را يكسان نيافريده ، متوجه مرحله اول است كه چرا از آغاز، اشكال. حقاق داشته داده استاست

  ؟ بايد ديد را از تفاوتها چيست؟ است
  

  راز تفاوتها 
  

  : راز تفاوتها يك كلمه است
  

  . ذاتي آنها ميباشد و الزمه نظام علت و معلول است، تفاوت موجودات
  در اينجا . بايد توضيح داده شود، ستولي چارهاي ني، جمله سنگيني است
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بار ديگر با بياني ديگر تكرار كنيم و باالخره دشواري يك بحث عميق ، ايم ناچاريم آنچه يك نوبت گفته
دنباله بحث پيشين را بگيريم ، را بر خود هموار سازيم و به اميد دست يافتن به نتيجهاي عالي و دلچسب

  . و اجبارا قدري فيلسوف شويم
 " كيفيت صدور موجودات از ذات باري "تحت عنوان ، اين بحث، در حكمت الهي، كه قبال اشاره شدچنان

آيا اراده خدا بطور جدا جدا به آفرينش موجودات تعلق : موضوع بحث اين است كه. مطرح ميگردد
ا ميĤفريند و  ر" ب "اراده ديگري ميكند و آقاي ،  را ميĤفريند" الف "مثال اراده ميكند و آقاي ؟ ميگيرد

و همين طور هر چيزي را با ارادهاي جداگانه و ،  را خلق ميكند" ج "اراده سومي ميكند و فرضا شيء 
  ؟ نمايد يا آنكه همه اشياء را با يك اراده واحد و بسيط ايجاد مي؟ مخصوص به آن چيز خلق ميكند

ولي آنچه را كه ، حتمال اوالند فكر ميكنند طرفدار ا" سطحي "، گروهي از متكلمين كه در معارف الهي
دالئل دندان شكن عقلي و براهين قاطع فلسفي اثبات ميكند و شواهدي از قرآن كريم نيز بر درستي آن 

با يك اراده الهي بوجود ، از آغاز تا انجام، همه جهان، به موجب اين نظريه. نظريه دوم است، هست
ا اراده خدا بوجود ميĤيد ولي نه با اراده هاي جدا د و همه بورآ يعني بي نهايت چيز بوجود مي، ميĤيد
  : فرمايد چنانكه قرآن كريم مي، آن هم يك اراده بسيط، بلكه فقط با يك اراده، جدا

   
  . )1(» و ما امرنا اال واحدش كلمح بالبصر .انا كل شيء خلقناه بقدر« 

  . همچون چشم بر هم زدن، يستايم و كار ما جز يكي ن ما همه چيز را با اندازه و قدر مشخص آفريده
  

نظام خاص و قانون و ترتيب معيني است و اراده خدا به وجود ، براي آفرينش، به موجب اين عقيده
 " نظام اسباب و مسببات "از همينجا است كه قانون علت و معلول و يا . عين اراده نظام است، اشياء

و هر علتي ، ت كه هر معلولي علت خاص اين اس" نظام اسباب و مسببات "معناي . آيد بوجود مي
نه يك معلول مشخص ممكن است از هر علتي بدون واسطه صدور يابد و موجود ، معلول مخصوص دارد

هر موجود و هر ، در حقيقت. گردد و نه يك علت معين ميتواند هر معلولي را بي واسطه ايجاد كند
  معلول شيء ، يعني آن معلول، ردجاي مشخص و مقام معلومي دا، شيئي در نظام علت و معلول

  
  : پاورقي

  .50 - 49/  قمر 1. 
.  است)1( ""انا كل شيء خلقناه بقدر  « "و اين همان مفهوم دقيق ، معيني است و علت شيء معين

 توضيح " نظام عرضي " و " نظام طولي ": نظام جهان را در دو قسمت، براي روشن شدن اين مطلب
  : دهيم مي
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  نظام طولي 
  
و به اصطالح ترتيب در فاعليت خدا ، ترتيب در آفريدن و خلق اشياء، صود از نظام طولي علت و معلولمق

رتبه ، علو ذات پروردگار و قدوسيت او اقتضاء دارد كه موجودات. نسبت به اشياء و صدور اشياء از اوست
صادر ، در دومي باشدصا، صادر اولي باشد، به رتبه و پشت سر يكديگر نسبت به او قرار داشته باشند

، البته مقصود. يكي پس از ديگري ايجاد شوند و هر كدام معلول ما قبل خود باشند، و هكذا، سومي باشد
  . ستاخود زمان يكي از مخلوقات ، آنجا زمان مطرح نيستدر، اول بودن و دوم و سوم بودن زماني نيست

 و )رسل تكويني نه رسل تشريعي(لهي به عنوان مالئكه و جنود الهي و رسل ا، آنچه در لسان دين
كه وجود يك سلسله ، لوح و قلم، كرسي، و مفاهيمي مانند عرش، مقسمات امر و مدبرات امر آمده است

همه براي تفهيم همين حقيقت است كه خداي ، كند تشكيالت معنوي و الهي را براي خدا معرفي مي
اين مطلب را حكما با اصطالح و . و اجرا ميكنداراده ، آفرينش را با نظام خاص و ترتيب مشخص، متعال

ما همان زبان اسالمي را . اند و در معارف اسالمي با زبان ديگر بيان شده است زبان مخصوص بيان كرده
  : كنيم كه شيرين تر و رساتر است انتخاب مي

بين خود ، دمجريان فرمان او هستن، ذات حق در رأس همه موجودات قرار دارد و مالئكه، در اين نظام
بعضي رياست و فرماندهي دارند و بعضي از اعوان و انصار بشمار : مالئكه نيز سلسله مراتب محقق است

و براي هر يك از ، و عزرائيل ملك موت و موكل بر قبض ارواح است، ميكائيل فرشته مأمور ارزاق، ميروند
  :  معين داردهر ملكي پستي مشخص و جايي، اعوان و ياراني نيز وجود دارد، آندو

  
  . )2(»و ما منا اال له مقام معلوم « 

  . مقام معيني داريم، هر يك از ما فرشتگان
  
  

  : پاورقي
  .49 / قمر 1. 
  .164 / الصافات 2. 

تشكيالت و . نسبت آفريدن و ايجاد كردن و تكوين است، فراموش نكنيم كه نسبت خدا به موجودات
. نبايد پنداشت، روابط قراردادي كه در اجتماع بشر دائر استدستگاه او را مانند تشكيالت اجتماعي و 

جنبه تكويني و حقيقي دارد نه جنبه قراردادي و ، نظام فرماندهي و اطاعت در بين خدا و مالئكه
وقتي ميگوييم به ، اطاعت مالئكه نيز متناسب با آن است، ايجاد است، فرمان خدا حرف نيست. اعتباري

چنين كنند معنايش اين است كه آنان را طوري ايجاد كرده كه علت و فاعل فرشتگان فرمان داده كه 
. و معناي اطاعت مالئكه نيز همين عليت و معلوليت تكويني است، باشند براي فعل و معلول مخصوص
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،  نسبت ميدهد و گاهي به فرشتگان" خدا "تدبير خلقت را گاهي به ، و از همين جا است كه قرآن كريم
  : گويد گاه مي

  . )1(»يدبر االمر من السماء الي االرض « 
  . " خدا كار را از آسمان به زمين تدبير ميكند و ميفرستد "
  

  : گويد و گاه مي
  . )2(»فالمدبرات امرا « 
  . " قسم به فرشتگان تدبير كننده كار "
  

و گاهي به فرشته ، كه ميميرند به فرشتگان نسبت ميدهدگاهي قبض و دريافت نفوس انسانهايي را 
  . و گاهي به خدا، خاص موت

  : دهد گاهي وحي را به يك فرشته نسبت مي
  
  . )3(»نزل به الروح االمين علي قلبك « 
  . " قرآن را بر قلب تو فرود آورد )جبرائيل( روح االمين "
  

  : فرمايد و مي، و گاهي به ذات اقدس احديت
  : پاورقي

1.    .5 / سجده
2.   .5 / نازعات

   . 194 -193/  شعراء 3. 
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  ).1(اليك القرآن تنزيانا نحن نزلنا عل
شتنيما خو«  .»مي قرآن را بر تو نازل كرده ا،

  
ن اراده نظام ير جهان، عينش و تدبيب دارد و اراده خدا به آفرين است كه كار خدا نظام و ترتيرمزش ا

  . است
 يزيجاد هر چي بتواند منشاء اين است كه هر موجودي موجودات، مستلزم انين در بينبودن نظام مع

 يرويك نيد ممكن باشد كه از يمثال با. دي بوجود آيزي از هر چيزيز ممكن باشد هر چيبشود و ن
 بزرگ، يرويد؛ و بر عكس، ني بزرگ است بوجود آيرويك نيك انفجار بزرگ كه متناسب با يكوچك، 

.  كنديد جهانتاب برابريت با اثر خورشيك شعله كبريد ممكن باشدكه اثر يبا.  نشان بدهديقدرت كمتر
و به اين حساب بايد ، علت خود قرار گيرد و علت به جاي او بيايد يك معلول، بجايد ممكن باشد يبا

  . خدا گردد، مخلوق گردد و مخلوق، ممكن باشد كه خدا
ممكن ، يعني نه اين است كه ممكن الوجود، تذاتي آنها اس، و ممكن بودن ممكن، واجب بودن واجب

، و واجب الوجود ممكن بود كه ممكن باشد ولي تصادفا و يا به واسطه يك علت خارجي، بود واجب باشد
و واجب الوجود، واجب ، واجب االمكان است، ممكن الوجود، خير. آن يكي واجب شد و اين يكي ممكن

  . الوجوب
، كه هستندو هر مقامي از وجودهر درجه در، تبه از مراتب ممكناتهر مر. همچنين است مراتب ممكنات

 مأمور قبض و دريافت يا آنكه، مثال آنكه موكل بر بسط و رزق دادن موجودات است، همين حال را دارند
الزمه نحوه وجود و مرتبه وجودي است كه به او ، ، مقامي كه به او تفويض شده استموجودات است
و يك ، نين است كه مثال ممكن بود يك پشه با يك ابالغ جاي ميكائيل را بگيردنه چ. افاضه شده است

  . و يك انسان جاي جبرائيل را، مورچه با ابالغ ديگر جاي عزرائيل را
 از آنجا پيدا -  كه فرض ميشود كامل در جاي ناقص بنشيند و ناقص در جاي كامل -همه آن اشتباهات 
و روابط ذاتي موجودات را درك نميكنند و مراتب موجودات را در قطعيت و ضرورت ، شده است كه افراد

همه اشتباهات ، جهان هستي از قبيل مراتب قراردادي و اعتباري افراد در محيط اجتماع فرض ميكنند
  . از قياس خدا به انسان و قياس نظام ذاتي جهان به نظام قراردادي اجتماع انسان ناشي ميشود

  
  : پاورقي
1.   .23 / دهر
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مرؤوس باشد و ، اينگونه افراد پيش خود فكر ميكنند همانطور كه هيچ مانعي نيست كه فالن رئيس
چرا آن را گوسفند و اين ؟ و انسان بجاي گوسفند باشد، چرا نبايد گوسفند بجاي انسان، رئيس، مرؤوس

  ؟ را انسان قرار داد
و معلول واقع شدن ، لولي معينزيرا علت بودن علتي براي مع، نميدانند كه چنين چيزي محال است

به خاطر ، " ب " علت است از براي " الف "اگر . جعلي و قراردادي نيست، معلولي براي علتي معين
  و نيز ،  ساخته است" ب " وجود دارد و آن را علت " الف "خصوصيتي است كه در ذات 

و اين ،  گشته است" الف "مربوط با ،  است خصوصيتي دارد كه به خاطر آن" الف " كه معلول " ب "
امري واقعي است نه ، آن خصوصيت، ، و به همين دليلچيزي جز نحوه وجود آنها نيست، خصوصيت

عليهذا ارتباط هر علت با معلول خودش و ارتباط هر معلول با علت . اعتباري و عارضي و قابل انتقال
د مرتبط با علت است و علت نيز به معلول به تمام ذات خو، خودش از ذات علت و ذات معلول بر ميخيزد

  . تمام ذات خود منشأ صدور معلول است
 روشن ميگردد كه مرتبه هر وجودي عين ذات او است و - همانطوري كه قبال اشاره كرديم -از اينجا 

ولي ، افراد را ميتوان عقب و جلو كرد، در يك صف اتوبوس. درست مانند مراتب اعداد. تخلف ناپذير است
عدد پنج كه رتبهاش بعد از عدد چهار قرار دارد ممكن نيست ، عداد را نميتوان عقب و جلو كردمراتب ا

حتي اگر آن را پنج هم ، جز عدد سه چيزي نميتواند باشد، قبل از عدد چهار. قبل از آن قرار بگيرد
  . فقط نام را عوض كردهايم و محال است كه واقعيت آن را عوض كنيم، ناميمب

اين جمله قرآن كريم درباره فرشتگان . دات جهان چنين نظامي ذاتي و عميق برقرار استبين همه موجو
رباره د" نيست از ما كسي مگر آنكه مقام معلومي دارد ") 1(»و ما منا اال له مقام معلوم « : كه ميگويد

هر چيزي جاي خاصي دارد و فرض آن در غير جاي خودش مساوي با از . همه موجودات صادق است
  . )2(ست دادن ذات آن است و خلف است د
  

  نظام عرضي 
  

  عالوه بر نظام طولي كه ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت و ايجاد 
  

  : پاورقي
   164. / صافات 1. 
  .  مقاله هشتم و نهم مراجعه شود" اصول فلسفه و روش رئاليسم " براي تفصيل بيشتر به كتاب 2. 
  

گري بر خصوص جهان طبيعت حاكم است كه شرايط مادي و اعدادي بوجود نظام دي، معين ميكند
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ها را مورد سؤال و ترديد قرار ميدهيم فقط به خود آن پديده توجه  ما معموال وقتي يكي از پديده
در حالي كه هر ؟ حساب نميكنيم كه آن پديده در نظام هستي چه جايي و چه وضعي دارد، ميكنيم

، صوص و وابسته به شرايط معيني استمعلول يك سلسله علل مخ، پديدهاي خواه نيك باشد يا بد
هيچوقت يك حريق بدون ارتباط به عوامل و حوادث ديگر رخ نميدهد و جلوگيري از وقوع آن نيز جدا 

 "، هيچ حادثهاي در جهان. امكان پذير نيست، خواه مادي و خواه معنوي، از يك سلسله علل و عوامل
. متهاي جهان با يكديگر متصل و مرتبط استهمه قس،  از ساير حوادث نيست" مستقل " و "منفرد 

همه اجزاء جهان را شامل ميگردد و يك پيوستگي عمومي و همه جانبه را بوجود ، اين اتصال و ارتباط
 وحدت اندام واري - و به عبارت ديگر اصل وحدت واقعي جهان ، اصل وابستگي اشياء به يكديگر. ميĤورد

در حكمت الهي مفهوم ، اصل وابستگي اشياء. بر آن دارد اصلي است كه حكمت الهي تكيه فراوان -
بعدا درباره اين اصل توضيح .  جهان است" تجزيه ناپذيري "جدي تري پيدا ميكند و آن مفهوم 

  . بيشتري خواهيم داد
اي در چهارچوب زمان   يعني هر پديده" كل حادث مسبوق بمادش و مدش ": شود در فلسفه گفته مي

ممكن نيست كه همه . زمان خاصي و مكان خاصي دارد، هر پديده. قع ميشودخاص و مكان خاص وا
  . بي تفاوت باشد، زمانها يا همه مكانها براي يك حادثه

  
  

  : پاورقي
از نظر . و عليت آب و هوا و حرارت براي گياه، مثل عليت پدر و مادر براي فرزند،  علل مادي و زماني1. 

  ، اين علتها بوجود آورنده آن معلوالت نيستند. دادي است نه ايجاديعليت اع، اين گونه عليتها، فالسفه
بلكه حكم مجراي عبور دارند و تنها زمينه بوجود آمدن و شرايط امكان وجود را از ناحيه خالق و

  . كنند ايجادي فراهم مي
 فاعل 

معلوالت در اين علل را كه از لحاظ مرتبه وجود در عرض معلوالت خود ميباشند و احيانا ، فالسفه
درجهاي عالي تر و كامل تر از علل خود قرار ميگيرند هر چند از نظر زمان متأخر از علل خود ميباشند 

   و اما علل موجده را كه از نظر مرتبه وجود در درجهاي عالي تر قرار دارند و محيط و " علل عرضي "
  . نامند  مي" علل طولي "مسلط بر اين عالمند 
در زمان ، وقتي حريقي در يك نقطه جهان واقع شود. يز اين مطلب را تأييد ميكندمشاهدات عيني ما ن

وجود حريق به شرايطي بستگي دارد كه زمان و . معين و مكان معين و در ماده خاصي واقع ميشود
  خود آن شرايط نيز به نوبه خود زمان و مكان مشخصي دارند و به علل . مكان آن را تعيين ميكنند
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رسيم كه سلسله  اگر سير خودمان را دنبال كنيم به اين نتيجه مي. صي وابسته هستندو عوامل خا
اي با حادثه قبل از خود و با حادثه بعد از  هر حادثه، هاي ز نجير به يكديگر متصلند مانند حلقه، حوادث

  ازلي و اين بستگي يك رشته ، بستگي دارد، و به عبارت ديگر هر شيئي با گذشته و آينده خود، خود
  . آورد  ابدي را بوجود مي-

هايي كه در عرض يكديگر قرار دارند و همزمان  بين پديده، جالب تر اين است كه در كاوش عميق تر
  . كنيم انجام ميشوند ارتباط و پيوستگي كشف مي

در . مريضي را تحت عمل جراحي قرار ميدهد، فرشي را رفو ميكند و يك طبيب جراح، يك كارگر رفوگر
ولي اگر متوجه شويم كه يك آتش سوزي ، هيچگونه ارتباطي ديده نميشود، سطحي بين اين دو كارنظر 

  كنيم كه كار جراح و رفوگر از يك اصل  تصديق مي، موجب سوختن مريض و فرض هر دو تا بوده است
   .افتادند يك حادثه است كه اگر نميبود هيچ كدام از اين دو به فعاليت نمي، سرچشمه گرفته است

به وجود آن پدر بزرگ در زمان و مكان خاص ، اند كار همه انسانهايي كه از يك پدر بزرگ به وجود آمده
  . خودش مربوط ميگردد و بالنتيجه كار همه اين انسانها نيز وابسته بهم خواهد بود

نقطه مشترك همه كارها و حركاتي است كه در روي زمين انجام ، حادثه جدا شدن زمين از خورشيد
وجود آن حادثه سبب شده است . اگر آن حادثه نميبود هيچيك از حوادث ديگر زمين نميبود. ميگيرد

  . كه حوادث ديگر هم به دنبال آن بوجود آيد
مورد اين اصطالح . "لقياس   امكان با" و " وجوب بالقياس "اصطالحي هست تحت عنوان ، در فلسفه

وجود ، اگر با فرض وجود حادثه اول، يگر مقايسه ميكنيماين است كه وقتي يك حادثه را با يك حادثه د
ولي اگر با فرض ،  دارد" وجوب بالقياس "ديگري ضروري باشد ميگوييم حادثه دوم نسبت به حادثه اول 

 "وجود و عدم حادثه دوم هر دو تا ممكن باشد ميگوييم حادثه دوم نسبت به حادثه اول ، حادثه اول
  .  دارد"امكان بالقياس 

 " وجوب بالقياس "چنين پنداشته ميشود كه بين برخي از حوادث و حوادث ديگر ،  نظر سطحيدر
 امكان بالقياس "گونه رابطه ضروري نيست و بين آنها  است و مواردي هم هست كه بين دو حادثه هيچ

  ولي در نظر دقيق تر مييابيم كه ،  حكمفرما است"
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زيرا ،  تحقق خارجي ندارد" امكان بالقياس "ميكند و  حكومت " وجوب بالقياس "بين هر دو حادثه 
 اشتراك دارند و چون بين هر علت و معلولي رابطه ضرورت " علت رأس "همه حوادث باالخره در يك 

  . ضرورت حكمفرماست، بين همه حوادث، وجود دارد
  : اصولي كه اثبات اين پيوستگي ضروري و عمومي بر آن متكي است از اين قرار است

  
  .  قانون علت و معلول عمومي1 .

2.   .  ضرورت علت و معلول
3.   .  سنخيت علت و معلول

  . همه به يك علت العلل منتهي ميشود،  جهان هستي4. 
  

مستلزم انكار همه ، همان قانون پايه و بديهياي است كه همه علوم به آن اتكاء دارند و انكار آن، اصل اول
  .  گري استچيز و غرق شدن در غرقاب سوفسطائي

آيد كه نه تنها علت او موجود باشد  وقتي بوجود مي، مبين اين حقيقت است كه هر معلول، اصل دوم
مادامي كه وجود يك معلول از ناحيه علت خود . ضرورت پيدا كرده باشد، بلكه از ناحيه وجود علت

محقق ،  يك شيءوقتي كه علت تامه، و بالعكس، ضروري نگردد محال است كه آن معلول بوجود آيد
از اين اصل نتيجه . و در اين صورت موجود نشدن معلول محال است، وجود معلول را ايجاب ميكند، شد
، وجودش ضرورت داشته است و هر چيزي كه موجود نشده، كه هر چيزي كه موجود شدهودميش

  . دمش ضرورت داشته استع
جه ميدهد كه هيچ علتي نميتواند بجاي ارتباط مشخص علت و معلول را تضمين ميكند و نتي، اصل سوم

و هيچ معلولي نيز ممكن نيست از غير علت خودش بوجود ، معلول ديگري را بوجود آورد، معلول خودش
  . آيد

و با ضميمه شدن اصل ، نتيجه ميشود كه جهان يك نظام قاطع و غير قابل تبديلي دارد، از اين سه اصل
ارتباط و پيوستگي قاطع و عمومي بين همه حوادث جهان ،  است" توحيد مبدأ "چهارم كه همان اصل 

  . گردد استنباط مي
  .  توضيحات ديگري در اطراف اين مطلب داده خواهد شد" تفاوت ظرفيتها "در بخش سوم تحت عنوان 
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  سنت الهي 
  

سنت  "شود در زبان دين   خوانده مي" قانون اسباب " و " نظام جهان "آنچه در اصطالح فلسفه به نام 
  : قرآن كريم در چند جا گفته است كه. شود  ناميده مي"الهي 

  
  . )1( " هرگز در سنت خدا تغييري نخواهي يافت "
  

  . يعني كار خدا شيوه مخصوص و فرمول ثابتي دارد و تغييرپذير نيست
  : اين مضمون بطور مكرر و مؤكد ياد شده است، در سوره فاطر

  
  . )2(» ن تجد لسنة اهللا تحويال  و ل.فلن تجد لسنة اهللا تبديال« 
  

مثل اينكه قانوني ، يعني سنت الهي تبديل به سنت ديگر نميشود(هرگز در سنت خدا تبديلي نمييابي 
نظير اينكه در يك ( و هرگز در سنت خدا تغييري نمييابي )نسخ شود و قانوني ديگر جاي آن را بگيرد

ي از آن لغو ميشود و تغييراتي در آن داده ميشود تبصرهاي اضافه ميشود و يا قسمت، قانون قراردادي
  . )بدون آنكه اصل قانون لغو شود

  
.  پيشروي دانشها، رفيق پرهيزكاران! چه عظيم است قرآن!اي است از شگفت كتابي شگفت جمله

، آورد انديشه بزرگ فيلسوفان سالها كاوش ميكند و قانون عليت عمومي و نظام آفرينش را بدست مي
  به خود مغرور شود و ببالد كه عجب رازي را گشودم و چه عظيم قانوني را شناختم كه ناگهان ميخواهد 

: قرآن را در جلوي خود ميبيند كه با تعبيري بسيار رسا و در عين حال ساده اين را از را بيان كرده است
  . "كند   هرگز سنت خدا تغيير نمي"

 هرگز سنت ": ؟ميتواند رساتر و محكم تر از اين باشدكدام جمله ؟ كه ميتواند از اين روشن تر بگويد
  . "كند  خدا تغيير نمي

، قانوني بودن و سنت داشتن آفرينش را گوشزد ميكند بلكه در مواردي، قرآن كريم نه تنها بطور كلي
  . نمايد برخي از سنن مخصوص را نيز معرفي مي

  : ها ميگويد درباره نيكبختي و بدبختي جامعه
  

  : پاورقي
   .23 / و فتح 62/  احزاب 1 .
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  .43 / فاطر2. 
  . )1(»ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم « 
  . " خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نميكند تا كه خودشان تغييري در خود ايجاد كنند "
  

  . رمز جلو افتادن و عقب افتادن ملتها را بيان ميكند، اين آيه كريمه
  بالعكس،و،ختي به خوشبختي نميرسند مگر اينكه عوامل بدبختي را از خود دور سازندهيچ مردمي از بدب

يك ملت خوشبخت را خدا بدبخت نميكند مگر آنكه خودشان موجبات بدبختي را براي خويش فراهم 
  . آورند

 ما ناله داريم كه چرا خدا يك مشت يهودي ژاندارم آمريكا را بر هفتصد ميليون مسلمان به صورتهاي
چرا صد ميليون عرب در جنگ پنجم ژوئن ؟ اقتصادي مسلط ميكند، فكري، سياسي، مختلف نظامي

 مينچرا قوانين طبيعت را به نفع مسلمين ؟ ا عزت نميدهدمسلمانان رچرا خدا ؟ شكست خوردند
دعا و استغاثه ، رنج ميبريم و ناله ميكنيم، شب از غصه بيخواب ميمانيم، چرخاند؟ عصباني ميشويم

  : پاسخي كه قرآن به ما ميدهد يك جمله است. كنيم ولي مستجاب نميشودمي
  
  . »ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم « 
  

در فساد اخالق ، ما غرق در جهالتيم. ما بايد خودمان را عوض كنيم. خدا قانون خود را عوض نميكند
! م كه خدا ناصر ما و ياور ما باشدحال توقع داريهيچگونه وحدت و اتفاق نداريم و در عين ، غوطه وريم

دروغگويي و نادرستي را شيوه خود قرار دادهايم و ، ما براي يك حادثه كوچك هزار قسم شايعه ميسازيم
از هر فضيلتي تبري جسته استعفا كردهايم و در عين حال ميخواهيم بر دنيا هم آقايي و سيادت داشته 

  .  اين نشدني است!باشيم
 كه در ميانشان به خاطر پليدي و ناپاكيشان بيش از هر -براي ملت يهود ، تابهاي آسماني گذشتهدر ك

دو ،  آري براي اين ملت-اند  زيرا بيشتر احتياج به مربي داشته، ملت ديگر پيغمبر برانگيخته شده است
آن جريان اين دو انقالب و تحول پيشگويي شده بود كه هر دو وقوع پيدا كرد و قر، جريان اجتماعي

در اين پيشگويي آمده است كه ايشان . پيشگوييها و سپس تحقق يافتن اينها را در تاريخ يهود ياد ميكند
  . دهد كنند و خدا آنان را سركوبي مي دو نوبت در زمين فساد مي

  
  

  : پاورقي
   11/  رعد 1. 

مقدمه شكست و ، اديآن فرمول اين است كه هر فس. قرآن سپس يك فرمول كلي را يادآوري ميكند
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 فاذا جاء وعد اوليهما .و قضينا الي بنياسرائيل في الكتاب لتفسدن في االرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا« 

 ثم رددنا لكم الكرش . مفعوالبعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خالل الديار و كان وعدا
 ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اسأتم فلها فاذا .عليهم و امددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفيرا

 .جاء وعد االخرش ليسوؤا وجوهكم و ليدخلوا المسجد كما دخلوه اول امرش و ليتبروا ما علوا تتبيرا
  . )1(»لنا جهنم للكافرين حصيرا عسي ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا و جع

 به فرزندان اسرائيل اخطار كرديم كه شما دو بار در روي زمين فساد بپا ميكنيد و علو و برتري "
همان كاري ، يعني قدرت خود را بر مردم تحميل ميكنيد و به حقوق ديگران تجاوز مينماييد(ميجوييد 

  ، بندگاني از آن خود، به دنبال نوبت نخستين. )كه استعمارگران نسبت به مستعمرهها انجام ميدهند
بار ديگر . شما را بكوبند و در داخل خاك شما نفوذ كنند، بر ميانگيزيم و بر شما مسلط ميكنيم، نيرومند

شما را ،  شما را بر دشمنانتان پيروز كنيم و با مال و فرزند و نفرات- وقتي كه شما خود را عوض كنيد -
  . مدد رسانيم

  . به نفع خود شما خواهد بود و اگر بد كنيد نيز به ضرر شما خواهد بود، ي پيشه سازيداگر نيك
مجددا دشمن را بر شما تسلط بخشيم تا شما را بدبخت سازند و دوباره ، چون فساد دوم را ايجاد كنيد

ما ترحم اميد است پروردگارتان به ش. در خاك شما و معبد شما پاي بنهند و همه چيز را زير و رو كنند
   ولي اگر برگرديد باز هم ما )دوباره شما را نيكبخت كند، يعني ممكن است پس از بدبختي(كند 
و اگر در جهت ، زيرا قانون ما اين است كه اگر صد بار فساد كنيد صد بار شما را بگوبيم(گرديم  برمي

نم را در برگيرنده  و جه)خود را عوض كنيد ما هم روش خود را با شما عوض ميكنيم، خوبي و نيكي
   .ايم كافران قرار داده

  
  : بسط و گسترش همان فرمول كلي است كه، اين آيات، در حقيقت

  . »ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم « 
   

  
  

  : پاورقي
   8 - 4/  اسراء 1. 

  ؟ قانون چيست
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سلسله قوانين ثابت و سنتهاي ال محكوم يك ، هاي جهان از آنچه تا كنون گفته شد دانستيم كه پديده
هاي معيني دارد كه گردش كارها را هرگز  شيوه، خدا در جهان، و به تعبير ديگر، يتغير الهي ميباشند
  . دهد ها انجام نمي بيرون از آن شيوه

آيا سنت و قانون الهي از نوع قوانين موضوعه ؟ و سنت به چه معني است؟ اكنون بنگريم قانون چيست
يا آنكه مخلوق خاصي است كه ؟ قبيل تعهدات و قراردادهاي اجتماعي و التزامات ذهني استاست و از 

و در هر ؟ يا هيچيك از اين دو تعبير درباره سنت و قانون الهي صحيح نيست؟ خدا او را آفريده است
ممكن چرا تغيير قانون و سنت خدا غير ؟ صورت آيا ممكن است خدا سنت خود را نيافريند يا قرار ندهد

  ؟ است
چيزي نيست كه آفرينش خاص و خلقت جداگانه اي به آن تعلق ، سنت و قانون: گوييم در پاسخ مي

. يك مفهوم كلي و انتزاع ذهني است و در خارج به شكل كليت و قانون بودن وجود ندارد، قانون. بگيرد
 كه در ذهن ما تجريد آنچه در خارج وجود دارد همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب وجود است

هستي درجاتي دارد و هر درجه آن .  منعكس ميگردد" قانون "مييابد و انتزاع ميشود و به صورت 
تصور ندارد كه علتي موقعيت خاص خود را به ديگري بسپارد و يا . موقعيت ثابت و مشخصي دارد

  . جهان قانون دارد: ميشودو همين حقيقت است كه اينگونه تعبير ، معلولي از جاي خود نقل مكان كند
و به ، زيرا از چگونگي هستي اشياء انتزاع شده است، يك قرارداد و اعتبار نيست، پس قانون آفرينش

  . تبديل و تغيير براي آن نيز محال است، همين دليل
  

  استثناها 
  

  ؟ دا استنقض سنت خ، ها و كارهاي خارق العاده آيا معجزه؟ استثناء پذير است، آيا قوانين آفرينش
نه قوانين آفرينش استثناء پذير است و نه كارهاي خارق العاده . منفي است، پاسخ در هر دو مورد

  . استثناء در قوانين آفرينش است
  

اگر تغييراتي در سنتهاي جهان مشاهده ميشود آن تغييرها معلول تغيير شرايط است و بديهي است
  ، ير شرايطهر سنتي در شرايط خاص جاري است و با تغي

 كه 
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، پس تغيير قانون و سنت. يابد و آن سنت نيز در شرايط خاص خود كليت دارد سنتي ديگر جريان مي
بلكه به اين ، به حكم قانون و سنت است ولي نه به اين معني كه قانوني به حكم قانوني نسخ ميشود

رايط جديد قانون جديد معني كه شرايط يك قانون تغيير ميكند و شرايط جديد به وجود ميĤيد و در ش
اگر مردهاي بطور اعجاز . جز قانون و سنت و ناموسهاي ال يتغير وجود ندارد، در جهان. حكمفرما ميشود

 بدون پدر متولد )ع( اگر فرزندي همچون عيسي بن مريم .آن خود حساب و قانوني دارد، زنده ميشود
  . بر خالف سنت الهي و قانون جهان نيست، ميشود

  
، سنتها و قانونهاي آفرينش را نميشناسد و همينكه چيزي را بر ضد قانون و سنتي كه خودهمه ، بشر

نقض قانون ، استثناء است، ميپندارد مطلقا بر خالف قانون و سنت است، آگاهي دارد در نظر ميگيرد
نون و در بسياري از موارد هم آنچه را كه به عنوان قانون ميشناسد قشر قانون است نه قا، عليت است

اين است كه همواره موجود زنده از ازدواج پدر و ، مثال ما ميپنداريم كه سنت آفرينش حيات. واقعي
آفرينش عيسي بن مريم قشر سنت را بر هم . ولي اين قشر سنت است نه خود سنت، مادري بوجود آيد

 اينكه آيا اينكه قانونهاي واقعي آفرينش تخلف ناپذير است سخني است و. زده است نه خود آن را
  . قانونهاي واقعي جهان است يا قشري از قانون است سخني ديگر است، قوانيني كه ما شناختهايم

  
اند  ماترياليستها دچار چنين اشتباهي شده. بي قانون بودن و يا فوق قانون بودن نيست، معناي معجزه

هاي واقعي و منحصر فرض قانون، كه بخشي از قوانين طبيعي جهان را كه به وسيله علوم كشف گرديده
ما ميگوييم آنچه را كه علوم بيان كرده است، در . اند و سپس معجزات را نقض قانون پنداشته اند كرده

شرايط مخصوص و محدودي صادق است و زماني كه با اراده يك پيغمبر يا ولي خدا كاري خارق العاده 
پاك و متصل به قدرت ال يزال الهي يعني يك روح نيرومند و ، شرايط عوض ميشود، انجام ميگيرد

  بديهي است در . عامل و عنصر خاصي وارد ميدان ميشود، و به عبارت ديگر، رايط را تغيير ميدهدش
شرايط جديد كه از وجود عامل جديد يعني اراده نيرومند و ملكوتي ولي حق ناشي ميشود قانون ديگري 

  . حكمفرما ميگردد
  

در حديث آمده است كه . دفع بالها و غيره نيز جريان از همين قرار استدر مورد تأثير دعا و صدقه در 
اي كه در جهان رخ   سؤال شد كه با وجود اينكه هر حادثه)صلي اهللا عليه و آله و سلم(از رسول اكرم 

  دعا و ، ميدهد به تقدير الهي و قضاء حتمي او است
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  . )1(ا نيز از قضا و قدر است دع: در پاسخ فرمودند؟ دوا چه اثري ميتواند داشته باشد
متوجه شد كه ديوار ،  در پاي ديواري نشسته بود)عليهالسالم(در روايت ديگر آمده است كه علي 

از قضاء : مردي اعتراض كرد كه. فورا برخاست و از آنجا دور شد، كسته است و ممكن است فرو ريزدش
ر ديوار خراب فرار كني يا فرار نكني خواهي مرد يعني اگر بنا باشد تو بميري خواه از كنا؟ الهي ميگريزي

بنابراين فرار از زير ، و اگر بنا نباشد صدمهاي به تو متوجه گردد باز هم در هر صورت محفوظ خواهي بود
  : حضرت در پاسخ وي فرمود؟ ديوار شكسته چه معني دارد

  
  . )2(» افر من قضاء اهللا الي قدره « 

  . كنم رار مياز قضاء الهي بسوي قدر الهي ف
  

اگر . معناي اين جمله اين است كه هر حادثه كه در جهان پيش ميĤيد مورد قضا و تقدير الهي است
و اگر از خطر ، آدمي خود را در معرض خطر قرار دهد و آسيب ببيند، قضاء خدا و قانون خدا است

  محيط ميكروبدار وارد شود و اگر انسان در . بگريزد و نجات پيدا كند آن هم قانون خدا و تقدير خدا است
بنابراين اگر انسان از . بيمار گردد قانون است و اگر هم دوا بخورد و از بيماري نجات يابد نيز قانون است

، كاري بر خالف قانون خدا و قضاء الهي انجام نداده است و در  ديوار شكسته برخيزد و كنار برودزير
و اگر در زير ديوار بنشيند و با سقوط ديوار ، گ مصون بماندچنين شرايطي قانون خدا اين است كه از مر

  . نابود گردد اين نيز قانون آفرينش است
  : خوانيم در سوره طالق مي. اين حقيقت را به شكل جالبي بيان فرموده است، قرآن كريم

  
ان اهللا ، ه و من يتوكل علي اهللا فهو حسب.و من يتق اهللا يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب« 

  . )3(»بالغ امره قد جعل اهللا لكل شيء قدرا 
خداوند راه خروجي براي رهايي وي از مشكالت قرار ميدهد و از طريقي كه ،  هر كس پرهيزكاري كند"

خدا براي او ، و هر كس بر خدا اعتماد كند و كار خود به وي واگذارد، گمان ندارد روزيش را ميرساند
  رمان خويش همانا خدا ف. كفايت است

  
  : پاورقي

1.    78. ص، 5ج ، چاپ جديد،  بحار االنوار
2.    337. ص، چاپ سنگي،  توحيد صدوق

   3 - 2/  طالق 3. 
راستي كه خدا براي هر چيزي قدر و اندازهاي . را به نتيجه ميرساند و آنچه را كه بخواهد تخلف ندارد

  . "معين كرده است 
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قانون تقوا و ، همه قوانين و حاكم بر همه آنهاست بيان گرديده و آنگويي قانوني كه فوق ، در اين آيه
  . توكل است
هر كس بر خدا به حقيقت ، عنايت پروردگار قطعي است، استنباط ميشود كه به دنبال توكل، از اين آيه

و با عنايت خدا و تأييد خدا كه خود يك جريان خاص دارد و يك ، توكل كند عنايت خدا را همراه دارد
قانوني است ، اين. رسيدن به هدف قطعي است، سنت است و يك سلسله علل و معلوالت در كار است

نظام و ، در عين حال براي اينكه فراموش نشود كه كار خدا. كه بر همه قانونهاي ديگر حكومت ميكند
 " فرموده كه  و هم" خدا براي هر چيزي اندازه و حسابي قرار داده است "بيان فرموده كه ، قانوني دارد

،  يعني كار او بدون قانون و بي وسيله نيست"خدا براي وي راهي قرار ميدهد ، هر كس پرهيز كاري كند
من حيث ال  « "بلكه ، از وسائل عادي و راههاي شناخته شده نبوده، هر چند كه ممكن است آن وسيله

  .  باشد""يحتسب 
  

  قضا و قدر و مسئله جبر 
  

اشكال جبر از ناحيه ، ر الهي به معناي قانون داشتن و سنت داشتن جهان استبا توجه به اينكه تقدي
مفصل بحث ،  درباره اين مطلب" انسان و سرنوشت "ما در كتاب . اعتقاد به قضا و قدر نيز حل ميگردد

  : گوييم در اينجا به طور اجمال و اشاره مي. ايم و جويندگان را به آن كتاب ارجاع ميكنيم كرده
ال از اين ناحيه پيدا شده است كه گروهي پنداشته اند معناي تقدير الهي اين است كه خدا اين اشك

  : منسوب به خيام است. اي را اراده كرده است هر پديده، مستقيما و بيرون از قانون جهان
  

  ميخوردن من به نزد او سهل بود   من ميخورم و هر كه چو من اهل بود 
  گر مينخورم علم خدا جهل بود   ميخوردن من حق زازل ميدانست 

  
در مقابل اراده خدا و معارض با آن ، سراينده اين شعر پنداشته است كه اراده انسان نسبت به يك كار

  ، و لذا گمان كرده است كه اگر انسان بخواهد مي نخورد، است
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آدمي چه ،  نيستو چون اراده و علم خدا تخلف بردار، زيرا اراده خدا اين بود كه ميبخورد، ممكن نيست
  . دهد ميخوارگي را انجام مي، بخواهد و چه نخواهد

لذا بسختي ميتوان باور كرد كه ، اين سخن بسيار سست است و از روي منتهاي ناداني گفته شده است
 " مي "فهمد كه خدا نه  هر فيلسوف و نيمه فيلسوفي اينقدر مي. گوينده آن خيام فيلسوف باشد

  نظامي و ، خدا براي جهان،  نخوردن كسي را" مي "كند و نه  اراده ميخوردن كسي را مستقيما 
همانطوري كه هيچ حادثه . بيرون از قانون انجام نميگيرد، قانوني پديد آورده است و هيچ كاري در جهان

افعال اختياري انسانها نيز بدون اراده و اختيار انسان رخ نمي ، طبيعي بدون علت طبيعي رخ نميدهد
نون خدا در مورد انسان اين است كه آدمي داراي اراده و قدرت و اختيار باشد و كارهاي نيك يا قا. دهد

يعني ، انسان غير مختار محال است. مقوم وجودي انسان است، اختيار و انتخاب. بد را خود انتخاب كند
   مكلف و اگر انسان نباشد، فقط فرض است نه حقيقت، اين كه فرض شده انسان است و غير مختار

پس قضا و قدر الهي كه انسان را . مثل اين است كه گاو يا االغي سر در خم شراب ببرد و بنوشد، نيست
پس ميخوردن انسان نه بر اساس اختيار و انتخاب . مختار بودن او را نيز خواسته است، خواسته است

جبر الهي ميبخورد علم خدا خود او بلكه بر اساس يك جبر الهي بر خالف علم ازلي است و اگر انسان به 
  . جهل بود

 بلكه ثابت - احتمال ميدهند ، امروز محققين ترديد ميكنند كه خيام شاعر همان خيام فيلسوف باشد
به هر صورت خواه . آنها را بهم آميخته است، اند و تاريخ  كه دو نفر و يا بيشتر وجود داشته-ميكنند 

اين سخن كه علم الهي و ، ا دو شخصيت متضاد وجود داشتهچند نفر به نام خيام بوده و يا يك خيام ب
از انسان كه عامل انتخاب كننده است ، علت ارتكاب گناه شمرده شود بطوري كه مسؤوليت، تقدير الهي

  : در پاسخش بجا گفته شده است، سلب گردد باطل است
  

   )1(نزد عقال ز غايت جهل بود  علم ازلي علت عصيان كردن 
  
  

  : پاورقي
  . فصل آخر كتاب،  تأليف مرتضي مطهري" انسان و سرنوشت " رجوع شود به كتاب 1. 

  خالصه 
  

پاسخ اشكال تبعيضها و تفاوتها بدين ، اي كه در اين بخش داشتيم از بحث طوالني و شايد خسته كننده
  : نحو خالصه ميشود

د و به موجب آن هر شيء و  جهان هستي با يك سلسله نظامات و قوانين ذاتي و ال يتغير اداره ميشو1. 
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وجود مراتب مختلف و درجات متفاوت براي هستي است و همين مطلب ،  الزمه نظام داشتن هستي2. 
  . منشأ پيدايش تفاوتها و اختالفها و پيدايش نيستيها و نقصها است

بلكه الزمه ذاتي آفريدگان ميباشد، و اين پندار خطاست كه كسي ، آفريده نميشود، و اختالف تفاوت 3. 
  . تبعيضي روا داشته است، ما بين موجودات، گمان كند آفريدگار

و آنچه در جهان وجود دارد ، تبعيض است نه تفاوت،  آنچه نقض بر عدالت يا حكمت ميتواند باشد4. 
  . تفاوت است نه تبعيض
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  شرور : ٤ش بخ
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  بحثي در سه جهت 
  

ه قبال گفتيم ايرادات و اشكالهاي كهمچنان. آنچه تا كنون بحث كرديم درباره تبعيضها و تفاوتها بود
  . آفتها، نقصها و كمبودها، فناها و نيستيها، تبعيضها:  در چند قسمت است" عدل الهي "مربوط به 

 مورد بحث قرار دهيم " تبعيضها "مت اول را تحت عنوان قس، قبال وعده داديم كه از اين چهار نوع ايراد
اكنون كه از بحث درباره تبعيضها فارغ شديم وارد بحث . " شرور "و سه قسمت ديگر را تحت عنوان 

  . شويم شرور مي
  : پاسخي كه حكما به مسأله شرور دادهاند شامل سه قسمت است

  ؟ جودي و واقعي هستند يا اموري عدمي و نسبياموري و، آيا بديها و شرور؟ ماهيت شرور چيست. الف
و ؟ تفكيك پذيرند و يا تفكيك ناپذير، آيا خيرات و شرور، وجودي باشند و خواه عدمي، خواه و شرور. ب

يعني آيا ؟ بر فرض دوم كه تفكيك ناپذيرند آيا مجموع جهان با همه نيكيها و بديها خير است يا شر
و يا هيچكدام بر ديگري فزوني ؟ شرور جهان بر خيرات آن فزوني دارندخيرات بر شرور فزوني دارند و يا 

  ؟ ندارد بلكه متساويند
تفكيك پذير باشند و خواه تفكيك ، و نيز خواه از خيرات، وجودي باشند و خواه عدمي، خواه شرور. ج

  آيا آنچه شر است واقعا شر است و جنبه خيريت در آن ، ناپذير
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يا اينكه در درون هر شري خير و بلكه خيراتي ؟  مقدمه يك يا چند خير نيستيعني الاقل پايه و، نيست
  هر شري مولد يك يا چند خير است؟ ، مستتر است

و با افزودن ، دو نوع مبدأ قائل شدهاند داده ميشود،  كه براي هستي" ثنويه "پاسخ ، در قسمت اول
و هم ايراد كساني كه با ، اند  الهي دانستهايراد ماترياليستها كه شرور را اشكالي بر حكمت، قسمت دوم

نظام ، قسمت سوم بحث. اشكال شرور، عدل الهي را مورد خرده گيري قرار دادهاند جواب داده ميشود
يا مكملي ، ولي اقناعي، زيبا و بديع جهان هستي را جلوه گر ميسازد و ميتوان آن را پاسخي مستقل

  . مفيد براي پاسخ اول دانست
  

  ما سبك و روش 
  

با سبك و طرحي نو به ، اند ما با استفاده از همان مطالبي كه حكماي اسالم در اين بحث آورده
جوابي كه در اين كتاب عرضه ميكنيم شامل همان عناصري است . پاسخگويي شبهه شرور پرداخته ايم

گرديده  در پاسخ اشكال شرور ذكر - مخصوصا كتابهاي صدر المتألهين -كه در كتب فلسفه اسالمي 
در شيوه خاصي است كه ما ، تفاوت پاسخ ما و پاسخ آنان. است و هر دو پاسخ از لحاظ ماهيت يكي است

 مورد مطالعه قرار " عدل الهي " را از نظر " شرور "اتخاذ كردهايم و اين از آن جهت است كه ما مسأله 
در بحث توحيد و رد شبهه ثنويه و در حالي كه معمول حكماء اسالم اين بوده كه اين مسأله را ، ايم داده

و ،  و اينكه نحوه تعلق قضاء الهي به شرور چگونه است مطرح كنند" عنايت و علم الهي "يا در مسأله 
آن را مورد مطالعه قرار دادهاند پاسخ آنها بطور مستقيم متوجه رد شبهه ، چون از اين ديدگاه مخصوص

فقط بطور غير مستقيم ميتوان از آن در ،  به شرور است و يا نحوه تعلق قضاء الهي" دوگانگي مبدأ "
  .  نيز استفاده كرد" عدل الهي "بحث 

  

  مسأله دوگانگي هستي 
  

 اين است كه چون هستيها - چنانكه قبال هم بدان اشاره شد -  و طرفداران آنها " ثنويه "اساس شبهه 
يد از دو گونه مبدأ صدور يافته باشند ناچار با، هستيهاي خوب و هستيهاي بد: اند در ذات خود دو گونه

اند خدا را  در واقع ثنويه خواسته. اي جداگانه تعلق داشته باشد تا هر يك از بديها و خوبيها به آفريننده
  او را به ، از بدي تبرئه كنند
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اند و  كه جهان را به دو قسمت نيك و بد تقسيم كرده، در نظر ثنويه. اند شريك داشتن متهم كرده
، د بديها را زائد بلكه زيانبار ميدانند و قهرا آنها را نه از خدا بلكه از قدرتي در مقابل خدا ميدانندوجو

خداوند همچون آدم با حسن نيت ولي زبون و ناتواني است كه از وضع موجود رنج ميبرد و به آن رضايت 
 فسادها و تباهيها ايجاد نميدهد ولي در برابر رقيب شرير و بدخواهي قرار دارد كه بر خالف ميل او

  . ميكند
 نتواسته اند اعتقاد به قدرت نامتناهي و اراده مسلط خدا و قضا و قدر بي رقيب او را توأم با " ثنويه "

ولي اسالم در عين اينكه خدا را مبدأ . اعتقاد به حكيم بودن و عادل بودن و خير بودن خدا حفظ كنند
به اراده توانا و قدرت مقاومت ناپذير او نيز ،  حكمت بالغه ميداندهر وجود و داراي رحمت پايان ناپذير و

  . ، حتي شيطان و اغواي او راهمه چيز را مستند به او ميكند، خدشه وارد نميكند
مسأله شرور به شكل ديگري حل ميگردد و آن اين است كه ميگويد با اينكه در يك ، از نظر اسالم

هيچگونه بدي ،  و بديها تقسيم ميگردد ولي در يك حساب ديگرامور جهان به دو دسته نيكيها، حساب
  و زيباتر از ، آنچه هست خير است و نظام موجود نظام احسن است، در نظام آفرينش وجود ندارد

  . آنچه هست امكان ندارد
مسائل ، متكي به فلسفه خاصي است كه در آن،  از لحاظ عقلي" شرور "اينگونه پاسخگوئي به مسأله 

 ميدهد اين است " ثنويه "پاسخي كه اين فلسفه به . بطور عميقي مورد دقت قرار ميگيردو عدم وجود 
اين مطلب را به .  موجودهاي واقعي و اصيلي نيستند تا به آفريننده و مبدأي نيازمند باشند" شرور "كه 

شبهه دوگانگي ،  با توضيح اين دو مطلب.نسبي بودن شر، عدمي بودن شر: دو بيان ميتوان تقرير كرد
  . شود هستي بكلي رفع مي

  

  عدمي است ، شر
  

يعني بديها همه از نوع نيستي و ، عدم است، " شرور "دهد كه ماهيت  يك تحليل ساده نشان مي
اين فكر را به ، در كتب فلسفه. ريشه اين فكر از يونان قديم است. سابقه زيادي دارد، اين مطلب. عدمند

ولي متأخران آن را بيشتر و بهتر تجزيه و تحليل ، دهند طون نسبت مييونانيان قديم و خصوصا افال
و ما چون اين مطلب را صحيح و اساسي ميدانيم در اينجا در حدودي كه متناسب با اين كتاب ، كردهاند

   درخواست مي، كنيم و مقدمه از خوانندگان محترم ضمن پوزشخواهي از سنگيني مطلب است طرح مي
  .يي به خرج دهند و كوشش كنند كه مقصود را دريابندكنيم اندكي شكيبا
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و البته سعي خواهيم كرد كه حتي االمكان ، فكر ميكنيم مطلب ارزش دارد كه مورد دقت قرار گيرد 
  . تر باشد بيان مطلب ساده

 شناخته ميشود وجود " شر " اين نيست كه آنچه به نام " شر عدمي است "مقصود كساني كه ميگويند 
بالحس و العيان ميبينيم كه كوري و كري و بيماري و ظلم ، تا گفته شود اين خالف ضرورت است ،ندارد

نه ميتوان منكر وجود اينها شد و نه منكر شر ، و ستم و جهل و ناتواني و مرگ و زلزله و غيره وجود دارد
 ندارد پس و چون شري وجود، عدمي است پس شر وجود ندارد، و هم اين نيست كه چون شر، بودنشان

و ، اي ندارد زيرا وظيفه انسان مبارزه با بديها و بدها و تحصيل خوبيها و تأييد خوبها است انسان وظيفه
پس بايد به وضع موجود هميشه رضا داد و بلكه آن را بهترين ، چون هر وضعي خوب است و بد نيست

  . وضع ممكن دانست
ي و كري و ستم و فقر و بيماري و غيره بشويم و نه ميخواهيم منكر وجود كور، در قضاوت عجله نكنيد

نه ميخواهيم منكر شريت آنها بشويم و نه ميخواهيم سلب مسؤوليت از انسانها بكنيم و نقش انسان را در 
 و رسالت انسان -  و بالخصوص انسان -تكاملي بودن جهان . تغيير جهان و تكميل اجتماع ناديده بگيريم

پس سخن در . اش گذاشته شدهاست جزئي از نظام زيباي جهان استدر سامان دادن آنچه بر عهده
 ميباشند و وجود اينها " فقدانات " و " عدميات "سخن در اين است كه همه اينها از نوع ، اينها نيست

 است و از اين جهت شر هستند كه خود، نابودي و نيستي و يا " خالها " و " كمبودها "از نوع وجود 
نقش انسان در نظام تكاملي ، و يا منشأ نابودي و نيستي و كمبودي و خالند، دكمبودي و خال هستن

هاي اين خالها و  جبران كمبودها و پر كردن خالها و ريشه كن كردن ريشه، ضروري جهان
  . كمبودهاست

اثرش اين است كه اين فكر را از مغز ، قدم اول و مرحله اول است، اين تحليل اگر مورد قبول واقع شود
روشن ميكند كه ؟ ؟ چرا بعضي وجودات خيرند و بعضي شر ميكند كه شرور را كي آفريده است خارجما

و زمينه فكر ثنويت را كه مدعي ، آنچه شر است از نوع هستي نيست بلكه از نوع خال و نيستي است
  . برد اي است از ميان مي اي و بلكه دو ريشه دو شاخه، است هستي

هنوز مراحل ديگري داريم كه بعد از طي اين مرحله بايد آنها را ، مت بالغهاما از نظر عدل الهي و حك
  . طي كنيم

، دو دسته متمايز و جدا از يكديگر نيستند آنطوري كه مثال جمادات از نباتات، خوبيها و بديها در جهان
كنيم اين خطا است كه گمان . آورند و نباتات از حيوانات جدا هستند و صفهاي خاصي را بوجود مي

  بديها يك رده معيني از اشياء هستند كه ماهيت 
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اي ديگرند  دسته، و خوبيها نيز به نوبه خود، آنها را بدي تشكيل داده و هيچگونه خوبي در آنها نيست
، در طبيعت. تفكيك ناپذير و جدا ناشدني هستند، خوبي و بدي آميخته بهمند. جدا و متمايز از بديها

، در طبيعت. و آنجا كه خوبي هست همانجا بدي نيز وجود دارد، م هستآنجا كه بدي هست خوبي ه
، يمياييشاند اما نه تركيبي  اند كه گويي با يكديگر تركيب شده آميختهخوب و بد چنان با هم سرشته و
  . تركيبي از نوع تركيب وجود و عدم، بلكه تركيبي عميق تر و لطيف تر

هيچ و پوچ است و نميتواند در مقابل ، عدم.  تشكيل نميدهندوجود و عدم در خارج دو گروه جداگانه را
و حركت و ، ولي در جهان طبيعت كه جهان قوه و فعل، جاي خاصي براي خود داشته باشد، هستي
   نابينايي "وقتي از . و تضاد و تزاحم است همانجا كه وجودها هستند عدمها نيز صدق ميكنند، تكامل

 شيء خاص و واقعيت ملموسي است كه در چشم " نابينايي "اريم كه  سخن ميگوييم نبايد چنين انگ"
واقعيت مخصوصي ،  است و خود" بينايي " همان فقدان و نداشتن " نابينايي "، نه. نابينا وجود دارد

  . ندارد
و بدي عين نيستي ، بلكه اساسا خوبي عين هستي، خوبي و بدي نيز همچون هستي و نيستي است

 يا خودش از " بدي ".  از بدي ميرود حتما پاي يك نيستي و فقدان در كار استهر جا كه سخن. است
يعني موجودي است كه خودش از ، نوع نيستي است و يا هستيي است كه مستلزم نوعي نيستي است

آن جهت كه خودش است خوب است و از آن جهت بد است كه مستلزم يك نيستي است، و تنها از آن 
اينها ذاتا . فقر و مرگ را بد ميدانيم،  ناداني،ما. است بد است نه از جهت ديگرجهت كه مستلزم نيستي 

بلكه ، اينها ذاتا نيستي نيستند. ميكروبها و آفتها را بد ميدانيم، درندگان، گزندگان. نيستي و عدمند
  . هستيهايي هستند كه مستلزم نيستي و عدمند

واقعيت ، ولي جهل و ناداني، عيت و كمال حقيقي استيك واق، علم.  فقدان و نبودن علم است" ناداني "
 "دهد كه وي صفت خاصي به نام   چنين معني نمي"فاقد علم است ،  نادان": وقتي ميگوييم. نيست

، جاهلند، دانشمندان قبل از اينكه دانش بياموزند.  دارد و دانشمندان آن صفت را ندارند"فقدان علم 
، اگر ناداني. بلكه منحصرا چيزي بدست ميĤورند،  از دست نميدهندزماني كه تحصيل علم ميكنند چيزي

تحصيل علم چون همراه با از دست دادن ناداني است صرفا تبديل يك صفت ، يك واقعيت حقيقي بود
دهد و شكل و كيفيت  شكل و كيفيتي را از دست مي، درست مانند آنكه جسمي، بود به صفت ديگر مي
  . كند ديگري پيدا مي

  آنكه فقير است چيزي .  نيز بي چيزي و ناداري است نه دارايي و موجودي"  فقر"
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را به نام ثروت فاقد است نه آنكه او هم به نوبه خود چيزي دارد و آن فقر است و فقير هم مانند غني از 
  . چيزي كه هست غني داراي ثروت است و فقير داراي فقر، يك نوع دارايي بهرهمند است

لذا جسمي كه صفت حيات را از دست ميدهد و به . دست دادن است نه بدست آوردن هم از " مرگ "
  . جمادي تبديل ميشود تنزل يافته است نه ترقي

ها و آفتها از آن جهت بد هستند كه موجب مرگ يا از  زلزله، سيلها، ميكروبها، درندگان، اما گزندگان
، اگر گزندگان. استعدادها به كمال ميگردنددست دادن عضوي يا نيرويي ميشوند يا مانع و سد رسيدن 

 اگر آفتهاي نباتي موجب نابودي درختان يا ميوه آنها نمي، شدند بد نبودند موجب مرگ و بيماري نمي
بدي در همان . آوردند بد نبودند ها تلفات جاني و مالي ببار نمي اگر سيلها و زلزله، شدند بد نبودند

  ماهيت ، درنده را بد ميناميم نه به آن جهت است كه ماهيت خاص آناگر . تلفات و از دست رفتنها است
آنچه ذاتا ، در حقيقت. وجب مرگ و سلب حيات از ديگري استبدي است بلكه از آن جهت است كه م

يعني موجب فقدان ، اگر درنده وجود داشته باشد و درندگي نكند. بد است همان فقدان حيات است
  . اگر وجود داشته باشد و فقدان حيات تحقق يابد بد است، و بد نيست، حيات كسي نشود

سبب اموري مانند ميكروب و ، يعني فقر و جهل، غالبا همان فقدانات واقعي، از نظر رابطه علت و معلولي
يعني موجوداتي هستند كه ، باشند سيل و زلزله و جنگ و غيره ميشوند كه از نوع بديهاي قسم دوم مي

  . شوند شأ فقدانات و نيستيها مياز آن جهت بدند كه من
ما در مبارزه با اين نوع از بديها بايد اول با بديهاي نوع اول مبارزه كنيم و خالهايي از قبيل جهل و عجز 

  . و فقر را پر كنيم تا بديهاي نوع دوم راه پيدا نكند
 " حق "يرا ، بد است زظلم. در مورد كارهاي اخالقي و صفات زشت نيز جريان از همين قرار است

. چيزي است كه يك موجود استحقاق آن را دارد و بايد آن را دريافت كند، حق. مظلوم را پايمال ميكند
  آن را ميطلبد و به سوي آن رهسپار است ، مثال علم براي انسان يك كمال است كه استعداد انساني

د و به او اجازه تعليم ندهند اگر حق آموزش را از كسي سلب كنن. و به همين دليل استحقاق آن را دارد
همچنين ظلم براي خود ظالم نيز بد . زيرا مانع كمال و موجب فقدان شده است، ظلم است و بد است

قوهاي مافوق ، غير از قوه غضبيه، اگر ظالم، است از آن جهت كه با استعدادهاي عالي او مزاحمت دارد
  . هوم نداشتظلم براي او بد نبود بلكه ظلم براي او مف، آن نداشت
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شبهه ثنويه اين .  روشن ميگردد" ثنويه "پاسخ . اكنون كه دانسته شد بديها همه از نوع نيستي هستند
  . ناچار دو نوع مبدأ و خالق براي جهان وجود دارد، بود كه چون در جهان دو نوع موجود هست

ا همه از نوع نيستي بديه، پاسخ اين است كه در جهان يك نوع موجود بيش نيست و آن خوبيها است
نميتوان گفت . " خلق كردن " است نه از " خلق نكردن "نيستي از . است و نيستي مخلوق نيست

مثل هستي و نيستي مثل آفتاب و سايه . يكي خالق هستيها و ديگر خالق نيستيها، جهان دو خالق دارد
اريك مانده و از نور وقتي شاخصي را در آفتاب نصب ميكنيم قسمتي را كه به سبب شاخص ت. است

و ظلمت چيزي جز ،  ظلمت است" سايه "؟ سايه چيست.  ميناميم" سايه "آفتاب روشن نشده است 
وقتي ميگوييم نور از كانون جهان افروز خورشيد تشعشع يافته است نبايد پرسيد كه . نبودن نور نيست

، تشعشع نكرده و از خودسايه و ظلمت از چيزي ؟ سايه از كجا تشعشع كرده و كانون ظلمت چيست
  . مبدأ و كانون مستقلي ندارد

  . ، مجعول بالتبع و بالعرض اند مجعول بالذات نيستند" شرور ": اين است معني سخن حكما كه ميگويند
  

  نسبي است ، شر
  

 يك صفت براي يوقت. ي و نسبيقيحق:  گردند بر دو قسم استياء به آنها موصوف مي كه اشيصفات
صفت . مي ناميم» يقيحق« گر ثابت باشد آن را صفت يز دي و با قطع نظر از هر چ در هر حاليزيچ
.  استيك ذات به آن صفت، فرض خود آن ذات و آن صفت كافياتصاف  امكان ي آناست كه برايقيحق
ك امر سوم كه طرف نسبت ي آن است كه فرض موصوف و فرض صفت، بدون فرض يك صفت نسبياما 

ك يهذا هر گاه صدق يعل. ستي ني امكان اتصاف موصوف به آن صفت كافيرارد، بيسه قرار گيو مقا
ن صورت، صفت را ين با آن باشد، در ايسه اي منوط به در نظر گرفتن امر ثالث و مقايزيصفت بر چ

  . ميناميم» ينسب«
سه و يگر مقايء دين كه با شيك موجود، خودش قطع نظر از اي.  استيقيك امر حقيات، يمثال ح
نكه يبه فرض ا (ياهي و سيدين سفيو همچن.  جان و مردهيا بيا زنده و جاندار است و يه شود ديسنج

ز يسه با چيد است، با قطع نظر از مقايز كه سفيك چي.  هستنديقي حقيصفتها)  باشنديرنگها امور واقع
سه يگر مقايز ديست كه با چياه است و الزم نياه است خودش سيز كه سيك چيد است، و يگر سفيد

  اه بودن يشود تا س
  
  

