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   بيني جهان
 نوع يك بر و هستي درباره ارزيابي و بينش و اعتقاد نوعي بر ناخواه خواه زندگي فلسفه يك و مسلك يك

 هستي و جهان درباره مكتب يك كه تفكري طرز و بردشت نوع  است مبتني جهان از تحليل و تفسير

  گاه تكيه و زيرساز اين رود مي شمار به مكتب آن فكري گاه تكيه و ساز زير دارد، مي عرضه

 بر متكي اجتماعي هاي فلسفه و مكتبها همه و آيينها و دينها همه شود مي ناميده"بيني جهان"طالحااص

 و راه و كند مي دعوت آنها تعقيب به و دارد مي عرضه مكتب يك كه هدفهايي است بوده بيني جهان  نوعي

 همه آورد، مي وجود به كه مسؤوليتهايي و كند مي انشاء كه نبايدهايي و بايد و كند مي تعيين كه روشهايي

 كنند مي تقسيم را حكمت حكما. است داشته عرضه كه است اي بيني جهان  ضروري و الزم نتايج منزله به

 حكمت"و هست، آنچنانكه است هستي دريافت " نظري حكمت"نظري حكمت و عملي حكمت به

  اينچنين بايد آنچنانكه است زندگي  مشي خط دريافت"عملي
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 بعد ما حكمت و اولي فلسفه كه هايي"هست"آنچنان باالخص هاست،"هست آنچنان منطقي نتيجه بايدها

   .آنهاست بيان دار عهده الطبيعي

   شناسي جهان و احساسي جهان
 و بيفتيم اشتباه به نبايد است  رفته كار به آن در ديدن ماده كه"بيني جهان"كلمه از كه است بديهي

 مساله به و است شناسي جهان معني به بيني جهان. كنيم  تلقي احساسي جهان معني به را بيني جهان

 مشتركات از كه احساس برخالف است، انسان مختصات از شناخت. شود مي مربوط " شناخت"معروف

 او تعقل و تفكر نيروي به و است انسان  مختصات از نيز شناسي جهان لهذا است، جانداران ساير و انسان

 به مجهز اينكه نظر از يا ترند، پيشرفته انسان از احساسي جهان نظر از واناتحي از بسياري .دارد بستگي

 رادار حس نوعي از پرندگان برخي شود مي گفته  آنچنانكه است حس آن فاقد انسان كه اند حواس بعضي

 گس  شامه عقاب، باصره در آنچنانكه حساسترند بسي انسان از انسان با مشترك  حواس در يا و برخوردارند،

 بينش نوعي يعني جهان، شناخت در جانداران، ساير از انسان برتري شود مي گفته موش سامعه و مورچه يا

 تفسير را جهان آن، بر عالوه انسان اما كند، مي احساس را جهان فقط حيوان است جهان درباره عميق

 عناصر زا غير عناصري چه شناخت؟ و احساس ميان است اي رابطه چه چيست؟ شناخت .كند مي

 شناخت عمل مكانيسم شوند؟ مي ذهن وارد چگونه و كجا از عناصر آن شوند؟ مي وارد شناخت در احساسي

 اي رساله كه است مسائلي سلسله يك اينها چيست؟ غلط  شناخت از صحيح شناخت معيار چيست؟

   تشكيل را مستقل
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 غير چيز يك احساس  كه است اين است ممسل آنچه بشويم آنها بحث وارد توانيم نمي فعال ما و) 1 (دهد مي

 افراد فقط اما بينند، مي يكسان و بينند مي كسان  همه را نمايش يك را، صحنه يك است آن شناخت از

   .كنند مي تفسير مختلف احيانا و كنند مي تفسير را آن معدودي

   بيني جهان انواع
 است، گونه سه كلي طور به ،  جهان از سانان تفسير و تعبير ديگر عبارت به شناسي، جهان يا بيني جهان

 علمي، :است گونه سه بيني جهان پس. دين فلسفه، ،  علم :شود الهام است ممكن منبع سه از يعني

    مذهبي فلسفي،

   علمي بيني جهان
 :است چيز دو بر مبتني علم .دهد مي بينش و بينايي ما به حدودي چه در و چگونه علم ببينيم اكنون

 سپس و بندد مي نقش اي فرضيه اول پديده، يك تفسير و كشف براي عالم يك ذهن در. زمونآ و فرضيه

 اصل يك صورت  به كرد تاييد را آن آزمايش اگر. دهد مي قرار آزمايش مورد البراتوار در عمل، در را آن

 نيامده پديد كند تاييد را آن بهتر آزمونها  كه تر جامع ديگر اي فرضيه تا و شود مي واقع قبول مورد علمي

 او براي را ميدان تر جامع اي فرضيه شدن وارد محض به و است، باقي خود اعتبار به علمي اصل آن است

 علت عملي، آزمايش با پردازد، مي معلولها و آثار كشف و علتها كشف به طريق اين به علم .كند مي خالي

 تا و رود مي معلول آن معلول و علت آن علت اغسر  به باز و كند مي كشف را چيزي معلول و اثر يا و چيزي

  :پاورقي به ممكن حد

 در شناخت مسائل كه"قرآن در شناخت درباره قم علميه حوزه در قرآن معارف از درسهايي رساله اولين .1

   .شود مي منتشر  بزودي اهللا شاء ان. است مطرح آن
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. نارساييهايي و دارد مزايايي است، مبتني ليعم آزمون بر كه جهت آن از علم كار.دهد مي ادامه خود كشف

 يك درباره كه است قادر علم. است مشخص و جزئي و دقيق كه است اين علمي كشفيات مزيت بزرگترين

  چون اينكه ديگر بسازد، معرفت از دفتري درخت برگ يك از بدهد، انسان  به اطالع هزاران جزئي موجود

 از و نماياند مي او به را موجود  آن بر بشر تسلط و تصرف راه ناساند،ش مي بشر به را موجود هر خاص قوانين

 و است جزئي و مشخص و دقيق اينكه موازات به علم اما .آورد مي وجود به را تكنيك و صنعت راه، اين

 به چه؟ به است محدود است محدود اش دايره بياموزاند، مساله هزاران است قادر جزئي امر هر درباره

 و را هستي همه توان مي مگر اما. درآورد آزمايش تحت را آن بتواند عمال كه رود مي پيش حد آن ات. آزمون

 معلولها تعقيب در يا و سببها و علتها تعقيب در مثال علم! درآورد؟ آزمون بند در را هستي هاي جنبه  همه

 ظلمت يك در قوي نورافكن ندمان علم. رسد مي"دانم نمي"به بعد و رود مي پيش معيني حد تا عمال اثرها و

 آيا. بدهد خبري  روشنايي مرز ماوراي از اينكه بدون كند مي روشن را معين اي محدوده كه است  يلدايي

 به كه وقتي عالم يا است، آزمايش قابل است نهايت بي  طرف دو هر از يا دارد فرجامي و آغازي جهان اينكه

 جهان علم، نظر از كند؟ مي نظر اظهار و نشيند مي فلسفه شهپر بر ناآگاهانه، يا آگاهانه رسد، مي نقطه اين

 بيني جهان كه است اين. آخرش نه است معلوم اولش  نه است، افتاده آن آخر و اول كه است كتابي كهنه

 به نه كند مي آشنا جهان اجزاي برخي وضع به را ما علم،. شناسي شناسي كل نه است  شناسي جزء علمي،

 تاريكي، در كه است مردمي شناسي  فيل مانند علما علمي بيني جهان. جهان كل شخصيت و قيافه و شكل

   را فيل پاي كه آن و بادبزن شكل به را فيل بود كرده لمس را  فيل گوش كه آن كردند، مي لمس را فيل
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 .اشتپند مي  تخت شكل به را آن بود كرده لمس را پشتش كه آن و ستون شكل به را آن بود كرده لمس

 جنبه از علم كه است اين  ايدئولوژي يك براي بودن گاه تكيه نظر از علمي بيني جهان ديگر نارسايي

 متزلزل هستي، واقعيت چگونگي به ايمان جلب نظر از و هست  آنچنانكه واقعيت ارائه جنبه از يعني نظري،

 آزمون و فرضيه بر  علم زيرا ند،ك مي تغيير روز به روز علمي ديدگاه يك از جهان چهره. است ناپايدار و

 بيني جهان  جهت همين به دارد، موقت ارزش آزمون و فرضيه عقلي اولي بديهي اصول بر نه است مبتني

 تكيه و پايگاه ايمان. شود واقع ايمان  پايگاه تواند نمي و است ثبات بي و متزلزل بيني جهان يك علمي

 بيني جهان .طلبد مي باشد داشته جاودانگي رنگ كه گاهي تكيه بلكه ناپذيرتر، تزلزل و تر محكم گاهي

 از است، آورده وجود به جبرا علم  براي) آزمون و فرضيه (علم ابزار كه محدوديتي حكم به علمي،

 قطعي پاسخگويي ايدئولوژي براي ناخواه خواه كه شناسي جهان  اساسي مسائل سلسله يك به پاسخگويي

 از موضع و نقطه چه در ما رود؟ مي كجا به است؟ آمده كجا از جهان :قبيل از ،است قاصر است،  الزم آنها به

 هستي آيا چطور؟ مكاني نظر از ندارد؟ يا دارد آخر و اول زماني، نظر از جهان آيا هستيم؟ هستي مجموع

 و ضروري  سنتهاي جهان بر آيا زيبا؟ يا است زشت پوچ؟ يا است حق غلط؟ يا است  صحيح خود مجموع در

 زنده واحد يك خود مجموع در هستي آيا ندارد؟ وجود تغييري قابل غير سنت هيچ يا است حاكم اليتغير

 شود؟ مي معدوم موجود، آيا است؟ تصادف و استثناء يك انسان وجود و شعور، بي و مرده يا است شعور با و

 هر - مو به مو عينا تاريخ و جهان آيا محال؟ يا است ممكن معدوم اعاده آيا شود؟ مي موجود معدوم، آيا

 يا است حاكم وحدت راستي به آيا ؟)كور و دور نظريه (است تكرار قابل - سال ميلياردها از پس چند

   و مادي به شود مي تقسيم  جهان آيا كثرت؟
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 و كور يا بيناست و شده هدايت جهان، آيا است؟  جهان مجموع از كوچك بخشي مادي جهان و مادي، غير

 العملي  عكس انسان بدي و نيكي برابر در جهان آيا است؟ ستد و داد حال در انسان با جهان ياآ نابينا؟

 پاسخ در علم .پرسشها اين امثال و دارد؟ وجود باقي حيات يك فاني حيات اين از پس آيا دارد؟ بد و نيك

 پاسخ جزئي و محدود ائلمس به علم. آزمود را اينها  توان نمي زيرا رسد، مي"دانم نمي"به پرسشها اين همه

 فردي است ممكن: دهيم مي راتوضيح مطالب تمثيل يك با. است ناتوان جهان كلي تصوير از اما دهد، مي

 و دقيقا را آن از قسمتي يا تهران جنوب مثال باشد، داشته محلي و اي منطقه اطالعات تهران درباره

 رسم را منطقه آن هاي خانه حتي و ها كوچه و خيابانها خود حافظه از بتواند طوريكه به بشناسد مشخص

 بشناسند  ترتيب همين به را ديگر مناطق پنجمي و چهارمي و سومي را، ديگر منطقه  ديگري كند،

 دست به كافي اطالع تهران جزء جزء به نسبت نماييم آوري جمع را آنها همه اطالعات اگر بطوريكه

 اين به توانيم مي آيا ايم؟ شناخته جهت هر از را تهران ناختيم،ش  گونه اين را تهران اگر آيا ولي. آوريم مي

 به آيا دارد؟ شكلي  چه خود مجموع در تهران آيا مثال كه آوريم دست به تهران از كلي تصوير يك  وسيله

 چه يكديگر با ها منطقه درخت؟ كدام برگ ؟  است درخت برگ شكل به است، مربع است، دايره شكل

 آيا است؟ خطوطي چه كند مي متصل يكديگر به را منطقه چند كه اتوبوسراني وطخط دارند؟ روابطي

 پيدا زمينه اين در اطالعاتي  بخواهيم اگر. خير البته زيبا؟ يا است زشت شهري خود مجموع در تهران

 مشوي مي هواپيما سوار زيبا، يا است زشت آيا است، شكلي  چه تهران شكل بفهميم بخواهيم مثال اگر كنيم،

   براي كه مسائلي ترين اساسي به پاسخ از علم كه است اين .بينيم مي را شهر همه كلي ديد يك با باال از و
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 اينها همه از .است ناتوان جهان، اندام و مجموع درباره كلي برداشتهاي يعني است،  الزم بيني جهان

 يك گاه تكيه. تواند يم آنچه نظري  نه است فني و عملي ارزش علمي، بيني جهان ارزش گذشته،

 همان جهان واقعيت كه است اين در علم نظري ارزش. عملي نه  است نظري ارزش گيرد قرار ايدئولوژي

 واقعيت آنكه خواه  علم كه است اين آن فني و عملي ارزش. دهد مي ارائه خود آيينه در علم  كه باشد گونه

 امروز تكنيك و صنعت. باشد بوده ثمر مثمر و دببخش توانايي انسان به عمل در نباشد، يا و باشد نما

 بر اينكه موازات به كه است اين امروز جهان در علم شگفتيهاي از .است علم  فني و عملي ارزش نمايشگر

 آتش بر دور از دستي  كه آنان. است شده كاسته آن نظري ارزش از شده، افزوده اش عملي و فني  ارزش

 -  به نسبت اطمينان و ايمان ايجاد و بشر ضمير  روشنگري جهت از علم پيشرفت كه برند مي گمان دارند

 ناپذير انكار كه است اي عملي پيشرفتهاي موازات به دهد مي ارائه علم كه -   است گونه همان كه واقعيت

 نوعي به نيازمند ايدئولوژي كه شد روشن گفتيم آنچه از ).1 (است برعكس كامال امر كه صورتي در است،

 جزء به نه شود مي مربوط جهان كل به كه -  شناسي جهان اساسي مسائل به اوال  كه است بيني جهان

 و موقت شناسايي يك نه بدهد  جاودانه و اعتماد قابل و پايدار شناسايي يك ثانيا دهد، پاسخ - خاص

 روشن و فني، و ليعم صرفا نه باشد داشته نمايانه واقعيت و  نظري ارزش دهد مي ارائه آنچه ثالثا زودگذر،

  ديگر جهاتي از كه مزايايي همه با علمي بيني  جهان كه شد

  :پاورقي

 كه"علمي روش محدوديتهاي"به مربوط فصل"راسل برتراند"اثر"علمي بيني جهان"كتاب به را طالبان .1

   .دهيم مي ارجاع علم، نظري ارزش نفي  براي است اي محترمانه عنوان
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   .باالست هگان سه نيازهاي فاقد دارد

   فلسفي بيني جهان
 كه نظر آن از عوض در ندارد، را علمي بيني جهان بودن مشخص و دقت فلسفي بيني جهان چند هر

 و برهان روش با و انكارند غيرقابل ذهن براي و بديهي اوال اصول آن و است"اصول"سلسله يك به متكي

) موجودند هو بما موجود احكام از فلسفي اصطالح رد (اند دربرگيرنده و عام ثانيا و ، روند مي پيش استدالل

 جهان در شود، مي ديده علمي بيني جهان در كه ثباتي بي و تزلزل آن و است برخوردار جزم نوعي از طبعا

 همان به پاسخگو فلسفي بيني جهان .ندارد را علمي بيني جهان  محدوديت هم و نيست، فلسفي بيني

 خود كل در را جهان قيافه و چهره فلسفي، تفكر. هستند ئولوژيهاايد گاههاي تكيه كه است مسائلي

. مختلف صورت دو به ولي اند، عمل مقدمه دو هر فلسفي، بيني جهان و علمي بيني جهان .كند مي  مشخص

 در"تصرف"و"تغيير"توانايي و قدرت  انسان به كه است عمل مقدمه صورت اين به علمي بيني جهان

 استخدام خود آرزوي و ميل جهت در را طبيعت كه بخشد مي تسلط طبيعت بر را او و دهد مي طبيعت

 انتخاب راه و عمل جهت  كه است عمل در مؤثر و عمل مقدمه صورت اين به فلسفي بيني جهان اما ، نمايد

 جهان برابر در انسان العمل عكس و برخورد طرز در فلسفي بيني جهان. كند مي مشخص را انسان زندگي

 دهد، مي خاص شكل جهان و هستي به را او نگرش كند، مي معين جهان درباره را انسان موضع ،است مؤثر

 هيچي و پوچي به را او يا دهد مي  معني او حيات به گيرد، مي او از را او ايده يا دهد مي ايده انسان به

 يك مبناي و پايه كه بدهد بيني جهان نوعي انسان به نيست قادر علم گوييم مي كه است اين. كشاند مي

   فلسفه ولي گيرد، قرار ايدئولوژي
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   .تواند مي

   مذهبي بيني جهان
 مبدا اينكه از نظر قطع -  بدانيم  فلسفي بيني جهان را جهان و هستي درباره كلي نظر اظهار گونه هر اگر

 بيني جهان بايد غيب جهان از - وحي تلقي يا است استدالل و برهان و قياس چيست، بيني جهان آن

 قلمرو  وحدت فلسفي بيني جهان و مذهبي بيني جهان. بدانيم فلسفي بيني جهان از  نوع يك را مذهبي

 جهان مسلما باشيم، داشته شناسايي و معرفت مبدا به نظر اگر ولي .علمي بيني جهان برخالف دارند،

 مذهبي شناسي جهان اسالم مانند مذاهب برخي در .است نوع دو فلسفي شناسي جهان با مذهبي  شناسي

 با است شده عرضه كه مسائلي بر است، گرفته خود به استداللي رنگ يعني  فلسفي رنگ مذهب، متن در

 جهان يك حال عين در اسالمي  بيني جهان رو اين از است، شده برهان اقامه و استدالل عقل، بر تكيه

 و  ثبات :فلسفي بيني جهان مزيت دو بر عالوه -  مذهبي بيني جهان مزاياي از .است فلسفي و عقالني بيني

 است، آن فاقد محض  فلسفي بيني جهان و علمي بيني جهان كه - شمول و عموم ديگر و جاودانگي،

 جذب و طلبد مي ايمان ايدئولوژي، يك اينكه به توجه با و .است بيني جهان اصول به بخشيدن قداست

 بيني جهان مخصوصا  كه -  اصول ناپذيري تغيير و انگيجاود به اعتقاد بر عالوه مكتب، يك  به ايمان شدن

 آنگاه بيني جهان يك كه شود مي روشن ،  قداست حد در كه است حرمتي مستلزم -  است آن فاقد علمي

   .باشد داشته مذهبي صبغه و رنگ كه گيرد مي قرار ايمان  پايه و ايدئولوژي يك گاه تكيه
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 قرار ايدوئولوژي يك گاه تكيه تواند مي آنگاه بيني جهان يك هك شود مي نتيجه گذشته بيانات مجموع از

   .باشد داشته را مذهبي اصول حرمت و  قدس و فلسفي تفكر وسعت و استحكام كه گيرد

   بيني جهان خوبي معيار
 و عقل ناحيه از ديگر، عبارت به باشد، استدالل و اثبات قابل اوال :كه است آن عالي و خوب بيني جهان

 همه اينكه و را زندگي بودن بيهوده و لغو انديشه بدهد، معني زندگي و حيات به ثانيا .شود ايتحم منطق

 آرزوخيز و انگيز شوق و ساز آرمان ثالثا .سازد خارج ذهنها از شود، مي منتهي هيچي و پوچي به راهها

 مسؤوليت و عهدآورت خامسا .باشد داشته اجتماعي و انساني هدفهاي به بخشيدن تقدس قدرت رابعا .باشد

 ها انديشه در را  آن و سازد مي فراهم را آن عقلي پذيرش زمينه بيني جهان يك بودن منطقي .باشد ساز

 بودن ساز آرمان .سازد مي برطرف است بزرگي مانع عمل در كه را تاريكيهايي و ابهامها كند، مي قبول قابل

 تقدس .بخشد مي نيرو و حرارت آن به و دهد مي آن به كشش قدرت و جاذبه مكتب، يك بيني جهان

 مكتب هدفهاي راه در سهولت  به افراد كه گردد مي سبب مكتب، هدفهاي به بيني جهان يك بخشيدن

 افراد در و بخشد تقدس خود هدفهاي به نتواند مكتب يك تا. دهند خرج به گذشتگي خود از و فداكاري

 اجرايي  ضمانت مكتب آن نياورد، وجود به مكتب هدفهاي به نسبت گذشت و فداكاري و پرستش حس

  .ندارد
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 مسؤول و كند مي متعهد ضمير و وجدان عمق در را فرد بيني، جهان يك سازي مسؤوليت و تعهدآوري

   .دهد مي قرار جامعه و خويش

   توحيدي بيني جهان
. است جمع توحيدي بيني  جهان در است، خوب بيني جهان يك الزمه كه خصلتها و خصايص آن همه

 يعني توحيدي بيني جهان .باشد داشته را خصايص  آن همه تواند مي كه است توحيدي بيني جهان تنها

 و رحمت و جود و خير اساس بر هستي نظام و است  آمده پديد حكيمانه مشيت يك از جهان اينكه درك

  يك"جهان يعني توحيدي، بيني جهان. است استوار آنها شايسته كماالت  به موجودات رسانيدن

 سوي به"و) » هللا انا «("اويي از"ماهيت جهان يعني توحيدي بيني جهان. است"محوري تك"و"قطبي

 مركز، يك  طرف به و"سو"يك به هماهنگ نظامي با جهان موجودات دارد،) 1( )» راجعون اليه انا «("اويي

 نظامات سلسله يك با نجها نيست، هدف  بدون و بيهوده و عبث موجودي هيچ آفرينش يابند، مي تكامل

 مخصوص كرامت و شرافت از موجودات ميان در انسان شود، مي اداره شود مي ناميده"الهيه سنن"كه قطعي

 ،  است خويش جامعه اصالح و خود تربيت و تكميل مسؤول دارد، خاص رسالتي و  وظيفه و است برخوردار

