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مقدمه
﴾5﴿ صفحه 

»بسم اهللا الرمحن الرحيم«

السّيما بقّية اهللا ىف االرضني عجل اهللا تعاىل فرجه و . و الصلوة و الّسالم على خري خلقه حممد و آله الطاهرين. احلمد هللا رّب العاملني
.جعلنا من اعوانه و انصاره

عقايد و انديشه هاى بنيادى، پايه و اساس هر نظام ارزشى و هر ايدئولوژى منسجم را تشكيل مى دهد و آگاهانه يا نيمه آگاهانه 
از اينروى، براى برقرارى و حتكيم نظام ارزشى و رفتارى اسالم بايد مباىن عقيدتى آن كه . در شكل گريى رفتار انسا'ا اثر مى گذارد

ريشه هاى اين درخت تنومند و پربركت بشمار مى رود در دل ها پابرجا گردد تا مهواره ميوه هاى شريين و گوارايش را ببار آورد و 
.سعادت خوشبخىت دو جهان را تأمني كند

Zمني جهت، دانشمندان اسالمى از خنستني قرن ظهور اسالم به تبيني عقايد اسالمى در شكلهاى گوناگون و با شيوه هاى خمتلف 
در عصر جديد هم با توجه به شبهات . پرداختند و از مجله، علماء كالم، كتاZاى كالمى را در سطحهاى متفاوت، تدوين كردند

اما غالباً اينگونه كتاZا در دو سطح كامال . نوظهور، كتاZاى عقيدتى خمتلفى نوشته و در دسرتس مهگان قرار داده شده است
يكى در سطح عمومى با بيانات ساده و توضيحات فراوان، و ديگرى در سطح ختّصصى با بيانات . متفاوت، نگارش يافته است

و در اين ميان، جاى كتاZاىي كه براى تدريس در سطح متوسط، مناسب باشد . پيچيده و عبارات سنگني و اصطالحات علمى
.خاىل مانده، و ساهلاست كه مدارس ديىن احساس نياز شديد به چنني متون درسى مى كنند

از اينروى، به پيشنهاد مسئولني حمرتم سازمان تبليغات اسالمى و با كمك گروهى از فضالء مؤسسه در راه حق، اقدام به @يه اين  
:كتاب كردمي كه ويژگيهاى آن از اين قرار است

﴾6﴿ صفحه 

.سعى شده مطالب كتاب با ترتيب منطقى تنظيم گردد و در حد امكان، براى تبيني مسائل به مطالب آينده حواله داده نشود -1

كوشيده امي تا مى توانيم از عبارات روشن و ساده استفاده كنيم و از بكار گرفنت اصطالحات پيچيده و عبارات دشوار پرهيز  -2
.مناييم و نيز زودياىب معاىن را فداى پريايه هاى ادىب نسازمي

سعى كرده امي براى اثبات مطالب، از دليلهاى متقن و نسبتاً روشن، Zره بگريمي و از انباشنت داليل متعدد و احياناً سست  -3
.بپرهيزمي
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.نيز كوشيده امي از توضيحات زائدى كه موجب خستگى دانشجويان مى شود پرهيز كرده، اجياز مطلوب را رعايت كنيم -4

چون اين كتاب براى تدريس در يك سطح متوسط در نظر گرفته شده و از آوردن استدالالت عميق و پيچيده كه نياز به  -5
آشناىي با فلسفه يا تفسري يا فقه احلديث دارد خوددارى، و در مورد ضرورت، به تبيني مقدمات الزم، بسنده كرده امي و تكميل و 

.بررسى ديگر ابعاد مسائل را به كتب ديگر حواله داده امي تا شوق ادامه حتصيل و حتقيق را در دانشجو برانگيزد

.حمتواى كتاب بصورت درسهاى جداگانه، تقسيم و بطور متوسط، خوراك يك جلسه در يك درس، گنجانيده شده است -6

نكات مهم بعضى از دروس، در درسهاى آينده، مورد تأكيد و گاهى مورد تكرار، واقع شده تا Zرت در ذهن دانشجو  -7
.جايگزين شود

.در پايان هر درسى سؤاالتى طرح شده كه كمك شاياىن به Zرت آموخنت مى كند -8

ىب شك، اين كتاب نيز خاىل از نقاط ضعف خنواهد بود و اميدوارمي با استفاده از انتقادات و پيشنهادهاى اساتيد حمرتم، برخى  -9
.از آ'ا در چاQاى بعد، اصالح شود

به اميد آنكه اين خدمت كوچك در پيشگاه مقدس حضرت وىل ارواحنا فداه و عجل الّله فرجه الشريف مورد قبول واقع شود و 
.بعنوان اداء خبشى از ديون ما به حوزه علميه و به شهداء واالمقام، پذيرفته گردد

قم محمدتقى مصباح يزدى 

 شمسى 1365شهريور 

خداشناسى
﴾7﴿ صفحه 

بخش اول

خداشناسى
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﴾9﴿ صفحه 

درس يكم

دين چيست؟

ـ مفهوم دين

ـ اصول و فروع دين

جهان بينى و ايدئولوژى: شامل

ـ جهان بينى الهى و ماّدى

ـ اديان آسمانى و اصول آنها
﴾11﴿ صفحه 

مفهوم دين
از اينروى، الزم است قبل از هر چيز، . ناميده مى شود» اصول دين«هدف اين كتاب، تبيني عقايد اسالمى است كه اصطالحاً 

مبادى «و واژه هاى مناسب با آن بدهيم زيرا چنانكه در علم منطق، بيان شده، جايگاه » دين«توضيح خمتصرى پريامون واژه 
.قبل از ساير مطالب است) تعريفات(= » تصّورى

آمده، و اصطالحاً به معناى اعتقاد به آفريننده اى براى جهان و ... دين واژه اى است عرىب كه در لغت به معناى اطاعت و جزاء و
از اينروى، كساىن كه مطلقاً معتقد به آفريننده اى نيستند و پيدايش پديده . انسان، و دستورات علمى متناسب با اين عقايد مى باشد

اما كساىن كه معتقد . ناميده مى شوند» ىب دين«هاى جهان را تصادىف، و يا صرفاً معلول فعل و انفعاالت مادى و طبيعى مى دانند 
. مشرده مى شوند» با دين«به آفريننده اى براى جهان هستند هر چند عقايد و مراسم ديىن ايشان، توأم با احنرافات و خرافات باشد 
آييىن كه داراى عقايد : و بر اين اساس، اديان موجود در ميان انسا'ا به حق و باطل، تقسيم مى شوند، و دين حق عبارتست از

درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهاىي را مورد توصيه و تأكيد قرار دهد كه از ضمانت كاىف براى صحت و اعتبار، برخوردار 
.باشند
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اصول و فروع دين
با توجه به توضيحى كه درباره مفهوم اصطالحِى دين، داده شد روشن گرديد كه هر ديىن

﴾12﴿ صفحه 

 دستورات عملى كه 2.  عقيده يا عقايدى كه حكم پايه و اساس و ريشه آن را دارد1: دست كم از دو خبش، تشكيل مى گردد
.متناسب با آن پايه يا پايه هاى عقيدتى و برخاسته از آ'ا باشد

آن دين ناميده شود چنانكه » فروع«، و خبش احكام عملى »اصول«بنابراين، كامال جباست كه خبش عقايد در هر ديىن 
.دانشمندان اسالمى، اين دو اصطالح را در مورد عقايد و احكام اسالمى بكار برده اند

جهان بينى و ايدئولوژى
يك سلسله «: واژه هاى جهان بيىن و ايدئولوژى، به معناى كمابيش مشاZى بكار مى رود، از مجله معاىن جهان بيىن اين است

يك «: و از مجله معاىن ايدئولوژى اينست. »اعتقادات و بينشهاى كلى مهاهنگ درباره جهان و انسان، و بطور كلى درباره هسىت
.»سلسله آراء كّلى مهاهنگ درباره رفتارهاى انسان

طبق اين دو معىن مى توان سيستم عقيدتى و اصوىل هر دين را جهان بيىن آن دين، و سيستم كلى احكام عملى آن را ايدئولوژى آن 
وىل بايد توجه داشت كه اصطالح ايدئولوژى، شامل احكام جزئى . به حساب آورد و آ'ا را بر اصول و فروع دين، تطبيق كرد

.منى شود چنانكه جهان بيىن نيز شامل اعتقادات جزئى منى گردد

1.گاهى كلمه ايدئولوژى به معناى عامى بكار مى رود كه شامل جهان بيىن هم مى شود: نكته ديگر آنكه

جهان بينى الهى و مادى
در ميان انسا'ا انواعى از جهان بيىن، وجود داشته و دارد، وىل مهگى آ'ا را مى توان براساس پذيرفنت ماوراء طبيعت و انكار آن، به 

.جهان بيىن اهلى، و جهان بيىن مادى: دو خبش كلى تقسيم كرد

و» زنديق«و احياناً » دهرى«و » طبيعى«پريو جهان بيىن مادى، در زمان سابق بنام 
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.ايدئولوژى تطبيقى، درس اول: براى توضيح بيشرت پريامون جهان بيىن و ايدئولوژى رجوع كنيد به. 1

﴾13﴿ صفحه 

.ناميده مى شود» ماترياليست«و » مادى«ناميده مى شد و در زمان ما » ملحد«

است كه خبش فلسفى ماركسيسم را » ماترياليسم ديالكتيك«مادى گرى، حنله هاى خمتلفى دارد و مشهورترين آ'ا در عصر ما 
.تشكيل مى دهد

وسيعرت از عقايد ديىن است زيرا شامل عقايد احلادى و ماده گرايانه نيز مى شود، » جهان بيىن«ضمناً روشن شد كه دايره كاربرد 
.چنانكه واژه ايدئولوژى نيز اختصاص به جمموعه احكامى ديىن ندارد

اديان آسمانى و اصول آنها
وىل . درباره كيفيت پيدايش اديان خمتلف، در ميان دانشمندان تاريخ اديان و جامعه شناسى و مردم شناسى، اختالفاتى وجود دارد

تاريخ پيدايش دين، مهزمان با پيدايش انسان است و اولني فرد انسان : براساس آنچه از مدارك اسالمى بدست مى آيد بايد گفت
پيامرب خدا و منادى توحيد و يگانه پرسىت بوده، و اديان شرك آميز مهگى در اثر حتريفات و اعمال سليقه ها و ) »ع«حضرت آدم(