  . و از آنجمله است كميت و مقدار، و همچنين بسيار صفتهاي ديگر، آن صحيح باشد
وقتي يك جسم را ميگوييم كوچك است بايد ببينيم با . صفتي نسبي است، ولي كوچكي يا بزرگي
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در . و يك سيب يا گالبي ديگر را ميگوييم بزرگ است، مثال يك سيب يا گالبي را ميگوييم كوچك است
ت به نسب، يعني سيب يا گالبي مورد نظر، حجم سيبها و گالبيهاي ديگر است، اينجا مقياس و معيار

  يك هندوانه خاص را نيز . ساير سيبها يا گالبيها كه ميشناسيم داراي حجمي كمتر و يا بيشتر است
  . ها است اين نيز به مقياس ساير هندوانه. ميگوييم كوچك است

اما ، از آن سيب بزرگ بزرگتر است، اي كه ما آن را خيلي كوچك ميبينيم و ميخوانيم همين هندوانه
  . ميگوييم كوچك است، يسه با هندوانهها ميسنجيم نه با سيبهاچون آن را با مقا

ايد و حجم يك شتر بسيار  حجم يك مورچه بسيار بزرگ كه از بزرگي آن انگشت حيرت به لب گرفته
ميبينيد شتر بسيار كوچك ميليونها برابر مورچه ، كوچك را كه از كوچكي آن در شگفتيد در نظر بگيريد

آيا اين تناقض ؟  بزرگتر است" بسيار بزرگ " از " بسيار كوچك "ست كه  چطور ا.بسيار بزرگ است
بسيار كوچك شترهاست و با مقياس و قالبي كه ذهن به ، آن بسيار كوچك. تناقض نيست، خير؟ است

هاست و با  بسيار بزرگ مورچه، و آن بسيار بزرگ، حسب سابقه از شتر ساخته است بسيار كوچك است
  . ن به حسب سابقه از مورچه ساخته است بسيار بزرگ استمقياس و قالبي كه ذه

 ولي خود كميت يعني عدد و "دو مفهوم نسبياند ،  بزرگي و كوچكي": اين است معني اينكه ميگوييم
 "اگر يك عده سيب داريم و في المثل عدد آنها .  امور حقيقي هستند-  همانطور كه اشاره شد - مقدار 

  و همچنين اگر حجم ، صفت حقيقي است نه يك صفت مقايسهاييك ، اين صد بودن،  است"صد 
  ، يك. و كوچكي و بزرگي از مقوله اضافه اند، عدد و مقدار از مقوله كم. آنها مثال نيم متر مكعب است

بودن اموري .. .يا سوم و يا چهارم، يا دوم، اما اول، بودن اموري حقيقي هستند.. .يا چهار، يا سه، يا دو
  . اضافي اند

خوب بودن يك قانون اجتماعي به اين است كه مصلحت افراد و مصلحت اجتماع را توأما در نظر بگيرد و 
  حق جمع را بر حق فرد مقدم بدارد و آزاديهاي فرد را تا 
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ك ي افراد، صد درصد ناممكن است و لهذا خوب بودن يهاين همه آزاديمتااما . دين نمايمامكان تاحدود 
قانون . ن استي ازآنها قابل تاميرا تنها بعضي است زيها، نسبين آزدي از نظر تاميعنين نظر، يقانون از ا

ها ي آزادين كند، هر چند مستلزم سلب برخيها را كه ممكن است، تاميخوب آن است كه حد اكثر آزاد
گر است كه كمتر ي مفروض ديها، نسبت به قانونهاين آزاديك قانون از جنبه تاميپس خوب بودن . است

  .ها استين آزادين قانون قادر بر حفظ وتاميز اا
ظه شد، ن كه همچنان كه مالحي كنم وآن اياد آوريك نكته را ي رفع اشتباه، ينجا الزم است برايدرا

 يسه اي مقايعني»  استينسب« بودن است، يقيمقابل حقت درينسب»  استيشر نسب«مقصود از جمله 
ن است كه ي اين صورت به معنيرود؛ درا يبه كار م در مقابل مطلق بودن ي بودن گاهينسب.است
ط يك سلسله شراي مطلق بودن، رها بودن ازيط است؛ ومعنيك سلسله شراي وابسته به يئيت شيواقع
ك سلسله ي از آن نظر كه وابسته به يعي وطبيم، همه امور ماديري بگين معنيبه ا ت راياگر نسب .است
ت خاصه خود يعط، واقيط ووابسته به آن شرايوتنها در آن شراباشند  ي مي و مكانيط محدود زمانيشرا

 است رها از يتي كه واقعيقيتنها مجردات، وجود مطلق دارند، بلكه مطلق حق  باشند؛ي ميرا دارند نسب
 يضرورت ازل«ن نظر است كه ضرورت ذات اويد،ذات مقدس حق است،واز هميهر شرط و علت و از هر ق

بحث درباره نسبيت شريت وجوداتي  ن است كه اكنون كهيمقصود ا. ح مصطلياست نه ضرورت ذات» 
مقصود نسبي بودن در مقابل حقيقي بودن است نه ، است كه شرور ذاتي يعني اعدام از آنها ناشي ميشود

  . باشند نسبي بودن در مقابل مطلق بودن كه بسياري از خيرات هم به اين معني نسبي مي
: قبال گفتيم بدها دو نوعند؟  يك صفت حقيقي است يا يك صفت نسبياكنون بايد ديد آيا بدي بدها

و بدهايي كه اموري وجودي اند اما از آن جهت بد هستند كه منشأ يك ، بدهايي كه خود اموري عدمياند
  صفاتي حقيقي ، شروري كه خود عدمي هستند مانند جهل و عجز و فقر. سلسله امور عدمي ميگردند

اما شروري كه وجودي هستند و از آن جهت بدند كه منشأ امور عدمي ، هستند ولي عدمي )غير نسبي(
از . بدون شك بدي اينها نسبي است، مانند سيل و زلزله و گزنده و درنده و ميكروب بيماري، هستند

براي ، براي مار بد نيست، زهر مار. نسبت به شيء يا اشياء معيني بد است، آنچه بد است، اينگونه امور
گرگ براي گوسفند بد است ولي براي . و ساير موجوداتي كه از آن آسيب ميبينند بد استانسان 

همچنانكه گوسفند هم نسبت به گياهي كه آن را ميخورد و نابود ميكند ، خودش و براي گياه بد نيست
  بد 
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  . است ولي نسبت به خودش يا انسان يا گرگ بد نيست
  : مولوي ميگويد

  
  مر آدمي را شد ممات ، ليك آن  د حيات آن مار را باش، زهرمار

   )1(بد به نسبت باشد اين را هم بدان   پس بد مطلق نباشد در جهان 
  

وجود ، و از طرف ديگر وجود حقيقي هر چيز كه به آن خلق و ايجاد تعلق ميگيرد و وجود واقعي است
وجود ، يا اشياء ديگر وجود هر چيز براي شيء .آن چيز براي خود است نه وجود آن براي اشياء ديگر

  . اعتباري و غير حقيقي است و جعل و خلق و ايجاد به آن تعلق نميگيرد
وجود هر : و به عبارت صحيح تر، هر چيزي يك وجود في نفسه دارد و يك وجود لغيره: به بيان ديگر

ان براي اشياء از آن نظر كه خودش. اعتبار في نفسه و لنفسه و اعتبار لغيره: چيزي دو اعتبار دارد
  هر چيزي خودش براي خودش خوب . خودشان وجود دارند حقيقي هستند و از اين نظر بد نيستند

گرگ ؟ آيا ميتوان گفت عقرب خودش براي خودش بد است. اگر بد است براي چيز ديگر است، است
راي آنها از ب، شك نيست كه وجود عقرب و گرگ براي خود آنها خوب است، نه؟ خود براي خود بد است

در ، پس بد بودن يك شيء در هستي في نفسه آن نيست. خود همانطور هستند كه ما براي خود هستيم
از طرف ديگر شكي نيست كه آنچه حقيقي و واقعي است وجود في نفسه هر . وجود باالضافه آن است

، ي نيستندو چون نسبي و اعتباري اند واقع، اموري نسبي و اعتباري اند، وجودات باالضافه، چيز است
يعني واقعا در نظام وجود قرار نگرفتهاند و هستي واقعي ندارند تا از اين جهت بحث شود كه چرا اين 

  چيز دو بار موجود نشده و هربه عبارت ديگر . وجود يعني وجود نسبي به آنها داده شده است
  : پاورقي

البته (طلب اين است كه بدي يك م.  مولوي در اين بيت دو مطلب را با يكديگر مخلوط كرده است1. 
يعني هر ،  در وجود نسبي و قياسي اشياء است نه در وجود واقعي و في نفسه اشياء)بديهاي نوع دوم

  چنانكه زهر مار ، اگر بد است براي چيز ديگر بد است، چيزي خودش براي خودش خوب است
ن زهر مار در وجود لغيره است نه در اينجا بايد گفت بد بود. براي مار خوب است و براي ديگران بد است

  . در وجود لنفسه
 " خير مطلق "مطلب ديگر اين است كه چيزي كه وجود او نسبت به همه چيز خير است آن چيز را 

 شر "و اگر چيزي فرض شود كه نسبت به همه چيز بد باشد آن چيز را ، گويند مانند واجب الوجود
  بدين معني است كه يك چيز ، شر نسبي در مقابل مطلقخير و .  بايد ناميد" بد مطلق " و "مطلق 

مطلبي كه . مانند اكثر اشياء جهان،  خير يا شر باشد-  نه نسبت به همه چيز - نسبت به بعضي از چيزها 
مطلب اول را به ياد ميĤورد و بيت ، بيت اول. مولوي در اين دو بيت آورده مخلوطي است از دو مطلب

  . رادوم مطلب دوم 
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  . و يكي وجود باالضافه، يكي وجود في نفسه،  به او داده نشده استدو وجود
براي نوبت سوم و ، بار ديگر آن را تكرار ميكنيد، فرض كنيد شما مطلبي را براي شاگردان بيان ميكنيد

. شما در هر چهار نوبت همان مطلب را بدون كم و زياد ادا كردهايد. چهارم همان مطلب را بازگو ميكنيد
ولي ، در هر چهار نوبت يكجور است، ت ديگر بيان شما كه از طرف شما وجود پيدا كرده استبه عبار

 " و ديگري " دوم " است و ديگري " اول "يكي ، اين چهار نوبت هر كدام داراي صفت بالخصوص است
 يكي اينكه مطلب را ادا:  آيا شما در هر نوبت دو عمل انجام داده ايد." چهارم " و ديگري "سوم 

و يا ؟  را به آن دادهايد" رابعيت " يا " ثالثيت " يا " ثانويت " يا " اوليت "ديگر اينكه صفت ، كردهايد
اينكه اين صفات يك سلسله صفات اضافي و در عين حال اعتباري و انتزاعي ميباشند كه از عمل مكرر 

يشود؟ بديهي است كه شق شما كه هر چهار نوبت به يك شكل صورت گرفته با مقايسه با يكديگر پيدا م
اينگونه صفات كه صفاتي اعتباري و انتزاعي اند در عين حال از لوازم قهري و ال ينفك . دوم صحيح است

  . ملزومات خود هستند كه اموري حقيقي و واقعي اند
نميتوان اين پرسش را به اين صورت ، عليهذا درباره اين امور به عنوان اشيائي مستقل نميتوان بحث كرد

زيرا اين وجودات اوال واقعي ، اين وجودهاي اضافي و اعتباري را آفريد، مطرح كرد كه چرا فاعل و مبدأ
از لوازم وجودهاي ، و ثانيا اين وجودهاي اعتباري و انتزاعي، نيستند تا سخن از آفرينش آنها به ميان آيد

قل طرح شوند به اين صورت  و اگر به صورت غير مست،واقعي اند و به صورت مستقل قابل طرح نيستند
خواهد بود كه چرا وجودات واقعي كه اينها از لوازم اعتباري و انتزاعي ال ينفك آنها هستند آفريده 

  . و اين مطلبي است كه در بخش بعد طرح ميشود و پاسخ آن داده ميشود؟ شدند
امور اعتباري و انتزاعي ، رهضمنا به اين نكته نيز اشاره كنيم كه اينكه گفتيم اول بودن و دوم بودن و غي

رد و فرض خلق ي گيجاد به آنها تعلق نمين جهت جعل و خلق و اي ندارند و بدي باشند و وجود واقعيم
يعني اينكه ،  است"ر يم و تاخي تقد"گر اشتباه نشود و آن يك مطلب دي شود، با يجاد درباره آنها نميو ا

يكي را بر ديگري مقدم بدارد و آن را ،  دو كار يا دو چيزاز ميان، انسان يا فاعل مختار و ذي شعور ديگر
توجه به مثال باال مطلب را . ، مطلب ديگري است و بعد درباره آن بحث خواهيم كرداين. اول قرار دهد
  . روشن ميكند

، از اين جهت حكما گفتهاند شرور. مجازي و بالعرض است، به هر حال اسناد امور اعتباري به علت
  بالذات معلول و ، د تعلق آفرينش قرار نميگيرندبالذات مور
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همچنانكه قبال گفتيم درست مثل اين ، مخلوق بودن و معلول بودن آنها بالعرض است. مجعول نيستند
ولي ، سايه هم نيست، البته اگر خورشيد نباشد. "سبب ايجاد سايه است ،  خورشيد": است كه ميگوييم

خورشيد نور را واقعا و . سبب شدن آن براي نور متفاوت استسبب شدن خورشيد از براي سايه با 
سايه از . سايه چيزي نيست كه ايجاد شود. حقيقتا افاضه ميكند ولي سايه را حقيقتا ايجاد نميكند

اعم از شرور نوع اول و ، در مورد شرور. بلكه عين محدوديت نور است، محدوديت نور پيدا شده است
كوري در انسان . اموري اعتباري و عدمي هستند، شرور. همين قرار استشرور نوع دوم نيز مطلب از 

يك واقعيت مستقلي نيست تا گفته شود كه آدم كور را يك مبدأ آفريده است و كوري او را يك ، كور
  . ي ندارد امبدأي و آفريننده، نيستي. كوري نيستي است و هر شري نيستي است. مبدأ ديگر

  

  شرور از نظر اصل عدل 
  
زيرا ثابت ،  و پندار دوگانه بودن هستي و دو ريشه داشتن آن از ميان ميرود" ثنويه "دين ترتيب شبهه ب

  . دو نوع نيست تا دو مبدأ الزم داشته باشد، گرديد كه هستي
 " عدل الهي "اما همچنانكه قبال يادآوري كرديم مسأله عدمي بودن شرور به تنهايي براي حل مشكل 

اي كه بالفعل از اين بحث گرفته ميشود فقط اين است  نتيجه. ل و مرحله اول استقدم او، كافي نيست
يك نوع هستيهايي كه از آن جهت كه هستي هستند خيرند و يك نوع : كه هستي دو نوع نيست

بلكه هستي از آن جهت كه هستي است خير است ، هستيهايي كه از آن جهت كه هستي هستند شرند
هستيها از آن جهت شرند كه توأم با نيستيهايند و يا ، يستي است شر استو نيستي از آن جهت كه ن

، دوگانگي حكمفرما نيست تا فكر دو ريشه داشتن هستي در پس در خود هستي. منشأ نيستيها ميگردند
  . ي را ايجاب نميكند انيستي هم از آن جهت كه نيستي است مبدأ و منشأ و كانون جداگانه. ما پيدا شود

، دوگونگي اشياء نيستسخن در، از اين نظرگاه. مسأله شرور شكل ديگري دارد، يدگاه عدل الهيولي از د
چرا نقص و كاستي و فنا و نيستي در نظام ، سخن در اين است كه خواه اشياء دوگونه باشند يا يك گونه

  يكر و عدمي بودن كوري؟ سومي ناقص الخلقة استچرا يكي كور و ديگري كر و؟ هستي راه يافته است
 و ساير نقصانات براي حل اشكال كافي نيست زيرا سؤال باقي است كه چرا جاي اين عدم را وجود

  در ؟ و آيا منع فيض نوعي ظلم نيست؟ نوعي منع فيض نيست، آيا اين؟ نگرفته است
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عدل الهي ايجاب ميكند كه اين . خالهايي وجود دارد كه همانها ناراحتيهاي اين جهان است، جهان
  . ها پر شودخال

يك سلسله امور وجودي نيز هستند كه همچنانكه قبال بدانها اشاره شد زاييده نيستيهايي از قبيل جهل 
. و عجز و فقرند و به نوبه خود همانها سبب يك سلسله نقصها و كاستيها و فناها و نيستيها ميشوند

هي ايجاب ميكند كه اين امور نيز نباشند عدل ال. بيماريها و طوفانها و حريقها و زلزلهها از اين قبيل است
  . تا آثار آنها كه همان نقصها و كاستيها است نيز نباشد

  : مطلب را كه از اين نظر نگاه كنيم الزم است دو مطلب را مورد بررسي قرار دهيم
ا يعني آي؟ امري ممكن است يا ممتنع، يكي اينكه آيا انفكاك اين نقصها و كاستيها از امور اين جهان

ند و نبودن اينها  اجهان منهاي اين كاستيها ممكن است و يا اينكه اينها از لوازم ال ينفك اين عالم
  ؟ مساوي است با نبودن جهان

ا شر يست يآنها مستتر نديگر اينكه آيا آنچه نقص و كاستي ناميده ميشود شر محض است و خيري در 
رات ي خورد و خيت، اگر نباشند نظام جهان به هم م بر آنها مترتب اسيست، فوائد و آثار فراوانيمحض ن
  . كننديدا نميوجود پ

.  دهديل ميم تشكين دو مطلب، قسمت دوم و سوم بحث ما را در باب شرور كه قبال بدان اشاره كرديا
بحث از به ي شود اما قسمت سوم نينده روشنتر ميقسمت دوم بحث، ضمن قسمت اول روشن شد و در آ

  .مي پردازيل به آن ميبه تفض) بخش پنجم(ندهي بخش آ دارد و دريشتريب
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   فوائد شرور :٥بخش 
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يك بحث فلسفي و يك تحليل عقلي در باره شرور بود ولي در ، بحثي كه در ضمن بخش قبل داشتيم
  . مسأله را با ديدي ديگر مورد بررسي قرار ميدهيم، اين بخش

، حساب نميكنند كه اگر جهان، گيري مينگرندمعموال كساني كه درباره شرور جهان به چشم خرده 
آنان فقط بطور بسيط و مجمل ميگويند كاش . خالي از اين شرور گردد به چه صورت در خواهد آمد

جهان پر از لذت و كاميابي بود و كاش هر كسي به آرزوهاي خود ميرسيد و هيچ رنج و ناكاميي وجود 
  : منسوب به خيام است. نميداشت

  
  برداشتمي من اين فلك را زميان   ست بدي چون يزدان گر بر فلكم د

  كازاده به كام دل رسيدي آسان   از نو فلكي چنان همي ساختمي 
  

؟ اكنون ببينيم ساختن جهاني بهتر از جهان فعلي كه شاعر آرزوي آن را داشته است چگونه ممكن است
 سقف بشكافيم و طرحي نو  فلك را"،  دست بكار شويم" جهان "وقتي ميخواهيم براي بنا نهادن 

   حتما بايد از انديشههاي محدود و فكرهاي كودكانه اي كه اليق زندگي محدود يك فرد "دراندازيم 
كار ، گمان نميكنم اين مهندسي. انسان است صرف نظر كنيم و به طرحي وسيع و بزرگ بينديشيم

  . آساني باشد و شايد نتوانيم تصميم بگيريم
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آنگاه به ، وضع موجود را بررسي كنيم و آن را نيكتر بشناسيم، است كه نخستدر هر حال بهتر اين 
شايد هم در يك بررسي جدي همين وضع كنوني را .  فكر خود را خسته كنيم" طرحي بهتر "دنبال 

براي مطالعه جهان حاضر الزم است پديدههاي بال و مصيبت را از دو نظر مورد بحث قرار . بپسنديم
  : دهيم

  
1.   ؟ ر در نظام كل جهان چه موقعيتي دارند شرو

  ؟  ارزش شرور از نظر خود آنها چيست2. 
  

و به عبارت ديگر آيا ؟ قابل حذف اند، شرور، بحث اين است كه آيا در نظام كل جهان، در قسمت اول
حذف آنها از ، يا آنكه بر خالف آنچه كه در نظر بدوي تصور ميشود؟ منهاي شرور ممكن است، جهان
  و ، غيرممكن است و نبودن مصائب مساوي است با نابودي جهان، يعني جهان منهاي شرور ،جهان

  . تفكيك ناپذيرند، شرور جهان از خيرات آن، به عبارت ديگر
؟ و به اصطالح داراي ارزش منفي هستند؟ بحث اين است كه آيا مصائب فقط زيانمندند، در قسمت دوم

  . ه آثار منفي آنها در جنب آثار مفيد و مثبتشان صفر استيا فوائد و آثار مثبت هم دارند و بلك
  

  اصل تفكيك 
  

د تا حد زيادي روشن گشت  ش گفته"امري نسبي است ،  شر" و در بحث " تبعيض "از آنچه در بحث 
به عبارت ديگر ، زيرا شروري كه از نوع فقدانات و اعدامند، اند غير قابل تفكيك از خيرات، كه شرور

تا آنجا كه به نظام تكوين ارتباط ، بيل جهل و عجز و فقر كه در نظام آفرينش وجود داردخالهايي از ق
از قبيل عدم قابليت ظرفيتها و نقصان امكانات است، يعني در نظام تكوين براي هر موجودي هر ، دارد

قي به علت نقصان قابليت قابل است نه به علت امساك فيض تا ظلم يا تبعيض تل، درجه از نقص هست
آنچه از اين امور به عدم قابليت ظرفها و نقصان امكانات مربوط نيست همانهاست كه در حوزه . شود

اختيار و مسؤوليت و اراده بشر است و بشر به حكم اينكه موجودي مختار و آزاد و مسؤول ساختن 
ات خليفة خويش و جامعه خويش است بايد آنها را بسازد و خالها را پر كند و اين است يكي از جه

، اينكه انسان اينچنين آفريده شده و چنين مسؤوليتي دارد جزئي از طرح نظام احسن است. اللهي انسان
  ، و اما شروري كه وجودي هستند و در وجود في نفسه خود خيرند و در وجود لغيره شر
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 يقي وجود حقنفكي است و از لوازم ال ي و اضافينكه نسبيت آنها به حكم ايچنانكه گفته شد جنبه شر
  . ر استيك ناپذيت آنها تفكيريآنها است، از جنبه خ

 اجزاء جهان "يانداموارگ" وي است و آن، اصل همبستگيگريم؛ مطلب دييفزاينجا الزم است بيآنچه در ا
  .ر استيه ناپذيك واحد تجزيجهان . است

 يوستگي ارتباط و پن است كه جهان از لحاظي اي و علمي فلسفيهاينيمهم در جهان ب از مسائل يكي
 ي از جهان نميا اگر قسمتيك سلسله امور متفرق و پراكنده است؟ آيا به صورت ياجزاء چگونه است؟ آ

 ممكن ير اجزاء جهان، امريست و نابود شود، از نظر ساي از موجودات جهان نيا به فرض، بخشيبود و 
  ند؟وسته اي وابسته و پيگر به نوعيكديا اجزاء جهان همه با ياست؟ 

اينجا همين قدر . يم  درباره اين مطلب بحث كرده" اصول فلسفه و روش رئاليسم "در جلد پنجم 
 طرفدار وحدت ارسطو. اين مطلب مورد توجه بوده است، ميگوييم كه از قديم ترين دوران تاريخ فلسفه

كيم و عارف ح، ميرفندرسكي. در جهان اسالم همواره اين اصل تأييد شده است. اندامواري عالم است
  : معروف عهد صفوي با زبان شعر چنين ميگويد

  
  اصناف مالئك چو قواي اين تن   جان جهان است و جهان همچو بدن ، حق

  توحيد همين است و دگرها همه فن   اعضاء ، افالك و عناصر و مواليد
  

ياليسم ماتر. در فلسفه خود اين اصل را مورد توجه قرار داده است، فيلسوف مشهور آلمان، هگل
 "اين اصل را به نام اصل ، ديالكتيك ماركس و انگلس كه سخت متأثر از فلسفه و منطق هگل است

  .  پذيرفته است"تأثير متقابل 
البته همه كساني كه از رابطه انداموارگي و همبستگي . ما فعال نميتوانيم به تفصيل وارد اين بحث شويم

  . ند اطح سخن نگفتهند در يك س و پيوستگي اجزاء جهان سخن گفته
يعني رابطه اجزاء ، يك واحد تجزيه ناپذير است، اين است كه جهان، آنچه منظور ما از اين اصل است

جهان به اين شكل نيست كه بتوان فرض كرد كه قسمتهايي از آن قابل حذف و قسمتهايي قابل ابقاء 
عين ابقاء همه ، ابقاء بعضيهمچنانكه ، مستلزم بلكه عين حذف همه اجزاء است، حذف بعضي. باشد
  . است

خود ، و وجودهاي اضافي و نسبي از وجودهاي حقيقي تفكيك ناپذيرند، عليهذا نه تنها عدمها از وجودها
عالوه بر دو جهت فوق الذكر و صرف نظر ، پس شرور. وجودهاي حقيقي نيز از يكديگر تفكيك ناپذيرند

  از آن دو جهت نيز از خيرات 
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  :  با يكديگر توأمند" شرار بولهبي " و " چراغ مصطفوي "، به قول حافظ .تفكيك ناپذيرند
  

  فوي با شرار بولهبي است چراغ مصط       آري، گل بي خار كس نچيد، در اين چمن
  

  : و هم او به اصل تجزيه ناپذيري اجزاء جهان اشاره ميكند آنجا كه ميگويد
  

  سوزد گر بولهب نباشد آتش كه را ب  در كارخانه عشق از كفر ناگزير است 
  

  نظام آل 
  

صرف نظر از . و تجزيه ناپذيري جهان بود، تا اينجا سخن از ارتباط و پيوستگي اشياء در وجود و هستي
و آن اينكه اشياء از نظر خوبي و بدي اگر تنها و منفرد و ، مطلب ديگري را بايد در نظر گرفت، اين جهت

 يك حكم دارند و اگر جزء يك نظام و به عنوان عضوي از اندام مستقل از اشياء ديگر در نظر گرفته شوند
بديهي است كه همانطور . در نظر گرفته شوند حكم ديگري پيدا ميكنند كه احيانا ضد حكم اولي است

  وجود واقعي شان انفرادي است و وجود عضوي و ، كه اشياء منفرد واقعي اگر به صورت نظام فرض شوند
به صورت ، اگر اشيائي كه واقعا و تكوينا جزء و عضو يك نظامند، اعتباري استاندامي و ارگانيك شان 

وجود واقعي شان وجود عضوي و اندامي و ارگانيك است و وجود انفرادي ، منفرد در نظر گرفته شوند
  : اكنون ميگوييم. وجود اعتباري، شان

ممكن است بگوييم خط راست ؟ اگر بطور منفرد از ما بپرسند كه آيا خط راست بهتر است يا خط كج
توازن ، بايد در قضاوت خود، جزئي از يك مجموعه باشد، ولي اگر خط مورد سؤال. بهتر از خط كج است

در يك مجموعه بطور مطلق نه خط مستقيم پسنديده است و نه خط . مجموعه را در نظر بگيريم
خوب است دندان ، ده و مستقيم منحني باشد و بيني كشي" ابرو "خوب است ، چنانكه در چهره، منحني

  : درست گفته آنكه گفته است. سفيد باشد و مردمك چشم مشكي يا زاغ
  . " ابروي كج ار راست بدي كج بودي "

  : كيفيت خاصي برازنده اوست، موقعيت خاصي دارد كه بر حسب آن، هر جزء، در يك مجموعه
  . " از شير حمله خوش بود و از غزال رم "

  اشي حتما بايد سايه روشن هاي گوناگون و رنگ آميزي هاي در يك تابلوي نق
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اگر بنا شود تمام صفحه . در اينجا يكرنگ بودن و يكسان بودن صحيح نيست. مختلف وجود داشته باشد
وقتي كه جهان را جمعا مورد نظر قرار . تابلو يكجور و يكنواخت باشد ديگر تابلويي وجود نخواهد داشت

  ، فرازها و نشيبها، وجود پستيها و بلنديها،  كه در نظام كل و در توازن عموميدهيم ناچاريم بپذيريم
  . موفقيتها و ناكاميها همه و همه الزم است، رنجها و لذتها، تاريكيها و روشناييها، همواريها و ناهمواريها

  كه هر چيزش بجاي خويش نيكو است   جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 
  

از كثرت و تنوع خبري نخواهد بود و موجودات گوناگون ، ف و تفاوت وجود نداشته باشداساسا اگر اختال
اگر بنا . )نه مجموعه زيبا و نه مجموعه زشت(ديگر مجموعه و نظام مفهومي ندارد ، وجود نخواهد داشت

اسر سر، الزم بود از يك ماده ساده و بسيطي همچون كربن مثال، بود در جهان، تفاوت و اختالف نباشد
قرآن . شكوه و زيبايي جهان در تنوع پهناور و اختالفهاي رنگارنگ آن است. هستي تشكيل شده باشد

، اختالف الوان، اي قدرت حكيم و حاكم ال يزال ميشمرد هوجود اختالفها را از آيات و نشانه، كريم
  . اختالف انسانها و غيره، اختالف شب و روز، اختالف زبانها

  

  بايي است نمايانگر زي، زشتي
  

زشتيها نه تنها از اين نظر ضروري ميباشند كه جزئي از مجموعه جهانند و نظام كل به وجود آنها 
اگر ما بين . بلكه از نظر نمايان ساختن و جلوه دادن به زيباييها نيز وجود آنها الزم است، بستگي دارد

، يعني اگر در جهان، زشت، د و نه زشتزيبا بو، نه زيبا، مقارنه و مقابله برقرار نميشد، زشتي و زيبايي
همچنانكه اگر همه مردم ، هيچكس زيبا نبود، اگر همه مردم دنيا زيبا بودند، زشتي نبود زيبايي هم نبود

و ، زيبايي از بين ميرفت،  اگر همه مردم همچون يوسف صديق بودند.زشت بودند هيچ كس زشت نبود
همچنانكه اگر همه مردم قدرتهاي ، زشتي در جهان نبود بودند " جاحظ "اگر هم همه مردم در قيافه 

اين ابراز احساسات و تحسينهايي كه قهرمانان دريافت . ديگر قهرماني وجود نداشت، قهرماني داشتند
در حقيقت احساسها و ادراكهايي كه بشر از . ميكنند به خاطر اين است كه عده آنها محدود است

اينكه . زشتي هم وجود داشته باشد، جود دارند كه در برابر زيباييدر شرايطي امكان و، زيباييها دارد
به عبارت ديگر اينكه تحرك و كششي ، مردم به سوي زيباها كشانيده ميشوند و مجذوب آنها ميگردند

  به سوي زيبايي پيدا ميشود به خاطر اين است كه زشتها را ميبينند و از آنان 
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تانها و سرزمينهاي مرتفع نبود سرزمين دشت نبود و آب از باال همچنانكه اگر كوهس، رو گردان ميشوند
  . به پايين سرازير نميشد

جادوگري و افسونگري زيبايي از صدقه . جاذبه زيبارويان از دافعه زشت رويان نيرو ميگيرد، در حقيقت
زيباها جلوه اگر زشتها نبودند . زشتها بزرگ ترين حق را بر گردن زيباها دارند. سر بيفروغي زشتي است

اگر همه يكسان بودند نه تحركي بود و نه . اينان معنا و مفهوم خود را از آنان گرفته اند. و رونق نداشتند
كششي و نه جنبشي و نه عشقي و نه غزلي و نه دردي و نه آهي و نه سوزي و نه گدازي و نه گرمي و 

  . حرارتي
گمان . جهان بهتر بود، مه چيز يكسان بوداين يك پندار خام است كه گفته ميشود اگر در جهان ه

و حال آنكه فقط در ، ميكنند كه مقتضاي عدل و حكمت اين است كه همه اشياء همسطح باشند
همسطح بودن است كه همه خوبيها و زيباييها و همه جوش و خروش ها و همه تحركها و جنبشها و 

همسطح بودند ديگر نه كوهي وجود داشت و ،  درهاگر كوه و. نقل و انتقالها و سير و تكاملها نابود ميگردد
علي بن ابيطالب با آنهمه شكوه و حسن ، اگر معاويه نميبود. اگر نشيب نبود فرازي هم نبود. نه درهاي

  . " در كارخانه عشق از كفر ناگزير است ". وجود نميداشت
موجوداتي كه براي همه ، ودالبته نبايد تصور كرد كه صانع حكيم براي آنكه نظام موجود نظام احسن بش

و او براي آنكه نظرش به كل و مجموع بوده ، آنها علي السويه ممكن بوده است كه زيبا يا زشت باشند
يكي را كه ممكن بود زيبا باشد زشت قرار داد و ديگري را كه ممكن بود زشت باشد زيبا قرار داد ، است

  . ز آنها را براي پست خود انتخاب كردو با قيد قرعه و يا يك اراده گزاف مابانه هر يك ا
خداوند متعال . يك نظام ضروري است، چه از نظر طولي و چه از نظر عرضي، قبال گفتيم كه نظام جهان

نقصانات از ، به هر موجودي همان وجود و همان اندازه از كمال و زيبايي را ميدهد كه ميتواند بپذيرد
  . ض باري تعاليناحيه ذات خود آنها است نه از ناحيه في

معني اينكه زشتي مثال فالن فايده را دارد اين نيست كه فالن شخص كه ممكن بود زيبا باشد مخصوصا 
؟ زشت آفريده شد تا ارزش زيبايي فالن شخص ديگر روشن شود تا گفته شود كه چرا كار برعكس نشد

كه برايش ممكن بود بلكه معنيش اين است كه در عين اينكه هر موجودي حداكثر كمال و جمالي 
پيدايش ، از قبيل ارزش يافتن زيبايي، آثار نيكي هم بر اين اختالف مترتب است، دريافت كرده است

  . تشبيهي كه اكنون ذكر ميكنيم شايد مطلب را روشن تر كند. جذبه و تحرك و غيره
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  ؟ اجتماع يا فرد
  

گاهي از ؟ اصل است يا جامعه،  آيا فرد بحثي دارند كه" اصالت فرد يا اجتماع "دانشمندان تحت عنوان 
امر حقيقي است و جامعه امر اعتباري و ، جنبه فلسفي بحث ميشود و منظور اين است كه آيا فرد

البته در اينجا بالخصوص ؟ امر اعتباري و انتزاعي، جامعه امر حقيقي است و فرد، يا بر عكس؟ انتزاعي
تنها شق ، يل و حقيقي باشند و به نظر ما اين شقشق سوم هم قابل فرض است و آن اينكه هر دو اص

 بحث ميشود و منظور اين است كه آيا هدف " فلسفه قانون "و گاهي از جنبه حقوقي و ، صحيح است
طرفداران اصالت فرد ميگويند قانونگزار بايد تا ؟ " قدرت اجتماع " باشد يا " سعادت فرد "قانون بايد 

خوشبختي فرد در درجه اول ، و تنعم و آزادي افراد را در نظر بگيردجايي كه ممكن است آسايش و رفاه 
خوشي و سعادت افراد را سلب كرد مگر در جايي كه ، اهميت قرار دارد، نبايد به بهانه مصالح جامعه

تنها در چنين موردي است كه مصلحت اجتماع ، خطر اضمحالل و متالشي شدن اجتماع در ميان باشد
در و، زيرا اگر اجتماع متالشي شود فرد هم قهرا از بين ميرود، د مقدم داشترا بايد بر مصلحت فر

آنچه : اما طرفداران اصالت اجتماع ميگويند. قيقت اينجا نيز حال فرد و مصلحت او رعايت شده استح
قانونگزاران و سياستمداران بايد ، در درجه اول اهميت قرار دارد نيرومندي و سربلندي جامعه است

، آسايش و خوشي فرد، افتخارات فرد. ي و سربلندي و عزت اجتماع را وجهه همت خويش سازندنيرومند
جامعه بايد ، آزادي فرد و هر چه كه مربوط به فرد است بايد فداي جامعه گردد، سعادت و نيكبختي فرد

  . سربلند گردد ولو آن كه همه افراد آن در رنج و بدبختي بسر برند
اصالت ، اگر زمامداران كشور. بودجه دولتي كشور را در نظر ميگيريم، ستم فكريبراي مقايسه اين دو سي

هايي اختصاص دهند كه عهده دار  فردي فكر كنند سعي خواهند كرد كه بودجه كشور خود را به برنامه
آسايش افراد ملت و بهبود اقتصاد عموم مردم كشور گردد ولو آنكه آهنگ پيشرفت جامعه كند گردد، 

سعي ميكنند برنامههايي طرح كنند ، به احتياجات افراد توجه نكرده،  اصالت اجتماعي بينديشندولي اگر
كه هر چه بيشتر زمينه پيشرفت اجتماع را درآينده و موجبات سربلندي اجتماع را در ميان ساير 

طرز تفكر هاي پرواز در فضا كه كشورهاي مقتدر جهان دارند ناشي از اين  برنامه. اجتماعها تأمين كند
. آموزش عمومي و تربيتي تقدم يافته است، هاي بهداشتي ها بر برنامه چنانكه ميدانيم اين برنامه. است

  ها مهم نيست كه  براي طراحان اين برنامه
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آنچه مهم است سربلندي و ، افرادي از كشورشان در گرسنگي و بيماري و جهل و بيخبري بسر برند
ها به قدري سنگين و كمرشكن است كه پشت مردم اين   برنامهخرج اين. افتخار كشورشان است

كشورها را خم كرده است و با وجود اينكه آن دولتها بيش از پنجاه درصد ثروت دنيا را با لطائف الحيل 
  . بايند باز دچار كسر بودجه هستند رمي

نگي كه به نفع عموم در يك برنامه اقتصادي يا بهداشتي يا فره، مسأله اين است كه اگر بودجه كالن
، طرح شده است مصرف گردد ممكن است رفاه و آسايش و آزادي زيادي براي افراد ملت بوجود آورد

 موجب افتخار و -  در حالي كه همه افراد را له ميكند - ها گردد  صرف همين برنامه، ولي اگر اين بودجه
  . سيادت آن اجتماع ميگردد

،  درجه اول بايد قدرت و افتخارات اجتماع را مورد اهميت قرار داددر: طرفداران اصالت اجتماع ميگويند
در درجه اول بايد منافع و آسايشها و آزاديهاي افراد مورد توجه قرار : و طرفداران اصالت فرد ميگويند

  . گيرد
ممكن . توجه دادن به اين نكته است كه حساب جزء غير از حساب كل است، غرض از طرح اين موضوع

  . ي كه براي جزء زيانمند و زشت است براي كل سودمند و زيبا باشداست چيز
  

  تفاوت ظرفيتها 
  

يعني گاهي الزم ، چنانكه گفتيم گاهي بين جزء و كل تزاحم پديد ميĤيد، هاي بشري در مورد جامعه
ولي در مورد نظامات . فردي از حقوق خودش محروم گردد، ميĤيد كه به خاطر رعايت صالح اجتماع

در اينجا به هيچ جزئي به خاطر اينكه مجموعه جهان زيبا گردد ستم نشده .  جهان چنين نيستطبيعي
  . است

 بيان كرديم روشن شد كه اختالفها و تفاوتهايي كه " راز تفاوتها "از آنچه در بخش دوم تحت عنوان 
پستها و  ،مجموعه جهان را به صورت يك تابلوي كامل و زيبا درآورده است اختالفهاي ذاتي است

  معين شده است مانند پستهاي اجتماعي نيست كه ، موقعيتهايي كه در آفرينش براي موجودات
  . قابل تبديل و تغيير باشد

وقتي ميگوييم خاصيت مثلث اين است . ذاتي موجودات است، اين پستها نظير خواص اشكال هندسي
ن است كه مجموع زوايايش برابر با چهار هايش برابر با دو قائمه است و خاصيت مربع اي كه مجموع زاويه

  قائمه است معنايش اين نيست كه 
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لهذا اين پرسش . اند خاصيت چهار قائمه داشتن را اعطا كرده، و به اين، خاصيت دو قائمه داشتن، به آن
مثلث جز همان خاصيت ، نه. اند ند و خاصيت چهار قائمه را نداده اجا ندارد كه چرا به مثلث ستم كرده

يعني چنين نيست كه مثلث قبال در ، مثلث را كسي مثلث نكرده است، معين را نميتواند داشته باشد
و يا مثلث و ، وضع ديگري بوده و خواصي ديگر داشته است و كسي آمده او را تبديل به مثلث كرده است

اقد همه مربع و غيره در يك مرحله از مراحل هستي خود و در يك مرتبه از مراتب واقعيت خود ف
اند و بعد يك قدرت قاهرهاي آمده است و اين خواص را ميان آنها تقسيم كرده است و  خواص بوده

دلش خواسته كه به مجموع زواياي مثلث خاصيت تساوي با دو قائمه را بدهد و به مجموع زواياي مربع 
و مثلث به زبان ؟ خاصيت تساوي با چهار قائمه را، تا اين پرسش پيش آيد كه چرا تبعيض شده است

  . اعتراض كند كه به من جفا شده و بايد به من هم خاصيتي مانند خاصيت مربع داده ميشد، حال
رشد و درك ندارند و گياهان رشد دارند و ، اينكه جمادات. تفاوت موجودات جهان نيز همينطور است

نه ، و نبات و حيوان استذاتي مرتبه وجود جماد ، هم رشد دارد و هم درك دارد، درك ندارند و حيوان
و بعد آفريدگار به يكي خاصيت درك و رشد را داده است و به ديگري ، آنكه همه اول يكسان بودهاند

بوعلي سينا جمله معروفي دارد كه . هيچكدام را نداده است و به سومي يكي را داده و يكي را نداده است
  : وي گفته است. مبين همين حقيقت است

  
  . مشمشة مشمشة بل اوجدهاما جعل اهللا ال

"  . "بلكه زردآلو را ايجاد كرده است ،  خدا زردآلو را زردآلو نكرده است
  

خدا اشياء را آفريده است و آنها ذاتا . همه موجودات است، منظور، زردآلو براي مثال ذكر شده است
  ولي چنين نبوده كه قبال همه  ،انار را آفريده و هكذا، سيب را آفريده، خدا زردآلو را آفريده. اختالف دارند

  . آنها يكنواخت بودهاند و خدا بين آنها اختالف برقرار ساخته است
خدا زمان را . گذشته و حال و آينده در آن هست، زمان خاصيت معيني دارد. خدا زمان را آفريده است

اء آن با هم است آيا اول زمان را مانند يك گلوله نخ به صورت يك مجموعه كه همه اجز؟ چگونه آفريد
آيا اول . و نيز جسم را آفريد؟ آفريده و سپس آن را كش داده و باز كرده و به صورت فعلي درآورده است

يا آفريدن جسم مساوي ؟ كشش و حجم داد، جسم را بدون كشش و امتداد و حجم آفريد و بعد به آن
  است با 
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، آفريدن جسم و آفريدن كشش و امتدادميان ، آفريدن كشش و امتداد و بعد و حجم و تقدم و تأخر
  . دوگانگي نيست

 نقل ميكند كه )عليه السالم(از زبان موسي بن عمران ، قرآن كريم در اينجا تعبير بسيار لطيفي دارد
  :  جواب ميدهد)ع(موسي ؟ وقتي فرعون از وي و برادرش هارون ميپرسد كه پروردگار شما كيست

  
  . )1(» هدي ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم« 
آفرينش خاص آن چيز را داده است و سپس آن را به سوي ،  پروردگار ما آن كسي است كه به هر چيز"

  . "هدف رهبري كرده است 
  

چنين استنباط ، از اضافه به ضمير.  استفاده ميشود" خلقه "نكته جالبي كه مورد نظر است از كلمه 
اي خاص از وجود  يعني هر چيز فقط گونه،  او استخلقت خاصي دارد كه مال خود، ميشود كه هر چيز

طور ديگري ، نبايد پنداشت كه اشياء. و خدا همان خلقت خاص را به آن ميدهد، را ميتواند بپذيرد و بس
و يا الاقل امكان داشته كه طور ديگر و ، بودهاند و خدا آنها را به اين صورت كه هستند در آورده است

  علي ، هتر يا بدتر از اينكه دارند داشته باشند و خداوند اين گونه بالخصوص راب، اي ديگر خلقتي به گونه
حقيقت اين است كه جهان تنها به همين جور كه هست امكان وجود . برگزيده است، رغم آن امكانات

داشته است و هر جزء از اجزاء جهان نيز آفرينش معيني درباره آن امكان داشته است و خدا همان 
  .  به آن داده استآفرينش را

قرآن به آب باران كه از باال ميريزد . اين مطلب را با يك تمثيل لطيف بسيار عالي بيان كرده است، قرآن
هاي مختلف قرار ميگيرد مثل  و تدريجا سيل تشكيل ميدهد و آب در بستر نهرها و جويها و رودخانه

  : ميفرمايد، ميزند
  
  . )2(»درها انزل من السماء ماء فسالت اودية بق« 
  . " خدا از آسمان آبي فرود آورد و هر رودخانهاي به قدر ظرفيت خودش سيالن يافت "
  

  ولي استعداد و ، هيچ موجود مستعدي را محروم نميسازد، يعني رحمت پروردگار
  

  : پاورقي
  .50/ طه1. 

2.   .17/ رعد
ري كه گنجايش دارد از هر ظرفي به قد، استعدادها مختلف است، ظرفيت موجودات هم يكسان نيست

  . رحمت خدا لبريز ميگردد
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تكرارش در ،  بيان كرديم" راز تفاوتها "تحت عنوان ، اين نكته همان مطلبي است كه در بخش دوم
اصالت جمع در نظر ،  براي اين بود كه توهم نشود كه در آفرينش جهان-  عالوه بر فايده تكميل - اينجا 

مجموعهاي ، در اينجا، نه. به بعضي از اجزاء ستم شده است، وعهگرفته شده است و براي زيبايي مجم
رهين اختالفها و تفاوتها است و در عين حال تفاوتها هم از نوع تبعيض و ، زيبا پديد آمده كه زيبايي آن

  . هم حق فرد رعايت گرديده و هم صالح جمع، ظلم نيست
پاسخشان ، وت در نظام كل توجه كردهاند تنها به جنبه لزوم تفا" شرور "كساني كه در پاسخ اشكال 

ناقص است زيرا جزء ناقص حق دارد اعتراض كند كه حاال كه الزم است در نظام كل يكي كامل باشد و 
ناقص  همچنين ممكن است ؟ چرا كار بر عكس نشد؟ چرا من ناقص آفريده شدم و ديگري كامل، يكي 

چرا من زشت ، هم زشت باشد و هم زيبا، آفرينش اعتراض كند كه حاال كه الزم است در نظام " زشت "
وقتي كه امر داير است كه يكي بهره وجودي كمتر بگيرد و ؟ چرا كار بر عكس نشد؟ باشم و ديگري زيبا

 " ب " بهره بيشتري دريافت دارد و " الف "چه مرجحي هست كه في المثل ، يكي بهره وجودي بيشتر
  ؟ بهره كمتري

توأما ضروري است ، كامل و ناقص، وجود زشت و زيبا،  در نظام كل جهانعليهذا صرف اينكه بگوييم
اين مطلب نيز بايد ضميمه و اضافه گردد كه در عين حال هر موجودي از ، اشكال را حل نميكند

حظ و حق خود را كه امكان داشته دريافت دارد دريافت كرده ، موجودات و هر جزئي از اجزاء جهان
  . است

 كه براي شرور و بديها ذكر ميشود همه فرع " حكمت "، " مصلحت "، " فايده "سأله به عبارت ديگر م
و رابطه ، بر اين است كه به آن حقيقت پيببريم كه رابطه علل و اسباب با معلوالت و مسبباتشان

  . و رابطه مغياها با غايتها ضروري است و سنن الهي ال يتغير است، مقدمات با نتايج
  

  بختيها مادر خوش، مصائب
  

، رل مهمي دارند، در جلوه دادن به زيباييها و در پديد آوردن يك مجموعه عالي، گذشته از اينكه بديها
بين آنچه ما به عنوان مصيبت و بدي . مطلب اساسي ديگري در رابطه بدي و خوبي نيز وجود دارد

  ميخوانيم و آنچه به نام كمال و سعادت 
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اين سومين اثر مفيد . بديها مادر خوبيها و زاينده آنها هستند. ود داردميشناسيم رابطه علي و معلولي وج
  . بديها است

اثر . ضروري است، اين بود كه وجود بديها و زشتيها در پديد آوردن مجموعه زيباي جهان، نخستين اثر
   نميجلوه خود را از زشتيها دريافت ميكنند و اگر زشتي و بدي وجود، دوم اين بود كه حتي زيباييها

رهين وجود زشتي ، به اين معني كه زيبايي زيبا در احساس، داشت زيبايي و خوبي نيز مفهوم نداشت
  . زشتها و پديد آمدن مقايسه بين آنها است

مقدمه وجود زيباييها و ، اكنون سومين اثر بديها و بدبختيها را تحت اين عنوان شرح ميدهيم كه زشتيها
  . يباشندآفريننده و پديد آورنده آنها م
، نيكبختيها و سعادتها نهفته است همچنانكه گاهي هم در درون سعادتها، در شكم گرفتاريها و مصيبتها
  : فرمول اين جهان است، بدبختيها تكوين مييابند و اين

  
  . )1(»يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل « 
  . "ب  خدا شب را در شكم روز فرو ميبرد و روز را در شكم ش"
  

 تالزم قطعي بين تحمل رنج و نيل به " پايان شب سيه سپيد است ": ضرب المثل معروفي كه ميگويد
همچنانكه سفيديها نيز در شرايط ، گويي سپيديها از سياهيها زاييده ميشوند، سعادت را بيان ميكند

  . سياهي توليد ميكنند، انحرافي
  : ميگويد. ارد كه از اين نظر قابل توجه استفيلسوف معروف آلماني قرن نوزدهم سخني د، هگل

  
هاي  پله، بلكه امور كامال واقعي هستند و در نظر حكمت، امور منفي ناشي از خيال نيستند،  نزاع و شر"

صفات و سجايا در معركه هرج و مرج و اغتشاش . قانون پيشرفت است، تنازع. خير و تكامل ميباشند
رنج . ص فقط از راه رنج و مسؤوليت و اضطرار به اوج علوخود ميرسدتكميل و تكوين ميشوند و شخ، عالم

شهوات نيز در بين امور معقول براي . هم امري معقول است و عالمت حيات و محرك اصالح ميباشد
هيچ امر بزرگي بدون شهوت به كمال خود نرسيده است و حتي جاه طلبيها و خود ، خود جايي دارند

  (زندگي براي سعادت . اده او به پيشرفت اقوام كمك كرده استخواهيهاي ناپلئون بدون ار
، صحنه سعادت و خوشبختي تاريخ جهان. بلكه براي تكامل است،  نيست)آرامش و رضايت حاصل از آن

  هاي  دوره، نيست
  : پاورقي

   .6 /حديد، 13/ فاطر ، 29/ لقمان ، 61/  حج 1. 
اند و چنين رضايت  ها ادوار توافق بوده ا اين دورهزير، خوشبختي صفحات بي روح آن را تشكيل ميدهد

تاريخ در ادواري درست شده است كه تناقضات عالم واقع به . سزاوار يك مرد نيست، و خرسندي گرانبار
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  : فرمايد قرآن كريم براي بيان تالزم سختيها و آسايشها مي

  
  . )2(» ان مع العسر يسرا .فان مع العسر يسرا« 
  . "حتما با سختي آسانيي است ، آسانيي است،  پس حتما با سختي"
  

، آسانيي است، تعبير قرآن اين است كه با سختي، آسانيي است، فرمايد كه بعد از سختي قرآن نمي
  . " ضد اندر ضد پنهان مندرج ": و به قول مولوي، يعني آساني در شكم سختي و همراه آن است

  
  آب حيوان در درون ظلمت است   زندگي در مردن و در محنت است 

  
  : اينجا نكته لطيفي هست كه فهم آن به نقل تمام آيات اين سوره بستگي دارد

  
  لرحيم  ابسم اهللا ا لرحمن « 

 .فان مع العسر يسرا . و رفعنا لك ذكرك.الذي انقض ظهرك.و وضعنا عنك وزرك. الم نشرح لك صدرك
  . )3(» و الي ربك فارغب .فاذا فرغت فانصب. يسراان مع العسر 

  
  : خاص آن حضرت است، اين سوره.  است)صلي اهللا عليه و آله و سلم(روي سخن با شخص پيغمبر اكرم 

  
  ." به نام خداي رحمان رحيم "
 آوازهات را بلند، باري كه پشت تو را خم كرده بود از دوشت برگرفتيم؟ سعه صدر نداديم،  آيا به تو"

  : پس، ساختيم
پس زماني كه آسوده شدي به . حتما با سختي آسانيي قرين است، حتما با سختي آسانيي همراه است

  . "كوشش پرداز و بسوي پروردگار خويشتن متوجه شو 
  : پاورقي

   250 - 249ص ، ترجمه دكتر عباس زرياب خوئي،  ويل دورانت" تاريخ فلسفه " 1. 
   6 و5/  انشراح 2. 

3.   .  انشراح سوره
 را كه گويي از )صلي اهللا عليه و آله و سلم(خاطر شريف رسول اكرم ، اين سوره بالحني پر از عطوفت

گوشزد ميكند كه چگونه خدا بار سنگين وي را از دوشش ، ناماليمات آزرده گشته بود نوازش ميدهد
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 با سختي آسانيي ": تكرار ميكند كه آري، ي تثبيت نتيجه و اطمينان دادن به قطعي بودن آنسپس برا
  . "هست 

خط مشي آينده را نيز بر همين اساس ، نكته جالب اين است كه بعد از نتيجه گرفتن اين فرمول كلي
  : گويد مي، تعيين ميفرمايد

  . "به كوشش پرداز ،  پس وقتي فراغت يافتي"
پس هر وقت فراغت يافتي خود را مجددا به ، ساني در شكم تعب و رنج قرار داده شده استيعني چون آ

  . زحمت بينداز و كوشش را از سر بگير
باالخص انسان است كه سختيها و گرفتاريها مقدمه كمالها و ، مربوط به موجودات زنده، اين خصوصيت
 آنان ميكاهد ولي موجودات زنده را تحريك جمادات را نابود ميسازد و از قدرت، ها ضربه. پيشرفتهاست

  . سازد كند و نيرومند مي مي
  . " بس زيادتها كه اندر نقصها است "

قرآن . اگر محنتها و رنجها نباشد بشر تباه ميگردد. مصيبتها و شدائد براي تكامل بشر ضرورت دارند
  : فرمايد كريم مي

  . )1(»لقد خلقنا االنسان في كبد « 
"  . " را در رنج و سختي آفرينش دادهايم  همانا انسان

  
شالق ، تضاد و كشمكش. آدمي بايد مشقتها تحمل كند و سختيها بكشد تا هستي اليق خود را بيابد

در جهان ، اين قانون. موجودات زنده با اين شالق راه خود را به سوي كمال ميپيمايند. تكامل است
  . حيوانات و باالخص انسان صادق است، نباتات

  
  

  : پاورقي
  .4 / بلد 1. 