 .دهد مي پاداش درستش و  صحيح كوشش و نيت طبق بر انساني هر به خداوند و است انسان مدرسه جهان

 بر داليلي جهان ذرات از ذره هر در. شود مي حمايت استدالل و علم و منطق نيروي با توحيدي بيني جهان

   .است پروردگار معرفت در دفتري  درختي برگ هر و هست عليم حكيم خداي وجود

  :پاورقي

   156 / بقره .1
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 كمال از مسيري در را انسان زيرا دهد، مي هدف و روح و معني زندگي و حيات به توحيدي بيني جهان

 توحيدي بيني جهان .است پيش به رو هميشه و شود نمي متوقف معيني حد هيچ در كه دهد مي قرار

 و دارد مي عرضه مقدس و متعالي هدفهايي بخشد، مي دلگرمي و نشاط انسان به دارد، جاذبه و كشش

 در افراد  مسؤوليت و تعهد آن در كه است اي بيني جهان تنها توحيدي بيني جهان .سازد مي فداكار افرادي

 دره در سقوط از را آدمي كه است اي بيني  جهان تنها همچنانكه كند، مي پيدا معني و مفهوم يكديگر برابر

   .دهد مي نجات  ستايي هيچي و گرايي پوچي هولناك

   اسالمي بيني جهان
 طرز ترين پاك و شكل ترين  خالص به اسالم در توحيد. است توحيدي يبين جهان اسالمي، بيني جهان

 چيزي شبيه خدا). 1 ("» ء شي كمثله ليس «":ندارد مانند و مثل خداوند اسالم نظر از. است شده بيان

 از او و نيازمندند او به همه است، مطلق نياز بي خداوند كرد تشبيه خداوند به نتوان را چيزي هيچ و نيست

 بر و است آگاه چيز همه به خدا). 2 ("» الحميد الغني هو اهللا و اهللا الي الفقراء انتم «":است نياز بي همه

 هيچ و هست جا همه در او). 4("قدير ء شي كل علي انه «").3 ("عليم ء شي بكل انه «":تواناست چيز همه

   رو بايستيم كه طرف هر به. دارد نسبت يك او با زمين قعر و آسمان باالي. نيست خالي او از جا

  :پاورقي

   11 / شوري .1

  15 / فاطر .2

  12 / شوري .3

  ...و 6 / حج .4
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 قصدهاي و نيتها و ذهن خاطرات از و قلب مكنونات از او). 1 ("اهللا وجه فثم تولوا اينما «":ايم ايستاده او به

 انسان به انسان گردن رگ از).  2"نفسه به توسوس ما نعلم و االنسان خلقنا لقد و «":است آگاه  همه

 و منزه نقصي هر از و است كماالت مجمع او). 3 ("» الوريد حبل  من اليه اقرب نحن «":است نزديكتر

 و االبصار تدركه ال «":شود نمي ديده  چشم به و نيست جسم او). 4 ("» الحسني االسماء هللا و «":مبراست

 مشيت و عنايت با و است آفريده يك جهان اسالمي، يديتوح بيني جهان نظر از ).5("» االبصار يدرك هو

 به جهان. گردد مي نابود و نيست بشود گرفته جهان از الهي عنايت اي لحظه اگر. شود مي نگهداري الهي

 هيچ است، كار در انسان و جهان خلقت در حكيمانه هدفهاي است، نشده آفريده عبث و بازي و باطل

 به جهان. است اكمل و احسن نظام موجود،  نظام. است نشده آفريده فايده و حكمت از خالي و نابجا چيزي

 و مقدمه از را اي نتيجه هر و است شده برقرار مسببات و اسباب براساس عالم  نظام. برپاست حق به و عدل

 را آن خود مخصوص مسبب و نتيجه تنها سبب، و نتيجه هر از. كرد جستجو بايد خودش مخصوص سبب

 وجود به خودش خاص علت مجراي از تنها را موجودي هر وجود الهي، قدر و قضا. داشت ارانتظ بايد

 به الهي مشيت و اراده). 6 (اوست علل سلسله تقدير و قضا عين ء، شي يك الهي تقدير و قضا. آورد مي

 و دكن نمي تغيير الهي سنتهاي. دارد جريان جهان در كلي،  اصل و قانون صورت به يعني ،"سنت"صورت

   تغيير آنچه

  يپاورق
  115 / بقره. 1
   16 / ق. 3و 2
  180 /اعراف. 4
  103/انعام . 5
   .نويسنده همين از سرنوشت و انسان كتاب به شود رجوع .6
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 در انسان رفتار نوع  به دارد بستگي انسان براي دنيا بدي و خوبي. است الهي سنتهاي براساس كند مي

 كيفر يا پاداش صورت به ديگر جهان در آنكه از  گذشته كارها بدي و ينيك او. عمل و برخورد طرز و جهان

 سنت و الهي قانون تكامل، و تدريج. نيست العمل عكس از خالي نيز جهان همين در گردد، مي باز انسان به

 حكم به انسان و است حاكم جهان همه بر الهي قدر و قضا .است انسان تكامل گاهواره جهان. است الهي

 و ذاتي كرامت و شرافت داراي انسان. است خويش سرنوشت بر حاكم و مسؤول و مختار و آزاد قدر، و قضا

 و كشت مرحله رابطه نظير ايندو رابطه. است  پيوسته يكديگر به آخرت و دنيا. است الهي خالفت شايسته

 كودكي دوره رابطه نظير است،  كشته كه درود مي آن كار عاقبت كس هر كه است محصول برداشت مرحله

   .است جواني و كودكي  دوره ساخته پيري دوره كه است پيري دوره و
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   واقعگرا بيني جهان
 است حقيقت اين دهنده نشان و است  تسليم معني به"اسالم"لغت. است گرا واقع و گرا حقيقت دين اسالم

  تقليدهاي تعصب، لجاج، اد،عن نوع هر. است بودن حقيقتها و واقعيتها  تسليم بودن، مسلمان شرط اولين كه

 نظر از است، گرايي واقع و خواهي  حقيقت روح برخالف كه نظر آن از خودخواهيها جانبداريها، كوركورانه،

 حق به وصول راه در كوشا و نظر بي جو، حقيقت انساني اگر  اسالم نظر از. است مطرود و محكوم اسالم

 فرضا ، باشد داشته لجاج و عناد خود روح در كسي راگ و است، معذور نرسد، حقيقت  به فرضا باشد،

 و مرد چه واقعي، مسلمان. ندارد ارزشي ، باشد پذيرفته اينها امثال و وراثت يا و تقليد دليل به را حقيقت

 كند مي اقتباس يافت كس هر نزد و كجا هر را حقيقت و حكمت خود  جويي حقيقت روح حكم به زن، چه

 را آن جهان نقاط دورترين در فرضا دهد، نمي خرج به تعصب علم، تحصيل و كشف راه در گيرد، مي فرا و

   سويش به بيابد
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 به نه و كند مي محدود  خويشتن عمر از معيني زمان به نه را جويي حقيقت واقعي مسلمان. شتابد مي

 اسالم زرگب پيشواي زيرا داند، مي معين اشخاص انحصار در را آن نه و كند مي منحصر خاص اي منطقه

 را حكمت: فرموده هم و ،)1()زن يا مرد از اعم (است مسلماني هر فريضه بودن  دانش جوياي است فرموده

 را دانش: است فرموده هم و). 2( مشرك  يك دست در لو و فراگيريد ديديد، كس هر دست در و كجا هر

   ).4(.بجوييد دانش گور تا گهواره از: تاس او به منسوب نيز و). 3(.كنيد سفر چين تا باشد الزم لو و بجوئيد،

 تسليم و مادران و پدران از كوركورانه تقليدهاي همچنين و مسائل در يكجانبه و سطحي پندارهاي

 خطا موجب و است اسالمي خواهي حقيقت و تسليم  روح ضد بر كه نظر همين از شدن، موروثي سنتهاي

   .است محكوم شود، مي  حقيقت از دوري و انحراف و

   هستي مبدا و مطلق واقعيت خدا
 است، مادر پستان جستجوي در كه زندگي اول ساعت از انسان نوزاد. گراست واقعيت موجودي انسان

 آنجا به كند مي رشد كودك ذهن و جسم كه تدريجا. كند مي جستجو واقعيت يك عنوان به را مادر پستان

 خود از جدا و خود از بيرون اموري عنوان به ار اشياء كند، مي تفكيك اشياء و خود ميان كه رسد مي

 رابطه  يك وسيله، يك عنوان به انديشه از او است انديشه سلسله يك اشياء و او رابط اينكه با. نگرد مي

  عمل،

  :پاورقي

  )177ص/1بحار االنوار، ج.]( كل مسلميضه عليطلب العلم فر. 1

 تحف (الشرك اهل يد في لو و فليطلبها المؤمن ةضالّ هالحكم :و ...المشرك من لو و الحكمة اخذو. 2

  .)اميرالمؤمنين ،198 ص: العقول

  )177ص/1بحاراالنوار، ج.(بالصين لو و العلم اطلبوا .3

  .اللحد الي المهد من العلم اطلبوا .4
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 كه واقعيتهاي .دارد خويش ذهن در او كه است  هايي انديشه از غير اشياء واقعيت داند مي و كند مي استفاده

 خصوصيات كه هستند اموري ناميم، مي  جهان را آنها مجموع كه كند مي درك خود حواس راه از انسان

   .است جداناشدني آنها از ذيل

  :محدويت ١
  "بزرگترين تا"ذره"كوچكترين از ما، مشهود و محسوس موجودات

 خارج در دارند، اصاختص خاص،  زمان فاصله يك به و خاص مكان قطعه يك به يعني محدودند، ،"ستاره

 زمان يا و بزرگتر مكان موجودات، از بعضي .ندارند وجود زمان، از امتداد آن يا مكان از قطعه آن

 به محدودند همه باالخره اما را، تري كوتاه زمان و كوچكتر مكان بعضي و كنند مي اشغال را تري طوالني

   .زمان از قدري به و مكان از  بخشي

  : تغيير ٢
 باقي حال يك به محسوس  جهان در موجودي هيچ. ناپايدارند و متحول و متغير همه هانج موجودات

 در محسوس، مادي موجود يك. انحطاط و فرسودگي حال در يا و است تكامل و رشد حال در يا ماند، نمي

 يا و گيرد مي يا كند، مي طي خود واقعيت متن در را مستمر مبادله دوره يك خود هستي دوره تمام

  واقعيت جزء و گيرد مي را ديگر اشياء واقعيت از چيزي يا يعني دهد، مي هم و گيرد مي همه يا و دهد، يم

 هر به و دهد، مي انجام را كار دو هر يا و دهد مي بيرون تحويل را خود واقعيت از چيزي يا و سازد مي خود

 جهان اين موجودات عموم شامل زني خاصيت اين. ماند نمي  باقي يكنواخت و ثابت مادي موجود هيچ حال

  .باشد مي
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  : وابستگي ٣
 را آن  نگريم مي كه موجودي هر به. است وابستگي موجودات اين ويژگيهاي جمله از

 است، ديگر چيز چند يا يك وجود به مشروط و وابسته وجودش يعني يابيم، مي"مشروط"و"وابسته((

 موجودات اين واقعيت متن در هرگاه. بود نخواهد هم ودموج اين ، نباشند ديگر موجودات آن اگر بطوريكه

 كه يابيم نمي موجودي محسوسات، ميان در. بينيم مي زيادي ي"اگرها"يا و"اگر"با توام را آنها كنيم،  دقت

) باشد يكسان برايش موجودات ساير نبود و بود كه ديگر موجودات قيد از رها (مطلق طور به و بالشرط

 ديگر ء شي يك وجود تقدير بر كدام هر يعني باشند، مي"مشروط"وجودهايي همه .باشد موجود بتواند

  ...طور همين و ديگر موجود يك وجود تقدير بر خود نوبه به نيز ديگري آن و باشند مي موجود

  : نيازمندي ٤
 همه به چه؟ به نيازمند .نيازمندند بودن مشروط و وابستگي دليل به ما مشهود و محسوس موجودات

 نيازمند خود نوبه به نيز شرايط آن از يك هر همچنين و هستند وابسته شرايط آن به كه بيشماري ايطشر

 باشد، "خود به"كه يافت نتوان موجودي محسوس موجودات همه در. باشد مي ديگر شرايط سلسله يك به

 فقر، كه است ينا. بماند موجود بتواند خود، غير شدن نيست فرض با و باشد نياز بي خود غير از يعني

   .است گرفته فرا را موجودات  اين سراسر نيازمندي و احتياج

  : نسبيت ٥
 نسبي موجوداتي ،  هستي كماالت نظر از چه و هستي اصل نظر از چه مشهود، و محسوس موجودات

   به را آنها المثل في اگر يعني باشند، مي
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 هستي به  حتي و قدمت و سابقه به يا و باييزي و جمال به يا و قدرت و توانايي به يا عظمت و بزرگي

 يعني است، بزرگ خورشيد گوييم مي اگر مثال .است ديگر اشياء با مقايسه جنبه از كنيم، توصيف"بود"و

 خورشيد همين اما. است بزرگ هستند، ما خورشيدي منظومه جزء كه ستارگاني و ما زمين و ما به نسبت

 يعني است، زياد حيوان  فالن يا كشتي فالن قدرت گوييم مي گرا و است كوچك ستارگان برخي به نسبت

 بود و هستي حتي دانايي، و علم و زيبايي و جمال همچنين. انسان از تر ضعيف يا انسان قدرت با مقايسه با

 هر و جمال هر و دانايي هر و كمال هر و هستي هر. است"نمود"ديگر، بود و هستي به نسبت چيز، يك

 هم آن از باالتر اما است، خود از تر پايين به نسبت  بگيريم نظر در كه را جاللي هر و عظمت و قدرت

 باالتر به  نسبت يعني شود، مي خود ضد به تبديل صفات اين همه باالتر، آن به نسبت و كرد فرض توان مي

   .شود مي حقارت جالل، و  عظمت و زشتي جمال، و جهل دانايي، و نقص كمال، و نمود بود،

 درون تا را خويش شعاع و كند نمي  قناعت ظواهر به تنها حواس، برخالف كه انسان انديشه و عقل رويني

 و محدود امور اين به محدود و منحصر تواند نمي هستي  كه كند مي حكم دهد، مي نفوذ هستي سراپره

 در بينيم مي خويش مقابل در كه هستي سراپرده اين .باشد بوده نيازمند و مشروط و نسبي و متغير

 غير و مطلق و پايدار و نامحدود حقيقت ناچار. دارد خويشتن به تكيه و است  ايستاده خود به مجموع

 موجود دارد، حضور زمانها  همه و ظروف همه در و باشد مي هستيها همه گاه تكيه كه نياز بي و مشروط

 نبود، كار در هستي سراپرده ساساا يعني بايستد، خود  پاي روي توانست نمي هستي سراپرده وگرنه است

   .بود كار در محض نيستي و عدم

 كند مي يادآوري وسيله اين به و كند مي ياد "صمد"،"غني"،"قيوم"قبيل از صفاتي با را خداوند كريم قرآن

    به نيازمند هستي سراپرده كه
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 نسبي محدود چيزهاي ههم نگهدارنده و گاه تكيه حقيقت، آن. باشد حقيقت آن به"قائم"كه است حقيقتي

  همه زيرا است،) صمد (كامل و"پر"او. است نيازمند ديگر چيز همه زيرا است، نياز بي او. است مشروط و

 قرآن .كند"پر"هستي از را او  درون كه است حقيقتي به نيازمند و است خالي درون از او از غير ديگر چيز

 اي نشانه خود نوبه به موجودي هر يعني ، نامد مي) ها نشانه("آيات"را مشهود و محسوس موجودات كريم

 مانند طبيعت سراسر مجيد قرآن نظر از. باشد مي الهي مشيت و حيات ،  قدرت علم، از و نامحدود هستي از

 از اي نشانه اش كلمه هر  بلكه سطر هر و است شده تاليف حكيم و دانا مؤلفي طرف از كه است كتابي

 نائل اشياء شناخت به علم، نيروي با بشر اندازه هر قرآن نظر از. دارد خود ؤلفم منتهاي بي حكمت و دانايي

 علوم از علمي هر .گردد مي واقف الهي رحمت و عنايت و حكمت و قدرت آثار به پيش از بيش گردد،

 خداشناسي تر، عميق نظري با و ديگر اي ديده از است، شناسي طبيعت نظر يك از اينكه عين در طبيعت

 نمونه عنوان به شويم، آشنا خداشناسي منظور به شناسي طبيعت درباره قرآن منطق با آنكه براي .است

 الليل اختالف و االرض و السموات خلق في ان «:كنيم مي ذكر زمينه اين در را قرآن بسيار آيات از آيه يك

 بعد االرض  به فاحيا ماء من ماءالس من اهللا انزل ما و الناس ينفع بما البحر في تجري  التي الفلك و النهار و

   االرض و السماء بين المسخر السحاب و الرياح تصريف و دابة كل من فيها بث و موتها

 ٢٦



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

   ).1(» يعقلون لقوم اليات

 طي را دريا بشر سود به كه كشتيهايي روز، و شب) گردش (شد و آمد زمين، و آسمانها آفرينش در همانا

 جاندارها انواع و دهد مي جان نو از را مرده زمين وسيله بدين و آورد مي رودف باال از خدا كه آبي كنند، مي

 نشانه است، شده گماشته كار  به آسمان و زمين ميان كه ابر و بادها چرخش پراكند، مي زمين روي در را

 جهان به كريمه آيه اين در .دارد وجود كنند مي تفكر و تعقل كه مردمي براي خداوند وجود بر هايي

 به جو، كائنات علم به آن، اقتصادي منافع و جهانگردي  به كشتيراني، صنعت به عموم، طور به شناسي

 در تدبر و كند مي دعوت جانداران شناخت و شناسي زيست به و ابرها حركت و باران و باد ريشه و منشا

   .داند مي خداشناسي موجب را علوم اين هاي فلسفه

   خدا صفات
 نامها نيكوترين) 2 (» الحسني االسماء  له «":است متصف كمال صفات همه به خداوند گويد مي كريم قرآن

 سراسر در واال صفات) 3("االرض و السموات في علي اال المثل له و «"اوست، آن از اوصاف باالترين و

 هادي است، رحيم است، مريد است،  عليم است، قادر است، حي خداوند رو اين از اوست، خاص هستي

  .نباشد او در كه نيست كمالي صفت هيچ باالخره و است عادل است، غفور است، حكيم است، خالق ست،ا

  :پاورقي

  164 / بقره .1

  ...و 24 / حشر. 2

   27 / روم .3
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 دسته .نيست ظالم نيست، مجبور نيست، عاجز نيست، ميرنده نيست، مركب نيست، جسم ديگر طرف از

 از كه دوم دسته و شود مي ناميده"ثبوتيه صفات"است .متصف آنها به خداوند و است كمالي صفات كه اول

  "سلبيه صفات"است منزه آنها به اتصاف از خداوند و شود مي ناشي  كاستي و نقص

 اسماء گوييم، مي ثنا را او  كه آنگاه. كنيم مي"تسبيح"هم و گوييم مي"ثنا"هم را، خدا ما .شود مي ناميده

 نيست او اليق آنچه از را او گوييم، مي تسبيح را او كه  آنگاه و كنيم مي ياد را او كماليه صفات و حسني

 خود وسيله اين به و كنيم مي تثبيت خودمان براي را او معرفت صورت، دو هر در و شماريم مي مبرا و منزه

   .بريم مي باال را

   خدا يگانگي
 در و باشد داشته مانند و مثل خداوند كه است محال اساسا. ندارد شريك و مانند و مثل متعال خداوند

 خواص از بودن، بيشتر يا و تا سه و تا دو زيرا باشيم، داشته بيشتر يا خدا دو خدا، يك جاي به نتيجه

 مثال .ندارد معني  كثرت و تعدد مطلق، و نامحدود موجود درباره است، نسبي محدود موجودات  مخصوص

 دوست يك توانيم مي باشيم، داشته بيشتر يا فرزند دو توانيم مي هم و باشيم داشته فرزند يك توانيم مي ما

 يك كدام هر دوست، يا و فرزند زيرا. باشيم داشته بيشتر يا و دوست دو توانيم مي  هم و باشيم داشته

 تعدد نتيجه در و باشد داشته مانندي و مثل خود مرتبه در تواند مي محدود موجود و است محدود موجود

 براي ولي نيست كافي نظر يك از چند هر ذيل مثال. نيست تعددپذير نامحدود، موجود اما ذيرد،بپ كثرت و

   .است مفيد مطلب  توضيح
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 گونه دو دانشمندان ماست، ملموس و مشهود كه اجسام جهان يعني محسوس، و مادي جهان ابعاد درباره

 رسد مي جايي به محسوس جهان اين ييعن است، محدود جهان ابعاد كه هستند مدعي برخي :اند داده نظر

 از و است نامحدود مادي، جهان ابعاد كه هستند مدعي ديگر برخي ولي شود، مي تمام ديگر آنجا در كه

 محدود را جسم و ماده جهان ما اگر. ندارد وسط و آخر و اول ماده، جهان پذيرد، نمي پايان طرف هيچ

  ولي بيشتر؟ يا است يك جسماني مادي جهان آيا :نكهاي آن و شود مي مطرح ما براي پرسش يك بدانيم

 كه را چه هر است، نامعقول  جهان اين غير ديگر جسماني جهان فرض ديگر باشد، نامحدود جهان اگر

 اجسام جهان به است مربوط مثال اين .است جهان اين از جزئي يا جهان اين عين كنيم فرض ديگر جهان

 واقعيت شان، واقعيت كدام هيچ و اند شده آفريده مخلوق و روطمش و محدود كه جسماني وجودهاي و

 نظر از ،  است نامحدود ابعاد نظر از اينكه عين در مادي جهان. نيست بالذات قائم و مستقل و مطلق

 خداوند .شود نمي فرض برايش دوم است، نامحدود ابعاد نظر از فرض به بنا چون و است محدود واقعيت