1.اغراض فردى و گروهى پديد آمده است

اعتقاد به خداى يگانه، اعتقاد به : اديان توحيدى كه مهان اديان آمساىن و حقيقى هستند داراى سه اصل كلى مشرتك مى باشند
زندگى ابدى براى هر فردى از انسان در عامل آخرت و دريافت پاداش و كيفر اعماىل كه در اين جهان اجنام داده است، و اعتقاد 

.به بعثت پيامربان از طرف خداى متعال براى هدايت بشر بسوى كمال 'ائى و سعادت دنيا و آخرت

مبدأ هسىت  : اين اصول سه گانه، در واقع، پاسخهاىي است به اساسى ترين سؤاالتى كه براى هر انسان آگاهى مطرح مى شود
كيست؟ پايان زندگى چيست؟ از چه راهى مى توان Zرتين

از مجله حتريفهاىي كه در بعضى از اديان آمساىن براى جلب رضايت جباران و ستمگران اجنام گرفته اين است كه دايره دين را . 1
حمدود به رابطه انسان با خدا، و احكام دين را منحصر به مراسم مذهىب خاصى قلمداد كرده اند و خمصوصاً سياست و تدبري امور 

جامعه را خارج از قلمرو دين، معرىف منوده اند در صورتى كه هر دين آمساىن، عهده دار بيان مهه مطالىب است كه مورد نياز افراد 
جامعه براى رسيدن به سعادت دنيوى و اخرويشان مى باشد و عقل انسا'اى عادى براى شناخنت آ'ا كاىف نيست چنانكه توضيح 

اين مطلب در جاى خودش خواهد آمد و آخرين پيامربى كه از طرف خداى متعال، مبعوث مى شود مى بايست معارف و 
دستوراتى را كه تا پايان جهان، مورد نياز انسا'است در اختيار ايشان قرار دهد و از اينروى، خبش مهمى از تعاليم اسالم، مربوط 

.به مسائل اجتماعى و اقتصادى و سياسى است
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﴾14﴿ صفحه 

برنامه زيسنت را شناخت؟ و اما منت برنامه اى كه از راه تضمني شده وحى، شناخته مى شود مهان ايدئولوژى ديىن است كه برخاسته 
.از جهان بيىن اهلى مى باشد

عقايد اصلى، لوازم و ملزومات و توابع و تفاصيلى دارد كه جمموعاً سيستم عقيدتى دين را تشكيل مى دهد و اختالف در اينگونه 
چنانكه اختالف در نبوت بعضى از انبياء اهلى . اعتقادات، موجب پيدايش اديان و فرقه ها و حنله هاى مذهىب خمتلف شده است

و تعيني كتاب آمساىن معترب، عامل اصلى اختالف بني اديان يهودى و مسيحى و اسالم شده و اختالفات ديگرى را در عقايد و 
اعمال، بدنبال آورده است كه بعضاً با اعتقادات اصلى، سازگار نيست، مانند اعتقاد به تثليث مسيحى كه با توحيد، وفق منى دهد 

مهچنني اختالف در كيفيت تعيني جانشني پيامرب كه بايد از طرف خدا، يا از . هر چند مسيحيان در صدد توجيه آن برآمده اند
.طرف مردم تعيني شود عامل اصلى اختالف بني شيعه و سىن در اسالم شده است

توحيد و نبوت و معاد، اساسى ترين عقايد در مهه اديان آمساىن است وىل مى توان عقايد ديگرى را كه يا از حتليل : حاصل آنكه
آ'ا بدست مى آيد، يا از توابع آ'ا مى باشد طبق اصطالح خاصى جزء عقايد اصلى حبساب آورد، مثالً مى توان اعتقاد به وجود 

را اصل ديگرى از اصول دين ) ص(خدا را يك اصل، و اعتقاد به وحدت او را اصل دوم مشرد، يا اعتقاد به نبوت پيغمرب خامت
را كه يكى از عقايد فرعى توحيد است اصل مستقلى مشرده اند و » عدل«چنانكه بعضى از دانشمندان شيعه . اسالم مشرد

در مورد اينگونه » اصل«در حقيقت، استعمال واژه . را كه از توابع نبوت است اصل ديگرى حمسوب داشته اند» امامت«
.اعتقادات، تابع اصطالح و قرارداد است و جاى حبث و مناقشه ندارد

و خبش احكام » فروع دين«اصطالح عام آن در برابر : را مى توان به دو معناى عام و خاص بكار برد» اصول دين«بنابراين، واژه 
نيز مى توان . بكار مى رود و شامل مهه عقايد معترب مى شود، و اصطالح خاص آن، به اساسى ترين عقايد، اختصاص مى يابد

بطور مطلق و آ'ا را با » اصول دين«را ) توحيد، نبوت، معاد(تعدادى از عقايد مشرتك بني مهه اديان آمساىن مانند اصول سه گانه 
و يا با اضافه كردن يك يا چند اعتقادى كه مشخصات مذهب و فرقه خاصى » اصول دين خاص«اضافه يك يا چند اصل ديگر 

.حبساب آورد» اصول عقايد يك مذهب«يا » اصول دين و مذهب«است 

﴾15﴿ صفحه 

پرسش 

.مفهوم لغوى و اصطالحى دين را بيان كنيد -1

.جهان بيىن و ايدئولوژى را تعريف، و فرق بني آ'ا را بيان كنيد -2

.دو نوع كلى جهان بيىن را توضيح دهيد -3

.دو اصطالح عام و خاص اصول دين را شرح دهيد -4
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اصول مشرتك بني مهه اديان آمساىن كدامند؟ و وجه امهيت آ'ا چيست؟ -5

پى جويى دين
﴾17﴿ صفحه 

درس دوم

پى جويى دين

ـ انگيزه هاى پژوهش

اهميت پى جويى دين: شامل

ـ حل يك شبهه

﴾19﴿ صفحه 

انگيزه هاى پژوهش
از ويژگيهاى رواىن انسان، ميل فطرى و غريزى به شناخنت حقايق و اطالع از واقعيتهاست كه از آغاز كودكى در هر انساىن ظاهر 

ناميده مى شود مى تواند انسان را » حس كنجكاوى«مهني فطرت حقيقت جوىي كه گاهى بنام . مى شود و تا پايان عمر، ادامه دارد
:وادار كند تا درباره مسائلى كه در چارچوبه دين، مطرح مى شود بينديشد و درصدد شناخنت دين حق برآيد، مانند اين مسائل

وجود دارد؟ در صورت وجود، آيا رابطه اى بني جهان غيب و جهان مادى و حمسوس ) غيب(آيا موجود ناحمسوس و غريمادى 
هست؟ در صورت وجود رابطه، آيا موجود ناحمسوسى هست كه آفريننده جهان مادى باشد؟

آيا وجود انسان، منحصر به مهني بدن مادى، و حيات او حمدود به مهني زندگى دنيوى است، يا زندگى ديگرى هم دارد؟ در 
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صورت وجود زندگى ديگر، آيا رابطه اى بني زندگى دنيا و زندگى آخرت، وجود دارد؟ در صورت وجود رابطه، چه نوع از پديده 
هاى دنيوى در امور اخروى مؤثر است؟ و چه راهى براى شناخنت برنامه صحيح زندگى وجود دارد، برنامه اى كه سعادت انسان را 

در دو جهان، تضمني منايد؟ و سراجنام، آن برنامه كدام است؟

پس غريزه حقيقت جوىي، خنستني عاملى است كه انسان را براى بررسى مهه مسائل، و از مجله مسائل ديىن و شناخنت دين حق بر 
.مى انگيزاند

عامل ديگرى كه رغبت انسان را به شناخنت حقايق، تقويت مى كند اينست كه رسيدن به

﴾20﴿ صفحه 

است در گرو شناختهاى خاصى ) غري از ميل به شناخت حقايق(ساير خواسته ها كه هر كدام متعلق يك يا چند ميل فطرى ديگر 
مى باشد، چنانكه Zره مندى از نعمتهاى گوناگون مادى و دنيوى، مرهون تالشهاى علمى است و پيشرفت علوم جترىب كمك 

و در صورتى كه دين نيز بتواند كمكى به تأمني خواسته ها و منافع و مصاحل . فراواىن به دستياىب انسان به خواسته هايش مى كند
انسان بكند و جلو زيا'ا و خطرها را بگريد براى وى مطلوب خواهد بود و غريزه منفعت طلىب و گريز از زيان، عامل ديگرى براى 

.پژوهش درباره دين، مشرده خواهد شد

وىل با توجه به وسعت دايره دانستنيها و فراهم نبودن شرايط كاىف براى شناخنت مهه حقايق، ممكن است انسان، مسائلى را براى 
پژوهش برگزيند كه حل آ'ا آسانرت و نتايج آ'ا حمسوسرت و سهل الوصولرت باشد و از بررسى مسائل مربوط به دين، به گمان اينكه 

از اينروى، بايد توضيح داده شود كه مسائل ديىن از امهيت ويژه اى . حل آ'ا دشوار است يا نتايج علمى مهمى ندارد خوددارى كند
.برخوردار است بلكه پژوهش درباره هيچ موضوعى ارزش بررسى و حتقيق پريامون اين موضوعات را ندارد

 معتقدند كه اساساً خداپرسىت، يك خواست فطرى مستقل است و منشاء 1يادآورى مى كنيم كه بعضى از روانشناسان و روانكاوان
مى نامند و آن را در كنار حس كنجكاوى و حس نيكى و حس زيباىي، بُعد چهارمى براى روح انساىن به » حس ديىن«آن را 

.حساب مى آورند

ايشان با استفاده از شواهد تارخيى و ديرينه شناسى، خاطر نشان مى كنند كه خداپرسىت مهواره به نوعى در ميان انسا'ا وجود 
.داشته، و مهني مهگاىن و مهيشگى بودن، نشانه فطرى بودن آنست

البته معناى عموميت گرايش فطرى، اين نيست كه مهيشه در مهه افراد، زنده و بيدار باشد و انسان را آگاهانه بسوى مطلوب 
يا از مسري . خودش برانگيزاند، بلكه ممكن است حتت تأثري عوامل حميطى و تربيتهاى ناصحيح، بصورت خفته و غريفعال درآيد

.صحيح خودش منحرف گردد چنانكه در مورد ساير غرايز هم، چنني خفتنها و سركوفتگيها و احنرافات، كمابيش يافت مى شود

.رجوع كنيد به كتاب حس مذهىب، و كتاب انسان موجود ناشناخته، و كتاب دين و روان. 1

﴾21﴿ صفحه 
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.طبق اين نظر، پى جوىي دين، داراى انگيزه فطرى مستقلى است و نيازى به اثبات لزوم آن از راه دليل و برهان ندارد