فرماندار خويش در بصره ، هاي خود كه به عثمان بن حنيف  در يكي از نامه)ع(اميرالمؤمنين علي 
، در ناز و نعمت زيستن و از سختيها دوري گزيدن: د ميكنند كهاند اين قانون بيولوژيك را گوشز نوشته

آدمي را نيرومند و ، ايط دشوار و ناهموارزندگي كردن در شر، و بر عكس، موجب ضعف و ناتواني ميگردد
فرماندار خود ، اين پيشواي بزرگ در اين نامه. چابك ميسازد و جوهر هستي او را آبديده و توانا ميگرداند
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از نيروي ، آنگاه براي اينكه راه بهانه جوئي را ببندد توضيح ميدهد كه شرايط ناهموار و تغذيه ساده
درختان بياباني كه از مراقبت و رسيدگي مرتب باغبان . كاهد و قدرت را تضعيف نميكند نميانسان

درختان باغستانها كه دائما مراقبت ، بر عكس، چوب محكمتر و دوام بيشتري دارند، محروم ميباشند
  : نازك پوست تر و بي دوام ترند، شده اند و باغبان به آنها رسيدگي كرده است

  
و النباتات البدوية اقوي وقودا و ابطأ ، و الروائع الخضرش ارق جلودا،  البرية اصلب عودااال و ان الشجرش« 

  . )1(» خمودا 
  

  : خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد
  . )2(»و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابرين « 
و مردان صبور ، آزماييم ها مي گرسنگي و آفت در مالها و جانها و ميوه، رس حتما شما را با اندكي از ت"

  . "و با استقامت را مژده بده 
سودمند است و ، دهند كنند و ايستادگي نشان مي يعني بالها و گرفتاريها براي كساني كه مقاومت مي

  . ده دادلذا در چنين وضعي بايد به آنان مژ، آورد اثرات نيكي در آنان به وجود مي
  
  

  : پاورقي
1.    45. نامه،  نهج البالغه

2.    155 / بقره
شدائد و ، خدا براي تربيت و پرورش جان انسانها دو برنامه تشريعي و تكويني دارد و در هر برنامه

مصائب را در ، عبادات را فرض كرده و در برنامه تكويني، در برنامه تشريعي. سختيها را گنجانيده است
شدائدي است كه با تكليف ايجاد گرديده و ، نماز، انفاق، جهاد، حج، روزه. قرار داده استسر راه بشر 

) 1.(ستاصبر و استقامت در انجام آنها موجب تكميل نفوس و پرورش استعدادهاي عالي انساني 
شدائدي است كه در تكوين پديد آورده شده است و بطور قهري ، يانتلفات مالي و ج، ترس، گرسنگي

  . گيرد  را در بر ميانسان
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  بال براي اولياء 
از اين رو است كه وقتي خدا نسبت به بندهاي از بندگانش لطف مخصوصي دارد او را گرفتار سختيها 

  .  مبين همين اصل است" البالء للوالء "جمله معروف . ميكند
  :  آمده است كه)ع(در حديثي از امام باقر 

  . )2(» البالء كما يتعاهد الرجل اهله بالهدية من الغيبة ان اهللا عز و جل ليتعاهد المؤمن ب« 
 خدا از بنده مؤمنش تفقد ميكند و براي او بالها را اهداء مينمايد همانطوري كه مرد در سفر براي "

  . "خانواده خودش هديهاي ميفرستد 
  

  :  آمده است)ع(در حديث ديگر از حضرت امام صادق 
  . )3(» بالء غتا ان اهللا اذا احب عبدا غته بال« 

"  . "سازد  ور مي اي را دوست بدارد او را در دريايي شدائد غوطه  خدا زماني كه بنده
  

يعني همچون مربي شنا كه شاگرد تازه كار خود را وارد آب ميكند تا تالش كند و دست و پا بزند و در
  خدا هم بندگاني را كه ، نتيجه ورزيده شود و شناگري را ياد بگيرد

 

  
  : قيپاور

زيرا ،  اين مطلب با نفي حرج و دشواري در دين كه جزء مطالب مسلم و قطعي است منافات ندارد1. 
بلكه مقصود اين است كه در ، تمرين و تكليف وجود ندارد، مقصود از نفي حرج اين نيست كه در دين

  قوانين . ددستورهايي كه مانع پيشرفت انسان باشد و مزاحم فعاليت صحيح باشد وجود ندار، دين
  . ديني طوري وضع شده است كه نه دست و پاگير است و نه تنبل پرور

2.   . نقل از كافي، چاپ كمپاني، 56جزء اول ص ، 15ج ،  بحار االنوار
3.   . نقل از كافي، چاپ كمپاني، 55جزء اول ص ، 15ج ،  بحار االنوار

انسان اگر يك عمر درباره شنا . يسازدور م در بالها غوطه، دوست ميدارد و ميخواهد به كمال برساند
زماني شناگري را ميĤموزد كه عمال در آب قرار گيرد و ، تا در آب نرود شناگر نميشود، كتاب بخواند

  مبارزه با غرق شدن را تمرين كند و احيانا خود را با خطر غرق شدن در صورت دير جنبيدن مواجه 
بايد سختيها ببيند تا پخته و كامل ، روج از شدائد را ياد بگيردانسان بايد در دنيا شدائد ببيند تا خ. ببيند
  . گردد

براي آنكه پرواز كردن را به او ، آورد اش پر و بال در مي اند كه وقتي بچه درباره بعضي از پرندگان نوشته
بچه  ،سازد آورد و بر اوج فضا باال ميبرد و در وسط آسمان رها مي ياد بدهد او را از آشيانه بيرون مي

حيوان قهرا به تالش ميافتد و حركتهاي نامنظم كرده پر و بال ميزند تا وقتي كه خسته ميشود و نزديك 
او را ميگيرد و روي بال خود نگه ميدارد تا خستگيش رفع ، در اين وقت ما در مهربان، است سقوط كند
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وقتي وارد منزل او ،  به خانه يكي از مسلمانان دعوت شدند)صلي اهللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اكرم 
رسول اكرم در .  كرد و تخم مرغ نيفتاد يا افتاد و نشكستشدند مرغي را ديدند كه در باالي ديوار تخم

قسم به خدايي كه تو را به پيامبري برانگيخته ؟ آيا تعجب فرموديد: صاحب خانه گفت. شگفت شدند
گفتند كسي كه ، رسول اكرم برخاستند و از خانه آن مرد رفتند. است به من هرگز آسيبي نرسيده است

  . )1( خدا نيست مورد لطف، هرگز مصيبتي نبيند
  :  روايت شده است كه)ع(از حضرت صادق 

  
  . )2(» ثم االمثل فاالمثل ، ثم الذين يلونهم، ان اشد الناس بالء االنبياء« 
در درجه بعد كساني كه از حيث فضيلت بعد از ايشان قرار ،  پر گرفتاري ترين مردم انبياء هستند"

  . "ترتيب از باال به پايين و سپس هر كس كه با فضيلت تر است به ، دارند
  

بابي اختصاص يافته است به شدت ابتالء اميرالمؤمنين عليهالسالم و امامان از فرزندان ، در كتب حديث
  . او
  
  

  : پاورقي
1.   . نقل از كافي، چاپ كمپاني، 56جزء اول ص ، 15ج ،  بحار االنوار
2.   . ز كافينقل ا، چاپ كمپاني، 53جزء اول ص ، 15ج ،  بحار االنوار

آنچنانكه نعمتها و عافيتها براي گمراهان و ، بال از براي دوستان خدا لطفي است كه سيماي قهر دارد
و ، كساني كه مورد بي مهري پروردگار قرار ميگيرند ممكن است عذابهايي باشند اما به صورت نعمت

  . قهرهايي به قيافه لطف
  

  اثر تربيتي باليا 
  

بيدار سازنده و هوشيار ، سختي.  كننده فرد و هم بيدار كننده ملتهاستهم تربيت، سختي و گرفتاري
شدائد همچون صيقلي كه به آهن و فوالد . هاست كننده انسانهاي خفته و تحريك كننده عزمها و اراده

  زيرا ، تر ميكند هر چه بيشتر با روان آدمي تماس گيرد او را مصمم تر و فعال تر و برنده، ميدهند
 اين است كه در برابر سختي مقاومت كند و بطور خودآگاه و يا ناخودآگاه آماده مقابله با خاصيت حيات
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اكسير . جان و روان آدمي را عوض ميكند، خاصيت قلب ماهيت كردن دارد، سختي همچون كيميا
،  فروغنبوغ ميĤفرينند و از مواد افسرده و بي، اين دو. و آن ديگر بالء، عشق: حيات دو چيز است

  . آورند گوهرهايي تابناك و درخشان به وجود مي
  

  كه نامش برآمد به شيرين زباني   همه عمر تلخي كشيده است سعدي 
  

مردم راحت طلب ناز . ملتهايي كه در دامان سختيها و شدائد بسر ميبرند نيرومند و با اراده ميگردند
  . محكوم و بدبختند، پرورده

  
  هر ملتي به راحتي و عيش خو كنند   د ذليل اندر طبيعت است كه بايد شو

  
  : چه زيبا و عالي سروده است، مولوي در داستان زندان يوسف

  
  يوسف صديق را شد ميهمان   ياري مهربان ، آمد از آفاق

  بر وساده آشنايي متكي   كاشنا بودند وقت كودكي 
  گفت آن زنجير بود و ما اسد   ياد دادش جور اخوان و حسد 

  ما نداريم از قضاي حق گله   ر را از سلسله عار نبود شي
  بر همه زنجير سازان مير بود   شير را بر گردن از زنجير بود 

  گفت همچون در محاق و كاست ماه   گفت چون بودي تو در زندان و چاه 
  ؟ ني در آخر بدر گردد بر سماء  در محاق ار ماه تو گردد دو تا 

  نور چشم و دل شد و رفع گزند                          رچه دردانه به هارون كوفتندگ
  ها ساختند  پس زخاكش خوشه  گندمي را زير خاك انداختند 

  زا فقيمتش افزون و نان شد جان                            بار ديگر كوفتندش ز آسيا
  گشت عقل و جان و فهم سودمند                           باز نان را زير دندان كوفتند

  يعجب الزراع آمد بعد كشت   باز آن جان چونكه محو عشق گشت 
  

حالت حيواني را نقل ميكند كه هر چه او را چوب ميزنند فر به ، در جاي ديگر براي تفهيم اين حقيقت
  : گردد مي
  

  زفت و لمتر است ، كو به زخم چوب                     هست حيواني كه نامش اسغر است
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تا كه چوبش ميزني به  او ز زخم چوب فربه ميشود                          ميشود
  كوبه زخم رنج زفت است و سمين                         نفس مؤمن اسغري آمد يقين

  از همه خلق جهان افزونتر است                        زين سبب بر انبيا رنج و شكست
  كه نديدند آن بال قومي دگر                         تا زجانها جانشان شد زفت تر

  
تشبيه ميكند به داروهايي كه هنگام دباغي براي پاكيزه كردن ، سپس تأثير بال را در پاكيزه كردن روح

  : رود پوست بكار مي
  

  چون اديم طائفي خوش ميشود   پوست از دارو بالكش ميشود 
  گنده گشتي ناخوش و نا پاك بو   ورنه تلخ و تيز ماليدي در او 

  از رطوبتها شده زشت و گران   دمي را نيز چون آن پوست دان آ
  تا شود پاك و لطيف و بافره   تلخ و تيز و مالش بسيار ده 
  كه خدا رنجت دهد بي اختيار   ور نميتاني رضا ده اي عيار 

  علم او باالي تدبير شماست   كه بالي دوست تطهير شماست 
  

اين شاعر به زندان افتاد و در ، شاعري توانا است، تعلي بن الجهم از شعراي عهد متوكل عباسي اس
ه درباره اينكه و باالخر، فوائد زندان و پرورش دهندگي آن و افتخار آميز بودن آن براي احرار و آزادگان

چه فضيلتي و بوجود آورنده چه فضائلي است اشعاري بسيار عالي دارد و مسعودي در زندان رفتن نشانه 
  : كنيم كرده است و ما براي اهل ادب نقل مي نقل " مروج الذهب "
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  ؟ حبسي و اي مهند ال يغمد  قالوا حبست فقلت ليس بضائر 
  ؟ كبرا و اوباش السباع تردد  او ما رأيت الليث يألف غيلة 

  ال تصطلي ما لم تثرها االزند   و النار في احجارها مخبوءش 
   شنعاء نعم المنزل المستورد  و الحبس ما لم تغشه لدنية 

  ؟ رود گفتم كدام شمشير تيز است كه به زندان غالف نمي! ؟ گفتند به من كه زنداني شدي"
همه جا پرسه  گيرد و درندگان پست اي را مي بيني كه شير از روي بزرگي و بي اعتنائي گوشه آيا نمي

  ؟ زنند مي
مادام كه به خاطر ،  زندان.مگر آنگاه كه با آهن تصادم كند، آتش در دل سنگ پنهان است و نميجهد

   ."بسيار جاي خوبي است ، جرم و جنايت نباشد
  

  رضاء به قضاء 
آورد  با توجه به فوايد ارزنده بالهاست كه صفت رضا به قضاي الهي و خشنودي به آنچه خدا پيش مي

  . گردد ايجاد مي
  : سعدي ميگويد

  
  ت او در بالي او است كه راح، بال، عارف               كوتاه ديدگان همه راحت طلب كنند

  اين پنجروز عمر كه مرگ از قفاي اوست             بگذار هرچه داري و بگذر كه هيچ نيست
  گو غم مخور كه ملك ابد خونبهاي اوست               هر آدمي كه كشته شمشير عشق شد

  ت سعدي رضاي خود مطلب چون رضاي اوس             از دست دوست هر چه ستايي شكر بود
  

  : در برخي از دعاهاي ماثوره آمده است
  
  . »اللهم اني اسئلك صبر الشاكرين لك « 
  . " خدايا از تو ميخواهم كه صبر سپاسگزاران را به من عنايت كني "
  

دانند بالها تربيت  آنان كه مي. شيرين است، همچون شهد، آن صبر، صبر تلخ نيست، صبر سپاسگزاران
بلكه ، تنها در برابر آنها خشنودي دارند و با آغوش باز به استقبال آنها ميروندنه ، كننده روان آدمي است

آنان دريا و گرداب ايجاد ميكنند ، آفرينند اندازند و براي خود حادثه مي احيانا خود را در چنگ بال مي
  تا در آن شنا كنند و 
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  . خود را ورزيده سازند
  : يدگو مي، مولوي به دنبال اشعاري كه نقل كرديم

  
  خوش شود دارو چو صحت بين شود                      بال شيرين شود، چون صفا بيند

  پس بگويد اقتلوني يا ثقات   برد بيند خويش را در عين مات 
  

  : سعدي ميگويد
  آنكه او را غم جان است به دريا نرود   گوهر قيمتي از كام نهنگان آرند 

  

  نسبي است ، بال و نعمت
  

وقتي نعمت هستند كه انسان از آنها بهره برداري كند و با ، نبايد غفلت ورزيد كه مصائباز اين نكته 
اما اگر . صبر و استقامت و مواجهه با دشواريهايي كه مصائب توليد ميكنند روح خود را كمال بخشد

 او واقعا در اين صورت بال از براي، انسان در برابر سختيها فرار را انتخاب كند و ناله و شكوه سر دهد
  . بالست

و ممكن ، ممكن است مايه رقاء و سعادت باشد، حقيقت اين است كه نعمتهاي دنيا نيز مانند مصائب
چه بسا . بدبختي مطلق است و نه ثروت خوشبختي مطلق، نه فقر. است مايه بدبختي و بيچارگي گردد

كه مايه بدبختي و نكبت قرار و چه بسا ثروتهايي ، فقرهايي كه موجب تربيت و تكميل انسانها گرديده
به عياشي و ، برخي از افراد يا ملتها در هنگام امنيت و رفاه. امنيت و نا امني نيز چنين است. گرفته است

تن پروري ميافتند و بالنتيجه در پرتگاه خواري و ذلت سقوط ميكنند و بسياري ديگر از ملتها از شالق 
و ، عزت و ذلت، سالمت و بيماري. رسند  آقايي و عزت ميبدبختي و گرسنگي به جنبش در ميĤيند و به

هم ، نعمتها و همچنين شدائد و باليا. ساير مواهب و مصائب طبيعي نيز مشمول همين قانون است
و نيز ممكن است بال و بدبختي ، زيرا از هر يك از آنها ميتوان بهره برداري هاي عالي كرد، موهبت است
توان به  هم از راه فقر مي. هر يك از آنها مايه بيچارگي و تنزل گردندزيرا ممكن است ، شمرده شوند

  . و از هر دو راه نيز ممكن است آدمي به بدبختي برسد، سعادت رسيد و هم از راه ثروت
كه شاكر باشد يا ، بستگي دارد به نوع عكس العمل انسان در برابر آن نعمت، عليهذا نعمت بودن نعمت

بستگي دارد به نوع عكس العمل انسان در برابر آن كه صابر و ، بودن نقمتو همچنين نقمت ، كفور
  خويشتندار باشد يا سست عنصر و 
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يعني يك چيز براي يك نفر ، يابد وضع مختلفي مي، يك چيز نسبت به دو شخص، از اينرو. بي اراده
ال هر دو نسبي  نعمت و ب": اين است كه ميگوييم. يگر نقمتو همان چيز براي شخص د، نعمت است

  . "است 
اين امور از آن جهت بال . يعني آثار بد عمل انسان، چيزي را بايد بال ناميد كه عقوبت معنوي الهي باشد

و ثانيا مقدمه هيچ خير و هيچ ، و مصيبت واقعي اند كه اوال معلول اراده و اختيار خود انسان هستند
  : چنانكه در روايت آمده است، ان بال استمثال قساوت قلب و سنگدلي براي انس. كمالي نيستند

  
  . )1(» ما ضرب اهللا عبدا بعقوبة اشد من قسوش القلب « 
  . " خدا هيچ بندهاي را به هيچ عقوبتي معاقب نكرده است كه باالتر از سنگدلي باشد "
  

ند مرا  گفت كه چرا من اينهمه گناه ميكنم و خداو)ع(در قصص انبياء آمده كه مردي به شعيب پيغمبر 
مولوي اين داستان را چنين . جواب آمد كه تو گرفتار بدترين عقوبتها هستي و نميداني؟ عقوبت نميكند

  : ند كبيان مي
  كه خدا از من بسي ديده است عيب                        آن يكي ميگفت در عهد شعيب
  گيرد مرا  وز كرم يزدان نمي                        چند ديد از من گناه و جرمها

  در جواب او فصيح از راه غيب                        حقتعالي گفت در گوش شعيب
  وز كرم نگرفت در جرمم اله                         كه بگفتي چند كردم من گناه

  اي رها كرده ره و بگرفته تيه                       عكس ميگويي و مقلوب اي سفيه
  اي پا تا به سر  ر سالسل ماندهد                        چندت گيرم و تو بي خبرچند

  كرد سيماي درونت را تباه   زنگ تو بر توست اي ديگ سياه 
  جمع شد تا كور شد ز اسرارها   بر دلت زنگار بر زنگارها 

   
 ميكردي كه عقوبت كه خود احساس، اگر خداوند تو را به عقوبتي ظاهري، يعني تو بر عكس فكر ميكني

آنوقت ممكن بود عقوبت تو عقوبت نباشد ، ميگرفت و تو قابليت چنين نوع مجازاتي را ميداشتي، است
اما عقوبتي كه اكنون گرفتار آن . زيرا احيانا موجب تنبه و بيداري تو ميشود، بلكه لطف و رحمت باشد

  هستي كه 
  

  : پاورقي
  .  ارشاد القلوب ديلمي1. 

  . ت عقوبتي است كه صد در صد عقوبت استالزمه عمل توس
و در مورد همين آثار و نتايج و عقوبتهاست كه ، نكبتهاي واقعي همان نتايج و آثار اعمال انسان است
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  . )1(»و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون « 
  . " اين ستمها را خودشان به خودشان روا داشتند نه ما "
  

اميل نام ، كتاب جالبي است،  كه در فن تربيت كودك نوشته است" اميل "تابي دارد به نام روسو ك
اي است كه وي در كتاب خود او را تحت تربيت خود قرار ميدهد و به پرورش  كودك فرضي و افسانه

ال ايده روسو اين است كه اميل را در ح، در همه موارد. هاي جسمي و رواني او توجه ميكند همه جنبه
  . ممارست با طبيعت و پنجه در پنجه طبيعت و در دامن سختيها پرورش دهد

آنها را در ناز و نعمت پرورش ، آنهايي هستند كه والدين آنها، وي معتقد است كه بدبخت ترين كودكان
اين گونه . ميدهند و نميگذارند سردي و گرمي دنيا را بچشند و پستي و بلندي جهان را لمس كنند

همچون ساق نازك يك درخت ، ر مقابل سختيها حساس ميشوند و در مقابل لذتها بي تفاوتكودكان د
كوچك در مقابل هر نسيمي ميلرزند و كوچك ترين حادثه سوئي آنان را ناراحت ميكند تا جايي كه يك 

د هر چه موجبات لذت به آنها داده شو، و از آن طرف، اندازد آنان را به فكر خودكشي مي، حادثه كوچك
گرسنگي ، اينگونه انسانها هرگز طعم نعمتها را درك نميكنند. آيند و نشاط پيدا نميكنند به هيجان نمي

بهترين غذاها براي ايشان كم ارجتر و كم لذت تر از نان جويني است ، نچشيده اند تا مزه غذا را بفهمند
  . كه يك بچه دهاتي ميخورد

او پول توجيبي . دكشي او اين بود كه اشراف زاده بوديكي از علل خو؟ صادق هدايت چرا خودكشي كرد
جهان را مانند ، بهره بود او از موهبت ايمان بي. بيش از حد كفايت داشت اما فكر صحيح و منظم نداشت

لذتهايي كه او ميشناخت و با آنها آشنا بود كثيف ترين لذتها . خود بوالهوس و گزافه كار و ابله ميدانست
ارزش انتظار آنها را داشته ، لذتها ديگر چيز جالبي باقي نمانده بود كه هستي و زندگيو از آن نوع ، بود

بسيار كسان ديگر مانند او فكر منظم نداشته و از موهبت . لذت ببرد، او ديگر نميتوانست از جهان. باشد
  اما مانند او سير و اشراف زاده ، اند ايمان هم بي بهره بوده

  
  

  : پاورقي
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  . اند لهذا دست به خودكشي نزده، اند و حيات و زندگي هنوز براي آنها جالب بوده است نبوده
ناز پروردگي ، امثال هدايت اگر از دنيا شكايت ميكنند و دنيا را زشت ميبينند غير از اين راهي ندارند

اگر صادق هدايت را . آنها نميتوانند طعم مطبوع مواهب الهي را احساس كنند. آنها چنين ايجاب ميكند
چشاندند و عند  پشت گاو و خيش ميانداختند و طعم گرسنگي و برهنگي را به او مي، در دهي ميبردند
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غالم كه دريا . آقايي با غالمش به كشتي نشست: ميگويد،  داستاني آورده" گلستان "سعدي در باب اول 
. ، بطوري كه اضطراب او ساكنين كشتي را ناراحت ساخته بود وحشت كرد و بيقراري مينمودنديد

غالم كه خود را . دستور داد غالم را به دريا افكندند، اين را من ميدانم، گفت چاره حكيمي در آنجا بود
در ميان امواج خروشان و بيرحم دريا مواجه با مرگ ميديد سخت تالش ميكرد كه خود را به كشتي 

حكيم ، همينكه نزديك شد غرق شود، پس از مقداري تالش بيفايده. رساند و از غرق شدن نجات دهد
، رمز آن را جويا شدند. غالم پس از اين ماجرا آرام گرفت و ديگر دم نزد. تش دهنددستور داد كه نجا

  . الزم بود در دريا بيفتد تا قدر كشتي را بداند: حكيم گفت
تا كسي پايين دره نباشد عظمت كوه را . شرط استفاده كردن از لذتها آشنا شدن با رنجها است، آري

ي ايماني در رفه زيادتر است يكي از اين است كه معموال باينكه خودكشي در طبقات م. درك نميكند
  لذت حيات و ارزش زندگي را درك ، ، و ديگر از اين است كه طبقه مرفهطبقه مرفه بيشتر است

لذت و رفاه بيش از . فهمند معني حيات و زندگي را نمي، كنند زيبايي عالم را احساس نمي، نميكنند
چنين انساني بر سر . آورد به صورت يك موجود كرخ و ابله در ميانسان را بي حس كرده و ، اندازه

  از يك طرف حاصل ،  در دنياي غرب" فلسفه پوچي ". كند موضوعات كوچكي خودكشي مي
بر سر سفره شرق نشسته ، غرب. و از طرف ديگر محصول رفاه بيش از اندازه، از دست دادن ايمان است

  ؟ وچي و نيهيليسم نزندچرا دم از پ، است و خون شرق را ميمكد
 چه نوع " حساسيت "گذارند بايد بدانند كه اين  كساني كه خودكشي را به حساب حساسيت مي

  ، حساسيت آنها حساسيت ذوق و ادراك نيست؟ حساسيتي است
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، كنند كه ديگران درك نميكنند به اين معني نيست كه فهم لطيف تري دارند و چيزهايي را درك مي
بي احساس و كرخ و در مقابل سختيها ،  اين معني است كه در مقابل زيباييهاي جهانحساسيت آنها به

ننگ ، چنين آدمهايي بايد هم خودكشي كنند و چه بهتر كه خودكشي كنند. زود رنج و كم مقاومت اند
  . بشرند و بهتر كه اجتماع بشر از لوث وجودشان پاك گردد

هر گونه وسيله . شتم از خوشبخت ترين انسانها استزماني با شخصي آشنايي دوري داشتم و ميپندا
سخن از . همه را داشت، شهرت، پست و مقام، پول و ثروت. مادي زندگي به نسبت براي وي فراهم بود

؟ چرا: پرسيدم. خواهم كه فرزند داشته باشم خو استم و نمي من نمي: گفت، فرزند داشتن به ميان آمد
؟ چرا اسباب رنج يك موجود ديگر را فراهم كنم، م كافي استمن كه خودم در اين دنيا آمد: گفت

اما بعد كه اندكي بيشتر با روح او آشنا ، ابتدا تعجب كردم؟ ام او هم بكشد رنجهايي را كه من كشيده
معموال كساني . وي در اينهمه ناز و نعمت جز رنج نميبيند، شدم، فهميدم كه اين بيچاره راست ميگويد

  . برند اند بيش از همه رنج مي همه رنجها را از خود دور كردهپنداريم  را كه مي
نعمتهايي هستند ، مصائب و بالها نعمتهاي بزرگي هستند كه بايد در برابر آنها سپاسگزار خدا بود، آري

از اين قهرها . ظهور ميكنند، همچنانكه گاهي قهرهايي به صورت لطف، اند كه در صورت قهر تجلي كرده
و نقمت بودن ، اما به هر حال بايد متوجه بود كه نعمت بودن نعمت. ايد سپاسگزار بودبه نوبه خود ب

ما ميتوانيم همه نقمتها را تبديل به . بستگي دارد به طرز واكنش و عكس العمل ما در برابر آن، نقمت
تبديل و هم ميتوانيم همه نعمتها را ، نعمت كنيم تا چه رسد به آنچه در لباس نعمت نيز ظهور ميكند

  . رسد تا چه رسد به آنچه در لباس بال و مصيبت براي ما مي، به بال و مصيبت كنيم
  

  مجموعه اضداد 
  

فرمول ، از بحثهايي كه در اين بخش داشتيم به اين نتيجه دست يافتيم كه فرمول اصلي آفرينش جهان
سالمتي و ، بقا و فنا ،حيات و موت، هستي و نيستي.  دنيا جز مجموعه اي از اضداد نيستتضاد است و

  : به قول سعدي. و باالخره خوشبختي و بدبختي در اين جهان توأمند، پيري و جواني، بيماري
  . " گنج و مار و گل و خار و غم و شادي بهمند "

  : گويد مولوي مي
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  مغز تازه شد چو بخراشيد پوست                   گنج آمد كه رحمتها در او است، رنج
  صبر كردن بر غم و سستي و درد   ضع تاريك و سرد اي برادر مو

  كان بلنديها همه در پستي است   چشمه حيوان و جام مستي است 
  در بهار است آن خزان مگريز از آن   آن بهاران مضمر است اندر خزان 
  ميطلب در مرگ خود عمر دراز   همره غم باش و با وحشت بساز 

  
اگر تضاد نميبود هرگز تنوع و تكامل . ناشي از تضاد است، املتغيير پذيري ماده جهان و پديد آمدن تك

  . شد داد و عالم هر لحظه نقشي تازه بازي نميكرد و نقوشي جديد بر صفحه گيتي آشكار نمي رخ نمي
، قابليت ماده از براي پذيرش صورتهاي گوناگون: رنگ فلسفي بدهيم بايد بگوييم، اگر بخواهيم به مسأله

هم عامل از بين بردن است و هم ، هم عامل تخريب است و هم عامل ساختن، ديگرو تضاد صور با يك
  اي  اي كهنه و آوردن نقشه بردن صورتها و نقشه، تخريب گذشته و ساختن آينده، عامل ايجاد كردن

تشكل ، شد زيرا اگر چيزي منهدم نمي، هم انهدام و ويراني معلول تضاد است و هم تنوع و تكامل. تازه
تا اجزاء و عناصر با يكديگر نجنگند و در يكديگر . جزاء با يكديگر و تركيب و تكامل مفهوم نداشتتازه ا

منشأ ، تضاد": پس صحيح است كه بگوييم. شود مزاج متوسط و تركيب جديد پيدا نمي، اثر نكنند
 كه درباره  ما در بخش اول اين كتاب آنجا."خيرات و قائمه جهان است و نظام عالم بر آن استوار است 

 نقل " اسفار "سخن پر مغز صدرالمتألهين را از جلد دوم ، ماهيت عدل بحث ميكرديم كه چيست
ها و صورتها وجود دارد و همان اقتضاهاي متضاد ايجاب ميكند كه  كرديم كه چگونه دو اقتضاء در ماده
  : كنيم اكنون سخن ديگري از مشار اليه نقل مي. نقشها دائما تغيير كنند و عوض شوند
  : )1(صدرالمتألهين در جاي ديگر ميگويد 

  
  . لوال التضاد ما صح دوام الفيض عن المبدأ الجواد

  . "گرفت   اگر تضاد نميبود ادامه فيض از خداي بخشنده صورت نمي"
  

قيچي كردنها و دوختنهاست و اين الزمه ، بريدنها و پيوند زدنها، مملو از قطعها و وصلها، جهان طبيعت
  ماده جهان همچون . ان مخصوص اين عالم استساختم

  
  

  : پاورقي
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اگر . كند رهين جريان و گردش آن است سرمايه اي است كه در گردش است و سودهايي كه توليد مي
 هاي راكد ميشد كه نه سودي توليد ميكند و نه زياني ببار مي مانند سرمايه، ثابت و ال يتغير بود، جهان
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، آورد و گاهي زيان ميبرد گاهي سود مي، سرمايه اي معين و مخصوص كه در يك بازار به جريان ميافتد
ها حتما زاينده و  ها را در نظر بگيريم ديگر زياني وجود ندارد و جريان سرمايه اما اگر مجموع سرمايه

  . فزاينده است
يله فرمول قابليت ماده و تضاد صور انجام در نظام جهان نيز بكار افتادن همه مواد جهان كه به وس

 " مسأله تضاد "، در منطق ديالكتيك. ميگيرد قطعا سودآور است و جهان را به سوي كمال سوق ميدهد
  ولي خيلي قبل از . با اهميت فوق العاده تلقي شده و مبناي جهان بيني ديالكتيكي قرار گرفته است

به اصل تضاد توجه كرده و نكات جالبي در اين زمينه بيان ، فالسفه و عرفاي اسالم، ظهور اين فلسفه
و حتي از بعضي از منقوالت حكمت يونان بدست ميĤيد كه توجه به اين اصل در ميان فالسفه ، كرده اند

  . يونان نيز سابقه داشته است
يلي براي  را به عنوان دل" اصل تضاد " از سقراط نقل ميكند كه وي )1( " الجواهر "طنطاوي در تفسير 

  . برده است اثبات زندگي پس از مرگ بكار مي
وي در لحظات آخر زندگي براي اثبات ، زماني كه ميخواستند سقراط را اعدام كنند: نويسد طنطاوي مي

  : اينكه پس از مرگ زندگي ديگري وجود دارد چنين استدالل كرد
  
، تمگريسعدالت از ، زيبايي از زشتي:  ما مينگريم كه در جهان همواره ضدها از يكديگر متولد ميشوند"

 هر چيزي از ضد خودش پديد مي.. .نيرومندي از ناتواني و بالعكس، خواب از بيداري، بيداري از خواب
مرگ و زندگي و نيستي و هستي نيز مشمول همين قاعده كلي خواهند بود و به اين دليل بايد از . ..آيد

  . "ردد  ده عمومي طبيعت نقض ميگيك زندگي ديگر بوجود آيد و اال قاع، مرگ
  

  : گويد مي، مولوي درباره پرورش اضداد در شكم يكديگر
  اي نهاده هوشها در بيهشي   با خود آمد گفت اي بحر خوشي 

  اي  بستهاي در بيدلي دلداده  بنهادهاي بيداري اي ، خواب در
  
  

  : پاورقي
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   اندر غل فقر طوق دولت بندي  منعمي پنهان كني در ذل فقر 
  مندمج ، اندر آب سوزان، آتش  پنهان مندرج ، اندر ضد، ضد

  دخلها رويان شده از بذل و خرج   روضهاي در آتش نمرود درج 
  السماح يا اولي النعما رباح   تا به گفته مصطفي شاه نجاح 
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  انما الخيرات نعم المرتبط   ما نقص مال من الصدقات قط 
  زندگي جاودان در زير مرگ   گ ميوه شيرين نهان در شاخ و بر

*  
  فخرها اندر ميان ننگها است   در تك دريا گهر با سنگها است 

 *  
  آتشي يا خاك يا بادي بدي   و از آن روزي كه در هست آمدي ت

  هستي ديگر بجاي او نشاند   هستي اول نماند ، از مبدل
  بعد يكديگر دوم به ز ابتدا   همچنين تا صد هزاران هستها 

*  
  ذره ذره همچو دين با كافري   ان جنگ است چون كل بنگري اين جه

  و آن دگر سوي يمين اندر طلب   آن يكي ذره همي پرد به چپ 
  در ميان جزوها حربي است هول   جنگ قول ، جنگ طبعي، جنگ فعلي

  در عناصر در نگر تا حل شود   اين جهان زين جنگ قائم ميبود 
  كه بر ايشان سقف دنيا مستوي است                      چار عنصر چار استون قوي است

  استن آب اشكننده هر شرر   هر ستوني اشكننده آن دگر 
  ال جرم جنگي شد اندر ضر و سود   پس بناي خلق بر اضداد بود 
  هر يكي با هم مخالف در اثر   هست احوالت خالف يكديگر 
  هر يكي با ديگران در جنگ و كين   فوج لشكرهاي احوالت ببين 

  
  : گويد  مي" المهزلة " در كتاب " علي الوردي "بنا به نقل ، بن خلدونا

  
  . " ان التنازع عنصر اساسي من عناصر الطبيعة البشرية "
  . "يك پايه اساسي زندگي انسانها و يك عنصر اصلي در سرشت بشر است ،  كشمكش"
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نظر خاصي درباره اضداد دارد هگل فيلسوف معروف آلماني كه قبال نيز قسمتي از سخنش را نقل كرديم 
  : گويد وي مي.  معروف است و بطور افراط مورد استناد متفلسفان است" ديالكتيك هگل "كه به 

  
، به شدت به سوي ضد خود كشيده ميشود،  هر حالي از فكر و يا از اشياء و هر تصور و وضعي در عالم"

هر وضع و اثري مستلزم يك نقيض و . ..بعد با آن متحد شده يك كل برتر و معقدتر تشكيل ميدهد
  . )1( "دي است كه تطور بايد آن دو را آشتي داده به وحدت مبدل سازد ض
  

هاي خويش به قانون تضاد اشاره فرموده  اميرالمؤمنين علي عليه السالم در مواردي متعدد از خطبه
  : فرمايد  مي184در خطبه . است

  
و بمقارنته بين االشياء ،  بمضادته بين االشياء عرف ان ال ضد لهبتشعيره المشاعر عرف ان ال مشعر له و« 

  مؤلف بين ، و الحرور بالصرد، و الجمود بالبلل، ، و الوضوح بالبهمةضاد النور بالظلمة. عرف ان ال قرين له
  . »مفرق بين متدانياتها ، مقرب بين متباعداتها، مقارن بين متبايناتها، متعادياتها

  
 استفاده " او مانند هيچ چيز ديگر نيست "از اين اصل كه ، ام بزرگوار درباره معرفت خدادر اينجا اين ام

  . كرده و مقايسهاي منفي بين خدا و جهان بعمل آورده است
  : ها اين است ترجمه و معني جمله

  
عضوها و ، توان فهميد كه او خود  از اينكه خدا جهازهاي حس و شعور را پديد آورده است مي"

محل و آلت قرار داده ، اينكه براي شعور و ادراك مخلوقات: به عبارت ديگر. ايي اينچنين نداردجهازه
از تضادي كه بين موجودات برقرار . دليل است كه شعور و ادراك خود او به وسيله آلت و محل نيست

رده است از مقارنه اي كه بين ايشان ايجاد ك. باشد شود كه براي او ضدي نمي كرده است دانسته مي
گرما و سرما تضاد ، خشكي و نم، وضوح و ابهام، ميان نور و ظلمت. شناخته ميشود كه وي قريني ندارد

، ها را به هم پيوند كرده است الفت انداخته و بيگانه، بين طبيعتهاي دشمن و متضاد.  ساخته استبرقرار
  . " و نزديكها را از يكديگر دور ساخته است، دورها را با يكديگر نزديك

  
  

پ  : اورقي
   249ص ، ترجمه دكتر زرياب خويي،  ويل دورانت" تاريخ فلسفه " 1. 

  : فرمايد درباره آفرينش آدم مي،  نهج البالغه1در خطبه 
  . "» و االخالط المتباينة ، و االضداد المتعادية، و االشباه المؤتلفة، معجونا بطبيعة االلوان المختلفة « "
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 پس از بيان اين كه خدا گل آدم را از قسمتهاي متفاوتي از زمين سرشت و )ع( در اينجا اميرالمؤمنين
  : فرمايد در توصيف انسان ساخته شده مي، سپس در او روح دميد

  
در او اجزاء همسان و متشابه بكار رفته و هم اشياء ناهمسان و ،  با سرشتهاي گوناگون عجين شده"

  . "متضاد 
  

  مبناي فلسفي تضاد 
  

حتما بايد تضاد حكومت كند، زيرا چنانكه حكما گفتهاند ، مقوم آن است،  كه حركت و جنبشدر جهاني
تكاپو و تالش است و تالش وقتي محقق ، حركت، )1( " حركت بدون وجود معاوق ممكن نيست "

  . ميشود كه اصطكاك و تصادم وجود داشته باشد
وقتي جسم به سوي محل . ن نيستهيچ حركت طبيعي بدون قسر ممك: به بياني ديگر ميتوان گفت

اما زماني كه جسم در محل ، طبيعي خود حركت ميكند كه در غير محل طبيعي خودش قرار بگيرد
انسان نيز وقتي به سوي كمال ميشتابد كه فاقد آن . طبيعي خود باشد ساكن و بي حركت خواهد بود

زماني تحقق ميپذيرد كه فقدان و و مطلوب داشتن ، همواره سعادت انسان در مطلوب داشتن است. باشد
  . )2(محروميت در كار باشد 

تا آنجا كه به اصل حركت و اصل تضاد و اصل پيوستگي اجزاء طبيعت متكي است ، منطق ديالكتيك
آنچه راه ما را از آنها . اين اصول از دورترين ايام مورد توجه حكماي الهي بوده است. مورد قبول ما است

  شود چيزهاي ديگر  قت هسته اصلي تفكر ديالكتيكي از هگل به بعد شمرده ميكند و در حقي جدا مي
  از آن جمله اينكه ، است

  : پاورقي
فصل ، مرحله هشتم،  امور عامه" اسفار "ايضا . فصل نهم، مقاله چهارم،  فن اول" شفا " طبيعيات 1. 

  . چهاردهم
 مقاالت و "ته مرتضي مطهري در نشريه  نوش" اصل تضاد در فلسفه اسالمي " رجوع شود به مقاله 2. 

 "اين مقاله در جلد اول كتاب [،  از انتشارات دانشكده الهيات و معارف اسالمي1 شماره "بررسيها 
  . ] نيز به چاپ رسيده است"مقاالت فلسفي 

قوانين حركت و تضاد و تأثير . انديشه نيز مانند ماده تحت تأثير قانون حركت و تضاد و غيره است
و اما آنجا كه ميخواهند ، تا آنجا كه به طبيعت مربوط است صحيح است و اصولي فلسفي است، ابلمتق

معرفت و شناخت را تابع اين قوانين قرار دهند و از آن جهت است كه آن را منطق ميخوانند غير قابل 
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   نتيجه آلي -خالصه 
  

اي  مسأله مرگ را به مالحظه.  در اينجا به پايان ميرسد" شرور از نظر عدل الهي "ه بحث ما دربار
اينجا الزم ميدانيم خالصه و اصول كلي را كه تا اينجا . اي متعرض ميشويم در بخش جداگانه، خاص

  : براي يادآوري بازگو نماييم،  گفته شد4گفته شد عالوه بر آنچه در پايان بخش 
حكيم بودن . درباره خداوند و درباره انسان به دو گونه صادق است، ني حكيم بودنيع،  صفت حكمت1. 

ترين و فاضل ترين  انسان به معني اين است كه در هر كاري غايتي معقول دارد و در كارهاي خود عالي
طالق غني علي اال، اما خداوند. ها را براي رسيدن به آن هدفها انتخاب ميكند و بهترين وسيله، هدفها را

، شود كه او فاقد باشد تا بخواهد آن را جستجو كند كمالي فرض نمي، كند غايتي را جستجو نمي، است
حكيم بودن او به معني اين است كه موجودات را به كماالت اليقشان تا هر حدي كه براي آنها ممكن 

  تكميل و سوق دادن كار او ايجاد است كه به كمال وجود رساندن است و يا تدبير و ، رساند باشد مي
  . اشياء به سوي كماالت ثانويه آنهاست كه نوعي ديگر از رساندن اشياء به كماالت آنهاست

بعضي از پرسشها و ايرادها و اشكالها از قياس گرفتن غلط حكيم بودن خداوند به حكيم بودن انسان پيدا 
پرسش كننده در ذهن خود ؟ غالبا آنگاه كه پرسش ميشود فالن چيز چرا به وجود آمده است. ميشود

غافل از اينكه اگر ما براي ؟ مسأله را اينچنين طرح كرده كه خداوند چه هدفي از اين كار داشته است
، معنيش اين است كه خداوند نيز هدف قائل بشويم، هدف قائل هستيم، آنچنان كه براي انسان، خدا

  . و به خود تكامل ميبخشد، مانند انسان در كارهاي خود كمبودهاي خود را جبران ميكند
  
  

  : پاورقي
 قيام و انقالب " و به رساله " اصول فلسفه و روش رئاليسم " رجوع شود به جلد اول و دوم و چهارم 1. 

  .  تأليف مرتضي مطهري" از ديدگاه فلسفه تاريخ )ع(مهدي 
و ،  دارد نه ذاتشاگر از اول توجه داشته باشد كه حكيم بودن خدا به معني اين است كه فعلش غايت

و حكيم بودن خداوند به اين است كه ، حكمت هر مخلوقي غايتي است نهفته در نهاد آن مخلوق
  . دارد پيشاپيش پاسخ خود را دريافت مي، مخلوقات را به سوي غايات طبيعي آنها سوق ميدهد

، عني تقدم و تأخري، نظام خاص دارد، يعني فيض هستي كه سراسر جهان را در بر گرفته،  فيض الهي2. 
، غير قابل تخلف است، ، ميان آنها حكمفرماست و اين نظامو عليت و معلوليت، و سببيت و مسببيت

سير . يعني براي هيچ موجودي امكان تخلف و تجافي از مرتبه خود و اشغال مرتبه ديگر وجود ندارد
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مقايسه ، ريشه ديگر اشتباهات در اين زمينه. ست نه اتفاقيضروري ا،  صنع خدا كلي است نه جزئي3. 
، صنع خدا با صنع انسان از اين نظر است كه پنداشته ميشود ممكن است صنع الهي مانند صنع انسان

  . جزئي و اتفاقي باشد
انسان به حكم اينكه مخلوقي از مخلوقات و جزء نظام است و اراده اش بازيچه علل جزئي و اتفاقي است 

يك مقدار ، صميم ميگيرد در زمان معين و مكان معين و البته تحت شرايط معين مثال خانهاي بسازدت
آورد و با يك  آجر و سيمان و آهن و خاك و گچ و آهك كه هيچ پيوند طبيعي با يكديگر ندارند گرد مي

  . سازد سلسله پيوندهاي مصنوعي آنها را با يكديگر به شكل خاص مربوط ميكند و خانه مي
آيا صنع متقن الهي از نوع پيوند مصنوعي و عاريتي برقرار كردن ميان چند امر بيگانه ؟ خداوند چطور

  ؟ است
در خور مخلوقي مانند انسان است كه اوال جزئي از نظام موجود و ، ايجاد پيوندهاي مصنوعي و عاريتي

وا و نيروها و خاصيتهاي و ثانيا در محدودهاي معين ميخواهد از ق، محكوم قوانين موجود آن است
  مثال حفاظت خود از گرما (و ثالثا اراده اش بازيچه علل جزئي است ، موجود اشياء بهره گيري كند

يعني هيچ چيز ،  و رابعا فاعليتش در حد فاعليت حركت است نه فاعليت ايجادي)و سرما به وسيله خانه
اما ، به يكديگر مربوط ميكند، ا به جا كردنبلكه موجودات را از راه حركت دادن و ج، را ايجاد نميكند

  آفريننده اشياء با همه قوا و نيروها و ، خداوند فاعل ايجادي است
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  . كنند خاصيتهاست و آن قوا و نيروها و خاصيتها بطور يكسان در همه موارد عمل مي
قرار كردن نوعي رابطه با بر، اما انسان از آب و آتش و برق موجود. آفريند برق را مي، آب، مثال خدا آتش

دهد كه در يك لحظه و يك  انسان اين پيوند مصنوعي را طوري ترتيب مي. مصنوعي بهره گيري ميكند
اي ديگر كه   و در لحظه)مثال كليد برق را ميزند(كند  مورد كه برايش مفيد است از آن استفاده مي

خالق و آفريننده ،  ولي خداوند)يكندمثال برق را خاموش م(كند  برايش مفيد نيست از آن استفاده نمي
الزمه . الزمه وجود آتش اين است كه گرم كند يا بسوزاند. شان اين امور است با همه خاصيتها و اثرها

خدا آتش يا برق را براي شخص خاص نيافريده و . برق اين است كه روشنايي دهد يا حركت ايجاد كند
خدا آتش را خلق كرده كه . اش را نسوزاند ا گرم كند اما جامهكه مثال كلبه او ر، معني ندارد آفريده باشد
در كليتش در نظام هستي بايد در نظر ، پس آتش را از نظر حكمت بالغه الهيه. خاصيتش احراق است

نه در جزئيتش كه خانه چه كسي را ؟ گرفت كه وجودش در كل عالم مفيد و الزم است يا زائد و مضر
  .  حريق به وجود آوردگرم كرد و در انبار چه كسي

بايد بدانيم كه ، غايت فعل باري گرفت نه غايت ذات باري، عالوه بر اينكه بايد غايات را، به عبارت ديگر
  . و غايات ضروري است نه اتفاقي، غايات كليه است نه غايات جزئيه، غايات افعال باري

عدم . ، قابليت قابل هم شرط استنيستكافي ، تام الفاعليه بودن خداوند،  براي وجود يافتن يك چيز4. 
شروري كه از نوع . قابليت قابلها منشأ بي نصيب ماندن برخي موجودات از برخي مواهب است

از آن جهت كه به ذات اقدس الهي ، جهلها، ضعفها، يعني عجزها، يستيهاست كه قبال به آنها اشاره شدن
يعني جنبههاي جزئي و ،  به بشر مربوط استنه از آن جهت كه(يعني از نظر كليت نظام ، مربوط است
  .  ناشي از نقصان قابليتهاست)اتفاقي نظام

از ، واجب من جميع الجهات و الحيثيات است،  خداوند متعال همانطور كه واجب الوجود بالذات است5. 
د محال است كه موجودي امكان وجود يا امكان كمال وجو. اين رو واجب االفاضه و واجب الوجود است

آنچه به نظر ميرسد كه در مواردي يك . پيدا كند و از طرف خداوند افاضه فيض و اعطاء وجود نشود
نه امكان به حسب علل جزئي و اتفاقي است ، موجود قابليت يك كمالي را دارد و از آن بي نصيب است

  . امكان به حسب علل كلي و ضروري
6.   . در اشياء ديگرند و از آن جهت شرند كه منشأ عدمنديا اعدامند و يا وجوداتي كه منشأ عدم ،  شرور
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7.   . در وجود اضافي و نسبي آنهاست نه در وجود في نفسه شان،  شريت شرور نوع دوم
وجود حقيقي است نه وجود ،  آنچه واقعا وجود دارد و جعل و خلق و عليت به آن تعلق ميگيرد8. 

  . اضافي
9.   .  و بالعرضند نه مجعول بالذاتمطلقا مجعول و مخلوق بالتبع،  شرور

توهم محض و ، حذف بعضي از اجزاء جهان و ابقاء بعضي،  جهان يك واحد تجزيه ناپذير است10. 
  . بازيگري خيال است

و وجودهاي ، عدمها از وجودها، اند به هم آميخته، دو صف و دو رده جدا نيستند،  شرور و خيرات11. 
  . ذيرنداضافي از وجودهاي حقيقي تفكيك ناپ

وجودهاي ، و وجودهاي اضافي از وجودهاي حقيقي تفكيك ناپذيرند،  نه تنها عدمها از وجودها12. 
  . پيوسته و جدا ناشدني هستند، حقيقي نيز به حكم اصل تجزيه ناپذيري جهان

، حكمي دارند و به اعتبار جزء بودن و عضويت در يك اندام،  موجودات به اعتبار انفراد و استقالل13. 
  . حكمي ديگر

اعتباري و انتزاعي ، وجود انفرادي و مستقل،  آنجا كه اصل پيوستگي و انداموارگي حكمفرماست14. 
  . است

15.   . خير و زيبايي معني نداشت،  اگر شر و زشتي نبود
  .  شرور و زشتيها نمايانگر خيرات و زيبائيهاست16. 

17.   . تمادر خوشبختيهاس، و مصائب، منبع خيرات،  شرور
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   مرگ و ميرها : ٦بخش
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  پديده مرگ 
  

آدمي از . هايي كه همواره بشر را رنج داده است انديشه مرگ و پايان يافتن زندگي است يكي از انديشه
آيا ؟ منظور از اين ساختن و خراب كردن چيست؟ ميريم ايم و چرا مي پرسد چرا به دنيا آمده خود مي

  ؟ اين كار لغو و بيهوده نيست
  : به خيام استمنسوب 

  
  بشكستن آن روا نميدارد مست   تركيب پيالهاي كه در هم پيوست 

  ؟ از بهر چه ساخت وز براي چه شكست                  چندين قد سرو نازنين و سر و دست
*  

  زندش  صد بوسه ز مهر بر جبين مي  جامي است كه عقل آفرين ميزندش 
  زندش   باز بر زمين ميسازد و مي  اين كوزه گرد هر چنين جام لطيف 

*  
  ؟ از بهر چه افكند و را در كم و كاست  دارنده كه تركيب طبايع آراست 

  ؟ عيب كه راست، ور نيك نيامد اين صور                ؟شكستن از بهر چه بود، گر نيك آمد
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 هدف و حيات و هستي را بي، فالسفه بدبين. ناراحتي از مرگ يكي از علل پيدايش بدبيني فلسفي است
آنان را دچار سرگشتگي و حيرت ساخته و ، اين تصور. بيهوده و عاري از هر گونه حكمت تصور ميكنند

انديشند اگر بنابر رفتن و مردن است  با خود مي، احيانا فكر خودكشي را به آنها القاء كرده و ميكند
ما ساخته هست كه نگذاريم اين حاال كه بدون اختيار آمدهايم اين اندازه الاقل از ، آمديم نميبايست مي

  . پايان دادن به بيهودگي خود عملي خردمندانه است، بيهودگي ادامه يابد
  : و نيز منسوب به خيام است

  
  ور نيز شدن به من بدي كي شدمي   گر آمدنم به خود بدي نامدمي 

  نه آمدمي نه شدمي نه بدمي   به زآن نبدي كه اندرين دير خراب 
*  

  ان ججز خوردن غصه نيست تا كندن    اين شورستان چون حاصل آدمي در
  هان جآسوده كسي كه خود نيامد به و  خرم دل آنكه زين جهان زود برفت 

*  
  هم رشته خويش را سري يافتمي   بر شاخ اميد اگر بري يافتمي 

  اي كاش سوي عدم رهي يافتمي   تا چند به تنگناي زندان وجود 
  

  نگراني از مرگ 
  

الزم ، له مرگ و اشكالي را كه از اين ناحيه بر نظامات جهان ايراد ميگردد بررسي كنيمپيش از اينكه مسأ
حيوانات درباره . مخصوص انسان است، است به اين نكته توجه كنيم كه ترس از مرگ و نگراني از آن

. آنچه در حيوانات وجود دارد غريزه فرار از خطر و ميل به حفظ حيات حاضر است. فكر نميكنند، مرگ
ن، ي در انسان، عالوه بر ايات است، وليمطلق حالزمه ، البته ميل به بقاء به معناي حفظ حيات موجود

دان ماندن ي خلود و جاويگر در انسان آرزويبه عبارت د. ز وجود داردينده نينده و بقاء در آيتوجه به آ
دان ماندن، فرع بر ي جاويونده، و آرزيآرزو فرع بر تصور آ. ن آرزو مخصوص انسان استيوجود دارد و ا

هذا ترس و خوف يعل.  از مختصات انسان استيشه و تصورين انديت است و چنيشه و تصور ابدياند
  انسان از مرگ كه همواره
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انديشه او را به خود مشغول ميدارد چيزي جدا از غريزه فرار از خطر است كه عكس العملي است آني و 

كودك انسان نيز پيش از آنكه آرزوي بقاء به صورت يك انديشه . امبهم در هر حيواني در مقابل خطره
  . كند از خطرات پرهيز مي، در او رشد كند به حكم غريزه فرار از خطر

و از آنجا كه در نظامات طبيعت هيچ ميلي گزاف و بيهوده ،  زاييده ميل به خلود است" نگراني از مرگ "
اين كه ما از فكر نيست شدن رنج . شر پس از مرگ دانستميتوان اين ميل را دليلي بر بقاء ب، نيست

زندگي موقت و محدود ، اگر ما مانند گلها و گياهان. ميبريم خود دليل است بر اينكه ما نيست نميشويم
وجود عطش دليل وجود آب . آرزوي خلود به صورت يك ميل اصيل در ما بوجود نميĤمد، ميداشتيم

ل ديگر هم دليل وجود كمالي است كه استعداد و ميل به سوي آن وجود هر ميل و استعداد اصي. است
. اي ذهني و خاطرهاي است از كمالي كه بايد به سوي آن شتافت سابقه، گويي هر استعداد. متوجه است

تجليات و تظاهرات ، آرزو و نگراني درباره خلود و جاودانگي كه همواره انسان را به خود مشغول ميدارد
  نمود اين آرزوها و نگرانيها عينا مانند نمود . يستي ناپذير انسان استنهاد و واقعيت ن

آنچه در عالم رؤيا ظهور ميكند . رؤياهاست كه تجلي ملكات و مشهودات انسان در عالم بيداري است
و آنچه در ، تجلي حالتي است كه قبال در عالم بيداري در روح ما وارد شده و احيانا رسوخ كرده است

  ي به صورت آرزوي خلود و جاودانگي در روح ما تجلي ميكند كه به هيچ وجه با زندگي عالم بيدار
 وحشت "تجلي و تظاهر واقعيت جاوداني ماست كه خواه ناخواه از ، موقت اين جهان متجانس نيست

مولوي . " رخت بر خواهد بست و تا ملك سليمان خواهد رفت " رهايي خواهد يافت و "زندان سكندر 
  : گويد قت را بسيار جالب بيان كرده آنجا كه مياين حقي

  
  خواب بيند خطه هندوستان   پيل بايد تا چو خسبد اوستان 

  خر زهندستان نكرده است اغتراب   خر نبيند هيچ هندستان به خواب 
  پس مصور گردد آن ذكرش به شب   ذكر هندستان كند پيل از طلب 

  
 يا " غربت "هنده آن حقيقتي است كه حكما و عرفا آن را ها و آرزوها نشاند ين گونه تصورات و انديشه

  . اند  انسان در اين جهان خاكي خوانده" عدم تجانس "
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  نسبي است ، مرگ
  

اند و حال آنكه مرگ براي انسان نيستي  اشكال مرگ از اينجا پيدا شده كه آن را نيستي پنداشته
مرگ نيستي ، به تعبير ديگر، شئه ديگر استغروب از يك نشئه و طلوع در ن، تحول و تطور است، يستن

  . يعني نيستي در يك نشئه و هستي در نشئه ديگر، است ولي نه نيستي مطلق بلكه نيستي نسبي
از دست دادن يك حالت و بدست آوردن يك حالت ديگر است و مانند ، مرگ. انسان مرگ مطلق ندارد

مرگ او رخ ميدهد ولي مرگ ، اه ميشودوقتي خاك تبديل به گي. هر تحول ديگري فناء نسبي است
  شكل سابق و خواص پيشين خود را از دست داده و ديگر آن تجلي و ظهوري را ، خاك، مطلق نيست

در وضع و حالت ديگري ، ولي اگر از يك حالت و وضع مرده است، كه در صورت جمادي داشت ندارد
  . زندگي يافته است

  
  دم به حيوان سر زدم وز نما مر  از جمادي مردم و نامي شدم 
  ؟ پس چه ترسم كي زمردن كم شدم                       مردم از حيواني و آدم شدم

  تا بر آرم از مالئك بال و پر   حمله ديگر بميرم از بشر 
  كل شيء هالك اال وجهه   وز ملك هم بايدم جستن ز جو 

  

  رحم جان ، دنيا
  

از جهتي ، اين تشبيه. فل از رحم مادر بي شباهت نيستبه تولد ط، نتقال از اين جهان به جهان ديگر
عميق تر و جوهري تر از ، از اين جهت نارساست كه تفاوت دنيا و آخرت. نارسا و از جهتي ديگر رساست

قسمتهايي از جهان طبيعت و زندگي ، هر دو، رحم و بيرون رحم. تفاوت عالم رحم و بيرون رحم است
ولي اين تشبيه ،  جهان آخرت دو نشئه و دو زندگي اند با تفاوتهاي اساسياما جهان دنيا و، دنيا ميباشند

طفل در رحم مادر به وسيله . از اين جهت كه اختالف شرايط را نشان ميدهد، از جهتي ديگر رساست
آن راه مسدود ميگردد و از طريق ، ولي وقتي پا به اين جهان گذاشت، تغذيه ميكند، جفت و از راه ناف

ششها ساخته ميشود اما بكار نميافتد و زماني كه طفل به ، در رحم. تغذيه ميكند، ه هاضمهدهان و لول
  ، خارج رحم منتقل شود
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  . گيرد ششها مورد استفاده او قرار مي
، ها نميكند شگفت آور است كه جنين تا در رحم است كوچك ترين استفادهاي از مجراي تنفس و ريه

اين وضع تا آخرين ، منجر به مرگ او ميگردد، اي بكار افتد ه لحظهو اگر فرضا در آن وقت اين دستگا
  ولي همينكه پا به بيرون رحم گذاشت ناگهان دستگاه تنفس ، اي كه در رحم است ادامه دارد لحظه

  . اي اين دستگاه تعطيل شود خطر مرگ است بكار ميافتد و از اين ساعت اگر لحظه
كودك قبل از تولد در يك ، ظام حيات بعد از تولد تغيير ميكندنظام حيات قبل از تولد با ن، اينچنين

  . نمايد و بعد از تولد در نظام حياتي ديگر زيست مي، نظام حياتي
براي آن زندگي يعني براي مدت ، شود اساسا جهاز تنفس با اينكه در مدت توقف در رحم ساخته مي

جهاز باصره و سامعه .  دوره بعد از رحميك پيش بيني و آمادگي قبلي است براي، توقف در رحم نيست
  براي زندگي در ، كدام براي آن زندگي نيست هيچ، همه وسعت و پيچيدگي و ذائقه و شامه نيز با آن

  . مرحله بعد است
دنيا نسبت به جهان ديگر مانند رحمي است كه در آن اندامها و جهازهاي رواني انسان ساخته ميشود و 

تقسيم ناپذيري و ثبات ، بساطت و تجرد، استعدادهاي رواني انسان. ماده ميسازداو را براي زندگي ديگر آ
ساز و برگهايي است كه ، همه، هاي وسيع و نامتناهي او انديشه، آرزوهاي بي پايان،  انسان" من "نسبي 

 "آنچه انسان را . متناسب با يك زندگي وسيع تر و طويل و عريض تر و بلكه جاوداني و ابدي است
آنچه سبب شده كه انسان در .  با اين جهان فاني و خاكي ميكند همينهاست" نامتجانس " و "ب غري

 و " از نفيرش مرد و زن بنالند "اند،   بريده" نيستان " داشته باشد كه او را از " نيي "اين جهان حالت 
زگو نمايد همين  را با" شرح درد اشتياق " باشد تا " سينهاي شرحه شرحه از فراق "همواره جوياي 

   بداند و " بلند نظر پادشاه سدره نشين "آنچه سبب شده انسان خود را . است
 " و جهان را " طاير گلشن قدس " بخواند و يا خود را " كنج محنت آباد "جهان را نسبت به خود 

  .  ببيند همين است"دامگه حادثه 
  : فرمايد قرآن كريم مي

  
  . )1(» انكم الينا ال ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عبثا و « 
 عبث آفريديم و غايت و هدفي )با اينهمه تجهيزات و ساز و برگها( آيا گمان برديد كه ما شما را "

  . "؟ شويد متناسب با اين خلقت و اين ساز و برگها در كار نيست و شما به سوي ما بازگردانده نمي
  

  : پاورقي
   115 / مؤمنون 1. 

به سوي جهاني كه ميدان وسيع و ،  تجهيزات و ساز و برگها بازگشتي به سوي خدااگر انسان با اينهمه
عالم ، نداشته باشد درست مثل اين است كه پس از عالم رحم، مناسبي است براي اين موجود مجهز
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  . پايان بخشي از زندگي انسان و آغاز مرحلهاي نوين از زندگي او است، مرگ، آري
 از دنيا تولد است، همچنانكه تولد يك نوزاد نيز نسبت به دنيا مرگ است و نسبت به جهان پس، مرگ

  . و نسبت به زندگي پيشين او مرگ است، نسبت به دنيا تولد
  

  مدرسه انسان ، دنيا
دنيا نسبت به آخرت نظير دوره . دنيا براي بشر نسبت به آخرت مرحله تهيؤ و تكميل و آمادگي است

  . رسه و دار التربيه استدنيا حقيقتا مد، مدرسه و دانشگاه است براي يك جوان
 و زبان به )ع(آمده است كه شخصي آمد خدمت اميرالمؤمنين علي ، بخش كلمات قصار، در نهج البالغه

، دنيا انسان را فاسد ميكند، دنيا انسان را فريب ميدهد، ذم دنيا گشود كه دنيا چنين است و دنيا چنان
 دنيا را مذمت مي، اين مرد شنيده بود كه بزرگان .و از اين قبيل سخنان، دنيا دغلباز و جنايتكار است

مقصود اين است كه جهان ، خيال كرده بود مقصود از مذمت دنيا مذمت واقعيت اين جهان است، كنند
آنچه بد است ديد كوتاه و خواست ، نميدانست كه آنچه بد است دنيا پرستي است، في حد ذاته بد است

، تو فريب دنيا ميخوري:  به او فرمود)ع(علي . ن ناسازگار استمحدود است كه با انسان و سعادت انسا
تا آنجا كه .. .دنيا بر تو جنايت نكرده است، دنيا تو را فريب نميدهد، تو بر دنيا جنايت وارد آوردهاي

دنيا با كسي كه با صداقت رفتار كند صديق است و براي كسي كه آن را درك كند مايه عافيت : فرمود
  .. .تجارتخانه اولياء خداست، فرودگاه وحي خدا، مصالي فرشتگان خدا، د دوستان خدادنيا معب، است

  : گويد شيخ فريدالدين عطار اين داستان را به نظم آورده مي
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  ذم دنيا كرد بسياري مگر        آن يكي در پيش شير دادگر 
   از خرد يرا كه دوري، زييبد تو             ست بد يا نيدرش گفتا كه دنيح

هس   د كشت و كاريهم شب و هم روز با             ا بر مثال كشتزار يت دن
   پسر يا توان برد اي جمله از دن                      ن سر به سريزانكه عز و دولت د

  بر دهد» غاي دريا«يور نكار                          نه فردا بر دهديتخم امروز
   مرد تو يده خواهي نادي زندگ                          برد تويا بر نخواهيگر ز دن

  كار، سخت و مرد، سست و ره دراز                          ماند بازيدائما در غصه خواه
  

  : دي گويناصر خسرو خطاب به جهان م
  

   يسته اياگر چند با كس نپا                       يسته ايجهانا چه درخورد و با
   يسته ايده بايبه باطن چو دو د                    ي، ناخوشده خسيبه ظاهر چو در د

   يز هم بسته اي ني شكسته بس                        ي بشكني را گهياگر بسته ا
   ي شستگان، شسته اي كن سويول                          يندت آلوده ايچو آلوده ب

   يهنوزم ندانسته ا: شي بگو                       نكوهش كندي كو تو را ميكس
   ي آن را كزان رسته ايچه بنكوه                        ي تو اگر بخرديزمن رسته ا

   يپست چه نشسته ار،  تو در رهگذ                        زد تو رايبه من بر، گذر داد ا
   يو جسته اخ اي از بي كه تو شاخ                         بكشتيزد درختيز بهر تو ا

   ي رسته اي وگر راست بر رسته ا                       ي سوختياگر كژ بر او رسته ا
   يا پسته اينپرسد كه بادام                         چوب كژي، هر كسيبسوزد بل

يتو ت   يشتن خسته ايرش چرا خويبه ت                         دشمنشي سويير خدا
  

  : دي فرمايم ميقرآن كر
  ). 1(كم احسن عماليبلوكم ايوه لي خلق الموت و الحيالذ

«  ».ديك از شما درست كار تريد كه كدام يازنايده تا بي را آفريخدا مرگ و زندگ
  

يعني  .  بشر استيكو كاريشگاه نيات است آزماي از موت و حيبيق و تركيا كه تلفي دن
  

  : يپاورق
   2/ ملك . 1
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ك يان ساختن ينما. تها استيان ساختن استعدادها و قابلي نماي خدا برا»شيآزما«د توجه داشت كه يبا
 موجود ي پرده برداشتن از رازهايش براين آزمايا. استعداد همان رشد دادن و نكامل دادن آن است

جاد ينجا پرده برداشتن، به ايدر ا.  نهفته چون راز استيت دادن به استعداد هاي فعليست؛ بلكه براين
 يرون ميت و كمال بي را از نهانگاه قوه و استعداد به صفحه فعلي، صفات انسانيش الهيآزما. كردن است

  . ش دادن وزن استيست، افزاين وزن نييش خدا تعيآزما. آورد
ا، پرورشگاه استعدادها و يقت است كه دنين حقين همياد شده مبيه ي گردد كه آيح روشن مين توضيبا ا

  . ه انسانهاستيدارالترب
  

  ه اعتراضهاشير
  

ن اعتراضها يقت، ايدر حق.  گردديه بودن اعتراضها بر مال مي پايم، بيت مرگ نمودي كه از ماهيريبا تفس
  .  شوديدا مي ابتر و ناقص پينيك جهان بيگر، از ياز نشناختن انسان و جهان، به عبارت د

لعاده رنج آور است و چهره دان ماندن فوق اي جاويل و آرزويگر مي باشد، ديان زندگيالحق اگر مرگ پا
  .ت وحشتزاستينهايشه روشن و دورنگر انسان بينه انديمرگ در آ

د ماندن ي جاوين جهت است كه آرزوي پندارند بدي را لغو ميات و زندگي از افراد بشر حينكه برخيا
 را يت و زندگايد ماندن نبود، حيل به جاوياگر آرزو و م.  پندارندير قابل تحقق مين آرزو را غيدارند و ا
ك ين است كه آن را ي مطلق گردد؛ حداكثر ايستي به ني دانستند هر چند منتهيهوده نميلغو و ب

 ين هستي از چنيستي كردند كه ني شناختند؛ هرگز فكر نميك دولت مستعجل مي موقت و يخوشبخت
ه دنبال خود ن است كه بيبش اي آن است، عي كوتاهين هستيب اين است كه عيرا فرض ايبهتر است، ز

 يد و چگونه ممكن است كه اگر بجاي آيد مي پدي و كوتاهيستيه نيبها از ناحي دارد؛ پس همه عيستين
  !  بود بهتر بود؟ي ميستيز ني نيآن مقدار محدود هست

جاويد د ماندن است؛ ين آرزو فرع بر تصور جاويم و ايابي يد ماندن را مي جاوي، اكنون در خود آرزويآر
اش داريم و اين جاذبه در ما آرزويي بزرگ بوجود آورده  از جاودانگي و زيباييش و جاذبهيعني تصوري 

  . بهرهمند گرديم، است كه براي هميشه بمانيم و براي هميشه از موهبت حيات
  ها و  اگر يك سلسله افكار ماترياليستي به مغز ما هجوم آورد كه اين انديشه
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حق داريم مضطرب و ناراحت شويم و رنج ، جاودانگي خبري نيستآرزوها همه بيهوده است و از واقعيت 
آرزو ميكنيم كه اي كاش نيامده بوديم و با اين رنج و وحشت روبرو ، و وحشت عظيمي در ما پديد آيد

معلول ناهماهنگي ميان يك غريزه ذاتي و يك تلقين ، پس تصور لغو و بيهوده بودن هستي. شديم نمي
كه اگر افكار غلط  همچنان، آمد زه نبود چنين تصوري در ما پديد نمياگر آن غري، اكتسابي است

  . آمد ماترياليستي به ما تلقين نميشد باز هم اين تصور در ما پديد نمي
اي  اي است كه آرزوي جاويد ماندن را به عنوان وسيله انسان و ساختمان واقعي و پنهان انسان به گونه

و چون اين ساختمان و استعدادهاي ،  را دارد بوجود آورده استبراي رسيدن به كمالي كه استعداد آن
محدود به حيات دنيوي گردد ، بيش از زندگي محدود چند روزه دنياست و اگر زندگي، موجود در آن

انسان غير مؤمن به حيات ابدي ميان ساختمان وجود خود از يك ، همه آن استعدادها لغو و بيهوده است
 پايان هستي ": با زبان سر ميگويد، ود از طرف ديگر ناهماهنگي ميبيندطرف و انديشه و آرزوي خ

 ولي با زبان "نيستي است و همه راهها به فنا منتهي ميشود پس حيات و زندگي لغو و بيهوده است 
اگر ، ، راهي بي پايان در پيش است نيستي در كار نيست": استعدادها كه رساتر و جامع تر است ميگويد

  . "شدم  دود بود با استعداد جاودان ماندن و آرزوي جاودان ماندن آفريده نميزندگي من مح
كه قبال هم گفتيم قرآن كريم انديشه نفي قيامت را با بيهوده دانستن آفرينش مرادف  از اينرو همچنان

  : شمرد مي
  
  . )1(»ا فحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا ال ترجعون « 

"   "؟ ما شما را بيهوده آفريده ايم و بازگشت شما به سوي ما نيستايد كه   آيا پنداشته
  

،  بداند و به حيات ديگر و نشئه ديگر مؤمن باشد" دار التكميل " و " مدرسه "كسي كه دنيا را ، آري
، اند نبايد بميريم ديگر زبان به اعتراض نميگشايد كه يا نميبايد ما را به دنيا بياورند يا اكنون كه آورده

انكه خردمندانه نيست كه كسي بگويد طفل يا نبايد به مدرسه فرستاده شود و يا اگر به مدرسه رفت چن
  . هيچوقت نبايد مدرسه را ترك گويد

  استاد يا استاد استاد خواجه نصيرالدين ، آن مرد دانشمند، بابا افضل كاشاني
  

  : پاورقي
1.    115 / مؤمنون

ميتوان آن را پاسخي به رباعي معروف خيام ، ا بيان كرده استفلسفه مرگ ر، در يك رباعي عالي، طوسي
  : رباعي منسوب به خيام اين است. و شايد اين رباعي در جواب آن رباعي است، دانست

  
  روا نميدارد مست ، بشكستن آن  تركيب پيالهاي كه در هم پيوست 
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  ؟  براي چه شكستاز بهر چه ساخت وز                  چندين قد سرو نازنين و سر و دست
  

  : گويد بابا افضل مي
  

  صورت آدم بست ، از آب حيات  تا گوهر جان در صدف تن پيوست 
  بر طرف كله گوشه سلطان بنشست   صدف چون بشكست ، گوهر چو تمام شد

  
همچون صدفي دانسته شده كه گوهر گرانبهاي روح انساني را در دل خود ، جسم انسان، در اين رباعي

ضرورت دارد تا گوهر گرانقدر از ، زماني كه وجود گوهر كامل ميگردد، ستن اين صدفشك. ميپروراند
فلسفه مرگ انسان نيز اين است كه از . جايگاه پست خود به مقام واالي كله گوشه انسان ارتقاء يابد

محبس جهان طبيعت به فراخناي بهشت برين كه به وسعت آسمانها و زمين است منتقل گردد و در 
و اين ، )1(مقام گزيند ، يك مقتدر و خداي عظيمي كه در تقرب به او هر كمالي حاصل استجوار مل

  : است معناي
  
  . )2(»انا هللا و انا اليه راجعون « 
  . " ما متعلق به خداييم و ما به سوي وي بازگشت داريم "
  

  : آمده استبه صورت نغزي در يكي از داستانهاي مثنوي ،  و پاسخ آن"؟ ميريم  چرا مي"ايراد 
  

  ؟ باز چون كردي خراب، نقش كردي  گفت موسي اي خداوند حساب 
  ؟ چرا، وانگهي ويران كني آن را  نر و ماده نقش كردي جانفزا 

  نيست از انكار و غفلت وز هوي   دانم كه اين پرسش تورا : گفت حق
  

  : پاورقي
  . » في معقد صدق عند مليك مقتدر 0 ان المتقين في جنات و نهر 1. 