 خالي او از زماني و مكان هيچ و دارد  احاطه اشياء همه بر و است مطلق واقعيت و نامحدود وجود متعال

 و مثل بلكه باشد، داشته مانندي و مثل كه است محال پس است، نزديكتر ما به ما گردن رگ از و نيست

 و ينيمب مي موجودات همه در را او حكمت و تدبير و عنايت آثار ما بعالوه .شود نمي هم فرض برايش مانند

 كه دهد مي نشان خود اين و كنيم مي مشاهده واحد نظم و واحد مشيت و واحد اراده يك جهان، سراسر در

 الزاما بود، مي بيشتر يا و خدا دو اگر اينها از گذشته .كانوني چند و كانوني دو نه است كانوني يك ما جهان

   در واحد نسبت به مشيتها آن همه و داشت دخالت بيشتر يا و مشيت دو و اراده دو
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 به بتواند تا باشد موجود دو واحد آن در بايد شود، موجود بايست مي كه موجودي هر و بود مي مؤثر كارها

 هيچ نتيجه در و باشند موجود دو خود نوبه به نيز موجود دو آن از يك هر باز و باشد منتسب كانون دو

 اال الهة فيهما كان لو «:گويد مي كريم قرآن كه است اين. باشد نابود و نيست جهان و نيايد پديد موجودي

   .بودند شده  تباه زمين و آسمان داشت مي وجود احديت ذات از غير متعدد خدايان اگر ).1(» لفسدتا اهللا

   پرستش و عبادت
 شناخت و كاستي، و نقص هرگونه از منزه صفات، كاملترين با ذات كاملترين عنوان به يگانه خداي شناخت

 ما در العملي عكس است، رحمانيت و عطوفت فياضيت، و  نگهداري و آفرينندگي كه جهان با او طهراب

 و ستايشگرانه و خاضعانه رابطه نوعي پرستش .شود مي تعبير"پرستش"به آن از  كه كند مي ايجاد

 خود خداي با تنها انسان را رابطه نوع اين. كند مي برقرار خود خداي با  انسان كه است سپاسگزارانه

 شناخت. جايز نه است صادق نه خدا غير مورد در است، صادق خداوند مورد در تنها و كند برقرار تواند مي

 مخلوقي هيچ كه كند مي ايجاب چيز، همه خداوندگار و صاحب يگانه و هستي مبدا يگانه عنوان"به خداوند

 بايد پرستش و عبادت اينكه بر دارد ادزي اصرار و تاكيد كريم قرآن. نسازيم او شريك پرستش مقام در را

 مخصوص كه عبادت يا پرستش ببينيم اكنون .نيست خدا به شرك مانند گناهي  هيچ باشد، خدا مخصوص

   نبايد انسان و خداست

  :پاورقي

   22 / انبياء .1
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   .است اي رابطه  چگونه و چيست كند، برقرار ديگر موجود هيچ با خداوند با جز را رابطه  اين

   پرستش عريفت
 است الزم دهيم دست به  آن از بتوانيم صحيحي تعريف و شود روشن پرستش معني و مفهوم اينكه براي

 ها جمله سلسله  يك از است عبارت قولي پرستش. عملي يا است قولي يا پرستش .1: كنيم ذكر مقدمه دو

 نماز تشهد و سجود و ركوع در كه اذكاري و سوره و حمد قرائت مانند گوييم، مي زبان به كه اذكار و

 وقوف يا نماز در سجود و ركوع و قيام مانند عملي پرستش. گوييم مي  حج در كه لبيك ذكر و گوييم مي

 مانند عملي، جزء بر  هم و قولي جزء بر است مشتمل هم عبادتها، غالبا. حج در طواف و مشعر و  عرفات

 از بعضي: است نوع دو بر انسان اعمال .2 .عملي جزء بر هم و اند مشتمل قولي جزء بر هم كه حج، و نماز

 خاطر به صرفا بلكه گيرد، نمي صورت ديگر چيز يك عالمت عنوان به و است خاص منظور از خالي اعمال

 به مربوط كارهاي سلسله يك جهت آن از كشاورز يك مثال. گيرد مي  صورت خودش تكويني و طبيعي اثر

 سمبل عنوان به را كشاورزي كارهاي كشاورز. بگيرد را كارها آن طبيعي اثر هك دهد مي انجام را  كشاورزي

 كارهاي در خياط يك همچنين .دهد نمي انجام احساسها و مقصودها سلسله يك ابراز عنوان به و عالمت و

 نظري مدرسه به رسيدن جز خود حركت از كنيم مي  حركت مدرسه طرف به منزل از كه ما. خياطي

 عنوان به را كارها از برخي ولي .باشيم كرده ابراز ديگر منظور يك خود كار  اين با خواهيم نمي. نداريم

 خود سر تصديق عالمت به اينكه مانند دهيم، مي انجام احساسات  نوعي ابراز و مقصودها سلسله يك عالمت

   به و نشينيم مي در دم فروتني، عالمت به و آوريم مي پايين  به رو را
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 آن كمترين و است اول نوع از انسان كارهاي بيشترين .شويم مي خم ديگر شخص تكريم و يمتعظ عالمت

 نشان و  مقصودي ابراز براي كاري كه است نوع اين از انسان كارهاي از قسمتي حال هر  به ولي دوم، نوع از

 براي كه است جراي و مستعمل لغات و الفاظ و كلمات حكم در كار نوع اين. گيرد مي صورت احساسي دادن

 چه پرستش، گوييم مي شد دانسته مقدمه دو اين كه اكنون .رود مي كار  به نيت يك ابراز و منظور يك افاده

 ابراز را حقايقي  بلكه حقيقت خويش عابدانه اقوال با انسان. است"دار معني"كار يك عملي، چه و قولي

 خواهد مي را همان امساك، و طواف و وقوف و سجود و ركوع قبيل از خود، عابدانه اعمال با و دارد مي

   .گويد مي خود قولي اذكار با كه بگويد

   پرستش و عبادت روح
  : است چيز چند دارد مي ابراز خود عملي و قولي عبادت در انسان آنچه

 مطلق كمال مفهومش كه اوصافي  يعني خداست، مخصوص كه اوصافي و صفات به خدا ستايش و ثنا .1

 مطلقه اراده و قدرت و مطلق علم و مطلق كمال معني. مطلقه  اراده مطلقه، قدرت مطلق، لمع مثال است،

  .است خداوند نيازي بي مستلزم و نيست چيزي به مشروط و محدود  كه است اين

 و ستم بخل، ناتواني، ناداني، ،  محدوديت فنا، قبيل از كاستي و نقص هرگونه از خدا تنزيه و تسبيح .2

  .ااينه امثال

 غير و اوست از همه و همه ما نعمتهاي  اينكه و نعمتها و خيرها اصلي منشا عنوان به خدا شكر و سپاس .3

  .است  داده قرار او كه است هايي وسيله او

   او اينكه به اقرار و او برابر در محض اطاعت و محض تسليم ابراز .4
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 است دادن فرمان شايسته خداست  كه جهت آن از او. دارد تسليم و اطاعت استحقاق و است مطاع بالشرط

  .او برابر در تسليم و اطاعت  شايسته هستيم بنده كه جهت آن از ما و

 نقص از منزه ذاتي هيچ او جز نيست، مطلق كامل او جز. ندارد شريك باال مسائل از يك هيچ در او .5

 هيچ او جز نيست، برگردد او به سپاسها همه كه نعمتها  اصلي منشا و اصلي منعم كسي او جز نيست،

 اطاعت مانند اطاعتي هر. ندارد را شدن او برابر در محض تسليم و بودن محض مطاع  استحقاق موجودي

 و شود منتهي او رضاي و او از اطاعت به بايد معلم يا مادر و پدر و اسالمي شرعي حاكم و امام و پيامبر

 مورد در جز و است بزرگ خداي مقابل در بنده يك هشايست كه العملي عكس است اين .نيست جايز گرنه

   .جايز نه است صادق نه ديگر موجودي هيچ مورد در يگانه خداي
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   توحيد درجات و مراتب
 انسان تا. دارد درجات و مراتب  است توحيد مقابل كه نيز شرك همچنانكه دارد، مراتب و درجات توحيد

   .نيست واقعي موحد نكند، طي را توحيد مراحل همه

   ذاتي توحيد ١
 غنا دارد، حق ذات از كس هر  كه شناختي اولين. يگانگي و وحدت به حق ذات شناختن يعني ذاتي توحيد

 تعبير به و نيست نيازمند موجودي هيچ به جهتي هيچ در كه است ذاتي يعني اوست، نيازي بي و

   (است غني همه از او و گيرد مي مدد او از و است نيازمند او به چيز همه است،"غني"قرآن

   حكما تعبير  به و) 1) (» الغني هو اهللا و اهللا الي الفقراء انتم الناس ايها يا «

  :پاورقي

   15 / فاطر .1
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 موجودات خالق و مبدا او. اوست آفرينندگي و منشايت و مبدايت يعني"اوليت"ديگر و".است الوجود واجب

 اولين اين .است"اولي علت"حكما تعبير به و نيست چيزي از او و هستند"او از"همه موجودات است، ديگر

 به و انديشد مي خداوند مورد در كس هر  يعني. دارد خداوند از كس هر كه است تصوري اولين و شناخت

 وجود حقيقتي آيا كه دارد خود ذهن در مفهومي و معني چنين پردازد، مي انكار يا تصديق و نفي يا اثبات

 اصل از او و اند آمده پديد او اراده از و اند وابسته او به حقيقتها همه نيست، ديگر حقيقتي به وابسته كه دارد

 مانند و مثل نيست، تعددپذير و بردار"دوئي"حقيقت اين يعني ذاتي توحيد است؟ نيامده پديد ديگري

 ).2) (» احد واكف له يكن لم و « (نيست  موجودي او وجود مرتبه در ،)1) (» ء شي كمثله ليس « (ندارد

 انسان، براي قهرا و -  است  انسان نوع از فردي حسن مثال شود، مي شمرده نوع يك فرد موجودي اينكه

 منزه معاني اين از الوجود واجب ذات است، ممكنات و مخلوقات  مختصات از - است فرض قابل ديگر افراد

 منتهي و مرجع نظر از و منشا و مبدا نظر از جهان پس است، يگانه الوجود واجب ذات چون و. مبراست و

 يك از و اصل يك از گردد، مي باز متعدد اصلهاي به نه و آمده پديد متعدد اصلهاي از نه جهان. است يگانه

   حقيقت همان و اصل همان به و) 3) (» ء شي كل خالق اهللا قل « (آمده پديد حقيقت

  :پاورقي

  11 / شوري .1

  4 / توحيد .2

   16 / رعد .3
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 كانوني  يك و قطبي يك هستي، جهان ديگر، تعبير به و) 1) (» االمور تصير «» اهللا الي اال « (گردد مي ازب

 معلول با)   ايجادي علت (علت رابطه يعني مخلوق با خالق رابطه جهان، و خدا رابطه .است محوري تك و

 نيست جدا جهان از خدا كه است درست. انسان با انساني شعور رابطه يا چراغ با روشنايي رابطه نه است،

 از خدا نبودن جدا  الزمه اما) 3) (» كنتم اينما معكم هو « (نيستند او با اشياء و است اشياء همه با او ،)2(

 اينچنين اگر. است اندام براي شعور و چراغ براي  روشنايي مانند جهان براي خدا پس كه نيست اين جهان،

  معلول چراغ نه است چراغ معلول روشنايي چون خدا، معلول جهان نه و شود مي  جهان معلول خدا باشد

 يك همه انسان و جهان ، خدا كه نيست اين انسان و جهان از خدا نبودن جدا الزمه همچنين و. روشنايي

. است ممكن و مخلوق صفات اينها همه. دارند حيات و حركت روح يك و اراده يك با همه و دارند جهت

   ).4) (» يصفون عما العزش رب ربك سبحان «. (است منزه مخلوقين  تصفا از خداوند

   صفاتي توحيد ٢
. يكديگر با صفات يگانگي و صفات با عيني يگانگي به حق ذات شناسايي و درك يعني صفاتي توحيد

  نفي معني به صفاتي توحيد و است داشتن مانند و مثل نفي و داشتن ثاني نفي معني به ذاتي توحيد

 جالل و جمال كماليه اوصاف  به اينكه عين در خداوند ذات. است ذات خود از تركيب و كثرت نههرگو

  مختلف هاي جنبه داراي است، متصف

  :پاورقي

  53  /شوري .1 

  ).البالغه نهج (» بوالج فيها ال و بخارج االشياء عن ليس. 2

  4  /حديد .3

   180  /صافات .4
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 وجود براي. است وجود محدوديت الزمه يكديگر با صفات اختالف و صفات با ذات اختالف . نيست عيني

. نيست متصور نيز صفات و ذات اختالف و تركيب و كثرت نيست، تصور قابل دومي همچنانكه اليتناهي

  بشري هاي انديشه ترين پراوج و ترين عالي از و اسالمي معارف اصول از ذاتي توحيد مانند صفاتي توحيد

 كه البالغه نهج خطبه يك از  بخشي به فقط اينجا در. است يافته تبلور شيعي مكتب در بخصوص كه است

 البالغه نهج خطبه اولين در. كنيم مي اشاره است، بخش  اين براي توضيحي هم و مدعاست بر تاييدي هم

 قهح يؤدي ال و العادون، نعماءه اليحصي و القائلون مدحته يبلغ ال الذي الحمدهللا «:است آمده چنين

 نعت ال و محدود حد لصفته ليس الذي .الفطن غوص يناله ال و الهمم، بعد يدركه ال الذي المجتهدون،

 شماركنندگان و برسند او ستايش به نتوانند كنندگان ستايش كه آن را، خدا ذات سپاس ...» موجود

 دور چه هر همتها كه آن ند،نماي ادا را او بندگي  حق نتوانند كوشندگان و برشمارند را او نعمتهاي نتوانند

 كه آن ، نرسند او به روند فرو فطانت درياهاي قعر در اندازه هر زيركيها و نيابند را او كنه كنند، پروازي

 نامحدود صفات از - بينيم مي چنانكه -  ها جمله اين در ...نيست تبدلي و تغير و نهايتي و حد را او صفت

 كل لشهادش عنه الصفات نفي له االخالص كمال «:فرمايد مي لهجم چند از بعد. است  شده ياد خداوند

   غير » انه موصوف
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 اخالص ...» قرنه من و قرنه فقد  سبحانه اهللا وصف فمن) 1 (الموصوف غير انها صفة كل شهادش و الصفة

 صفت و است صفت از غير ذاتش  كه دهد مي گواهي موصوف زيرا است، پروردگار از صفات نفي كامل،

 او ذات كند، توصيف صفتي به را خداوند كس هر و موصوف، از غير است چيزي او كه دهد مي هيگوا

 براي هم ها، جمله اين در .آخر الي... دهد قرار چيزي مقارن را خدا كس هر و داده قرار ديگر چيز مقارن

 « (است هشد صفت نفي او از هم و) » محدود حد لصفته  ليس الذي « (است شده صفت اثبات خداوند

 صفت  آن به موصوف خداوند كه صفتي كه است معلوم ها جمله اين خود از)...  »انها صفة كل لشهادش

 اوست از منزه و مبرا خداوند كه صفتي و است، ذات عين كه است ذات نامحدوديت به نامحدود صفت است

 شناختن و درك يعني صفاتي توحيد پس. است ديگر صفت از غير و ذات غير كه است محدود صفت

   .حق صفات و ذات يگانگي

   افعالي توحيد ٣
 و اسباب و معلوالت و علل و سنن و نظامات همه با جهان، اينكه شناختن و درك يعني افعالي توحيد

 همه و ندارند استقالل ذات در همچنانكه عالم موجودات. اوست  ارداه از ناشي و او كار و او فعل مسببات،

 نيز عليت و تاثير مقام در است، عالم همه"قيوم " قرآن تعبير به او و هستند او به هوابست و او به قائم

 فاعل هر. ندارد  شريك نيز فاعليت در ندارد شريك ذات در همچنانكه خداوند نتيجه در و ندارند، استقالل

   حقيقت سببي، و

  :پاورقي

    ].است شده ذكر تاخر و تقدم با اخير جمله دو البالغه، نهج در [ .1 
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 «(: است"او به"ها قوه و حولها همه. اوست به قائم و دارد او از را خود فاعليت و تاثير و خود وجود و خود

 اوست، مخلوق و است موجودات از يكي كه انسان )» باهللا اال قوش ال و حول ال به، اال قوش ال و اهللا شاء ما

 وجه هيچ  به اما است، خويش سرنوشت در مؤثر آنها از باالتر و خود كار در مؤثر و علت آنها همه مانند

 و تفويض به اعتقاد). » اقعد و اقوم قوته و  اهللا بحول « (نيست"وانهاده خود به"و"مفوض"موجودي

 در خدا با موجود آن بودن شريك به اعتقاد مستلزم - انسان غير و انسان از  اعم - موجود يك وانهادگي

 منافي ذاتي توحيد با و است  ذات در استقالل مستلزم فاعليت، در استقالل و است فاعليت در و استقالل

 الملك في شريك له يكن لم و ولدا ال و صاحبة يتخذ لم الذي الحمدهللا «.افعالي توحيد به رسد چه است،

 وا براي و نگرفت فرزند و همسر آنكه را، خدا ذات سپاس ).1 (» تكبيرا كبره و الذل من ولي له يكن لم و

 بدان، برتر و بزرگ را او. نيست عالم اداره براي ناتواني روي از كمكي همچنين و جهان مديريت در شريكي

  .باشد او پاك ذات اليق كه دانستني برتر و بزرگ

   عبادت در توحيد .٤
 توحيد عبادت، در توحيد اما است، شناختن نوع از و نظري توحيد شد گفته باال در كه اي گانه سه مراتب

 از مرحله اين و است راستين انديشه و تفكر توحيد، مراتب آن.   است"شدن"و"بودن"نوع از و عملي

  "توحيد

   و است كمال بينش نظري توحيد. راستين"شدن"و"بودن

  :پاورقي

   .افتتاح دعاي الجنان، مفاتيح .1
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 توحيد و  خداست"يگانگي"به بردن پي نظري توحيد. كمال به رسيدن جهت در جنبش  عملي توحيد

 توحيد آنكه از پيش ."رفتن"عملي توحيد و است"ديدن"نظري توحيد. است انسان"شدن يگانه"عملي

 شناختن يعني نظري توحيد آيا. دهيم تذكر نظري توحيد درباره را اي نكته است الزم دهيم شرح را عملي

 فرض  به و ممكن؟ غير يا است ممكن فاعليت، در يگانگي و صفات و ذات يگانگي و ذات يگانگي به خدا

 مراتب ميان در و ندارد لزومي و ضرورت  هيچ يا دارد، تاثيري بشر سعادت در شناختنها اين آيا امكان،

 در ما را شناختها اين بودن ناممكن يا بودن ممكن بس؟ و است  عملي توحيد است مفيد آنچه توحيد

 بيهوده، يا  است بخش سعادت آيا اينكه اما ايم، داده قرار بحث مورد رئاليسم روش و فلسفه اصول كتاب

 شده سبب هستي و انسان درباره مادي افكار  موج او. سعادت از و انسان از ما شناخت نوع به دارد بستگي

 از گريز و گرايي ذهن نوعي و كنند تلقي بيهوده و فايده بي را الهي معارف  مسائل خدا به معتقدان حتي كه

 تنها انسان واقعيت كه است  اين انسان درباره بينشش كه مسلمان نفر يك ليو بشمارند، گرايي عينيت

 و قدس و علم جوهر جوهرش كه روحي -   اوست روح واقعيت انساني اصيل واقعيت نيست، بدني واقعيت

 عملي توحيد زيربناي و پايه اينكه بر عالوه نظري اصطالح به توحيد كه فهمد مي خوبي به -  است پاكي

 خدا سوي به  حقيقت به را انسان است، نفساني كمال باالترين بلكه است، نفساني كمال  بذاته خود است

 انسانيت ).10/فاطر) (» يرفعه الصالح العمل و  الطيب الكلم يصعد اليه «. (بخشد مي كمال او به و برد مي باال

 و ترين اصلي بلكه تنيس جدا انسان از انسان، شناخت كه زيرا است، خداوند شناخت گرو در انسان

   وجود بخش ترين گرامي
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 كه -  انسانيت كند، پيدا شناخت هستي اصل و مبدا و هستي نظام و هستي به اندازه هر  به انسان. اوست

 نظر از خصوصا اسالم، نظر از .است يافته  تحقق او در -  است شناختن و معرفت و علم جوهرش از نيمي

 عملي آثار از نظر قطع الهي معارف درك كه نيست ترديدي و كش كوچكترين جاي شيعه، مذهب معارف

 توحيد: بپردازيم عملي توحيد به اكنون .است انسانيت غايت و هدف خود معارف، آن بر  مترتب اجتماعي و

 بعدا. شدن يگانه حق پرستش جهت در ديگر، عبارت به پرستي، يگانه يعني عبادت در توحيد يا عملي

 مراسم انجام عبادت، مراتب ترين روشن. دارد درجات و مراتب اسالم، نظر از عبادت كه گفت خواهيم

 حوزه از و توحيد  اهل جرگه از كلي خروج مستلزم شود واقع خدا غير براي اگر كه است تنزيه و تقديس

 آل ايده كردن، اتخاذ جهت نوع هر نيست، مرتبه اين به منحصر پرستش اسالم نظر از ولي .است اسالم

 ايده و حركت جهت را خود نفساني هواهاي  كه كسي آن. است پرستش دادن، قرار معنوي قبله و نگرفت

 آيا )43/فرقان(» هواه الهه اتخذ من ارايت «:است كرده پرستش را آنها بدهد قرار خود معنوي قبله و آن

 فرمان و مرا كه كس آن است؟  داده قرار خويش معبود و خدا را خود نفس هواي كه را كس آن ديدي

   فرمان او اطاعت به خدا كه را ديگر شخص
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 رهبانهم و احبارهم اتخذوا «:است كرده عبادت را او باشد محض تسليم آن برابر در و كند اطاعت نداده،