اين بيان را مى توان با شواهدى از آيات و روايات مربوط به فطرى بودن دين كمابيش تأييد كرد وىل نظر به اينكه تأثري اين ميل 
از اينروى، ما به . فطرى، آگاهانه نيست ممكن است كسى در مقام حبث و احتجاج، منكر وجود چنني گرايشى در خودش بشود

.اين بيان، بسنده منى كنيم و به اثبات امهيت پى جوىي دين، از راه دليل عقلى مى پردازمي

اهميت پى جويى دين
روشن شد كه ميل فطرى به شناخت حقايق از يك سوى، و عالقه به دستياىب به منفعت و مصلحت و اميىن از زيان و خطر از 

بنابراين، هنگامى كه شخصى مطلع . سوى ديگر، انگيزه نريومندى براى انديشيدن و حتصيل دانشها و بينشهاى اكتساىب مى باشد
شود از اينكه در طول تاريخ، سلسله اى از انسان هاى برجسته ادعا كرده اند كه ما از سوى آفريننده جهان براى هدايت بشر 
بسوى سعادت دو جهان، برانگيخته شده امي و در راه رساندن پيام خويش و راهنماىي بشر، از هيچ كوششى و تالشى دريغ 

نورزيده اند و هرگونه سخىت و رجنى را حتمل كرده اند و حىت جان خودشان را نيز در راه اين هدف، فدا كرده اند؛ چنني شخصى با 
مهان انگيزه ياد شده، درصدد حتقيق پريامون دين برمى آيد تا ببيند كه آيا ادعاى پيامربان، درست و داراى داليل منطقى كاىف است 

بويژه هنگامى كه اطالع پيدا كند كه دعوت ايشان مشتمل بر بشارت به سعادت و نعمت ابدى، و انذار از شقاوت و . يا نه
يعىن پذيرفنت دعوت ايشان مستوجب منافع احتماىل ىب 'ايت، و خمالفت با ايشان مستوجب ضررهاى . عذاب جاوداىن بوده است
چنني كسى چه عذرى مى تواند براى تغافل و ىب تفاوتى نسبت به دين بياورد و درصدد حتقيق و . احتماىل ىب 'ايت مى باشد
پژوهش درباره آن برنيايد؟

آرى، ممكن است كساىن در اثر تنبلى و راحت طلىب خنواهند زمحت حتقيق و بررسى را به خود بدهند، و يا به اين علت كه پذيرفنت 
دين، حمدوديتهاىي را پيش مى آورد و ايشان را از

﴾22﴿ صفحه 

.1پاره اى كارهاى دخلواهشان باز مى دارد از پى جوىي دين، سرباز بزنند

اما چنني كساىن مى بايست به عاقبت وخيم اين تنبلى و خودكامگى، تن در دهند و سراجنام، عذاب ابدى و شقاوت جاوداىن را 
.پذيرا شوند

وضع چنني افرادى به مراتب، بدتر از كودك بيمار ناداىن است كه از ترس داروى تلخ، از رفنت نزد پزشك خوددارى مى كند و مرگ 
حتمى را به جان مى خرد، زيرا كودك مزبور، رشد عقلى كاىف براى تشخيص سود و زيان ندارد و زيان خمالفت با دستورات پزشك 

هم بيش از حمروميت از Zره هاى چند روزه زندگى دنيا نيست وىل انسان بالغ و آگاه، توان انديشيدن درباره سود و زيان و 
.سنجيدن لذ@اى زودگذر را با عذاب ابدى دارد

أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل «: Zمني جهت، قرآن كرمي چنني افراد غفلت پيشه اى را از چارپايان هم گمراهرت دانسته و درباره ايشان مى فرمايد
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َوابِّ ِعْنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم «:  و در جاى ديگر، آنان را بدترين جنبندگان معرىف مى كند2»ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  ِإنَّ َشرَّ الدَّ
.3»الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ 

حل يك شبهه
ممكن است كساىن چنني Zانه اى را دستاويز خودشان قرار دهند كه تالش براى حل يك مسأله، در صورتى مطلوب است كه 

و از . انسان، اميدى به يافنت راه حل آن داشته باشد وىل ما چندان اميدى به نتيجه انديشيدن درباره دين و مسائل آن ندارمي
.اينروى، ترجيح مى دهيم كه وقت و نريوى خود را صرف كارهاىي كنيم كه اميد بيشرتى به نتايج آ'ا دارمي

:در برابر چنني كساىن بايد گفت

 اميد به حل مسائل اساسى دين به هيچ وجه كمرت از ديگر مسائل علمى نيست و مى دانيم كه حل بسيارى از مسائل علوم، اوال
در سايه دهها سال تالش پيگري دانشمندان، ميسر

ْنساُن لِيَـْفُجَر أَماَمُه، سوره القيامة، آيه . 1 .5َبْل يُرِيُد اْإلِ

.آنان مانند چهارپايان بلكه گمراهرتند آنان غافالنند. 179سوره اعراف، آيه . 2

.مهانا بدترين جنبندگان نزد خدا كر و الهلاىي هستند كه حقايق را درك منى كنند. 22سوره انفال، آيه . 3

﴾23﴿ صفحه 

.شده است

مثالً اگر . مقدار حمتمل را نيز در نظر گرفت«نيست بلكه مى بايست ) مقدار احتمال(=  ارزش احتمال، تنها تابع يك عامل ثانياً 
باشد وىل مقدار سود حمتمل در كار اول، يكهزار % 10و در مورد كار ديگرى % 5احتمال سوددهى در مورد يك كار اقتصادى 

%) 5(لایر و در كار دوم، يكصد لایر باشد كار اول، پنج مرتبه بر كار دوم، رجحان خواهد داشت با اينكه مقدار احتمال آن 
1.است%) 10(نصف مقدار احتمال در كار دوم 

و چون منفعت احتماىل پى جوىي دين، ىب 'ايت است هر قدر هم احتمال دستياىب به نتيجه قطعى درباره آن، ضعيف باشد باز 
و تنها در صورتى ترك پژوهش . هم ارزش تالش در راه آن، بيش از ارزش تالش در هر راهى است كه نتيجه حمدودى داشته باشد

درباره دين عقال موجه است كه انسان، قطع به نادرسىت دين يا غريقابل حل بودن مسائل آن داشته باشد، اما چنني قطع و 
!اطميناىن از كجا بدست مى آيد؟
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پرسش 

انگيزه انسان براى شناخنت حقايق چيست؟ -1

چرا انسا'ا درباره مهه حقايق به پژوهش منى پردازند؟ -2

منظور از حس ديىن چيست؟ و چه دليلى براى وجود آن آورده اند؟ -3

.ضرورت پژوهش درباره اصول دين را بيان كنيد -4

آيا مى توان اميد نداشنت به حل قطعِى مسائل ديىن را عذرى براى ترك پژوهش قرار داد؟ چرا؟ -5

1 .50 = 100/5000  =100/5 × 1000

   10 = 100/1000 = 100/10 × 100

   5 = 10÷50

﴾24﴿ صفحه 

!شرط انسان زيستن
﴾25﴿ صفحه 

درس سوم

!شرط انسان زيستن

ـ مقدمه
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ـ انسان، كمال جو است

كمال انسان در گرو پيروى عقل است: شامل

ـ احكام عملى عقل، نياز به مبانى نظرى دارد

ـ نتيجه گيرى

﴾27﴿ صفحه 

مقّدمه
در درس پيشني، ضرورت پى جوىي دين و تالش براى شناخنت دين حق را با بيان ساده اى اثبات كردمي كه مبتىن بر انگيزه فطرى 

، انگيزه اى كه هركسى مى تواند در درون خود بيابد و باصطالح، علم حضورى خطاناپذير 1منفعت جوىي و زيان گريزى انسان بود
.به آن دارد

و نتيجه آن اينست كه اگر  . در اين درس مى خواهيم مهان مطلب را با بيان ديگرى اثبات كنيم كه مبتىن بر مقدمات دقيقرتى است
كسى درباره دين نينديشد و به جهان بيىن و ايدئولوژى صحيحى معتقد نشود به كمال انساىن خنواهد رسيد، بلكه اساساً منى توان 

.شرط انسان زيسنت، داشنت جهان بيىن و ايدئولوژى صحيح است: و به ديگر سخن. او را انسان حقيقى دانست

اگر رسيدن به منفعت و گريز از زيان، مطلوب فطرى انسان است پژوهش درباره ديىن كه مدعى : شكل فىن دليل مزبور اينست. 1
ضرورت بالقياس علت ناقصه براى حتقق (ارائه راه صحيح بسوى منفعت ىب 'ايت و اميىن از ضرر ىب 'ايت است ضرورت دارد 

.اما رسيدن به منفعت و اميىن از ضرر، مطلوب فطرى انسان است، پس پژوهش درباره چنني ديىن ضرورت دارد) معلول

بيان شده مبتىن بر حتليل منطقى خاصى درباره احكام عملى عقل و بازگشت آ'ا به » قياس استثنائى«اين استدالل كه در شكل 
.است چنانكه در جاى خودش بيان شده است) نتيجه مطلوب(براى رسيدن به معلول ) فعل اختيارى(ضرورت بالقياس علت 

اگر رسيدن به كمال انساىن مطلوب فطرى باشد شناخنت اصول : دليل مورد حبث در اين درس را نيز مى توان به اين شكل بيان كرد
اما رسيدن به كمال، مطلوب فطرى است، پس . جهان بيىن كه شرط الزم براى تكامل روح مى باشد ضرورت خواهد داشت

.شناخنت اصول مزبور، ضرورت دارد

﴾28﴿ صفحه 

:اين دليل، مبتىن بر سه مقدمه است
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.انسان، موجودى كمال جو است -1

.كمال انساىن در سايه رفتارهاى اختيارى برخاسته از حكم عقل، حاصل مى شود -2

احكام عملى، عقل در پرتو شناختهاى نظرى خاصى شكل مى گريد كه مهمرتين آ'ا اصول سه گانه جهان بيىن است، يعىن  -3
هسىت شناسى، : يا). نبوت(، راه تضمني شده براى يافنت برنامه سعادت خبش )معاد(، سراجنام زندگى )توحيد(شناخت مبدأ وجود 

.انسان شناسى، و راه شناسى

:اينك به توضيحى پريامون هر يك از مقدمات سه گانه مى پردازمي

انسان، كمال جو است
اساساً . هركس در انگيزه هاى دروىن و متايالت رواىن خودش دقت كند خواهد ديد كه ريشه بسيارى از آ'ا رسيدن به كمال است