   55 -  54/ قمر 
   156 / بقره 2. 

  هر اين پرسش تو را آزردمي ب  ورنه تأديب و عتابت كردمي 
  باز جويي حكمت و سر قضا   ليك ميخواهي كه در افعال ما 

  پخته گرداني بدين هر خام را   تا از آن واقف كني مر عام را 
  چون بپرسيدي بيا بشنو جواب   پس بفرمودش خدا اي ذو لباب 
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  تا تو خود هم وادهي انصاف اين                           ي بكار اندر زمينموسيا تخم
  هايش يافت خوبي و نظام  وشهخ                   چونكه موسي كشت و كشتش شد تمام

  پس ندا از غيب در گوشش رسيد                           داس بگرفت و مر آنها را بريد
  ؟ ن كمالي يافت آن را ميبريچو  كه چرا كشتي كني و پروري 

  ست هه در اينجا دانه هست و كاه  ك                    گفت يارب ز آن كنم ويران و پست
  هم تباه ، كاه در انبار گندم  دانه اليق نيست در انبار كاه 

  واجب ميكند در بيختن ، فرق  نيست حكمت اين دو را آميختن 
  ؟ مع از كجا افروختينور اين ش  ؟ گفت اين دانش ز كه آموختي

  ؟ گفت پس تمييز چون نبود مرا  گفت تمييزم تو دادي اي خدا 
  روحهاي تيره گلناك هست   در خاليق روحهاي پاك هست 

  در يكي در است و در ديگر شبه   اين صدفها نيست در يك مرتبه 
  همچنان كاظهار گندمها ز كاه   واجب است اظهار اين نيك و تباه 

  

  است گسترش حيات ، مرگ
  

 نظام " حيات " و " موت "هاي  به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه پديده، در بحث از پديده موت
زمينه حيات را براي گروهي ديگر ، همواره مرگ يك گروه، آورند متعاقبي را در جهان هستي بوجود مي

يا جانداران تازه نفس و از آنها گياهها ، الشه جانوراني كه ميميرند بي مصرف نميماند. فراهم ميسازد
بار ديگر از همان جرم ، صدفي ميشكند و گوهر تابناكي تحويل ميدهد. پرطراوت ديگري ساخته ميشود

صدف شكستن و . صدفي نو تشكيل ميگردد و گوهر گرانبهاي ديگري در دل آن پرورش مييابد، و ماده
  يض حيات در امتداد بي وسيله ف نهايت مرتبه تكرار ميگردد و بدين بي، گوهر تحويل دادن

اگر مردمي كه در هزار سال قبل ميزيستند نميمردند نوبت زندگي به . پايان زمان گسترش مييابد
امكان وجود براي آيندگان نخواهد ، همچنانكه مردم امروز اگر جا تهي نكنند، انسانهاي امروز نميرسيد

  ،  گلهاي با طراوت و جوان سال جديداگر گلهاي سال گذشته از رويه زمين برچيده نشده بودند. بود
  ميداني 
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ظرفيت محدودي دارد ولي از لحاظ ، از لحاظ مكان، ماده براي پذيرش حيات. براي خودنمايي نمييافتند
وسعتي ، اين جالب است كه جرم عالم هر اندازه از نظر فضا وسيع باشد. زمان ظرفيتش نامتناهي است

  . ن بعد نيز گسترش بي نظير داردهم از لحاظ زمان دارد و هستي در اي
اي را يادآور ميشود كه ضمنا   نكته)البته منسوب به او است(خيام كه خود از ايراد گيران از مرگ است 

  : گويد مي. جواب به اعتراضهاي خود اوست
  

  در گردد ، قطره چو كشد حبس صدف                   آدمي حر گردد، از رنج كشيدن
  دگر پر گردد ، پيمانه چو شد تهي  ناد بجاي  ماگر مال نماند سر ب

  
  : گويد هم او مي. كند كه بار ديگر ساقي پيمانه را پر مي، از تهي شدن پيمانه نبايد انديشه كرد

  
  بنشين و دمي به شادماني گذران   برخيز و مخور غم جهان گذران 
  نوبت به تو خود نيامدي از دگران   در طبع جهان اگر وفايي بودي 

  
اگر تنها همين شخصي كه اكنون نوبت اوست ، آري، اين جهت را به حساب بيوفايي دنيا ميگذارد، اعرش

اما اگر حساب ديگران را هم كه بايد بيايند و دوره خود را طي ، مقياس باشد بايد بيوفايي ناميده شود
  .  نوبتكنند بكنيم نام عوض ميشود و بجاي بيوفايي بايد بگوييم انصاف و عدالت و رعايت

چه مانعي دارد كه هم اينها كه هستند ، غيرمتناهي است، اينجا ممكن است كسي بگويد قدرت خداوند
  ! ؟براي هميشه باقي بمانند و هم براي آيندگان فكر جا و زمين و مواد غذايي بشود
د نيست آنچه موجو، شود اينها نميدانند كه آنچه امكان وجود دارد از طرف پروردگار افاضه شده و مي

زمينه وجود ، فرض جاي ديگر و محيط مساعد ديگر به فرض امكان. همان است كه امكان وجود ندارد
و باز در آنجا و اينجا اشكال سر جاي خود باقي است كه ، انسانهاي ديگري را در همانجا فراهم ميكند

  . بندد بقاء افراد و دوام آنها راه وجود و ورود را بر آيندگان مي
حاصل جمع اين دو .  ياد كرديم"نسبي است ،  مرگ"مكمل پاسخي است كه تحت عنوان ، اين نكته

گوهرهاي تابناك روحهاي مجرد ، نكته اين است كه ماده جهان با سير طبيعي و حركت جوهري خويش
  ماده را رها ، روح مجرد، آورد را پديد مي
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ه مجددا گوهر ديگري در دامن خويش ميكند و به زندگي عالي تر و نيرومندتري ادامه ميدهد و ماد
جز تكامل و توسعه حيات چيزي نيست و اين توسعه در نقل و انتقالها انجام ، در اين نظام. ميپروراند
  . ميگيرد

گر و آرزوي اينكه مبدأ هستي و كارگردان  هاي كوزه ايراد گيري بر مرگ و تشبيه آن به شكستن كوزه
اين گونه . آنچنان كودكانه است كه اليق بحث نيست،  بياموزدگر نظام آفرينش درس خود را از كوزه

  ها احيانا تفنن شاعرانه و نوعي خيالبافي ظريف هنرمندانه است كه ارزش هنري دارد و بس  انديشه
به احتمال قوي گوينده اشعار منسوب به خيام چنين منظوري داشته است و يا از طرز فكر محدود . 

 آنطور كه به خواب ميرويد ميميريد و "ولي در فلسفه كسي كه ميگويد ، ماترياليستي ناشي شده است
چنين كسي نه تنها از مرگ .  همه اشكالها حل است)1( "آنطور كه از خواب برميخيزيد زنده ميشويد 

  . )2(شمرد   مشتاق آن است و آن را رستگاري مي)ع(نميترسد بلكه همچون علي 
  : گويد آن فيلسوف بزرگ الهي مي، ميرداماد

  
"  . "كه تلخي آن در ترسيدن از آن است ،  از تلخي مرگ مترس

   
  : گويد فيلسوف الهي اشراقي اسالمي مي، سهروردي

  
كه خلع بدن براي او . "خلع بدن نمايد ،  ما حكيم را حكيم نميدانيم مگر وقتي كه بتواند با اراده خود"

  . كار ساده و عادي گردد و ملكه او شده باشد
  . ين بيان از ميرداماد حكيم محقق و پايه گذار حوزه اصفهان نقل شده استنظير ا

اما كسي كه . آيد ميشناسند اين است منطق كساني كه گوهر گرانبهايي را كه در دل جسم بوجود مي
زيرا از نظر او ، هاي نارسا و محدود ماترياليستي گرفتار است البته از مرگ نگران است در تنگناي انديشه

كه به گمان او تمام هويت و شخصيت از همين تن (رد كه چرا اين تن  باو رنج مي. نيستي است ،مرگ
چنين كسي بايد در . گردد باعث بدبيني او به جهان مي، لهذا انديشه مرگ، گردد  منهدم مي)است

 گيري او مربوط به تصور كند تجديد نظر كند و بايد بداند كه خرده تفسيري كه نسبت به جهان مي
  . لطي است كه از جهان داردغ
  

  : پاورقي
1.   .  حديث نبوي-» و كما تستيقظون تبعثون ،  كما تنامون تموتون

  . " به خداي كعبه رستگار شدم "» فزت و رب الكعبه :  ضربت خورد فرمود)ع( وقتي علي 2. 
  : اندازد اين بحث مرا به ياد داستان كتابفروش ساده دلي در مدرسه فيضيه مي

اين مرد . كتابفروشي ميكرد، مرد ساده لوحي در مدرسه فيضيه،  سالهايي كه در قم تحصيل ميكردم در "
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كتابفروش اگر دائما در حال داد و ستد و مبادله نباشد ، ام گرفت ميگفت از سخن اين كتابفروش خنده
  . "رد  بكتابفروش نيست و سودي نمي

  : گويد كرد آنجا كه مي گويي آن كتابفروش از مكتب شعري خيام پيروي مي
  

  ناب كسي هيچ نديد  بهتر ز مي  تا زهره و مه در آسمان گشت پديد 
  ! ؟به زانچه فروشند چه خواهند خريد                    من در عجبم ز ميفروشان كايشان

  
گيري به زبان شعر است نه به زبان  البته اين خرده؟ فروشد فروش خرده ميگيرد كه چرا ميرا مي بر مي

 " جد "اما وقتي كه اين منطق را با مقياس . لطف و زيبايي خود را نيز مديون همين جهت است، جد
، براي ميخواره. ميسنجيم ميبينيم كه چگونه يك ميخواره كار ميفروش را با كار خودش اشتباه ميكند

ميفروش كارش خريدن و فروختن و سود بدست آوردن . سيله استو، اما براي ميفروش، هدف است، مي
  از دست دادن كاال او را ناراحت ، كسي كه كارش اين است. و باز از نو همين عمل را تكرار كردن است

  . نميكند بلكه خوشحال ميشود زيرا جزئي از هدف وسيع اوست
   كه چرا رفت و چرا باز آمد؟ تا بپرسد                  زبان سوسن، عارفي كو كه كند فهم

. بازار جهان بازار تهيه و فروش و تحصيل سود و باز تكرار اين كار است. آفرينش همچون سوداگري است
آنكه مبادله آفرينش را مورد . نظام افزايش و تكميل است،  نظام مبادله است" نظام مرگ و زندگي "

  . ته استانتقاد قرار ميدهد قانون جهان و هدف آن را نشناخ
  اصلش چو جاودان است ، گر نقش رفت غم نيست      جنسش زالمكان است، هر نقش را كه ديدي
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   مجازاتهاي اخروي :٧بخش
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  جزاي عمل 
  

معاد و . مسأله مجازات اعمال در آخرت است، يكي از مسائلي كه در بحث عدل الهي بايد مطرح گردد
خود از مظاهر عدل الهي ،  دادن به نيكوكاران و بدكارانو پاداش و كيفر، رسيدگي به اعمال نيك و زشت

شود اين است كه چون خدا عادل و حكيم  معموال يكي از دالئلي كه براي اثبات معاد اقامه مي. است
  . گذارد اعمال بشر را بيمحاسبه و پاداش و كيفر نمي، است

  : رمايد  ميف)السالم عليه(اميرالمؤمنين 
  
و بموضع الشجي من مساغ ، الم فلن يفوت اخذه و هو له بالمرصاد علي مجاز طريقهو لئن امهل اهللا الظ« 

  . )1( »ريقه 
وي بر سر راه ستمگر ،  ممكن است خدا ستمگر را مهلت دهد ولي هرگز او را بي كيفر رها نميكند"

  . "بندد  كمين كرده و همچون استخواني كه در گلو گير كند راه را بر او مي
  

  . درباره اثبات معاد از طريق عادل بودن خدا نيست، ن بخشبحث ما در اي
  
  
  
  

پ  : اورقي
1.    .96 خطبه،  نهج البالغة
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بحثي كه اكنون مطرح است درباره ايراد و اشكالي است كه از نظر عدل الهي بر كيفيت ، بر عكس
شود  نقل ميگفته ميشود مجازاتهاي اخروي به شكلي كه . جازاتها و كيفرهاي اخروي وارد ميگرددم

 زيرا در مجازاتهاي اخروي تناسب ميان جرم و جريمه وجود ندارد و مجازاتها به !مخالف عدل الهي است
  . شود اي اجرا مي نحو غير عادالنه
و نقضي بر ، به عنوان اشكالي بر عدالت، مسأله جزاء كه دليلي بر عدل الهي گرفته ميشود، در اين اشكال

كه پايه و مبناي ايراد است اين است كه در وضع قوانين جزائي بايد اصلي . حكمت معرفي شده است
، مثال اگر كسي بر سر رهگذري كه از خيابان ميگذرد زباله بريزد، بين جرم و جريمه تناسب رعايت شود

 شكي نيست كه كيفر اينچنين جرمي نمي. كند كه براي او كيفري در نظر گرفته شود عدالت ايجاب مي
براي ، بنابر اصل تناسب ميان جرم و مجازات. ين از قبيل اعدام يا حبس ابد بوده باشدتواند خيلي سنگ

فته زندان كافي است و اگر اين مجرم را به خاطر اين جرم كوچك محاكمه هچنين جرمي حداكثر يك 
كيفر دادن بر جرمها الزمه عدل است ولي اگر . صحرائي و تيرباران كنند بر خالف عدالت خواهد بود

  . اسب بين جرم و كيفر رعايت نگردد خود كيفر دادن نوعي بيعدالتي خواهد بودتن
جرمند و كيفر ميطلبند ولي آيا كيفرهايي كه در آخرت ، قتل نفس، زنا، دروغ، گناهاني از قبيل غيبت

قرآن كيفر قتل نفس را جاويدان ماندن در جهنم ؟ براي آنها تعيين شده است بيرون از اندازه نيست
و به همين ، )1(درباره غيبت روايت شده است كه خورش سگهاي جهنم است . فرموده استمعين 

عقوبتهايي كه ، عقوبتها و مجازاتهاي سخت و غير قابل تحملي ذكر شده است، طريق براي ساير گناهان
ايراد اين است كه اين بي . بسيار طوالني، فوق العاده شديد است و از لحاظ مدت، از لحاظ كيفيت

  ؟ اسبي چگونه با عدل الهي سازگار استتن
براي پاسخ اين ايراد الزم است بحثي درباره انواع مجازاتها انجام دهيم و نوع كيفرهاي اخروي را 

 مطابق آنچه از نصوص معتبر -مستلزم آن است كه قبال بحثي درباره نظام جهان آخرت ، اين. بشناسيم
 درباره تفاوت نظام آن جهان و نظام - ا راهنمايي مينمايد ما ر، اسالمي استفاده ميشود و براهين عقلي

  . اين جهان بعمل آوريم
  

  : پاورقي
1.   . » اياكم و الغيبة فانها ادام كالب النار 188.  جزء چهارم ص15ج  چاپ كمپاني،  بحار
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  تفاوتهاي دو جهان 
  

، كند ا حكومت ميآيا بر جهان آخرت همين قوانين طبيعي و اصول و نواميسي كه بر جهان دني
آيا نشئه آخرت ؟ تفاوت يا تفاوتهايي وجود ندارد، آيا بين زندگي اين جهان و آن جهان؟ حكمفرماست

  ؟ تنها فرقي كه دارد اين است كه زمانا بعد از اين نشئه است، عين نشئه دنياست
  . ي استاگر مشابهتهايي وجود دارد وجود تفاوت هم حتم، تفاوتهايي است، مسلما بين دو جهان

نميخواهم بگويم عدل ، عجله نكنيد. با قوانيني متفاوت، دو نشئه و دو عالم است و دو نوع زندگي است
مطلب ديگري ، خير، پس در آنجا ظلم روا است، الهي جزء قوانين دنياست و جزء قوانين آخرت نيست

  . اندكي حوصله داشته باشيد، ميخواهم بگويم
بين اين دو نوع زندگي وجود دارد مثالي در دست نيست زيرا هر مثالي براي نشان دادن تفاوتهايي كه 

 دنيا -  با كمي مسامحه -ولي از براي تقريب ميتوان ، كه بياوريم از دنيا خواهد بود و تابع قوانين دنياست
  . ايم قبال هم براي منظوري ديگر از اين مثال استفاده كرده. و آخرت را به عالم رحم و دنيا تشبيه نمود

يك جنبه . گردد از نوعي ديگر از زندگي برخوردار مي، نوعي زندگي دارد و پس از تولد، طفل در رحم
تغذيه هست اما نحوه تغذيه جنين با تغذيه كودك پس ، مشترك اين دو زندگي اين است كه در هر دو

راه بند ناف مانند از خون مادر از ، طفل در رحم مادر همچون يك گياه زندگي ميكند. از تولد فرق دارد
ولي به ، اش فعاليتي دارد ها تنفس انجام ميدهد و نه معده نه با ريه، ريشه گياه غذاي خود را ميگيرد
نشئه ديگري پيدا ميكند و نظامي ، نهد نظام زندگيش بر هم ميخورد محض اينكه به اين جهان پا مي

تواند مثل سابق   لحظه هم نميدر اينجا يك. ديگر بر حياتش حاكم ميگردد و جهانش عوض ميشود
رد ريه اش و غذا هوا وا، اگر قبل از تولد. در اينجا بايد تنفس كند و از راه دهان غذا بخورد، زندگي كند

اش نشود و ساعتي چند  اي چند هوا وارد ريه اگر لحظه، حاال بر عكس. ، ميمردوارد معده اش ميشد
د اگر كسي بخواهد همان وضع سابق را براي طفل ادامه بعد از تول. ميرد اش نگردد مي غذا وارد معده

مجراي ، اي قرار دهد و از همان راه بند ناف خون به او تزريق كند و در عوض مثال او را در محفظه، دهد
  زيرا نظام زندگي طفل عوض شده است ، ممكن نيست، دهان و بيني او را مسدود نمايد
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  . و بايد از نظام نوين استفاده كند
در . وضع زندگي در آخرت با وضع آن در دنيا متفاوت است. ان آخرت نيز نسبت به دنيا چنين استجه

زندگي در آنجا قوانين و نظاماتي دارد غير از آنچه كه در اينجا . هر دو تا حيات هست ولي نه يكجور
وتهاي اين دو براي بدست آوردن تفا. اند دنيا و آخرت دو نوع جهان و دو نشئه، به عبارت ديگر. هست
  . بايد به توصيفهايي كه از ناحيه متون ديني در اين باره رسيده است مراجعه كنيم، جهان
  : كنيم چند تفاوت را ذيال بيان مي، اكنون

  

.   :  ثبات و تغيير١
، به پيري ميرسد و سپس كامل مي شود، جوان ميگردد، كودك. حركت و تغيير هست، در اين جهان

ولي در جهان آخرت پيري و كهنگي ، ها از بين ميرود نوها كهنه ميشود و كهنه، ندر اين جها. ميميرد
آنجا خانه ثبات و قرار ، آنجا جهان بقاء است و اينجا جهان فناء. مرگي هم در كار نيست، وجود ندارد

  . است و اينجا خانه زوال و فنا
  

.   : زندگي خالص و ناخالص٢
  مرگ و زندگي ، موت و حيات، اناين است كه در اين جه، دومين تفاوت 

در اينجا جماداتي و حيواناتي وجود دارند و هر . با هم آميخته است ولي آن جهان سراپا زندگي است
جسمي كه اكنون بدن ماست و حيات دارد زماني مرده و جماد بوده . گردند كدام به ديگري تبديل مي

زندگي و مرگ در دنيا . گردد ت جمادي بر مياست و بار ديگر نيز حيات از آن جدا ميگردد و به حال
 جواهر و سنگريزه، زمين آخرت، آنجا يكپارچه حيات است، اما در آخرت چنين نيست. مخلوط به هم اند

  . آتش آنجا هم دراك و فعال است، درخت و ميوه آن همگي حيات دارند، هاي آن
  : فرمايد قرآن كريم مي

  
  . )1(»و ان الدار االخرش لهي الحيوان « 
  . "اي است كه زنده است   همانا منحصرا خانه آخرت خانه"
  

  . آخرت يك موجود زنده و يك حيوان و جاندار است
  شعور و درك ندارند ولي در آن جهان پوست بدن ، عضوها و اندامها در اين جهان

  
  

  : پاورقي
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   .64 / عنكبوت 1. 
هانها مهر زده ميشود و هر عضوي خودش در قيامت بر د. و ناخن هم فهم دارد و حتي سخن ميگويد

  .كند كارهايي را كه انجام داده است بازگو مي
خودش ، هر عضوي در آنجا ناطق ميگردد. از زبان پرسش نميشود تا با دروغگويي پرده پوشي كند 

  . دهد كارهاي خود را شرح مي
  : فرمايد قرآن كريم مي

  . )1(»شهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم علي افواههم و تكلمنا ايديهم و ت« 
 امروز بر دهانهايشان مهر ميزنيم و دستهايشان با ما سخن ميگويند و پاهايشان گواهي ميدهند كه چه "

  . "انجام داده اند 
  

  : كند مكالمه و مشاجره انسانها را با اعضاء و جوارح خودشان ذكر مي، در جاي ديگر
  
  . )2(»قالوا انطقنا اهللا الذي انطق كل شيء ؟ ناو قالوا لجلودهم لم شهدتم علي« 
  

پس از بيان اين مطلب كه در قيامت گوش و چشم مجرمين و ديگر اندامهايشان عليه آنها گواهي
  : اي را كه بين آنان در ميگيرد چنين شرح ميدهد مشاجره، ميدهند

 

  
، خدا ما را ناطق ساخت: دهندپاسخ مي؟  و به پوستهاي بدنشان ميگويند چرا به ضرر ما شهادت داديد"

  . "خدايي كه هر چيز را به سخن آورده است 
  

از عنصر كهنگي و فرسودگي و مرگ ، آميخته به موت نيست، زندگي در جهان آخرت خالص است، آري
  . جاودانگي حكمفرماست، بر آن جهان، و فنا در آنجا خبر و اثري نيست

  

.   :  آشت و درو٣
 اين است كه اينجا خانه كشت كردن و تخم پاشيدن است و آنجا خانه بهره سومين تفاوت دنيا و آخرت

مانند ، هر چه هست محصول و نتيجه است، ، مقدمه نيستعمل نيست، در آخرت. برداري و درو كردن
اگر دانش آموزي در وقت امتحان اعالم كند . روزي است كه نتيجه امتحانات دانش آموزان اعالم ميگردد

   درس خواندن بدهيد و يا در وقت اعالم نتيجه تقاضا كند كه اكنون از كه به من مهلت
  

  : پاورقي
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   65 / يس 1. 
   21 / فصلت2. 

دارد اين است كه وقت امتحان گذشته و اكنون وقت  پاسخي كه دريافت مي، من بپرسيد تا جواب دهم
اي براي خانه واپسين   و ذخيرهاي مردم به عمل صالح بپردازيد: انبياء كه فرياد ميكنند. نمره دادن است

  . خويش تهيه كنيد براي اين است كه زمان عمل محدود است
  : فرمايد  مي)ع(اميرالمؤمنين علي 

  . )1(» و ان اليوم عمل و ال حساب و غدا حساب و ال عمل « 
  . "كار است و محاسبه نيست و فردا محاسبه است و كار نيست، امروز"
  

  : در جاي ديگر ميفرمايد
«  . )2(» و المنقلب فسيح ، و االعضاء لدنة، و االبدان صحيحة،  االن فاعملوا و االلسن مطلقة! عباد اهللا

 اي بندگان خدا هم اكنون كه زبانها آزاد و بدنها سالم است و اعضاء فرمان ميبرد و ميدان فعاليت باز "
  . "است بكوشيد 

  
، با آن كار كن، ز تو گرفته شود و متالشي گرددپيش از آنكه ا، يعني بدن وسيله فعاليت و كار توست

  . كاري كه به حال تو سودمند باشد
ديگر ، روح از بدن آهنگ جدايي ساز ميكند، آن زمان كه مهلت سپري ميگردد و به فرمان خداي توانا

 در آن موقع هر چه فرياد كني كه مرا برگردانيد تا كار نيكي انجام دهم پاسخي، كار از دست شده است
و از ، به درخت، اگر اتصال ميوه كال جدا شده از درخت. " ممكن نيست ": كه ميشنوي اين است كه

ولي قانون آفرينش ، ممكن باشد مراجعه به دنيا ممكن است، سر گرفتن وضع سابق و شيرين شدن آن
  . جز اين است

  : ه فرموده است در اين بار)صلي اهللا عليه و آله و سلم(اي كه رسول اكرم  چه زيباست جمله
  
  . )3(» الدنيا مزرعة االخرش « 
  . " دنيا كشتگاه آخرت است "
  
  

  : پاورقي
1.   .42 خطبه،  نهج البالغة
2.   .187 خطبه،  نهج البالغه

3.   . باب دال، مناوي،  كنوز الحقايق
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كي از مجموع دوره وجود انسان به دوره سال تشبيه شده و هر يك از دنيا و آخرت به ي، در اين حديث
  . و آخرت فصل محصول برداشتن است، دنيا فصل كشت كردن، دو فصل سال تشبيه شده است

  

.   :  سرنوشت اختصاصي و مشترك٤
چهارمين تفاوتي كه بين نظام دنيا و نظام آخرت سراغ داريم اين است كه سرنوشتها در دنيا تا حدي 

ر اين است كه زندگي دنيا اجتماعي منظو. مشترك است ولي در آخرت هر كس سرنوشتي جداگانه دارد
  كارهاي خوب نيكوكاران در سعادت ، است و در زندگي اجتماعي همبستگي و وحدت حكمفرماست

سؤوليتهاي مكارهاي بد بدكاران نيز در جامعه اثر ميگذارد و به همين دليل است كه ديگران مؤثر است و
كم و بيش جور يكديگر را بايد ، وارح بدنافراد يك جامعه مانند اعضاء و ج. مشترك نيز وجود دارد

، مثال اگر كبد خوب كار نكند، اختالل يكي از آنها موجب زوال سالمت از عضوهاي ديگر ميگردد، كشندب
  . رسد ضرر آن به عضوهاي ديگر هم مي

به واسطه سرنوشت مشترك داشتن افراد اجتماع است كه اگر يك نفر بخواهد گناهي مرتكب شود بر 
 تأثير گناه فرد را بر جامعه )صلي اهللا عليه و آله و سلم(رسول اكرم . الزم است مانع او گردندديگران 

  يكي از ، كرد اند كه گروهي سوار كشتي بودند و كشتي در دريا حركت مي ضمن مثلي بيان كرده
شخص ديگران به عذر اينكه جايگاه ، در جايي كه نشسته بود مشغول سوراخ كردن كشتي شد، مسافران

 ولي اگر دستش را گرفته و مانع كارش مي، خودش را سوراخ ميكند متعرض او نشدند و كشتي غرق شد
  . )1(دادند  بردند و هم او را نجات مي شدند هم خود جان به سالمت مي

در جامعه كه گروهي زندگي . مانند در دنيا خشك و تر با هم ميسوزند و يا با هم از سوختن مصون مي
گاهي بدكاران از ثمره كار نيكوكاران منتفع ، هم بدكار هست و هم نيكوكار، د و در آنمشترك دارن

  . بينند ميگردند و گاهي مردم بيگناه از صدمه گناهكاران آسيب مي
نه كسي از ، در آنجا محال است كه كسي در عمل ديگري سهيم گردد، ولي جهان ديگر چنين نيست

مند ميشود و نه كسي از كيفر گناهان  نداشته است بهرهثمره كار نيكي كه خودش در آن سهمي 
ناپاكان ، اندازد بين خوب و بد جدايي مي،  است" فصل "آخرت خانه جدايي و . ديگران معذب ميگردد
  ، كند را از پاكان منفصل مي

  
  : پاورقي

  .  اصول كافي1. 
  : زنند كه گناهكاران را بانگ مي

  . )1(»و امتازوا اليوم ايها المجرمون « 
  . " از مردم پاك جدا شويد اي ناپاكان "
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  . كند هر كس جزاي عمل خودش را دريافت مي، و پسر از پدر جدا ميگردد، در آنجا پدر از پسر

  . )2(»و ال تزر وازرش وزر اخري « 
  . "گيرد   هيچكس بار ديگري و گناه ديگري را به دوش نمي"
  

يعني جهان ، ان فعليت محض است و دنيا جهان حركتجه، اين تفاوت از اينجا پيدا شده كه آخرت
شوند  پذيرند و با يكديگر تركيب نمي فعليتهاي محض از يكديگر تأثير نمي. آميختگي استعداد با فعليت

 به وجود " جامعه "از اين رو در دنيا . ولي فعليتهاي آميخته تأثير پذيرند و قابل تركيب شدن هستند
در دنيا تأثير و تأثر ،  مفهوم ندارد" جامعه "و در آخرت ، دت انسانهاستآيد كه نوعي تركيب و وح مي

در دنيا اگر كسي با نيكوكاران بنشيند از مجالست ، تدريجي و فعل و انفعال هست ولي در آخرت نيست
  : مولوي ميگويد. گردد پذيرد و اگر با بدان بنشيند گمراه مي با آنان نيكي مي
  ها  از ره پنهان صالح و كينه  ها  ها در سينه ميرود از سينه

  
    : گويد فردوسي مي

  شود جامه تو همه عنبري   به عنبر فروشان اگر بگذري 
  از او جز سياهي نيابي دگر   اگر بگذري سوي انگشت گر 

  
رود و اگر هم با بدكاران  اش باال نمي ولي در جهان ديگر اگر انسان تا ابد با نيكوكاران بنشيند درجه

در آنجا صالح و . آنجا مجالست و همنشيني مؤثر نيست و هيچ چيز اثر نميگذارد، ل نميكندبنشيند تنز
در آنجا نه از مجالست با عنبر فروش بوي خوش عائد ميشود . ها راه نمييابد ها به سينه ها از سينه كينه

  و نه از 
  
  

  : پاورقي
   59 / يس1. 
  . 38/ نجم ، 7/ زمر ، 18/ فاطر ، 15/ اسراء ، 164/  انعام 2. 

نه مبادله ، در آنجا مبادله وجود ندارد. گردد  غبار سياهي عارض مي)ذغال فروش(همنشيني انگشت گر 
  . مبادله و داد و ستدها اختصاص به اين جهان دارد، طبيعي و نه مبادله قرار دادي

ي منفرد و اجتماعي نيست اين نيست كه در آنجا هر كس، البته منظور از اينكه زندگي جهان ديگر
منظور اين است كه همبستگيها و ، تنهاست و كسي غير از خود را نميبيند و با غير خود سر و كار ندارد

  تأثير و تأثرها و تعاون و تضادها و بده و بستانهاي روحي و اخالقي و معنوي كه در اين جهان هست و 
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در آن ، شتها به هم گره ميخورديعني تركيب حقيقي از افراد تحقق مييابد و سرنو، در نتيجه جامعه
با اين تفاوت كه ، ، اجتماع و گرد هم زيستن هستو اال در هر يك از بهشت و جهنم، جهان وجود ندارد

در اجتماع نيكوكاران انس و الفت و صفا و صميميت برقرار است و به تعبير قرآن كريم برادروار بر 
ع بدكاران تنفر و بيزاري از يكديگر و ناسزاگويي  اما در اجتما)1(نشينند  صندليهايي روبروي هم مي

  . )2(حكمفرماست 
  

  ارتباط دو جهان 
اكنون ببينيم ، تفاوتهايي كه بين نظام اين جهان و نظام آن جهان است بدست آمد، از مطالب گذشته

  ؟ ارتباط اين دو جهان در چيست
ارتباط دنيا و آخرت در . بسيار شديدارتباطي ، ارتباط نيز برقرار است، شك نيست كه بين دنيا و آخرت

در يك فصل بايد كاشت و در ، و دو فصل از يك سال اند، اين حد است كه مانند دو بخش از يك عمر
يكي هسته است و ديگري ، بلكه اساسا يكي كشت است و ديگري محصول، فصل ديگر بايد درو كرد

  . آيند بهشت و جهنم آخرت در اينجا پديد مي، ميوه آن
  : حديث استدر 
  
و ال حول و ال قوش ، و اهللا اكبر، و ال اله اال اهللا، و الحمد هللا، و ان غراسها سبحان اهللا، ان الجنة قيعان« 

  . )3(» اال باهللا 
  

  : پاورقي
   47 /، حجر » اخوانا علي سرر متقابلين 1. 
   64/ ، ص  »ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، 38/ اعراف . » كلما دخلت امة لعنت اختها 2. 

3.    23. ص، 13ج ،  تفسير الميزان
 " و " الحمدهللا " و " سبحان اهللا "همانا اذكار ،  بهشت فعال صحرائي خالي است بي كشت و زراعت"

  و در آنجا ،  درختهايي هستند كه در اينجا گفته" الحول والقوه االباهللا " و " اهللا اكبر " و "الاله االاهللا 
  . "شوند  كاشته مي

  
  :  فرمود)ص(در حديث ديگر است كه رسول اكرم 

  خشتي از طال و خشتي از نقره ، كنند فرشتگاني ديدم كه بنائي مي، در شب معراج وارد بهشت شدم
كنيد و گاهي از كار دست  چرا گاهي كار مي: به ايشان گفتم. ، و گاهي هم از كار كردن دست ميكشند

ذكر مؤمن : گفتند؟ مصالحي كه ميخواهيد چيست: پرسيدم. رسدتا مصالح بنائي ب: پاسخ دادند؟ ميكشيد
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  :  فرمودند)ص(در حديث ديگر آمده است كه رسول اكرم 
  
و هركس بگويد الحمدهللا خداي ، ه بگويد سبحان اهللا خدا براي او درختي در بهشت مينشاند هر كس ك"

براي او درختي در بهشت مينشاند و هر كس بگويد الاله اال اهللا خدا براي او درختي در بهشت مينشاند و 
تان ما در پس درخ: مردي از قريش گفت. هر كس بگويد اهللا اكبر خدابراي او درختي در بهشت مينشاند

و اين ، ولي مواظب باشيد كه آتشي نفرستيد كه آنها را بسوزاند، بلي: حضرت فرمودند. بهشت بسيار است
اي كساني كه ايمان آورديد خدا و فرستاده او را فرمان بريد و : بدليل گفتار خداي عزوجل است كه

   )2(ملهاي خويش را باطل نكنيد ع
  

با اعمال بد خويشتن ، آوريد درختان بهشت را بوجود مي، جريانتانيعني همچنانكه با كارهاي نيك اين 
آنچه را كه حسنات شما ايجاد كرده اند ، سازيد و ممكن است اين آتش نيز آتش جهنم را شعله ور مي

  . نابود سازند
  : در حديث ديگر فرمود

  . )3(» ان الحسد لياكل االيمان كما تاكل النار الحطب « 
  . كند بلعد و خاكستر مي هيزم را مي، آدمي را ميخورد آنچنان كه آتشايمان ، حسد ورزيدن

  : پاورقي
   1208 ص 2 جزء چهارم از جلد -  چاپ مكتبه المحمدي قم - وسائل الشيعه 1. 
   .33مارهش، سوره محمد1206 ص 2 جزء دوم از جلد -  چاپ مكتبه المحمدي قم - وسائل الشيعه 2. 
   231. ص، 2ج ، 1388سال ، چاپ اسالميه،  اصول كافي3. 
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آتشها و عذابها تجسم همان گناهاني است كه ، معلوم ميشود جهنم نيز مانند بهشت صحرائي خالي است
از ناپاكيها و ، مار و كژدم و آب جوشان و خوراك زقوم دوزخ، به دست بشر روشن و فرستاده ميشود

ن بهشت از تقوا و كارهاي نيك آفريده  همانطوري كه حور و قصور و نعيم جاويدا،پليديها خلق ميشود
  : خدا در مورد دوزخيان ميفرمايد. ميشود

  
  . )1(»اولئك لهم عذاب من رجز اليم « 
  . " آنان شكنجهاي دردآور از ناپاكي دردآور خويش دارند "
  

  ه نوع آيفر س
  

هاي بود براي مقدم،  را مطرح كرديم" ارتباط دو جهان " و " تفاوتهاي دو جهان "دو بحث گذشته كه 
در اين بحث ميخواهيم ثابت كنيم كه نوع . بحث حاضر كه ميخواهيم انواع مجازاتها را بررسي نماييم
، و پاسخ اشكال بي تناسبي جرم و مجازات، مجازات در آخرت با نوع مجازات در دنيا متفاوت است

  . بستگي به فهم اين تفاوت دارد
  : مجازات بر سه گونه است

  . )تنبيه و عبرت(اردادي  مجازات قر1. 
2.   . )مكافات دنيوي(. رابطه تكويني و طبيعي دارد،  مجازاتي كه با گناه

  . )عذاب اخروي(.  مجازاتي كه تجسم خود جرم است و چيزي جدا از آن نيست3. 
  

  تنبيه و عبرت 
  

 الهي يا غير نوع اول مجازات همان كيفرها و مقررات جزائي است كه در جوامع بشري به وسيله مقننين
يكي جلوگيري از تكرار جرم به وسيله ، فايده اينگونه مجازاتها دو چيز است. الهي وضع گرديده است

  و به همين جهت ميتوان اين نوع از ، خود مجرم يا ديگران از طريق رعبي كه كيفر دادن ايجاد ميكند
ه است و اين در مواردي است كه تشفي و تسلي خاطر ستمديد، فايده ديگر.  ناميد" تنبيه "مجازات را 

  از 
  

  : پاورقي
   5. / سبأ 1. 

  . نوع جنايت و تجاوز به ديگران باشد
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حس انتقامجويي و تشفي طلبي در بشر بسيار قوي است و در دورههاي ابتدائي و جامعههاي بدوي 
سياري در جامعه تباهي و فساد ب، مجازات نميكردند، اگر جاني را از طريق قانون. اهرا قويتر بوده استظ

نهايت اينكه در جوامع متمدن اندكي ضعيف تر يا ، هم اكنون هم در بشر هست، اين حس. پديد ميĤمد
 -  اگر عقده او خالي نگردد ممكن است ،انسان ستمديده دچار عقده روحي ميگردد.  است" پنهان تر "

، تمگر را در برابر او مجازات كنندولي وقتي كه س.  روزي مرتكب جنايت گردد-بطور آگاهانه يا ناآگاهانه 
  . عقدهاش باز ميگردد و روانش از كينه و ناراحتي پاك ميشود

هيچ چيز ، ها ضروري و الزم است قوانين جزائي براي تربيت مجرمين و براي برقراري نظم در جامعه
بيت كرد و گويند بجاي مجازات بايد مجرم را تر اين كه برخي مي. ديگري نميتواند جانشين آن گردد

شبهه الزم و  بي، تربيت و ايجاد دار التأديب، يك مغالطه است، بجاي زندان بايد دار التأديب ايجاد كرد
اعي يكي از همچنانكه نابساماني اجتم، كاهد ضروري است و مسلما تربيت صحيح از ميزان جرائم مي

يح نيز به نوبه خود از جرائم اقتصادي و فرهنگي صحنظامات اجتماعي وبرقراري علل وقوع جرائم است و
نه تربيت و نه نظامات عادالنه جانشين كيفر ، گيرد يك از اينها جاي ديگري را نمي ولي هيچ، كاهد مي

  . و نه كيفر و مجازات جانشين تربيت صحيح و نظام اجتماعي سالم ميشود، و مجازات ميگردد
باشد باز افرادي طاغي و سركش پيدا ميشوند عادالنه و سالم ، درست و نظام اجتماعي، هر اندازه تربيت

  . كه تنها راه جلوگيري از آنها مجازاتها و كيفرهاست كه احيانا بايد سخت و شديد باشد
از طريق تقويت ايمان و ايجاد تربيت صحيح و اصالح جامعه و از بين بردن علل وقوع جرم ميتوان از 

ولي نميتواند انكار ، يد هم از اين راهها استفاده كردتعداد جرمها و جنايتها تا حدود زيادي كاست و با
بشر هنوز موفق . كرد كه مجازات هم در جاي خود الزم است و هيچيك از امور ديگر اثر آن را ندارد

نشده است و شايد هم هيچوقت موفق نشود كه از طريق اندرزگويي و ارشاد و ساير و سائل آموزشي و 
و اميدي هم نيست كه تمدن و زندگي مادي كنوني بتواند ، بيت كندپرورشي بتواند همه مردم را تر

  بلكه ، تمدن امروز نه تنها جرمها را كم نكرده است. وضعي را بوجود آورد كه هرگز جرمي واقع نشود
  . به مراتب آنها را بيشتر و بزرگتر كرده است
تن انجام ميگرفت امروز به هزار جيب بري يا سر گردنه گرف، دزديهايي كه در قديم به شكل آفتابه دزدي

  زير پرده و روي پرده انجام ، رنگ و شكل مرئي و نامرئي
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  . دزدند ميبينيم يك كشتي و يا چند كشتي را از دريا مي، روي پردهاش هم كم نيست، گيرد مي
زم و به دالئلي كه ذكر شد بايد پذيرفت كه وضع مجازاتها و كيفرهاي قراردادي براي اجتماعات بشري ال

تناسب جرم و مجازات ، مفيد است ولي چنان كه قبال گفته شد الزم است وضع كنندگان مقررات جزائي
  . را رعايت كنند

زيرا در آنجا نه جلوگيري از ، اما نكته جالب اين است كه اينگونه مجازاتها در جهان آخرت معقول نيست
وبت كردن انسان به اين منظور باشد نه آخرت جاي عمل است تا عق، تكرار جرم مطرح است نه تشفي

دارد ] طلبي [  حس انتقامجويي و تشفي -  العياذ باهللا -و نه خدا ، كه دوباره مرتكب كردار زشت نشود
طرح منه در آنجا مسأله تشفي قلب مظلومين و، كه بخواهد براي خالي كردن عقده دل خود انتقام بگيرد

  بديهي است كه براي غير ،  مظاهر رحمت واسعه الهيه باشدخصوصا اگر آن مظلوم از اولياء خدا و، است
  . اولياء نيز در جهان و انفسا اندكي خير و رحمت و مغفرت بر يك دنيا انتقام از دشمن ترجيح دارد

همه عذابها كه مربوط به حقوق مردم نيست تا گفته شود عدل الهي ايجاب ميكند كه رضاي ، به عالوه
ترك ، ريا، قسمت مهمي از عذابها مربوط است به شرك. م از ظالم تحصيل شوددل مظلومين از راه انتقا

و در اين گونه موارد هيچ يك از دو اثر ، " حق الناس " است نه " حق اهللا "عبادت خدا و امثال اينها كه 
  . و خاصيتي كه براي مجازاتهاي دنيوي هست وجود ندارد

  

  مكافات دنيوي 
  

يعني معلول جرم و ، كيفرهايي است كه رابطه علي و معلولي با جرم دارند، دومين نوع از انواع مجازات
بسياري از .  مينامند" اثر وضعي گناه " يا " مكافات عمل "اين كيفرها را . نتيجه طبيعي آن است

مثال شرابخواري عالوه . اثرات وضعي ناگواري در همين جهان براي ارتكاب كننده بوجود ميĤورد، گناهان
شرابخواري . كه زيانهاي اجتماعي ببار ميĤورد صدمههايي بر روان و جسم شرابخوار وارد ميسازدبر اين

فحشاء ممكن است سوزاك و . موجب اختالل اعصاب و تصلب شرائين و ناراحتيهاي كبدي ميگردد
  . سفليس توليد كند

م و مجازات در آن رعايت اينها اثر ذاتي گناه است و كيفر قانوني نيست تا گفته شود كه بايد تناسب جر
  اگر كسي سمي كشنده را بنوشد و به اندرز نصيحتگو . گردد
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چنين آدم خيره سري . نتيجه طبيعي و اثر وضعي نوشيدن سم است، مردن. اعتناء نكند خواهد مرد
ولي غلط است كه كسي بگويد اين بيچاره فقط پنج دقيقه مرتكب جرم شده چرا به كيفر ، قطعا ميميرد

اگر به كسي بگويند خود را از قله كوه پرت نكن و گرنه ؟ بتال شد و هستي خود را از دست دادمرگ م
حق ندارد اعتراض كند و بگويد چه تناسبي هست ميان خيره سري من و اين جزاي ، نابود ميگردي

علت است و نابودي معلول آن ، سقوط از كوه يا نوشيدن زهر. اينجا حساب علت و معلول است. شاق
  . اثر آن علتها اين است و جز اين نتواند بود. ستا

رابطه قراردادي ، مربوط به كيفرهاي قراردادي است كه رابطه آنها با جرم، مسأله تناسب جرم و كيفر
نتيجه و الزمه عملند و همانطوري كه در بخش دوم اين ، اما مكافاتهاي طبيعي، است نه واقعي و ذاتي

موقعيت خاصي دارد و هرگز ممكن نيست كه ، نظام علت و معلول جهانكتاب بيان كرديم هر چيزي در 
  . معلول واقعي را به دنبال خود نياورد، علت واقعي

ولي گاهي برخي از . در بحث تفاوتهاي دنيا و آخرت گفتيم كه دنيا موسم كشت است و آخرت فصل درو
البته اين دريافت . ها درو ميگرددنتايج خود را نشان ميدهد و به اصطالح كشته، اعمال در همين دنيا

محاسبه دقيق و مجازات ، جزاي الهي است ولي جزاي كامل نيستنوعي از، كردن كشتهثمره عمل و درو
دنيا خانه عمل است و احيانا جزا هم در آن ديده ميشود ولي آخرت صد . كامل در آخرت انجام ميگيرد

  . مل نيستدر آنجا مجالي براي ع، در صد خانه جزا و حساب است
غالبا ، خواه نيكي و خدمت به خلق باشد يا بدي و صدمه به مردم، كارهايي كه مربوط به مخلوق خداست

  . در همين دنيا پاداش و كيفري دارد بي آنكه چيزي از جزاي اخروي آنها كاسته گردد
. تن والدين باشد كش-در همين جهان كيفر دارد مخصوصا اگر آن بدي العياذ باهللا ، بدي كردن با والدين
  . ماند انسان فاسق و يا كافر هم باشند باز هم بدي نسبت به آنها بي عكس العمل نميحتي اگر پدر ومادر

در حالي كه متوكل ، شد پس از مدت كوتاهي خودش نيز كشته منتصر عباسي پدرش متوكل را كشت و
 را به مسخره )ع(رالمؤمنين علي متوكل در محافل انس و سرگرميش امي، مرد بسيار خبيث و ناپاكي بود

  دلقكهايش خود را به قيافه آن حضرت ميساختند و تقليد در ميĤوردند و مسخرگي ميكردند ، ميگرفت
گويند منتصر از او شنيد كه حضرت فاطمة سالم اهللا عليها را . و در اشعار خويش به او اهانت ميكردند

  وي پاسخ داد قتلش واجب ؟ از بزرگي پرسيد كه مجازاتش چيست، دشنام ميدهد
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منتصر گفت من باكي ندارم كه در . است ولي بدان كه هر كس پدرش را بكشد عمرش كوتاه خواهد شد
  . )1(پدرش را كشت و پس از وي هفت ماه بيشتر زنده نماند . اطاعت خدا عمر من كوتاه گردد

(علي   : فرمايدمي،  در مورد عكس العمل احسان و خدمت به خلق در همين جهان)ع
  
و قد تدرك ، فقد يشكرك عليه من ال يستمتع بشيء منه، ال يزهدنك في المعروف من ال يشكره لك« 

  . )2(» و اهللا يحب المحسنين ، من شكر الشاكر اكثر مما اضاع الكافر
 تو را به كار نيك )و يا ناسپاسي ميكند(كند   اينكه گاهي به كسي نيكي ميكني و او قدرشناسي نمي"

گيري  غبت نكند كه احيانا تو پاداش خويش را بيش از آنچه بخواهي از او بگيري از دست كسي ميبي ر
اي كه تو هرگز  ولو از ناحيه، دهد به هر حال جهان پاداش تو را پس مي. اي كه هيچ به او نيكي نكرده

  . "گمان نميبري 
  

  : مولوي در مورد عمل و عكس العمل ميگويد
  

  باز آيد سوي ما از كه صدا   عل ما ندا اين جهان كوه است و ف
  

  : ديگري در مجازاتها و مكافاتهاي دنيا ميگويد
  

  كه زد بر جان موري مرغكي راه   به چشم خويش ديدم در گذرگاه 
  كه مرغ ديگر آمد كار او ساخت   منقارش نپرداخت ، هنوز از صيد

  كه واجب شد طبيعت را مكافات   چو بد كردي مشو ايمن زآفات 
  
بته نبايد چنين بينديشيم كه هر گاه صدمه و مصيبتي بر يك فرد يا يك گروه وارد شد حتما مكافات ال

آنچه كه ما معتقد هستيم اين است ، زيرا مصائب اين جهان فلسفههاي ديگري هم دارد، اعمال آنهاست
  . كه در اين جهان في الجمله مكافات عمل هم وجود دارد

  
  

  : پاورقي
1.    296 . ص10و بحار االنوار چاپ آخونديج ، " وكل "ماده ،  سفينة البحار
2.    195. حكمت،  نهج البالغه
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  عذاب اخروي 
  

رابطه عمل و جزا در آخرت نه مانند . رابطه تكويني قوي تري با گناهان دارند، مجازاتهاي جهان ديگر
بلكه از آن هم يك درجه ، تقراردادي است و نه مانند نوع دوم از نوع رابطه علي و معلولي اس، نوع اول

يعني آنچه كه در آخرت به عنوان ،  حكمفرماست" اتحاد " و " عينيت "در اينجا رابطه . باالتر است
  . پاداش يا كيفر به نيكوكاران و بدكاران داده ميشود تجسم خود عمل آنهاست

  : قرآن كريم ميفرمايد
  
ن سوء تود لو ان بينها و بينه امدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت م« 
«)1( .  
آرزو ميكند كه كاش بين ،  روزي كه هر كس آنچه از كار نيك يا زشت انجام داده است حاضر ميبيند"

  . "او و بين كار زشتش مسافت درازي فاصله ميبود 
  

  : در جاي ديگر ميفرمايد
  
   .)2(»و وجدوا ما عملوا حاضرا و ال يظلم ربك احدا « 
  . " آنچه را كه انجام دادهاند حاضر مييابند و پروردگار تو به احدي ستم نميكند "
  

  : در جاي ديگر ميفرمايد
  
 و من يعمل مثقال ذرش . فمن يعمل مثقال ذرش خيرا يره.يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم« 

  . )3(»شرا يره 
پس . اعمال آنها به آنها ارائه داده شود، نمايشگاه اعمال در اين روز مردم گروه گروه بيرون ميĤيند تا در "

كار زشت كند ميبيند ، كار نيك كند آن را ميبيند و هر كس هموزن يك ذره، هر كس هموزن يك ذره
" .  

  : پاورقي
1.   .30 / آل عمران

  .49 / كهف 2. 
  .8 - 6/  زلزال 3. 

  : ز قرآن كه نازل شده است ميفرمايداي كه به قول برخي از مفسرين آخرين آيهاي است ا در آيه
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  . )1(» و اتقوا يوما ترجعون فيه الي اهللا ثم توفي كل نفس ما كسبت و هم ال يظلمون «
آنگاه به هر كسي آنچه كه فراهم كرده ،  و بپرهيزيد از آن روز كه بسوي خدا بازگشت داده ميشويد"

  . "ود است به تمام و كمال پرداخت ميگردد و به آنان ستم نميش
  

  : درباره مال يتيم خوردن تعبير قرآن كريم اين است
  . )2(»ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا « 
جز اين نيست كه در شكم خويش آتش فرو ميبرند و ،  آنان كه اموال يتيمان را به ستم ميخورند"

  . "د بزودي در آتشي افروخته ميافتن
  

به محض اينكه ، يعني مال يتيم خوردن عينا آتش خوردن است اما چون در اين دنيا هستند نميفهمند
  . حجاب بدن كنار رفت و از اين جهان بيرون شدند آتش ميگيرند و ميسوزند

  : قرآن كريم باورداران را چنين اندرز ميدهد
  
  . )3(»ت لغد و اتقوا اهللا يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا و لتنظر نفس ما قدم« 
و هر كسي بايد بنگرد كه چه چيزي براي فرداي خود ، پرواي خدا را داشته باشيد،  اي ايمان داران"

  . ".. .و از خدا پروا كنيد، پيش فرستاده است
  

هر كس بايد بنگرد كه براي فرداي خود چه : فرمايد به صورت امر مي، لحن قاطع و صريح عجيبي است
 كه اكنون مييعني شماعينا همان چيزهايي را، پيش فرستادن استسخن از. اده استپيش فرست

  . فرستيد لذا درست بنگريد كه چه مي، رستيد خواهيد داشتف
او ، همچون كسي كه وقتي در سفر است اشيائي را خريداري كرده و پيش از خود به وطن خود ميفرستد

  وطن خويش زيرا وقتي از سفر برگشت و به ، بايد دقت كند
  

  : پاورقي
  .281 / بقره 1. 
  .10 / نساء 2. 
  .18 / حشر 3. 

، در بسته بنديهاي پستي اي كه فرستاده است همان چيزهايي است كه خودش تهيه كرده است، رسيد
  . و هنگام بازگشت به وطن به نوعي ديگر دست يابد، ممكن نيست كه نوعي كاال پيش فرستد

 ":  آمده است و بين آنها فقط يك جمله كوتاه وجود دارد"»اتقوا اهللا  « "لمه دو بار ك، در اين آيه كريمه
مشابهي نداشته باشد كه با اين فاصله كوتاه دو بار ، شايد در قرآن كريم. "و لتنظر نفس ما قدمت لغد « 
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  : باز هم قرآن كريم ميفرمايد
  
 و اذا الوحوش 0 و اذا العشار عطلت 0 و اذا الجبال سيرت 0درت  و اذا النجوم انك0اذا الشمس كورت « 

 و اذا 0 باي ذنب قتلت 0 و اذا الموؤدش سئلت 0 و اذا النفوس زوجت 0 و اذا البحار سجرت 0حشرت 
 علمت نفس ما 0 واذا الجنة ازلفت 0 و اذا الجحيم سعرت 0 و اذا السماء كشطت 0الصحف نشرت 

  . )1(»احضرت 
شتران آبستن ، كوهها سير داده شوند، ستارگان بيفروغ شوند، ه خورشيد از درخشش بيفتد آن زمان ك"

درباره ، جانها جفت گردند، درياها مشتعل شوند، حيوانات وحشي جمع شوند، به حال خود رها گردند
  نامهها گشوده ؟ دختراني كه زنده بگور شدهاند پرسش شود كه به موجب چه گناهي كشته شدند

دوزخ افروخته گردد و بهشت نزديك آورده شود هر كس خواهد دانست چه ، مان بر كنده شودآس، شود
  . "آماده و حاضر كرده است 

  
چيزهايي است كه ،  همه،اعم از نعيم بهشتي و عذاب دوزخي، يعني آنچه به آدمي در آن جهان ميرسد
شناسد و در آخرت آنها را  ا نمياال اينكه در اين دنيا آنها ر، آدمي خودش آماده و حاضر ساخته است

  و اين مضمون آيات بسياري از قرآن كريم است كه ميفرمايد روز قيامت خدا به شما ، خواهد شناخت
روز رستاخيز از كار ، يعني شما اكنون خبر نداريد كه چه كار ميكنيد، خبر ميدهد كه شما چه ميگرديد

  . خويش با خبر ميشويد و كردار خود را خواهيد شناخت
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه مالقيكم ثم تردون الي عالم الغيب و الشهادش فينبئكم بما كنتم « 

  . )2(»تعملون 
  : پاورقي

  .14 - 1/  تكوير 1. 
  .8 / جمعه 2. 
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آنگاه به سوي داناي پنهان و ، مرگي كه از آن ميگريزيد بزودي با شما مالقات خواهد داشت:  بگو"
  . "پس شما را به كردارهايتان آگاه ميسازد ، نيده ميشويدبرگردا، آشكار

  
نعيم و عذاب آنجا همين اعمال نيك و بد است كه وقتي پرده . تجسم يافتن عمل است، مجازات آخرت

، گيرد شود و در كنار انسان قرار مي تالوت قرآن صورتي زيبا مي، كند كنار رود تجسم و تمثل پيدا مي
  . آيد به صورت خورش سگان جهنم در ميغيبت و رنجانيدن مردم 

به عبارت ديگر اعمال ما صورتي ملكي دارد كه فاني و موقت است و آن همان است كه در اين جهان به 
و صورتي و وجههاي ملكوتي دارد كه پس از صدور از ما هرگز ، صورت سخن يا عملي ديگر ظاهر ميشود

اعمال ما از وجه ملكوتي و چهره غيبي . ا ناشدني ماستفاني نميشود و از توابع و لوازم و فرزندان جد
، باقي است و روزي ما به آن اعمال خواهيم رسيد و آنها را با همان وجهه و چهره مشاهده خواهيم كرد

  . اگر زيبا و لذتبخش است نعيم ما خواهد بود و اگر زشت و كريه است آتش و جحيم ما خواهد بود
،  مشرف شد)صلي اهللا عليه و آله و سلم(لهاي به حضور رسول اكرم در حديث است كه زني براي مسأ

صلي (رسول اكرم ، پس از رفتنش عايشه كوتاه قدي وي را با دست خويش تقليد كرد، وي كوتاه قد بود
حضرت ! ؟مگر چيزي خوردم يا رسول اهللا: عايشه گفت. خالل كن:  به وي فرمودند)اهللا عليه و آله و سلم

  . )1(عايشه خالل كرد و پاره گوشتي از دهانش افتاد . خالل كن: فرمود
واقعيت ملكوتي و اخروي غيبت را در همين جهان به عايشه ارائه ، در حقيقت حضرت با تصرف ملكوتي

  . دادند
  : قرآن كريم درباره غيبت ميفرمايد

  
  . )2( »ا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، و ال يغتب بعضكم بعضا«
آيا كسي دوست ميدارد كه گوشت برادر خويش را در وقتي كه ، مسلمانان از يكديگر غيبت نكنند "

  . "از اين كار تنفر داريد ، نه؟ مرده است بخورد
  
  

  : پاورقي
1.   .188 ص، 4جزء ، 15جلد ، چاپ كمپاني،  بحار

  .12 / حجرات 2. 
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 است نقل كرده كه روزي با )و سلمصلي اهللا عليه و آله (قيس بن عاصم كه از اصحاب رسول خدا 
گفتم يا رسول ،  شرفياب شدم)صلي اهللا عليه و آله و سلم( خدمت پيغمبر اكرم " بني تميم "گروهي از 

  . ما را موعظه فرماييد،  ما در صحرا زندگي ميكنيم و از حضور شما كمتر بهرهمند ميگرديم!اهللا
  : ين فرمودرسول اكرم نصايح سودمندي فرمود و از آن جمله چن

  
با تو دفن ميگردد در حالي كه تو ،  براي تو به ناچار همنشيني خواهد بود كه هرگز از تو جدا نميگردد"

همنشين تو اگر شريف باشد تو را گرامي خواهد داشت و اگر نابكار باشد تو را به . مردهاي و او زنده است
دد و در رستاخيز با تو برانگيخته ميشود و آنگاه آن همنشين با تو محشور ميگر. دامان حوادث ميسپارد

پس دقت كن كه همنشيني كه انتخاب ميكني نيك باشد زيرا اگر او نيك . تو مسؤول آن خواهي بود
كردار تو ، آن همنشين. باشد مايه انس تو خواهد بود و در غير اين صورت موجب وحشت تو ميگردد

  . "است 
  

ه شود تا آن را رآوردندرزهاي شما به صورت اشعاري دقيس بن عاصم عرض كرد دوست ميدارم كه ا
 دستور فرمود كسي به )صلي اهللا عليه و آله(اكرم رسول . ره كنم وموجب افتخار ما باشديحفظ وذخ

  ولي قبل از اينكه حسان بيايد قيس خودش كه از سخنان رسول اكرم به ، دنبال حسان بن ثابت برود
  : اشعار اين است. ا به صورت شعر درآورد و به حضرت عرضه داشتنصايح رسول خدا ر، هيجان آمده بود

  
  قرين الفتي في القبر ما كان يفعل   تخير خليطا من فعالك انما 

  ليوم ينادي المرء فيه فيقبل   و البد بعد الموت من ان تعده 
  بغير الذي يرضي به اهللا تشغل   فان كنت مشغوال بشيء فال تكن 

  و من قبله اال الذي كان يفعل    موته فلن يصحب االنسان من بعد
  يقيم قليال فيهم ثم يرحل   اال انما االنسان ضيف الهله 

   .» همان اعمال او ميباشد)برزخ(دوستي براي خود برگزين كه رفيق آدمي در گور ،  از كردار خويشتن«
  . »سازي بناچار بايد همنشين خود را براي روز رستاخيز انتخاب كني و آماده «
   .»پسندد نباشد س اگر بچيزي سرگرم ميشوي مراقب باش كه جز به آنچه خدا مي پ«
   .»گردد زيرا آدمي پس از مرگ جز با كردار خويش قرين نمي«
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 همانا آدمي در خانواده خود ميهماني بيش نيست كه اندكي در ميان ايشان درنگ و سپس كوچ «
  . )1( »ميكند

  
  : در حديث است كه

  
  . »كم ردت اليكم انما هي اعمال« 

  . اين عذابها همان اعمال و كردارهاي شماست كه به سوي شما برگردانيده شده است
  

  : عالي سروده است، آفرين بر سعدي
  

  چون نگه ميكنم نمانده بسي   هر دم از عمر ميرود نفسي 
  مگر اين پنج روز دريابي   اي كه پنجاه رفت و در خوابي 

  كوس رحلت زدند و بار نساخت   خجل آنكس كه رفت و كار نساخت 
  خواجه غره هنوز ، اندكي مانده  برف است و آفتاب تموز ، عمر

  رفت و منزل به ديگري پرداخت   هر كه آمد عمارتي نو ساخت 
  كس نيارد زپس تو پيش فرست   برگ عيشي به گور خويش فرست 

  وقت خرمنش خوشه بايد چيد   هر كه مزروع خود بخورد بخويد 
  ترسمت بر نياوري دستار   فته در بازار اي تهيدست ر

  

  يادي از استاد 
  

 كه از )اعلي اهللا مقامه(مرحوم آقاي حاج ميرزا علي آقا شيرازي ، از استاد خودم عالم جليل القدر
اي از زهاد و عباد و اهل يقين و  ام و به راستي نمونه بزرگترين مرداني بود كه من در عمر خود ديده

فايده  جريان خوابي را به خاطر دارم كه نقل آن بي، ح بود كه در تاريخ خواندهايميادگاري از سلف صال
  . نيست

من از قم به اصفهان رفتم و براي اولين بار در اصفهان با آن ، در تابستان سال بيست و سال بيست و يك
ادت شديد از بعد تبديل به ار، البته اين آشنايي. مرد بزرگوار آشنا شدم و از محضرش استفاده كردم

  رف من و محبت و لطف استادانه و پدرانه ط
  

  : پاورقي
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   93 شماره، باب ثلثه،  صدوق" خصال " 1. 
از طرف آن مرد بزرگ شد بطوري كه بعدها ايشان به قم آمدند و در حجره ما بودند و آقايان علماء 

  . كردند يدن ميورزيدند در آنجا از ايشان د بزرگ حوزه علميه كه همه به ايشان ارادت مي
هم مباحثه گراميم كه اهل اصفهان بود و يازده سال ، در سال بيست كه براي اولين بار به اصفهان رفتم

و اكنون از مدرسين و مجتهدين بزرگ حوزه علميه قم است به من ، تمام با هم هم مباحثه بوديم
اين . بيا برويم به درس او، يكندعالم بزرگي است نهج البالغه تدريس م، پيشنهاد كرد كه در مدرسه صدر
چه حاجت دارد كه به پاي ،  ميخواند" كفاية االصول "طلبهاي كه ، پيشنهاد براي من سنگين بود

نهج البالغه را خودش مطالعه ميكند و با نيروي اصل برائت و استصحاب ! ؟تدريس نهج البالغه برود
   !نمايد مشكالتش را حل مي

رفتم اما ،  نداشتم و به عالوه پيشنهاد از طرف هم مباحثهام بود پذيرفتمچون ايام تعطيل بود و كاري
دانستم كه نهج البالغه را من نميشناختهام و نه تنها نيازمندم به ، زود به اشتباه بزرگ خودم پي بردم

يدم با به عالوه د. استاد درست و حسابي ندارد، بلكه بايد اعتراف كنم كه نهج البالغه، فرا گرفتن از استاد
 از "مردي از اهل تقوا و معنويت روبرو هستم كه به قول ما طالب ممن ينبغي ان يشد اليه الرحال 

  . "ساني است كه شايسته است از راههاي دور بار سفر ببنديم و فيض محضرش را دريابيم ك
براي من . دمواعظ نهج البالغه در اعماق جانش فرو رفته بو،  بود" مجسم "او خودش يك نهج البالغه 

راستي من هر .  پيوند خورده و متصل شده است)ع(محسوس بود كه روح اين مرد با روح اميرالمؤمنين 
رضوان اهللا ، بزرگترين ذخيره روحي خودم را درك صحبت اين مرد بزرگ ميدانم، وقت حساب ميكنم

  . تعالي عليه و حشره مع اوليائه الطاهرين و االئمة الطيبين
  : كنم رؤيائي است كه نقل مي، از جمله به مناسبت بحث. بزرگ داستانها دارممن از اين مرد 

ايشان يك روز ضمن درس در حالي كه دانههاي اشكشان بر روي محاسن سفيدشان ميچكيد اين خواب
  : فرمودند، را نقل كردند

 

واب خدر  ،مردن را همان طوري كه براي ما توصيف شده است،  در خواب ديدم مرگم فرا رسيده است"
مل حو مالحظه ميكردم كه بدن مرا به قبرستان براي دفن ، خويشتن را جدا از بدنم ميديدم، يافتم

من تنها ماندم و نگران كه چه بر سر من خواهد . مرا به گورستان بردند و دفن كردند و رفتند. ميكنند
تندخويي من ، ه اين سگدر همان حال حس كردم ك. ناگاه سگي سفيد را ديدم كه وارد قبر شد! ؟آمد

  است كه تجسم 
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 تشريف )ع(در اضطراب بودم كه حضرت سيد الشهداء . مضطرب شدم. يافته و به سراغ من آمده است
  . )1( "من آن را از تو جدا ميكنم ، غصه نخور: آوردند و به من فرمودند

  . كنيم  مياشارهاي به شفاعت هست كه در بحث آينده به ياري خدا عنوان، در اين داستان
  

  آوتاه سخن 
  

بحثي است كه در ،  به اين صورت خالصه ميشود كه رعايت تناسب" تناسب كيفر و گناه "پاسخ اشكال 
قانونگزار بايد متناسب ، البته در اينگونه كيفرها. مورد كيفرهاي اجتماعي و قرار دادي قابل طرح است

كه رابطه تكويني با عمل دارد يعني معلول واقعي و اما در كيفرهايي ، بودن كيفر را با جرم در نظر بگيرد
يعني در حقيقت خود عمل ، رابطه عينيت و وحدت دارد، اثر حقيقي كردار است يا كيفري كه با گناه

  . ديگر مجالي از براي بحث تناسب داشتن و نداشتن نيست، است
،  جرمهاي بسيار كوچكبرتراند راسل كه ميگويد چگونه ممكن است خدايي باشد و ما را در برابر

ل روابط قراردادي مجازاتهاي بسيار بزرگ بكند اين معني را درك نميكرده كه رابطه آخرت با دنيا از قبي
  . و اجتماعي نيست

آشنايي . با الفباي معارف الهي هم آشنايي ندارند، امثال راسل از معارف و حقايق اسالمي دور و بيخبرند
  از حكمت و فلسفه و ، ي استامثال راسل فقط با دنياي مسيح

پ  : اورقي
ارتباط قوي و بسيار شديدي با پيغمبر اكرم و خاندان ،  مرحوم حاج ميرزا علي آقا اعلي اهللا مقامه1. 