  خويش خداي خدا، جاي به را خود زاهدان و خود ديني عالمان همانا ).31/توبه(» اهللا دون من اربابا

 بعضي انسانها ما از بعضي همانا ).64/آل عمران(» اهللا دون من اربابا بعضا بعضنا خذاليت و «...اند ساخته

 عبادت در توحيد يا عملي توحيد بنابراين، .ندهيم قرار خويش بر حاكم و مطاع و خويش خداي را ديگر

 و قبله و جهت و مطاع هر طرد و دادن قرار آل ايده و حركت جهت و روح قبله و مطاع را خدا تنها يعني

 براي كردن، خدمت خدا براي كردن، قيام خدا براي شدن، راست و شدن خم خدا براي يعني ديگر، آل ايده

 و حنيفا االرض و السموات فطر للذي وجهي وجهت «:گفت ابراهيم  آنچنانكه مردن، خدا براي زيستن، خدا

 و له شريك ال العالمين رب هللا تيمما و محياي و نسكي و صلواتي ان «)...79/انعام( المشركين من انا ما

   )162و163/انعام(» المسلمين اول انا و امرت بذلك
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 سفلي و علوي جهان همه كننده  ابداع كه كردم حقيقتي سوي به حقگرايانه را خود قلب چهره و دل روي

 جهانهاست ارپروردگ خداوند، براي مردنم و زيستنم عبادتم، نمازم، همانا... نيستم مشركان جزء هرگز است،

 توحيد اين .  هستم حق به شدگان تسليم اولين من و ام شده داده فرمان اين به نيست شريكي را او

. است عملي توحيد بر ناظر چيزي هر از بيش " اهللا اال اله ال «"طيبه كلمه. اوست عملي توحيد ابراهيمي،

   .نيست  پرستش شايسته خدا جز يعني

   يگانگي به رسيدن و انسان
 و تكاملي و انساني جهت  يك در و رواني نظام يك در انسان وجودي واقعيت رسيدن يگانگي به سالهم

 متقابال و تكاملي، هماهنگ اجتماعي نظام يك در  يكپارچگي و يگانگي به انسان جامعه رسيدن همچنين

  بخشهاي به او وجودي واقعيت شدن قطعه قطعه و مختلف قطبهاي به انسان  فردي شخصيت تجزيه مساله

 مسائلي ناهماهنگ، و متناقض و متضاد  طبقات و گروهها به و ها"من"به انسان جامعه تجزيه و ناهماهنگ

 و رواني جنبه از انسان شخصيت كه كرد بايد چه. اند داشته  معطوف خود به را ها انديشه همواره كه هستند

 گونه سه اينجا در برسد؟) توحيد (وحدت و يگانگي به تكاملي و انساني جهت يك در  اجتماعي نظر از

    رئاليستي آليستي، ايده ماترياليستي، :است نظريه

   ماترياليستي نظريه الف
 فرد آنچه است مدعي نيست،  قائل اصالتي گونه هيچ روان براي و انديشد مي ماده به تنها كه نظريه اين

   از را انسان جامعه و رواني جنبه از را انسان
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 اشياء اختصاصي تعلق آورد، درمي ناهماهنگ قطبهاي صورت به و كند مي متالشي و تجزيه ياجتماع نظر

 و فردي نظر از را انسان انسان، به خود اختصاصي تعلق با كه هستند اشياء اين،. است) مالكيت (انسان به

 فجر در. است)   اجتماعي بالطبع("ژنريك"موجودي انسان. كنند مي قطعه قطعه اجتماعي نظر از و رواني

 حس را"من"يعني نداشت، وجود"من"زيست، مي"ما"صورت به و اجتماعي صورت به انسان تاريخ،

 شناخت، مي را خويش جمعي وجود شناخت، نمي را خود فردي وجود كرد، مي حس را "ما"كرد، نمي

 وجدان وجدانش خود، براي نه  زيست مي جمع براي جمع، احساس احساسش و بود جمع درد دردش

 و جمعي روح با جهت همين به و داشت اشتراكي زندگي تاريخ، آغاز در انسان. فردي وجدان نه بود جمعي

 جنگل و دريا از توانست مي اندازه همان كس هر گذشت، مي شكار با اش زندگي. زيست مي  جمعي احساس

 را زراعت بشر تا نداشت، وجود اضافي توليد شد، مي خودش زندگي مايحتاج رفع كه كند روزي تحصيل

 ديگر گروهي نكردن كار و خوردن و گروهي كردن كار امكان نتيجه در و اضافي توليد امكان و كرد كشف

 تعلق ديگر تعبير به و اختصاصي مالكيت اصل. گشت مالكيت اصل به منجر امر همين و شد پيدا

 گروه به - گاوآهن قبيل از دتولي ابزار و زمين و آب قبيل از توليد منابع يعني -  ثروت و مال اختصاصي

 برخوردار نيم :كرد نيم دو به زيست مي"واحد"صورت به كه را جامعه و كرد متالشي را جمعي روح خاص،

 ها"من"صورت به زيست، مي"ما"صورت به كه جامعه. زحمتكش و ده بهره و محروم نيم و كش بهره و

 را خود و بود اجتماعي خود كه اش واقعي خود با خود درون از  مالكيت پيدايش واسطه به انسان و درآمد

  احساس"انسان"را خود اينكه جاي به و شد بيگانه كرد، مي احساس ديگر  انسانهاي عين

   .گرفت كاستي و شد بيگانه خود با و كرد احساس"مالك"كند،
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 به هم و وانير سالمت و اخالقي  يگانگي به ديگر بار انسان كه است تعلق اين و قيد اين بريدن با تنها

 مالكيتها .يگانگيهاست اين سوي به تاريخ جبري حركت.  گردد مي باز اجتماعي سالمت و اجتماعي يگانگي

 است هايي كنگره همان مانند است، كرده تفرقه  به تبديل را او جمع و كثرت به تبديل را انساني وحدت كه

 و كند مي قسمت قسمت و تقسيم را آفتاب منبسط و واحد نور كه آورده خويش  زيباي مثل در مولوي كه

 از كثرت ظهور يعني عرفاني،  حقيقت يك به است ناظر مولوي سخن البته. گردد مي ها سايه پيدايش منشا

 شمرده ماركسيسم نظريه اين براي تمثيلي تاويل، و تحريف يك با ولي وحدت، به كثرت بازگشت و وحدت

   همه سر آن بديم پا بي و سر بي         همه گوهر يك و بوديم منبسط .شود مي

   آب همچو صافي و بوديم گره بي         آفتاب همچون بوديم گهر يك

   كنگره هاي سايه چون عدد شد         سره نور آن آمد صورت به چون

   فريق اين ميان از فرق رود تا         منجنيق از كنيد ويران كنگره

   آليستي ايده نظريه ب
 اساس و اصل را آن و انديشد مي  خودش نفس با انسان رابطه و انسان ندرو و روان به تنها نظريه اين

 عامل است، كثرت موجب و وحدت مانع اضافه و تعلق  كه است درست گويد مي نظريه اين. شمارد مي

 اما كشاند، مي گروهي تجزيه به را جامعه و رواني تفرقه به را فرد است، جمع  شدن متالشي و تفرقه

 مضاف"تجزيه و تفرقه سبب"مضاف"نه است"مضاف"تجزيه و تفرقه سبب"هالي مضاف"همواره

 -  تعلق و اضافه"مضاف"دست به. "اليه مضاف"نه شود مي قطعه قطعه"اليه مضاف"دست به"مضاف"."اليه

 نيست، انسان جامعه تجزيه و روان شدن قطعه قطعه  سبب انسان به -  غيره و مقام و پست زن، مال، اشياء

   و اضافه بلكه
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 او انسان"مالكيت ".است انسان بيگانگيهاي و ها تجزيه و ها تفرقه سبب اشياء به انسان قلبي و يدرون تعلق

. است ساخته جدا اش جامعه و خودش از را او انسان"مملوكيت"بلكه نكرده، جدا اش جامعه و خودش از را

 مقام و پست"،"من نز "من مال"كند، مي تجزيه اجتماعي نظر از و اخالقي نظر از را"من"آنچه

  به"به تبديل"من"اينكه براي. است"مقام من و پست من"و " زن من"و"مال من"بلكه نيست،"من

 قيد از را انسان. شود بريده بايد اشياء  به انسان تعلق ندارد، ضرورت انسان به اشياء تعلق قطع بشود،"ما

 بدهيد،  معنوي آزادي انسان به. انسان قيد از را اشياء نه گردد باز اش انساني  واقعيت به تا سازيد رها اشياء

 وحدت و اشتراكيت و آزادي و رهايي  شخص به است؟ ساخته اثري چه اشياء ساختن رها و كردن آزاد از

 مخصوصا پرورشي و آموزشي عوامل نوع از انسان اجتماعي و اخالقي توحيد عامل. "ء شي"به نه بدهيد

 نه اوست توحيد  عامل انسان دروني تكامل. اقتصادي عوامل نوع از نه است معنوي پرورش و آموزش

 حيوان اول انسان،. گرفت را"ماده"او از اينكه نه و داد"معني"او به بايد انسان يگانگي براي. بروني كاستي

 صحيح عوامل تاثير تحت و ايمان پرتو در انسان. باالكتساب انسان و است بالطبع حيوان انسان،  دوم است

 عوامل تحت انسان كه مادام. يابد مي باز دارد، بالفطره و بالقوه كه را خويش انسانيت پرورشي، و يآموزش

 امكان است، بالطبع  حيوان همان نيامده، در انسان صورت به و نيافته باز را خويش معنويت معنوي، مؤثر

   .نيست كار در جانها و روحها يگانگي

   باد روح از اتحاد اين مجو تو           اتحاد ندارد حيواني جان

 گر   گران آن نگردد اين، بار كشد ور         آن سير نگردد نان، اين خورد
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   آن برگ بيند چون ميرد حسد از           آن مرگ از كند شادي اين بلكه

   خداست شيران جانهاي متحد         جداست هم از سگان و گرگان جان

   يكي جان يكنل معدود جسمشان           يكي ايمان ليك معدود مؤمنان

   است ديگر جاني و عقل را آدمي         است خر و گاو در كه جان و فهم غير

   آن غير صورت به باشد يكي هر           مكان در آري حاضر از چراغ ده

   شكي بي آري روي نورش به چون           يكي هر نور كرد نتوان فرق

   الرسل آحاد بين نفرق ال           قل القرآن من المعني اطلب

   بفشري چون شود يك نمايد صد         بشمري) 1 (آبي صد و سيب صد وت گر

   نيست افراد و تجزيه معاني در           نيست اعداد و قسمت معاني در

 با متفرق، آن، تفرقه با و شود  جمع انسان آن، جمع با كه دانستن انسان جمع و تفرقه عامل در را ماده

 طفيلي و تابع را او اجتماعي و اخالقي شخصيت و يك ،آن  شدن يك با و شود تقسيم انسان آن، تقسيم

 عقل نيروي و انسان اصالت به نداشتن ايمان و انسان نشناختن از ناشي دانستن، توليدي و اقتصادي وضع

   امانيستي ضد نظريه يك و اوست اراده و

  :پاورقي

 .1   .گالبي يعني آبي

 ٤٨



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

 شود، اجرا ثروت و مال مورد در. فرضا است ناممكن امري انسان به اشياء اختصاصي تعلق قطع بعالوه .است

 به و كرد مطرح را اشتراكيت زمينه آن در توان مي آيا ؟ كرد توان مي چه خانواده و فرزند و زن مورد در

 مورد در را شخصي ماليكت سالهاست كه كشورهايي چرا است، ممكن اگر شد؟  قائل جنسي كمونيسم

 نيز خانوادگي فطري اختصاصي  نظام فرضا اند؟ چسبيده خانواده اختصاصي نظام به اند، كرده الغاء ثروت

 يكسان طور به نيز را اينها توان مي آيا كرد؟ توان مي چه را افتخارها شهرتها، مقامها، پستها، شود، اشتراكي

 چه را آنان هوشي و رواني استعدادهاي همچنين افراد خاص بدني و جسماني استعدادهاي كرد؟  تقسيم

   .نيست كردني برابر و جداشدني و است فرد هر وجود الينفك جزء تعلقات اين كرد؟ توان مي

   رئاليستي نظريه ج
 اصلي عامل و كند مي تجزيه و تقسيم اجتماعي و فردي نظر از را انسان آنچه كه است معتقد نظريه اين

 ناشي انسان اسارت. انسان هب اشياء تعلق نه است اشياء به انسان تعلق است، انسان تكثير و تفرقه

 ايدئولوژي ايمان، انديشه، انقالب تربيت، و تعليم عامل براي رو اين از. "مالكيتش"نه و اوست"مملوكيت"از

 روح نيست، محض ماده همچنانكه انسان كه است معتقد ولي  است قائل را اول نقش معنوي آزادي و

 همان در. دارند  متقابل تاثير يكديگر در روان و مجس. يكديگرند با توام معاد، و معاش .نيست هم محض

 با بايد كرد، مبارزه پرستي حق و عبادت در توحيد پرتو در تفرقه رواني و روحي عوامل با بايد كه حال

 شدت به ها"گرفتن رب"را خدا غير طاغوتها، اختناقها، ظلمها، محروميتها، عدالتيها، بي تبعيض، عوامل

 .جنگيد
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 خود"رب"را ديگر بعضي انسانها ما از بعضي ).64  /عمران آل (» اهللا دون من اربابا بعضا بعضنا اليتخذ و «

 هاي رابطه  گونه آن بياييد. نشويم جزيهت بنده و ارباب به و ندهيم قرار - خداست  همه رب آنكه حال و -

 در اسالمي خالفت آشفتگي از پس .كنيم قطع شود مي تبعيضها گونه اين به منجر كه را غلط اجتماعي

 علي به بيعت براي مردم عثمان، شدن كشته و مردم شورش و  جاهلي طبقاتي نظام برقراري و عثمان زمان

 اما داشت،  كراهت خالفت قبول از شخصا چه اگر. پذيرفت ناگزير علي. آوردند هجوم )السالم عليه(

 را خود  شرعي مسؤوليت و شخصي كراهت) السالم عليه (علي. كرد پذيرش به وادار را او شرعي مسؤوليت

 اليقاروا ان العلماء  علي اهللا اخذ ما و الناصر بوجود الحجة قيام و الحاضر حضور ال لو «:كند مي بيان طور اين

  )1(.» اولها بكاس اخرها لسقيت و غاربها علي حبلها اللقيت مظلوم سغب ال و ظالم كظة علي

 كه نبود اگر و شد، حجت اتمام  من بر مردم، نصرت اعالم با كه نبود اگر و نبود، مردم آمدن گرد اگر

 بس از كه پرخور گروهي :شوند مي تقسيم گروه دو به مردم  كه آنجا كه گرفته پيمان دانايان از خداوند

 روي را  خالفت مركب افسار من نبود اينها اگر محروم، و گرسنه گروهي و اند كرده " ترش"اند خورده

   .نداشتم كارش به كاري و كردم مي رهايش و انداختم مي اش شانه

  :پاورقي

   ).4 خطبه (شقشقيه خطبه البالغه، نهج. 1
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 قرار خود برنامه راس در و  همت وجهه را ركا دو مسؤوليت شدن دار عهده از پس علي كه دانيم مي همه

 و است، البالغه نهج اش نمونه كه الهي معارف بيان و مردم  اخالق و روحيه اصالح و اندرز و پند يكي :داد

 همچنانكه ، نكرد قناعت معنوي آزادسازي و درون اصالح به تنها علي. اجتماعي تبعيضات با مبارزه ديگر

 اين .اسالم برنامه است اين آري. زد اصالح  به دست جبهه دو در ندانست، كافي را اجتماعي اصالحات تنها

 در انسانها اجتماعي و فردي يگانگي  راه در تربيت و تعليم برنامه و دعوت منطق دستي در اسالم كه بود

 طبقات ريختن درهم و انساني نامتعادل روابط قطع براي تيغ ديگر دستي در و داشت خداپرستي جهت

 محروم، بي جامعه تبعيض، بي جامعه يعني اسالمي طبقه بي جامعه .طاغوتها شكستن  درهم و تماعياج

. است عدالتي بي و ظلم نوعي خود كه تفاوت بي  جامعه نه ظلم، بي جامعه عادله، جامعه طاغوت، بي جامعه

 به  كه فاوتهاستت اين و هست تفاوت جهان تكويني نظام در همچنانكه تفاوت، و تبعيض ميان است فرق

 ضد مدينه اسالمي فاضله مدينه.   نيست تبعيض اما است، بخشيده تكامل و پيشروي تنوع، زيبايي، جهان

 منفي، تساوي نه اما برادريهاست، و برابريها و تساويها جامعه  اسالمي جامعه. تفاوت ضد نه است تبعيض

 اكتسابي امتيازات سلب و افراد طبيعي يازاتامت نياوردن حساب به يعني منفي تساوي. مثبت تساوي  بلكه

 فرد هر مكتسبات تعلق و عموم براي مساوي امكانات ايجاد  يعني مثبت تساوي برابري، برقراري براي آنها

 اند آورده داستانها در كه است اي تساوي قبيل از منفي تساوي .ظالمانه و موهوم امتيازات  سلب و خودش به

 پذيرايي  مهمان عنوان به گذشتند مي آنجا از كه عابراني از و كرد مي ندگيز كوهستاني در جباري كه

   روي بايد مهمان خواب، هنگام. نمود مي
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 از مهمان  اندام اتفاقا اگر. خوابانيدند مي تختخواب روي را مهمان ميزبان، غالمان .بخوابد معيني تختخواب

 اگر نگونبخت مهمان حال به واي اما ، بخوابد كه شد مي داده اجازه تر، بلند نه و بود تر كوتاه نه تخت

  كوتاه اگر و كردند مي مساوي اره با سر يا پا طرف از بود، بلندتر اندامش اگر. نبود مساوي تخت با اندامش

 از مثبت تساوي اما .بود معلوم كارش  پايان حال هر به و شود برابر تا كشيدند مي طرف دو از آنقدر بود، تر

 صورت در كند، مي نگاه چشم يك با شاگردان  همه به كه است دلسوز مهربان معلم يك ظرين بي نوع

 كه دهد مي را نمره همان كس هر به جوابها در اختالف صورت در و دهد مي مساوي نمره جوابها تساوي

 تز .منفي تساوي جامعه نه و تبعيضي جامعه نه است طبيعي جامعه اسالمي جامعه .دارد استحقاق

 انسانها رابطه كه است اي جامعه تبعيضي جامعه .است"كار قدر به استحقاق و استعداد قدر به كار"الماس

 افراد زحمت و كار حساب به افرادي زندگي و جبري كشي بهره يعني است، استثمار و استعباد براساس

 ديگر فرد بحسا به فرد يك زندگي و كشي بهره هرگونه كه است اي جامعه طبيعي جامعه ولي. ديگر

 خود استعدادات و امكانات حدود در و آزادانه همه است،"متقابل تسخير"رابطه انسانها رابطه است، محكوم

 اينكه حكم  به است بديهي. حكمفرماست طرفيني استخدام يعني يكديگرند، رام و مسخر  همه و كوشند مي

 بيشتر دارد، بيشتري استعداد و روني  كه آن حكمفرماست، افراد ميان طبيعي اختالف و طبيعي تفاوت

 بيشتر را علم جويندگان دارد، بيشتري علمي استعداد كه فردي مثال .كند مي جذب خود سوي به را نيروها

 ديگران ، دارد بيشتري فني استعداد كه آن و سازد مي خود مسخر بيشتر و كند مي جذب خود  سوي به

 است اين. شوند مي او رام و مسخر بيشتر و كنند مي حركت او ابتكار و فكر جهت در و او زيردست در اجبارا

   و  رب"اينكه عين در مجيد قرآن كه

 ٥٣
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 تكويني نظر از استعدادها مختلف  درجات و طبيعي تفاوت واقعيت به كند، مي نفي جامعه در را» مربوبي

 يقسمون اهم «:فرمايد مي 32 آيه زخرف سوره در .كند مي تاييد را"طرفيني تسخير رابطه"و دارد اعتراف

 ليتخذ درجات بعض فوق بعضهم رفعنا و الدنيا الحيوش في معيشتهم بينهم قسمنا نحن ربك، رحمة

 تقسيم) را نبوت (را پروردگار رحمت آنها آيا .» يجمعون مما خير ربك رحمة و سخريا «» بعضا بعضهم

 روزي) نه؟ نخواهند، كس هر به و بخشند نبوت خلعت بخواهند، كس هر به كه آنهاست با آيا (كنند؟ مي

 استعدادها نظر از بعضي بر را بعضي كه ترتيب  اين به ايم، كرده قسمت ميانشان ما نيز را معيشت و مادي

 آنچه از) نبوت (پروردگارت رحمت و. دهند قرار خويش مسخر را ديگر بعضي بعضي، تا ايم بخشيده مزيت

 مزايا اختالف كه است اين شود مي استنباط كريمه آيه اين زا نكته يك .است بهتر آورند مي گرد اينها

. يعيت از نظر طبي مزي و گروه بيعي طبيايگروه صاحب مزا: ستندي مردم دو گروه نيعنيست، يكطرفه ني

 ياگر آنچنان م. بودند» ر شدهيتسخ«گريو گروه د» ر كنندهيتسخ«ك طبقه به طور مطلقين بود، ياگر چن

ت ي مزي را بر برخيبرخ. »ايتخذوهم سخريو رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ل« :ر شودين تعبيد چنيبابود، 

ش قرار يت ندارند مسخّر خويت دارند، آنان را كه مزيت دارند، آنان را كه مزيم تا آنان كه مزيديبخش

  :ن استير ايبلكه تعب» .دهند

 ٥٤
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  .ايتخذوهم سخريو رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ل

  .ش قرار دهنديمسخر خو را ي، بعضيم تا بعضيديشت بخيز مي را بر بعضيبعض

ا يگر، مزايبه عبارت د.  دهنديش قرار ميخوكر را مسخّر يكديبهره مندند و همه  يياي همه از مزايعني