هيچ فردى دوست ندارد كه نقصى در وجودش باشد و سعى مى كند كه هرگونه كمبود و نارساىي و عيب و نقصى را تا سر حّد 
.امان از خودش برطرف سازد تا به كمال مطلوبش برسد، و پيش از برطرف شدن نقصها، آ'ا را از ديگران پنهان مى دارد

اين ميل در صورتى كه در مسري فطرى خودش جريان يابد عامل هرگونه ترقى و تكامل مادى و معنوى مى شود، وىل اگر در اثر 
.مى گردد... اسباب و شرايطى در مسري احنراىف بيفتد موجب بروز صفاتى مانند بزرگى فروشى، رياكارى، ستايش طلىب و

Zرحال، گرايش به كمال، يك عامل فطرى نريومند در ژرفاى روح انسان است كه غالباً منودها و شاخه هاىآن، مورد توجه آگاهانه 
.قرار مى گريد وىل با اندكى دقت، روشن مى شود كه ريشه مهه آ'ا كمال جوىي است

كمال انسان در گرو پيروى عقل است
هيچ درخىت به اختيار خودش . تكامل يافنت پديده هاى نباتى، مرهون فراهم شدن اسباب و شرايط بريوىن و بصورت جربى است

.رشد منى كند و با گزينش خودش ميوه منى دهد زيرا شعور و اراده اى ندارد

﴾29﴿ صفحه 

در تكامل جانوران كمابيش جاىي براى اراده و انتخاب مى توان يافت، اما اراده اى برخاسته از غرايز كور حيواىن با بُردى حمدود به 
.نيازهاى طبيعى، و در پرتو شعورى حمدود به توان اندام هاى حسى هر حيوان

از يك سوى، خواسته هاى فطريش در دايره نيازهاى : اما انسان، عالوه بر خواص نباتى و حيواىن، داراى دو امتياز روحى است
طبيعى، حمدود منى شود، و از سوى ديگر از نريوى عقل، برخوردار است كه بوسيله آن مى تواند دايره معلوماتش را بسوى ىب 'ايت، 

.و براساس اين ويژگيها بُرد اراده اش از مرزهاى حمدود طبيعت فراتر مى رود و بسوى ىب 'ايت، ميل مى كند. توسعه دهد
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مهانگونه كه كماالت ويژه نبات بوسيله قواى نباتى خاص، حاصل مى شود و كماالت حيواىن در سايه اراده برخاسته از غرايز و 
ادراكات حسى، پديد مى آيد كماالت ويژه انسان هم كه در واقع مهان كماالت روحى اوست در سايه اراده آگاهانه و در پرتو 

.رهنمودهاى عقل بدست مى آيد، عقلى كه مراتب خمتلف مطلوبيت را بشناسد و در موارد تزاحم، Zرتها را ترجيح دهد

و رفتارى  . بنابراين، انساىن بودن رفتار به اين است كه با اراده اى برخاسته از متايالت ويژه انسان و در پرتو هدايت عقل، اجنام گريد
كه تنها با انگيزه هاى حيواىن اجنام مى گريد رفتارى حيواىن خواهد بود چنانكه حركىت كه تنها در اثر نريوى مكانيكى در بدن انسان 

.پديد آيد حركىت فيزيكى خواهد بود

احكام عملى عقل، نياز به مبانى نظرى دارد
رفتار اختيارى، وسيله اى است براى رسيدن به نتيجه مطلوب، و ارزش آن، تابع مرتبه مطلوبيت هدىف است كه از آن در نظر گرفته 

شده و تأثريى است كه در تكامل روح دارد، چنانكه اگر رفتارى موجب از دست دادن يك كمال روحى شود داراى ارزش منفى 
.خواهد بود

پس هنگامى عقل مى تواند درباره رفتارهاى اختيارى، قضاوت و ارزشگذارى كند كه از كماالت انسان و مراتب آ'ا آگاه باشد و 
بداند كه انسان چگونه موجودى است و شعاع دايره زندگى او تا كجا امتداد مى يابد و به چه درجه اى از كمال مى تواند برسد، و 

بداند: به ديگر سخن

﴾30﴿ صفحه 

.كه ابعاد وجود او كدام است و هدف آفرينش او چيست

بنابراين، يافنت ايدئولوژى صحيح يعىن مهان نظام ارزشى حاكم بر رفتارهاى اختيارى در گرو داشنت جهان بيىن صحيح و حل 
مسائل آن است و تا اين مسائل را حل نكند منى تواند قضاوتى قطعى درباره ارزش رفتارها داشته باشد، چنانكه تا هدف، معلوم 

پس اين شناختهاى نظرى كه مسائل اساسى جهان بيىن را . نباشد تعيني مسريى كه منتهى به آن مى شود امكان خنواهد داشت
.تشكيل مى دهد در واقع مبناى نظام ارزشى و احكام عملى عقل بشمار مى رود

نتيجه گيرى
اكنون با توجه به اين مقدمات مى توانيم ضرورت پى جوىي دين و تالش براى بدست آوردن ايدئولوژى و جهان بيىن صحيح را 

:بدينگونه اثبات كنيم

اما براى . انسان فطرتاً طالب كمال انساىن خويش است و مى خواهد بوسيله اجنام دادن كارهاىي به كمال حقيقى خودش برسد
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اينكه بداند چه كارهاىي او را به هدف مطلوبش نزديك مى كند بايد خنست كمال 'ائى خودش را بشناسد، و شناخت آن در گرو 
آگاهى از حقيقت وجود خودش و آغاز و اجنام آن است، سپس بايد رابطه مثبت يا منفى ميان اعمال خمتلف و مراتب گوناگون  

) اصول جهان بيىن(و تا اين شناختهاى نظرى . كمالش را تشخيص دهد تا بتواند راه صحيحى را براى تكامل انساىن خويش بيابد
.صحيحى را بپذيرد) ايدئولوژى(را بدست نياورد منى تواند نظام رفتارى 

پس تالش براى شناخنت دين حق كه شامل جهان بيىن و ايدئولوژى صحيح مى باشد ضرورت دارد، و بدون آن، رسيدن به كمال 
انساىن، ميسر خنواهد بود چنانكه رفتارى كه برخاسته از چنني ارزشها و بينشهاىي نباشد رفتارى انساىن خنواهد بود و كساىن كه 
درصدد شناخنت دين حق برمنى آيند يا پس از شناخنت آن، از روى جلاج و عناد، كفر مىورزند و تنها به خواسته هاى حيواىن و 

يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل «: لذ@اى زودگذر مادى، بسنده مى كنند در واقع حيواىن بيش نيستند چنانكه قرآن كرمي مى فرمايد
 و چون استعدادهاى1»اْألَْنعامُ 

.مهانند چهارپايان Zره مى گريند و مى خورند. 12، آيه )ص(سوره حممد. 1

﴾31﴿ صفحه 

.1»َذْرُهْم يَْأُكُلوا َو يـََتَمتـَُّعوا َو يـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ «انساىن خود را تباه مى كنند به كيفرى دردناك خواهند رسيد 

پرسش
دليل دوم بر لزوم پى جوىي دين، از چه مقدماتى تشكيل مى شود؟ -1

.كمال جوىي انساىن را توضيح دهيد -2

.ويژگيهاى اساسى انسان را بيان كنيد -3

چه رابطه اى بني اين ويژگيها و تكامل حقيقى انسان، وجود دارد؟ -4

چگونه ايدئولوژى، مبتىن بر جهان بيىن مى شود؟ -5

.سري منطقى دليل دوم را بيان كنيد -6

.خواهند دانست) نتيجه آنرا(بگذار خبورند و Zره گريند و آرزوى دنيوى، ايشان را سرگرم كند كه بزودى . 3سوره حجر، آيه . 1
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﴾32﴿ صفحه 

راه حل مسائل بنيادى
﴾33﴿ صفحه 

درس چهارم

راه حل مسائل بنيادى

ـ مقدمه

ـ انواع شناخت

:شامل

انواع جهان بينى

ـ نقد و بررسى

ـ نتيجه گيرى

﴾35﴿ صفحه 

مقّدمه
هنگامى كه انسان درصدد حل مسائل بنيادى جهان بيىن و شناخنت اصول دين حق برمى آيد در خنستني گام با اين سؤال، مواجه 

از چه راهى بايد اين مسائل را حل كرد؟ و چگونه بايد شناختهاى بنيادى صحيح را بدست آورد و اساساً چه : مى شود كه
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راههاىي براى شناخت وجود دارد؟ و كداميك از آ'ا را بايد براى بدست آوردن اين شناختها برگزيد؟

است كه انواع شناختهاى انسان را مورد ) اپيستمولوژى(= بررسى تفصيلى و فىن اين مطالب بعهده خبش شناخت شناسى از فلسفه 
از اينروى، تنها به . و پرداخنت به مهه آ'ا ما را از هدىف كه در اين كتاب دارمي دور مى كند. حبث قرار داده به ارزشياىب آ'ا مى پردازد

1.ذكر پاره اى از مطالب مورد نياز، بسنده كرده حتقيق بيشرت پريامون آ'ا را به جاى خودش حواله مى دهيم

انواع شناخت
:شناختهاى انساىن را از يك ديدگاه مى توان به چهار قسم، تقسيم كرد

اينگونه شناخت با كمك اندامهاى حسى بدست مى آيد هر چند عقل نيز ). به اصطالح خاص(شناخت جترىب و علمى  -1
.نقش خود را در جتريد و تعميم ادراكات حسى، ايفاء مى كند

از كتاب پاسدارى از سنگرهاى ايدئولوژيك، » شناخت«و مقاله » آموزش فلسفه«براى اطالعات بيشرت به خبش دوم از كتاب . 1
.و به درس پنجم تا شانزدهم از ايدئولوژى تطبيقى، مراجعه كنيد

﴾36﴿ صفحه 

.شناختهاى جترىب در علوم جترىب مانند فيزيك و شيمى و زيست شناسى، مورد استفاده قرار مى گريد

شكل مى گريد و نقش اساسى در به دست آوردن ) معقوالت ثانيه(اينگونه شناخت بوسيله مفاهيم انتزاعى . شناخت عقلى -2
قلمرو اين شناختها منطق و علوم فلسفى و . آن را عقل، ايفاء مى كند هر چند ممكن است بعضاً از مقدمات قياس، استفاده شود