 و حكيم و عارف )در حد اجتهاد(اين مرد در عين اينكه فقيه .  داشت)صلوات اهللا و سالمه عليهم(پاكش 
 بوعلي " قانون "از طراز اول بود و ، مثال طب قديم و ادبيات، تهاو طبيب و اديب بود و در بعضي از قسم

منبر ميرفت و ، از خدمتگزاران آستان مقدس حضرت سيد الشهداء عليهالسالم بود، را تدريس ميكرد
كمتر كسي بود كه در پاي منبر اين مرد عالم مخلص متقي ، موعظه ميكرد و ذكر مصيبت ميفرمود

دش هنگام وعظ و ارشاد كه از خدا و آخرت ياد ميكرد در حال يك انقالب خو، بنشيند و منقلب نشود
با ، روحي و معنوي بود و محبت خدا و پيامبرش و خاندان پيامبر در حد اشباع او را بسوي خود ميكشيد

  : مصداق قول خدا بود، ذكر خدا دگرگون ميشد
  . )2/ انفال (»هم ايمانا و علي ربهم يتوكلون الذين اذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادت

.  را كه ميبرد اشكش جاري ميشد)عليهالسالم( يا اميرالمؤمنين )صلي اهللا عليه و آله(نام رسول اكرم 
 از ايشان براي منبر در منزل خودشان در دهه )اعلي اهللا مقامه(يك سال حضرت آية اهللا بروجردي 

ايشان در منزل آية اهللا منبر . غالبا از نهج البالغه تجاوز نميكرد، شتمنبر خاصي دا، عاشورا دعوت كردند
ميرفت و مجلسي را كه افراد آن اكثر از اهل علم و طالب بودند سخت منقلب ميكرد بطوري كه از آغاز 
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راسل در نظر كسي كه اندك آشنايي با . المي كمترين آگاهي ندارندعرفان اسالمي و از معارف بلند اس
  . رود يك كودك دبستاني هم بشمار نمي، در فلسفه به مفهوم اسالمي و شرقي آن، معارف اسالمي دارد
با ، اند مردان بزرگي را تربيت كرده است كه در وقتي كه در همين جهان بوده، اسالم در دامن خود

  . اند  هاست لمس كرده" راسل "هاند و حقايقي را كه فوق تصور جهان آخرت آشنا شد
چيزي جدا ، اين حقيقت را نيك آموختهاند كه جزاي آخرت عين كردار دنياست، شاگردان مكتب قرآن

مولوي اشعاري دارد كه اين حقيقت را بيان ميكند و از نظر موعظه و تذكر خود ما نيز . از عمل نيست
  : يگويدم، نقل آنها مناسب است

  
  گرگ بر خيزي از اين خواب گران                          اي دريده پوستين يوسفان

  ميدرانند از غضب اعضاي تو                     گشته گرگان يك به يك خوهاي تو
  ز آنچه ميكاري همه ساله بنوش    ز آنچه ميبافي همه روزه بپوش 

  خود رشتهاي ، ور حرير و قز دري                    خود كشتهاي، گر ز خاري خستهاي
  آن درختي گشت و ز آن زقوم رست                     چون ز دستت زخم بر مظلوم رست

  مار و كژدم ميشود گيرد دمت                        اين سخنهاي چو مار و كژ دمت
  
*  
  

  روز شمار صورت خوكي بود                     حشر پر حرص خس مردار خوار
  خمر خواران را بود گنده دهان                          زانيان را گنده اندام نهان

  گشت اندر حشر محسوس و پديد                     گند مخفي كان به دلها ميرسيد
  بر حذر شو زين وجود ار آدمي                          بيشهاي آمد وجود آدمي
  نيست كس را در نجات او شكي                         يكيظاهر و باطن اگر باشد

  صالح و نا صالح و خوب و خشوك                     در وجود ما هزاران گرگ و خوك
   چونكه زر بيش از مس آمد آن زر است                  آن خو راست كان غالبتر است، حكم

  حشرت واجب است  ،هم بر آن تصوير   سيرتي كاندر وجودت غالب است 
  

مولوي و حافظ و سنائي و عطار و سعدي و امثال آنها ، اگر قرآن نميبود. آفرين بر قرآن با اين شاگردانش
ايران را بس كه توانست معارف اسالم ، استعداد ايراني با نور اسالم شكفت و اين افتخار. بوجود نميĤمدند

  را بهتر از هر قوم ديگري دريافت 
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  : را به اندرزهاي زيباي سعدي در اين زمينه پايان ميدهيمسخن خود . كند
  ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم            خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم

  پهلوي كبائر حسناتي ننوشتيم              بر لوح معاصي خط عذري نكشيديم
  شد و روز آمد و بيدار نگشتيم ما شب              پيري و جواني چو شب و روز بر آمد

  كامروز كسي را نه پناهيم و نه پشتيم            ما را عجب ارپشت و پناهي بود آن روز
  كه زشتيم ، شايد كه ز مشاطه نرنجيم              گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت
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   شفاعت : ٨بخش
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درباره .  است" شفاعت "و تحقيق شود مبحث بايد طرح و بحث ، يكي از مباحثي كه در بحث عدل الهي
 بازار گرمتري پيدا " وهابيت "مشاجرات و گفتگوهايي هست و مخصوصا پس از ظهور كيش ، شفاعت

  كيش وهابيت منسوب به محمد بن عبدالوهاب است و هم اكنون تقريبا مذهب . كرده است
حي و قشري دم از توحيد در كيشي است كه به نحوي بسيار سط، رسمي دولت سعودي بشمار ميرود

توحيدي كه . پرستش ميزند و به همين جهت بسياري از معارف دقيق و عالي اسالم را منكر است
  . وهابيها طرفدار آن هستند مانند توحيد اشاعره با بسياري از اصول اسالمي مخالف است

  

  ايراد و اشكال 
  

  : فت از اين قرار استآنچه به عنوان ايراد بر شفاعت گفته شده و يا ميتوان گ
اين همان اشكالي است .  شفاعت با توحيد در عبادت منافات دارد و اعتقاد به آن نوعي شرك است1. 

  . )1(كه وهابيها مطرح ميكنند و جمعي وهابي مسلك در ميان شيعه نيز فريفته آن شدهاند 
  
  

  : پاورقي
ميان آنها كم و بيش مطرح است و  عجبا در كشوري مانند ايران كه كلمات نهج البالغه در 1. 

   >فيلسوفاني مانند بوعلي 
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بلكه با توحيد ذاتي نيز ناسازگار است زيرا الزمه ،  شفاعت نه تنها با توحيد در پرستش نميسازد2. 
، چه، بيشتر و وسيعتر از رحمت خدا دانسته شود، اعتقاد به شفاعت اين است كه رحمت و شفقت شفيع

  .  شفاعت نباشد خدا گناهكار را عذاب ميكندمفروض اين است كه اگر
3.   . بلكه موجب تشويق آنها به ارتكاب گناه است،  اعتقاد به شفاعت موجب تجري نفوس مايل به گناه

قرآن روز رستاخيز را چنين معرفي .  قرآن كريم شفاعت را باطل شناخته و مردود دانسته است4. 
  . )1(ميكند و شفاعتي هم در كار نيست در آن روز هيچكس از ديگري دفاع ن: ميكند

 شفاعت با اصلي كه قرآن كريم تأسيس فرموده و سعادت هر كسي را وابسته به عمل خودش دانسته 5. 
  .  منافات دارد)2(و ان ليس لالنسان اال ما سعي « : و فرموده

 خشمش تبديل  الزمه صحت شفاعت اين است كه معتقد شويم خدا تحت تأثير شفيع قرار ميگيرد و6. 
 مينتغيير حالت بر او راه ندارد و هيچ عاملي ، در حالي كه خدا انفعال پذير نيست، به رحمت ميگردد

  . تغيير پذيري مخالف با وجوب ذاتي ذات الهي است، تواند در او اثر بگذارد
بي ، ادر حالي كه در دستگاه خد،  شفاعت يك نوع استثناء قائل شدن و تبعيض و بي عدالتي است7. 

 استثناء در قانون خداست و حال آنكه قانونهاي خدا كلي ،شفاعت: به تعبيري ديگر. عدالتي وجود ندارد
  . )3(»و لن تجد لسنة اهللا تبديال « : و ال يتغير و استثناء ناپذير است

و از همين نظر است كه مسأله ، اين اشكال است كه بحث شفاعت را با عدل الهي مرتبط ميسازد
شامل ، مسلما شفاعت: يكي از مباحث كتاب حاضر قرار داده شد توضيح اشكال اين است كه ،فاعتش

  . همه مرتكبين جرم نميگردد زيرا در اين صورت ديگر نه قانون معني خواهد داشت و نه شفاعت
  ايراد هم از همين راه است كه چگونه رواست كه ، طبيعت شفاعت مالزم با تبعيض و استثناء است

  
  : پاورقي

 و خواجه نصير و صدرالمتألهين در ميان آنها ظهور كرده و مسائل توحيدي را در عاليترين شكل خود >
غور و بررسي نمودهاند امروز افرادي يافت ميشوند كه تازه ميخواهند درس توحيد را از امثال ابن تيميه 

  . و محمد بن عبدالوهاب فرا گيرند
  .123  و48/  بقره 1. 
  .39 / نجم 2. 
  .23 / فتح 3. 
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يك عده به خاطر اينكه پارتي دارند از چنگال كيفر بگريزند و ، مجرمين به دو گروه تقسيم گردند
  ؟ دندگرعدهاي ديگر به جرم اينكه پارتي ندارند گرفتار كيفر 

ما در ميان جوامع بشري جامعههايي را كه قانون در آن دستخوش پارتي بازي است فاسد و منحط و 
در هر جامعهاي ! ؟چگونه ممكن است در دستگاه الهي معتقد به پارتي بازي شويم،  ميشمريمفاقد عدالت

  . كه شفاعت هست عدالت نيست
  

  ضعف قانون 
  

.  در يك جامعه نشانه ناتواني و ضعف قانون است" زور " و " پارتي " و " پول ": تأثير عوامل سه گانه
سطوت خود را فقط به ضعفا ، ا و زورمندان چيره گرددوقتي قانون ضعيف باشد طبعا نميتواند بر اقوي

مجرمين ضعيف را به تله مياندازد و به پاي ميز مجازات ميكشاند ولي از تله ، قانون ضعيف. نشان ميدهد
  . ماند انداختن زورمندان مجرم عاجز مي

 را در " زور " و "تي  پار" و " پول "مقررات الهي را قوانين نيرومند و قوي معرفي ميكند و تأثير ، قرآن
زيرا وقتي كه به ، " عدول "از ماده ( " عدل "در قرآن از پول به عنوان . محكمه عدل الهي نفي مينمايد

 عوض " به معني " عدل "يا از ، عنوان رشوه داده شود سبب عدول و انحراف از حق و حقيقت ميگردد
در سوره .  ياد شده است" نصرت " به عنوان  و از زور" شفاعت " و از پارتي به عنوان " معادل " و "

  : خوانيم  چنين مي48بقره آيه 
  
  . »هم ينصرون منها عدل و الاتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا و ال يقبل منها شفاعة و ال يؤخذ و«
از كسي هم پذيرفته نيست وروزي كه هيچكس از ديگري دفاع نميكند و شفاعت  پروا داشته باشيد از"

  . "پولي به عنوان عوض جرم و معادل آن گرفته نخواهد شد و نصرت و ياري كردن امكان ندارد هم 
  

يعني نظام جهان آخرت همچون نظام اجتماعي بشر نيست كه گاهي انسان براي فرار از قانون به پارتي 
نون اعمال يا پول متوسل شود و گاهي قوم و عشيره خود را به كمك بطلبد و آنان در برابر مجريان قا

  . قدرت كنند
 يمگريبان نزديكان و خويشان زمامداران را نيز ، قانون در اجتماع مسلمين قوي بود، در صدر اسالم

   مطلع شد كه دخترش از )عليهالسالم(وقتي كه علي . گرفت
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 گرفته و در روز عيد از آن - البته با قيد ضمانت - بيت المال مسلمين گلوبندي را به عنوان عاريه 
  : استفاده كرده است او را سخت مورد عتاب خويش قرار داد و با لحني كامال جدي فرمود

  
يعني ، اي دستت را ميبريديم يعني با قيد ضمانت گرفته، اگر نبود كه آن را به صورت عاريه مضمونه

  . )1(درباره تو حد سارق را اجرا ميكردم 
  

مرتكب خالفي شد نامهاي به او نوشتند و او را ، يشانپسر عمو و ياور دانا، هم ايشان وقتي كه ابن عباس
  : به وي نوشتند، مورد سختترين حمالت خويش قرار دادند

  
همان شمشيري كه احدي را با آن ،  اگر از خالف خويش باز نگردي با شمشيرم تو را ادب خواهم نمود"

  . "نزدهام مگر اينكه وارد جهنم شده است 
  

تو را دوزخي و مستحق شمشير ، ز بر دوزخيان فرود نميĤيد و اين كار تويعني ميداني كه شمشير من ج
  . من ساخته است

  : سپس براي اينكه بفهماند عدالت او درباره هيچكس استثناء بردار نيست ميفرمايد
  
هم مرتكب اين جرم ميشدند با آنان ارفاق نميكردم ، )عليهماالسالم( به خدا قسم اگر حسن و حسين "
" )2( .  

اگر ميخواهيد بدانيد دستگاهي ، تعجبي ندارد، ر اسالم است و مجري قانون هم اميرالمؤمنين استصد
 به جريان انداخته بود تا كجا به حركت آمده بود و چه اشخاصي را )صلي اهللا عليه و آله(كه رسول خدا 

  : زير مهميز عدالت ميكشيد به داستان ذيل توجه كنيد
، روزي پسر عمرو عاص به صورت يكي از رعايا سيلي زد، صر بودعمرو عاص از طرف عمر حاكم م

اين مرد غيور حركت كرد به . ستمديده به نزد عمرو عاص رفته شكايت كرد ولي وي ترتيب اثر نداد
  در اين . عمر و عاص و پسرش را احضار و محاكمه نمود، عمر. مدينه و نزد عمر آمد و عرض حال داد

   محاكمه يك جمله تاريخي از
  

  : پاورقي
1.   .503. ص9ج ، چاپ كمپاني،  بحار االنوار
2.   .41نامه،  نهج البالغه

  : خطاب به عمر و عاص و پسرش گفت. عمر نقل شده است
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  . متي استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا
  . "  از كي مردم را برده خويش گرفتهايد در حالي كه از مادران خويش آزاد متولد گرديدهاند"
  

  . سپس دستور قصاص صادر نمود
وقتي ثابت گرديد پسرش شراب خورده است حد الهي را ، عمر با پسر خودش نيز همينطور رفتار نمود

  . درباره او اجرا نمود
 به مسلمين آموخته بود و مسلمين هنوز آن )صلي اهللا عليه و آله و سلم(اينها عدالتي بود كه رسول خدا 

 چرخي بود كه رسول خدا به حركت آورده بود و تا مدت ،و به عبارتي ديگر، ندرا فراموش نكرده بود
  . داد زيادي كم و بيش به همان شكل به حركت خود ادامه مي

  

  اقسام شفاعت 
  

اقسامي دارد كه برخي از آنها نادرست و ظالمانه است و در دستگاه الهي ، حقيقت اين است كه شفاعت
شفاعت غلط بر هم زننده قانون و ضد آن .  عادالنه است و وجود داردصحيح و، وجود ندارد ولي برخي

شفاعت غلط آن است كه كسي بخواهد از . حافظ و تأييد كننده قانون است، است ولي شفاعت صحيح
مجرم بر خالف خواست ، بر حسب چنين تصوري از شفاعت. راه پارتي بازي جلوي اجراي قانون را بگيرد

  بر اراده قانونگزار و هدف قانون ، دف قوانين اقدام ميكند و از راه توسل به پارتيقانونگزار و بر خالف ه
ايرادهايي كه بر شفاعت . در دنيا ظلم است و در آخرت غير ممكن، اينگونه شفاعت. چيره ميگردد

  . ميشود بر همين قسم از شفاعت وارد است و اين همان است كه قرآن كريم آن را نفي فرموده است
، نوعي ديگر از شفاعت است كه در آن نه استثناء و تبعيض وجود دارد و نه نقض قوانين،  صحيحشفاعت

شفاعت .  قرآن اين نوع شفاعت را صريحا تأييد كرده است.و نه مستلزم غلبه بر اراده قانونگزار است
  . پردازيم صحيح نيز اقسامي دارد كه بزودي بشرح آن مي
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  نقض قانون 
  

 كه به داليل عقلي و نقلي مردود شناخته شده است اين است كه گناهكار بتواند نوع نادرست شفاعت
درست همان طوري كه در پارتي ، وسيلهاي برانگيزد و به توسط آن از نفوذ حكم الهي جلوگيري كند

  . بازيهاي اجتماعات منحط بشري تحقق دارد
پندارند كه پيغمبر  مي، پندارند چنين مي را )عليهمالسالم(شفاعت انبياء و ائمه ، بسياري از عوام مردم

 و ائمه اطهار )سالم اهللا عليها( و حضرت زهرا )ع( و اميرالمؤمنين )صلي اهللا عليه و آله و سلم(اكرم 
اراده خدا را تغيير ، كنند  متنفذهايي هستند كه در دستگاه خدا اعمال نفوذ مي)ع(خصوصا امام حسين 

   .كنند دهند و قانون را نقض مي مي
آنان ، اعراب زمان جاهليت نيز درباره بتهايي كه شريك خداوند قرار ميدادند همين تصور را داشتند

ولي در اداره ، منحصرا در دست خداست و كسي با او در اين كار شريك نيست، ميگفتند كه آفرينش
  .  بود"رب  "شرك در ،  نبود" خالق "شرك در ، شرك اعراب جاهليت. بتها با او شركت دارند، جهان

ميدانيم كه در ميان افراد بشر گاهي كسي مؤسسهاي را بوجود ميĤورد ولي اداره آن را به ديگري واگذار 
عقيده مشركين . خودش با ديگران بطور مشترك دست در كار ميشود، يا در اداره آن مؤسسه، مينمايد

تي با آن مبارزه كرد و مكرر اعالم قرآن كريم بسخ. درباره خدا و جهان و در اداره جهان به اين شكل بود
هم پديد آورنده جهان ، او به تنهايي، نمود كه براي خدا شريكي نيست نه در خالقيت و نه در ربوبيت

  . ملك و پادشاهي جهان اختصاص به او دارد و او رب العالمين است، است و هم تدبير كننده آن
 يم شده است بر خود الزم نميخدا تقسر ين خدا وغيت جهان بي پنداشتند ربوبين كه ميمشرك

 كه ييها و پرستشهاي توان با قربانيم گفتند يباشند؛ م» اهللا «يدانستند كه در صدد جلب رضا وخشنود
م يم و نظر موافق آنها را جلب كنيگر را به دست اوري ديها»ت نربيم، رضاي دهيدر برابر بتها انجام م
 كار را در نزد يم آنها خودشان بنحوينها را كسب كنيت اياباشد؛ اگر رض» اهللا «يهر چند مخالف رضا

  .  كننديحل م» اهللا«
گر ي دي، سلطنتين معتقد شود كه در كنار دستگاه سلطنت ربوبي چنيان مسلمانان هم كسياگر در م

   جز شركيزيهم وجود دارد ودر مقابل آن دست در كار است، چ
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ا و خشنودي خداي متعال راهي دارد و تحصيل رضا و اگر كسي گمان كند كه تحصيل رض. نخواهد بود
جداگانه ممكن است سعادت انسان ،  راهي ديگر دارد و هر يك از اين دو)ع(خشنودي فرضا امام حسين 

  در اين پندار غلط چنين گفته ميشود كه خدا با چيزهايي . دچار ضاللت بزرگي شده است، را تأمين كند
، حج، روزه، خدا با انجام دادن واجبات مانند نماز،  چيزهايي ديگر با)ع(راضي ميشود و امام حسين 

  ، بر به والدين و امثال اينها و با ترك گناهان از قبيل دروغ، خدمت به خلق، درستي، راستي، زكات، جهاد
رضاي او در ،  با اين كارها كاري ندارد)ع(شرابخواري و زنا راضي ميگردد ولي امام حسين ، غيبت، ظلم
حساب امام حسين از ،  گريه و يا الاقل تباكي كنيم)ع(است كه مثال براي فرزند جوانش علي اكبر اين 

به دنبال اين تقسيم چنين نتيجه گرفته ميشود كه تحصيل رضاي خدا دشوار . حساب خدا جداست
 )ع(زيرا بايد كارهاي زيادي را انجام داد تا او راضي گردد ولي تحصيل خشنودي امام حسين ، است

 حاصل گردد او در دستگاه )ع(و زماني كه خشنودي امام حسين ، فقط گريه و سينه زدن، سهل است
حساب نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق في ، شفاعت ميكند و كارها را درست ميكند، خدا نفوذ دارد

   !رود ن ميسبيل اهللا كه انجام ندادهايم همه تصفيه ميشود و گناهان هر چه باشد با يك فوت از بي
اينچنين تصويري از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است بلكه شرك در ربوبيت است و به ساحت پاك 

 و بندگي خداست نيز اهانت است همچنانكه پدر " عبوديت " كه بزرگ ترين افتخارش )ع(امام حسين 
  ي آنها ها  سخت خشمگين ميشد و به خداي متعال از گفته" غالش "بزرگوارش از نسبتهاي 

 دستگاهي در مقابل دستگاه خدا يا -  العياذ باهللا - كشته نشد براي اينكه )ع(امام حسين . پناه ميبرد
شهادت او براي اين نبوده كه . راه فراري از قانون خدا نشان دهد، شريعت جدش رسول خدا بوجود آيد

مه نماز و زكات و ساير مقررات وي براي اقا، بر عكس. برنامه عملي اسالم و قانون قرآن را ضعيف سازد
  . اسالم از زندگي چشم پوشيده به شهادت تن داد

  : خود حضرت در فلسفه قيامش ميفرمايد
  
اريد ، و انما خرجت لطلب االصالح في امة جدي، و اني لم اخرج اشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما« 

  ). 1(» ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر 
، خروج و قيام من به منظور اصالح در امت جدم ميباشد، ي هوس و جاه طلبي قيام نكردهام من از رو"

  . "ميخواهم كه به نيكي امر كنم و از بدي نهي نمايم 
  

  : پاورقي
1.   .45 ص،  نفس المهموم
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  :مي كنين خطاب ميارت او چنيز در زيو ما ن
 اهللا يت عن المنكر، و جاهدت فيعروف، و نهت الزكوه، و امرت بالمياشهد انك قد اقمت الصلوه، و ات«

  . »ه يحق جهاده، و عملت بكتابه و اتبعت سنن نب
  

  حفظ قانون
  

د كننده قانون و حافظ نظام است و ييح كه تايح كدام است؟ شفاعت صحيم شفاعت صحينياكنون بب
. 1                 :ست كند بر دو گونه اي وجود آن را اثبات ميعه و سنيق شي از طرياديات زيات و روايآ

ا ي» مغفرت«شفاعت .2                                      .»عمل«ا شفاعتي» يرهبر«اعتشف
نوع اول                                                                                            »فضل«شفاعت
باشد، ونوع دوم ي باال رفتن درجات ميحسنات وحتل به ي است كه شامل نجات از عذاب ونيشفاعت
ن بردن عذاب و در مغفرت گناهان است وحداكثر ممكن است سبب ير آن در از بي است كه تاثيشفاعت

ن همان است كه درباره ي باال برنده درجه شخص نخواهد بود وايوصول به حسنات وثوابها هم بشود ول
  : فرموده است)مه وآله وسلي اهللا عليصل(آن، رسول اكرم 
  ).1(ل يهم من سبي، اما المحسنون فما علي ال هل الكبائر من امتياد خرت شفاعت

كوكاران ياما ن ره كرده ام،يره شده اند ذخي از امت كه مرتكب گناه كبي گناهكارانيمن شفاعتم را برا«
  ».رندي گيمورد مواخذه قرار نم

  

   يشفاعت رهبر
  
مورد » يعذاب اخرو« را كه در بخش قبل تحت عنوان يبزم است مطلن نوع از شفاعت اليح اي توضيبرا

 يا مرتكب ميدن كه انسان درييكه اعمال وكردارهام يدرآن بحث، گفت. ميآوراديم به يدقت قرارداد
 ياكنون م.  شودي آنها جلوه گر مينيقت عي كنند و حقيدا ميگر تجسم وتمثل پيگردد،در جهان د

روابط ، يز مجسم ميگرددن» روابط « كنند بلكه يدا مي تجسم پا اعمال،م كه در آخرت نه تنهييافزا
  اي كه  معنوي

  
  

  : پاورقي
1.    62 و34ص ، 8ج ،  بحار االنوار

 ٢٢٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

زماني كه يك . در اين جهان بين مردم برقرار است در آن جهان صورت عيني و ملكوتي پيدا ميكنند
 پيروي در ميان آنان در رستاخيز به صورت انسان سبب هدايت انساني ديگر ميشود رابطه رهبري و

 به صورت پيرو و مأموم ظاهر " هدايت يافته "و ،  به صورت پيشوا و امام" هادي "عيني در ميĤيد و 
  . در مورد گمراه ساختن و اغواء هم همينطور است. ميگردد

  : قرآن كريم ميفرمايد
  
  . )1(»يوم ندعوا كل اناس بامامهم « 

"  . "مي را با پيشواي ايشان ميخوانيم  روزي كه هر مرد
  

، يعني با همان كس كه عمال الگوي او و الهامبخش او بوده است، يعني هر كسي با پيشواي خودش
  . محشور ميگردد

  : ميفرمايد، درباره تجسم پيشوايي فرعون نسبت به قوم خود در آخرت
  
  . )2(»يقدم قومه يوم القيمة فاوردهم النار « 
  پس در آتش واردشان ، يش اتباع و پيروانش حركت ميكند فرعون پيشاپ"

  . "ميسازد 
  

و گمراهان ديگر قومش گام جاي گام او ، گمراه و پيشواي گمراهان بوده، فرعون كه در اين جهان
شفيع و واسطه قوم خود ، فرعون. در آن جهان نيز به صورت قائد و امام آنان مجسم ميشود، ميگذاشتند

  شفيعي است كه در دنيا موجب گناهان و ضاللتها بوده است و در ،  و هم در آخرتميباشد هم در دنيا
، شفيع و واسطه بودن او در بردن قوم به دوزخ در جهان آخرت. آخرت واسطه رسانيدن به دوزخ و آتش

  . همانا تجسم واسطه بودن او در جهان دنيا در گمراهي قومش است
. ميفرمايد فرعون قوم خود را در آن جهان وارد دوزخ ميسازدنكته جالب در تعبير قرآن اين است كه 

قرآن با اين تعبير خود تجسم تأثير فرعون را در گمراهي پيروانش گوشزد ميكند و ميگويد همانطور كه 
بلكه وارد كردن آنها به ، در آخرت آنها را وارد دوزخ ميكند، در دنيا فرعون آنها را وارد گمراهي كرد

  . ن عينا ظهور و تجسم وارد كردن آنها در گمراهي در اين جهان استدوزخ در آن جها
  : پاورقي

  .71 / اسراء 1. 
  .98 / هود 2. 

 يماتي حق و باطل انشعابات و تقسيك از رهبرين جهان هر ي كه در ايالبته روشن است كه همانطور
رسول اكرم استضائه ت ي كه از نور هدايمثال همه كسان. ن خواهد بوديگر هم چنيدارد، در جهن د
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ت اهللا صلوا(نير المومنيع اميشف) ه و آلهو سلمي اهللا عليصل( شفاعت است كه رسول اكرم ين معنايدر ا
ع ي شفيو هر امام) هما السالميعل(ن يع حسني باشد و آنها شفيم) هايسالم اهللا عل(و حضرت زهرا) هيعل

هم يعل(نير معصوميش است؛ سلسله مراتب محفوظ است، سايروان خويع شاگردان و پيگر و شفيامام د
  . هر چه دارند به توسط رسول اكرم دارند) السالم

شان قرار گرفته اند شفاعت يت ايم و هداي كه مورد تعلي علما از كسانين حساب است كه حتيو در هم
وندند و ي پي كوچك به بزرگتر ميد كه گروههاي آي بوجود ميك سلسله مرتبط و پر انشعابي.  كننديم

  . شتابديش همه ميشاپيدر راس سلسله، حضرت رسول اكرم پ
  
  مي كريع متاع نبيشف                          ميم بسيم وسيم جسيقس
*  

  يگرفته دست جانها دامن و                    يش و دلها جمله از پيروان از پ
*  

  ن و آنجا در جنانين جهان در دي ا                 ن جهان و آن جهانيع است اياو شف
  تو مه شان نما كه دي آن جهان گو                   د كه تو رهشان نماين جهان گويا
  علموني انهم ال ي اهد قوم                    شه اش اندر ظهور و در كمونيپ

  در دو عالم دعوت او مستجاب                       بازگشته از دم او هر دو باب
   خواهند بودي بود و نيمثل او ن                 ن خاتم شده است او كه به جوديبهر ا

  بر قدوم و دور فرزندان او                       ن بر جان اويفرصد هزاران آ
   زاده اند از عنصر جان و دلش                        فه زادگان مقبلشيآن خل

   اندي مزاج آب وگل نسل وي ب                      انديا از ري يگر ز بغداد و هر
  م مل هر جا كه ميجوشد مل است خ               شاخ گل هر جا كه ميرويد گل است
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  عين خورشيد است ني چيز دگر   سر ، گر ز مغرب بر زند خورشيد
  

 از خلق كثيري شفاعت ميكند اين است كه در اين )ع(علت اينكه در روايات داريم كه امام حسين 
  .  بيش از هر مكتبي موجب احياء دين و هدايت مردم شده است)ع(مكتب امام حسين ، جهان
 به اين صورت نيست كه بر خالف رضاي خدا و اراده )ع(نطور كه قبال گفته شد شفاعت امام حسين هما

يك نوع آن همين هدايتهايي است كه در اين جهان : شفاعت او دو نوع است. او چيزي را از خدا بخواهد
  . و نوع دوم آن را عنقريب بيان ميكنيم، ايجاد كرده است و در جهان ديگر مجسم ميشود

او شفيع كساني نيست كه مكتبش ، اند  شفيع كساني است كه از مكتب او هدايت يافته)ع(امام حسين 
  . اند را وسيله گمراهي ساخته

از اين نكته نبايد غفلت ورزيد كه همانطوري كه از قرآن كريم گروهي هدايت يافتهاند و گروهي گمراه 
 هدايت شده و گروهي گمراه گشتهاند و اين  نيز گروهي)عليهالسالم(از مكتب امام حسين ، شدهاند

  . مربوط به خود مردم است
  : خدا درباره مثلهاي قرآن ميفرمايد

  
  . )1(»يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا و ما يضل به اال الفاسقين « 
 و جز بدكاران را گمراه نمي، كند سازد و گروهي را هدايت مي گروهي را گمراه مي،  به سبب قرآن"

  . "سازد 
  

  : ميگويد، تمثيل عالي و زيبايي براي اين مطلب آورده است، مالي رومي
  

  در نلغزي و رسي در منتها   ها  از خدا ميخواه تا زين نكته
  زين رسن قومي درون چه شدند   ز آنكه از قرآن بسي گمره شدند 

  چون تو را سوداي سر باال نبود   مر رسن را نيست جرمي اي عنود 
  

تا ، هم ميشود از چاه بيرون آمد و هم ميشود به درون چاه رفت، با طناب. طناب، نرسن يعني ريسما
  . كدام را انتخاب كنيم

  قرآن و مكتب حسيني ريسمانهايي هستند كه قدرت دارند بشر را از چاه 
  : پاورقي

   26. / بقره 1. 
ست ولي اگر كسي از اين يكي حبل من اهللا و دومي حبل من الناس ا، نگونبختي به اوج سعادت باال برند
علت اين است كه او در سر سوداي باال رفتن ، جرم از ريسمان نيست، دو حبل الهي سوء استفاده نمود
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و اين ، مامان به دوزخ افكنده ميشوندحقيقت در جهان ديگر چنين مجسم ميگردد كه به فرمان قرآن و ا
  . است معني قسيم الجنة و النار بودن
  : در روايت از رسول اكرم آمده است

  
  . )1(» و ما حل مصدق ، ان القرآن شافع مشفع« 
شود   قرآن شفيعي است كه شفاعتش پذيرفته است و سعايت كننده اي است كه سعايتش پذيرفته مي"
" .  
  

حقيقتا تعبير عجيبي  : ميفرمايد.  است
و هم خصم كافران و مجرمان است ، هم شفيع مؤمنان و نيكوكاران است به بهشت سعادت، قرآن كريم

  . كشاند اي است كه آنان را به بهشت برين و اينان را به دوزخ مي واسطه، به سوي دوزخ
،  هم ناميد"عمل  "اين نوع از شفاعت را شايسته است شفاعت رهبري بناميم و ميتوان آن را شفاعت 

زيرا عامل اساسي اي كه در اينجا موجب نجات يا بدبختي گرديده است همان عمل نيكوكار و بدكار 
  . است

روشن است كه هيچيك از اشكاالت شفاعت بر اين گونه از شفاعت كه شرح داده شد وارد نيست و 
  . بلكه مؤيد آن است،  به هيچ وجه منافات ندارد" عدل الهي "مخصوصا شفاعت به اين معني با 

  

  شفاعت مغفرت 
  

اين معناي از شفاعت است كه . وساطت در مغفرت و عفو و بخشيدن گناهان است، دومين نوع شفاعت
آماج اشكالها و ايرادهاي منتقدين و منكرين قرار گرفته است ولي با توضيحي كه به خواست خدا در اين 

  ه تنها ايرادي بر آن وارد نيست بلكه از معارف كتاب درباره آن داده ميشود روشن ميگردد كه ن
  عالي و گرانقدر اسالم 

  
  : پاورقي

  .2 ص، 1ج ،  تفسير عياشي1. 
  . است و مبناي خاصي دارد كه عمق معارف اسالمي را ميرساند
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  جاذبه رحمت 
  

ايي كه خود عالوه بر جريان اعمال و گامه، مقدمتا بايد به اين نكته توجه كنيم كه براي نيل به سعادت
يك جريان ديگري نيز هميشه در جهان است و آن جريان رحمت سابقه پروردگار ، انسان بر ميدارد

  : در متون ديني آمده است. است
  
  . »يا من سبقت رحمته غضبه « 
  . " اي كسي كه رحمت او بر غضبش تقدم دارد "
  

  : افظ در غزل معروف خود ميگويد
  

  يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو   و مزرع سبز فلك ديدم و داس مه ن
  نوميد مشو " سابقه "گفت با اينهمه از               گفتم اي بخت بخسبيدي و خورشيد دميد

  
ممكن هم هست كه مقصود او چيز ديگر ، سبقت رحمت پروردگار است، " سابقه "مقصود حافظ از 

 بدان اشاره شده )1(»ي اولئك عنها مبعدون ان الذين سبقت لهم منا الحسن« : باشد كه در آيه كريمه
  . است

اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگاري است و ، به هر حال اين واقعيتي است كه در نظام هستي
عارضي و غير اصيل ميباشند و همواره آنچه كه عارضي است به سبب جاذبه ، كفرها و فسقها و شرور

جود امدادهاي غيبي و تأييدات رحماني يكي از و. رحمت تا حدي كه ممكن است برطرف ميگردد
مغفرت پروردگار و زايل ساختن عوارض گناه يكي ديگر از شواهد . شواهد غلبه رحمت بر غضب است

  . باشد تسلط رأفت و مهرباني او بر غضب و قهر مي
  

  اصل تطهير 
  

  دستگاه . نمود تطهير است، يكي از جلوههاي رحمت الهي، در نظام هستي
  

  : يپاورق
  .101 / انبياء 1. 

گاز انيدريد كربنيك هوا را ، اينكه درياها و گياهان. آفرينش داراي خصيصه شستشو و تطهير است
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تجزيه الشههاي . زيرا تنفس در آن غير ممكن ميگشت، مدت كوتاهي صالحيت زيستن را از دست ميداد
و همچنين تجزيه زوائدي كه از موجودات زنده دفع ميگردد يك نمونه ديگر از ، حيواناتي كه ميميرند

  . پااليش و تطهير آفرينش است
در معنويات هم ، مظاهري از تطهير و تصفيه وجود دارد، ديات و قوانين عالم طبيعتهمينگونه كه در ما

 ". مغفرت و محو عوارض سوء گناه از اين قبيل است. مصاديقي از براي تطهير و شستشو يافت ميشود
 از عوارض و - تا حدي كه قابل شستشو باشند -  عبارت است از شستشو داد ن دلها و روانها "مغفرت 

  .  گناهانآثار
البته بعضي از دلها قابليت خود را از براي پاكيزه شدن آنچنان از دست ميدهند كه ديگر با هيچ آبي 

كفر و شرك نسبت به خدا وقتي كه در دل . آنها گويي تبديل به عين نجاست شدهاند. تطهير نميپذيرند
 "در لسان قرآن كريم ،  در دلاستقرار كفر.  دل را از قابليت تطهير خارج ميسازد،استقرار پيدا كند
  .  ناميده شده است" طبع و ختم الهي " و "مهرزده شدن دل 

  

  اصل سالمت 
  

 اصالت از آن سالمت و ،از شواهد غلبه رحمت بر غضب در نظام هستي اين است كه همواره در جهان
درتي نهفته است ق، در ساختمان هر موجود زنده. صحت است و مرضها و بيماريها استثنائي و اتفاقيند

وجود گلبولهاي سفيد در . كه به نفع سالمت و تندرستي او فعاليت ميكند و از هستي او حمايت مينمايد
خاصيت جبران كنندگي و ترميم كنندگي . خون با قدرت دفاعي عجيبي كه دارند شاهد اين مدعاست

به ، بود مواد غذائيكم، پارگي زخم، شكستگي استخوان. در بدن موجودات زنده شاهدي ديگر است
  . وسيله فعاليت دروني موجود زنده جبران ميگردد

  : هر نوزادي با فطرت پاك به دنيا ميĤيد، از لحاظ فطرت ديني
  
  . )1(» كل مولود يولد علي الفطرش حتي يكون ابواه يهودانه او ينصرانه « 

  : پاورقي
1.    88. ص، 2ج ، چاپ كمپاني،  بحار االنوار
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  . "رت پاك زاييده ميشود ليكن پدر و مادر ممكن است او را يهودي يا نصراني كنند  نوزاد به فط"
  

در سرشت هر موجودي كه از مسير اصلي خود منحرف گرديده است كششي وجود دارد كه او را بسوي 
ميلي براي رجعت به ، در هر طبيعت كه گرفتار قسر گردد، به اصطالح فالسفه. حالت اوليه باز ميگرداند

   يعني هميشه در جهان نيروي گريز از انحراف و توجه به سالمت و صحت ،لت طبيعي پديد ميĤيدحا
وجود مغفرت نيز از همين اصل ناشي . اينها شواهدي از چيرگي رحمت بر غضب است. حكمفرماست

  . ميشود
  

  رحمت عام 
  

 نظام هستي يك فرمول كلي است كه از غلبه رحمت در، يك پديده استثنائي نيست، اصل مغفرت
 در حدود -عام است و همه موجودات را ، از اينجا دانسته ميشود كه مغفرت الهي. نتيجه شده است

براي همه رستگاران ، اين اصل در فوز به سعادت و نجات از عذاب.  فرا ميگيرد- امكان و قابليت آنها 
  : لهذا قرآن كريم ميفرمايد، مؤثر است

  
  . )1(»من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه « 
  . "مشمول رحمت خدا قرار گرفته است ،  هر كس كه در آن روز از عذاب خدا نجات يابد"
  

  . عذاب از احدي برداشته نميشود، يعني اگر رحمت نباشد
 در خطبهاي كه در اواخر عمر شريفشان براي مسلمين ايراد )صلي اهللا عليه و آله و سلم(رسول اكرم 

: دو عامل و دو ركن اساسي وجود دارد، مودند كه براي نجات و رستگارياين نكته را گوشزد فر، فرمودند
  . عمل و رحمت

  : قسمتي از آن خطبه اين است
  
  » ايها الناس انه ليس بين اهللا و بين احد نسب و ال امر يؤتيه به خيرا او يصرف عنه « 
  
  

  : پاورقي
   16. / انعام 1. 

، و الذي بعثني بالحق ال ينجي اال عمل مع رحمة. منين متمناال ال يدعين مدع و ال يت، شرا اال العمل« 
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 بين خدا و هيچكس رابطه خويشاوندي نيست و هيچ رابطه ديگري هم كه موجب جلب ! اي مردم"
ي هيچكس آرزو،  هيچكس ادعاي گزاف نكند!بنگريد. منفعت يا دفع ضرر شود وجود ندارد جز عمل

  قسم به خدايي كه مرا به راستي برانگيخت چيزي جز عمل توأم با رحمت خدا . خادم در دل نپرورد
  . "من خودم هم اگر گناه ميكردم سقوط كرده بودم ، سبب رستگاري نميگردد

  
   "؟  خدايا تبليغ كردم": آنگاه فرمود

 نيز )عليهمالسالم( ائمه معصومين  و ساير انبياء و)صلي اهللا عليه و آله(رمز مغفرت خواهي رسول اكرم 
در همان عموميت و شمول اصل مغفرت است و در حقيقت ميتوان گفت كه هر كس مقرب تر است از 

از اسماء حسناي الهي و صفات ، اين اصل بيشتر استفاده ميكند و بطور كلي هر كس قربش بيشتر است
  . كمال او بيشتر از ديگران استضائه مينمايد

  : فرمايدرسول اكرم مي
  
  . )2(» انه ليغان علي قلبي و اني الستغفر اهللا كل يوم سبعين مرش « 
  . " آثاري از كدورت بر قلبم ظاهر ميشود و من در هر روز هفتاد بار از خدا مغفرت ميطلبم "
  

  رابطه مغفرت و شفاعت 
  

  ؟ مغفرت الهي چه ارتباطي با شفاعت دارد
در بخش دوم ، ما درباره نظام داشتن جهان.  نظام و قانون استمغفرت الهي مانند هر رحمت ديگر داراي

و نيز گفتيم كه ، مفصال بحث كرديم و گفتيم كه اختالف موجودات الزمه نظام هستي است، اين كتاب
تفاوت موجودات با يكديگر نه قراردادي است و نه آفريده شده بلكه الزمه ذات آنها يعني الزمه هويت 

  نبودن اين تفاوتها عين نبودن خود آنهاست و با فرض وجود آنها ، هاستآنها و نحوه وجود آن
  
  

  : پاورقي
   863. ص، 2ج ،  شرح ابن ابي الحديد1. 
  . )ص(ذيل تفسير سوره مباركه محمد ، 18ج ،  الميزان2. 

  . غير معقول است، فرض عدم تفاوت
 هيچيك از جريانهاي رحمت پروردگار از آنچه در آنجا بيان كرديم بخوبي دانسته ميشود كه امكان ندارد
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اگر فرضا هيچ دليل نقلي بر شفاعت در دست نبود ناچار بوديم از راه عقل و براهين قاطعي از قبيل 
، وقتي كسي وجود مغفرت خدا را بپذيرد.  قائل شويمبرهان امكان اشرف و نظام داشتن هستي به آن

او را ناچار ميسازد كه بگويد جريان مغفرت بايد از مجراي يك عقل كلي يا يك ، مباني محكم عقلي
امكان ندارد كه فيض ، نفس كلي يعني عقل و نفسي كه داراي مقام واليت كليه الهيه است صورت گيرد

  . جودات برسدالهي بيرون از قانون و حساب به مو
، با ضميمه كردن روايات اسالمي، ولي خوشبختانه قرآن كريم ما را در اينجا نيز رهبري فرموده است

خصوصا با توجه به آنچه در روايات معتبر و شامخ شيعه در باب واليت كليه رسول خدا و ائمه اطهار 
چنين استنباط ميكنيم كه ، ست و مراتب واليت در طبقات پايين تر اهل ايمان رسيده ا)عليهمالسالم(

وسيله مغفرت تنها يك روح كلي نيست بلكه نفوس كليه و جزئيه بشري با اختالف مراتبي كه دارند هر 
كدام سهمي از شفاعت دارند و اين يكي از مهمترين معارف اسالم و قرآن است كه تنها در مذهب 

لهذا از افتخارات ، توضيح داده شده استقدس شيعه به وسيله ائمه اطهار و شاگردان مكتب آنها خوب م
  . اين مذهب شمرده ميشود

  

  شرايط شفاعت 
  

با توجه به اينكه شفاعت همان مغفرت الهي است كه وقتي به خداوند كه منبع و صاحب خيرها و 
 خوانده ميشود و هنگامي كه به وسائط و مجاري " مغفرت "رحمتهاست نسبت داده ميشود با نام 

واضح ميگردد كه هر شرطي براي شمول ،  به خود ميگيرد" شفاعت "گردد نام رحمت منسوب مي
  از نظر عقلي شرط مغفرت چيزي جز قابليت . مغفرت هست براي شمول شفاعت نيز هست
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اگر كسي از رحمت خدا محروم گردد صرفا به موجب قابل نبودن خود او . داشتن شخص براي آن نيست
رحمت خدا همچون اعتبار بانكي يك . رحمت خدا محدوديت وضيقي باشد در -  معاذ اهللا - است نه آنكه 

ممكن است ، ولي قابلها متفاوتند، اعتبار رحمت الهي نامحدود است. بازرگان نيست كه محدود باشد
  . اي بگيرد كسي بكلي فاقد قابليت باشد و نتواند از رحمت خدا بهره

  . مانع مغفرت است، ه خدا و شركاز نظر متون ديني اين اندازه مسلم است كه كفر ب
  : قرآن كريم ميفرمايد

  
  . )1(»ان اهللا ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء « 

"  . "و آنچه پايين تر از شرك است براي هر كس كه بخواهد ميبخشد ،  خدا شرك را نميĤمرزد
  

شود و ديگر بهره برداري از اين لطف اگر ايمان از دست برود رابطه انسان با مغفرت يكباره بريده مي
زماني كه بر دل آدمي مهر كفر زده شود مانند ظرف دربستهاي ميگردد كه . عظيم امكان نخواهد داشت

وجود چنين فردي . اگر در همه اقيانوسهاي جهان فرو برده شود قطرهاي آب به درون آن نخواهد رفت
  . آورد هاي خار پديد مي بوته، اي گلهمچون شوره زاري ميگردد كه آب رحمت حق در آن بج

  
  الله رويد و در شوره زار خس ، در باغ               باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

  
  . از قابل نبودن زمين است، از كمبود باران نيست، گل نميرويد، اگر در شوره زار

  : يكندزبان حاملين عرش چنين بيان مقرآن كريم سعه رحمت پروردگار را از 
  

الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ربنا « 
  . )2(»وسعت كل شيء رحمة و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم 

  
  

  : پاورقي
   116. / نساء 1. 
   7. / غافر 2. 
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د به حمد و تسبيح پروردگارشان اشتغال دارند و به وي مؤمنند  حاملين عرش و آنان كه در گرد عرشن"
پروردگارا رحمت و دانش تو همه چيز را فرا گرفته : طلبند كه و براي كساني كه ايمان دارند آمرزش مي

  اند و آنان را از  اند و راه تو را پيروي نموده است پس بيامرز آنان را كه بسوي تو باز آمده
  . " عذاب دوزخ حفظ فرما

  
و هم شرط اساسي لياقت براي ، از اين آيه كريمه ميتوان هم نامحدود بودن رحمت خدا را فهميده

  . استفاده از مغفرت را
از آيات كريمه قرآن چنين استنباط ميگردد كه ايمان به خدا شرط الزم و ضروري نيل به شفاعت و 

، يط را به صورت قطعي بيان كندهيچكس هم نميتواند جميع شرا، مغفرت است ولي شرط كافي نيست
  لمن  « " در آيهاي كه مغفرت گناهاني ديگر غير شرك را نويد ميدهد قيد .خدا خودش ميداند و بس

شفاعت ( )1( ""و ال يشفعون اال لمن ارتضي  « " وجود دارد و در آيات شفاعت هم قيد "»يشاء 
گويي قرآن نخواسته ،  يك معني است هست و اين هر دو به)نميكنند مگر براي كسي كه خدا بپسندد

  خواسته است قلوب را در ميان خوف و ، است كه همه شرايط شمول شفاعت را بطور صريح بيان كند
ناوارد ، از اينجا ميتوان فهميد كه اشكالي كه ميگويد عقيده به شفاعت موجب تجري است. رجاء نگهدارد

  . است
  

  شفاعت از آن خدا است 
  

اقعي و حقيقي با شفاعت باطل و نادرست در اين است كه شفاعت واقعي از خدا فرق اساسي شفاعت و
  . و در شفاعت باطل عكس آن فرض شده است، شروع ميشود و به گناهكار ختم ميگردد

و در شفاعت ، برانگيزاننده وسيله يعني شفيع است، يعني خداوند، مشفوع عنده، در شفاعت حقيقي
در شفاعتهاي باطل كه نمونه آن در دنيا وجود . برانگيزاننده او است، يعني گناهكار، مشفوع له، باطل
زيرا او است كه وسيله را برانگيخته ، صفت وسيله بودن را از ناحيه مجرم كسب كرده است، شفيع، دارد

ولي در شفاعتهاي حق كه . او است كه وسيله را وسيله قرار داده است، و به شفاعت وادار كرده است
  وسيله بودن شفيع از ، آن به انبياء و اولياء و مقربان درگاه الهي صحيح استنسبت دادن 

  
  : پاورقي

   28. / انبياء 1. 
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شفيع ، در شفاعت غلط: به عبارت ديگر. خداست كه وسيله را وسيله قرار داده است، ناحيه خداست
 تأثير شفيع قرار  تحت)صاحب قدرت( قرار ميگيرد و مشفوع عنده )گناهكار(تحت تأثير مشفوع له 

 علت مؤثر در شفيع )خدا= صاحب قدرت (مشفوع عنده ، ولي در شفاعت صحيح برعكس است، ميگيرد
در ، سلسله جنبان رحمت. و به خواست او در گناهكار مؤثر واقع ميشود، و شفيع تحت تأثير او، اوست

  . است)خدا(مشفوع عنده ، گناهكار است و در نوع صحيح آن، نوع غلط شفاعت
 بياني لطيف و علمي دارد در تفكيك ميان شفاعت باطل و " حديد "صدرالمتألهين در تفسير سوره  

شفاعت درست و اينكه چگونه است كه در نظام اين جهان آنچه را كه شفاعت باطل ميناميم وجود دارد 
  . و در نظام اخروي وجود ندارد و محال است وجود داشته باشد

مسأله علل ذاتي و علل اتفاقي و مسأله غايات ذاتي و غايات ، حث ميدهندايشان با تعميمي كه به ب
اختصاص به جامعه بشري (بالعرض را طرح ميكنند و وارد بحث ميشوند كه چگونه ميشود در اين جهان 

سرنوشت چيزي را معين ميكند و يا يك چيز از وصول به غايت ذاتي محروم ،  گاهي علل اتفاقيه)ندارد
از تأثيرات ، ولي جهان آخرت، ا به غايت ذاتي محروم ميماند و تنها به غايت بالعرض ميرسدميماند و تنه

نظر به اينكه سطح بحث خيلي باالست از شرح و بسط آن . علل اتفاقي و غايات عرضي بر كنار است
 خودداري ميكنيم و اهل فضل را به بيانات خود صدرالمتألهين در مواضع مختلف تفسيرش ارجاع مي

  . نيمك
آياتي از قرآن كريم كه ميگويد امكان ندارد شفاعت بدون اذن خدا صورت بگيرد ناظر به همين نكته 

  : مخصوصا در اين باره تعبيري فوق العاده جالب و عجيب دارد كه ميفرمايد، است
  
  . )1(»قل هللا الشفاعة جميعا « 
  . "تمامي مخصوص خداست ،  بگو شفاعت"
  
شفاعت و وساطت را تأييد ميكند و در كمال صراحت همه شفاعتها را از خدا ، ين آيه در كمال صراحتا

اين آيه ممكن است تنها ناظر به . شفيع قرار ميدهد، زيرا خداست كه شفيع را، و متعلق به خدا ميداند
  گيرد و  شفاعتي باشد كه در قيامت صورت مي

  
  : پاورقي
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ها و وساطتهاي  ممكن هم هست كه شامل مطلق واسطه،  باشد"دي  قوس صعو"به اصطالح مربوط به 
به عبارت ديگر ممكن است شامل تمام نظام سببي ،  هم باشد" قوس نزولي "يعني شامل ، رحمت باشد

به اين معني است كه ، به هر حال از آن جهت كه به شفاعت اخروي مربوط است، و مسببي جهان باشد
  فيع برانگيختن ندارد و شفيع بدون اذن او مجرم بدون خواست خدا قدرت ش

  . قدرت دم زدن ندارد
 واجب الوجود بالذات "برهان اين مطلب از لحاظ عقلي اين است كه در فلسفه الهي ثابت شده است كه 

معلول ، يعني همانطوري كه واجب الوجود در ذات خود. "واجب من جميع الجهات و الحيثيات است 
او مؤثر محض است و ، فعال خود نيز امكان ندارد كه تحت تأثير علتي قرار گيرددر صفات و ا، غير نيست

  . كند از هيچ چيزي انفعال و تأثر پيدا نمي
  

  توحيد و توسالت 
  

آن نكته اين است كه در توسل و . از آنچه گفتيم نكتهاي عالي و مهم در توحيد عبادتي به دست ميĤيد
يق كرد كه به كسي و از كسي باشد كه خداوند او را وسيله قرار داده استشفاع به اولياء خدا اول بايد تحق

  : قرآن كريم ميفرمايد. است
  
  . )1(»يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا و ابتغوا اليه الوسيلة « 
  

با توجه به اينكه خداست كه سبب را آفريده است و ، توسل به وسائل و تسبب به اسباب، بطور كلي
سبب قرار داده است و خداست كه از ما خواسته است از اين وسائل و اسباب خداست كه سبب را 

هيچ فرقي ميان اسباب ، در اين جهت. بلكه عين توحيد است، استفاده كنيم به هيچ وجه شرك نيست
، ميان اسباب دنيوي و اسباب اخروي نيست، ميان اسباب ظاهري و اسباب معنوي، مادي و اسباب روحي

اب مادي را از روي تجربه و آزمايش علمي ميتوان شناخت و فهميد كه چه چيز سبب اسب، منتهاي امر
  . و از طريق كتاب و سنت بايد كشف كرد، يعني از طريق وحي، و اسباب معنوي را از طريق دين؟ است

و از خدا به وسيله و ، ثانيا هنگامي كه انسان متوسل ميشود يا استشفاع ميكند بايد توجهش به خدا
  زيرا چنانكه گفتيم شفاعت واقعي آن است كه ،  باشدشفيع

  
  : پاورقي

  .35 / مائده 1. 
و چون خدا خواسته و رضايت داده است شفيع ، شفيع را برانگيخته است براي شفاعت، مشفوع عنده
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پس اگر توجه اصيل به شفيع باشد و از ناحيه توجه به خدا پيدا . مشفوع عنده دارد او را راضي گرداند
  . نشده باشد شرك در عبادت خواهد بود

به همين . ظام آفرينش نداشته باشد گمراه استاگر كسي بخواهد اعتناء به ن. داراي نظام است، فعل خدا
صلي اهللا عليه و (جهت است كه خداي متعال گناهكاران را ارشاد فرموده است كه در خانه رسول اكرم 

از آن بزرگوار بخواهند كه براي ايشان ،  بروند و عالوه بر اين كه خود طلب مغفرت ميكنند)آله و سلم
  . طلب مغفرت كند
  : ايدقرآن كريم ميفرم

  
  . )1(»و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا و استغفر لهم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما « 
نزد تو ميĤمدند و از خدا آمرزش ،  به خود ستم كردند)با ارتكاب گناه( و اگر ايشان هنگامي كه "

  . "ه پذير مهربان مييافتند خدا را توب، ميخواستند و پيامبر هم براي ايشان طلب مغفرت ميكرد
  

 در آخرين روزهاي )ص(همانطوري كه رسول اكرم ، به عمل صالح و تقواي فقط نميتوان تكيه كرد، آري
  . " نجات دهندهاي نيست جز عمل و ديگر رحمت خدا ": زندگي پاكشان فرمودند

  

  پاسخ ايرادها 
  

  : به اين ترتيب به دست ميĤيدبا تفسيري كه از شفاعت مغفرت كرديم پاسخ ايرادهاي شفاعت 
زيرا رحمت شفيع چيزي جز پرتوي از ،  شفاعت نه با توحيد عبادتي منافات دارد و نه با توحيد ذاتي1. 

  . )جواب اشكال اول و دوم(. رحمت خدا نيست و انبعاث شفاعت و رحمت هم از ناحيه پروردگار است
  
  

  : پاورقي
   64. / نساء 1. 
اعتقاد به ، د به مغفرت خدا موجب تجري نميگردد و تنها ايجاد اميدواري ميكند همانطوري كه اعتقا2. 

مشيت ، توجه به اين نكته كه شرط شمول مغفرت و شفاعت. شفاعت هم موجب تشويق به گناه نيست
خدا و رضاي او است روشن ميكند كه اثر اين اعتقاد تا اين اندازه است كه دلها را از يأس و نوميدي 

  . )جواب اشكال سوم(. د و همواره بين خوف و رجاء نگه ميداردنجات ميده
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علت اينكه در برخي از آيات قرآن شفاعت مردود شناخته . باطل و صحيح:  شفاعت بر دو نوع است3. 
قرآن خواسته است اذهان را ، شده و در برخي ديگر اثبات شده است وجود دو نوع تصور از شفاعت است

  . )جواب اشكال چهارم(. فاعت صحيح بفرمايد متوجه ش،از شفاعت باطل
و رحمت پروردگار به منزله علت ، زيرا عمل به منزله علت قابلي،  شفاعت با اصل عمل منافات ندارد4. 

  . )جواب اشكال پنجم(. فاعلي است
 زيرا شفاعت صحيح جرياني ،تصور اين كه خدا تحت تأثير قرار گيرد وجود ندارد،  در شفاعت صحيح5. 
  . )جواب اشكال ششم(. ت از باال به پاييناس
 رحمت پروردگار نامحدود است ،استثناء و بي عدالتي وجود ندارد، و همچنين در مغفرت،  در شفاعت6. 