نجا به ين كلمه در ايا.  شوديا مربوط مينكته دوم به كلمه سخر.  استينير هم طرفي است و تسخينيطرف

 سين كسر با كلمه اين قرآن از ديگر آيهدر دو .  كه گفته شد استيمعنن ين است و به هميضم س

 آنها  نارواي رفتار و است جهنم اهل به خطاب كه مؤمنون سوره از 110  آيه در يكي :است آمده) سخريا(

 منهم كنتم و... سخريا فاتخذتموهم.  ..عبادي من فريق كان انه «":كه شود مي كوبشان سر ايمان اهل با

 رجاال نري ال لنا ما «":كه است جهنم اهل خود زبان از كه"ص"مباركه سوره از 63 آيه ديگر و"ونتضحك

 من كه آنجا تا هم و دهد مي نشان قرائن هم االبصار عنهم زاغت ام سخريا اتخذناهم االشرار من نعدهم كنا

 مفسرين اتفاق )الميزان صافي، البيان، روح بيضاوي، امام، تفسير كشاف، البيان،  مجمع (ام ديده را تفاسير

 البيان مجمع تنها. است"استهزاء مورد"معني به  است آمده سين كسر به آيه دو آن در كه"سخريا"كه است

 بعضي. است"شده گرفته بندگي به"مقصود اند گفته بعضي كه كرده نقل اعتنا قابل غير  قول يك عنوان به

 به سين ضم با و"استهزاء مورد"معني  به سين كسر با"سخريا"هميشه كه اند گفته مطلق طور به

 در كلمه دو اين دارد؟ مفهومي و معني چه"مسخر"و"تسخير"كلمه ببينيم اكنون .است"مسخر"معني

 خورشيد، ماه، كردن مسخر از قرآن در. دارد را"شده رام"و"كردن رام"مفهوم و است آمده مكرر كريم قرآن

   در چه هر ،)سليمان براي (باد ،)پيغمبر اودد براي (ها كوه نهرها، دريا، روز، شب،

 ٥٥
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 اين مقصود موارد اين همه در كه است  بديهي. است شده ياد) انسان براي (است زمين در چه هر و آسمان

 اين در. هستند انسان برداري بهره و استفاده مورد و انسان رام كه اند شده آفريده طوري امور اين كه است

 مورد آيه در ولي. اشياء  براي انسان بودن رام از نه است انسان براي اشياء ودنب رام از سخن همه آيات،

 مفهوم در .است  طرفيني صورت به انسان براي انسان بودن مسخر و بودن رام از سخن نظر،

 مسخر متعلم مراد، مسخر مريد معشوق، مسخر  عاشق مثال است، نيامده اجبار و اكراه معني"تسخير"كلمه

 هوشمندانه اسالمي حكماي لهذا. نيستند مجبور ولي اند، قهرمانان مسخر غالبا عادي دممر و معلم

 ولي هست، كردن رام اجباري هر در  البته. اند كرده تفكيك"بالجبر فاعليت"از را"بالتسخير فاعليت"اصطالح

  من ولي ،نيست شكي است اين كلمه اين مفهوم در قرآن اصطالح اينكه در .نيست اجبار كردني رام هر

 العاده فوق حقيقت يك  تفهيم براي قرآن و است قرآن خاص اصطالح اصطالح، اين كه دانم نمي اكنون

 خود به نه و جبري نه است تسخيري فاعليت نوع از طبيعي قواي فعاليت كه -  خلقت جريان در بديع

 از .است بوده رايج اصطالح ناي هم قرآن از قبل يا و است بخشيده تبلور كلمه  اصلي مفهوم به - واگذاشته

 بدون غير تكليف معني به را تسخير كه المنجد مانند لغت كتب برخي تعبير كه شود مي معلوم اينجا

 اختياري و اجتماعي رابطه مورد در تنها را لغت اين اوال  لغويين اين! نارساست چقدر اند، گرفته اجرت

 مورد در قرآن آنكه حال و اند، كرده وارد الزاما آن مفهوم در را اكراه و اجبار ثانيا و اند برده كار به انسانها

 نظر، مورد آيه .باشد كرده وارد آن مفهوم در را اكراه و اجبار الزاما آنكه بدون برده كار به تكويني رابطه

 و است"عموم براي عموم تسخيري رابطه"كه كند مي بيان اجتماعي زندگي در را انسانها تكويني رابطه

   از گفت توان مي
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 عالمه او پيروي به و معروفش تفسير در"بيضاوي ".است آيات مهمترين اسالم، اجتماعي فلسفه  بيان نظر

تخذ بعضهم يل« جملهيمعن: ندي گويه را كه مير كرده اند آي تفسيچه خوب و عال ير صافي در تفسفيض

انشان يله مين وسي قرار دهند و به ا خود مورد استفادهيازهايگر را در نيكدين است كه يا» ايبعضا سخر

ز آمده است كه يث ني در حد.ابديله كار عالم انتظام ين وسيدا شود و به ايپ) دنيگر چسبيكديبه (الفت

ن ين صورت است كه در عي به ايريرابطه تسخ. ميده ايگر آفريكديازمند ين است كه همه را نيه اي آيمعن

 يدان مسابقه آزاد خارج نميوند داده است، جامعه از صورت ميگر پيدكي انسانها را به يعي طبيازهاينكه نيا

 بودن يلهذا اجتماع.  استي بر اساس رابطه جبريوانات اجتماعي حيزندگ. يشود، بر خالف رابطه جبر

 ي حكمفرماست؛ زندگين جبري آنها قوانيبر زندگ. انه فرق دارديا موري بودن زنبور عسل يانسان با اجتماع

 اجتماعي كه حال همان در انسان. ندارد وجود رفتن پايين و رفتن باال امكان نيست، مسابقه نميداآنها 

. تكامل و پيشروي براي است اي مسابقه ميدان انسان اجتماع .است برخوردار آزادي و حريت نوعي از است،

 .است انساني  دهاياستعدا شكفتن مانع كند، مي محدود تكامل مسير در را فردي آزادي كه  بندهايي و قيد

 مرغ شده، بريده اش بيروني تعلقات تنها و نرسيده آزادي به درون از چون ماترياليستي نظريه مدل انسان

 اما و. نيست پرواز به قادر بودن پر و بال بي اثر در ولي شده برداشته او از بند و قيد كه است پري و بال بي

 به پايش كه است پري و بال با مرغ بسته، بيرون از و است آزاد درون از آليستي ايده نظريه مدل انسان

 وسيله هم كه است پري و بال با مرغ رئاليستي نظريه  مدل انسان ولي. است شده بسته سنگيني جسم

   و دارد پرواز
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 عملي توحيد كه شد روشن گفتيم آنچه مجموع از .است شده برگرفته پاهايش از سنگين قيدوبندهايهم 

 يگانه جهت در فرد شدن يگانه از است عبارت -  اجتماعي عملي توحيد و فردي عملي حيدتو از اعم -

 يگانه و غيره، و  پرستي جاه پرستي، پول هواپرستي، قبيل از قلبي پرستش هرگونه نفي و خدا  پرستي

 به تا جامعه و فرد. عدالتيها بي و تبعيضها و طاغوتها نفي طريق از حق پرستي يگانه جهت در جامعه شدن

  سوره در كريم قرآن. رسد نمي يگانگي به پرستي حق پرتو در جز و گردد نمي  نائل سعادت به نرسد يگانگي

 متقابال و شرك نظام در را او جهتي بي و او سرگرداني و انسان شخصيت تشتت و تفرق 29 آيه زمر مباركه

 چنين توحيدي نظام در را او نشد واقع تكامل مسير در و شدن جهت يك و رسيدن وحدت به و يگانگي

 خدا .» مثال  يستويان هل لرجل سلما رجال و متشاكسون شركاء فيه رجال مثال اهللا ضرب «:كند مي بيان

 را او بدخويي و خشونت با كدام هر  كه (است ناسازگار بدخوي فرد چند بنده كه مردي مثل آرود، مي مثلي

 در انسان يكديگرند؟ مانند دو اين آيا. است فرد يك سليمت  كه ديگر مردي و) دهند مي فرمان سويي به

 را او لحظه هر موجها دريا، بر است  خسي شود، مي كشيده قطبي جانب به و سويي به لحظه هر شرك نظام

 در است، راهنمايي هاي دستگاه به مجهز كشتي يك مانند توحيدي  نظام در اما برند، مي خود با جهتي در

   .خيرخواه مقامي فرمان تحت ماهنگه و منظم  حركت يك
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   شرك درجات و مراتب
 با توحيد مراتب مقايسه از كه دارد مراتبي خود نوبه به نيز شرك دارد درجات و مراتب توحيد همچنانكه

 تاريخ .را شرك هم و شناخت توان مي بهتر را توحيد هم ،"باضدادها االشياء تعرف"حكم به شرك مراتب

 شركها انواع اند، كرده مي دعوت آن  به تاريخ فجر از الهي پيامبران كه توحيدي رابرب در كه دهد مي نشان

   .است داشته وجود نيز

   ذاتي شرك .الف
 جهان اند، بوده قائل يكديگر از مستقل  ازلي قديم اصل چند يا) تثليث (سه يا) ثنويت (دو به ملل از بعضي

 هر آيا است؟ بوده چه ها انديشه گونه اين ريشه. اند دانسته مي كانوني چند و قطبي چند و هاي پايه چند را

 دو به مردمي كه آنگاه مثال است؟ بوده مردم  آن اجتماعي وضع نمايشگر و انعكاس ها انديشه اين از يك

   اصلي محور دو و ازلي و قديم اصل
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 كه آنگاه و است شده مي متقسي مختلف  قطب دو به شان جامعه كه بوده رو آن از اند، بوده قائل جهان براي

 نظام همواره يعني است؟ بوده تثليثي نظام شان اجتماعي نظام اند، بوده معتقد خدا سه و اصل سه به

 توحيدي اعتقاد  كه آنگاه قهرا و است يافته مي انعكاس مردم مغز در اعتقادي اصل يك صورت  به اجتماعي

 يك به اجتماعي نظام كه بوده هنگامي است، دهش مطرح توحيدي پيامبران وسيله به جهان اصلي يك و

 بحث  آن درباره گذشته در ما كه شود مي منشعب فلسفي اي نظريه از نظريه اين است؟ گراييده قطبي

 فلسفه و قانون و علم قبيل از جامعه  معنوي نهادهاي و انسان فكري و روحي هاي جنبه اينكه آن و ايم كرده

 گذشته در. ندارند اصالتي خود از و اوست -  اقتصادي باالخص - اجتماعي  تنظاما از تابعي هنر و مذهب و

 و اصالت انسانيت براي باالخره و ايدئولوژي براي انديشه، و فكر براي چون و ايم داده پاسخ نظريه اين  به

 البته .دانيم مي اساس بي توحيد، و شكر رابراي اي شناسانه جامعه  نظريات اينچنين هستيم، قائل استقالل

 مذهبي و اعتقادي نظام يك گاهي اينكه  آن و شود اشتباه نبايد مساله اين با كه هست ديگر مساله اينجا

 قريش مشركان پرستي بت خاص نظام همچنانكه شود، مي واقع اجتماعي  نظام يك در استفاده سوء وسيله

 بن وليد و ابوجهلها و ابوسفيانها قبل زا رباخوارن گروه ولي بود، عرب رباخواران منافع حفظ براي  اي وسيله

 دفاع آنها از موجود اجتماعي نظام حفظ براي فقط و نداشتند بتها آن به اعتقادي كوچكترين ها مغيره

 ضد و استثماري ضد توحيدي نظام كه گرفت خود به جدي صورت آنگاه عمال دفاعها  اين. كردند مي

 معتقدات  قداست و حرمت ديدند، مي را خود نابودي يشترب كه پرستان بت. كرد طلوع  اسالم رباخواري

   اين و مساله اين به قرآن آيات در. كردند بهانه را عامه
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 از غير مساله اين دانيم مي  چنانكه ولي موسي، و فرعون داستان در مخصوصا است، شده اشاره فراوان  نكته

 فكري نظام هر و است اعتقادي و فكري نظام بناي زير اقتصادي نظم كلي طور به كه است مساله آن

 نفي را آن شدت به انبياء مكتب آنچه .است اجتماعي و اقتصادي نظام  جبري العمل عكس واعتقادي

 به خواستها آن خود كه است اجتماعي خواستهاي يافته تبلور الزاما  فكري مكتب هر كه است اين كند مي

 است، ماترياليستي  اي نظريه صددرصد كه نظريه ابراينبن. باشند مي اقتصادي شرايط زاييده خود نوبه

 زمان اقتصادي نيازهاي مولود و اجتماعي خواستهاي  يافته تبلور خود نوبه به نيز انبياء توحيدي مكتب

  بايست مي كه است شده اجتماعي خواستهاي سلسله يك منشا توليد ابزار رشد  يعني است، بوده خودشان

 و اجتماعي نياز اين مبعوثان  واقع در و پيشقراوالن انبياء. شوند توجيه يديتوح انديشه يك صورت به

 جمله آن از و انديشه و عقيده و فكر يك داشتن اقتصادي  بناي زير معني است اين و باشند مي اقتصادي

 اساسي وجودي بعد يك را فطرت و است فطرت به قائل انسان براي اينكه حكم به قرآن .توحيد انديشه

 را انبياء توحيدي دعوت خواستهاست، و ها انديشه سلسله يك منشا خود نوبه به كه شمارد مي سانان

 قائل بشر عمومي توحيدي فطرت جز بنايي زير توحيد، براي و داند مي فطري نياز اين به پاسخوگويي

 يك و فكر يك جبري عامل را طبقاتي شرايط است، قائل فطرت انسان براي اينكه حكم به  قرآن. نيست

 جبرا  كسي هر نباشد، كار در فطرتي و باشند داشته زيربنايي جنبه طبقاتي شرايط اگر و. شمارد نمي عقيده

 اين در. دارد اقتضا او طبقاتي  پايگاه كه شود مي متمايل سو آن به تمايالتش عقربه و اش انديشه شاهين

 و تحسين شايسته فرعونها ضد نه و اند المتم مستحق فرعونها نه نيست، كار در انتخابي و اختيار صورت،

   سزاوار يا و مالمت مستحق آنگاه انسان زيرا ستايش،
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 سياهپوست سياهي مثل باشد هست آنكه جز نتواند اگر اما -  باشد  هست آنچه غير بتواند كه است تحسين

 به محكوم انسان  كه دانيم مي ولي. ستايش شايسته نه و است مالمت مستحق نه - سفيدپوست  سفيدي و

 در شده بزرگ موساي همچنانكه كند، شورش خود طبقاتي منافع ضد بر تواند مي نيست، طبقاتي انديشه

 براينكه عالوه روبنا و زيربنا مساله كه است اين بر دليل خود اين .بود اي شورشي چنين فرعوني تنعم

 و مادي وضع كه نيست معني اين به اين تهالب .نيست بيش اي خرافه كند، مي سلب او از را انسان  انسانيت

 زيربنا  نفي معني به بلكه مؤثرند، غير يكديگر در و بيگانه يكديگر از ندارند، تاثير يكديگر در فكري وضع

 راه ان ليطغي االنسان ان «:گويد مي  كه است قرآن خود اين وگرنه است، ديگري بودن روبنا و يكي بودن

 و مال خاص نقش قرآن .گردد مي طاغي بيند مي متمكن و نياز بي را خود هك وقتي انسان ).1(» استغني

 وجه اين به ولي كند مي تاييد آنها حمايت در را مستضعفين  خاص نقش و پيامبران با مبارزه در را مترفين

 گروه دو تفاوت. است قائل همه در - دهد مي انسان به تذكر و دعوت شايستگي كه - را انساني فطرت كه

 گروه يك هست، گروه دو هر در فطرت حكم به دعوت، پذيرش " مقتضاي"اينكه عين در كه است اين رد

 بگذرد بايد شده  تحصيل ظالمانه امتيازات و موجود مادي منافع يعني بزرگ مانع يك از روحي نظر از

 جين":سلمان قول به و - ندارد  راه جلوي مانعي چنين ديگر گروه اما ،)مترف و مال گروه(

   نجات سبكباران("المخفون

  :پاورقي

  .7 و 6 / علق .1
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 دارند اي عالوه مقتضي نيست، فطرتشان به مثبت پاسخگويي راه جلو مانعي آنكه بر عالوه بلكه - ) يافتند

 پيامبران پيروان اكثريت كه است اين .رسند مي بهتري وضع به سختي زندگاني وضع از اينكه آن

  پايگاه و طبقه عليه را آنها و آورده دست به حامياني ديگر گروه ميان از پيامبران همواره ولي اند مستضعفان

 يك حكومت اثر در انبياء  دشمنان صف به مستضعفان از گروهي همچنانكه اند، شورانيده شان طبقاتي

 نظام از ار ابوسفيانها و فرعونها دفاع قرآن. اند پيوسته غيره و خوني گرايشهاي و تلقينات و عادات سلسله

 -  كردند مي تحريك النبياء خاتم و موسي عليه را مردم مذهبي احساسات كه - خودشان زمان آلود شرك

 و بينديشند توانستند نمي آن جز بود آن شان طبقاتي  وضع چون اينها كه است نكرده تلقي معني اين به

  دغلبازي اينها كه است اين قرآن تلقي بلكه بود، شده متبلور عقايد آن در شان اجتماعي خواستهاي

 انكار مقام در كردند، مي  درك و شناختند مي خدادادي فطرت حكم به را حقيقت اينكه عين در و كردند مي

 زبان انكار يعني داند، مي"جحودي كفر"را آنها كفر قرن). 1(»انفسهم استيقنتها و بها جحدوا و «آمدند برمي

 از يكي .كند مي تلقي وجدان  حكم عليه قيام نوعي را انكارها اين ديگر، عبارت به و قلب، اقرار"عين در

 را"تاريخي ماترياليسم"ماركسيستي  انديشه قرآن اند پنداشته برخي كه است اين بزرگ اشتباهات

  به اسالم نظر از"تاريخ و جامعه"درباره كه اسالمي بيني جهان بحثهاي از ديگري بخش در ما. پذيرد مي

 تاريخ عيني واقعيتهاي با نه نظريه  اين. كرد خواهيم بحث موضوع اين درباره تفصيل به م،پردازي مي بررسي

   .دفاع  قابل علمي، نظر از نه و است منطبق

  :پاورقي

   14  /نمل .1
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 اقامه كه آنجا قرآن. است ذاتي توحيد  مقابل نقطه و است ذات در شرك مبدئي، چند به اعتقاد حال، هر به

 اقامه گروه  اين برابر در) 1("لفسدتا اهللا اال آلهة فيهما كان لو «":گويد مي و) تمانع برهان (كند مي برهان

 ذاتي شرك اسالم. است اسالم حوزه از و توحيد اهل جرگه از خروج سبب اعتقاد گونه اين. كند مي برهان

   .كند مي طرد بكلي صورت هر و شكل هر در را

   خالقيت در شرك .ب
 اما شناختند مي جهان اصل يگانه  عنوان به را او و دانستند مي مانند و مثل بي ذات را خدا ملل از برخي

 خلقت مسؤول خداوند گفتند مي مثال. شمردند مي شريك  خالقيت در او با را او مخلوقات برخي

 فاعليت و خالقيت در شرك كه شرك  گونه اين). 2 (است مخلوقات از بعضي آفريده شرور نيست،"شرور

 شرك البته. داند مي گذشت قابل غير نيز را شرك گونه اين اسالم.   است افعالي توحيد مقابل نقطه ت،اس

 بنابراين جلي، شرك نه  است خفي شرك مراتب، آن از بعضي كه دارد مراتب خود نوبه به خالقيت در

   .نيست  اسالم حوزه و توحيد اهل جرگه از كلي خروج موجب

   صفاتي شرك .ج
   هرگز مردم عامه ميان در مساله، بودن دقيق علت به فات،ص در شرك

  :پاورقي

 ناميده"تمانع"برهان كه برهان توضيح و تقرير  براي. كرديم بحث كريمه آيه اين مفاد درباره قبال. 22 / انبياء .1

  .رئاليسم روش و فلسفه اصول پنجم جلد پاورقيهاي  به شود رجوع شود مي

 نحوه در. گويند مي"شرور"اصطالح در را نامطلوب  وقايع و حوادث همه خالصه و نقصها و اعيبه كژيها، بدبختيها، .2

    است شده"الهي عدل"نام به مولف ديگر كتاب در مفصل بحثهاي خداوند  به شرور انتساب
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 اما انديشند، مي مسائل  گونه اين در كه است انديشمندان برخي مخصوص صفات در شرك. شود نمي مطرح

 نيز شرك نوع اين. اند شده شرك نوع اين دچار اسالمي  متكلمين از اشاعره. ندارند كافي تعمق و تصالحي

   .نيست اسالم حوزه از خروج موجب و است خفي شرك

   پرستش در شرك .د
 را دريا يا درخت يا خورشيد يا  ستاره يا حيوان يا فلز يا سنگ يا چوب پرستش، مرحله در ملل از برخي

 شرك، اين .شود مي يافت جهان كنار و گوشه در هم هنوز و بوده  فراوان شرك از نوع اين. اند پرستيده مي

 شرك شد گفته باال در كه شرك مراتب ساير .است عبادت در توحيد مقابل نقطه و است پرستش در شرك

  "شدن"و"بودن"نوع از و عملي شرك شرك، نوع اين اما است،  دروغين شناخت نوع از و نظري

 حوزه از خروج سبب  كه مراتبش باالترين. دارد مراتب خود نوبه به نيز عملي شرك البته .است غيندر

 كه دارد وجود خفي شرك انواع اما. شود مي  خوانده جلي شرك و شد گفته كه است همان است، اسالم

  كه است پنهان و يزر اندازه آن شركها از بعضي. كند مي مبارزه سخت آنها با عملي توحيد برنامه در اسالم

 و عليه اهللا صلي (اكرم رسول از است حديث در. است ديدن قابل زحمت به نيز قوي بسيار بينهاي ذره با

 يبغض و الجور من ء شي علي يحب  ادناه و الظلماء، الليلة في الصفا علي الذر دبيب من اخفي الشرك «:)آله