.رياضيات را در برمى گريد

و از راه خرب دادن ) اتوريته(» منبع قابل اعتماد«اينگونه شناخت، جنبه ثانوى دارد و براساس شناخت قبلى . شناخت تعبدى -3
مطالىب كه پريوان اديان براساس سخنان پيشوايان ديىن مى پذيرند و گاهى به آ'ا اعتقادى به مراتب . حاصل مى شود» خمرب صادق«

.قويرت از اعتقادات برخاسته از حس و جتربه پيدا مى كنند از مهني قبيل است

اينگونه شناخت برخالف مهه اقسام گذشته بدون وساطت صورت و مفهوم ذهىن به ذات عيىن معلوم، تعلق . شناخت شهودى -4
مى گريد و به هيچ وجه جاى خطا و اشتباهى ندارد اما چنانكه در جاى خودش توضيح داده شده معموالً آنچه بنام شناخت 

.1شهودى و عرفاىن قلمداد مى شود در واقع، تفسريى ذهىن از مشهودات است و قابل خطا و اشتباه مى باشد

انواع جهان بينى
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:براساس تقسيمى كه درباره شناخت، بيان شد مى توان تقسيمى براى جهان بيىن بدين صورت در نظر گرفت

.يعىن انسان براساس دستاوردهاى علوم جترىب، بينشى كلى درباره هسىت بدست آورد. جهان بيىن علمى -1

.كه از راه استدالالت و تالشهاى عقلى، حاصل مى شود. جهان بيىن فلسفى -2

.كه از راه اميان به رهربان اديان و پذيرفنت سخنان ايشان به دست مى آيد. جهان بيىن ديىن -3

.آموزش فلسفه، درس سيزدهم: ك.ر. 1

﴾37﴿ صفحه 

اكنون بايد ديد كه آيا مسائل بنيادى جهان بيىن را . كه از راه كشف و شهود و اشراق، حاصل مى گردد. جهان بيىن عرفاىن -4
واقعاً مى توان از مهه اين راههاى چهارگانه حل كرد تا نوبت به سؤال از امتياز و برترى يكى از آ'ا برسد يا نه؟

نقد و بررسى
با توجه به برد شناخت حسى و جترىب و حمدود بودن آن به دايره پديده هاى مادى و طبيعى، روشن مى شود كه منى توان تنها 

براساس دستاوردهاى علوم جترىب، اصول جهان بيىن را شناخت و مسائل مربوط به آ'ا را حل كرد زيرا اينگونه مسائل، از قلمرو 
مثالً منى توان وجود خدا را بوسيله پژوهشهاى . علوم جترىب، خارج است و هيچ علم جترىب سخىن درباره اثبات يا نفى آ'ا ندارد

نفى منود، زيرا دست جتربه حسى، بسى كوتاهرت از آنست كه به دامان ماوراءطبيعت، دراز ) العياذ باهللا(آزمايشگاهى اثبات كرد يا 
.شود و چيزى را خارج از حمدوده پديده هاى مادى، اثبات يا نفى كند

سراىب بيش نيست و منى توان آن را به ) كه قبال ذكر شد» جهان بيىن«به معناى اصطالحى (بنابراين، جهان بيىن علمى و جترىب 
دانست و چنني شناخىت منى تواند » شناخت جهان مادى«ناميد و حداكثر مى توان آنرا » جهان بيىن«معناى صحيح كلمه 

.پاسخگوى مسائل بنياى جهان بيىن باشد

اما شناختهاىي كه با روش تعبدى به دست مى آيد چنانكه اشاره شد جنبه ثانوى دارد و متفرع بر اين است كه قبال اعتبار منبع يا 
يعىن بايد خنست، پيامربِى كسى ثابت شود تا پيامهاى او معترب، شناخته شود و قبل از آن بايد وجود . منابع آن، ثابت شده باشد

را منى توان به » پيام آور«و نيز پيامربِى » پيام دهنده«و روشن است كه اصل وجود . پيام دهنده يعىن خداى متعال، اثبات گردد
البته بعد از اثبات . پس وجود او اثبات مى شود» خدا هست«چون قرآن مى گويد : اثبات كرد، مثالً منى توان گفت» پيام«استناد 

خمرب «وجود خدا و شناخت پيامرب اسالم و حقانيت قرآن كرمي مى توان ساير اعتقادات فرعى و نيز دستورات عملى را به استناد 
.پذيرفت، اما مسائل بنيادى را بايد قبال از راه ديگرى حل كرد» منبع معترب«و » صادق
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.پس روش تعبدى هم براى حل مسائل بنيادى جهان بيىن، كارآىي ندارد

﴾38﴿ صفحه 

:اما روش عرفاىن و اشراقى، جاى سخن فراوان دارد

پس . شناخىت است كه از مفاهيم ذهىن، تشكيل مى يابد، وىل در منت شهود، جاىي براى مفاهيم ذهىن نيست جهان بيىن، :اوال
.اسناد چنني مفاهيمى به شهود، توأم با مساحمه و به حلاظ خاستگاه آ'ا خواهد بود

تفسري شهودها و بيان آ'ا در قالب الفاظ و مفاهيم، نياز به ورزيدگى ذهىن خاصى دارد كه جز با سابقه طوالىن در  :ثانياً 
تالشهاى عقلى و حتليلهاى فلسفى، امكان پذير نيست، و كساىن كه چنني ورزيدگى را ندارند الفاظ و مفاهيم متشاZى را بكار 

.مى گريند كه عامل بزرگى براى احنراف و گمراهى مى شود

در بسيارى از موارد، آنچه حقيقه مورد شهود قرار مى گريد با انعكاسات خياىل آن و تفسريى كه ذهن براى آن مى كند حىت  :ثالثاً 
.براى خود شهود كننده هم مشتبه مى شود

ناميده مى شود در گرو ساهلا سري و سلوك عرفاىن است و پذيرفنت روش » جهان بيىن«يافنت حقايقى كه تفسري ذهىن آ'ا بنام  :رابعاً 
پس قبل از شروع در . سري و سلوك كه از قبيل شناختهاى عملى مى باشد نيازمند به مباىن نظرى و مسائل بنيادى جهان بيىن است

سري و سلوك مى بايست اين مسائل، حل شود در حاىل كه شناخت شهودى در پايان كار، حاصل مى شود، و اساساً عرفان واقعى 
براى كسى حتقق مى يابد كه در راه بندگى خداى متعال خملصانه تالش كند، و چنني تالشى متوقف بر شناخت قبلى خداى متعال 

.و راه بندگى و اطاعت اوست

نتيجه گيرى
نتيجه اى كه از اين بررسى به دست مى آيد اينست كه تنها راهى كه فراروى هر جوينده راه حل براى مسائل بنيادى جهان بيىن  

.گشوده است راه عقل و روش تعقل است و از اينروى، جهان بيىن واقعى را بايد جهان بيِىن فلسفى دانست

البته بايد توجه داشت كه منحصر دانسنت راه حل مسائل مزبور را به عقل، و منحصر دانسنت جهان بيىن به جهان بيىن فلسفى، 
بدين معىن نيست كه براى بدست آوردن جهان بيىن صحيح بايسىت مهه مسائل فلسفى را حل كرد بلكه حل چند مسأله فلسفى 

ساده و قريب به

﴾39﴿ صفحه 

هر چند ختصص در اينگونه مسائل و  . بديهى، براى اثبات وجود خدا كه اساسى ترين مسأله جهان بيىن بشمار مى رود كاىف است
و نيز منحصر دانسنت . كسب تواناىي بر پاسخگوىي نسبت به هر اشكال و شبهه اى احتياج به بررسيهاى فلسفى بيشرت دارد

شناختهاى مفيد براى حل مسائل بنيادى به شناختهاى عقلى، بدين معىن نيست كه از ساير معلومات به هيچ وجه براى حل اين 

20



مسائل، استفاده نشود بلكه در بسيارى از استدالالت عقلى مى توان از مقدماتى استفاده كرد كه يا از راه علم حضورى و يا از راه 
حس و جتربه بدست مى آيد، چنانكه براى حل مسائل ثانوى و اعتقادات فرعى مى توان از شناختهاى تعبدى استفاده كرد و آ'ا را 

و سراجنام، پس از دستياىب به جهان بيىن و ايدئولوژى صحيح مى توان . اثبات منود) منابع معترب دين(براساس حمتواى كتاب و سنت 
با پيمودن مراحل سري و سلوك، به مكاشفات و مشاهداتى رسيد و بسيارى از آنچه با استدالل عقلى، اثبات شده را بدون 

.وساطت مفاهيم ذهىن دريافت

پرسش

.انواع شناختهاى انساىن و قلمرو هر يك را بيان كنيد -1

چند نوع جهان بيىن تصور مى شود؟ -2

مسائل بنيادى جهان بيىن را از چه راهى مى توان اثبات كرد؟ -3

.جهان بيىن علمى را نقادى كنيد -4

چگونه مى توان از شناختهاى جترىب براى تبيني مسائل جهان بيىن، استفاده كرد؟ -5

در راه اثبات مسائل عقيدتى، چگونه و در چه مواردى مى توان از شناختهاى تعبدى، سود جست؟ -6

جهان بيىن عرفاىن چيست؟ و آيا مى توان مسائل بنيادِى جهان بيىن را براساس شهود عرفاىن حل كرد؟ چرا؟ -7

شناخت خدا
﴾41﴿ صفحه 

درس پنجم

شناخت خدا
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ـ مقدمه

شناخت حضورى و حصولى: شامل

ـ شناخت فطرى
﴾43﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه اساس دين را اعتقاد به وجود خداى جهان آفرين، تشكيل مى دهد و فرق اصلى بني جهان بيىن اهلى و جهان بيىن 

.مادى نيز وجود و عدم مهني اعتقاد است

بنابراين، خنستني مسأله اى كه براى جوينده حقيقت، مطرح مى شود و بايد پيش از هر چيز پاسخ صحيح آن را بدست بياورد 
و براى بدست آوردن پاسخ اين سؤال مهانگونه كه در درس قبل بيان شد بايد عقل خود را . اينست كه آيا خداىي وجود دارد يا نه

.بكار بگريد تا به نتيجه قطعى برسد، خواه نتيجه اى مثبت باشد و خواه منفى

مى رسد، و به فرض منفى ) وحدت و عدل و ساير صفات اهلى(در صورت مثبت بودن نتيجه، نوبت به بررسى مسائل فرعى آن 
.بودِن نتيجه، جهان بيىن مادى تثبيت مى شود و ديگر نيازى به بررسى ساير مسائل مربوط به دين خنواهد بود