يعني محروميت از ناحيه ، و هر كه محروم است از آن جهت است كه قابليت را بكلي از دست داده است
  . )جواب اشكال هفتم(. قصور قابل است
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   عمل خير از غير مسلمان :٩بخش
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  طرح بحث 
  

 اعمال خير غير مسلمانان " مورد گفتگو قرار ميگيرد مسأله " عدل الهي "يكي از مسائلي كه در بحث 
  .  است"

و بيسواد و تحصيلكرده مطرح است كه آيا ، امروز اين سؤال در ميان طبقات مختلف از جاهل و عالم
اگر مقبول است پس چه فرق ميكند كه انسان ، قبول است يا غير مقبولكارهاي خير افراد غيرمسلمان م

فرضا مسلمان نبود و يا هيچ ديني ، عمده اين است كه در دنيا كار خير بكند، مسلمان باشد يا نباشد
و اگر غير مقبول است و يكسره پوچ و باطل است و اجر و پاداشي نزد خدا ، نداشت زياني نكرده است

  ؟ لهي چگونه سازگار استندارد با عدل ا
آيا عمل مسلمان غير شيعه مقبول در : عين اين پرسش از نظر تشيع در دائره اسالم ميتواند مطرح شود

اگر مقبول درگاه الهي است پس چه فرق ميكند انسان مسلمان ؟ گاه الهي است يا پوچ و باطل است
  فرضا شيعه نبود و واليت ، ن باشدعمده اين است كه انسان مسلما، شيعه باشد يا مسلمان غيرشيعه

  ؟ و اگر مقبول نيست با عدل الهي چگونه سازگار است، اهل البيت را نداشت زياني نكرده است
اين مسأله فقط در ميان فالسفه و در كتب فلسفي مورد بحث و گفتگو واقع ميشد ولي در ، در گذشته

 ميتوان يافت كه الاقل در ذهن خود و كمتر كسي را، زمان ما به ميان همه طبقات كشيده شده است
  . براي خود اين مسأله را طرح نكند
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فالسفه الهي از اين ديدگاه بحث ميكردند كه اگر بنا شود همه مردمي كه از دين خارجند اهل شقاء و 
در حالي كه اين مطلب از ، عذاب الهي باشند الزم ميĤيد كه در نظام هستي غلبه با شر و قسر باشد

  . طع و مسلم است كه اصالت و غلبه براي سعادتها و خيرهاست نه براي بدبختيها و شروراصول قا
البته به مفهوم صحيحي كه حكيمان از (همه چيز ديگر براي خاطر او ، گل سرسبد آفرينش است، بشر

 اگر بنا باشد.  خلق شده است)اين مطلب درك ميكنند نه به مفهومي كه معموال كوته نظران ميانديشند
كه بشر خودش براي دوزخ آفريده شده باشد يعني مال اكثريت انسانها دوزخ باشد پس بايد اعتراف كرد 

تازه آنها هم كه به دين ، زيرا اكثريت مردم از دين حق بيگانه هستند، كه خشم خدا بر رحمتش ميچربد
  . سوفاناين بود طرح بحث در نزد فيل. از لحاظ عمل دچار ضاللت و انحرافند، حق مشرفند

قريب نيم قرن است كه بر اثر سهولت ارتباطات ميان ملل مسلمان و غيرمسلمان و ازدياد وسائل 
خصوصا طبقه به ، اين مسأله در ميان عموم طبقات، ارتباطي و باال رفتن ميزان مراوده ملتها با يكديگر

  اسالم و ، الحاصطالح روشنفكر مورد پرسش و گفتگو است كه آيا شرط حتمي قبول شدن اعمال ص
  ؟ ايمان است

اينها وقتي كه در زندگي بعضي از مخترعين و مكتشفين بشر در عصر اخير كه مسلمان نيستند ولي 
داش مييابند و از طرف امطالعه ميكنند و آنها را اليق پ، خدمات بسيار ارزندهاي به بشريت كردهاند

  سخت دچار ترديد ، هبا و هدر استديگر قبال چنين ميانديشيدهاند كه عمل غير مسلمان مطلقا 
بدين ترتيب مسألهاي كه سالها در قلمروي خاص فيلسوفان بود به ميان محافل . و اضطراب ميگردند

  . عامه مردم پا گذاشت و به صورت اشكالي در مسأله عدل الهي درآمد
 درباره انسان و اين اشكال مربوط به ديد اسالم، البته اين اشكال مستقيما مربوط به عدل الهي نيست

اعمال انسان است و از اين نظر با عدل الهي مربوط ميگردد كه به نظر ميرسد اينگونه ديد و اظهار نظر 
  . درباره انسان و اعمال او و معامله حق متعال با او بر خالف موازين عدل الهي است

گاهي ، ام  زياد روبرو شدهمن در تماسهايي كه با جوانان و دانشجويان داشته و دارم با طرح اين پرسش
اند  پرسند آيا مخترعين و مكتشفين بزرگ با اينهمه خدمات شاياني كه نسبت به بشريت انجام داده مي

آيا پاستور و اديسون و امثالشان جهنمي هستند و مقدسين بيكارهاي كه عمري را ؟ روند به جهنم مي
ها ساخته   خدا بهشت را فقط براي ما شيعهآيا؟ اند بهشتي هستند به بطالت در گوشه مسجد بسر برده

  ؟ است
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به خاطر دارم روزي يكي از همشهريهاي من كه مرد مسلمان و متديني است به تهران آمده بود و با من 
  . مالقات داشت همين مسأله را مطرح ميكرد

ه صميمانه اين مرد سري به بيمارستان جذاميها در مشهد زده بود و از مشاهده پرستاران مسيحي اي ك
 به جذاميها خدمت ميكردند به هيجان آمده و تحت تأثير قرار گرفته بود و در همان )الاقل به عقيده او(

  . حال اين مسأله در ذهنش طرح و دچار شك شده بود
وقتي كه اين بيمارستان . كاري سخت و منفور و بسيار دشوار است، توجه داريد كه پرستاري از جذامي

كمتر حاضر ميشدند در آنجا خدمت كنند و كسي هم براي پرستاري ، د پزشكاندر مشهد تأسيس ش
  در سراسر ايران حتي يك ، در روزنامهها براي استخدام پرستار دعوت بعمل آمد، آنها راضي نميشد

 ي مسيحي از " تارك دنيا "چند تن از دختران به اصطالح ، نفر هم به اين دعوت پاسخ مثبت نداد
  .  پرستاري جذاميها را به عهده گرفتندفرانسه آمدند و

اين مرد كه اعمال بشر دوستانه و مراقبت صميمانه آنان را نسبت به جذاميهايي كه حتي مطرود پدر و 
نقل ميكرد كه پرستاران مسيحي . مادر خويشند ديده بود سخت تحت تأثير آنان قرار گرفته بود

هر كدام ،  و دستها جايي از بدنشان نمايان نيستلباسهاي بلند و گشادي پوشيدهاند و غير از چهره
هر وقت از كار فراغت پيدا ميكنند مشغول ذكر ،  دارند- كه شايد هزاردانه باشد -تسبيح بلندي 

  . ميشوند
آنگاه اين مرد با فكري پريشان و لحني مضطرب ميپرسيد آيا اين حرف درست است كه مردم

  ؟ مسلمان وارد بهشت نميگردند
 غير 

آيا واقعا هللا ؟ ه ما فعال به اين مطلب كاري نداريم كه آن دختران مسيحي روي چه انگيزهاي آمدهاندالبت
 و البته نمي؟ و في اهللا و محض انساندوستي دست به چنين كاري زدهاند يا انگيزهاي ديگر در كار است

ن حوادث و جريانها غرض ما اين است كه اي، همچنانكه زياد هم خوشبين نيستيم، خواهيم بدبين باشيم
  . افراد ما را در جريان يك پرسش جدي قرار داده است

در آن انجمن طبق معمول خودشان . در چند سال پيش در يك انجمن براي سخنراني دعوت شده بودم
. از شركت كنندگان درخواست ميشد كه اگر سؤاالتي دارند بنويسند تا در موقع مناسب جواب داده شود

   دفتري ثبت كرده بودند و آن دفتر را در اختيار من قرار دادند كه موضوع سخنراني آن سؤاالت را در
من ديدم سؤالي كه بيش از هر سؤال تكرار شده است همين است كه . خود را از ميان آنها انتخاب كنم

  ؟ آيا پاستور و اديسون و كخ اهل عذاب خواهند هر غير مسلماني را به جهنم مي بردآيا خداوند 
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  ؟ ودب
  . از آن وقت من به اهميت اين مسأله از نظر اينكه افكار را تا چه حد به خود متوجه كرده پي بردم

به خواست خدا به تحقيق اين مسأله ميپردازيم ولي قبل از ورود در ، ما در اين بخش از كتاب، اكنون
  . الزم است دو نكته را روشن كنيم تا موضوع بحث كامال روشن گردد، آن
  
1  

  نبه آلي بحث ج
  

مثال معين كنيم كه آيا پاستور اهل ، هدف اين بحث اين نيست كه حساب اشخاص را روشن كنيم
منوياتش چه ؟ ما چه ميدانيم كه افكار و معتقدات واقعي او چه بوده است؟ بهشت است يا اهل جهنم

  آشنايي ما ؟ ده استو حتي مجموع اعمال او چه بو؟ ملكات روحي و اخالقي او چه بوده است؟ بوده است
  . با او در حدود خدمات علمي او است و بس

هيچكس حق ندارد درباره كسي ، اصوال حساب اشخاص در دست خدا است، اختصاص به پاستور ندارد
آيا شيخ مرتضي انصاري : اگر از ما بپرسند؟ بطور قاطع اظهار نظر كند كه اهل بهشت است يا اهل دوزخ

پاسخ ؟  زهد و تقوا و ايمان و عمل شناخته شدهاش حتما اهل بهشت است يا نه با آن)اعلي اهللا مقامه(
بدي سراغ ، ما اين است كه آن اندازه كه ما از آن مرد اطالع داريم اين است كه در نظام علمي و عملي او

  آنچه سراغ داريم خير و نيكي است اما اينكه صد در صد بگوييم اهل بهشت است در اختيار ما ، نداريم
مطلع است و تمام اسرار و خفاياي نفوس را ميداند و حساب ، خداست كه بر همه ضمائر اشخاص، نيست

تنها درباره كساني ميتوان بطور قاطع اظهار نظر كرد كه از طريق اولياء دين . خالئق نيز با او است
  . رنوشت نهايي آنها اعالم شده استس

؟ ترين علما و برترين آنها از لحاظ قرب به خدا كيستگاهي بعضي از مردم بحث ميكنند كه با فضيلت 
  ؟ يا شيخ انصاري؟ يا سيد بحر العلوم؟ مثال سيد بن طاووس

  
  
  

مثال آيا حضرت عبدالعظيم در نزد خدا ارجمندتر ؟ گاهي از امامزادهها ميپرسند كه كداميك افضل است
  ؟ است يا حضرت معصومه

 افضل است يا حضرت )ع(رده بودند كه آيا حضرت ابوالفضل از يكي از مراجع تقليد استفتاء ك، زماني
و براي اينكه سؤال را به صورت يك مسأله عملي طرح كرده باشند تا مرجع تقليد ناچار ؟ )ع(علي اكبر 

به جواب دادن شود پرسيده بودند اگر كسي گوسفندي را نذر افضل امامزادهها كرده باشد تكليف 
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روشن است كه اينگونه بحثها نادرست است و پاسخ به اين سؤالها نه وظيفه فقيه است و نه وظيفه غير 
بايد به خدا واگذار شود و جز خدا كسي نميداند ، تعيين مقامات بندگان خدا به عهده ما نيست. فقيه

  . مگر از ناحيه خود خدا
اند و  دي پيش آمده كه برخي از مسلمين از اين قبيل اظهار نظرهاي بيجا كردهموار، در صدر اسالم

  . اند  از آنها جلوگيري فرموده)صلي اهللا عليه و آله و سلم(رسوالكرم 
 كه ظاهرا زن همان مردي بود " ام عالء "زني از انصار به نام ، وقتي كه عثمان بن مظعون از دنيا رفت

 جنازه وي )ص(در حضور حضرت رسول خدا ،  او ميزيست و مهمان او بودكه عثمان بن مظعون در خانه
  : را مخاطب ساخته گفت

  
  . هنيئا لك الجنة

  . "تو را گوارا باد ،  بهشت"
  

مرد جليل القدري است و رسول اكرم در مرگ او سخت گريستند و خود را ، با اينكه عثمان بن مظعون
ولي از اين اظهار نظر گستاخانهاي كه آن زن كرد خشمگين  ،روي جنازه وي انداختند و او را بوسيدند

  ؟ چرا ندانسته قضاوت ميكني؟ از كجا ميداني: با نگاهي غضب آلود متوجه وي شده فرمودند، شدند
 وي !يا رسول اهللا: زن عرض كرد! ؟مگر تو از حساب خلق خدا آگاهي! ؟مگر به تو وحي شده است

 جمله عجيبي در پاسخ وي فرمود كه )ص(رسول اكرم . دهمنشين شما و جنگجوي مجاهد شما بو
  : فرمود. شايان دقت است

  
  . »اني رسول اهللا و ما ادري ما يفعل بي « 
  . )1( " من فرستاده خدايم و نميدانم با من چگونه رفتار خواهد شد "

  : پاورقي
  .  عثمان بن مظعون- أسد الغابة 1. 

  :  قرآن استاين جمله عين مضمون يكي از آيات كريمه
  . )1(»قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادري ما يفعل بي و ال بكم « 
و خبر ندارم كه با من يا با شما چگونه رفتار ميشود ، نو ظهور و تازه نيستم، از ميان پيامبران،  بگو من"
" )2( .  
  

ر سعد در بالين وقتي كه ماد، در آن قضيه. نظير اين جريان در مرگ سعد بن معاذ هم نقل شده است
بر ، ساكت باش:  ميفرمايد)صلي اهللا عليه و آله و سلم(وي مشابه همين جمله را ميگويد رسول اكرم 
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  . )3(حتمي نكن 
  
2  
  

  ديني جز اسالم پذيرفته نيست  
  

از ورود در اصل بحث ميبايد روشن گردد اين است كه بحث درباره نيكوكاريهاي نكته ديگري كه قبل 
يكي اينكه آيا ديني غير دين : نامسلمانان را به دو گونه ميتوان طرح كرد و در حقيقت دو بحث است

  اسالم مقبول است و يا دين مقبول منحصر به 
  : پاورقي

   9. / احقاف 1. 
ن پديد آيد كه مفاد اين آيه با آنچه مسلم و قطعي ميان مسلمين  ممكن است اين اشكال در اذها2. 

 از مقام و محمود خويش در قيامت و از )صلي اهللا عليه و آله و سلم(تلقي شده است كه رسول اكرم 
بلكه با وعدهاي كه در برخي ، شفاعت خويش براي برخي از گنهكاران اطالع داده است منافات دارد

 ليغفر لك اهللا ما تقدم من " و يا " و لسوف يعطيك ربك فترضي "از قبيل آيات كريمه رسيده است 
  .  منافات دارد"ذنبك و ما تأخر 

جواب اين است كه مفاد آيه كريمه همانطور كه از مضمون حديث باال نيز دانسته ميشود اين است كه 
ي هيچكس قطعي و روشن نتيجه اعمال انسان و باالخره سرنوشت انسان كه عاقبت به كجا ميانجامد برا

  فقط خداوند است كه از عاقبت قطعي آگاه است و اگر ديگران آگاهي مييابند تنها به وسيله ، نيست
مربوط است به اينكه پيغمبر يا ، پس آيهاي كه نفي ميكند اطالع بر سرنوشت نهايي را. وحي الهي است

و اما آياتي كه نشان ميدهد پيغمبر  ،كس ديگر با اتكاء و اطمينان به خود و عمل خود پيشبيني كند
  . اكرم از عاقبت امر خود و يا ديگران آگاه است به حكم وحي الهي است

3.   . 165 ص 3و چاپ كمپانيج ، 261 ص 6چاپ آخونديج ،  بحار االنوار
آيا آنچه الزم است فقط اين است كه انسان يك ديني داشته باشد و : و به عبارت ديگر؟ اسالم است

 اين است كه آن دين منتسب به يكي از پيغمبران آسماني باشد و ديگر فرق نميكند كه حداكثر
يا اينكه در هر ؟  مثال مسلمان يا مسيحي يا يهودي و حتي مجوسي باشد،كداميك از اديان آسماني باشد

  ؟ زمان دين حق يكي بيش نيست
نوبت به اين ، كي بيش نيستبحث ديگر اين است كه پس از آنكه قبول كرديم كه دين حق همواره ي

عمل نيكي را كه واقعا نيك است و مورد امضاء دين ، مسأله ميرسد كه اگر كسي بدون داشتن دين حق
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  . در اينجا مورد بحث قرار ميگيرد مسأله دوم استآنچه 
درباره مسأله اول اجماال ميگوييم كه دين حق در هر زماني يكي بيش نيست و بر همه كس الزم است از

  . آن پيروي كند
 

اخيرا رايج شده است كه ميگويند همه اديان آسماني ، اين انديشه كه ميان برخي از مدعيان روشنفكري
  . ر در همه وقت يكسانند انديشه نادرستي استاز لحاظ اعتبا

پيامبران خدا همگي به سوي يك . البته صحيح است كه ميان پيامبران خدا اختالف و نزاعي وجود ندارد
آنان نيامدهاند كه در ميان بشر فرقهها و گروههاي متناقضي بوجود . هدف و يك خدا دعوت ميكنند

  . آورند
 كه در هر زماني چندين دين حق وجود دارد و طبعا انسان ميتواند ولي اين سخن به اين معني نيست

معناي اين سخن اين است كه انسان بايد همه ، بر عكس، در هر زماني هر ديني را كه ميخواهد بپذيرد
  پيامبران را قبول داشته باشد و بداند كه پيامبران سابق مبشر پيامبران الحق خصوصا خاتم و افضلشان 

پس الزمه ايمان به همه پيامبران اين است كه ، امبران الحق مصدق پيامبران سابق بودهاندبودهاند و پي
در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره او است و قهرا الزم است در دوره ختميه به 

  ه اسالم الزم، آخرين دستورهايي كه از جانب خدا به وسيله آخرين پيامبر رسيده است عمل كنيم و اين
بسياري از مردم زمان ما طرفدار . ، يعني تسليم شدن به خدا و پذيرفتن رسالتهاي فرستادگان او است

اين فكر شده اند كه براي انسان كافي است كه خدا را بپرستد و به يكي از اديان آسماني كه از طرف 
، ورها چندان اهميتي نداردشكل دست، دستورهاي آن را بكار بندد، خدا آمده است انتساب داشته باشد

  اگر طبق آئين مسيح عمل كنيم ، حضرت محمد هم پيغمبر است، حضرت مسيح هم پيغمبر است
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اي يك بار به كليسا برويم صحيح است و اگر هم طبق آئين حضرت خاتم االنبياء عمل كنيم و  و هفته
ست كه انسان به خدا ايمان داشته اينان ميگويند مهم اين ا. هر روزي پنج بار نماز بگزاريم درست است

  . باشد و طبق يكي از برنامههاي خدايي عمل كند
 و جبران خليل جبران نويسنده معروف مسيحي لبناني و "ع ( االمام علي "جرج جرداق صاحب كتاب 

كرم و حضرت اين دو نفر نسبت به حضرت رسول ا. )1(افرادي مانند آنان داراي چنين ايدهاي ميباشند 
  .  مانند يك مؤمن معتقد به آنها سخن ميگويند-امير  و مخصوصا حضرت - امير 

 باز )ص( و پيغمبر اكرم )عليهالسالم(بعضي ميپرسند چگونه اين افراد با وجود اعتقاد به اميرالمؤمنين 
چون مسلمان نشدهاند پس معلوم ، مسلمان شده بودند، اينها اگر راستگو بودند؟ هم مسيحي هستند

پس اينها در اظهار عالقه و عقيده به پيغمبر و علي ، نيرنگ ميزنند،  نيم كاسهاي است،كاسهميشود زير 
  . صداقت ندارند

پاسخ اين است كه اينان در اظهار عالقه و عقيدهشان به پيغمبر و اميرالمؤمنين بي صداقت نيستند اما 
  . طرز تفكر خاصي در التزام به اديان دارند

  : پاورقي
 حاكي از اين است كه به نبوت و )صلي اهللا عليه و آله و سلم(رداق درباره رسول اكرم  منطق جرج ج1. 

 نيز صد در صد معتقد است كه )عليه السالم(نزول وحي بر آن حضرت ايمان داشته است و درباره علي 
  مردي الهي بوده و او را در رديف حضرت مسيح ميشمارد ولي در عين حال از كيش مسيحيت دست 

نكشيد  :  ميگويد)عليهالسالم(جبران خليل جبران درباره علي . ه
  

  . و في عقيدتي ان علي بن ابيطالب اول عربي جاور الروح الكلية و سامرها
 به عقيده من علي بن ابيطالب اولين عربي است كه با روح كلي جهان تماس پيدا كرده و با او سخن "

  . "گفته است 
وي درباره علي عليهالسالم . ل هم بيشتر اظهار عالقه ميكندوي به حضرت امير حتي از حضرت رسو

  : اين جمله از اوست كه ميگويد. جمالت برجسته و عجيبي دارد
  . مات و الصلوش بين شفتيه

  . " علي مرد در حالي كه نماز بين دو لبش بود "
  : هم او درباره آن حضرت ميگويد

ز آگاه نيستم كه چرا روزگار گاهي افرادي را در  پيش از زمان خودش بود و من از اين رم)ع( علي "
  . " از زمان خودشان بوجود ميĤورد زمان پيش

   149در خطبه . مضمون جملهاي از خود آن حضرت ميباشد، اتفاقا اين مطلب
  : ميفرمايد

  . "» و تعرفونني بعد خلو مكاني و قيام غيري مقامي ، و يكشف لكم عن سرائري،  غدا ترون ايامي"
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. هر دين از اديان را داشته باشد كافي است،  افراد عقيده دارند كه انسان به دين خاصي ملزم نيستاين
 ميدانند و حتي معتقدند كه آن )ع(خود را دوستدار و مقرب نزد علي ، لهذا اينان در عين مسيحي بودن

اباء دارد از اينكه بر  علي بن ابيطالب ": جرج جرداق ميگويد. حضرت نيز همين ايده آنان را داشته است
  ) 1( "مردم الزم كند كه حتما دين خاصي را بپذيرند 

ال اكراه في الدين  « ": اكراه و اجباري نيست، درست است كه در دين. ولي ما اين ايده را باطل ميدانيم
 ولي اين سخن به اين معني نيست كه دين خدا در هر زماني متعدد است و ما حق داريم هر )2( "» 
هر زمان ، در هر زماني يك دين حق وجود دارد و بس، چنين نيست. ام را كه بخواهيم انتخاب كنيمكد

پيغمبر صاحب شريعتي از طرف خدا آمده مردم موظف بودهاند كه از راهنمايي او استفاده كنند و 
رت خاتم قوانين و احكام خود را چه در عبادات و چه در غير عبادات از او فرا گيرند تا نوبت به حض

در اين زمان اگر كسي بخواهد بسوي خدا راهي بجويد بايد از دستورات دين او . االنبياء رسيده است
  . راهنمايي بجويد

  : قرآن كريم ميفرمايد
  
  . )3(و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو في االخرش من الخاسرين « 
 پذيرفته نشود و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران  و هر كس غير از اسالم ديني بجويد هرگز از او"

  . "خواهد بود 
  

پاسخ اين ، خصوص دين ما نيست بلكه منظور تسليم خدا شدن است، گر گفته شود كه مراد از اسالم
است كه البته اسالم همان تسليم است و دين اسالم همان دين تسليم است ولي حقيقت تسليم در هر 

اي است كه به دست حضرت خاتم  شكل آن همان دين گرانمايه،  در اين زمانزماني شكلي داشته و
  . االنبياء ظهور يافته است و قهرا كلمه اسالم بر آن منطبق ميگردد و بس

به عبارت ديگر الزمه تسليم خدا شدن پذيرفتن دستورهاي او است و روشن است كه همواره به آخرين 
  . ور خدا همان چيزي است كه آخرين رسول او آورده استدستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دست

  
  

  : پاورقي
  . "ال تعصب و ال اطالق ( تحت عنوان - االمام علي 1. 
   256. / بقره 2. 
   85. / آل عمران 3. 
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  عمل صالح منهاي ايمان 
  

ت و درباره اشخاص نميخواهيم قضاو، اكنون روشن گرديد كه اوال بحث ما جنبه كلي و عمومي دارد
  . كنيم

بلكه پذيرفته ايم كه دين حق يكي ؟ ثانيا بحث در اين نيست كه آيا دين حق يكي است يا متعدد است
  . است و هر كس موظف است آن را بپذيرد

ثالثا بحث در اين است كه اگر كسي بدون اينكه دين حق را بپذيرد عمل نيكي انجام دهد كه دين حق 
  ؟ قابل عمل نيكي كه انجام داده است اجر و پاداشي هست يا نهآن را نيك ميداند آيا براي او در م

خدمات فرهنگي از قبيل تأسيس مدارس و . مثال دين حق احسان به خلق را توصيه و تأكيد كرده است
تأسيس مؤسسات ، پرستاري، خدمات بهداشتي از قبيل طبابت، آموزشگاهها و تأليف و تعليم و تدريس

، كمك به مستمندان و از كارافتادگان، ماعي از قبيل اصالح ذات البينخدمات اجت، بهداشتي و غيره
و باالخره اقامه ، درگيري با متجاوزان و زورگويان و تقويت صفوف محرومان، حمايت حقوق زيردستان

فراهم كردن موجبات تسلي خاطر دلشكستگان و مصيبت ، عدل كه غايت و هدف بعثت پيامبران است
به عالوه عقل . هر ديني و هر پيغمبري به اينها توصيه كرده است،  از اين قبيل است و امثال اينها،زدگان

  . و وجدان هر كسي به حسن و خوبي چنين اعمالي حاكم است
؟ آيا براي او پاداشي هست يا نه، اكنون ميگوييم اگر شخص غير مسلماني اينچنين خدماتي انجام داد

آيا اگر غير مسلماني اعمالش منطبق بر همين دستور ، ددين حق ميگويد امين باشيد و دروغ نگويي
در مورد غير ، به عبارت ديگر آيا خيانت كردن و امين بودن؟ پاداشي دريافت خواهد كرد يا نه، باشد

اين است ؟  يا نه)سواء صلي ام زني(آيا زنا و نماز در مورد او برابر است ؟ مسلمان مساوي است يا نه
  . ستمسألهاي كه مورد بحث ما

  

  دو طرز تفكر 
  

، معموال كساني كه داعيه روشنفكري دارند با قاطعيت ميگويند هيچ فرقي ميان مسلمان و غير مسلمان
  هر كس عمل نيكي انجام ، بلكه ميان موحد و غير موحد نيست
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، خدمتي از راه تأسيس يك مؤسسه خيريه و يا يك اكتشاف و اختراع و يا از راه ديگر انجام دهد، دهد
  . خداوند دارداستحقاق ثواب و پاداش از جانب 

براي خداوند چه فرق ، گويند خداوند عادل است و خداي عادل ميان بندگان خود تبعيض نميكند مي
خداوند هرگز به ، به او ايمان داشته باشد يا نداشته باشد، ميكند كه بندهاش او را بشناسد يا نشناسد

و اجر عمل نيك آن بنده را ناديده نميگيرد ، آشنايي و دوستي نداردخاطر اينكه يك بندهاي با او رابطه 
رستادگان فعمل نيك انجام دهد ولي اولي اگر بندهاي خدا را بشناسد وو به طريق ، را ضايع نميگردانداو

 پيمان دوستي نداشته باشد خط و بطالن روي عمل نيك او نمينشناسد و با آنها رابطه آشنايي و او را 
  . كشد

انند و براي كمتر  دطه مقابل اينها دسته ديگري هستند كه تقريبا همه مردم را مستحق عذاب مينق
گويند مردم يا مسلمانند مي، اي دارند اينها يك حساب ساده. انساني عمل مقبول و فرجام نيك معتقدند

هت كه مسلمان تشكيل ميدهند به اين جا كه تقريبا سه ربع مردم جهان راغير مسلمانه، غير مسلمانويا
ه ربع مجموع غير شيعه كه تقريبا س، اند و يا غير شيعه مسلمانان نيز يا شيعه، نيستند اهل دوزخند
 در -كثريتشان اشيعيان نيز، دهند به اين جهت كه شيعه نيستند اهل دوزخند يمسلمانان را تشكيل م

 از يك مجتهد " تقليد "فه خود كه  تنها اسم تشيع دارند و اقليتي از آنها به اولين وظي- حدود سه ربع 
اهل ، است آشنا هستند تا چه رسد به ساير وظائف كه صحت و تماميت آنها موقوف به اين وظيفه است

  . باشند عليهذا بسياراند كند كساني كه اهل نجات مي. تقليد هم غالبا اهل عمل نيستند
 و منطق اينان كه ميتوان ،كلي هستندمنطق آنان كه تقريبا ميتوان گفت صلح ، اين بود منطق دو طرف

  . دهند گفت مظهر غضب الهي بشمار ميروند و غضب را بر رحمت سبقت مي
  

  منطق سوم 
  

قرآن كريم در اين مسأله به ما فكري مغاير با . در اينجا منطق سومي هست و آن منطق قرآن كريم است
انديشه گزاف روشنفكر مابان ما تطبيق نظر قرآن نه با . آن دو فكر ميدهد كه كامال مخصوص قرآن است

نظر قرآن بر منطقي خاص استوار است كه پس از وقوف بر . دارد و نه با تنگ نظري خشك مقدسان ما
  آن هر كسي اعتراف ميكند كه سخن صحيح در اين زمينه جز آن نيست و اين مطلب ايمان ما 
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مستقل از افكار زميني مردم ، رف عالي آنميرساند كه معا، را به اين كتاب شگفت و عظيم زياد ميكند
  . است و سرچشمهاي آسماني دارد

 را آورده بررسي ميكنيم تا با )روشنفكر ماب و مقدس ماب(اينك ما دالئل هر يك از دو گروه متخاصم 
  . به منطق سوم يعني منطق قرآن در اين مسأله و فلسفه خاص آن تدريجا نزديك گرديم، نقادي آنها

  

  ابها روشنفكر م
  

  . عقلي و نقلي: اين تيپ براي خود دو نوع دليل ميĤورند
  
برهان منطقي و دليل عقليي كه ميگويد عمل نيك از هر كس كه صادر شود پاداش :  دليل عقلي1. 

  : خواهد داشت بر دو مقدمه استوار است
ا همه زمانها و  نسبت خدا ب،نسبتي متساوي و يكسان دارد، اينكه خداي متعال با همه موجودات. الف

همانطوري كه در باال ، در غرب هم هست، خدا همانگونه كه در شرق هست، همه مكانها متساوي است
، خدا در زمان حال هست و در زمان گذشته و آينده نيز بوده و خواهد بود، هست در پايين هم هست

 شرق و غرب براي او يكسان همانطوري كه باال و پايين و، گذشته و حال و آينده براي خدا بيتفاوت است
، او با هيچكس خويشاوندي و رابطه خصوصي ندارد، بندگان و مخلوقات هم براي او يكسانند، است

ليهذا نظر لطف و يا نظر غضب خداوندي به بندگان نيز يكسان است مگر آنكه از ناحيه بندگان تفاوتي ع
  . )1(در كار باشد 

  : پاورقي
ني نيست كه اشياء هم جملگي با خدا يكجور نيست دارند و استحقاق آنها  البته اين سخن به اين مع1. 

خدا به همه اشياء . نسبت اشياء با خدا يكسان نيست ولي نسبت خدا با اشياء يكسان است. يكسان است
در دعاي افتتاح جمله . يكجور نزديك است ولي اشياء در قرب و بعد نسبت به خدا متفاوت ميباشند

  : ميخوانيم، اره هستجالبي در اين ب
  . »و قرب فشهد النجوي ، الذي بعد فال يري«
  

  : در اين جمله خدا چنين توصيف شده است
و نزديك است و در نتيجه نجواها و سخنان بيخ ،  آن كسي كه دور است و در نتيجه ديده نميشود"

  . "گوشي را گواه است 
چگونه ممكن است دو چيز نسبت به هم ، عماستم. ما از او دوريم ولي او به ما نزديك است، در حقيقت

خداوند به اشياء نزديك ، در اينجا چنين است، بلي؟ از لحاظ قرب و بعد دو نسبت مختلف داشته باشند
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خدا با ، م بيدليل خوار و مطرود نميشودعليهذا هيچكس بيجهت نزد خدا عزيز نيست و هيچكس ه
  . هيچكس هم سوگلي و عزيز دردانه خدا نيست، كسي نسبت خويشاوندي و يا همشهري گري ندارد

چون نسبت خدا با همه موجودات يكسان است ديگر دليلي ندارد كه عمل نيك از يك نفر مقبول باشد 
زيرا فرض اين ، د جزاء آنها هم يكسان خواهد بوداگر اعمال يكسان باشن، و از يك نفر ديگر مقبول نباشد

پس عدالت ايجاب ميكند خداوند به همه بندگاني كه ، است كه نسبت خدا با همه مردم يكسان است
  .  يكسان پاداش بدهد- اعم از مسلمان و غير مسلمان - كار نيك انجام ميدهند 

به اصطالح علماي كالم و . ه واقعي استقراردادي نيست بلك، خوبي و بدي اعمال: مقدمه دوم اينكه. ب
، يعني كارهاي نيك و زشت ذاتا متمايزند، ذاتي است،  افعال" قبح " و " حسن "، علماي فن اصول فقه

ذاتا .. .خدمت به خلق، احسان، درستي، راستي. كارهاي خوب ذاتا خوب هستند و كارهاي بد ذاتا بدند
 نه بدان " دروغ " و بد بودن " راستي "خوب بودن . و دروغ و دزدي و ستمگري طبعا بدند، نيكند

 " راستي "چون ، بلكه بر عكس است، جهت است كه خدا به آن امر كرده است و از اين نهي كرده است
به .  بد بوده است خدا از آن نهي فرموده است" دروغ "خوب بوده است خدا به آن امر فرموده و چون 

  . نه بر عكس،  ذاتي افعال است" قبح " و " حسن "ابع عبارت كوتاه تر امر و نهي خدا ت
از اين دو مقدمه چنين نتيجه ميگيريم كه چون خداوند اهل تبعيض نيست و چون عمل نيك از هر 

پس هر كس كار نيك بكند ضرورتا و الزاما از طرف خداي متعال پاداش نيك خواهد ، كس نيك است
  . داشت

  . ي زشت و گناه هم تفاوتي بين ارتكاب كنندگان نيستعينا به همين بيان در مورد كارها
  : پاورقي

<   
نكته جالبي كه در اين جمله هست اين است كه وقتي خدا را به دوري توصيف ميكند صفتي از صفات 

 و زماني كه خدا را به " كسي نميتواند او را ببيند ": مخلوقات را شاهد آن ذكر ميكند و آن ديدن است
آنجا كه .  صفتي از صفات خدا را دليل آن ميĤورد و آن حضور و آگاهي خداستقرب توصيف ميكند
خدا را به دوري نسبت ميدهيم و آنجا كه سخن از كار او است صفت قرب را به او ، سخن از كار ماست

  . نسبت ميدهيم
  : سعدي نيكو آورده است

  
  و اين عجب تر كه من از وي دورم   يار نزديك تر از من به من است 

  در كنار من و من مهجورم   چه كنم با كه توان گفت كه دوست 
قرآن كريم در آيات بسياري اصل عدم تبعيض ميان بشر را در پاداش داشتن عمل خير و :  دليل نقلي2. 

قرآن با يهوديان كه داراي .  تأييد ميكند- ذكر شد ،  كه در استدالل عقلي فوق-كيفر داشتن عمل شر 
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فرضا خدا ما را به جهنم ، ميگفتند ما پسران خدا و دوستان وي هستيم، نژاد اسرائيل محبوب خداست
 و خياالت باطل مينامد و " آرزوها "قرآن اينگونه افكار را . ببرد براي مدت محدودي بيش نخواهد بود

اند نيز تخطئه  قرآن مسلماناني را كه دچار اينگونه غرورها شده. ا آن به مبارزه برخاسته استسخت ب
  : اينك قسمتي از آيات قرآن در اين زمينه. فرمودهاست

  
قل اتخذتم عند اهللا عهدا فلن يخلف اهللا عهده ام تقولون علي ، و قالوا لن تمسنا النار اال اياما معدودش«.1

 و 0 بلي من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 0 اهللا ما ال تعلمون
  . )1(»الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون 

 كه ابدا به ما آتش دوزخ اصابت نميكند و اگر بكند ايام محدودي بيش -  منظور يهود است - و گفتند "
 البته اگر پيمان داشته باشيد خدا خلف عهد -؟ در اين باره از خدا پيماني گرفتهايدبگو آيا . نخواهد بود

مطمئن باشيد كسي كه گناه فراهم ميسازد و ؟  يا اينكه چيزي را كه نميدانيد به خدا ميبنديد-نميكند 
و كساني كه ايمان . خطاهايش بر او احاطه كردهاند براي هميشه همنشين و همدم آتش خواهد بود

  . "دارند و كارهاي نيك بجا ميĤورند اهل بهشتند و در آن جاويد خواهند بود 
  
  :  قرآن در جاي ديگر در پاسخ همين پندار يهود ميگويد2. 
  
 فكيف اذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه و وفيت كل نفس ما كسبت 0و غرهم في دينهم ما كانوا يفترون « 

  . )2(»و هم ال يظلمون 
پس چگونهاند زماني كه براي روزي بي ، جب غرور ايشان در عقايد ديني شده است افتراهايشان مو"

 جمعشان كنيم و به هر كس آنچه گرد آورده تمام و كمال پرداخته گردد بي آنكه به - رستاخيز - ترديد 
  . "كسي ستم شود 

  
  

  : پاورقي
   82. - 80/  بقره 1. 
   25. -  24/  آل عمران 2. 

3.   : حيها هم به يهود افزوده شدهاند و جمعا مورد تخطئه قرآن قرار گرفتهاندمسي،  در جاي ديگر
  
 0قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ، تلك امانيهم، و قالوا لن يدخل الجنة اال من كان هودا او نصاري« 

  . )1(»بلي من اسلم وجهه هللا و هو محسن فله اجره عند ربه و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون 
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بگو اگر .  ي ايشان است" آرزوها "اين . گفتند جز يهودي يا نصراني كسي داخل بهشت نميشود و "
هر كس كه خويشتن را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد اجرش در ، چرا. راستگوييد دليلتان را بياوريد

  . "نزد خدايش محفوظ است و بر اين دسته ترس و بيمي نيست و غمين نيز نخواهند گشت 
  
قرآن كريم انديشه تبعيضهاي بي . مسلمانان هم به يهود و نصاري ضميمه شدهاند، در سوره نساء 4. 

گويي مسلمانان از افكار اهل كتاب متأثر شده و در برابر ادعاي آنان . جهت را از هر كس كه باشد ميكوبد
قرآن . داشته بودنداينان هم چنين ادعائي را در مورد خود روا ، كه خود را عزيز بال جهت ميپنداشتند

  : كريم در ابطال اين خيالهاي خام چنين ميفرمايد
  
 0من يعمل سوءا يجز به و ال يجد له من دون اهللا وليا و ال نصيرا ، ليس بامانيكم و ال اماني اهل الكتاب« 

  . )2(»و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثي و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة و ال يظلمون نقيرا 
  هر كس كار ، به آرزوهاي اهل كتاب هم نيست،  به آرزوهاي شما نيست"

و هر كس ، زشتي مرتكب شود كيفر داده ميشود و در برابر خدا حامي و مدافعي از براي خويش نمييابد
 اينچنين كسان در صورتي كه با ايمان باشند وارد -  خواه مرد باشد يا زن - از كارهاي نيك بهره بگيرد 

  . "ردند و ذرهاي مورد ستم قرار نميگيرند بهشت ميگ
  
آيات ديگري هست كه مضمونش اين ،  گذشته از آياتي كه قربها و عزتهاي بي جهت را محكوم ميكند5. 

  . است كه خداي متعال اجر هيچ كار نيكي را ضايع نميكند
  
  
  : رقيوپا
   112. -  111/  بقره 1. 
   124. -  123/  نساء 2. 

در .  گرفته شده است-  اعم از مسلمان و غير مسلمان -  قبولي عمل خير عموم مردم اين آيات نيز دليل
  :  ميخوانيم" زلزلت "سوره 

  
  . )1(» و من يعمل مثقال ذرش شرا يره 0فمن يعمل مثقال ذرش خيرا يره « 
آن كار را ميبيند و هر ،  كار نيك كند- يعني كوچكترين شيء محسوس - هر كس كه هموزن ذرهاي "

  . " كه هموزن ذرهاي كار بدي مرتكب شود نيز آن كار را ميبيند كس
  

  : در جاي ديگر ميفرمايد
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  . )2(»ان اهللا ال يضيع اجر المحسنين « 
  . " همانا خدا اجر نيكوكاران را ضايع نميفرمايد "
  

  : در جاي ديگر ميفرمايد
  . )3(»انا ال نضيع اجر من احسن عمال « 
  . "نيك انجام داده است ضايع نميكنيم  ما اجر كسي كه عملي را "
  

  . لحن اين آيات طوري است كه آنها را از عمومات غيرقابل تخصيص قرار ميدهد
يعني لحن و لسان عام ، برخي از عامها استثناء ناپذير و غيرقابل تخصيصند: علماي علم اصول ميگويند

 ما اجر نيكوكار را ضايع "شود وقتي گفته مي. طوري است كه تخصيص بردار و استثناء پذير نيست
   معنايش اين است كه مقام خدايي ما ايجاب ميكند كه عمل نيك را حفظ كنيم پس "نميكنيم 

  . محال است كه خدا در يك جا از مقام خدايي خود دست بردارد و عمل نيكي را ضايع سازد
شود كه صريح در  فته ميگيرد و گ زياد مورد استناد قرار مي،  آيه ديگري هست كه در اين بحث6. 

  : مدعاست
  
  

  : پاورقي
   8. - 7 / )زلزال( زلزلت 1. 
   120. / توبه 2. 
   30. / كهف 3. 

ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصاري من آمن باهللا و اليوم االخر و عمل صالحا فال خوف « 
  . )1(»عليهم و ال هم يحزنون 

همه كساني كه ايمان به ،  و يهوديان و صابئين و نصرانيها)عني مسلمانهاي( آنان كه ايمان آوردهاند "
بي خوف و واهمه خواهند بود و غمگين نيز ، خدا و روز رستاخيز داشته باشند و كار شايسته بجا آورند

  . "نميگردند 
  

ن به روز ايما، ايمان به خدا: براي رستگاري و ايمني از عذاب خدا سه شرط ذكر شده است، در اين آيه
  . قيد ديگري نشده است، و عمل نيك، رستاخيز

برخي از روشنفكران مابها پا فراتر نهاده و گفتهاند كه هدف انبياء دعوت به عدالت و نيكوكاري است و 
 بايد بگوييم كه عدالت )هدف را بگير و مقدمات را رها كن( " خذ الغايات و اترك المبادي "بنابر قانون 
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فمن يعمل مثقال ذرش  « " يا  و""انا ال نضيع اجرش من احسن عمال  « "البته اينها به آياتي از قبيل 
  . كند توانند استدالل كنند اما آياتي از قبيل آيه فوق خالف مدعاي آنها را بيان مي  مي"» خيرا يره 

  : اكنون دالئل گروه ديگر را مالحظه كنيم
  

  سختگيرها 
  

ل در قبال روشنفكران گشاد باز كه مدعيند عمل خير از هر كس در هر وضع و حالي كه باشد مقبو
. اند درگاه خداست مقدسان سختگير قرار گرفتهاند و اينها درست در نقطه مقابل آنها موضعگيري كرده

اعمال كافران و همچنين مسلمانان . محال است كه عملي از غيرمسلمان پذيرفته باشد: اينها ميگويند
 است پس عملش خودش مردود و مطرود، كافر و مسلمان غير شيعه. غير شيعه يك پول هم ارزش ندارد

  . عقلي و نقلي: اين گروه نيز دو دليل ميĤورند. به طريق اولي مردود است
  
  

  : پاورقي
   69. / مائده 1. 
دليل عقلي اين گروه اين است كه اگر بنا باشد اعمال غير مسلمان و يا مسلمان غير :  دليل عقلي1. 

 و همچنين فرق ميان شيعه و غير ،انشيعه مقبول درگاه الهي باشد پس فرق ميان مسلمان و غير مسلم
فرق ميان آنها يا بايد به اين ترتيب باشد كه اعمال نيك از مسلمان و شيعه مقبول باشد ؟ شيعه چيست

يا به اين ترتيب كه اعمال بد در مسلمانان شيعه ، و از نا مسلمان و يا مسلمان غير شيعه مقبول نباشد
اما اگر بنابراين باشد كه اعمال نيك هر دو گروه . اشته باشدعقاب نداشته باشد و در غير آنها عقاب د

و ؟ پاداش نيك داشته باشد و اعمال بد هر دو گروه كيفر داشته باشد پس فرق ميان آنها چه خواهد بود
تساوي كافر و مسلمان و همچنين تساوي شيعه و غير ؟ اثر اسالم و تشيع در اين فرض چه ميتواند باشد

معنايش جز اين نيست كه اساسا اسالم و تشيع چيز زائد و لغو و غير الزمي ، الشيعه در حساب اعم
  . است

ا ي از روايات و احاديث  اين دسته به دو آيه از قرآن كريم و پاره، عالوه بر استدالل فوق:  دليل نقلي2. 
  .استدالل ميكنند

چنان كه در روايات بسياري هم، تصريح شده كه عمل كافر غير مقبول است، در پارهاي از آيات قرآن
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خدا اعمال كفار را به خاكستري تشبيه ميكند كه به وسيله تندبادي پراكنده ، در سوره مباركه ابراهيم
  : شود و از دست برود

  
اشتدت به الريح في يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا علي  مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد «

  . )1(»ذلك هو الضالل البعيد ، شيء
گونه است كه كارهاي ايشان همچون توده خاكستري است كه در يك روز طوفاني  مثل كافران اين"

آن است گمراهي عميق ، بند يا اند دست نمي بر چيزي از آنچه فراهم كرده، دستخوش باد سختي گردد
" .  
  

 است ولي از " آب نما "اعمال كافران به سرابي تشبيه شده است كه ، در آيه اي از سوره مباركه نور
  . نزديك هيچ است
  خدمات بزرگي كه چشمها را خيره ميكند و در نظر برخي از : اين آيه ميفرمايد

  
  

  : پاورقي
   18. / ابراهيم 1. 

ت اگر با ايمان به خدا توأم نباشد هيچ و پوچ است و ساده لوحها حتي از خدمات انبياء هم بزرگتر اس
  : اينك متن آيه كريمه. همچنان كه سراب، خيالي بيش نيست، عظمت آن

  
و الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتي اذا جاءه لم يجده شيئا و وجد اهللا عنده « 

  . )1(»و اهللا سريع الحساب ، فوفيه حسابه
تا وقتي كه ، پندارد  كارهايشان همچون سرابي در بيابان است كه شخص تشنه آن را آب مي و كافران"

رسد و خدا بي  يابد كه به حساب وي مي و خدا را در آنجا مي، بيند كه هيچ نيست نزديك آن بيايد مي
  . "درنگ حساب را تصفيه ميكند 

  
مثل آن را در آيه بعد .  اعمال بد ايشانواي از، مثل كار نيك كافران است كه به نظر نيك ميĤيد، اين

  : چنين ميخوانيم
  
اذا ، ظلمات بعضها فوق بعض، من فوقه سحاب، من فوقه موج، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج« 

  . »و من لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور ، اخرج يده لم يكد يراها
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و در ، موجي كه روي آن موجي است فرا گيردكه آن را ،  يا همچون پارههاي ظلمت در دريايي ژرف"
هر كه را خدا . وقتي آدمي دست خويش را بيرون آورد نتواند آن را ببيند، باال ابري قرار گرفته باشد

  . "هيچ روشني ندارد ، روشني ندهد
  

، از ضميمه ساختن اين آيه با آيه قبل چنين استنباط ميكنيم كه اعمال نيك كافران با همه ظاهر فريبا
  . شر اندر شر و ظلمت روي ظلمت است، سرابي بي واقعيت است و اما اعمال بد ايشان وامصيبتا

  .  كنديات مزبور وضع عمل كافر را روشن ميآ
هم يعل(ت ي كه از طرق اهل البياتيم، روايعه هستياز نظر ما كه شعه را، ير شياما وضع عمل مسلمان غ

  .دي نمايده است روشن ميرس) السالم
جلد اول كتاب الحجه وجلددوم » يكاف«توانند به ي وارد شده است،طالبان مياديات زينه رواين زميدر ا

جلد » مستدرك الوسائل«جلد اول ابواب مقدمات العبادات، و » عهيوسائل الش«مان والكفر، ويكتاب اال
  اول ابواب مقدمات العبادات، و

  :يپاورق
  39/ نور . 1
و جلد هفتم از چاپ ، )و التكفيرباب الوعد و الوعيد و الحبط (اب هجدهم  مباحث معاد ب» بحار االنوار«

براي نمونه يك .  مراجعه كنند187و جلد پانزدهم از چاپ قديم جزء اخالق صفحه ، 227قديم باب 
  : روايت از وسائل الشيعه نقل ميكنيم

  
 پرستش كند و خود را در هر كس خدا را:  شنيدم كه فرمود)ع( محمد بن مسلم ميگويد از امام باقر "

عملش نا مقبول و خودش ، عبادت به رنج وا دارد و امامي كه خدا برايش تعيين كرده است نداشته باشد
و اگر به اين حال بميرد مردنش مردن .. .گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را دشمن ميدارد

ن كه پيشوايان ظلم و پيروانشان از دين اي محمد بن مسلم بدا. مردن كفر و نفاق است، اسالم نيست
اعمالي كه انجام ميدهند مانند اكستري ، خود گمراه شدند و ديگران را نيز گمراه ساختند، خدا بيرونند

است كه در يك روز طوفاني دستخوش بادي سخت گردد كه به هيچ چيزي از آنچه فراهم كردهاند 
  . )1( "آن است گمراهي عميق ، دست نمييابند

  
  . ايمان و اعتقاد است، گويند اساس سعادت و نيكبختي ين است دالئل كساني كه ميا

افراط كرده و صرف ادعاي ايمان و در حقيقت انتساب محض را مالك قضاوت ، گاهي برخي از اين گروه
نه با انقراض و خوشبختا، كردند مثال مرجئه در زمان بنياميه همين فكر را تبليغ مي، دهند قرار مي

گرفت نقطه   الهام مي)السالم عليهم(فكر شيعي كه از ائمه اهل بيت ، در آن عصر. اميه منقرض شدندبني
ميان عوام شيعه نفوذ مرجئه در لباس ديگر در بود ولي بدبختانه در اعصار اخير فكر » مرجئه«مقابل فكر
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در مقابل اين طبقات كساني هم پيدا شدند كه ارزش عمل را به جايي رساندند كه گفتند مرتكب كبيره 
مرتكب كبيره را نه مؤمن ميدانستند و نه ، برخي از متكلمين. خوارج چنين عقيدهاي داشتند. كافر است

  .  بودند" منزلة بين المنزلتين "كافر و قائل به 
  
  

  : پاورقي
1.   .90 جزء اول از جلد اول -  قم - مدي چاپ مكتبه مح، ائل الشيعة وس

يا ؟ آيا بايد اصالة االعتقادي شد يا اصالة العملي؟ اكنون بايد ببينيم كداميك از اين افكار صحيح است
  ؟ شق ديگري وجود دارد

  . اينك بحث در ارزش ايمان و اعتقاد
  

  ارزش ايمان 
  

  : د بحث كرددرباره ارزش ايمان در سه مرحله باي
و بر حسب ديد اسالمي ،  آيا فقدان اعتقاد و ايمان به اصول دين از قبيل توحيد و نبوت و معاد1. 

يا آنكه ؟ در هر شرايطي كه فرض شود موجب عذاب الهي است، اينها به عالوه امامت و عدل، شيعي
  ؟ اقب نباشندمعذور باشند و در مقابل بيايماني مع، امكان دارد كه برخي از بي ايمانان

 آيا ايمان شرط حتمي قبول عمل خير است بطوري كه هيچ كار نيكي از غير مسلمانان و بلكه غير 2. 
  ؟ شيعه پذيرفته نيست

3.   ؟ موجب حبط و از بين بردن اعمال خير نميشود،  آيا كفر و انكار
  . هر سه مرحله را مورد بررسي قرار خواهيم داد، در ضمن مباحث آينده

  

   بر آفر مؤاخذه
  
يكي كفر از روي لجبازي و عناد كه كفر جحود ناميده ميشود و : كي نيست كه كفر بر دو نوع استش

دالئل قطعي عقل و نقل ، در مورد اول. ديگر كفر از روي جهالت و ناداني و آشنا نبودن به حقيقت
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ولي در مورد دوم بايد گفت اگر جهالت و ناداني از روي تقصير كاري شخص نباشد مورد . عقوبت است
  . عفو و بخشش پروردگار قرار ميگيرد

  : قرآن كريم ميفرمايد. براي توضيح اين مسأله الزم است قدري درباره تسليم و عناد بحث كنيم
  
  . )1(»ن اتي اهللا بقلب سليم يوم ال ينفع مال و ال بنون اال م« 
  
  

  : پاورقي
   89.  و88/  شعراء 1. 
  . " روزي كه مال و پسران به درد انسان نميخورند جز اينكه كسي با قلب سالم نزد خدا بيايد "
  

  مراتب تسليم 
  
، تسليم تن: تسليم سه مرحله دارد. تسليم بودن در مقابل حقيقت است، ساسي ترين شرط سالمت قلبا

  . تسليم دل،  عقلتسليم
كند ممكن است  كنند و يكي از طرفين احساس شكست مي زماني كه دو حريف با يكديگر نبرد مي

كند  معموال حريف مغلوب دستهاي خود را به عنوان تسليم باال مي، در اين گونه تسليمها. تسليم گردد
ري كه حريفش فرمان دهد آيد يعني هر طو ايستد و در اطاعت حريف در مي و از ستيز و جنگ باز مي

  . كند عمل مي
بلكه مرتبا در فكر ، گردد تن و جسم تسليم ميشود اما فكر و انديشه تسليم نمي، در اين نوع از تسليم

. دائما ميانديشد كه چگونه ممكن است فرصتي بدست آورد تا دوباره بر حريف چيره گردد، تمرد است
اينگونه .  و احساسات نيز دائما به دشمن نفرين ميفرستداين وضع عقل و فكر او است و از لحاظ عواطف

  . از تسليم كه تسليم بدن است منتهاي قلمروي است كه زور ميتواند تسخير كند
قدرتي كه ميتواند عقل را تحت تسليم در آورد قدرت . تسليم عقل و فكر است، مرحله ديگر تسليم

به ، هرگز ممكن نيست كه با كتك زدن. اخته نيستدر اينجا از زور بازو كاري س. منطق و استدالل است
قضاياي رياضي را با استدالل . يك دانش آموز فهمانيد كه مجموع زواياي مثلث برابر با دو قائمه است

اگر دليل . تسخير و وادار به تسليم ميكند، عقل را فكر و استدالل. بايد ثابت كرد و راهي ديگر ندارد
تسليم ميگردد ولو آنكه همه زورهاي ، عقل عرضه شود و آن را فهم كندكافي وجود داشته باشد و بر 

  . جهان بگويد تسليم نباش
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معروف است وقتي كه گاليله را به خاطر اعتقاد به حركت زمين و مركزيت خورشيد شكنجه ميدادند وي 
 مين چيزي ميدر همان حال روي ز، از بيم اينكه او را آتش بزنند از عقيده علمي خود اظهار توبه كرد

  : ديدند نوشته است، نوشت
  
  . "ايستد   با توبه گاليله زمين از گردش خود باز نمي"
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زور ميتواند بشر را وادار كند كه به زبان از گفته خويش برگردد ولي فكر بشر هرگز تسليم نميشود مگر 
  . وقتي كه با نيروي منطق و برهان مواجه گردد

  
  . )1(»ادقين قل هاتوا برهانكم ان كنتم ص« 
  . " دليل خويشتن را بياوريد اگر راستگو هستيد "
  

تسليم زبان يا تسليم فكر و ، حقيقت ايمان تسليم قلب است. تسليم قلب است، سومين مرحله تسليم
 تسليم قلب مساوي است با تسليم سراسر وجود انسان و .عقل اگر با تسليم قلب توأم نباشد ايمان نيست

  .  عنادنفي هرگونه جحود و
حتي از لحاظ عقلي و منطقي تسليم گردد ولي روحش تسليم ، ممكن است كسي در مقابل يك فكر

ورزد و يا به خاطر منافع شخصي زير بار حقيقت  عناد و لجاج مي، آنجا كه شخص از روي تعصب. نگردد
ت و به همين اش تسليم است اما روحش متمرد و طاغي و فاقد تسليم اس فكر و عقل و انديشه، نميرود

  . زيرا حقيقت ايمان همان تسليم دل و جان است، دليل فاقد ايمان است
  : خداي متعال ميفرمايد

  
  . )2(يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة و ال تتبعوا خطوات الشيطان 

"   ."در قلعه سلم داخل شويد و گامهاي شيطان را پيروي نكنيد ،  اي كساني كه ايمان آوردهايد
  

  . احساساتتان با ادراكاتتان ستيز ننمايد، يعني روحتان با عقلتان جنگ نكند
شيطان خدا را . داستان شيطان كه در قرآن كريم آمده است نمونهاي از كفر قلب و تسليم عقل است

پيامبران و اوصياء پيامبران را نيز كامال ميشناخت و به ، به روز رستاخيز نيز اعتقاد داشت، ميشناخت
  : در عين حال خدا او را كافر ناميده و دربارهاش فرموده است، قام آنها اعتراف داشتم
  
  . )3(»و كان من الكافرين « 
  . " و از كافران بود "

  : پاورقي
   64. / نمل 1. 
   208. / بقره 2. 
   34. / بقره 3. 

او به خالقيت : ميگويدشيطان خدا را ميشناخت اين است كه قرآن صريحا ، دليل بر اينكه از نظر قرآن
  : خطاب به خداوند گفت، خدا اعتراف داشت
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  . )1(»خلقتني من نار و خلقته من طين « 
  . " را از گل )آدم( مرا از آتش آفريدي و او "
  

  : و دليل بر اينكه به روز رستاخيز اعتقاد داشت اين است كه گفت
  . )2(»انظرني الي يوم يبعثون « 

"  . " رستاخيز مهلت بده  پروردگارا مرا تا روز
  

  : و دليل بر شناخت وي انبياء و معصومين را اين است كه گفت
  
  . )3(»فبعزتك الغوينهم اجمعين اال عبادك منهم المخلصين « 
  . " به عزت تو قسم كه همه فرزندان آدم را گمراه ميسازم مگر بندگان خالص شدهات را "
  

ان مخلصانه است بلكه سراسر وجودشان از غير خدا پاك و مراد از بندگان خالص شده كه نه تنها عملش
شناخته است و به عصمت آنان هم  شيطان آنان را نيز مي، اولياء خدا و معصومين از گناهند، آزاد است

  .معتقد بوده است
خواند و كافر  كند او را كافر مي قرآن در عين اينكه شيطان را شناساي همه اين مقامات معرفي مي 

براي اينكه موجودي ،  يعني تسليم فكر و ادراك،تنها شناسايي و معرفت: پس معلوم ميشود، ميشناسد
  . چيز ديگر الزم است، مؤمن شناخته شود كافي نيست

  ؟ از كافران محسوب گشته است، از نظر منطق قرآن چرا شيطان با اينهمه شناساييها
دلش در ، احساساتش به ستيزه برخاست ،براي اينكه در عين قبول ادراكاتش حقيقت را، معلوم است

  . تسليم قلب نداشت، از قبول حقيقت اباء و استكبار نمود، برابر درك عقلش قيام كرد
  

  : پاورقي
  .12 / اعراف 1. 
  .14 / اعراف 2. 
  .83 - 82/  ص 3. 