   اهللا تحبون كنتم ان اهللا قال. اهللا في البغض و الحب اال الدين هل و العدل من ء شي علي
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 شب در صاف سنگ بر مورچه رفتن از است تر مخفي) شرك يافتن راه (شرك ).1 (» اهللا يحببكم فاتبعوني

 از كمي يا و باشد راضي آن از و بدارد دوست را ظلم از كمي انسان كه است اين شرك كمترين. تاريك

 فرمايد مي خداوند خداست؟ براي داشتن دشمن و داشتن  وستد جز چيزي دين آيا. بدارد دشمن را عدل

 را شما خداوند تا كنيد پيروي) خداست جانب از كه مرا دستورات (مرا داريد مي  دوست را خدا اگر بگو

 شرك را پرستي  شخص پرستي، پول پرستي، مقام پرستي، جاه هواپرستي، هرگونه اسالم .بدارد دوست

 اسرائيل بني بر فرعون راندن فرمان جابرانه فرعون، و موسي برخورد داستان در كريم قرآن. شمارد مي

 ان علي تمنها نعمة تلك و «":گويد مي فرعون جواب در موسي زبان از. خواند مي )گرفتن بنده("تعبيد"را

 كه  گذاري مي منت من بر آنگاه و اي ساخته خود بنده را اسرائيل بني تو يعني ).2 ("» اسرائيل بني عبدت

 پرستش را فرعون نه اسرائيل  بني كه است بديهي شد؟ چنان و چنين بودم تو خانه در كه هنگامي

 در كه داشتند قرار فرعون ظالمانه و طاغوتي سيطره تحت صرفا بلكه بودند، فرعون بردگان نه و كردند مي

 آنان) 3 ( قاهرون فوقهم اان «":كه كند مي نقل را ظالمانه سيطره و غلبه اين فرعون  زبان از ديگر جاي

 قومهما و «:كند مي نقل فرعون زبان از ديگر جاي در  هم و. آنها بر قاهر و هستيم آنها فوق ما و ما زيردست

   هارون و موسي خويشاوندان  يعني)4( » عابدون لنا

  :پاورقي

  .فاتبعوني  اهللا تحبون كنتم ان قل"آيه ذيل ، ]عربي متن [ تفسيرالميزان .1 

   47  /مؤمنون .4 127  /اعراف .3 22  /عراءش. 2
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 اينكه بر است قرينه بهترين) ما براي از("لنا"كلمه كريمه  آيه اين در. هستند ما بندگان) اسرائيل بني(

 نه كردند مي پرستش را فرعون بودند، پرستش به مجبور اسرائيل بني فرضا زيرا نيست، پرستش مقصود

 بني بر) فرعون"مال"قرآن اصطالح به (فرعونيان  همه و فرعون ناحيه از كه چيزي آن را. فرعونيان همه

 بني محكوميت كه آنگاه"قاصعه"خطبه در) السالم عليه (علي .بود اجباري اطاعت بود شده تحميل اسرائيل

 كند، مي ذكر"گرفتن بنده"تعبير با دهد مي شرح را فرعون ظالمانه تسلط و فرعون چنگال در  اسرائيل

 اين به را بندگي اين آنگاه .بودند داده قرار خود عبد را آنان فراعنه » عبيدا الفراعنة اتخذتهم «:يدفرما مي

 الغلبة قهر و الهلكة ذل من بهم الحال تبرح فلم المرار جرعوهم و العذاب فساموهم «:دهد مي توضيح صورت

 به تلخ هاي جرعه دادند، قرار كنجهش تحت را آنها فراعنه"دفاع الي سبيال ال و امتناع في حيلة يجدون ال

 راهي و بردند مي بسر دشمن ظالمانه سلطه از ناشي مقهوريت در و كننده هالكت ذلت در ، نوشانيدند آنها

 اهل به الهي خالفت وعده كريمه آيه مفاد تر روشن و تر صريح همه از .نداشتند دفاع يا خودداري براي

  : فرمايد مي كه است  ايمان
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 و قبلهم من الذين استخلف كما  االرض في ليستخلفنهم الصالحات عملوا و منكم آمنوا الذين عداهللا و «

 ).1 (» شيئا بي يشركون ال يعبدونني امنا خوفهم بعد من ليبدلنهم و لهم ارتضي الذي دينهم لهم ليمكنن

 آنچنانكه دهد زمين فتخال را آنها كه اند كرده عمل شايسته و آورده ايمان كه آنان به داده نويد خداوند

 و سازد منتشر است پسنديده آنها براي خداوند كه را ديني داد، زمين خالفت ديگر كساني به آنها از پيش

 آيه اين آخر جمله ندهند قرار من شريك را چيزي و كنند عبادت مرا. نمايد امنيت به تبديل را آنها ترس

 هر اطاعت قيد از ايمان اهل شود مي برقرار الهي  فتخال و حق حكومت كه آنگاه كه است اين به ناظر كه

 اين از. سازند نمي من براي شريكي و كنند مي عبادت مرا تنها كه شده بيان صورت  اين به آزادند، جباري

 اگر و خداست اطاعت باشد خدا  براي اگر است، عبادت امري اطاعت هر قرآن نظر از كه شود مي معلوم

 اخالقي نظر از كه اجباري فرمانبرداريهاي كه است عجيب جمله اين .خداست به كشر باشد خدا غير براي

 اذا «:فرمود) ص(  اكرم رسول. شود مي شمرده عبادت اجتماعي نظر از شود نمي شمرده عبادت وجه  هيچ به

   ).2 (» دخال اهللا  دين و خوال اهللا عباد و دوال اهللا مال اتخذوا ثلثين العاص بنو بلغ

  :پاورقي

  55  /نور .1

   128 خطبه شرح البالغه، نهج بر الحديد ابي ابن شرح .2
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 ميان را خدا مال رسد، تن  سي به) اموي خالفاي اكثريت و حكم مروان جد (اميه بن عاص اوالد هرگاه

 .سازند مي مغشوش را خدا دين و دهند مي قرار خود  بنده را خدا بندگان كنند، مي دست به دست خود

 نه و خواندند مي خود پرستش به را مردم نه امويان كه است بديهي. امويان استبداد و ظلم به است اشاره

. بودند كرده تحميل مردم بر را خود جباريت و استبداد بلكه بودند، ساخته خود برده و مملوك را آنها

   .خواند " يمربوب و رب"رابطه و شرك نوعي را وضع اين خود، الهي نگري آينده با)   ص (خدا رسول

   شرك و توحيد مرز
 انديشه اي انديشه نوع  چه چيست؟ - عملي چه و نظري شرك و توحيد چه -  شرك و توحيد دقيق مرز

 عملي نوع چه و است توحيدي عمل عملي  نوع چه شركي؟ انديشه اي انديشه نوع چه و است توحيدي

 كه است اين ذاتي توحيد الزمه و) ذاتي شرك (است شرك خدا غير موجودي به اعتقاد آيا شركي؟ عمل

 ؟)وجود وحدت نوعي (باشيم نداشته اعتقاد -  او آفريده عنوان به لو و -  خدا از غير چيز هيچ  موجويت به

 او قبال در و او ثاني و ،  اوست شؤون از شاني خود خدا فعل خداست، فعل خدا مخلوق كه است بديهي

 است، مخلوق كه جهت آن از مخلوق وجود به اعتقاد. هستند او فياضيت تجليات خداوند مخلوقات. نيست

 نداشتن وجود و داشتن وجود شرك، و توحيد مرز پس. توحيد ضد نه است توحيد به اعتقاد  مكمل و متمم

 و سببيت و تاثر و تاثير در مخلوقات نقش به اعتقاد آيا .نيست او، خود مخلوق چند هر ديگر، ء شي

 مسببيت،
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 سازنده اگر شدن، ساخته از پس مصنوع كاركرد در نه دارد نقش صنعت ساختن در صنعتگر دهد، مي

 باران، آب، - جهان عوامل كه بينديشيم چنين اگر دهد، مي ادامه خود كار  به اتومبيل بميرد هم اتومبيل

 معتزله چنانكه (است نسبتي چنين داوندخ با نسبتشان -  غيره و انسان حيوان، گياه، خاك، حرارت، برق،

 در و بقا در است، خالق به نيازمند بقا و حدوث در مخلوق.   است شرك قطعا) اند داده نظري چنين احيانا

 و وابستگي، عين ارتباط،  عين تعلق، عين فيض، عين جهان. حدوث در كه است نيازمند اندازه  همان تاثير

 و ها قوه خالقيت است، خداوند سببيت و تاثير عين اشياء سببيت و ثيرتا رو اين از است،"اويي از"عين

 به اعتقاد بلكه اوست،  فاعليت بسط و خداوند خالقيت عين - انسان غير و انسان از اعم - جهان  نيروهاي

 كه است نظر اين از ناشي اعتقاد اين زيرا است، شرك است، شرك عالم كار در اشياء داشتن نقش اينكه

 نقشي موجودات اگر رو اين از و ايم، شده قائل حق ذات مقابل در استقاللي موجودات، ذات  براي هانهناآگا

 نيست اين شرك و توحيد مرز پس. است شده  داده نسبت ديگر قطبهاي به تاثيرات باشند داشته تاثير در

 به اعتقاد شرك و توحيد زمر آيا .نشويم يا بشويم قائل سببيتها و تاثيرات در نقشي خداوند غير براي كه

 موجود، يك براي طبيعت عادي قوانين مافوق قدرت به اعتقاد يعني است؟ الطبيعي مافوق تاثير و قدرت

 و معمولي حد در تاثير و  قدرت به اعتقاد اما است شرك ،)امام يا پيغمبر مثال (انسان يا فرشته از اعم

 انسان زيرا است، شرك نيز رفته دنيا از انسان ثيرتا و قدرت به اعتقاد همچنين و. نيست شرك متعارف

 درك به اعتقاد  پس اراده، نه و قدرت نه دارد شعور نه جماد طبيعي، قوانين نظر از و است جماد مرده

 خواستن چيز و او كردن ندا و خواندن و او  كردن احترام و كردن تعظيم و او به كردن سالم و مرده داشتن

    به اعتقاد همچنين و. خداست غير براي ماوراءالطبيعي نيروي به اعتقاد  مستلزم زيرا است، شرك او از
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 و بيماري شفاي در بخصوص خاك  يك داشتن تاثير به اعتقاد مساله اشياء، براي شناختهان و مرموز تاثيرات

 اءالطبيعيماور نيروي به اعتقاد مستلزم زيرا است، شرك دعا استجابت براي مخصوص مكان داشتن تاثير يا

. است  كردني لمس و كردني حس و آزمودني و شناختني است، طبيعي كه چه هر چه ،  است ء شي يك در

 به اعتقاد بلكه) اند پنداشته اشاعره  آنچنانكه (نيست شرك اشياء براي تاثيرات مطلق به اعتقاد عليهذا

 ماوراي و طبيعت :بخش دو به شود مي تقسيم هستي پس. است شرك اشياء براي الطبيعي مافوق تاثيرات

 قلمرو يا و او  مخلوق اختصاصي قلمرو طبيعت و است خداوند اختصاصي قلمرو ماوراءالطبيعه .طبيعت

 و) كردن زنده (احياء قبيل از دارد ماوراءالطبيعي  جنبه كارها سلسله يك. است مخلوقات و خدا مشترك

 معمولي  فوق كارهاي. است معمولي و عادي كارهاي باقي و اينها امثال و دادن روزي ،)ميراندن (اماته

 عملي توحيد جنبه از اما .نظري توحيد  جنبه از اين. او مخلوقات قلمرو باقي، و خداست اختصاصي قلمرو

 گوش و چهره و كننده توجه زبان و چهره طريق از  كه توجهي يعني خداوند غير به معنوي توجه نوع هر

  طرف و خود ميان معنوي و قلبي رابطه نوعي بخواهد كننده توجه بلكه دنباش توجه، مورد شخص ظاهري

 اينها همه بخواهد اجابت او از و جويد توسل او به و سازد خود متوجه و بخواند را او و كند برقرار مقابل

 و عقل حكم به خدا غير عبادت و نيست چيزي اينها جز عبادت چون خداست، غير پرستش و شرك

  اينكه از گذشته مراسم، گونه اين انجام بعالوه. است اسالم از خروج مستلزم و نيست يزجا شرع ضرورت

 دادند، مي انجام بتها براي  مشركان كه است اعمالي عين و خدا غير براي است عبادت عملي مراسم انجام

 و وهابيان نظريه( .است) امام يا پيغمبر (توجه مورد شخصيت  براي ماوراءالطبيعي نيروي به اعتقاد مستلزم

   قشر يك ميان در و يافته شيوع حدي تا ما زمان در نظريه اين ).ما عصر مابان وهابي
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 توحيد لحاظ از  نظريه اين توحيدي، موازين به توجه با ولي. شود مي شمرده روشنفكري عالمت  بالخصوص

 آميزترين شرك از يكي ليت،فاع و خالقيت در توحيد نظر از و است آلود شرك اشاعره نظريه حد در ذاتي

 حساب به اند كرده  سببيت و تاثير نفي اشياء از اشاعره كه گفتيم اشاعره نظريه رد در قبال .هاست نظريه

 اشياء گفتيم و خداست، مقابل در منشاها و قطبها  به اعتقاد مستلزم اشياء سببيت و تاثير به اعتقاد اينكه

  معلوم اينجا از. باشند داشته استقالل ذات، در كه آيند درمي خداوند مقابل در قطبها صورت به آنگاه

 از اما اند، بوده قائل اشياء  براي است ذاتي شرك مستلزم كه ذاتي استقالل نوعي ناآگاهانه اشاعره شود مي

 الح همان در لهذا نمايند، تثبيت را خالقيت در توحيد اشياء، از اثر نفي با اند خواسته و اند بوده غافل آن

 بر ايراد اين عين .اند كرده تاييد را ذات در شرك نوعي ناآگاهانه اند، كرده نفي را خالقيت در  شرك كه

 رو اين از و اند شده قائل اشياء در ذاتي استقالل نوعي به  ناآگاهانه نيز اينها. است وارد مابان وهابي نظريه

 غافل اند، دانسته خدا مقابل در قدرتي و قطبي به اعتقاد مستلزم را داشتن معمولي عوامل حد مافوق نقش

 تاثير ندارند، خود از مستقل حيثيت هيچ و است  حق اراده به وابسته هويتش تمام به كه موجودي آنكه از

 جز او و است حق به مستند باشد، مستند خودش به آنكه از پيش او طبيعي تاثير مانند او الطبيعي مافوق

 رزق واسطه و جبرئيل بودن علم و وحي فيض واسطه آيا. نيست اشياء به حق فيض مرور براي مجرايي

 نظر از است؟ شرك الموت ملك بودن ارواح قبض واسطه و اسرافيل بودن احياء واسطه و ميكائيل بودن

 قائل مخلوق و خالق ميان كار تقسيم نوعي  به زيرا است، شرك انواع بدترين نظريه اين خالقيت در توحيد

 قلمرو را ماوراءالطبيعي كارهاي است، شده قائل مخلوق و خالق ميان كار  تقسيم نوعي به زيرا است، شده

   قلمرو را طبيعي كارهاي و خدا اختصاصي
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 مخلوق براي اختصاصي قلمرو. است داده قرار مخلوق و خدا اشتراكي قلمرو يا خدا مخلوقات اختصاصي

 در شرك از ديگر  نوعي نيز شدن قائل اشتراكي لمروق همچنانكه است، فاعليت در شرك عين  شدن قائل

 ضد آنكه از پيش  بلكه نيست، امامت ضد نظريه يك تنها وهابيگري رايج، تصور برخالف .است فاعليت

 و خالق ميان كار تقسيم به كه است توحيد ضد جهت آن از. است انسان ضد و توحيد ضد باشد، امامت

 ضد جهت آن از و شد، داده توضيح كه است قائل خفي ذاتي شرك وعن  يك به بعالوه و است قائل مخلوق

 خليفة"مجيد قرآن نص  به و ساخته برتر ماليك از را او -  كه را انسان انساني استعداد كه است  انسان

 .دهد مي تنزل طبيعي حيوان يك حد در را او و كند نمي  درك - او به سجده مامور مالئك و است"اهللا

 تمام و نيستند زنده ديگر جهان در حتي مردگان كه شكل اين به زنده و مرده ميان تفكيك بعالوه

 در ما و است الهي ضد و مادي انديشه يك آيد، مي در جماد صورت به كه اوست بدن انسان شخصيت

 آثار و ناشناخته مرموز و مجهول اثر ميان تفكيك .كرد خواهيم بحث مطلب  اين درباره معاد بحث در آينده

 اينجاست .است شرك از ديگر نوعي دانستن، ماوراءالطبيعي دومي برخالف را اولي و شده، شناخته و علومم

 آنچنان عقايد و ها انديشه در شرك يافتن راه":فرمود كه بريم مي پي) ص (اكرم رسول سخن معني به كه

 ." سخت سنگ روي بر تاريك شب در سياه مورچه رفتن راه كه است خبر بي و صدا و سر بي و آهسته

. است"اويي سوي به"و"اويي از"جهان، و انسان و خدا رابطه در شرك و توحيد مرز كه است اين حقيقت

   در را او كه مادام موجودي هر و حقيقتي هر). هللا انا (است"اويي از " نظري توحيد در شرك و توحيد مرز
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 توحيدي ديد با و واقع با مطابق و درست را او بشناسيم،"اويي از"هويت و خصلت با افعال، و صفات و ذات

  داشته الطبيعي مافوق جنبه آثار آن آنكه خواه و نباشد يا باشد اثر يك  داراي ء شي آن خواه ايم، شناخته

 نيست، جبروت و ملكوت خداي آسمان، خداي ماوراءالطبيعه، خداي تنها خدا زيرا باشد، نداشته يا باشد

 به كه دارد قيوميت و معيت و است نزديك اندازه  همان طبيعت به او. است جهان همه خداي

 كه گفتيم قبال .دهد نمي خدايي جنبه او به موجود يك داشتن اي ماوراءالطبيعه  جنبه و ماوراءالطبيعه،

 از اعجازآميز عمليات متعددي آيات در كريم قرآن .دارد"اويي از"ماهيت اسالمي بيني جهان نظر از جهان

 نسبتها  آن همراه اما دهد، مي نسبت پيامبران برخي به دادن شفا مادرزاد كور و كردن ندهز مرده قبيل

 از انبياء نپندارد كسي كه كارهاست اين"اويي از"ماهيت نمايشگر كلمه اين. كند مي اضافه را"باذنه"كلمه

 كه  موجودي وجود به اعتقاد. است"اويي از"نظري شرك و نظري توحيد مرز  پس. دارند استقاللي خود

 شرك هم باز نباشد،"او از"موثريتش  كه موجودي تاثير به اعتقاد. است شرك نباشد،"او از"موجوديتش

 اهميت بي  كوچك اثر يك يا و زمينها و آسمانها همه خلقت مثل باشد الطبيعي  مافوق اثر اثر، خواه است،

  اليه انا « (است"اويي سوي به"يعمل توحيد در شرك و توحيد مرز .برگ يك شدن رو و زير مثل باشد

 براي راه يك به توجه صورت  به هرگاه -  معنوي و ظاهري توجه از اعم -  موجود هر به توجه). » راجعون

 جهت آن از راه به توجه مسير، و حركت هر در. خداست  به توجه مقصد، يك نه و باشد حق سوي به رفتن

 جهت آن از مقصد از نيفتادن دور و نشدن گم براي راه هاي انهنش و فلشها و عالمتها به توجه و است راه كه

   .است"رفتن مقصد سوي به"و بودن"مقصد  سوي به"هستند، فلشها و ها نشانه و عالمتها اينها كه
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 هاي نشانه و عالمتها آنان )1("» االقوم الصراط و االعظم السبيل انتم «":هستند خدا راههاي اولياء و انبياء

 به راهنمايان و هاديان ).2("صراطه علي ادالء و بالده في منارا و لعباده اعالما و «":هستند اهللا الي سير

 كه نيست اين مساله پس ).3("» اهللا مرضاش علي االدالء و اهللا الي الدعاش... «":باشند مي حق سوي

 .است ديگر چيز مساله است، شرك آنها از الطبيعي مافوق  كاري انتظار و اولياء خواندن و زيارت و توسل

 مورد حد اين تا حق ناحيه از كه اند كرده  الهي قرب مراتب در صعودي چنين اولياء و انبياء بدانيم بايد اوال

 چنين خود بندگان از اي پاره به خداوند كه شود مي استفاده كريم قرآن از نه؟ يا باشند شده واقع موهبت

 و كنند مي پيدا توسالت كه مردمي آيا كه است اين ديگر سالهم ).4 (است كرده عنايت درجاتي و  مقامات

 به"نظر با واقعا آيا ندارند؟ يا دارند صحيحي درك توحيدي نظر از خواهند، مي حاجت و روند مي  زيارت به

 شك بدون كه شده زيارت شخص دادن قرار مقصد و"او"فراموشي با يا روند مي زيارت به"اويي سوي

 توحيدي  درك فاقد كه باشند هم اقليتي است ممكن. روند مي زيارت به غريزي توجه  چنان با مردم اكثرت

 اين سوم مساله .دانست شرك را زيارت  آنكه نه آموخت توحيد بايد آنها به باشند -  غريزي حد در لو و -

 و قاالطال علي كامل ذات ستايش و است تحميد و تكبير و تسبيح حكايتگر كه افعالي و اقوال كه است

   هر از مطلق منزه و مطلق سبوح. است شرك خدا غير مورد در است، االطالق علي غني

  :پاورقي

  .كبيره جامعه زيارت فقرات از. 3و2و1

 .4   .مؤلف از واليتها و ها والء رساله به شود رجوع
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 كه  آن اوست، گردد برمي او به منحصرا ستايشها همه كه آن اوست، مطلق بزرگ اوست، كاستي و نقص

 صورت به چه و قولي صورت به  چه -  توصيفها گونه اين. اوست ذات اوست به قائم ها قوه و حولها همه

   .ايم كرده بحث است عبادت كاري نوع چه اينكه درباره قبال ما. است شرك خدا غير براي -  عملي