شناخت حضورى و حصولى
.يكى شناخت حضورى، و ديگرى شناخت حصوىل: در مورد خداى متعال، دو نوع شناخت، تصور مى شود

منظور از شناخت حضورى نسبت به خدا اينست كه انسان بدون وساطت مفاهيم ذهىن، با نوعى شهود دروىن و قلىب با خدا 
.آشنا شود

بديهى است كه اگر كسى شهود آگاهانه نسبت به خداى متعال داشته باشد آنگونه كه

﴾44﴿ صفحه 

اما مهچنانكه قبال اشاره شد چنني علم حضورى و . عارفان بلند مرتبه ادعا كرده اند نيازى به استدالل و برهان عقلى خنواهد داشت
و اما مراتب ضعيف آن . ، پس از خودسازى و پيمودن مراحل سري و سلوك عرفاىن، امكان پذير است1شهودى براى افراد عادى

.هر چند در افراد عادى هم وجود داشته باشد چون توأم با آگاهى نيست براى بدست آوردن جهان بيىن آگاهانه، كفايت منى كند

شناخىت  »...آفريننده، ىب نياز، مهه دان، و مهه توان و«و منظور از شناخت حصوىل اينست كه انسان بوسيله مفاهيمى كلى از قبيل 
آن كسى  «نسبت به خداى متعال پيدا كند و مهني اندازه معتقد شود كه چنني موجودى وجود دارد » غايبانه«ذهىن و به يك معىن 
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سپس شناختهاى حصوىل ديگرى را به آ'ا ضميمه كند تا به يك سيستم اعتقادى مهاهنگ » ...كه جهان را آفريده است و
.دست يابد) جهان بيىن(

آنچه مستقيماً از كاوشهاى عقلى و براهني فلسفى بدست مى آيد مهني شناخت حصوىل است وىل هنگامى كه چنني شناخىت 
.حاصل شد انسان مى تواند درصدد دستياىب به شناخت حضورى آگاهانه نيز برآيد

شناخت فطرى
انسان، «يا » خداشناسى، فطرى است«در بسيارى از سخنان پيشوايان ديىن و عارفان و حكيمان، به اين عبارت برمى خورمي كه 

:براى اينكه معناى صحيح اين عبارت را دريابيم بايد توضيحى پريامون واژه فطرت بدهيم. »بالفطره خداشناس است

دانست كه آفرينش ) منسوب به فطرت(= » فطرى«است و امورى را مى توان » نوع آفرينش«فطرت، واژه اى عرىب و به معناى 
:موجودى اقتضاى آ'ا را داشته باشد، و از اينروى مى توان سه ويژگى را براى آ'ا در نظر گرفت

فطريّات هر نوعى از موجودات در مهه افراد آن نوع، يافت مى شود هر چند كيفيت آ'ا -1

البته وجود افراد استثناىي كه داراى چنني شهود آگاهانه باشند را منى توان انكار كرد چنانكه اعتقاد ما درباره پريامون و پيشوايان . 1
اينست كه در كودكى هم كمابيش از چنني شهودى برخوردار بوده اند و حىت بعضى از ايشان در ) عليهم الصلوة و السالم(معصوم 

.شكم مادر هم چنني شناخىت را داشته اند

﴾45﴿ صفحه 

.از نظر ضعف و شدت، متفاوت باشد

امور فطرى، مهواره در طول تاريخ، ثابت است و چنان نيست كه فطرت موجودى در برهه اى از تاريخ، اقتضاء خاصى داشته  -2
.1باشد و در برهه ديگر، اقتضائى ديگر

امور فطرى از آن حيثيت كه فطرى و مقتضاى آفرينش موجودى است نيازى به تعليم و تعلم ندارد هر چند تقويت يا جهت  -3
.دادن به آ'ا نيازمند به آموزش باشد

:فطريات انسان را مى توان به دو دسته تقسيم كرد

.شناختهاى فطرى كه هر انساىن بدون نياز به آموزش، از آ'ا برخوردار است -الف

.ميلها و گرايشهاى فطرى كه مقتضاى آفرينش هر فردى است -ب
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خداشناسى «بنابراين، اگر نوعى شناخت خدا براى هر فردى ثابت باشد كه نيازى به آموزش و فراگريى نداشته باشد مى توان آن را 
.ناميد» خداپرسىت فطرى«و اگر نوعى گرايش بسوى خدا و پرستش او در هر انساىن يافت شود مى توان آن را . ناميد» فطرى

حس «در درس دوم اشاره كردمي كه بسيارى از صاحبنظران، گرايش به دين و خدا را از ويژگيهاى رواىن انسان دانسته و آن را 
اما . اكنون مى افزاييم كه شناخت خدا نيز مقتضاى فطرت انسان، دانسته شده است. ناميده اند» عاطفه ديىن«يا » مذهىب

بگونه اى كه افراد عادى را . مهچنانكه فطرت خداپرسىت، يك گرايش آگاهانه نيست فطرت خداشناسى نيز شناخىت آگاهانه منى باشد
.از تالش عقالىن براى شناخنت خداى متعال، ىب نياز كند

وىل اين نكته را نبايد فراموش كرد كه چون هر فردى دست كم از مرتبه ضعيفى از شناخت حضورى فطرى برخوردار است مى تواند 
با اندكى فكر و استدالل، وجود خدا را بپذيرد و تدرجياً شناخت شهودى ناآگاهانه اش را تقويت كند و به مراتىب از آگاهى 

.برساند

فطرى بودن شناخت خدا بدين معىن است كه دل انسان، با خدا آشناست و در ژرفاى روح وى مايه اى براى : حاصل آنكه
اما اين مايه فطرى در افراد عادى بگونه اى نيست كه ايشان را . شناخت آگاهانه خدا وجود دارد كه قابل رشد و شكوفاىي است

.بكلى ىب نياز از انديشيدن و استدالل عقلى كند

.30سوره روم، آيه . ِفْطَرَت الّلِه الَِّيت َفَطَر الّناَس َعَلْيها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق الّلهِ .1

﴾46﴿ صفحه 

پرسش 

اساسى ترين مسأله جهان بيىن كدام است؟ و وجه اساسى بودِن آن چيست؟ -1

.شناخت حضورى و حصوىل نسبت به خداى متعال را شرح دهيد -2

آيا مى توان شناخت حضورى را بوسيله استدالل عقلى بدست آورد؟ چرا؟ -3

شناخت حصوىل چه نقشى را مى تواند در مورد شناخت حضورى ايفاء كند؟ -4

.معناى فطرت را بيان كنيد -5

.ويژگيهاى امور فطرى را بيان كنيد -6

.اقسام امور فطرى را بيان كنيد -7
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چه امر فطرى به خداى متعال، تعلق مى گريد؟ -8

.شناخت فطرى خدا را توضيح دهيد -9

آيا فطرت خداشناسى، انسا'اى عادى را از استدالل عقلى، ىب نياز مى كند؟ چرا؟ -10

راه ساده خداشناسى
﴾47﴿ صفحه 

درس ششم

راه ساده خداشناسى

ـ راههاى شناخت خدا

ويژگيهاى راه ساده: شامل

ـ نشانه هاى آشنا
﴾49﴿ صفحه 

راههاى شناخت خدا
براى شناخنت خداى متعال، راههاى فراوان و گوناگوىن وجود دارد كه در كتاZاى خمتلف فلسفى و كالمى و بيانات پيشوايان ديىن 

مثالً در : اين داليل و براهني از جهات خمتلفى با يكديگر تفاوت دارند. و نيز در منت كتاZاى آمساىن به آ'ا اشاره شده است
بعضى از آ'ا از مقدمات حسى و جترىب استفاده شده در حاىل كه بعضى ديگر از مقدمات عقلى حمض، تشكيل يافته اند؛ و 

بعضى مستقيماً درصدد اثبات خداى حكيم هستند در صورتى كه بعضى ديگر تنها موجودى را اثبات مى كنند كه وجودش مرهون 
.و براى شناخنت صفات او مى بايست براهني ديگرى اقامه شود) واجب الوجود(موجود ديگرى نيست 
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بعضى از آ'ا مانند پل : از يك نظر مى توان داليل خداشناسى را به راههاىي تشبيه كرد كه براى عبور از رودخانه اى وجود دارد
چوىب ساده اى است كه روى رودخانه كشيده شده و عابر سبكبار مى تواند به آساىن از آن بگذرد و بزودى به منزل مقصودش 

برسد، بعضى ديگر مانند پلهاى سنگِى طوالىن از استحكام بيشرتى برخوردار است وىل راه را طوالىن تر مى كند، و باالخره بعضى 
ديگر مانند راه آهنهاى پر پيچ و خم و داراى فراز و نشيبها و تونلهاى عظيم است كه براى عبور قطارهاى سنگني ساخته شده 

.است

انساىن كه ذهن سبكبارى دارد مى تواند از راههاى خيلى ساده، خداى خود را بشناسد و به بندگى او بپردازد، اما كسى كه بار 
سنگيىن از شبهات را بر دوش كشيده است بايد از پل سنگى عبور كند، و باالخره كسى كه خروارها بار شبهات و وساوس را با 

خود محل مى كند بايد راهى

﴾50﴿ صفحه 

.را برگزيند كه داراى زيرسازيهاى حمكم و استوار باشد هر چند پيچ و مخها و فراز و نشيبهاى زيادى داشته باشد

اما راههاى پر پيچ . ما در اينجا خنست به راه ساده خداشناسى، اشاره مى كنيم و سپس به بيان يكى از راههاى متوسط مى پردازمي
و خم را كه متوقف بر حل بسيارى از مسائل زيربنائى فلسفى است بايد كساىن بپيمايند كه ذهنشان مشوب به شبهات فراوان شده 

.يا درصدد زدودن شبهات و جنات دادن گمراهان دورافتاده، برآمده اند

ويژگيهاى راه ساده
:راه ساده خداشناسى، امتيازات و ويژگيهاىي دارد كه مهمرتين آ'ا از اين قرار است

اين راه نيازى به مقدمات پيچيده و فىن ندارد و ساده ترين بياىن است كه مى توان در اين زمينه، مطرح كرد و از اينروى، براى  -1
.مهه مردم در هر سطحى از معلومات باشند قابل فهم و هضم است

رهنمون مى شود برخالف بسيارى از براهني فلسفى و كالمى كه خنست » خداى آفريننده دانا و توانا«اين راه مستقيماً بسوى  -2
اثبات مى كنند و علم و قدرت و حكمت و خالقيت و ربوبيت و ديگر صفات او را » واجب الوجود«موجودى را بعنوان 