  اسالم واقعي و اسالم منطقهاي 
  

از نظر . ت نظر به واقعيت مطلب نداريمما معموال وقتي ميگوييم فالن كس مسلمان است يا مسلمان نيس
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نه در جنبه مسلمان بودن و نه در جنبه نامسلمان بودن و ، بايد دانست اين جهت ارزش زيادي ندارد
به اين دليل مسلمان هستيم كه پدر و ، بسياري از ماها مسلمان تقليدي و جغرافيايي هستيم. كافر بودن

. اند ايم كه مردم آن مسلمان بوده  به دنيا آمده و بزرگ شدهاند و در منطقهاي مادرمان مسلمان بوده
آن اين است كه شخص قلبا در مقابل حقيقت تسليم ع با ارزش است اسالم واقعي است وآنچه از نظر واق

اسالمي كه پذيرفته باشد تاآنچه كه حق است بپذيرد وعمل كند ودل را به روي حقيقت گشوده در، باشد
  . و تسليم و بي تعصبي از طرف ديگر باشد،  كاوش از يك طرفاست بر اساس تحقيق و

اگر كسي داراي صفت تسليم باشد و به عللي حقيقت اسالم بر او مكتوم مانده باشد و او در اين باره بي 
  : خداي متعال ميفرمايد. او اهل نجات از دوزخ است، هرگز خداوند او را معذب نميسازد، تقصير باشد

  
  . )1(»ين حتي نبعث رسوال و ما كنا معذب« 
  . " بشر را معذب كنيم )حجت تمام نشده( ما چنين نيستيم كه رسول نفرستاده "
  

اصوليين . يعني محال است كه خداي كريم حكيم كسي را كه حجت بر او تمام نشده است عذاب كند
ميگويند تا خداي  ،اند  اصطالح كرده" قبح عقاب بال بيان "مفاد اين آيه را كه تأييد حكم عقل است 

  . متعال حقيقتي را براي بندهاي آشكار نكرده باشد زشت است كه او را عذاب كند
  روح ن است افرادي يافت شوند كه داراي براي نشان دادن اين حقيقت كه ممك

  
  : پاورقي

   15. / اسراء 1. 
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 - اظهارات خودش  مطابق-فيلسوف فرانسوي ، دكارت، اسما مسلمان نباشندم باشند ولو آنكه يتسل
  . نمونه خوبي است

در همه معلومات خويش شك كرد ، در شرح حال وي نوشتهاند كه وي فلسفه خود را از شك شروع كرد
  : فكر و انديشه خودش را نقطه شروع قرار داده گفت، و از صفر شروع نمود

  . " من ميانديشم پس وجود دارم "
كم . و همچنين وجود جسم و وجود خدا برايش قطعي شدروح را اثبات كرد ، پس از اثبات وجود خويش

  . مسيحيت را كه در كشورش دين رسمي بود انتخاب كرد، كم به موضوع انتخاب دين رسيد
ولي يك سخن جالب دارد و آن اين است كه ميگويد من نميگويم مسيحيت حتما بهترين ديني است 

ي كه االن من ميشناسم و به آنها دسترسي دارم من ميگويم در ميان اديان، كه در همه دنيا وجود دارد
  ديني باشد كه بر ، شايد در جاهاي ديگر دنيا، جنگندارم،  من با حقيقت.مسيحيت بهترين دين است

و از قضا ايران را به عنوان يك كشوري كه از آنجا بي خبر است و نميداند ، مسيحيت ترجيح داشته باشد
شايد مثال در ايران دين و ؟  ميگويد من چه ميدانم،مثال ميĤوردم ردم آنجا چه دين و مذهبي دارند 

  . مذهبي وجود داشته باشد كه بر مسيحيت ترجيح دارد
اينها در مقام ، كافر ماجرايي نمينمايند، زيرا اينها عناد نميورزند، اينگونه اشخاص را نميتوان كافر خواند

سلم م «اينها. يل به پوشانيدن حقيقت نيستچيزي جز عناد و م، ماهيت كفر. پوشيدن حقيقت نيستند
زيرا تقابل ، توان خواند توان ناميد ولي كافر هم نمي اينها را اگر چه مسلمان نمي. ميباشند» فطري 

،  نيست-  به اصطالح منطقيين و فالسفه -مسلمان و كافر از قبيل تقابل ايجاب و سلب و يا عدم و ملكه 
ي از نوع تقابل دو امر وجودي است نه از نوع تقابل يك امر وجودي و يعن، بلكه از نوع تقابل ضدين است

  . يك امر عدمي
البته اينكه دكارت را به عنوان مثال ذكر كرديم براي اين نبود كه از اصل اولي كه بيان كرديم خارج 

 است مقصود ما از تمثيل به دكارت اين. از اول شرط كرديم كه درباره اشخاص اظهار نظر نكنيم. شويم
كه اگر فرض كنيم آنچه او گفته راست باشد و او در مقابل حقيقت همان اندازه تسليم بوده كه اظهار 

او يك مسلمان فطري ، و از طرف ديگر واقعا هم دسترسي بيشتر براي تحقيق نداشته است، داشته است
  . بوده است
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  شرط قبول اعمال ، اخالص
  

ايمان طرح كرديم اين است كه آيا ايمان چه دخالتي در قبولي مسأله دوم از مسائلي كه درباره ارزش 
  ؟ اعمال ميتواند داشته باشد

مقبول درگاه خداست گفتيم كه آنها ، قبال در ضمن نقل دالئل كساني كه ميگويند اعمال خير كفار
، چه از مؤمن باشد يا از كافر، عمل نيك، ذاتي است، چون حسن و قبح و نيك و بد عمل: ميگويند

  زيرا خوب از هر كس خوب است ، ماهيتش نيك است و قهرا بايد مورد قبول حق تعالي واقع گردد
  . و بد از هركس بد است و نسبت خداي متعال هم با همه بندگان يكي است

اينجا ، اكنون ميگوييم آنچه در استدالل مذكور آورده شده است صحيح است ولي يك مطلب اساسي
ت و ما براي بيان آن ناچاريم يكي ديگر از اصطالحات فن اصول را بيان كنيم مورد غفلت قرار گرفته اس

  . فعلي و فاعلي: و آن اصطالح اين است كه حسن و قبح بر دو گونه است
. هر عملي دو جنبه و دو بعد دارد و هر يك از دو جنبه آن از نظر خوبي و بدي حسابي جداگانه دارد

عكس آن نيز ممكن . يك باشد ولي در بعد ديگر نيك نباشدممكن است يك عمل از لحاظ يك بعد ن
  . و نيز ممكن است يك عمل از لحاظ هر دو بعد نيك يا بد باشد، است

و شعاع انتساب ، شعاع اثر مفيد و يا مضر عمل در خارج و در اجتماع بشر: اين دو بعد عبارت است از
 عمل شده است و عامل خواسته است عمل به شخص فاعل و انگيزههاي نفساني و روحي كه موجب آن

  . ها برسد به واسطه عمل و با وسيله قرار دادن عمل به آن هدفها و انگيزه
، و از نظر دوم بايد ديد كه عامل؟ از نظر اول بايد ديد اثر مفيد و يا مضر عمل تا كجا كشيده شده است

  ؟ فته استر در نظام روحي و فكري خود چه سلوكي كرده و به سوي كدام مقصد مي
در دفتر تاريخ ثبت ميشود و تاريخ درباره آن قضاوت ، اعمال بشر از نظر شعاع اثر سودمند يا زيانبار

تنها در دفاتر علوي ،  ولي از نظر شعاع انتساب با روح بشر،آن را ستايش يا نكوهش مينمايد، ميكند
، چنين عملي را ستايش ميكندعمل بزرگ و مؤثر ميخواهد و ، دفتر تاريخ. ملكوتي ثبت و ضبط ميشود

  . ولي دفاتر علوي ملكوتي الهي عالوه بر اين جهت در جستجوي عمل جاندار است
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  : قرآن ميفرمايد
  
  . )1(»الذي خلق الموت و الحيوش ليبلوكم ايكم احسن عمال « 

"  . "  آنكه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را در امتحان نيكوترين عمل و صواب ترين عمل قرار دهد
  

 زيرا عمده اين است كه بدانيم آنگاه كه تحت " بيشترين عمل " عمل و نفرمود " صواب ترين "فرمود 
دهيم گذشته از پيكر عمل كه يك سلسله حركات و سكنات  عملي انجام مي، تأثير انگيزههايي روحي

رويم و  ه سويي مياز نظر معنوي واقعا و حقيقتا ب، است و داراي اثرها و ارزشهاي خاص اجتماعي است
  . كنيم طي طريقي مي

انرژي عضالني است كه مصرف ، كار است،  است" عمل "مطلب به اين سادگي نيست كه هر چه هست 
همه ذهنيت است و همه ، به اصطالح ارزش مقدماتي دارد براي عمل، ميشود و اما انديشهها و نيتها
، اصالت فكر و نيت، خير. بود، دمه هر طور بودمق، اساس ذوالمقدمه است، مقدمه است و عمل ذوالمقدمه

 " اصيل " كه انديشه و نيت و عقيده را " اصالة العملي "اين گونه تفكر . از اصالت عمل كمتر نيست
يك تفكر ،  صرفا ارزش مقدمي برايش قائل است" ذهنيت " و " عينيت "نميشمارد و تحت عنوان 

قدر مسلم اين است كه معارف ،  در جاي خود روشن استگذشته از اينكه بطالن اين مكتب. مادي است
  . قرآن را با اينگونه طرز تفكرها نتوان توجيه كرد

از ، روح ما با هر عمل اختياري،  حقيقي ما همان روح ماست" من "شخصيت واقعي ما و ، از نظر قرآن
، صد خود كسب ميكندقوه بسوي فعليت گام بر ميدارد و اثر و خاصيتي متناسب با اراده و هدف و مق

  . برد اين آثار و ملكات جزء شخصيت ما ميشود و ما را به عالمي متناسب خود از عوالم وجود مي
و ، از نظر بعد اول بستگي به اثر خارجي آن عمل دارد، يا خوبي و بدي اعمال، پس حسن و قبح فعلي

در حساب . دور آن از فاعل دارديا خوبي و بدي از نظر بعد دوم بستگي به كيفيت ص، حسن و قبح فاعلي
 قضاوت ،و در حساب دوم، قضاوت ما درباره يك عمل از لحاظ نتيجه خارجي و اجتماعي آن است، اول

  . ما از نظر تأثير داخلي و رواني عمل در شخص فاعل است
 يا بيمارستاني بوجود ميĤورد يا اقدام نيكوكارانه ديگري در امور فرهنگي يا بهداشتي، وقتي يك فرد

  شك نيست كه عمل او از ، اقتصادي يك كشور انجام ميدهد
  

  : پاورقي
  .2 / ملك 1. 
  

در اين حساب . يعني كار مفيد و نافع براي خلق خداست، خير است، نظر اجتماعي و در مقياس تاريخ
خواه هدفش ؟ تفاوتي نميكند كه هدف فاعل از ايجاد بيمارستان يا مؤسسه خيريه ديگر چه باشد
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در اين حساب نظر به نوع ، ل نيست نظر به اثر اجتماعي و خارجي فع" حسن فاعلي "اما در حساب 
 " عمل خير "، در اين حساب مفيد بودن عمل كافي نيست براي اينكه عمل، ارتباط عمل با فاعل است

  در اينجا حساب اين است كه فاعل با چه نيت و چه منظور و هدفي و براي وصول . محسوب گردد
خير باشد و كار خير را با انگيزه خير داراي نيت و هدف ، اگر فاعل. به چه مقصدي اقدام كرده است

در دو امتداد پيش ، انجام داده باشد كارش خير است يعني حسن فاعلي دارد و عملش دو بعدي است
ولي اگر آن را با ، و در امتداد معنوي و ملكوتي، در امتداد تاريخ و زندگي اجتماعي بشري: رفته است

تنها در امتداد تاريخ و زمان ، كارش يك بعدي است، اشدانگيزه ريا يا جلب منفعت مادي انجام داده ب
پيش رفته ولي در امتداد معنوي و ملكوتي پيش نرفته است و به اصطالح اسالمي عملش به عالم باال 

فاعل به اجتماع خدمت كرده و آن را باال برده است ، و به تعبير ديگر در اينگونه موارد، صعود نكرده است
تعالي ، روحش بجاي اينكه با اين عمل، رده است بلكه احيانا خيانت كرده استولي به خودش خدمت نك

  . يابد و باال رود تنزل يافته و سقوط كرده است
البته مقصود اين نيست كه حساب حسن فاعلي از حسن فعلي بكلي جداست و انسان از نظر نظام روحي 

مقصود اين است كه كار مفيد ، باشدو تكامل معنوي نبايد كاري به كارهاي مفيد اجتماعي داشته 
اجتماعي آنگاه از نظر نظام روحي و تكامل معنوي مفيد است كه روح با انجام آن عمل يك سير و سفر 

از منزل خودخواهي و هواپرستي خارج شده و قدم به منزل اخالص و صفا گذاشته ، معنوي كرده باشد
  . باشد

تركيبي است از روح و ، يك موجود زنده. وح استنسبت حسن فعلي به حسن فاعلي نسبت بدن به ر
حسن فاعلي دميده شود تا آن عمل زنده گردد و حيات ، بايد در پيكر عملي كه حسن فعلي دارد، بدن
  . يابد
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 خداوند با همه مخلوقاتش نسبت " مبني بر اينكه - " روشنفكر مابان "عليهذا دليل عقلي به اصطالح 
پس عمل خير از همه ، ذاتي اعمال است، طرف ديگر حسن و قبح اعمالو از ، متساوي و يكسان دارد

   اين است كه پاداش اخروي مؤمن و غير مؤمن " يكساني "مردم يكسان است و الزمه اين دو 
عملها و نسبت يكسان خداوند با مخلوقات در نظر ، در اين استدالل.  مخدوش است- ".. .يكسان باشد

 و شخصيت او و هدف و انگيزه و سير روحي و معنوي را كه جبرا و قهرا " عامل "گرفته شده است اما 
  موجب نايكساني عملها ميشود و فاصلهاي در حد فاصله مرده و زنده ميان آنها به وجود ميĤورد 

براي خدا چه فرق ميكند كه آنكه عمل خير انجام ميدهد او را بشناسد يا : ميگويند، فراموش كردهاند
؟ عمل را براي رضاي او انجام داده باشد يا براي مقصودي ديگر؟ شنا باشد يا آشنا نباشدبا او آ؟ نشناسد

  ؟ قصدش تقرب به خدا باشد يا نباشد
او اگر خدا را نشناسد و با ، براي خدا فرق نميكند ولي براي خود آن شخص فرق ميكند: پاسخ اين است

اگر آشنا نباشد عمل يك بعدي . د نوعي ديگراو آشنا نباشد يك نوع سلوك روحي ميكند و اگر آشنا باش
ولي اگر آشنا باشد عمل دو بعدي انجام ، عملش تنها حسن فعلي و حسن تاريخي مييابد، انجام ميدهد

اگر آشنا باشد ، گردد كند و دو بعدي مي دهد و عملش حسن فاعلي و حسن ملكوتي نيز پيدا مي مي
براي خدا فرق : به عبارت ديگر. رود آشنا نباشد باال نميرود و اگر  ودش و عملش به سوي خدا باال ميخ

، و در يشوند زنده و صعود كننده به باالعملي م، عمل، در يك صورت، نميكند اما براي عمل فرق ميكند
  . صورت ديگر عملي ميشود مرده و هبوط كننده به پايين

 دوستي ندارد خط بطالن بر روي ميگويند خداي عادل و حكيم هرگز به جرم اينكه بندهاي با او رابطه
  . اعمال نيكش نميكشد

اما بايد ببينيم آيا اگر كسي خداشناس نباشد عمل خير ، ما هم معتقديم كه خداوند خط بطالن نميكشد
 هم از نظر نظام اجتماعي خوب باشد و هم از ،واقعي كه هم حسن اثر داشته باشد و هم حسن ارتباط

همه اشتباهها از آنجا پيدا شده است كه ما مفيد بودن ؟ د يا سر نميزنداز او سر ميزن، نظر روحي عامل
. ايم  محسوب گردد كافي فرض كرده" صالح " و " خير "، اجتماعي يك عمل را براي اينكه آن عمل

 كسي خدا را نشناسد و با عمل خود به سوي خدا باال رود خدا او )البته فرض محال(مسلما اگر به فرض 
طوري ، كند شناسد حجابي را پاره نمي اما حقيقت اين است كه كسي كه خدا را نمي، رداندگ را باز نمي

  نمايد و به سوي ملكوت خدا  از اطوار نفس را طي نمي
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باال نميرود تا عملش آنجهاني گردد و جنبه ملكوتي بيابد و صورتي پيدا كند كه در آن جهان مايه 
بوليت عمل نزد پروردگار جز اين نيست كه عمل اينچنين مق. بهجت و لذت و سرور و سعادت او گردد

  . باشد
يك تفاوت اصيل در ميان قوانين الهي و قوانين بشري همين است كه قوانين الهي دو بعدي است و 

وقتي كه يك . قوانين بشري به نظام روحي و تكامل معنوي فرد كاري ندارد. قوانين بشري يك بعدي
دست آوردن پول و تأمين ه هدفش فقط ب، كند م به وضع ماليات مي اقدا،دولت براي مصالح كشور

آيا با طيب خاطر و ؟ دولت نظري ندارد كه پرداخت كننده ماليات چه نيتي دارد. هزينه كشور است
هدف دولت تنها پول ؟ دهد يا از روي ترس رضايت و از روي عالقمندي به دولت يا كشور ماليات مي

  . ت كننده در دلش فحش هم بدهد باز هم منظور دولت عملي شده استتي اگر پرداخح، گرفتن است
  

سربازاني را به زير پرچم احضار ميكند به نيت سربازان كاري ، همچنين وقتي كه براي دفاع از كشور
براي دولت تفاوتي ندارد كه سرباز با رضا و ، او ميخواهد سرباز در ميدان جنگ با دشمن نبرد كند، ندارد

به انگيزه ، نبردش خودنمايي باشد،  يا از روي ترس از مسلسلي كه پشت سرش قرار داردميل بجنگد
  ؟ يا از براي دفاع از حق و حقيقت، حماسهها و تعصبهاي احمقانه باشد
بلكه ، ماليات و سربازي بطور مطلق خواسته نشده است، در اين قوانين، ولي در قوانين الهي چنين نيست

لهذا . اسالم عمل با روح ميخواهد نه عمل بي روح. د قربت خواسته شده استتوأم با نيت خالص و قص
اگر به جهاد برود ولي براي ، اگر مسلماني زكات خود را بدهد ولي شائبه ريا در آن باشد پذيرفته نيست

 يممن سربازي ، خورد گويد سرباز اجباري به درد من نمي قانون الهي مي. خودنمايي باشد قبول نيست
  ان اهللا اشتري من المؤمنين انفسهم و  « ": ، سربازي ميخواهم كه ندايم كه روحا سرباز باشدخواه

  .  را پذيرفته باشد و صميمانه به آن لبيك بگويد)1( ""اموالهم بان لهم الجنة 
  

  :  در روايت متواتر ميان شيعه و سني رسيده است كه)صلي اهللا عليه و آله(از رسول اكرم 
  
  

  : پاورقي
جانها و مالهايشان را خريداري فرموده است و از براي ايشان در ازاء ،  خدا از مؤمنين": 111/  توبه 1. 

  . "آن بهشت است 
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  . )1(» انما االعمال بالنيات « 
  . " همانا كارها وابسته به نيتهاست "
  
  . )2(» لكل امرء مانوي « 
  . " براي هر كس همان است كه آن را قصد كرده است "
  
  . )3(» ال عمل اال بنية « 
  . " هيچ عملي بدون نيت پذيرفته نيست "
  

  : در حديثي به اين شكل روايت شده است
  
و ، فمن كانت هجرته الي اهللا و رسوله فهجرته الي اهللا و رسوله، و انما المرء ما نوي، انما االعمال بالنية« 

  . )4(»  ما هاجر اليه من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأش يتزوجها فهجرته الي
هر . براي انسان همان است كه قصد كرده و هدف قرار داده است، وابسته به نيت است،  همانا اعمال"

و هر كس به خاطر ، ، هجرتش به سوي خدا و رسول استه خاطر خدا و رسول هجرت كرده استكس ب
 كرده است هجرتش به سوي زني كه با او ازدواج كند و يا به خاطر ثروتي كه به چنگ آورد هجرت

  . "همان خواهد بود 
  

  :  فرمود)ع(امام صادق 
  

 است و )بسوي خدا(زيرا هر چه براي خدا است براي خدا ، تان را براي خدا قرار دهيد نه براي مردمكار
  . )5(هر چه براي مردم است بسوي خدا باال نميرود 

شرافت عمل آدمي نيز ،  جان آدميتجان عمل است و همانطوري كه تن آدمي شريف است به، نيت
  . اخالص است، جان عمل؟ جان عمل چيست. بستگي به جان آن دارد

  : قرآن كريم ميفرمايد
  : پاورقي

  .8 ص، 1ج ،  وسائل3 و2 و 1
  .48 ص، 6ج ،  صحيح مسلم4. 

5.   .12 -  11ص ، 1ج ،  وسائل
  . )1(»و ما امروا اال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين « 
  . "ريت نيافتند جز اينكه خدا را از روي اخالص بپرستند  مأمو"
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  ؟ آيفيت يا آميت
  
آنچه در حساب خدا مايه ارزش اعمال است : بحث گذشته نتيجه جالبي بدست ميĤيد و آن اينكه زا

توجه نكردن به اين نكته سبب شده گروهي از مردم در برخي از اعمال فوق . كيفيت است نه كميت
  مثال . اند افسانه سازي كنند اولياء خدا وقتي كه حجم اجتماعي آنها را كوچك ديدهالعاده با ارزش 

  اش نازل گشت گفته  در حال ركوع به فقير دادند و آيه درباره)ع(درباره انگشتري كه اميرالمؤمنين علي 
ت به آن شكل رواي، و براي اينكه مردم باور كنند، اند ارزش آن معادل خراج سوريه و شامات بوده است

آيهاي عظيم از قرآن نازل ، به نظر اينان شگفت بوده است كه درباره انفاق يك انگشتر حقير. دادهاند
فكر ، اند و چون نتوانسته اند اين معني را باور كنند افسانه سازي كرده بهاي مادي آن را باال برده، شود

زينت بخش دست علي ،  فقير و بيچارهدر مدينه، اند انگشتري كه معادل خراج سوريه و شام باشد نكرده
داد بلكه با  بود او آن را به يك گدا نمي مي) ع(فرضا چنين انگشتري در دست علي . نخواهد بود) ع(

  . داد چنان انگشتري مدينه را آباد ميكرد و همه بينوايان شهر را نجات مي
،  از حسابهاي مادي داردعقل افسانه سازان درك نكرده است كه عمل بزرگ در نزد خدا حسابي غير

 خيره كرده و او را وادار - معاذ اهللا -گويي ايشان پنداشته اند كه گرانقيمت بودن انگشتر چشم خدا را 
   !چه كار بزرگي انجام داد، به تحسين كرده است كه آفرين به علي

 هل " و سوره  و خاندانش انفاق كردند)ع(درباره قرصههاي جويني كه علي ، نميدانم اين كوته فكران
البد در آنجا هم ميگويند آرد آن نانها از جو نبوده مثال ؟  در شأن آنان نازل شد چه فكري كردهاند"اتي 

   !براده طال بوده است
،  و خاندانش از جنبه مادي كه نظرهاي ما را جلب ميكند نيست)ع(اهميت عمل علي . چنين نيست، نه

در آن حد از ،  و صد در صد خالص براي خدا بوده استاهميت عمل آنان در اين است كه عملي پاك
اخالصي كه در ، اخالصي كه براي ما قابل تصور هم نيست، اخالص كه براي ما قابل تصور هم نيست

  ملكوت اعلي انعكاس يافته و عكس العمل تمجيد و تحسين به وجود 
  
  

  : پاورقي
   5. / بينة 1. 

  . آورده است
  : ر نيشابوريبه قول شيخ فريد الدين عطا
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  آنجهان وصف سه نانش گذشته ز      گذشته زين جهان وصف سنانش
  

  : اهميت عمل آنان در اين بوده است كه قرآن نقل كرده است
  
  . )1(»انما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء و ال شكورا « 
  . "وقع نداريم  ما فقط به خاطر روي خدا به شما انفاق ميكنيم و پاداش يا تشكري از شما ت"
  

از خدا جز ، يعني آنها با آن ايثار و آن گذشت، اين زبان دل ايشان است كه خداي آگاه فاش نموده است
  . خواستند خدا نمي

اينكه قرآن كريم اعمال كافران را همچون سرابي پوچ و بيحقيقت دانسته است از اين جهت است كه 
 چون براي هدفهاي پست مادي فردي انجام شده نه براي اعمال آنان ظاهري آراسته و فريبنده دارد ولي

  . چهره ملكوتي ندارد، خدا
نهري در مكه جاري ساخته است كه از آن زمان تا كنون مورد استفاده زوار ، زبيده زن هارون الرشيد

كه همت زبيده اين نهر را از سنگالخهاي بين طائف و م. ظاهري بسيار صالح دارد، اين كار. بيت اهللا است
به سرزمين بي آب مكه جاري ساخت و قريب دوازده قرن است كه حجاج تفتيده دل تشنه لب از آن 

  . استفاده ميكنند
آيا مالئكه هم مانند ما حساب ؟ ولي از نظر ملكوتي چطور، كار بس عظيمي است، از نظر چهره ملكي

  ؟ شود آيا چشم آنان هم به حجم ظاهري اين خيريه خيره مي؟ ميكنند
حساب ميكنند ، ابعاد ديگر عمل را ميسنجند، آنان با مقياس الهي. آنها طوري ديگر حساب ميكنند ،نه

زبيده همسر يك مرد جبار و ستمگر به نام هارون الرشيد بود كه ؟ كه زبيده پول اين كار را از كجا آورد
ز خود ثروتي زبيده ا. بيت المال مسلمين را در اختيار داشت و هر طور هوس ميكرد عمل مينمود

تفاوتش با ساير زناني كه مقام ، مال مردم را صرف مردم كرد، نداشت و مال خود را صرف عمل خير نكرد
  او را 

  
  : پاورقي

   9. / دهر 1. 
داشته اند در اين جهت بود كه ديگران مال مردم را صرف شهوات شخصي ميكردند و او قسمتي از اين 

آيا ميخواسته نامش ؟ تازه مقصود زبيده از اين كار چه بوده است. مال را صرف يك امر عام المنفعه كرد
  . خدا ميداند و بس؟ يا واقعا رضاي خدا را در نظر داشته است؟ در تاريخ بماند

در اين حساب است كه گفته شده زبيده را در خواب ديدند و از او پرسيدند كه خدا با اين نهري كه 
  .  تمام ثوابهاي آن را به صاحبان اصلي پولها دادجواب داد؟ جاري ساختي با تو چه كرد
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  مسجد بهلول 
  

: گفت. مسجد ميسازيم: گفتند؟ چه ميكنيد: بهلول سر رسيد و پرسيد، ميگويند مسجدي ميساختند
  . براي رضاي خدا، براي چه ندارد: پاسخ دادند؟ براي چه

رمانه سفارش داد سنگي تراشيدند و مح، بهلول خواست ميزان اخالص بانيان خير را به خودشان بفهماند
سازندگان مسجد روز . شبانه آن را باالي سر در مسجد نصب كرد، " مسجد بهلول "روي آن نوشتند 

  بهلول را پيدا ، ناراحت شدند، " مسجد بهلول "بعد آمدند و ديدند باالي در مسجد نوشته شده است 
بهلول گفت مگر شما ! ؟ خودت قلمداد ميكنيكرده به باد كتك گرفتند كه زحمات ديگران را به نام

فرضا مردم اشتباه كنند و گمان كنند كه من مسجد را ؟ نگفتيد كه مسجد را براي خدا ساخته ايم
  . كند خدا كه اشتباه نمي، ساختهام

شايد بسياري از بناهاي . ارزد چه بساكارهاي بزرگي كه از نظر ما بزرگ است و در نزد خدا پشيزي نمي
ز معابد و مساجد و زيارتگاهها و بيمارستانها و پلها و كاروانسراها و مدرسهها چنين سرنوشتي عظيم ا

  . حسابش با خداست، داشته باشند
  

  ايمان به خدا و آخرت 
  

دنيا و آخرت دو جهان كامال ، يعني نسبت ظاهر به باطن است، نسبت دنيا و آخرت نسبت بدن و روح
عالم دنيا و آخرت و يا به تعبير ديگر ملك و ملكوت مجموعا يك ، مجزا و منفصل از يكديگر نيستند

  زميني . و يا همچون سكهاي كه دو طرف دارد، واحد است همچون ورق كتاب كه داراي دو صفحه است
جمادات و نباتات دنيا با . شود همين زمين با چهره ملكوتيش در آخرت پيدا مي، كه در دنيا هست

  وجهه 
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  . اساسا آخرت وجهه ملكوتي دنياست. ت ظاهر ميشوندملكوتيشان در آخر
 پيدا كند اين است كه با توجه به خدا و براي " علييني "وجهه ملكوتي خوب و ، شرط اينكه يك عمل

عمل او ، اگر كسي معتقد به قيامت نباشد و توجه به خدا نداشته باشد. صعود به ملكوت خدا انجام بگيرد
  وجهه ملكوتي . به تعبير ديگر صعود به عليين نخواهد كردوجهه ملكوتي نخواهد داشت و 

، تا عملي از راه نيت و از راه عقيده و ايمان. عمل وجهه باالست و وجهه ملكي آن وجهه پايين است
روح . عملي به ملكوت عليا ميرسد كه روح داشته باشد، به ملكوت عليا نميرسد، نورانيت و صفا پيدا نكند

  . ي و ملكوتي آن استعمل همان بهره اخرو
  : قرآن كريم چه زيبا ميفرمايد

  
  . )1(»اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه « 
  . " بسوي او سخن پاك باال ميرود و كردار شايسته باال ميبردش "
  

يكي اينكه سخن پاك : اين آيه به دو گونه قابل تفسير است و هر دو گونه در كتب تفسير ذكر شده است
كردار شايسته را باال ،  ديگر اينكه سخن پاك و اعتقاد پاك،اعتقاد پاك را كردار شايسته باال ميبردو 

 -  كه هر دو صحيح است و مانعي ندارد كه هر دو مقصود باشد -دو تفسير . ميبرد و ملكوتي ميسازد
باال تأثير دارد و مجموعا اين اصل را بيان ميكنند كه ايمان در مقبوليت عمل و باال رفتن عمل بسوي 

. اين اصل در معارف اسالمي اصل مسلمي است. در سيراب شدن ايمان و باال رفتن درجه ايمان، عمل
 از نظر ما مانعي ندارد -  همچنانكه اشاره كرديم -استشهاد ما به اين آيه بنابر تفسير دوم است گو اينكه 

  .كه آيه كريمه در آن واحد ناظر به هر دو معني باشد
به سوي خدا صعود ، هر حال اشتباه است اگر بپنداريم اعمال كساني كه ايمان به خدا و قيامت ندارندبه  

اگر به ما بگويند كه فالنكس از جاده شمال تهران خارج شد .  پيدا ميكند" علييني "نمايد و وجهه  مي
به قم و اصفهان و و در جهت شمال چند روز به سفر خود ادامه داد هرگز توقع نداريم كه چنين كسي 

خواست به قم و  گوييم اگر او مي خنديم و مي اگر كسي چنين احتمالي بدهد به او مي، شيراز برسد
  . اصفهان و شيراز برود بايد از جاده جنوب تهران خارج شود و ادامه دهد

  . محال است كه كسي به سوي تركستان برود و به كعبه برسد
  
  

  : پاورقي
   10. / فاطر 1. 

در آن جهان هر كسي خود را در غايت مسير خود . دو غايت سير معنوي انسان است،  و جهنمبهشت
  . يكي اعال عليين است و ديگري اسفل سافلين، يكي باال است و ديگري پايين، ميبيند
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  . )1(»ان كتاب االبرار لفي عليين « 
  . )2(»ان كتاب الفجار لفي سجين « 
  

دي حركت نكند و يا به سوي مقصدي ضد آن مقصد حركت چگونه ممكن است كسي به سوي مقص
و آهنگ ، فرع آهنگ و اراده رسيدن به آن است، حركت به سوي عليين! ؟كند و آنگاه به آن مقصد برسد

از آنكه به چنين . و تمكين و تسليم از طرف ديگر است، فرع معرفت و اعتقاد از يك طرف، و اراده
سليم ندارد و باالخره رغبتي به آن ندارد و به انگيزه رسيدن به آنجا مقصدي اعتقاد ندارد يا تمكين و ت

بي شك هر راهي به ؟ كوچكترين گامي برنميدارد چگونه ميتوان توقع داشت كه سر از آنجا در بياورد
  . گردد تا مقصد خدا نباشد به خدا منتهي نمي، مقصد خودش منتهي ميگردد

  : قرآن كريم ميفرمايد
  
 و 0العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا من كان يريد « 

  . )3(»من اراد االخرش و سعي لها سعيها و هو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا 
سپس ، آن مقدار كه بخواهيم به آنان كه بخواهيم ميدهيم،  طالب دنياي نقد باشد)فقط( هر كس "

و هر كس خواهان آخرت . رار دادهايم كه نكوهيده و رانده شده وارد آن ميگرددبراي وي جهنم را ق
  . "پس كوشش آنان مورد قدرداني قرار خواهد گرفت ، باشد و كوشش شايسته آن را انجام دهد

  
محال است كه به ، يعني اگر كسي سطح فكرش از دنيا باالتر نباشد و هدفي عالي تر از دنيا نداشته باشد

ولي لطف و كرم ما و خدايي ما ايجاب ميكند كه از همان هدف دنيايي ،  اخروي نائل گرددهدف عالي
  . اي بدهيمه كه خواهان آن است به او بهر

  
  

  : پاورقي
  .18 / مطففين 1. 
  .7 / مطففين 2. 
  .19 - 18/  اسراء 3. 

علل و اسباب ،  استجهان علل و اسباب، جهان طبيعت و ماده است، جهان دنيا: اي هست در اينجا نكته
، اشدبلهذا كسي كه هدفش دنيا ، هم وجود دارد" قسر"دنيا در اين ، دنيوي با هم در تزاحم و جنگند

تعبيري كه قرآن كريم براي تفهيم اين نكته انتخاب . تضميني ندارد كه صد در صد به مقصود برسد
  : فرموده اين است
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"   ."به هر كس بخواهيم ميدهيم ،  هر قدر بخواهيم
ولي آنكس كه در نظام روحي خودش هدف عالي تري دارد و دل به هدفهاي كوچك نقد نداده است و 

البته وي به هدف خواهد رسيد زيرا خداوند ، به سوي هدف الهي گام برميدارد و با ايمان جلو ميرود
  . كار نيكي را كه تقديم او گردد ميپذيرد و مزد ميدهد، ارجگزار است

راهپيمايي كند و ، وشش هم شرط شده است زيرا محال است كه كسي بيگام برداشتندر اينجا سعي و ك
  . به هدف برسد

  : سپس در آيه بعد ميفرمايد
  
  ). 1(»و ما كان عطاء ربك محظورا ، كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك« 
يض پروردگار تو از ف، از فيض پروردگارت مدد ميكنيم، هم اين گروه را و هم آن گروه را،  ما همه را"

  . "كسي دريغ نشده است 
  

هر كسي هر تخمي كه بپاشد آن را ، ايم يعني ما فياض علي االطالقيم و جهان را مستعد فعاليت ساخته
  . رسانيم هر كس كه به سوي هدفي رهسپار است او را به هدفش مي، به ثمر ميرسانيم

لهذا واجب ، يع الجهات و الحيثيات استواجب الوجود بالذات واجب من جم: حكماي الهي ميگويند
چنين نيست كه اگر كسي . خدا او را مدد ميكند، از اين رو هر كس طالب هر چه باشد، الفياضيه است

طالب دنيا باشد خدا بفرمايد تو گمراه هستي و بر خالف ارشاد و هدايت ما عمل كردهاي پس ما تو را 
م در دنيا طلبي خويش در حدودي كه اين سراي اسباب و دنيا طلب ه، چنين نيست، نه. تأييد نميكنيم

دريغ او  دهد مورد تأييد و حمايت الهي است و از بذل و بخشش بي علل و تمانع و تزاحم امكان مي
  . مند ميگردد بهره

سرزمين مستعد و مناسبي است براي كاشتن و روييدن و رشد كردن و درو ، جهان: به عبارت ديگر
  به اينكه انسان چه بذري براي رشد و پرورش بستگي دارد ، كردن

  
  : پاورقي

  .20 / اسراء 1. 
هر بذري انتخاب كند همان بذر عينا در مزرعه مستعد ، انتخاب كند و چه محصولي بخواهد بدست آورد

  . شود و مناسب اين جهان رشد داده مي
دنيا طلبان از ، يشوديك حمايت مخصوص از براي اهل حقيقت هست كه رحمت رحيميه ناميده م، بلي

ولي رحمت رحمانيه خدا در تمام مردم و در تمام . زيرا خواهان آن نيستند، اين رحمت محرومند
  : به قول سعدي. مسيرها علي السويه جريان دارد
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  بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست   اديم زمين سفره عام اوست 
  .  بحث حل ميگرددقسمتي از مسائل مورد، از آنچه در اين بحث گفته شد

حسن ، حسن فاعلي هم الزم است، روشن ساختيم كه حسن فعلي براي پاداش اخروي عمل كافي نيست
و بيان كرديم كه ايمان به خدا و روز ، فعلي به منزله تن و حسن فاعلي به منزله روح و حيات است

يك ، دادي نيستو اين شرطيت يك شرطيت قرار ، شرط اساسي و الزم حسن فاعلي است، رستاخيز
در اينجا فقط اشاره به يك . شرطيت ذاتي و تكويني است مانند شرطيت هر راه معين براي مقصد معين

نكته الزم است و آن اينكه ممكن است كسي بگويد براي حسن فاعلي ضرورت ندارد كه حتما قصد 
اطر عطوفت و رحمتي اگر كسي عمل خيري را به انگيزه وجدان و به خ، تقرب به خداوند در كار باشد

به عبارت ديگر . كافي است كه عمل او حسن فاعلي پيدا كند، كه بر قلبش مستولي است انجام دهد
 نباشد حسن فاعلي " خود "همين كه انگيزه انسان ، انگيزه انساندوستي براي حسن فاعلي كافي است

  . " انسانيت " باشد يا " خدا "پيدا ميكند اعم از اينكه انگيزه 
كنيم كه فرقي نيست ميان اينكه  در عين اينكه ما مطلب باال را تأييد نمي.  نكته قابل تأمل استاين

در عين حال جدا معتقديم ، و اكنون نميتوانيم وارد اين بحث عميق بشويم، انگيزه خدا باشد يا انسانيت
رديف عملي كه هر گاه عملي به منظور احسان و خدمت به خلق و به خاطر انسانيت انجام گيرد در 

در برخي . گذارد البته خداوند چنين كساني را بي اجر نمي. است نيست" براي خود"اش فقط  انگيزه
  به خاطر كارهاي خيري كه در ،  با اينكه مشركند" حاتم "احاديث وارد شده است كه مشركاني نظير 

  . اند معذب نخواهند بود و يا تخفيفي در عذاب آنها داده ميشود دنيا كرده
  : از روايات زيادي كه در دست داريم كامال ميتوان اين مطلب را استفاده كرد

 شيخ صدوق از علي بن يقطين از حضرت امام موسي " ثواب االعمال " مجلسي عليه الرحمه از 1. 
  :  نقل ميكند كه آن حضرت فرمود)السالم عليه(كاظم 
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مرد كافر نسبت به همسايه مؤمن خود همواره آن . در بني اسرائيل مردي مؤمن همسايهاي كافر داشت
خداوند براي او خانهاي ا ز نوعي گل بنا كرد كه مانع او از ، وقتي كه مرد، نيكي و نيكرفتاري ميكرد

  اين : به او گفته شد. گرماي آتش بود و روزي او از خارج محيط او كه محيط آتش بود به او ميرسيد
  . )1(ه همسايه مؤمنت ميباشد به سبب نيكي و نيكرفتاري تو نسبت ب

  
اين روايت و امثال آن دليل است كه عذاب برخي از : مرحوم مجلسي پس از نقل اين روايت ميگويد

جهنميان از كفار به خاطر اعمال نيكشان برداشته ميشود و آياتي كه درباره كفار وارد شده كه تخفيفي 
  . ل خيري از آنها صادر نشده باشددر عذابشان داده نميشود در موردي است كه چنين اعما

  :  روايت ميكند كه فرمود)عليهالسالم( ايضا از حضرت امام محمد باقر 2. 
  

آن ستمگر آهنگ آن مؤمن كرد و او فرار كرد و به . مرد مؤمني در كشور پادشاه ستمگري ميزيست
 در پهلوي خود جاي  آن مرد مشرك او را.برخي از بالد غير اسالمي رفت و بر مردي مشرك فرود آمد

همينكه آن مشرك مرد به او خطاب رسيد سوگند به عزت و جالل خودم كه اگر در . داد و پذيرايي نمود
  . اما اي آتش او را بترسان ولي آسيب نرسان، جا ميدادم، بهشت جايي براي مشرك بود تو را در آن

  
از : از امام سؤال شد. وزي آورده ميشودو هر صبح و شام براي او از خارج آن محيط ر: امام آنگاه فرمود

  . )2(خواهد  از جايي كه خدا خودش مي: فرمود؟ بهشت
3.   : فرمود،  رسول اكرم درباره عبداهللا بن جدعان كه يكي از كفار معروف جاهليت و از سران قريش است

  ؟ يا رسول اهللا چرا: عرض شد. سبك عذاب ترين اهل دوزخ ابن جدعان است
  . )3(او مردم را سير ميكرد : » كان يطعم الطعام انه« : فرمود

4.   :  و هم آن حضرت درباره چند تن از اهل جاهليت فرمود
  

زد  اي داشت كه پنجه مي و هم آن زن كه گربه، راند و صاحب عصا را كه حاجيان را مي، صاحب قبا را
در آتش ،  خود به چنگ آوردساخت تا چيزي داد و نه رها مي و او آن گربه را بسته بود نه خوراك مي

و داخل بهشت شدم و در آنجا آن مرد كه سگي را از تشنگي نجات داده و سيراب كرده بود ، ديدم
  . )4(مشاهده كردم 

  
  : پاورقي

1.    377.  ص3ج ، چاپ كمپاني،  بحار االنوار
2.   . نقل از كافي، 382 ص 3ج ، چاپ كمپاني،  ايضا بحار

3  .  نقل از كافي382 ص 3ج ، پانيچاپ كم،  ايضا بحار4.  و
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حداقل اين است كه در عذاب آنها ، شوند افرادي اينچنين كه البته در همه زمانها كم يا بيش پيدا مي
  . شود تخفيف داده ميشود و يا عذاب از آنها بكلي برداشته مي

ار اعم از انسان يا به نظر من اگر افرادي يافت شوند كه نيكي به انسانهاي ديگر و حتي نيكي به يك جاند
و حتي در عمق وجدان خود ،  بدون هيچ چشم انتظاري انجام دهند-  زيرا لكل كبد حراء اجر -حيوان را 

يعني ترس از اينكه روزي ، بينند در آيينه وجود محرومين ميز آن جهت خدمت نكنند كه چهره خودراا
انگيزه احسان و خدمت در آنها قوي بلكه طوري ، چنين سرنوشتي داشته باشند عامل محرك آنها نباشد

شود و حتي يك نفر هم از كار آنها آگاه نميگردد و  باشد كه اگر بدانند هيچ گونه سودي عايد آنها نمي
تحت تأثير عادت و دهند، و را انجام ميم نخواهد گفت باز هم آن كارخيره"بارك اهللا"يكاحدي به آنها 

و به فرض ، ير اين انسانها نوري از معرفت خداوند هستبايد گفت در عمق ضم، امثال آن هم نباشند
انكارشان در واقع و نفس االمر انكار يك موهومي ، انكار كنند در عمق ضمير اقرار دارند، اينكه به زبان

است كه آن را بجاي خدا تصور كردهاند و يا انكار يك موهوم ديگري است كه آن را بجاي بازگشت به 
  . نه انكار خدا و معاد واقعي، اندخدا و قيامت تصور كرده

، بدون هيچ شائبه چيز ديگر ،عالقه به خير و عدل و احسان از آن جهت كه خير و عدل و احسان است
عليهذا بعيد نيست كه اينگونه كسان واقعا و ، نشانهاي است از عالقه و محبت ذات جميل علي االطالق

  . واهللا اعلم. انا منكر شمرده ميشوندهر چند لس، عمال در زمره اهل كفر محشور نگردند
  

  ايمان به نبوت و امامت 
  

اكنون يك قسمت ديگر از مسأله را مورد بحث قرار ميدهيم و آن اين است كه آيا غير مسلمانان كه 
  ؟ موحد و به قيامت معتقدند و براي خدا كار ميكنند وضعشان چگونه است

و نه ثنوي و ، سيح را فرزند خدا ميدانند و نه عزير رادر ميان اهل كتاب مردمي يافت ميشوند كه نه م
و نه ميگويند اهريمن خداي ، »عزير ابن اهللا « المسيح ابن اهللا و نه ميگويند « نه ميگويند ، آتش پرستند

  ؟ سرنوشت اعمال آنان چيست. به روز رستاخيز هم معتقدند، بديها
 مخترعين و خدمتگزاران به بشريت كه مادي و در اينجا اكنون بحث ما درباره آن عده از مكتشفين و

  منكر خدا هستند و طبعا انگيزههاي عملي آنها از حدود ماديات 
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بحث ما در اين . از بحث گذشته نظر ما درباره آنها از نظر منطق اسالم روشن شد، رود نيست فراتر نمي
توانند در عمل آهنگ باال  عا ميفصل درباره آن نيكوكاراني است كه به مبدأ و معاد ايمان دارند و طب

، گفته ميشود كه اديسون و پاستور از اين گونه مردمانند. براي مقصدي ماوراء ماديات عمل نمايندكنندو
يعني آنان در ، اند نه بوده هاي خداپرستا داراي انگيزهو اند شود آنان مردمي مذهبي بوده گفته مي

اينها ، كرده اند به انگيزه خدايي اقدام مي رضاي الهي و براي،ارهايشان درست مانند متدينين مسلمانك
زيرا اگر مسيحي واقعي باشند و به اصول موجود ، در حقيقت مسيحياني هستند كه مسيحي نيستند

، دانستند و طبعا امكان نداشت كه موحد واقعي باشند مسيح را خدا مي، مسيحيت مؤمن و معتقد باشند
  . تر به خرافات تثليث معتقد باشنددانشمندان امروز مسيحي شايد كم

و چرا بايد شرط قبول ؟ براي پاسخ به اين قسمت بايد ديد ايمان به نبوت و امامت از چه نظر الزم است
  ؟ اعمال باشد

  : به نظر ميرسد دخالت ايمان به انبياء و اولياء خدا در پذيرش اعمال از دو جهت است
در حقيقت شناختن خدا و شؤون او بدون معرفت . ت خداگردد به معرف يكي اينكه معرفت آنان برمي

شناختن خدا بطور كامل شناختن مظاهر هدايت و : به عبارت ديگر اينكه، گردد اولياء خدا كامل نمي
  . راهنمايي است

بدست آوردن ، ديگر اينكه شناختن مقام نبوت و امامت از اين نظر الزم است كه بدون معرفت آنان
  . ح ممكن نيستبرنامه كامل و صحي

فرق بزرگ بين يك نفر مسلمان نيكوكار و يك نفر كافر نيكوكار اين است كه كافر نيكوكار از آن جهت 
ولي يك نفر مسلمان از آن ، احتمال موفقيتش ناچيز است، كه داراي برنامه صحيح و درست نيست

  اگر برنامه خويش را ، جهت كه خود را به ديني تسليم كرده است كه برنامهاي جامع و صحيح دارد
تمام واجبات ، تنها احسان به خلق نيست، عملي صالح. درست و صحيح اجرا كند موفقيتش قطعي است

مسيحي متديني كه به خاطر دوري از . جزء برنامه عمل صالح است، و محرمات و مكروهات و مستحبات
زيرا ممنوعاتي را كه نبايد، ، اسالم فاقد برنامه صحيح است از مواهب عظيم اين برنامه محروم است

دانيم كه ممنوعيت شراب به واسطه زيانهاي  مي. نو شد مثال شراب نبايد بنوشد و مي، شود مرتكب مي
رسد و از اين  نوشد زيانهاي شراب به او مي فردي و اجتماعي و روحي آن است و طبعا آنكه شراب مي

كند كه  ، كاري ميبه واسطه اين محروميتحروم است و نظر مانند كسي است كه از راهنمايي پزشك م
  پيش 
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  . كند و عمر خود را كوتاه مي، قلب يا كبد يا اعصاب خود را بيمار، از وقت
بديهي است . پارهاي دستورهاست كه عمل به آنها شرط تكامل روحي و معنوي است، در برنامه اسالم

به واسطه محروميت از استفاده ، اد باشديك نفر غيرمسلمان هر اندازه بي نظر و بي تعصب و خالي از عن
  . از مزاياي آن محروم خواهد ماند، از برنامه كامل انسانيت

اينچنين شخصي طبعا از عباداتي عظيم مانند نمازهاي پنجگانه و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا 
ولي را كه هرگز محص، مثل او مثل كسي است كه بدون برنامه كشاورزي بذري بپاشد. محروم ميماند

چنين كسي بدست ميĤورد مانند محصول كسي كه طبق برنامه صحيح و جامعي زمين را شخم ميزند و 
در وقت مناسب بذر ميپاشد و در هنگام و جين كردن و جين ميكند و خالصه تمام اقدامات الزم فني و 

  . علمي را انجام ميدهد نخواهد بود
لمان را ميتوان چنين بيان كرد كه نيكوكار مسلمان فرق بين نيكوكار مسلمان و نيكوكار غير مس

غذا و دوايش همه به ، همچون مريضي است كه تحت مراقبت و دستور يك طبيب حاذق برنامه دارد
هم از لحاظ نوع دوا و غذا و هم از لحاظ وقت آن و هم از لحاظ اندازه آن كامال ، دستور طبيب است

 مسلمان همچون مريضي است كه برنامه ندارد و خودسرانه ولي نيكوكار غير، طبق دستور عمل ميكند
 چنين مريضي ممكن است احيانا يك ،خورد رسد مي هر غذا يا دوائي كه به دستش مي، كند كار مي

ولي همينطور هم ممكن است دوائي را كه زيانبار و مهلك است ، دواي مفيد بخورد و نتيجه خوب بگيرد
ممكن است يك غذاي مناسب بخورد ولي با ناپرهيزي بعدي و خوردن همچنين ، مورد استفاده قرار دهد

  . اثر مفيد غذاي اول را هم خنثي كند، غذاي نامناسب
، با اين بيان روشن ميگردد كه تفاوت بين مسلمان و خداشناس غيرمسلمان اين است كه مسلمان

، ون برنامه صحيح استخداشناسي است كه برنامه صحيح دارد ولي خداشناس غير مسلمان كارهايش بد
هدايت نايافته ، هدايت يافته است و غير مسلمان هر چند خداشناس باشد، به عبارت ديگر مسلمان

  : فرمايد قرآن كريم در همين زمينه مي. است
  
  . )1(»فان اسلموا فقد اهتدوا « 
  . "اند   اگر تسليم برنامه محمدي شدند پس راه را يافته"
  

  : پاورقي
   20. / آل عمران 1. 

از مجموع آنچه در دو فصل اخير گفتيم معلوم شد كه همه غير مسلمانان از نظر مأجور بودن در قبال 
ميان غير مسلماني كه به خدا و قيامت معتقد نيست و غير مسلماني كه به ، يكسان نيستند، اعمال خير

براي دسته . م استخدا و قيامت معتقد هست ولي از موهبت ايمان به نبوت محروم است تفاوت عظي
اين دسته ممكن است با . اول امكان انجام يك عمل مقبول عند اهللا نيست ولي براي دسته دوم هست
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مشرك را مجبور به ترك عقيده ميكند ولي اهل كتاب را مجبور به ترك عقيده نميكند همين ، ميكند
در ،  باب نجات را براي ابد به روي خود بسته است،است كه مشرك يا منكر خدا به واسطه شرك و انكار

براي هميشه خود را ، شت جاويدانشرايطي است كه از عبور از طبيعت مادي و صعود به ملكوت و به
ولي اهل كتاب در شرايطي هستند كه ميتوانند ولو به طور ناقص عمل صالح انجام ، محروم كرده است

  : دهند و با شرايطي نتيجه آن را بيابند
  : فرمايد قرآن كريم خطاب به اهل كتاب مي

  
 نشرك به شيئا و ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم ان ال نعبد اال اهللا و ال« 

  . )1(»من دون اهللا 
و آن اينكه جز خدا چيزي را نپرستيم ،  بياييد به سوي يك كلمه و يك عقيده مشترك ميان ما و شما"

  . "و بعضي از ما بعضي ديگر را مطاع و ارباب خود نشمارد ، و چيزي را شريك خداوند قرار ندهيم
  

چنين صالئي نداده و ، ل كتاب چنين صالئي داده است ولي هرگز با مشركان و منكرانقرآن كريم با اه
  . نميدهد

  

  آفت زدگي 
  

سومين مسأله كه در اينجا به تناسب بحث از ارزش ايمان الزم است مورد دقت قرار گيرد ارزش منفي 
 "خير ميگردد و مانند يك يعني آيا كفر و عناد موجب نابود شدن و از اثر افتادن عمل ، كفر و عناد است

  آيا : به عبارت ديگر؟  آن را فاسد ميكند"آفت 
  : پاورقي

   64. / آل عمران 1. 
اگر از انسان عمل خيري با همه شرايط حسن فعلي و فاعلي صادر شود و از طرف ديگر انسان در برابر 

در اين صورت ، ج دهدخصوصا حقيقتي كه از اصول دين بشمار ميرود لجاج ورزد و عناد به خر، حقيقت
  ، آيا آن عمل كه در ذات خود خير و ملكوتي و نوراني بوده و از جنبه بعد الهي و ملكوتي نقصي نداشته

در اينجا ؟ به واسطه اين لجاج و عناد و يا به سبب يك حالت انحرافي روحي ديگر نابود ميگردد يا نه
  .  مطرح است" آفت "مسأله 

و به تعبير ديگر هم پيكر ، ن فعلي باشد و هم داراي حسن فاعليهم داراي حس، ممكن است عملي
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ممكن است . در اعمال نيك مسلمانان نيز ممكن است پيش آيد،  اختصاص به كفار ندارد" آفت زدگي "
در راه خدا و براي خدا به فقير مستحقي صدقه بدهد و صدقه او مورد قبول واقع ، ن مؤمنيك مسلما

نيست و نابود گرداند و تباه ، گردد ولي بعد آن را با منت گذاشتن بر او و يا با نوعي آزار روحي ديگر به او
  . سازد

  : قرآن كريم ميفرمايد
  
  . )1(»و االذي يا ايها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن « 
  . " اي كساني كه ايمان آوردهايد صدقات خويشتن را با منت نهادن و آزار رساندن باطل نكنيد "
  

  : اند چنانكه فرموده،  است" حسد "يكي ديگر از آفات اعمال خير 
  
  . )2(» ان الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب « 
  . "آتش را ،  و ميخورد آنچنانكه هيزم حسد ورزيدن اعمال خير انسان را ميبلعد"
  

جحود يعني اينكه آدمي .  با حقيقت است" ستيزه گري " يعني حالت " جحود "، يكي ديگر از آن آفات
  به . حقيقت را درك كند و در عين حال با آن مخالفت كند

  
  : پاورقي

  .264 / بقره 1. 
2.   . 133 -  132قسم سوم ص ، 15ج ، چاپ آخوندي،  بحار االنوار
جحود اين است كه فكر و انديشه به واسطه دليل و منطق تسليم گردد و حقيقت از نظر : عبارت ديگر

. اما روح و احساسات خودخواهانه و متكبرانه سرباز زند و تسليم نشود، عقل و چراغ انديشه روشن گردد
آنجا كه درباره ، القب. ستيزه جويي و مخالفت ورزي با حقيقت در عين شناخت حقيقت است، روح كفر

 آفت زدگي "اكنون به مناسبت بحث از . مراتب تسليم بحث كرديم توضيحاتي راجع به اين حالت داديم
  :  توضيح بيشتري ميدهيم"

  :  در تعريف اسالم ميفرمايد)ع(اميرالمؤمنين علي 
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  . )1(» االسالم هو التسليم « 
  . " اسالم يعني تسليم حقيقت بودن "
  

آدمي ، عادت شخص در مقابل حقيقت قرار ميگيرد، تعصب شخص،  كه منافع شخصيعني در جايي
  . خود را تسليم حقيقت كند و از هر چه جز حقيقت است صرف نظر كند

صلي اهللا (ميدانست كه پيغمبر اكرم ، آنچنان حالتي كه ابوجهل داشت، جحود يعني حالت كافرماجرايي
. آورد است ولي چون حالت كافرماجرايي داشت ايمان نمي در دعوت نبوت راستگو )عليه و آله و سلم

يعني ، گاهي شنيده ميشود كه اشخاصي ميگويند ما حاضر هستيم به جهنم برويم ولي اين كار را نكنيم
 "، " سرقوز افتادن "تعبيرهاي ديگر از قبيل . اگر اين مطلب حقيقت هم باشد ما حاضر نيستيم بپذيريم

قرآن كريم وجود اين صفت زشت .  است" جحود "ينها همه مبين همين صفت  و امثال ا"يكدنده بودن 
  : فرمايد مي، بسيار عالي مجسم كرده است، را در برخي از افراد

  
و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارش من السماء او ائتنا بعذاب اليم « 
«)2( .  
از آسمان سنگي بر سر ما بيفكن ، پس، ن حق است و از جانب تو است و زماني كه گفتند خدايا اگر اي"

  . "يا عذابي دردناك بر ما وارد ساز 
  

روان بيمار برخي از افراد بشر را نشان ،  چگونه با نقل يك جمله!قرآن چه تابلويي را مجسم كرده است
   !دهد مي

  : پاورقي
1.   .125 حكمت،  نهج البالغه

  .32 / انفال 2. 
 خدايا اگر اين مطلب حق "سان لجوج كه گفتار او در اين آيه نقل شده است بجاي اينكه بگويد اين ان

 اگر حق است عذابي بر من " ميگويد "است و از جانب تو است پس قلب مرا مساعد كن كه بپذيرم 
  .  كه طاقت ندارم زنده بمانم و رو در روي حقيقت قرار گيرم"نازل كن و مرا از بين ببر 

 - و چه بسا بسياري از ماها ، حالت بسيار خطرناكي است هر چند در موضوعات كوچك باشد، حالتاين 
فرض كنيد طبيبي عالي مقام و يا مجتهدي عالي مقام و يا متخصص عالي .  گرفتار آن باشيم-معاذ اهللا 

   مقام ديگري كه شهرت جهاني دارد در يك مسأله مربوط به فن خودش تشخيصي بدهد و نظر خود
طبيب يا طلبهاي جوان در همان مسأله نظر مخالف بدهد و دالئل ، بعد يك فرد گمنام، را ابراز دارد

در . او را تصديق كنند، قطعي هم ارائه كند و طبق معمول بيخبر بمانند و نظر به شخصيت آن مقام عالي
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و اگر ، گرداند گرداند ولي عملش را بر مي خيلي بي انصاف نباشد حرفش را بر نمي، مثال، اگر آن طبيب
بعد هم ، ا ميدهد و مريض را ميكشدخيلي بي انصاف باشد عملش را هم بر نميگرداند و همان نسخه ر

عكس اين حالت هم بسيار اتفاق . و همچنين يك عالم عالي مقام ديگر. ميگويد بيمار خوب شدني نبود
  : كند  است كه اين حقيقت را روشن مي" كافي "روايتي در . ميافتد

  :  شنيدم كه فرمود)عليهالسالم(از امام باقر : محمد بن مسلم ميگويد
  
  . )2(» و كل شيء يجره االنكار و الجحود فهو الكفر ، يجره االقرار و التسليم فهو االيمانكل شيء « 
 هر چيزي كه نتيجه اقرار و تسليم و روح پذيرش حقيقت باشد او ايمان است و هر چيزي كه نتيجه "

  . "روح عناد و سرپيچي از حقيقت باشد او كفر است 
  
  

  : پاورقي
  .112 / بقره 1. 