   اخالص و صدق
 اين اندازه. گذارد مي اثر بشر لاعما و اخالق و روحيه و شخصيت تمام روي بر خود به خود خداشناسي

 وجود در خداشناسي نفوذ باشد، شديدتر و تر قوي انسان ايمان  اندازه هر. دارد بستگي ايمان درجه به تاثير

 خداشناسي نفوذ و تاثير .دهد مي قرار خود سيطره تحت بيشتر را آدمي شخصيت و گردد مي بيشتر انسان

 درجات اين به خداوند به قرب و انساني كمال نظر از انسانها تفاوت و دارد درجات و مراتب انسان در

 اخالص و صدق درجات درجات، اين همه يعني شود، مي ناميده"اخالص"و"صدق"اينها  همه و دارد بستگي

 داريم مي ابراز چنين كنيم، مي  عبادت را او و آوريم رومي خدا به كه آنگاه گفتيم قبال :اينكه توضيح .است

 و ايستادن گونه اين. هستم محض تسليم او مقابل در من و است احديت ذات اطاعت، تحقمس تنها كه

 اندازه  چه تا ما ابراز و اظهار اين ولي نيست، جايز خدا براي جز و است عبادت داشتن، ابراز

 قابلم در و ايم كرده رها را خدا غير برابر در تسليم قيد اندازه چه تا عمل در ما يعني است؟"صدق"داراي

 و صدق نظر از افراد همه مسلما .دارد بستگي ما ايمان درجه به جهت  اين هستيم؟ محض تسليم او ذات

   حاكم آنها وجود بر خدا امر جز عمال كه روند مي پيش حد  اين تا برخي. نيستند درجه يك در اخالص
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 اين از را آنها تواند مي فسانين تمايالت و نفس هواي نه ندارند، خدا جز فرماندهي برون و درون از نيست،

 نفساني تمايالت به سازد، خويش فرمان مسخر را آنان تواند مي ديگر انسان يك نه و بكشاند سو آن به سو

  كه است راهي همان خدا رضاي البته و -  باشد خدا رضاي موافق كه دهند مي  فعاليت اجازه اندازه آن

 براي غيره و معلم و مادر و پدر  قبيل از را ديگر انسانهاي فرمان و -  رساند مي خود واقعي كمال به را انسان

 خدا جز محبوبي و مطلوب و روند مي پيشتر اين از برخي. دهند مي  انجام خدا اجازه حدود در و خدا رضاي

 را چيزي كس هر " اينكه حكم به را خدا خلق و گيرد مي قرار آنها اصلي معشوق و محبوب خداوند ندارند،

  دوست جهت آن از"دارد مي دوست نيز را چيز آن يادگارهاي و ها نشانه و چيز آن آثار بدارد دوست

 از را پا برخي. باشند مي خدا يادآورهاي و يادگارها و ها نشانه و آيات و الهي مخلوقات و آثار كه دارند مي

 همه بينند، مي چيز همه در ار او يعني بينند، نمي چيزي او هاي جلوه و او جز و گذارند مي فراتر هم اين

 بينند، مي را او جلوه و را او بنگرند سو هر به كه شود مي خانه آيينه يك جهان همه و آيينه حكم در چيز

  : كه شود مي اين حالشان زبان

 به   بينم تو دريا بنگرم دريا به         بينم تو صحرا بنگرم صحرا

   تو زيباي روي از نشان         دشت و در و كوه بنگرم جا هر به

ن يقيعلم ال.(ديدم را خدا او با و او از قبل آنكه مگر نديدم را چيزي هيچ":فرمود) السالم عليه (علي بينم

   ميان در خويش خداي با عبادت حال در را آنچه عبادتگر نفر يك )49، ص1ج/ ضيف
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 عبادتگر يك براي تعباد .آورد درمي"صدق"مرحله به و كند مي پياده را آن زندگي متن در ، گذارد مي

 يكي :است اصلي شرط دو بر مشتمل پيمان اين. است پيمان  وفاي زندگي صحنه و است"پيمان"واقعي

 و اشياء و موجودات از و نفساني مطامع و نفس هواي از اعم - خدا غير اطاعت و حكومت از  آزادي و رهايي

 دوست را آن و است راضي آن به و كند مي امر  آن به خدا آنچه مقابل در محض تسليم ديگر و -  اشخاص

 براي عبادت،. اوست  روحي پرورش و تربيت اساسي و بزرگ عامل عبادتگر براي واقعي عبادت .دارد مي

 خدا، امر محبت خدا، خلق محبت خدا، محبت فداكاري، آزادمنشي، وارستگي، درس است، درس عبادتگر

 توحيد كه شد روشن داديم توضيح آنچه از ...و ،خلق به خدمت و احسان حق، اهل  دوستي و همبستگي

  به"واقعيت جهان، تكاملي واقعيت و انسان تكاملي واقعيت. پذيرد نمي را خدا غير اي انگيزه هيچ اسالمي،

 اسالم نظر از. است خلقت  تكاملي مسير ضد بر و باطل ندارد سو آن به رو چه هر است،"اويي سوي

 براي كار شود مي گفته اينكه. كرد خدا براي بايد نيز را خلق كار كرد، خدا يبرا بايد را خود كار همچنانكه

 خدا براي كار وگرنه خلق، براي يعني خدا براي و است يكي خلق و خدا راه خلق، براي كار يعني خدا

 و بس، و خداست راه راه، اسالم نظر از. است نادرستي سخن است، صوفيگري و آخوندبازي خلق، منهاي

 است، پرستي نفس كردن خود براي كار. گذرد مي خلق ميان از خدا  راه اما ديگر، چيز نه خداست مقصد

 كار است، پرستي  دوگانه و شرك كردن خلق براي و خدا براي كار است، پرستي بت كردن خلق  براي كار

 نام به يدبا كارها اسالمي توحيدي روش در .است خداپرستي و توحيد كردن خدا براي خلق كار و خود

   پرستي بت خلق بنام كار كردن آغاز. شود آغاز خدا
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 قرآن از .است پرستي يگانه و توحيد خدا نام به تنها و است پرستي بت و شرك خلق و خدا نام به و است

 مخلص از غير) الم كسر به (بودن مخلص  اينكه آن و شود مي استفاده جالبي نكته"اخالص"مورد در مجيد

 خالص و پاك را عمل ورزيدن، اخالص عمل در يعني) الم كسر به (بودن  مخلص. است) الم فتح به (بودن

 كه است بديهي. خدا براي  شده خالص و پاك يعني) الم فتح به (بودن مخلص اما. دادن انجام خدا  براي

   .است ديگر چيز وجود، تمام به بودن خالص و پاك و است چيزي عمل، كردن خالص و پاك

   جهان گانگيي و وحدت
 الزمه آيا است؟ حقيقي"واحد"يك خود مجموع در) خدا زماني و مكاني مخلوقات = طبيعت (جهان آيا

 يگانگي نوعي از خود مجموع در خلقت كه است اين فاعليت، و  صفات و ذات در خدا يگانگي يعني توحيد،

 نوع از آيا ؟  است شكل چه به ارتباط اين است، مرتبط واحد يك حكم در جهان همه اگر باشد؟ برخوردار

 يك اعضاي ارتباط نوع از يا و است مصنوعي و عرضي پيوند يك صرفا كه است ماشين يك اجزاي ارتباط

 ما ارگانيكي؟ يا است مكانيكي ارتباط جهان با جهان اجزاي ارتباط آيا ديگر، عبارت  به اندام؟ با است اندام

 ايم، كرده بحث است وحدتي  نوع چه جهان وحدت كه مطلب اين درباره فلسفه اصول پنجم جلد در

 از جزء يك نبودن و است"ناپذير تجزيه كل"يك طبيعت  اينكه درباره نيز الهي عدل كتاب در همچنانكه

 مساوي طبيعت، از شود مي ناميده"شرور"اصطالح به آنچه برداشتن و كل، نبودن با است  مساوي طبيعت

  اصل"هگل"آلماني بزرگ فيلسوف باالخص جديد فالسفه. ايم گفته سخن طبيعت، تمام نيستي با است
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 هگل. اند كرده تاييد - است اندام با عضو رابطه كل، با طبيعت اجزاي رابطه اينكه  يعني - را» وارگي اندام«

 پيروان او. فلسفه اصول همه قبول بر است متوقف آنها قبول كه پردازد مي مطلب اين اثبات به اصولي روي

 تاثير اصل عنوان  تحت و گرفته هگل از را اصل اين نيز ديالكتيك، ماترياليسم طرفداران  يعني هگل، يماد

 مدعي و كنند مي دفاع آن از شدت به تضادها، همبستگي اصل يا اشياء همگاني ارتباط اصل يا متقابل

 اثبات  مقام در كه جاآن ولي مكانيكي، نه است ارگانيكي رابطه طبيعت، در كل با جزء رابطه كه هستند

 مادي، فلسفه اصول روي كه است  اين حقيقت. كنند اثبات توانند نمي را مكانيكي رابطه جز آيند برمي

 غير است اندام با عضو رابطه كل با اجزاء رابطه و است اندام  يك منزله به خود كل در جهان اينكه اثبات

 عالم"انسان و است"كبير انسان"جهان اند كرده ادعا االيام قديم از كه الهي فالسفه. است  اثبات قابل

 بر فالسفه ساير از بيش"الصفا اخوان"اسالمي، فالسفه  ميان در. اند داشته نظر اي رابطه چنين به ،"صغير

 چشم  به هستي و جهان به فالسفه و حكما از بيش خود نوبه به نيز عرفا. اند داشته اصرار موضوع اين

   .است ازلي شاهد"واحد جلوه"كائنات و خلقت تمام عرفا ظرن از. نگرند مي وحدت

 عكس   افتاد خام طمع در مي پرتو از عارف       افتاد جام آينه در چو تو روي

 حسن   افتاد  اوهام آيينه در نقش همه اين     كرد آينه در كه جلوه يك به تو روي

 از كه است مخروط مانند مقدس ضفي گويند مي تمثيل مقام در و نامند مي"مقدس فيض"را ماسوي عرفا،

 در ما .منبسط و ممتد قاعده جهت از و است محض بسيط حق، ذات با ارتباط جهت از يعني"راس"جهت

 مباحث به كه جهت آن از را مطلب پردازيم، نمي اند كرده عرفا يا فالسفه كه بياناتي از يك هيچ به اينجا

   دارد ارتباط ما گذشته
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 محل در طرفي از. دارد"اويي سوي  به"و"اويي از"واقعيت جهان كه گفتيم تهگذش در. كنيم مي تعقيب

 از ،)1 (است سيالن و حركت عين بلكه نيست، سيال و متحرك  واقعيت يك جهان كه است ثابت خود

 وحدت و منتهي وحدت و مبدا وحدت كه  است رسيده ثبوت به نكته اين حركت مباحث در ديگر طرف

 يك سوي به و مبدا يك از جهان كل اينكه به نظر پس. بخشد مي يگانگي و وحدت ينوع حركتها به مسير،

   .است برخوردار يگانگي و وحدت نوعي از جهان ناخواه خواه است، روان تكاملي مسير يك در و مقصد

   شهادت و غيب
 كند مي تقسيم را جهان يعني داند، مي شهادت و غيب از مجموعي را جهان اسالمي، توحيدي بيني جهان

 ياد غيب، از خصوصا شهادت، و غيب از مكرر كريم قرآن خود در. شهادت جهان و غيب جهان :بخش دو به

 ايمان غيب به كه آنان ).2(» بالغيب يومنون الذين «:است اسالمي ايمان ركن"غيب"به  ايمان. است شده

 آگاه آنها به كسي او جز و اوست دنز غيب خزائن ).3(» هو اال يعلمها ال الغيب مفاتح عنده و «.آورند مي

   .نيست

  :پاورقي

 شده اثبات اسالمي فلسفه در تنها كه است حقيقتي است، سيالن و حركت عين طبيعت جهان اينكه .1

 از را بيشتر تحقيق. نيستند آن اثبات به قادر ولي دارند ادعايي چنين نيز غربي سيستمهاي برخي. است

   .كنيد جستجو مؤلف اثر فلسفي مقاالت مجموعه از"سالميا فلسفه در  حركت و تضاد"مقاله

  3 /بقره. 2

   59  /انعام .3
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 نفر يك حواس از كه چيزي يعني  نسبي. غيب مطلق و نسبي :است گونه دو نهان يا غيب. نهان يعني غيب

 شهادت نتهرا است، تهران در كه كسي براي مثال است، نهان اين نظير علتي يا آن از او بودن دور علت به

 .است غيب تهران و  است شهادت اصفهان است، اصفهان در كه كسي براي اما است، غيب اصفهان و است

 من تلك «:فرمايد مي كه آنجا  مثل است، آمده نسبي مفهوم همين به غيب كلمه مواردي در كريم قرآن در

 كه است بديهي .كنيم مي وحي تو بر كه است غيب خبرهاي جمله از اينها ).1(» اليك نوحيها الغيب انباء

 ديگر مواردي در ولي .است شهادت آنها خود  براي اما است، غيب زمان اين مردم براي گذشتگان قصص

 قابل كه واقعيتي ميان است فرق. است"ناديدني"كه كند مي اطالق حقايقي به را غيب كلمه كريم قرآن

  تهران در كه كساني از اصفهان آنچنانكه -  نشود ديده مانع يا دوري علت  به ولي باشد لمس و حس

 حواس به احساس قابل بودن،  مادي غير و نامحدودي علت به كه واقعيتهايي ميان و - است نهان هستند

 كه كند مي توصيف را مؤمنان قرآن كه آنجا است بديهي .است نهان اعتبار اين به و نيست ظاهره

 و ايمان - مؤمن و كافر از اعم - مردم همه نسبي غيب به ،نيست نسبي غيب مقصود دارند،  ايمان"غيب"به

 را غيب بر اطالع كه)2( هو اال يعلمها ال الغيب مفاتح  عنده و «":فرمايد مي كه آنجا همچنين. دارند اعتراف

   ذات به منحصر

  :پاورقي

 .1  49  /هود

  59/انعام. 2
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 يكديگر با شهادت و غيب كه آنجا. تنيس سازگار نسبي غيب با و است مطلق غيب مقصود كند، مي حق

 و نهان داناي او) 1("» الرحيم الرحمن هو الشهادش و الغيب عالم «":فرمايد مي مثال شوند، مي ذكر

 ناديدني غيب  به ناظر باز است، نامحسوس و محسوس داناي يعني است مهربان و بخشنده او پيداست،

 محسوس  جهان آيا است؟ چگونه) شهادت جهان و غيب جهان (جهان دو اين رابطه .نسبي غيب نه است

 آن از و است شهادت جهان آسمان، بام  پشت تا اينجا از مثال است؟ غيب جهان مرز اين وراي و دارد مرزي

  جسماني مرزي كه فرض اين با. است عاميانه تصورات، گونه اين كه است  بديهي است؟ غيب جهان بعد به

 و غيب رابطه. بود خواهد  مادي و جسماني جهان دو هر و شهادت جا دو ره كند، جدا هم از را جهان دو

 نزديك ذهن به را مطلب كه تعبيري حداكثر. داد توضيح  توان نمي جسماني و مادي تعبيري با را شهادت

 انعكاسي منزله  به جهان اين يعني است، سايه و شخص يا فرع و اصل رابطه شبيه بگوييم  كه است اين كند

 تنزل وجود"است جهان اين در چه هر كه شود مي استنباط چنين قرآن از. است جهان نآ از

  ناميده"خزائن"ديگر آيه در شده ناميده"مفاتح"الذكر، سابق آيه در آنچه. است ديگر جهان موجودات"يافته

 آنكه مگر نيست چيزي هيچ ).2(» معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال ء شي من ان و «:است شده

   .معين اندازه به مگر آوريم نمي فرود آن از و ماست نزد آن اصلهاي و ها خزانه

  :پاورقي

  22  /حشر .1

   21  /حجر .2
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 و «:كند مي تلقي"شده نازل"را آهن و سنگ نظير اشيايي حتي چيز، همه قرآن كه است حساب اين به

 جمله آن از و اشياء همه كه نيست اين منظور كه تاس بديهي .آورديم فرود را آهن ما ).1(» الحديد انزلنا

 آن"كنه"و"اصل"و"حقيقت"است جهان اين در آنچه آري،. ايم داده انتقال ديگر مكاني به مكاني از را آهن

 مرتبه اش،"سايه"و"ظل"اش،"رقيقه"است جهان آن در آنچه و است  غيب جهان كه است ديگر جهاني در

   ).2 (است جهان اين در اش يافته تنزل

   باالستي در آنچه دارد زير در صورتي     زيباستي و خوش نغز اختران اين با چرخ

   يكتاستي خود اصل با همي باال رود بر     معرفت نردبان با اگر زيرين صورت

   يكتاستي و مجموعه همه بي و همه با     بود جاويدان و پايان بي كه عقلي صورت

   سيناستي بوعلي گر و ابونصرستي گر     ظاهري فهم هيچ نيابد در را سخن اين

 شمارد، مي الزم و دارد مي عرضه هستي  درباره را بينش و ايمان نوعي"غيب"عنوان تحت همچنانكه قرآن

 رسل رسالت به ايمان يا"مالئكه"به ايمان قبيل از كند، مي بيان را مطلب اين ديگر عناوين تحت احيانا

  :پاورقي

  25 /. حديد .1

 .2   .انعام  سوره 59 آيه ذيل 7 / ج : ]عربي متن [ الميزان تفسير به شود رجوع
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  :)وحي به ايمان(

 و پيامبر ).1(» رسله و كتبه و مالئكته و باهللا آمن كل المؤمنون و ربه من اليه انزل بما الرسول آمن «

 و كتابهايش و فرشتگانش و خدا به دارند  ايمان همه. دارند ايمان آمده فرود پيامبر بر آنچه به مؤمنان

 كس آن ).2(» بعيدا ضالال ضل فقد االخر اليوم و رسله و كتبه و مالئكته و باهللا يكفر من و «.فرستادگانش

 شدن گمراه شده، گمراه بورزد كفر  پسين باز روز و پيامبرانش و كتابهايش و فرشتگانش و خدا به كه

 كتابهاي كتابها، اين از مقصود اگر. است شده ذكر مستقال خدا كتابهاي به ايمان آيه، دو اين در .دوري

 از مقصود كه است قرينه اين. بود كافي رسل به ايمان  همان است، شده نازل پيامبران بر كه بود آسماني

 و نهاني حقايقي از مكرر قرآن خود در. نيست ورقه و دفتر نوع از كه است ديگر نوعي از  حقايقي كتابها اين

.  )3 (است شده ياد"مكنون كتاب"و"مرقوم كتاب"،"الكتاب  ام"،"محفوظ لوح"،"نمبي كتاب"نام با غيبي

 گونه آن بشر به كه اند آمده پيامبران اساسا .است اسالمي ايمان از جزئي ماورايي، كتب نوع اين به ايمان

  نظام مجموع از مجمل، چند هر تصوري، است مقدور برايش كه آنجا تا بشر  كه بدهند بيني جهان و بينش

   كردني حس امور به محدود آفرينش خلقت. باشد داشته آفرينش

  

  :پاورقي

  285  /بقره .1

 .2  136 /. نساء

. 3   .است آمده كلمات اين كه آياتي ذيل الميزان، تفسير به شود رجوع
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 از را انسان بينش خواهند مي پيامبران. باشد نمي است، تجربي و حسي علوم حوزه در كه كردني  لمس و

 محدود هاي انديشه موج متاسفانه. ببرند باال نامحدود تا محدود از و نهان تا آشكار از و معقول تا محسوس

 و عالي مفاهيم همه دارند اصرار گروهي كه كشيده آنجا  به برخاسته زمين مغرب از كه حسي و مادي

   .دهند تنزل ماديات و محسوسات سطح تا را اسالمي بيني  جهان گسترده و وسيع

   آخرت و دنيا
 و غيب عنوان تحت قبال آنچه.   آخرت و دنيا به است جهان تقسيم اسالمي، بيني جهان اركان از ديگر يكي

 اين كننده تدبير و جهان اين سازنده كه جهاني جهان، اين بر مقدم جهاني به بود مربوط گفتيم شهادت

 جهان اينكه  به نظر ولي شهادت، يادن جهان و است غيب آخرت جهان نظر يك از چه اگر. است جهان

 مستقل عنوان تحت كند، مي بازگشت  آن سوي به انسان كه است جهاني دنياست، جهان از متاخر آخرت

 آنجا به كه است جهاني آخرت جهان و ايم آمده آنجا از كه است  جهاني غيب جهان. است توضيح قابل

 » اين؟ الي و اين في و اين من علم امرء اهللا رحم «:)السالم عليه (علي سخن معني است اين .رويم مي

 كه را كسي كند رحمت خدا نفرمود علي كجا؟ به كجا؟ در كجا؟ از بداند كه كسي حال شامل حق رحمت

 ايم؟ شده آفريده چه از كه است اين مقصود گفتيم مي گفت، مي چنين اگر چه؟ از و چه؟ در و چه؟ از بداند

 بود اي اشاره بود، گفته چنين اگر .خاك از خيزيم؟ برمي چه از باز. خاك در رفت؟ خواهيم چه در. خاك از

  آيه اين به
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 به و ايم آفريده زمين از را شما ).1(» اخري هتار نخرجكم منها و نعيدكم فيها و خلقناكم منها «:كه قرآن

 از ديگري آيات به ناظر اينجا در علي سخن اما .آوريم مي بيرون ديگر بار زمين از و گردانيم مي باز زمين

  چه سوي به هستيم؟ جهاني چه در ايم؟ آمده جهاني چه از اينكه آن و دارد  باالتري مفهوم و است قرآن

 نه اند مطلق مفهوم دو اسالمي بيني جهان نظر از شهادت، و غيب مانند نيز آخرت و دنيا رويم؟ مي جهاني

 است، آخرتي كار و دنيايي كار است نسبي آنچه .هستند هجداگان اي نشئه كدام هر قرآن تعبير به و نسبي،