.مى بايست با براهني ديگرى ثابت كرد

اين راه، بيش از هر چيز، نقش بيدار كردن فطرت و به آگاهى رساندن معرفت فطرى را ايفاء مى كند و با تأمل در موارد آن،  -3
حالىت عرفاىن به انسان دست مى دهد كه گويا دست خدا را در اجياد و تدبري پديده هاى جهان، مشاهده مى كند، مهان دسىت كه 

.فطرت او با آن، آشناست

با توجه به اين ويژگيهاست كه رهربان ديىن و پيشوايان اديان آمساىن، اين راه را براى توده هاى مردم برگزيده اند و مهگان را به پيمودن 
آن، دعوت كرده اند و روشهاى ديگر را يا به خواص، اختصاص داده اند، يا در مقام احتجاج و حبث با انديشمندان ملحد و 
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.فيلسوفان مادى بكار گرفته اند

﴾51﴿ صفحه 

ـ نشانه هاى آشنا
گوىي هر يك از . است» تفكر در آيات اهلى«راه ساده خداشناسى، تأمل در نشانه هاى خدا در جهان، و به تعبري قرآن كرمي 

پديده هاى جهان در زمني و آمسان و در وجود انسان، نشاىن از مقصود و مطلوب آشنا دارند و عقربه دل را بسوى مركز هسىت  
.كه مهيشه و در مهه جا حضور دارد هدايت مى كنند

مهني كتاىب كه در دست داريد نشانه اى از اوست، مگر نه اينست كه با خواندن آن، با نويسنده آگاه و هدفدارى آشنا مى شويد؟ 
آيا هيچگاه احتمال داده ايد كه اين كتاب در اثر يك سلسله فعل و انفعاالت مادى ىب هدف بوجود آمده و نويسنده هدفدارى 

ندارد؟ آيا امحقانه نيست كه كسى بپندارد كه يك دائرة املعارف بزرگ چند صد جلدى در اثر انفجارى در يك معدن فلزات بوجود 
آمده است بدينگونه كه ذرات آ'ا بصورت حروىف در آمده و با برخورد تصادىف با پاره هاى كاغذ، نوشته هاىي را پديد آورده و 

!سپس كاغذها با تصادف ديگرى تنظيم و صحاىف شده است؟

اما پذيرفنت تصادفات كور براى تبيني پيدايش اين جهان عظيم با آن مهه اسرار و حكمتهاى شناخته و ناشناخته، هزاران بار 
!امحقانه تر از آن پندار است

آرى، هر نظم هدفمندى نشانه اى از ناظم هدفدار است و چنني نظمهاىي در سراسر جهان، مشاهده مى شود و مهگى يك نظام 
.كلى را تشكيل مى دهند كه آفريننده حكيمى آن را پديد آورده و مهواره دست اندركار اداره آن است

بوته گلى كه در باغچه روييده و از ميان خاك و كود، با چهره رنگارنگ و بوى خوش، ظاهر گشته است، و درخت سيىب كه از 
دانه كوچكى برآمده و هر ساله مقادير زيادى سيب خوشرنگ و خوشبوى و خومشزه ببار مى آورد و ساير درختان خمتلف با شكلها 

...و رنگها و خواص گوناگون

نيز بلبلى كه بر شاخ گل مى سرايد، و جوجه اى كه از ختم بريون آمده، نوك به زمني مى زند و گوساله اى كه تازه متولد شده پستان 
.مهگى نشانه هاى اويند... مادرش را مى مكد و شريى كه در پستان مادر فراهم شده و براى نوشيدن نوزاد، مهيا گشته است و

راسىت چه مهاهنگى عجيب و تدبري شگفت انگيزى در پديد آمدن شري در پستان مادران

﴾52﴿ صفحه 

!مهزمان با تولد نوزادان، وجود دارد

ماهيهاىي كه هر ساله براى ختم ريزى، كيلومرتها راه براى خنسنت بار مى پيمايند، و مرغان درياىي كه آشيانه هاى خود را در ميان 
انبوه گياهان درياىي مى شناسند و حىت براى يكبار هم اشتباهاً به آشيانه ديگرى سر منى زنند، و زنبورهاى عسل كه هر صبح از  

كندوها خارج مى شوند و پس از پيمودن راههاى طوالىن براى استفاده از گلهاى معطر، شامگاهان به كندوهاى خودشان بازمى  
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.مهگى نشانه هاى اويند... گردند و

عجيبرت آنكه هم زنبورهاى عسل و هم گاو و گوسفندهاى شريده چندين بار بيش از اندازه نيازشان شري و عسل، توليد مى كنند تا 
!انسان، اين آفريده استثناىي و برگزيده، از آ'ا Zره مند شود

!اما انسان ناسپاس، وىل نعمت آشناى خود را نشناخته مى انگارد و درباره او به جدال و ستيزه مى پردازد

تركيب بدن از جهازات مهاهنگ، تركيب هر جهاز از : در مهني بدن انسان، شگفت انگيزترين آثار تدبري حكيمانه ديده مى شود
اعضاء متناسب، تركيب هر عضو از ميليو'ا سلول زنده خاص با اينكه مهگى آ'ا از يك سلول مادر پديد آمده اند و تركيب هر 

سلول از مواد الزم به نسبت معني و قرار گرفنت هر اندام در مناسبرتين جاى بدن و حركات و فعاليتهاى هدفدار اعضاء و جهازات 
مانند جذب اكسيژن بوسيله ششها و انتقال آن بوسيله گلبوهلاى قرمز خون، ساخنت قند به اندازه الزم بوسيله كبد، ترميم نسوج 

آسيب ديده با پيدايش سلوهلاى جديد، مبارزه با ميكروZا و دمشنان مهاجم بوسيله گلبوهلاى سفيد و ترشح هورمو'اى خمتلف 
.1مهگى نشانه هاى اويند... بوسيله غده هاى متعدد كه نقشهاى مهمى را در تنظيم كارهاى حياتى بدن به عهده دارند و

اين نظام عجيىب كه هزاران دانشمند در طول دهها قرن هنوز نتوانسته اند بدرسىت به ريزه كاريهاى آن پى بربند بوسيله چه كسى 
برقرار شده است؟

:براى توضيح بيشرت پريامون اين مطالب به كتاZاى زير، مراجعه كنيد. 1

.راز آفرينش انسان، اثبات وجود خدا، نشانه هاى او

﴾53﴿ صفحه 

هر سلوىل يك سيستم كوچك هدفمند است و جمموعه اى از سلوهلا عضوى را پديد مى آورند كه سيستم بزرگرت هدفمندى است و 
اما كار به مهني جا خامته منى يابد . جمموعه سيستم هاى گوناگون و در هم پيچيده، سيستم كلى و هدفمند بدن را تشكيل مى دهند

بلكه سيستمهاى ىب مشار از موجودات جاندار و ىب جان، يك سيستم عظيم كران ناپيدا را تشكيل مى دهند بنام جهان طبيعت كه 
.حتت تدبري حكيمانه واحدى با كمال نظم و انسجام، اداره مى شود

.»1ذِلُكُم الّلُه فََأّىن تـُْؤَفُكونَ «

بديهى است هر قدر دانش بشر، گسرتش يابد و قوانني و روابط پديده هاى طبيعى، بيشرت كشف شود اسرار و حكمتهاى 
وىل تأمل در مهني پديده هاى ساده و نشانه هاى روشن، براى دهلاى پاك و ناآلوده، كفايت . آفرينش، بيشرت آشكار مى گردد

.مى كند

پرسش
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.راههاى خمتلف خداشناسى و ويژگيهاى آ'ا را بيان كنيد -1

راه ساده خداشناسى چيست؟ و چه ويژگيهاىي دارد؟ -2

.نشانه هاى هدفمندى پديده ها را شرح دهيد -3

.شكل منطقى دليل نظم را بيان كنيد -4

.95سوره انعام، آيه . 1

﴾54﴿ صفحه 

اثبات واجب الوجود
﴾55﴿ صفحه 

درس هفتم

اثبات واجب الوجود

ـ مقدمه

ـ متن برهان

ـ امكان و وجوب

علت و معلول: شامل

ـ محال بودن تسلسل علل

ـ تقرير برهان
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﴾57﴿ صفحه 

مقّدمه
براهني زيادى را براى اثبات خداى متعال، اقامه كرده اند كه ) متكلمني(در درس پيشني اشاره كردمي كه فالسفه اهلى و علماء كالم 

ما در ميان مهه آ'ا يك برهان را كه نياز به مقدمات كمرتى دارد و در عني اتقان، . در كتب مبسوط فلسفه و كالم، مذكور است
واجب «وىل بايد توجه داشت كه اين برهان، خدا را تنها بعنوان . سهل التناولرت هست برمى گزينيم و به توضيح آن مى پردازمي

يعىن موجودى كه وجودش ضرورى و ىب نياز اجياد كننده است اثبات مى كند و صفات ثبوتيه او مانند علم و قدرت و » الوجود
.جسماىن نبودن و زمان و مكان نداشنت را بايد با براهني ديگرى اثبات كرد

متن برهان
و . موجود حبسب فرض عقلى يا واجب الوجود است يا ممكن الوجود، و هيچ موجودى عقال از اين دو فرض، خارج نيست

منى توان مهه موجودات را ممكن الوجود دانست، زيرا ممكن الوجود نياز به علت دارد و اگر مهه علتها هم ممكن الوجود و به نوبه خود 
تسلسل علتها حمال است، پس ناچار : نيازمند به علت ديگرى باشند هيچگاه هيچ موجودى حتقق خنواهد يافت، به ديگر سخن

.سلسله علتها به موجودى منتهى مى شود كه خودش معلول موجود ديگرى نباشد يعىن واجب الوجود باشد

اين برهان، ساده ترين برهان فلسفى براى اثبات وجود خداست كه از چند مقدمه عقلى

﴾58﴿ صفحه 

وىل چون در اين برهان از مفاهيم و اصطالحات فلسفى، . حمض، تشكيل يافته و نيازى به هيچ مقدمه حسى و جترىب ندارد
.استفاده شده مى بايست توضيحى پريامون اين اصطالحات و مقدماتى كه برهان مزبور از آ'ا تشكيل يافته است داده شود

امكان و وجوب
خورشيد «مثالً در اين قضيه . تشكيل مى يابد) موضوع و حممول(هر قضيه اى هر قدر ساده باشد دست كم از دو مفهوم اساسى 

.حممول آن مى باشد» روشن«موضوع قضيه، و » خورشيد«كه داللت بر ثبوت روشىن براى خورشيد دارد » روشن است