 كافي2.   .387ص، 2ج  ،
 و " جواهر " كه از شاگردان صاحب )رضوان اهللا عليه(گويند مرحوم آية اهللا سيد حسين كوه كمري  مي

هر روز طبق معمول در ساعت معين به يكي ، مجتهدي مشهور و معروف بود و حوزه درسي معتبر داشت
  . كرد از مسجدهاي نجف ميĤمد و تدريس مي

رياست و مرجعيت . زمينه رياست و مرجعيت است، رج فقه و اصولدانيم حوزه تدريس خا چنانكه مي
زيرا يك نفر طلبه تا مرجع ، براي يك طلبه به معني اين است كه يكمرتبه از صفر به ال نهايت برسد

  شود و از نظر زندگي غالبا در  نشده است هيچ است و به رأي و عقيده او كوچك ترين اعتنائي نمي
گردد و كسي در مقابل  مرتبه رأي او مطاع مي كه مرجع شد يك ي همينول، برد تنگدستي بسر مي
اي كه  عليهذا طلبه. كند اختيار مطلق پيدا مي، از نظر مالي نيز بدون حساب و كتاب، رأي او رأي ندارد

 مرحوم سيد حسين كوه كمري در چنين مرحله، كند شانس مرجعيت دارد مرحله حساسي را طي مي
  . اي بود

 بر ميگشت و نيم ساعت بيشتر به وقت درس باقي - مثال از ديدن كسي - مرحوم از جايي يك روز آن
بهتر است برود به محل ، فكر كرد در اين وقت كم اگر بخواهد به خانه برود به كاري نميرسد، نمانده بود
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براي مرحوم سيد حسين يقين حاصل شد كه اين شيخ از خودش فاضل تر است و ، چند روز تكرار شد
او از درس اين شيخ استفاده ميكند و اگر شاگردان خودش بجاي درس او به درس اين شيخ حاضر شوند 

  .بهره بيشتري خواهند برد
  . ميان آخرت و دنيا مخير ديد، و كفرميان ايمان ، اينجا بود كه خود را ميان تسليم و عناد 

اين ، رفقا امروز ميخواهم مطلب تازهاي به شما بگويم: روز ديگر كه شاگردان آمدند و جمع شدند گفت
شيخ كه در آن كنار با چند شاگرد نشسته از من براي تدريس شايسته تر است و خود من هم از او 

ز آن روز در حلقه شاگردان شيخ ژوليده كه چشمهايش ا. همه با هم ميرويم به درس او، استفاده ميكنم
  . شد در آمد اندكي تراخم داشت و آثار فقر در او ديده مي

  اين شيخ ژوليده پوش همان است كه بعدها به نام حاج شيخ مرتضي انصاري 
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  .  لقب يافت" استاد المتأخرين "اهل شوشتر است و ، معروف شد
له خود به مشهد و اصفهان و كاشان برگشته بود و از اين سفر توشه شيخ در آنوقت تازه از سفر چند سا

  . مخصوصا از محضر مرحوم حاج مال احمد نراقي در كاشان، فراواني برگرفته بود
  . است»اسلم وجهه هللا « چنين حالتي در هر كس موجود باشد مصداق 

،  گفت كه از نظر قرآن مجيدبعدا خواهيم. پس كفر و جحود يعني كافر ماجرايي كردن و عناد ورزيدن
كافر از آن جهت كافر خوانده شده است كه حالت عناد و انكار در عين ادراك كشف حقيقت در او 

  لهذا خداي متعال . و همين حالت است كه موجب حبط است و آفت عمل خير به شمار ميرود، هست
  : " آن بوزد و آن را از بين ببرد  مانند خاكستري است كه باد تندي بر": درباره اعمال كفار ميفرمايد

  
  . )1(مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف « 
  

پي جويي علمي خويش را كه منتهي به كشف ميكروب گرديد براي خدا انجام داده ، فرض كنيم پاستور
كه در نهايت امر مأجور عند اهللا كافي نيست ، تقريبا الي اهللا بوده است، است و منظورش احسان به خلق

اگر او داراي صفاتي از قبيل جحود و امثال آن بوده و نسبت به عقايد خويش تعصب ميورزيده . باشد
يك دين پدر و ،  براي تو يك دين جغرافيايي است)ع(است بطوري كه اگر گفته ميشد مثال دين مسيح 

  او زير بار ؟ از دين مسيح وجود دارد يا نداردآيا تحقيق كردي كه ديني بهتر و كامل تر ، مادي است
 و حتي حاضر به تحقيق و جستجو هم "دين مسيح ، نان سنگك و دين،  نان"گفت  رفت و مي نمي

 بوده و كافر ماجرايي " كافر ماجرا "او ، زيرا در اين فرض، البته تمام اعمال او هبا و هدر است، نميشد
  عمل انسان همراه با چنين حالتي همچون خاكستري است در ، تمام كوشش انسان را نابود ميسازد

  . معرض غارت تندباد
ما نيز اگر . خدا داناست، نميخواهيم بگوييم پاستور چنين بوده است، پاستور به عنوان يك مثال ذكر شد

افر پروردگارا ما را از حالت كفر و عناد و ك. با حق عناد داشته باشيم مشمول همين فرمول كلي ميباشيم
  . ماجرايي حفظ فرما

                             * * *   
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شايد يكي از آن آفتها بي تفاوتي و بي . غير از آنچه كه ياد شد آفتهاي ديگري نيز براي اعمال وجود دارد
انسان نه تنها بايد در مقابل حقيقت جحود و استنكار نداشته . حسي در دفاع از حق و حقيقت است

دانستند كه حق با حسين بن  مردم كوفه مي. بايد از حق دفاع كند،  هم نميتواند باشدبي طرف، باشد
،  است و اين معني را اعتراف هم كرده بودند ولي در حمايت از حق و دفاع از آن كوتاهي كردند)ع(علي 

  . تجحود عملي آن اس، حمايت نكردن از حق، در حقيقت. ثبات قدم نشان ندادند و استقامت نورزيدند
آنها را به كوتاهي در حمايت از ،  در خطبه معروف خويش براي كوفيان)سالم اهللا عليها(حضرت زينب 

  : فرمود. كند حق و به ظلم و جنايت بر آن نكوهش مي
انما ، و ال هدأت الزفرش، اال فال رقأت العبرش؟ ا تبكون، يا اهل الختل و الغدر و الخدل، يا اهل الكوفة« 

  . )1(» ي نقضت غزلها من بعد قوش انكاثا مثلكم كمثل الت
پس اشك شما نخشكد و ناله تان ! ؟آيا گريه ميكنيد، اي دغلبازان فريبكار بي وفا،  اي اهل كوفه"

دوباره ، ساخت هايي را ميرشت و نخ مي مثل شما همچون آن زن احمق است كه پنبه. خاموش نگردد
  . "كرد  ه بافته بود باز ميكرد و آنچه را ك آنچه را كه رشته بود پنبه مي

  
  . عجب و به خود باليدن نيز يكي ديگر از آفات عمل است

  : در حديث آمده است. تباه سازنده عمل است، رياي پس از عمل نيز مانند حسادت و عجب و جحود
  
ولي بعدها در مال ،  گاهي شخصي عملي صالح و نوراني انجام ميدهد و عملش در عليين قرار ميگيرد"
بار ديگر . سبب ميشود كه عملش تنزل كند،  اين.م عمل خود را بازگو ميكند و به رخ مردم ميكشدعا

وقتي بار سوم آن را بازگو كند بكلي نابود ميگردد . تنزل و سقوط ديگري پيدا ميكند، آن را بازگو ميكند
  . "و احيانا تبديل به عمل شر ميشود 

  
  :  فرمود)عليهالسالم(امام باقر 

  
«   » قال ؟ و ما االبقاء علي العمل: )الراوي(قال . بقاء علي العمل اشد من العملاال

  
  : پاورقي

1.   .393 ص،  نفس المهموم
فتكتب له سرا، ثم يذكرها فتمحي فتكتب له ، و ينفق نفقة هللا وحده ال شريك له، يصل الرجل بصلة« 

  . )1(» ثم يذكرها فتمحي و تكتب له رياء ، عالنيه
يعني انسان :  امام فرمود؟نگهداري عمل يعني چه: راوي گفت.  از خود عمل مشكلتر استنگهداري عمل

بعد آن ، عملي براي خداي يكتا دور از چشم مردم انجام ميدهد و در نامه عمل او همينطور ثبت ميشود
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  زير صفر 
  

و به عبارت ، تا اينجا سخن از مقبوليت و عدم مقبوليت طاعات و اعمال نيك و مثبت غير مسلمانان بود
  ؟ آنها را باال ميبرد يا خير، سخن در اين بود كه آيا كارهاي خير آنها، يگر سخن درباره باالي صفر بودد

آيا همه آنها در اين ؟ اكنون ببينيم تكليف زير صفر يعني گناهان و اعمال شر غير مسلمانان چه ميشود
آيا ميان ، ي شر و پايين برندهبه عالوه در زير صفر يعني در كارها؟ يا فرقي در كار است؟ جهت يكسانند

آيا مسلمان و خصوصا ؟ مسلمان و غير مسلمان و همچنين ميان شيعه و غير شيعه فرق است يا نه
  ؟مسلمان شيعه از نظر زير صفر نوعي مصونيت دارد يا خير

ضمن مطالب گذشته معلوم شد كه خداوند آنگاه بشر را معذب ميكند كه از روي تقصير يعني عالما  
 قاعده قبح عقاب بال "قبال آيه اي كه اصوليون . ا مرتكب خالف شود نه از روي قصور و دستنارسيعامد
  اكنون براي اينكه وضع غير مسلمانان را در . كنند ترجمه و تفسير كرديم  را از آن استنباط مي"بيان 

شوند   كه مرتكب مييعني براي اينكه مجازاتها و كفرهاي آنها را در كارهاي شري، زير صفر روشن كنيم
بررسي كنيم نا چاريم مسأله ديگري كه در معارف اسالمي مطرح است و ريشهاش در قرآن مجيد است 

 اينك بحث خود را تحت اين عنوان آغاز مي.  است" استضعاف " و " قصور "مسأله ، مطرح كنيم و آن
  . كنيم

  
  : پاورقي

1.   .55 ص، 1ج ،  وسائل
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  ان و مستضعفان قاصر
  

 " مرجون المر اهللا " و يا " مستضعفين "ميگويند برخي از مردم ، اصطالحي دارند، ي اسالمعلما
 يعني كساني كه درباره " مرجون المر اهللا "،  يعني بيچارگان و دستنارسان" مستضعفين ". ميباشند

  خداوند خودش به نحوي كه حكمت و رحمتش ايجاب ، آنها بايد گفت كار اينها با خداست
ميكند   . هر دو اصطالح از قرآن كريم اقتباس شده است. عمل خواهد كرد

  :  چنين آمده است99 و 98، 97آيه ، در سورش النساء
  
قالوا ا لم تكن ، قالوا كنا مستضعفين في االرض؟ الذين توفاهم المالئكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم« 

 اال المستضعفين من الرجال و 0ئت مصيرا فاولئك مأويهم جهنم وسا؟ ارض اهللا واسعة فتهاجروا فيها
 فاولئك عسي اهللا ان يعفو عنهم و كان اهللا 0النساء و الولدان ال يستطيعون حيلة و ال يهتدون سبيال 

  . »عفوا غفورا 
  

. جريان پرسش و پاسخ مأموران الهي با بعضي از مردم پس از مرگ آنها مطرح است، در آيه اول
آنها معتذر ميشوند كه ما مردمي ؟ برديد  شما در دنيا در چه وضعي بسر ميپرسند فرشتگان از آنها مي

زيرا ، گويند شما مستضعف نيستيد فرشتگان مي. سيدردستمان به كسي و چيزي نمي، بيچاره بوديم
اي برويد كه همه جور امكان در  توانستيد از آنجا مهاجرت كرده به نقطه زمين خدا فراخ بود و شما مي

  . پس شما مقصريد و مستوجب عذاب، آنجا بود
اينها . خواه مرد و يا زن و يا كودك، در آيه دوم وضع برخي مردم را ذكر ميكند كه واقعا مستضعفند
  . برند كساني هستند كه دستشان به جايي نميرسد و راه به جايي نمي

مورد عفو و مغفرت خود كند به اينكه خداوند كريم گروه دوم را  دهد و اميدوار مي در آيه سوم نويد مي
  . قرار دهد

  :  ذيل همين آيات ميفرمايند" الميزان "در تفسير ، حضرت استاد نا االكرم عالمه طباطبائي روحي فداه
  
جهل به امر دين و هر ممنوعيت از اقامه شعائر دين را ظلم شمرده است و عفو الهي شامل آن ،  خداوند"

  ال و تغيير محيط اما مستضعفين كه قدرت بر انتق، نميشود
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استثناء به صورتي ذكر شده كه اختصاص ندارد به اينكه استضعاف به اين صورت . ندارند استثناء شدهاند
 عدم امكان تغيير محيط باشد ممكن است اين جهت ،همانطوري كه ممكن است منشأ استضعاف، باشد

  . )1( "ت محروم مانده باشد باشد كه ذهن انسان متوجه حقيقت نشده باشد و به اين سبب از حقيق
  

  . )2(روايات زيادي وارد شده كه مردمي كه به عللي قاصر مانده اند مستضعف به شمار ميروند 
  

  :  از سوره توبه ميفرمايد106در آيه 
  
  . »و اهللا عليهم حكيم ، و آخرون مرجون المر اهللا اما يعذبهم و اما يتوب عليهم« 
خداوند دانا ، يا آنها را معذب ميكند و يا بر آنها ميبخشايد، د به امر خدا گروه ديگر كارشان احاله ميشو"

  . "و حكيم است 
  

  .  از اين آيه اقتباس شده است" مرجون المر اهللا "كلمه 
  :  درباره اين آيه فرمود)ع(در روايت آمده است كه امام باقر 

  
حمزه و جعفر ، كب جناياتي بزرگ شدند همانا قومي بودند در صدر اسالم كه ابتدا مشرك بودند و مرت"

، شرك را رها كردند و به توحيد گراييدند، اينها بعد مسلمان شدند، و امثال اينها را از مسلمين كشتند
اما ايمان در قلب آنها راه نيافت كه در زمره مؤمنين قرار گيرند و استحقاق بهشت پيدا كنند و در عين 

اينها نه مؤمن بودند و نه ، ذب بودن آنها بود دست برداشته بودندحال از جحود و عناد هم كه موجب مع
  . )3( "اينها هستند مرجون المر اهللا كه امرشان حواله به خداست ، كافر و جاحد

  
  :  گفت" حمران بن اعين "در حديث ديگر آمده است كه 

، نند و نه در زمره كافرانفرمود آنان نه در زمره مؤمنا،  درباره مستضعفين پرسش كردم)ع(از امام صادق 
  . )4(آنها مرجون المر اهللا ميباشند 

 استفاده ميشود كه درباره آنها خوب است گفته شود كار اينها با " مرجون المر اهللا "هر چند از مفاد آيه 
  ولي از لحن آيه مستضعفين اشارهاي به شمول عفو و ، خداست
  : پاورقي

1.   .51  ص5ج ،  الميزان
2.   . " بحث روائي " 61 - 56 ص 5 ج " الميزان " به  رجوع شود

3.   .  نقل از كافي406ص ، 9ج ،  الميزان
4.   .  نقل از تفسير عياشي407ص ، 9ج ،  الميزان

 ٢٩٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . شود مغفرت الهي استنباط مي
، آنچه مجموعا استفاده ميشود اين است كه مردمي كه به شكلي از شكلها قصور داشتهاند نه تقصير

  . سازد را معذب نميخداوند آنها 
  :  فرمود)ع( از حمزش بن الطيار نقل ميكند كه امام صادق " كافي "در 
  
اين فرقهها از وعد و . فرقه گمراهي، فرقه كفر، فرقه ايمان: و ماال سه دستهاند،  مردم شش دستهاند"

 وعد و وعيدها يعني مردم بر حسب وضعشان در برابر اين(. وعيد خدا درباره بهشت و جهنم پيدا ميشوند
، مرجون المر اهللا، مستضعفان، كافران، مؤمنان: آن شش فرقه عبارتند از. )به چند فرقه منقسم ميشوند

  . )1( "و اهل اعراف ، معترفان به گناه كه عمل صالح و نا صالح را مخلوط كردهاند
  

  : و هم در كافي از زرارش نقل ميكند كه گفت
  
ما افراد را با : من به امام گفتم،  وارد شديم)ع( بر امام باقر -يگرم بكير  يا برادر د- با برادرم حمران "

  با او پيوند ، خواه از اوالد علي و خواه از غير آنها، هر كس مانند ما شيعه باشد، شاقول اندازه ميگيريم
 از او  برقرار ميكنيم و هر كس با عقيده ما مخالف باشد ما)به عنوان يك مسلمان و اهل نجات(دوستي 

  . "جوييم   تبري مي)به عنوان يك گمراه و اهل هالك(
  

  : امام فرمود
  
پس سخن خدا ، اگر آنچه تو ميگويي درست باشد،  سخن خدا از سخن تو راست تر است!ه اي زرار"

اال المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان ال يستطيعون حيلة و ال يهتدون « : آنجا كه ميفرمايد
خلطوا عمال « : آنها كه خدا درباره آنها ميفرمايد! ؟چه شد»المرجون المر اهللا « پس ! ؟جا رفتك»سبيال 

 چه كساني )3(»المؤلفة قلوبهم « ! ؟اصحاب االعراف چه شدند! ؟ كجا رفتند)2(»صالحا و آخر سيئا 
  . "! ؟هستند و كجايند

  : فتحماد در روايت خود از زرارش درباره اين ماجرا نقل ميكند كه گ
فرياد هر دومان بلند شد كه هر كس در بيرون در خانه ،  در اين هنگام كار من و امام به مباحثه كشيد"

  . "بود ميشنيد 
  : پاورقي

   381. ص، باب اصناف الناس،  كتاب االيمان و الكفر2ج ، چاپ آخوندي،  كافي1. 
  .102 / توبه 2. 
  .60 / توبه 3. 
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  : ماجرا نقل ميكند كه امام فرمودجميل بن دراج از زرارش در اين 
  

"  . )1( " را به بهشت ببرد )نه كافران و جاحدان( حق است بر خدا كه گمراهان ! اي زرارش
  

  :  روايت ميكند كه فرمود)عليهالسالم(ايضا در كافي از امام موسي بن جعفر 
  
و هر كه از آن خارج شود  ،هر كه از اين در داخل شود مؤمن است،  بابي از ابواب هدايت است)ع( علي "

در زمره طبقهاي است كه ، و هر كس كه نه به اين در داخل شود و نه از آن خارج گردد، كافر است
  . "مرجون المر اهللا (كارش واگذار به خداست 

و نه در ، به طبقهاي تصريح ميكند كه نه در زمره اهل ايمان و تسليم و اهل نجاتند، امام در اين حديث
  . )2(انكار و هالك زمره اهل 

  :  نقل ميكند كه)عليهالسالم(ايضا در كافي از امام صادق 
  

«   . )3(» لم يكفروا ، لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا
"  . "شوند   كافر نمي،توقف كنند و در صدد انكار بر نيايند،  اگر مردم آنگاه كه نميدانند

  
 " كتاب الحجة " رسيده است كه بيشترين آنها در )عليهمالسالم( اگر كسي در رواياتي كه از ائمه اطهار

  تكيه)السالم عليهم( كافي گرد آمده است دقت كند مييابد كه ائمه " كتاب االيمان و الكفر "كافي و 
شان بر اين مطلب بوده كه هر چه بر سر انسان ميĤيد از آن است كه حق بر او عرضه بشود و او در مقابل 

اما ، بايست تحقيق و جستجو كند و نكند و يا الاقل در شرايطي باشد كه مي،  عناد بورزدتعصب و، حق
برند كه مصداق  افرادي كه ذاتا و به واسطه قصور فهم و ادراك و يا به علل ديگر در شرايطي بسر مي

آنها ، ندآنها در رديف منكران و مخالفان نيست، روند منكر و يا مقصر در تحقيق و جستجو به شمار نمي
شود كه ائمه اطهار  و هم از روايات استفاده مي، روند از مستضعفين و مرجون المر اهللا به شمار مي

  . دانند بسياري از مردم را از اين طبقه مي
  : پاورقي

 ولي "»  حقا علي اهللا ان يدخل الضالل الجنة ":  عبارت جمله آخر اين است382. ص،  مدرك سابق1. 
:  كه مفهومش اين است"" حقا علي اهللا ان ال يدخل الضالل الجنة ": نين است كهدر بعضي نسخهها چ

بديهي است كه غلط است، ولي ممكن . امام از سخن خود عدول كرده و تسليم نظر زرارش شده است
اينها معذب نيستند ولي به بهشت : منظور چيز ديگر باشد و آن اينكه امام بخواهد بفرمايد، است بنابر آن

  . نخواهند رفتهم 
2   388. ص،  همان مدرك3.  و
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  : برخي روايات نقل ميكند مبني بر اينكه،  كتاب الحجة" كافي "در 
  . )1(» كل من دان اهللا عز و جل بعبادش يجهد فيها نفسه و ال امام له من اهللا فسعيه غير مقبول « 
امامي كه خدا برايش معين كرده  هر كه خدا را با عبادتي اطاعت كند و خود را به رنج اندازد اما "

  . "نداشته باشد عملش مردود است 
  

  : و يا اينكه
  
  . )2(» ال يقبل اهللا اعمال العباد اال بمعرفته « 
  . " خدا اعمال بندگان را بدون آنكه امام زمان خودشان را بشناسند نميپذيرد "
  

  :  نقل ميكند كه)مالسال عليه(در عين حال در همان كتاب الحجة كافي از امام صادق 
  

و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضاال حتي رجع الي ، و من انكرنا كان كافرا، من عرفنا كان مؤمنا« 
  . )3(» فان يمت علي ضاللته يفعل اهللا ما يشاء ، الهدي الذي افترض اهللا عليه من طاعتنا

 راه " كه نه بشناسد و نه انكار كند  هر كه ما را بشناسد مؤمن است و هر كه انكار كند كافر است و هر"
اگر به همين حال بميرد از كساني است كه كارش واگذار به ،  است تا باز گردد به راه هدايت"نايافته 

  . "مرجون المر اهللا (خداست 
  

  : محمد بن مسلم ميگويد
  

ن من در طرف چپ آن حضرت نشسته بودم و زرارش در طرف راست آ، در خدمت امام صادق بودم
امام ؟ چه ميگويي درباره كسي كه در خدا شك كند: ابوبصير وارد شد و پرسيد. حضرت نشسته بود

  : فرمود
  .  كافر است-
  ؟  چه ميگويي درباره كسي كه در رسول خدا شك كند-
  .  كافر است-
  

  : پاورقي
  .183 ص، 1ج ،  كافي1. 
  .203 ص، 1ج ،  كافي2. 
  .187 ص، 1ج ،  كافي3. 
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  : مام به سوي زرارش توجه كرد و فرموددر اين وقت ا
  . )1( " همانا چنين كسي آنگاه كافر است كه انكار كند و جحود بورزد "
  

  :  گفت)صاحب البريد(و هم در كافي نقل ميكند كه هاشم بن البريد 
  

ابوالخطاب پرسيد عقيده شما درباره ، من و محمد بن مسلم و ابوالخطاب در يك جا گرد آمده بوديم
تا حجت بر : ابوالخطاب گفت. به عقيده من كافر است: من گفتم؟  كه امر امامت را نشناسد چيستكسي

: محمد بن مسلم گفت . اگر حجت تمام شد و نشناخت آنگاه كافر است، او تمام نشده كافر نيست
غير ، خير! ؟ اگر امام را نشناسد و جحود و انكار هم نداشته باشد چگونه كافر شمرده ميشود!سبحان اهللا

  . به اين ترتيب ما سه نفر سه عقيده مخالف داشتيم، عارف اگر جاحد نباشد كافر نيست
جريان مباحثه سه .  رسيدم)عليهالسالم(به حج رفتم و در مكه به حضور امام صادق ، موقع حج رسيد

نم و به اين هنگامي ميان شما قضاوت ميك: امام فرمود. نفري را به عرض رساندم و نظر امام را خواستم
  وعده گاه من و شما سه نفر همين امشب در . سؤال پاسخ ميدهم كه آن دو نفر هم حضور داشته باشند

  . مني نزديك جمره وسطي
  : امام در حالي كه بالشي را به سينه خود چسبانيده بود سؤال را شروع كرد. شب كه شد سه نفري رفتيم

 آيا آنها به وحدانيت خدا شهادت نمي؟ راد خانواده خودتاناف، زنان، گوييد درباره خدمتكاران  چه مي-
  ؟ دهند

  . چرا: من گفتم
  ؟  آيا به رسالت پيغمبر گواهي نميدهند-
  .  چرا-
  ؟  آيا آنها مانند شما امامت و واليت را ميشناسند-
  .  نه-
  ؟  پس تكليف آنها به عقيده شما چيست-
  .  كافر است عقيده من اين است كه هر كس امام را نشناسد-
  ؟ اي سقاها را نديده، اي  آيا مردم كوچه و بازار را نديده! سبحان اهللا-
  . بينم ديده و مي،  چرا-
به وحدانيت خدا و رسالت پيغمبر ؟ كنند حج نمي؟ گيرند روزه نمي؟ خوانند  آيا اينها نماز نمي-

  ؟ دهند شهادت نمي
  

  : پاورقي
   399. ص، 3ج ،  كافي1. 
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  .  چرا-
  ؟  آيا اينها مانند شما امام را ميشناسند خوب-
  .  نه-
  ؟  پس وضع اينها چيست-
  .  به عقيده من هر كه امام را نشناسد كافر است-
هيچ نميبيني كه اهل يمن چگونه به ؟  آيا وضع كعبه و طواف اين مردم را نميبيني! سبحان اهللا-

  ؟ پردههاي كعبه ميچسبند
  .  چرا-
  ؟ حج نميكنند؟ روزه نميگيرند؟ آيا نماز نميخوانند؟ نبوت اقرار و اعتراف ندارند آيا اينها به توحيد و -
  .  چرا-
  ؟  خوب آيا اينها مانند شما امام را ميشناسند-
  .  نه-
  ؟  عقيده شما درباره اينها چيست-
  .  به عقيده من هر كه امام را نشناسد كافر است-
  . عقيده خوارج است،  اين عقيده! سبحان اهللا-

  ؟ حاال مايل هستيد كه حقيقت را بگويم: امام آنگاه فرمود
  . نه: ميدانست قضاوت امام بر ضد عقيده او است، گفت، هاشم كه به قول مرحوم فيض

  : امام فرمود
هاشم بعدها به ديگران . بسيار بد است براي شما كه چيزي را كه از ما نشنيدهايد از پيش خود بگوييد

  : چنين گفت
  . )1(كه امام نظر محمد بن مسلم را تأييد ميكند و ميخواهد ما را به سخن او برگرداند گمان بردم 

  
 را در همين زمينه )عليهالسال م(حديث معروف مباحثه زرارش با امام باقر ، در كافي پس از اين حديث
  . نقل ميكند كه مفصل است

 هيچ عملي زيان نمي،  با ايمان": ان بابي دارد تحت عنو" كتاب االيمان و الكفر " آخر " كافي "در 
  . )2( "بخشد  هيچ عملي سود نمي، رساند و با كفر

  از آن جمله ، كند ولي رواياتي كه در ذيل اين عنوان آمده اين عنوان را تأييد نمي
  

  : پاورقي
  .401 ص، باب الضالل، 2ج ،  كافي1. 
  .463 ص، 2ج ،  كافي2. 
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  : اين روايت است
  :  پرسيدم)عليهالسالم(از امام صادق : يعقوب بن شعيب گفت

  ). 1(» ال : قال؟ هل الحد علي ما عمل ثواب علي اهللا موجب اال المؤمنين
  . "نه : امام فرمود؟  آيا جز مؤمنين كسي ديگر هم هست كه پاداش دادن به او بر خداوند الزم باشد"
  

ش داده است و به موجب وعدهاي كه مقصود اين روايت اين است كه خداوند تنها به مؤمنين وعده پادا
 ولي در غير مورد اهل ايمان خداوند وعده نداده است تا ،داده است البته لزوما به وعده خود وفا ميكند

  . و چون وعده نداده است پس با خود او است كه پاداش بدهد يا ندهد، لزوما وفا كند
نظر اينكه خدا پاداش ميدهد يا نميدهد در حكم امام با اين بيان ميخواهد بفهماند كه غير اهل ايمان از 

  . بايد گفت كار اينها با خداست كه پاداش بدهد يا ندهد، مستضعفين و مرجون المر اهللا ميباشند
 از آنها ياد " گناهان مسلمان "در ذيل همين باب كافي برخي روايات است كه ما در آينده تحت عنوان 

  . خواهيم كرد
استنباط ما . روايات ديگر هم هست، منحصر به آنچه ما در اينجا نقل كرديم نيستالبته روايات مربوطه 

اگر كسي جز اين استنباط ميكند و نظر ما را تأييد نميكند . از همه اين روايات همين است كه گفتيم
  . شايد مورد استفاده ما نيز قرار گيرد، ممكن است نظر خود را مستدل بيان كند

  

   اسالم از زاويه ديد حكماي
  

اند ماال با آنچه ما از  اي كه گرفته اين مسأله را به شكلي ديگر بيان كردهاند اما نتيجه، فالسفه اسالم
  : گويد بوعلي سينا مي. آيات و روايات استنباط كرديم منطبق است

 مردم همانطوري كه از لحاظ سالمت جسم و همچنين از لحاظ زيبايي جسم به سه دسته تقسيم "
  : ميگردند

  و يك  ،از لحاظ جسمي يك عده در كمال سالمت جسم و يا در كمال زيبايي اندامند
  
  

  : پاورقي
  .464 ص، 2ج ،  كافي1. 

گروهي كه اكثريت را . هر يك از اين دو گروه در اقليتند. عده در نهايت زشتي و يا بيمار تني هستند
ن از لحاظ زيبايي و زشتي تشكيل ميدهند مردمي هستند كه از لحاظ سالمت و مرض و همچني

  نه سالمتي و اعتدال مزاج مطلق دارند و نه مانند ناقص الخلقهها دچار نقص و بيماري ، متوسطند
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  . نه زيباي زيبا هستند و نه زشت زشت، دائم ميباشند
يك عده شيفته حقيقتند و يك عده دشمن سرسخت ، از لحاظ روحي و معنوي نيز مردم همين طورند

 متوسطين و اكثريت هستند كه نه مانند گروه اول شيفته و عاشق حقيقتند و نه مانند گروه سوم. آن
اينان مردمي هستند كه به حقيقت نرسيده اند ولي اگر حقيقت به . گروه دوم دشمن و خصم حقيقت

  . "زنند  ايشان ارائه گردد از پذيرش آن سرباز نمي
  

مسلم ، ها مسلمان نيستند ولي از لحاظ حقيقتآن، به عبارت ديگر از نظر اسالمي و با ديد فقهي
  . يعني تسليم حقيقتند و عناد با آن ندارند، ميباشند

  : بوعلي پس از اين تقسيم ميگويد
  . و استوسع رحمة اهللا

  . )1(" رحمت الهي را وسيع بدان و آن را در انحصار يك عده معدود مشمار "
  

  : ز جمله اشكاالت آنجا اين مطلب را ذكر ميكند كه ا" اسفار "صدر المتألهين در مباحث خير و شر 
 چگونه ميگوييد خير بر شر غلبه دارد و حال آنكه وقتي كه به انسان كه اشرف كائنات است نظر "

و از لحاظ اعتقاد دچار عقايد باطله و ، ميافكنيم ميبينيم اكثر انسانها از لحاظ عمل گرفتار اعمال زشت
و آنان را مستحق شقاوت ، امر معاد آنها را ضايع،  اعتقادات باطلهجهل مركب اند و اعمال زشت و

  . "پس عاقبت نوع انسان كه ثمره و گل سر سبد هستي است شقاوت و بدبختي است . ميگرداند
  

  : صدر المتألهين در جواب اين اشكال اشاره به سخن بوعلي ميكند و ميگويد
همانطوري كه در اين .  اين جهان از نظر سالمتند مردم در آن جهان از نظر سالمت و سعادت مانند"

و اكثريت با متوسطان ، جهان سالم و سالم و زيباي زيبا و همچنين بيمار بيمار و زشت زشت در اقليتند
 ميباشند و " السابقون "در آن جهان نيز كملين كه به تعبير قرآن ، است كه سالم نسبي ميباشند

 ميباشند اندكند و غلبه با متوسطان است كه قرآن " اصحاب الشمال "همچنين اشقيا كه به تعبير قرآن 
  . "خواند   مي" اصحاب ايمان "كريم آنها را 

  : پاورقي
  .  اواخر نمط هفتم" اشارات " 1. 

  : صدر المتألهين پس از اين سخن چنين ميگويد
  . فالهل الرحمة و السالمة غلبة في النشأتين

"  . "هل رحمت و سالمت است  پس در هر دو نشأه غلبه با ا
  
 اشعار بديعي در سعه رحمت پروردگار -  گويا مرحوم آقا محمد رضا قمشهاي -كي از حكماي متأخر ي
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  من رحمة بدا و الي رحمة يؤل   آن خداي دان همه مقبول و نا مقبول 

  اين است سر عشق كه حيران كند عقول   ت آمدند و به رحمت روند خلق از رحم
  اين شرك عارضي بود و عارضي يزول   اند  خلقان همه به فطرت توحيد زاده

  چه كند عقل بوالفضول ، با عشق پرده در               گويد خرد كه سر حقيقت نهفته دار
  اين نقطه گه صعود نمايد گهي نزول             يك نقطه دان حكايت ما كان و ما يكون
  گر خوانيم ظلوم و گر خوانيم جهول   جز من كمر به عهد امانت نبست كس 

  
كنند كه مالك عمل نيك و  حكما در اين باره بحث نمي. بحث حكماي بحث صغروي است نه كبروي

به ، ثريت انسانهادرباره اين است كه عمال اك، بحث آنها درباره انسان است، مالك مقبوليت عمل چيست
  . گردند نيك ميمانند و نيك ميميرند و نيك محشور مي، تفاوت و به طور نسبي نيكند

حكما ميخواهند بگويند هر چند مردمي كه توفيق قبول دين اسالم مييابند در اقليتند ولي افرادي كه 
  . داراي اسالم فطري ميباشند و با اسالم فطري محشور ميگردند در اكثريتند

كنند كه  اينكه در قرآن كريم آمده است كه انبيا از كساني شفاعت مي، عقيده طرفداران اين مشرببه 
اند ولي  مقصود دين فطري است نه دين اكتسابي كه از روي قصور به آن نرسيده، دين آنها را بپسندند

  . اند عنادي هم با آن نورزيده
  

  گناهان مسلمان 
  

 را دارد و )عمل خير از غير مسلمان(ست صورت عكس مسأله اول اين مسأله در. اما گناهان مسلمان
  مسأله اين است كه آيا . متمم بحث گذشته به شمار ميرود
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  ؟ گناهان افراد مسلمان از لحاظ عقوبت مانند گناهان غير مسلمانان است يا نه
يك ، ين مسألهاز آن نظر كه يك عقيده علمي بشمار ميرفت ضرورت داشت ولي طرح ا، طرح مسأله قبل

زيرا يكي از عوامل انحطاط و تباهي اجتماعات مسلمان در عصر حاضر غرور بي ، ضرورت عملي است
  جايي است كه در دورههاي متأخر در عده زيادي از مسلمانان خصوصا اكثريتي از شيعيان پديد 

  . آمده است
بسياري از ؟  درگاه خدا واقع ميشوداگر از اين افراد پرسيده شود كه آيا اعمال نيك غير شيعه مورد قبول

جواب ؟ و اگر از آنان پرسيده شود كه اعمال بد و گناهان شيعه چه حكمي دارد. نه: آنها جواب ميدهند
  . همه بخشيده شده است: ميدهند 

 نه ارزش مثبت دارد و نه ،از اين دو جمله استنتاج ميشود كه آن چيزي كه هيچ ارزشي ندارد عمل است
نام خود را شيعه بگذارد و ، شرط الزم و كافي براي سعادت و نيكبختي اين است كه انسان ،ارزش منفي

  . بس
  : معموال اين دسته چنين استدالل ميكنند

 اگر بنا باشد كه گناهان ما و ديگران يكجور مورد محاسبه قرار گيرد پس فرق بين شيعه و غير شيعه 1. 
  ؟ چيست

 يعني محبت )1( "» ي بن ابي طالب حسنة ال تضر معها سيئة حب عل « ":  روايت معروفي است2. 
  .  حسنهاي است كه هيچ گناهي با وجود آن به آدمي لطمه نميزند)ع(علي 

 گردد كه شيعه به برنامه وقتي آشكار مي، در پاسخ استدالل اول بايد گفت فرق بين شيعه و غير شيعه
آنوقت تقدم ، عه هم به برنامه ديني خودش عمل كنداند عمل بكند و غير شي اي كه رهبرانش به او داده

فرق را در جانب مثبت بايد جستجو . گردد هم در دنيا و هم در آخرت روشن مي، شيعه بر غير شيعه
هاي مذهبي خود را زير پا بگذارند بايد  نبايد گفت اگر شيعه و غير شيعه برنامه. كرد نه در جانب منفي

  ؟ وتي نباشد پس چه فرقي ميان شيعه و غير شيعه هستو اگر تفا، تفاوت داشته باشند
يكي به طبيب حاذق مراجعه كند و دومي ، اين درست مثل آن است كه دو بيمار به طبيب مراجعه كنند

آنگاه بيمار ، ولي وقتي كه نسخه را از طبيب دريافت داشتند هيچكدام عمل نكنند، به طبيب غير حاذق
چرا بايد من ؟  بيماري كه به طبيب غير حاذق مراجعه كرده چيستاول گاليه كند كه فرق بين من و

مريض بمانم همان طوري كه او مريض مانده است در حالي كه من به طبيب حاذق مراجعه كردهام و او 
  . به طبيب غير حاذق

  
  : پاورقي

  .401ص، 9ج   بحار چاپ كمپاني1. 
 اين بگذاريم كه اگر ما به دستورهاي آن  را با ديگران به)ع(همچنين صحيح نيست كه ما فرق علي 

حضرت عمل نكنيم ضرر نبينيم ولي آنها چه به حرف پيشواي خويش عمل كنند و چه عمل نكنند زيان 

 ٣٠٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 خدمت حضرت عرضه داشت كه برخي از شيعيان شما منحرف )ع(يك تن از اصحاب حضرت صادق 
پس چون امام را شناختي ،  معرفت امام است و بسشدهاند و حرامها را حالل شمرده ميگويند دين تنها

  :  فرمود)ع(حضرت صادق . هر كاري كه ميخواهي بكن
  . اند دانند به انديشه خويشتن تأويل كرده اين كافران آنچه را كه نمي. )1(» انا هللا و انا اليه راجعون « 

، ز تو پذيرفته خواهد شدسخن اين است كه معرفت پيدا كن و هر چه ميخواهي از طاعات عمل كن كه ا
  . )2(زيرا خدا قبول نميفرمايد عمل بدون معرفت را 

  
 ". اذا عرفت فاعلم ما شئت: ايد آيا راست است كه شما فرموده:  پرسيد)ع(محمد بن مارد از امام صادق 

هر : گفت. بلي صحيح است: فرمود. "همين كه به امام معرفت پيدا كردي هر چه ميخواهي عمل كن 
  : امام فرمود! ؟شرب خمر، سرقت، و لو زناعملي 

  
، ما خودمان مسؤول اعمالمانيم. به خدا قسم كه درباره ما بي انصافي كردند» انا هللا و انا اليه راجعون « 

 من گفتم وقتي كه امام را شناختي هر چه مي! ؟چگونه ممكن است از شيعيان ما رفع تكليف بشود
  . )3(است خواهي كار خير كن كه از تو مقبول 

  
يكي از ؟  بايد ديد چه تفسيري دارد"» حب علي بن ابي طالب حسنة ال تضر معها سيئة  « "اما روايت 

ايشان ،  اين حديث را به گونهاي خاص تفسير كرده است- گويا وحيد بهبهاني است -علماي بزرگ 
  هي به انسان صدمه راستين باشد هيچ گنا، )ع(ميفرمايند معناي حديث اين است كه اگر محبت علي 

يعني اگر محبت علي كه نمونه كامل انسانيت و طاعت و عبوديت و اخالق است از روي صدق ، نميزند
 مانند واكسني است كه مصونيت ايجاد ميكند و ،باشد و به خود بندي نباشد مانع ارتكاب گناه ميگردد

  ي محبت پيشواي.  راه يابد" واكسينه شده "نميگذارد بيماري در شخص 
  : پاورقي

  .156. / بقره 1. 
2.   .24 ص، 1ج ،  مستدرك الوسائل

  .464ص، 2ج ،  كافي3. 
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فكر گناه را از ، مانند علي كه مجسمه عمل و تقوا و پرهيزكاري است آدمي را شيفته رفتار علي ميكند
واي او را تق،  را بشناسد)ع(كسي كه علي . البته به شرطي كه محبتش صادقانه باشد، سر او بدر ميبرد

نالههاي نيمه شبش را بداند و به چنين كسي عشق بورزد محال است ، سوز و گداز او را بداند، بشناسد
هر محبي به خواسته محبوبش . كه خالف فرمان او كه هميشه امر به تقوا و عمل ميكرد عمل كند

لهذا ، محبت صادق استالزمه ، فرمانبرداري از محبوب. احترام ميگذارد و فرمان او را گرامي ميدارد
حب  « "پس معني حديث . محبت صادقانه رسول اكرم نيز چنين است،  ندارد)ع(اختصاص به علي 

 اين است كه محبت علي حسنهاي است كه مانع ضرر "» علي بن ابي طالب حسنة ال تضر معها سيئة 
الن پنداشتهاند و آن معنايش آن نيست كه جاه، يعني مانع راه يافتن گناه ميشود، زدن گناه ميشود

  . اينكه محبت علي چيزي است كه هر گناهي كه مرتكب شوي بال اثر است
اينان ، برخي از دراويش از طرفي دعوي دوستي خدا دارند و از طرف ديگر از هر گناهكاري گناهكارترند

  . نيز مدعيان دروغگو هستند
  :  ميفرمايد)عليهالسالم(امام صادق 

  هذا لعمري في الفعال بديع   ر حبه تعصي اال له و انت تظه
  ) 1(ان المحب لمن يحب مطيع   لو كان حبك صادقا الطعته 

، در ميان كارها،  به جانم قسم كه اين كار! خدا را معصيت ميكني در حالي كه مدعي محبت او هستي"
  . شگفت آور است

دوستي مطيع دوست زيرا طبيعي است كه هر ، اگر محبت تو راستين ميبود او را اطاعت ميكردي
  . "خويشتن است 

  
واليت آن حضرت نگاهدارنده از ، اند گزيده  همواره از گناهان دوري مي)ع(دوستان واقعي اميرالمؤمنين 

  . گناه بوده است نه تشويق كننده به آن
  : فرمايد  مي)ع(امام باقر 

  
  .  »)2(ما تنال واليتنا اال بالعمل و الورع « 

"  . "سيد جز با عمل نيك و پرهيزكاري و دوري از گناه  به واليت ما نتوان ر
  

  : پاورقي
1.   .12 ج، چاپ كمپاني،  بحار

  .60  ص2ج ، 1388چاپ اسالميه سال ،  اصول كافي2. 
  : اكنون چند روايت در تأييد اين مطلب

  :  طاووس يماني ميگويد1. 
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خانه خدا طواف ميكرد و به  را ديدم كه از وقت عشاء تا سحر به دور )ع(حضرت علي بن الحسين 

خدايا ستارگان در افق : چون خلوت شد و كسي را نديد به آسمان نگريست و گفت. عبادت مشغول بود
  .. .ناپديد شدند و چشمان مردم به خواب رفت و درهاي تو بر روي درخواست كنندگان گشوده است

دانه آن حضرت نقل ميكند و طاووس جملههاي زيادي در اين زمينه از مناجاتهاي خاضعانه و عاب
  . اما چند بار در خالل مناجات خويش گريست: ميگويد
  : ميگويد

  
اشكهاي ، من نزديك رفتم و سرش را بر زانو نهاده و گريستم، سپس به خاك افتاد و بر زمين سجده كرد

كيست كه مرا از ياد :  برخاست و نشست و گفت،من سرازير شد و قطرات آن بر چهرهاش چكيد
  ؟ اين زاري و بي تابي چيست. من طاووس هستم اي پسر پيامبر: عرض كردم؟ وردگارم مشغول ساختپر

پدر تو حسين بن علي و مادر تو فاطمه زهرا و جد تو . ما ميبايد چنين كنيم كه گناهكار و جفا پيشهايم
 به من -؟  يعني شما چرا با اين نسب شريف و پيوند عالي در وحشت و هراس هستيد-رسول خداست 
  : نگريست و فرمود

خلق اهللا الجنة لمن اطاعه و احسن و لو ، هيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث ابي و امي و جدي« 
فاذا نفخ في « : أما سمعت قوله تعالي. و خلق النار لمن عصاه و لو كان ولدا قرشيا، كان عبدا حبشيا

»  ال ينفعك غدا اال تقدمة تقدمها من عمل صالح و اهللا. »الصور فال انساب بينهم يومئذ و ال يتسائلون 
)1( .  
خدا بهشت را براي كسي آفريده است كه مطيع و ،  سخن نسب را كنار بگذار!اي طاووس، نه،  نه"

و آتش را آفريده است براي كسي كه نافرماني كند ولو ، نيكوكار باشد هر چند غالمي سياه چهره باشد
  ،  وقتي كه در صور دميده شود":  نشنيدهاي سخن خداي تعالي رامگر. آقازادهاي از قريش باشد

 به خدا قسم فردا تو را سود نميدهد مگر عمل صالحي "نسبها منتفي است و از يكديگر پرسش نميكنند 
  . "كه امروز پيش ميفرستي 

  
 اي پسران ": رد پس از فتح مكه باالي تپه صفا رفته فرياد ك)صلي اهللا عليه و آله و سلم( رسول اكرم 2. 

   فرزندان هاشم و عبدالمطلب " ! اي پسران عبدالمطلب!هاشم
  

  : پاورقي
1.   . باب مكارم اخالق حضرت سجاد، 25ص ، 11ج ، چاپ كمپاني،  بحار االنوار

  : وقتي جمع شدند آنان را مخاطب ساخته فرمود، گرد آمدند
فواهللا ما اوليائي منكم و ال من غيركم ، حمدا مناال تقولوا ان م، اني لشفيق عليكم، اني رسول اهللا اليكم« 

 ٣٠٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

به خدا از ميان . نگوييد كه محمد از ماست. من دلسوز شمايم،  خدا به سوي شما هستم من فرستاده"
مبادا روز قيامت بياييد در حالي كه شما دنيا را . دوستان من اند و بس، شما يا غير شما تنها پرهيزكاران

 هان كه من عذري بين خودم و شما و بين شما و خدا باقي. بر دوش بكشيد و ديگران آخرت را
  . "براي هر كس از من و شما عملش خواهد بود ، نگذاشتم

شبي تنها بيرون آمدند ،  در ايام آخر عمر خود)صلي اهللا عليه و آله( تواريخ نوشتهاند كه رسول اكرم 3. 
: پس از آن به اصحاب خود فرمودند. و به گورستان بقيع رفتند و براي خفتگان بقيع استغفار كردند

فكر ميكنم اين بدان ، ار قرآن را بر من عرضه ميكرد و امسال دو بار عرضه كردجبرئيل هر سال يك ب
روز بعد به منبر رفتند و اعالم كردند كه موقع مرگ من فرا . جهت است كه مرگ من نزديك است

ام بيايد تا انجام دهم و هر كس از من طلبي دارد بيايد تا  اي داده هر كس كه به او وعده. رسيده است
  . مادا كن

  : آنگاه به سخن خود چنين ادامه دادند
اال ال . ايها الناس انه ليس بين اهللا و بين احد نسب و ال امر يؤتيه به خيرا او يصرف عنه شرا اال العمل« 

. و الذي بعثني بالحق ال ينجي اال عمل مع رحمة و لو عصيت لهويت، يدعين مدع و ال يتمنين متمن
  . )2(» اللهم قد بلغت 

 ميان هيچكس و خدا خويشاوندي يا چيزي كه خيري به او برساند يا شري از او دفع كند !ا الناس ايه"
همانا كسي ادعا نكند و آرزو نكند و خيال نكند كه غير از عمل چيزي به حالش . وجود ندارد جز عمل

من . دگارنجات نميبخشد مگر عمل توأم با رحمت پرور، قسم به كسي كه مرا مبعوث كرد. نفع ميرساند
  . "خدايا شاهد باش كه رسالت خود را ابالغ كردم . نيز اگر عصيان كرده بودم سقوط كرده بودم

  : پاورقي
1.   . )ره( صدوق " صفات الشيعة " نقل از كتاب 111ص ، 21ج  چاپ آخوندي،  بحار االنوار

   863. ص، 2ج ، چاپ بيروت،  شرح ابن ابيالحديد2. 
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رفتار اين برادر چندان مورد رضايت .  برادري دارند به نام زيد النار)ع(رضا  حضرت علي بن موسي ال4. 
روزي در مجلسي كه گروه زيادي شركت داشتند و سخن ، در وقتي كه امام در مرو بودند. امام نبود

  حضرت در حالي كه سخن ميگفتند متوجه شدند كه . ميگفتند زيد نيز در آن مجلس حضور داشت
 " نحن "طب قرار داده دم از مقامات خاندان پيغمبر ميزند و بطور غرور آميزي دائما زيد عدهاي را مخا

امام سخن خود را قطع كرده زيد را مخاطب ساخته .  ميگويد".. .ما چنان.. . ما چنين": " نحن "
  : فرمودند

ي اگر سخن تو درست باشد و فرزندان رسول خدا وضع استثنائ! ؟گويي  اين سخنان چيست كه مي"
پس تو از پدرت ، خداوند بدكاران آنها را معذب نكند و عمل نكرده به آنها پاداش دهد، داشته باشند

  زيرا وي خدا را بندگي كرد تا به درجات قرب نائل آمد و ، موسي بن جعفر در نزد خدا گراميتري
  . " پنداري كه بي آنكه بندگي خدا كني ميتواني در درجه موسي بن جعفر قرار گيري تو مي

  
، امام آنگاه رو كردند به حسن بن موسي الوشاء كه از علماي كوفه بود و در آن مجلس حضور داشت

  : فرمودند
  

  . )1(»قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح « : علماي كوفه اين آيه را چگونه قرائت ميكنند
او ،  فرزند تو نيست و از نطفه تو نيستانه عمل غير صالح يعني او: آنان چنين ميخوانند: وي پاسخ داد

  . فرزند يك مرد زناكار است
انه عمل « : آيه چنين است، )2(آيه را غلط ميخوانند و غلط تفسير ميكنند ، چنين نيست: امام فرمود
او بدان جهت از درگاه خدا ، او واقعا فرزند نوح بود. يعني فرزند تو خودش نا صالح است. »غير صالح 
  . با اينكه فرزند نوح پيغمبر بود، و غرق شد كه شخصا نا صالح بودرانده شد 

  . )3(عمل صالح الزم است، پس فرزندي و انتساب به پيغمبر و امام سودي ندارد
  

  : پاورقي
   46. / هود 1. 
 -  معلوم ميشود در آنوقت مردمي در كوفه پيدا شده بودند كه چنين افكار غلطي داشتهاند و اين عده 2. 

 براي اثبات مدعاي فاسد خود آيه كريمه قرآن را به نوعي تحريف -لبته عددشان زياد نبوده است كه ا
و امام كه از اين جريان آگاه بوده است ضمنا از اين فرصت استفاده كرده نظر آنها را كوبيده ، اند ميكرده
  . است

3.   .65  ص)چاپ قديم( 10ج ،  بحار االنوار
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  دادي شرايط تكويني و شرايط قرار
  

با مقررات ، و سعادت و شقاوت، و پاداش و كيفر، مقررات الهي را در خلقت و آفرينش، غالبا افراد
در صورتي كه اين امور تابع شرايط تكويني و حقيقي است و جزئي از ، اجتماعي بشري قياس ميگيرند

ررات اجتماعي ميتواند مق. تابع مقررات اعتباري قراردادي است، ولي اوضاع و مقررات اجتماعي، آن است
تابع شرايط قراردادي باشد ولي مقررات خلقت و آفرينش و از آن جمله پاداش و كيفر الهي نميتواند تابع 

براي روشن ساختن فرق يك سيستم تكويني و يك . اين شرايط باشد بلكه تابع شرايط تكويني است
  : زنيم سيستم اعتباري مثالي مي

مقررات . هر كشوري براي خودش مقررات و قوانين خاصي دارد، ماعيميدانيم كه در سيستمهاي اجت
ميان دو نفر كه از لحاظ شرايط طبيعي و تكويني مساوي هستند ولي از نظر ، در برخي مسائل، اجتماعي

 تفاوت - مثل اينكه يكي تبعه آن كشور است و ديگري نيست - شرايط اعتباري و قراردادي تفاوت دارند 
  . قائل ميشود

ال وقتي كه ميخواهند در ايران افرادي را استخدام كنند اگر يك نفر ايراني و يك نفر افغاني هر دو از مث
امكان دارد كه ايراني استخدام ، لحاظ شرايط تكويني برابر باشند و براي استخدام شدن مراجعه كنند

شخص افغاني بگويد من از در اينجا اگر . شود و افغاني به علت اينكه تبعه ايران نيست استخدام نگردد
اگر او سالم است من هم ، لحاظ شرايط طبيعي با آن ايراني كه استخدام شده است كامال مساوي هستم

پاسخ ، اگر او متخصص در فالن كار است من هم متخصصم، اگر او جوان است من هم جوانم، سالمم
  . ميشنود كه مقررات اداري اجازه نميدهد كه شما را استخدام كنيم

يعني مراجعه ، وضع همين شخص افغاني تغيير ميكند و مانند ديگران ميگردد، با يك امر قراردادي
، بديهي است كه برگ تابعيت تأثيري در شخصيت واقعي او ندارد. ميكند و برگ تابعيت ايران ميگيرد

 عدم رعايت معموال اعتبار شرايط قراردادي با. شخص ديگر شده است، ولي او از نظر مقررات اجتماعي
  . مساوات در شرايط واقعي و تكويني توأم است

مطلب ، ولي در مسائلي كه تابع مقررات اجتماعي و قراردادي نيست و صرفا تابع شرايط تكويني است
  . طوري ديگر است

  تفاوتي بين تبعه ،  به ايران بيايد" وبا "مثال اگر خداي ناخواسته يك بيماري نظير 
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اگر ايراني و افغاني از لحاظ شرايط مزاجي و محيطي و ساير شرايط . ران نميگذاردايران و تبعه غير اي
تبعه ، تبعيضي قائل شود و بگويد چون افغاني، طبيعي متساوي باشند محال است كه ميكروب بيماري

اينجا حساب خلقت و طبيعت است نه حساب اجتماع و قراردادهاي . ايران نيست من با او كاري ندارم
  . حساب تكوين است نه حساب تقنين و تشريع، حساب، ياجتماع

چنين . تابع شرايط واقعي و تكويني است، و سعادت و شقاوت افراد، مقررات الهي از نظر پاداش و كيفر
نيست كه اگر كسي مدعي شود كه چون من نامم در دفتر اسالم ثبت شده است و اسما مسلمانم پس 

  . يرفته گردداز او پذ، بايد امتياز داشته باشم
و در رفتار خداوند با بندگان ، و سعادت و شقاوت، سخن در مسائل مربوط به پاداش و كيفر، اشتباه نشود

  . سخن در قوانين موضوعه اسالم در زندگي اجتماعي مسلمين نيست، است
 شك ندارد كه مقررات موضوعه اسالمي مانند همه قوانين موضوعه جهان يك سلسله قوانين قراردادي
است و يك سلسله شرايط قراردادي در آنها ملحوظ شده است و افراد بشر در اين قوانين كه مربوط به 

  . زندگي دنيوي آنها است الزاما بايد از يك سلسله شرايط قراردادي پيروي كنند
ولي فعل خداوند و جريان مشيت الهي در نظام تكوين و از آنجمله سعادت بخشيدن و به شقاوت 

ست؛ ين سنخ نيست بلكه اساسا از اي نيمقررات اجتماعو پاداش و كيفر دادن به آنها تابع ، ادكشيدن افر
 يامور قرارداد.  كندي عمل نميبراساس مقررات قراردادت مطلقه اش،يان مشي در جريذات اقدس اله

 يري تاثيل تعاي ذات مقدس بارينيان اراده تكوي دارد، در جريير بسزاي طبعا تاثيكه در نظامات اجتماع
  .ندارد

ن بر ي شهادتي افراد بشر است،هر گاه كسي كه مربوط به رفتار اجتماعياز نظر مقررات موضوعه اسالم
 از نظر مقررات ي كند، ولي اسالم استفاده مي ظاهرياي شود واز مزاياورد مسلمان شناخته ميزبان ب
ان اكرمكم : ، وقانون)1(ي فانه منيفمن تبعن: گر، از نظر رفتار خداوند، قانوني وحساب جهان دياخرو

  .كنديحكومت م) 2(كميعنداهللا اتق
يپ  :غمبر اكرم فرمودند

  
  

  :يپاورق
  36/ م يابراه .1
 13/ حجرات  .2
ال فخر لعربي علي عجمي ، كلكم الدم و آدم من تراب، و ان ربكم واحد،  ايها الناس ان اباكم واحد«

  .)1( "» اال بالتقوي 
همگي از آدم آفريده شدهايد و آدم از خاك ، پدر و يك خدا هستيداي مردم همه شما داراي يك 

عرب را بر عجم فخر و امتيازي ، آفريده شده است يعني اصل و نسب همه كس به خاك بر ميگردد
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 )يه و آلهصلي اهللا عل(سلمان فارسي كه در طلب حقيقت گام برميداشت به جايي رسيد كه رسول اكرم 

  : دربارهاش فرمود
  
  . »سلمان منا اهل البيت « 
  

 و به اين دل خوش كردهاند كه ناممان در -عليهذا افرادي كه تحت تأثير وساوس شيطاني قرار گرفته 
يا ، هر چه هست از رعاياي او بشمار ميرويم،  است)السالم عليه(ميان نامهاي دوستان علي بن ابيطالب 

هايي كه نا حق به چنگ آوردهايم و يا از پولهايي كه در زندگي ميبايست در راه وصيت ميكنيم از پول
خير مصرف كنيم و نكردهايم مبلغ گزافي را به متوليان مشاهد مشرفه بدهند تا ما را نزديك قبر اولياء 

د و  بايد بدانند كه خيلي كور خواندهان-خدا دفن كنند كه فرشتگان جرأت نكنند براي عذاب ما بيايند 
روزي چشم باز خواهند كرد كه خود را غرق در عذاب ، پرده غفلت جلوي چشمشان را گرفته است

پس . جانفرساي الهي ببينند و دچار چنان حسرتي گردند كه اگر امكان مرگ بود هزارها بار ميمردند
م الحسرش اذ و انذرهم يو« . امروز از خواب غفلت بيدار گردند و توبه نمايند و مافات را جبران كنند

  . )2(»قضي االمر و هم في غفلة و هم ال يؤمنون 
از نظر آيات كريمه قرآن مجيد و هم از نظر روايات اسالمي اين مطلب قطعي است كه گناهكار هر چند 

 گو اينكه وقتي داراي ايمان باشد باالخره به رستگاري ،مسلمان باشد به عذاب الهي معذب خواهد بود
ولي ممكن است نجات او پس از سالهاي چشيدن رنج و عذاب ، وزخ نائل ميگرددنهايي و خالصي از د

حساب گناهان يك عده در شدائد و سكرات مرگ تصفيه ميگردد، گروهي ديگر با عذابهاي قبر و . باشد
  عالم 

  : پاورقي
  .110 ص، 2ج ،  تاريخ يعقوبي1. 
  .39 / مريم 2. 
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كيفر خود را ، عي ديگر در اهوال قيامت و شدائد حساببرزخ جريمه گناهان خود را ميپردازند و جم
« : چنانكه در تفسير آيه كريمه، ميبينند و عدهاي به دوزخ ميافتند و سالها در عذاب درنگ ميكنند

   از امام ششم حضرت امام "ساليان درازي درنگ كنندهاند ،  در آتش" )1(»البثين فيها احقابا 
  . )2(اين آيه مربوط به كساني است كه ازآتش نجات مييابند  روايت شده است كه )ع(جعفر صادق 

اينك چند نمونه از رواياتي را كه از عذابهاي هنگام مرگ و پس از مرگ بازگو ميكند ميĤوريم شايد 
  . موجب تنبه و بيداري گردد و ما را براي منازل مخوف و خطرناكي كه در پيش داريم آماده سازد

حضرت رسول ،  را درد چشمي عارض شد)ع( روايت كرده كه علي )ع(دق  شيخ كليني از حضرت صا1. 
آيا اين : فرمودند كه،  به عيادت آن حضرت تشريف بردند در حالي كه فرياد علي از درد بلند بود)ص(

يا رسول اهللا من هنوز :  عرض كرد)ع(اميرالمؤمنين ؟ صيحه از جزع و بيتابي است يا از شدت درد است
رسول اكرم در اينوقت جريان سخت و هولناك قبض . كه سخت تر از اين درد باشددردي نكشيدهام 

يا رسول اهللا اعاده فرما بر :  چون اين را شنيد برخاست و نشست و گفت)ع(علي . روح كافر را نقل كرد
يا رسول اهللا آيا از امت شما كسي به اين : آنگاه عرض كرد. من اين حديث را كه درد مرا فراموشي داد

حاكمي كه جور كند و كسي كه مال يتيم را به ظلم و ستم بخورد و ، بلي: فرمود؟ نحو قبض روح ميشود
  . )3(كسي كه شهادت دروغ بدهد 

 فرزند ابوذر غفاري از " ذر " روايت كرده كه چون " من ال يحضره الفقيه " شيخ صدوق در كتاب 2. 
  : بر كشيد و گفتدنيا رفت ابوذر در كنار قبر وي ايستاد و دست بر ق

  
به خدا سوگند كه تو نسبت به من نيكرفتار بودي و اكنون كه از دستم رفتهاي از ، خدايت رحمت كند

 ي كاسته نشد و من جز به خدا به احديزيست، از من چي نبه خدا قسم كه از رفتن تو باكم، تو خشنودم
 دوست دارم يتو رفته بودم، ول ي كردم كه من بجايستم؛ واگر نبود هراس هنگام اطالع، آرزو مين

 آن جهان آماده شوم و همانا اندوه به خاطر تو مرا از اندوه برتو باز داشته ي جبران مافات كنم وبرايچند
 ندارم كه غصه يگر مجالي تو سودمند است انجام دهم و ديكه برا ين فكرم كاري همه در ايعني(است
   ده ام كه چرا از من جداه نكري؛ به خدا قسم كه گر) تو را بخورمييجدا

  
  :يپاورق

  23/ نبا  .1
  377 – 376، ص 3، جيبحار االنوار، چاپ كمپان .2
 6- 5ه، صي، چاپ اسالميف محدث قميمنازل االخره، تال .3
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اي كاش ميدانستم ؟ ولي گريه كردهام كه حال تو چگونه بوده است و بر تو چه گذشته است؟ اي شده
 خدايا من حقوقي را كه تو براي من بر فرزندم واجب فرموده بار؟ كه چه گفتي و چه گفته شد به تو

  . )1(بودي بخشيدم پس تو نيز حقوق خود را بر او ببخش كه تو به جود و كرم سزاوارتري 
  
فشار قبر :  فرمودند)ص( از پدران بزرگوارشان روايت كردهاند كه حضرت رسول اكرم )ع( امام صادق 3. 

  . )2(ت كه از وي سر ميزند براي مؤمن كفاره تقصيرهايي اس
 )ع( از حضرت صادق )3(» و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون « :  علي بن ابراهيم در ذيل آيه كريمه4. 

  : روايت كرده است كه فرمود
  
  . )4(» و اهللا ما اخاف عليكم اال البرزخ فاما اذا صار االمر الينا فنحن اولي بكم « 
اما وقتي كه كار به ما واگذار شود ما سزاوارتر ، ستم جز براي عالم برزخ به خدا قسم من نگران شما ني"

  . "هستيم نسبت به شما 
  

  . در برزخ شفاعت نيست، يعني شفاعت مربوط به ما بعد برزخ است
، خوردن مال مردم،  ستم،خيانت، تهمت، غيبت، بطور كلي در باب عقاب گناهاني از قبيل دروغ

در خود ، ترك جهاد و غيره، ترك حج، ترك روزه، ترك نماز، دشنام، يسخن چين، قمار، شرابخواري
هيچيك از آنها مخصوص كافران يا ، قرآن و در روايات متواتر آنقدر رسيده كه از حد احصاء بيرون است

در روايات معراجيه به موارد بسياري بر ميخوريم كه رسول اكرم ميفرمايد . مسلمانان غير شيعه نيست
  در حالتهاي مختلف از عذاب ديدم كه به موجب ، اعم از زن و مرد، اگوني از امت خودم راگروههاي گون

  . گناهان مختلف معذب بودند
  

  خالصه و نتيجه 
  

از مجموع آنچه در اين بخش درباره اعمال نيك و بد مردم مسلمان و مردم غير مسلمان گفته شد نتايج 
  : زير بدست آمد

  
  : پاورقي

1.    25. - 24ص ،  منازل االخرش
2.   .  نقل از ثواب االعمال و امالي صدوق153 ص 3ج ، چاپ كمپاني،  بحار االنوار

   100. / مؤمنون 3. 
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4.   .  نقل از تفسير علي بن ابراهيم151 ص 3ج ، چاپ كمپاني،  بحار االنوار
اند و نه اهل ك درجه و مرتبه ي دارد؛ نه اهل سعادت در يك از سعادت وشقاوت، درجات ومراتبيهر . 1

و درباره اهل جهنم به عنوان » درجات«ن مراتب و تفاوتها، درباره اهل بهشت به عنوانيا. شقاوت
ست كه همه اهل بهشت ين نيچن. 2                                                   . شودير ميتعب» دركات«

 يشه در جهنم باقي همي برايعنيند؛ ستين» خالد«از اول به بهشت بروند؛ همچنانكه همه اهل جهنم 
 از عذاب در برزخ يار سختي بسيان آنگاه به بهشت خواهند رفت كه دورانهاي از بهشتياريبس.  مانندينم
 ي با خود ببرد، اگر خدايمان سالميد بداند كه فرضا ايعه بايك نفر مسلمان وشي. ا آخرت تحمل كنندي

ش دارد ي را در پيار سختيتها بشود مراحل بسيظلمها وجناا مرتكب فسقها وفجورها ويناخواسته در دن
                          .انا موجب خلود در آتش استي دارد و احي از گناهان،خطر باالتريوبعض

ا انجام  خدي را به منظور باال رفتن به سويچ عمليمان ندارند، طبعا هي كه به خدا وآخرت ايافراد. 3
 خدا و عالم آخرت ي از آنها به سوير و سلوكي دهند قهرا سين منظور انجام نمي دهند، وچون به اينم

 رسند؛ ي روند و به بهشت نمي خدا و ملكوت خدا باال نميرد؛ پس طبعا آنها به سوي گيصورت دنم
. 4                    . رسندي آن نرفته اند، به حكم آن كه نرفته اند، نمي كه به سوي به مقصديعني

 دهند و در كار خود يزه تقرب به خدا انجام مي با انگيمان دارند واعمالي كه به خدا وآخرت ايافراد
ابند اعم از آنكه ي ي است و استحقاق پاداش و بهشت ميت دارند، عمل آنها مقبول درگاه الهيخلوص ن

 كه به خدا ير مسلمانانيغ. 5                                                 .ر مسلمانيا غيمسلمان باشند 
نكه از نعمت ي دهند، به موجب اير به قصد تقرب به خداوند انجام ميمان دارند و عمل خيوآخرت ا
ر آنها آن ي مانند؛ از اعمال خي محروم مين برنامه الهي استفاده از اياي بهره اند طبعا از مزاياسالم ب

اما . و خدمتها به خلق خداا نه اسالم منطبق است؛ مانند انواع احسايبا برنامه الهاندازه مقبول است كه 
طبعا نامقبول است و يك سلسله محروميتها كه از دستنارسي به برنامه  ندارديعبادت مجعوله كه اساس

  . كامل ناشي ميشود شامل حال آنها ميگردد
، يك سلسله آفتها دارد كه يا از غير مسلمانسلمان صادر شود اعم از آنكه از م،  عمل خير مقبول6. 

جحود و عناد و كافر ماجرايي ، در رأس همه آن آفتها. ممكن است بعد عارض شود و آن را فاسد نمايد
اما وقتي كه ، عليهذا اگر افرادي غير مسلمان اعمال خير فراواني به قصد تقرب به خدا انجام دهند. است

تمام آن ، تعصب و عناد بورزند و انصاف و حقيقت جويي را كنار بگذارندحقايق اسالم بر آنها عرضه گردد 
  اعمال 

 ٣١٧
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.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . )1(» كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف « خير هبا و هدر است 
 مسلمانان و ساير اهل توحيد واقعي اگر مرتكب فسق و فجور شوند و به برنامه عملي الهي خيانت 7. 

مانند ، خ و قيامت خواهند بود و احيانا به واسطه بعضي از گناهانكنند مستحق عذابهاي طوالني در برز
  . براي ابد در عذاب باقي خواهند ماند، قتل مؤمن بيگناه عمدا

 اعمال خير افرادي كه به خدا و قيامت ايمان ندارند و احيانا براي خدا شريك قائلند موجب تخفيف و 8. 
  . احيانا رفع عذاب آنها خواهد بود

9.   .  و شقاوت تابع شرايط واقعي و تكويني است نه شرايط قراردادي سعادت
 آيات و رواياتي كه داللت ميكند خداوند عمل صالح و خير را قبول ميفرمايد تنها ناظر به حسن 10. 

آنگاه خير و صالح محسوب ميگردد كه از دو جهت حسن داشته ، عمل، از نظر اسالم، فعلي اعمال نيست
  . جهت فاعليجهت فعلي و : باشد

ناظر به آن است كه ،  آيات و رواياتي كه داللت ميكند اعمال منكران نبوت يا امامت مقبول نيست11. 
اما انكارهايي كه صرفا عدم اعتراف است و منشأ عدم ، آن انكارها از روي عناد و لجاج و تعصب باشد

،  گونه منكران از نظر قرآن كريماين. مورد نظر آيات و روايات نيست، اعتراف هم قصور است نه تقصير
  . مستضعف و مرجون المر اهللا به شمار ميروند

اكثريت مردمي كه به حقيقت اعتراف ندارند ،  به نظر حكماء اسالم از قبيل بوعلي و صدر المتألهين12. 
 هر چند به بهشت هم -چنين اشخاصي اگر خداشناس نباشند معذب نخواهند بود ، قاصرند نه مقصر

   و اگر خدا شناس باشند و به معاد اعتقاد داشته باشند و عملي خالص قربة الي اهللا -ند رفت نخواه
تنها كساني به شقاوت كشيده ميشوند كه مقصر . انجام دهند پاداش نيك عمل خويش را خواهند گرفت

  . باشند نه قاصر
  .نيو آله الطاهر بمحمد. و توفنا مسلمين، و الحقنا بالصالحين، اللهم اختم لنا بالخير و السعادش
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