 راه در و خدا براي اگر كار همان احيانا و است دنيايي كار باشد پرستي نفس منظور به اگر كار يك يعني

 آخرت، و دنيا درباره"اخروي حيات يا جاويد زندگي"عنوان تحت بعدا. است آخرتي كار باشد خدا رضاي

   .كرد خواهيم بحث مفصل

  :پاورقي

   55  /طه .1
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   الهي عدل و بالغه حكمت
 قبيل از شود، مي مربوط خداوند با جهان رابطه به كه است مطرح مسائل اي پاره الهي بيني جهان در

 الهيات در كه مسائل ديگر و موجودات صدور ترتيب و نظام به مربوط مسائل و جهان قدم و حدوث مسائل

 مساله و الهي بالغه حكمت مساله شود اشاره آن به اينجا در است مناسب آنچه .است مطرح تفصيل به

 شود مي مطرح صورت اين به الهي بالغه حكمت مساله .دارند يكديگر با بسياري قرابت كه است الهي عدل

 دخيل  جهان كار در مشيت و اراده و شعور و علم تنها نه يعني است، حكيمانه  نظامي هستي، نظام كه

 نظام، اين از اصلح و احسن ديگر نظامي و ديگر وضعي و است اصلح و احسن نظام موجود، منظا بلكه است،

 مطرح ايرادها و پرسشها كه اينجاست .است ممكن جهان كاملترين موجود جهان است، ناممكن و ممتنع

  حوادث براينكه مبني شود مي
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 حكمت. است پوچي و عبث يا  شتيز يا شر يا نقص مقوله از كه شود مي مشاهده جهان در هايي پديده و

 جاي به بودن مفيد و زشتي، جاي به زيبايي شر، جاي به خير نقص، جاي به كمال كه كند مي اقتضا الهي

 بدن در زائد  اجزاي و اعضا منظرها، قباحت مصيبتها، و بالدها ها، الخلقه ناقص. باشد  بوده پوچي و عبث

 آن در تبعيضي و ظلم كه است اين به  نظام بودن عادالنه. كند مي ثابت را حكمت خالف حيوان و انسان

 زيرا باشد، نداشته وجود آن در نيستي و فنا بلكه باشد، نداشته وجود باليا و آفات باشد، نداشته وجود

. است ظلم نيستي ديار به او فرستادن سپس و چشانيدن او به را هستي لذت و هستي به موجودي  آوردن

 وجود فقر و ضعف عجز، جهل، قبيل از نقصهايي  نظام آن موجودات در كه است اين به نظام بودن عادالنه

 كماالت و شرايط داشتن دريغ شد پوشانيده هستي جامه موجودي اندام به  همينكه زيرا باشد، نداشته

 سفيد يكي چرا چرا؟ تبعيضها همه اين پس است عادالنه نظام موجود نظام اگر. است ظلم او از  هستي

 انسان موجود، يك چرا عليل؟ ديگري و است سالم  يكي زيبا؟ ديگري و است زشت يكي سياه؟ يكي و است

 چرا فرشته؟ ديگري و شده آفريده شيطان يكي خاكي؟ كرم يا عقرب يا گوسفند  ديگري و شده آفريده

 يا سياه است، سالم يا زيبا يا سفيد كه آن چرا مثال نشد؟ برعكس كار چرا يا و نشدند آفريده يكسان همه

 مطرح جهان درباره كه پرسشهاست سلسله يك اينها امثال و اينها ...طور همين و نشد؟ عليل يا زشت

 پرسشها اين به بايد داند، مي االطالق علي عادل حكيم خداي فعل را جهان كه توحيدي بيني جهان و است

 خود ما بعالوه شد، خواهد حجمي پر تقلمس كتاب پرسشها اين به تفصيلي پاسخ اينكه به نظر .دهد پاسخ

 اين حل راه و است دست در و شده چاپ مكرر و ايم نگاشته  موضوعات همين در الهي عدل نام به كتابي

   را اشكاالت
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. دهيم مي ارجاع كتاب آن  به را جويندگان و كنيم مي خودداري تفصيلي ورود از ايم، داده ارائه كتاب  آن در

 كنيم مي اكتفا دهد، مي دست به را اشكاالت حل زمينه آنها با آشنايي كه چند اصولي ذكر به فقط اينجا در

 به متعال خداي :حق ذات كمال و غنا اصل. الف: گذاريم مي محترم خواننده خود عهده بر را گيري نتيجه و

  براي ار كاري هيچ نيست، فعليتي و كمالي هيچ فاقد و است االطالق علي الوجود واجب اينكه حكم

 از حركت معني به او كار كند، نمي خودش در كمبودي جبران براي و كمالي و هدفي به خودش رسيدن

 را هدفها بهترين خود كارهاي در او كه نيست اين او  درباره حكمت مفهوم رو اين از. نيست كمال به نقص

 درباره  مفهوم اين با حكمت. كند مي انتخاب خود هدفهاي به رسيدن براي را ها وسيله  بهترين و خود براي

 به است موجودات رسانيدن او كار  كه است اين معني به الهي حكمت. خدا درباره نه است صادق انسان

 و تدبير يا و است رساندن) عدم از (وجود كمال به خود كه است ايجاد او كار. وجودشان غايات و كماالت

 يك. است تكميل و افاضه از ديگر نوعي كه آنهاست راتخي و كماالت سوي به اشياء دادن سوق و تكميل

 سؤال كه هنگامي غالبا. آمده پديد انسان  به خدا قياس از اشكالها و ايرادها و پرسشها از قسمت

 از كارهايش در كه مخلوقي مانند را خدا كننده پرسش"چيست؟ مخلوق  فالن حكمت و فايده"شود مي

 توجه اول از اگر و گيرد مي نظر در بگيرد، بهره خواهد مي خودش هدف براي حاضر موجودات و مخلوقات

 غايتي مخلوقي هر حكمت و خودش، نه دارد غايت فعلش  كه است اين الهي حكمت معني كه باشد داشته

 از بسياري راند، مي خودش ذاتي غايت سوي به را او خداوند و مخلوق آن خود نهاد در نهفته است

 كه - هستي فيض يعني الهي فيض :ترتيب اصل. ب .كند مي دريافت را خود پاسخ پيشاپيش پرسشهايش

   و معلوليت و عليت و تاخر و تقدم نوعي. دارد خاص نظام - گرفته بر در را جهان سراسر
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 موجودي هيچ يعني است، تخلف قابل غير كه حكمفرماست مخلوقات و موجودات ميان مسببيت و  سببيت

 و درجات الزمه. نمايد اشغال را ديگر موجودي  مرتبه و كند تجافي و تجاوز ودخ خاص مرتبه از تواند نمي

  ضعف و شدت و كمال و نقص نظر از اختالف نوعي آنها ميان كه است اين  هستي مراتب داشتن مقامات

 حكمت ضد كه نيست تبعيض است، هستي مراتب الزمه كه معني اين به تفاوت و اختالف. باشد حكمفرما

 باشند داشته را كمال از معين درجه يك قابليت موجود دو كه است تبعيض آنگاه شود، شمرده لعد ضد و

 گردد، برمي  ذاتي قصورهاي به تفاوتها و اختالفها كه آنجا اما. گردد دريغ ديگري از و شود داده يكي به و

 كه است اين شود مي پيدا خودش با خدا مقايسه از كه انسان ديگر اشتباه :كليت اصل. ج .نيست تبعيض

 و بسازد - اي خانه معين حاكم شرايط تحت البته -  و معين مكان و معين زمان در گيرد مي تصميم انسان

  سلسله يك با ندارند يكديگر با ذاتي رابطه هيچ كه را آهن و سيمان و  گل و آجر مقدار يك سازد مي

 .مسكوني خانه نام به است معيني ساختمان آنها نتيجه و سازد مي مربوط يكديگر به مصنوعي پيوندهاي

 عاريتي و مصنوعي پيوند نوع از الهي متقن صنع آيا است؟ قبيل اين از خداوند كار آيا چطور؟ خداوند

 قبيل از مخلوقي كار عاريتي و مصنوعي پيوندهاي گونه اين ايجاد است؟ بيگانه امر چند ميان كردن ايجاد

 و موجود خاصيتهاي و نيروها و قوا از معين، اي محدوده در و است نظام اين از جزئي كه است  انسان

 است حركت فاعليت حد در خالقيتش و فاعليتش  كه است مخلوقي كار كند، مي گيري بهره اشياء مخلوق

 ء شي يك در - طبعي نه قسري هم آن -  حركتي كه است حد اين در يعني ايجادي، فاعليت حد در نه

   فاعل خداوند اما. آورد مي وجود به موجود
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 آتش از انسان مثال .آنهاست خصلتهاي و خاصيتها و نيروها و قوا همه با اشياء كننده ايجاد او است ايجادي

 و لحظه يك در كه دهد مي طوري را خود جزئي كار اين ترتيب و كند مي گيري بهره موجود برق و موجود

 اوست حال به مضر كه ديگر شرايط و ديگر لحظه در و كند استفاده آن از  است مفيد برايش كه مورد يك

 آنها خاصيتهاي همه با است  آتش و برق آورنده وجود به و خالق خداوند، ولي. نشود ظاهر برق يا آتش اثر

 براي را آتش يا برق خدا. بسوزانند يا كنند ايجاد حركت يا كنند گرم كه است اين آتش و برق وجود الزمه

 افتاد آتش در اگر را او جامه اما كند گرم را فقير كلبه مثال كه نيافريده خاص مورد و خاص شخص

 در بايد عالم نظام در كليتش در را آتش  پس است، احتراق خاصيتش كه كرده خلق را آتش خدا. نسوزاند

 براي جزئي مورد فالن در كه جزئيتش، در نه است حكمت موافق و مفيد و الزم وجودش كه گرفت نظر

 در اينكه بر عالوه ديگر، عبارت به نه؟ يا است حكمت و خير و مفيد آيا شخصي و فردي  ضغر فالن

 نظام بهترين ايجاد معني به خدا بودن حكيم و فاعل، غايت نه گرفت  فعل غايت بايد را غايت الهي حكمت

 از خودش وجخر براي  وسيله بهترين كردن فراهم معني به نه آنهاست غايات به موجودات رسانيدن  براي

 كه بدانيم بايد - اين بر عالوه آري، -  خود كماليه  اهداف به وصول براي و فعل به قوه از و كمال به نقص

 فالن نه كلي، طور به است احتراق آتش، خلق غايت جزئيه، غايات نه است كليه غايات  الهي افعال غايات

 ديگر فرد حال به احيانا كه ديگر جزئي راقاحت يا و است مفيد فرد يك حال به احيانا كه جزئي احتراق

 كافي فاعل بودن الفاعليه  تام و فياضيت تنها واقعيت، و حقيقت يك يافتن وجود براي. د .است زيانبار

   عدم است، شرط هم قابل قابليت نيست،
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 راز. گردد مي كماالت و خيرات برخي از موجودات برخي محروميت منشا زيادي موارد در قابل  قابليت

 .است همين الوجود واجب با ارتباط جنبه و كلي نظام نظر از عجزها و جهلها قبيل از نقصها برخي پيدايش

 است محال رو اين از است، الجهات  جميع من واجب است، بالذات واجب كه طور همان متعال خداوند. ه

 خود يا بديها و شرور. و .گردد كامسا و نشود وجود افاضه او ناحيه از و كند پيدا وجود قابليت موجودي كه

  كه است نظر آن از آنها شريت اما اند هستي سنخ از يا و فقرها، عجزها، جهلها، مانند اند، نيستي سنخ از

 نيستيها منشا كه هستيهايي. اينها  امثال و تگرگها سيلها، ميكربها، ها، زلزله مانند گردند مي نيستيها منشا

 آنها، نفسه في وجود نظر از نه است ديگر اشياء به آنها نسبي و اضافي وجود نظر از شريتشان گردند، مي

 وجود ء، شي هر  حقيقي وجود. است شر ديگر چيز براي نيست، شر خود براي است شر كه چيزي هر يعني

 حقيقي وجود الينفك الزمه و است انتزاعي و اعتباري امري او نسبي و اضافي وجود اوست، نفسه في

 و لوازم شرور بلكه ، دهند نمي تشكيل را يكديگر از مستقل و جداگانه صف دو شرور و خيرات. ز .اوست

 و قابلهاست قابليت عدم باشند مي نيستي سنخ از خود كه شروري ريشه. باشند مي خيرات الينفك اوصاف

 شروري  يشهر اما است، اليتخلف و حتمي الوجود، واجب ذات ناحيه از وجود افاضه قابل، قابليت محض به

 محض شر شري، هيچ. ح .است خيرات از آنها ناپذيري جدايي و بودن الينفك نيستند، نيستي سنخ از كه

 پله و مقدمه خود نوبه به شرور اند، كماالت و خيرات و هستيها  مقدمه خود نوبه به نيستيها و عدمها نيست،

. ط .است پنهان  اي هستي نيستي، هر در و نهفته خيري شري هر در شود مي گفته كه است اين .اند تكامل

   و علي نظام طبق بر اينكه حكم به هستي جهان :سنت و قانون
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. يابد مي جريان سنن و قوانين براساس است، كلي - شد گفته چنانكه -  نظام آن و دارد جريان معلولي

 برخوردار اليتخلف كلي منظا يك از همچنانكه جهان. ي .كند مي تاييد را مطلب  اين صراحت به كريم قرآن

 تشكيل را وار اندام واحد يك خلقت، مجموع يعني است، ناپذير تجزيه واحد يك خود  ذات در است،

 حكم به نيز جهان اجزاي مجموعه ناپذيرند،  تفكيك هستيها و خيرات از اعدام و شرور تنها نه پس. دهد مي

 امكان آنچه فوق دهگانه اصول بنابر .اپذيرندن جدايي يكديگر از است،"جلوه"يك و است واحد يك اينكه

 معين نظام با باشد موجود اينكه ميان است داير جهان امر پس است، اليتغير كلي معين نظام دارد، وجود

 علتها مثال باشد، ديگر شكلي  به نظام يا و باشد نداشته نظام و باشد موجود اينكه. نباشد موجود اصال يا و

 است اين مطرح بالغه حكمت نظر از آنچه پس. است محال ، باشد علتها جاي به ولهامعل و معلولها جاي به

 حكمت كه  است بديهي. باشد نداشته وجود چيزي هيچ يا و باشد داشته وجود معين نظام با جهان كه

 مهه با است اشياء وجود دارد، وجود امكان آنكه ايضا .را نيستي نه را هستي يعني را، افضل كند مي اقتضا

 و محض خيال ، شوند جدا نيستيها و شرور از و هستيها و خيرات اينكه اما و. آنها الينفك  اوصاف و لوازم

 شرور و خيرات نبود و بود است، مطرح بالغه  حكمت جنبه از آنچه نيز نظر اين از پس. است محال توهم

 يك صورت به است جهان كل د،دار وجود امكان آنچه ايضا .شرور نبودن و  خيرات بودن نه تواما، است

 شدن مطرح قابل آنچه بالغه حكمت .نظر از پس ديگر جزء عدم و جزء يك وجود نه بسته  هم به واحد

   .ديگر جزئي نبودن و جزء  يك بودن نه است كل نبود و بود است،
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 الهي كامل عدل و بالغه حكمت  اشكاالت و شبهات همه كه است كافي گردد، هضم درست اگر فوق اصول

 حكم به اينكه از و دهم مي ارجاع الهي عدل كتاب به را محترم  خواننده ديگر بار. نمايد آب بر نقش را

 اينكه به نظر پايان، در .طلبم مي پوزش كردم طرح است باالتر كتاب اين سطح از كه را مسائل  اين ضرورت

 -  گرفته قرار شيعه مذهب لاصو جزء بطوريكه دارد  مسلمين ميان در مخصوصي تاريخچه"عدل"بحث

   .بشود تاريخچه اين به اي اشاره نيست فايده بي -  است اسالم اصول از  يكي عدل شيعه نظر از يعني

   اسالمي فرهنگ در عدل اصل تاريچه
 فرهنگ در عدل اصل كه ايم گفته  الهي عدل كتاب مقدمه در. است دين اصول از يكي عدل اصل شيعه در

 عدل و تكويني عدل به شود مي تقسيم الهي عدل. انساني  عدل و الهي عدل به دشو مي تقسيم اسالمي

 از كه عدلي. اجتماعي عدل و فردي عدل به شود مي تقسيم خود نوبه به نيز  انساني عدل. تشريعي

 مذهب در دين اصول جزء معني همين و دليل همين به و است شده شمرده شيعه مذهب اختصاصات

 واقع اسالمي بيني جهان متن در كه است عدل از نوع اين و است الهي عدل ست،ا گرفته قرار شيعه

 عدل و حق به تشريع،  نظام در چه و تكوين نظام در چه خداوند، اينكه به اعتقاد يعني الهي عدل .شود مي

 ستا اين گرفت، قرار شيعه مذهب در اصول از يكي  عدل اصل اينكه علت. نمايد نمي ظلم و كند مي رفتار

 قدر و قضا درباره آنها. كردند انكار را انسان اختيار و آزادي كه شدند پيدا مسلمين ميان در گروهي كه

 مسبب و سبب و معلول و علت اصل آنها. بود منافي بكلي انسان آزادي با كه كردند پيدا اعتقاد نوعي الهي

   جهان كلي نظام در را
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 كند، مي عمل بالواسطه و مستقيما الهي قضاي  كه شدند قدمعت و كردند انكار انسان رفتار نظام در و

 بلكه ندارد آهن جذب در تاثيري وجه هيچ به مغناطيس سوزاند، مي خدا  بلكه سوازند نمي آتش بنابراين

 مستقيما خدا بلكه كند نمي بد يا خوب كار انسان كند، مي جذب مغناطيس طرف به را آهن مستقيما خدا

 اگر اينكه آن و شد طرح مهمي مساله كه بود اينجا . دهد مي انجام انسان پيكر در را بد و خوب كارهاي

 پس ، ندارد كارهايش انتخاب در واقعي نقش خودش انسان اگر و است حقيقيت بي  معلول و علت نظام

 بهشت به را آنها و دهد مي پاداش  مردم برخي به خداوند چرا شود؟ مي چه فردي كيفر و پاداش تكليف

 داده انجام خودش را خوب كار هم كه صورتي در برد، مي جهنم  به و دهد مي كيفر را ديگر برخي و برد مي

 ظلم اند نداشته خود از آزادي و اختيار كوچكترين كه حالي در انسان افراد دادن كيفر را؟ بد كار هم و است

 ناميده"معتزله"كه تسنن اهل از گروهي و شيعه عموم .است خداوندي عدل قطعي اصل برخالف و است

 در الهي قدر و قضا  اينكه و را انسان بودن مجبور مساله نقلي، و عقلي قطعي داليل به استناد با شوند، مي

 رو اين از و شمردند عدل اصل منافي را آن و كردند نفي كند، مي عمل مستقيم طور به جهان

 مربوط  يعني است، الهي اصل يك چند هر عدل اصل كه شود مي معلوم اينجا از .شدند معروف"عدليه"به

 پس. انسان اختيار و آزادي به است مربوط زيرا هست، نيز انساني اصل يك اما خدا، صفات از يكي به است

 و انسان مسؤوليت و انسان آزادي اصل به اعتقاد يعني معتزله و شيعه ميان در عدل اصل به اعتقاد

 متوجه خود به را اذهان - ما عصر در خصوصا غالبا - الهي عدل مورد در كه پرسشي .انسان سازندگي

 برخي و زشت افراد، از برخي كه است  چگونه گويند مي. است اجتماعي نابرابريهاي برخي مورد در سازد مي

   سالم برخي زيبا،
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 اصل برخالف نابرابريها اين آيا نيازمندند؟ و تهيدست برخي و متمكن و مرفه افراد برخي بيمار، برخي و

 مقامات فرزندان، عمر، ثروت، نظر از افراد همه  كه نيست اين الهي عدل الزمه آيا نيست؟ الهي عدل

 اين مسؤول آيا نباشد؟ كار در اختالفي و تفاوت گونه هيچ و باشند متساوي محبوبيت و شهرت اجتماعي،

 يكي: است چيز دو ابهام اين و سؤال اين ريشه باشد؟ تواند مي ديگري چيز الهي قدر و قضا جز نابرابريها

 عمل مستقيما الهي قدر و قضا است  كرده خيال كننده سؤال. الهي قدر و قضا جريان كيفيت به توجه عدم

 به و شود مي حمل الهي غيب خزانه از عاملي و سبب هيچ وساطت  بدون مستقيما ثروتها مثال ،)1 (كند مي

 ساير و فرزندان محبوبيتها، مقامها، قدرتها، زيبائيها، ها،سالمت همچنين و شود مي تقسيم  مردم خانه در

 خزانه از مستقيما -  معنوي چه مادي، چه -  اي روزي نوع هيچ كه است نشده توجه نكته اين به. موهبتها

 قانونها و سنتها سلسله يك منشا و است آورده وجود به نظام يك الهي،  قضاي بلكه شود، نمي تقسيم غيب

 دوم ريشه .بخواهد قانونها و سنتها همان و نظام همان مجراي از بايد بخواهد چه هر كسي هر است، شده

 كردن بهتر براي تالشگر و مسؤول موجود يك عنوان به انسان موقع و مقام به توجه عدم اشتباه اين

 و هابدكرداري و اجتماعي سوء عوامل با مبارزه و طرف،  يك از طبيعت عوامل با مبارزه و خود زندگي

 و اند منعم برخي اگر نابرابريهاست، برخي هاي جامعه در اگر .است ديگر طرف از انسان افراد ستمگريهاي

   كشتي

  :پاورقي

 مستوفي قدر و قضا به مربوط مسائل  كتاب آن در. مؤلف نوشته سرنوشت، و انسان كتاب به شود رجوع .1

   .است شده بيان
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 الهي قضاي اين اند، گريبان  به دست محنت دريا دريا با و مفلس خيبر و دارند اختيار در را نعمت  كشتي

   .نابرابريهاست اين مسؤول كه است مسؤول و مختار آزاد انسان اين بلكه است، آن مسؤول كه نيست

 ٩٩
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