عدد سه بزرگرت از عدد چهار «: يا حمال است مانند اينكه گفته شود: ثبوت حممول براى موضوع، از سه حال، خارج نيست
و يا نه حمال است و نه ضرورت دارد مانند » عدد دو، نصف عدد چهار است«يا ضرورت دارد مانند اين قضيه كه » است
.»خورشيدى باالى سِر ما قرار دارد«
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و » وجوب«يا » ضرورت«و در صورت دوم، داراى وصف » امتناع«طبق اصطالح منطقى، در صورت اول، قضيه، داراى وصف 
.مى باشد) مبعناى خاص(» امكان«در صورت سوم داراى وصف 

حبث مى شود و چيزى كه ممتنع و حمال باشد هيچگاه وجود خارجى منى يابد، از » موجود«اما نظر به اينكه در فلسفه، درباره 
واجب الوجود عبارتست از : اينروى فالسفه، موجود را حبسب فرض عقلى به واجب الوجود و ممكن الوجود، تقسيم كرده اند

موجودى كه خودخبود وجود داشته باشد و نيازى به موجود ديگرى نداشته باشد و طبعاً چنني موجودى ازىل و ابدى خواهد بود 
زيرا معدوم بودن چيزى در يك زمان، نشانه اينست كه وجودش از خودش نيست و براى وجود يافنت، نياز به موجود ديگرى دارد  

و ممكن الوجود عبارتست از موجودى كه خودخبود وجود ندارد و . كه سبب يا شرط حتقق آنست و با فقدان آن مفقود مى شود
.حتقق يافتنش منوط به موجود ديگرى است

اين تقسيم كه براساس فرض عقلى، اجنام گرفته است بالضروره وجوِد ممتنع الوجود را نفى مى كند وىل داللىت ندارد بر اينكه 
واجب الوجود و(موجودات خارجى از كداميك از دو قسم 

﴾59﴿ صفحه 

يكى آنكه هر موجودى واجب الوجود : صدق اين قضيه به سه صورت، تصور مى شود: و به ديگر سخن. هستند) ممكن الوجود
باشد، دوم آنكه هر موجودى ممكن الوجود باشد، سوم آنكه بعضى از موجودات، واجب الوجود و بعضى ديگر ممكن الوجود 

بنابر فرض اول و سوم، وجود واجب الوجود، ثابت است پس بايد اين فرض را مورد بررسى قرار داد كه آيا ممكن است مهه . باشند
موجودات، ممكن الوجود باشند يا نه؟ و با ابطال اين فرض است كه وجود واجب الوجود بصورت قطعى و يقيىن، ثابت مى گردد 

.هر چند اثبات وحدت و ساير صفات او مى بايست با براهني ديگرى اثبات شود

بنابراين، براى ابطال فرض دوم، بايد مقدمه ديگرى را به برهان مزبور، ضميمه كرد و آن اينست كه ممكن الوجود بودن مهه 
ممكن : وىل اين مقدمه، بديهى نيست و Zمني جهت درصدد اثبات و تبيني آن برآمده اند به اين صورت. موجودات حمال است

پس بايد سلسله علل به موجودى منتهى شود كه ممكن الوجود و حمتاج . الوجود نياز به علت دارد، و تسلسل در علل، حمال است
و از اينجاست كه پاى مفاهيم فلسفى ديگرى به ميان مى آيد كه بايد توضيحى پريامون . به علت نباشد يعىن واجب الوجود باشد

.آ'ا داده شود

علت و معلول
اگر موجودى نيازمند به موجود ديگرى باشد و وجودش به نوعى توقف بر آن ديگرى داشته باشد به اصطالح فلسفى، موجود 

وىل علت، ممكن است ىب نياز مطلق نباشد بلكه خودش نيز نيازمند و . مى نامند» علت«و آن ديگرى را » معلول«نيازمند را 
.اما اگر علىت هيچگونه نياز و معلوليىت نداشت علت مطلق و ىب نياز مطلق خواهد بود. معلول موجود ديگرى باشد

هر ممكن «تا اينجا با اصطالح فلسفى علت و معلول و تعريف آ'ا آشنا شدمي، اكنون بايد به توضيح اين مقدمه بپردازمي كه 
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.»الوجودى نيازمند به علت است

با توجه به اينكه ممكن الوجود خودخبود وجود ندارد ناچار وجودش منوط به حتقق موجود يا موجودات ديگرى خواهد بود زيرا اين 
ثابت است و يا در اثر امر ديگرى ) بالذات(قضيه، بديهى است كه هر حمموىل كه براى موضوعى در نظر گرفته شود يا خودخبود 

روشن) نور(ثابت مى شود مثالً هر چيزى يا خودخبود روشن است و يا به واسطه چيز ديگرى ) بالغري(

﴾60﴿ صفحه 

چرب مى شود و حمال است كه چيزى نه خودش ) روغن(مى شود، و هر جسمى يا خودخبود چرب است و يا بوسيله چيز ديگرى 
!روشىن و چرىب داشته باشد و نه بوسيله چيز ديگرى مّتصف به اين صفات گردد و در عني حال، روشن يا چرب باشد

پس ثبوت وجود هم براى يك موضوع يا بالذات است و يا بالغري، و هنگامى كه بالذات نبود ناچار بالغري خواهد بود، بنابراين، 
و اين مهان . هر ممكن الوجودى كه خودخبود مّتصف به وجود منى شود بواسطه موجود ديگرى بوجود مى آيد و معلول آن خواهد بود

.هر ممكن الوجودى نيازمند به علت است: اصل مسلم عقلى است كه

و بر اين اساس، اشكال كرده اند كه » هر موجودى احتياج به علت دارد«وىل بعضى گمان كرده اند كه مفاد اصل علّيت اينست كه 
ممكن «بطور مطلق نيست بلكه موضوع آن » موجود«غافل از اينكه موضوع اصل علّيت ! بايد براى خدا هم علىت در نظر گرفت

.هر موجود وابسته و نيازمندى حمتاج به علت است نه هر موجودى: است، و به ديگر سخن» معلول«و » الوجود

محال بودن تسلسل علل
آخرين مقدمه اى كه در اين برهان بكار گرفته شده اينست كه سلسله علل بايد منتهى به موجودى شود كه خودش معلول نباشد، و 

و بدين ترتيب، وجود واجب الوجود بعنوان خنستني علت كه خودخبود موجود . به اصطالح تسلسل علل تا ىب 'ايت، حمال است
.است و نيازى به موجود ديگرى ندارد ثابت مى شود

فالسفه، براهني متعددى براى ابطال تسلسل، اقامه كرده اند وىل حقيقت اينست كه بطالن تسلسل در مورد علل، قريب به بداهت 
يعىن با توجه به اينكه وجود معلول، نيازمند به علت و مشروط به وجود آن است اگر فرض  . است و با اندك تأملى روشن مى شود

كنيم كه اين معلوليت و مشروطيت، عمومى باشد هيچگاه هيچ موجودى حتقق خنواهد يافت زيرا فرض جمموعه اى از موجودهاى 
.وابسته بدون وجود موجود ديگرى كه طرف وابستگى آ'ا باشد معقول نيست

فرض كنيد يك تيم دونده، جلو خط شروع ايستاده اند و آماده دويدن هستند وىل هركدام

﴾61﴿ صفحه 

از ايشان تصميم گرفته است كه تا ديگرى ندود او هم شروع به دويدن نكند، اگر اين تصميم واقعاً عموميت داشته باشد هيچگاه 
مهچنني اگر وجود هر موجودى مشروط به حتقق موجود ديگرى باشد هيچگاه ! هيچكدام از ايشان شروع به دويدن خنواهند كرد

32



.پس حتقق موجودات خارجى، نشانه اينست كه موجود ىب نياز و ىب شرطى وجود دارد. هيچ موجودى حتقق خنواهد يافت

تقرير برهان
:اكنون با توجه به مقدمات ياد شده، بار ديگر به تقرير برهان مى پردازمي

يا وجودى براى آن، ضرورت دارد و خودخبود موجود، و : دانست از دو حال، خارج خنواهد بود» موجود«هر چيزى كه بتوان آنرا 
» ممكن الوجود«است و يا وجودش ضرورت ندارد و مرهون موجود ديگرى است و به اصطالح » واجب الوجود«به اصطالح 

پس . و بديهى است كه اگر حتقق چيزى حمال باشد هرگز وجود خنواهد يافت و هيچگاه منى توان آن را موجود دانست. مى باشد
.هر موجودى يا واجب الوجود است و يا ممكن الوجود

روشن مى شود كه هر چيزى مصداق اين مفهوم باشد معلول و نيازمند به علت خواهد بود، زيرا » ممكن الوجود«با دقت در مفهوم 
اگر موجودى خودخبود وجود نداشته باشد ناچار بوسيله موجود ديگرى بوجود آمده است چنانكه هر وصفى كه بالذات نباشد 

ثبوت آن بالغري خواهد بود، و مفاد قانون علّيت هم مهني است كه هر موجود وابسته و ممكن الوجودى نيازمند به علت است، نه 
اعتقاد به خداى ىب علت، : پس خدا هم احتياج به علت دارد، يا گفته شود: اينكه هر موجودى نياز به علت دارد تا گفته شود

!نقض قانون علّيت است

از سوى ديگر اگر هر موجودى ممكن الوجود و نيازمند به علت باشد هيچگاه موجودى حتقق خنواهد يافت، و چنني فرضى نظري 
آنست كه هر يك از افراد يك گروه، اقدام خود را مشروط به شروع ديگرى كند كه در اين صورت، هيچ اقدامى اجنام خنواهد  

.پس وجود موجودات خارجى، دليل آنست كه واجب الوجودى موجود است. گرفت

﴾62﴿ صفحه 

پرسش 

.اصطالح منطقى و فلسفى امكان وجوب را بيان كنيد -1

.واجب الوجود و ممكن الوجود را تعريف كنيد -2

صحت تقسيم عقلى موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود، به چند صورت فرض مى شود؟ -3

.علت و معلول را تعريف كنيد -4

مفاد اصل علّيت چيست؟ -5
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چرا هر ممكن الوجودى نياز به علت دارد؟ -6

آيا مقتضاى اصل علّيت اينست كه خدا هم علىت داشته باشد؟ چرا؟ -7

آيا اعتقاد به خداى ناآفريده، ناقض اصل علّيت است؟ -8

.حمال بودن تسلسل در علل را بيان كنيد -9

.شكل منطقى اين برهان را تقرير كنيد و توضيح دهيد كه دقيقاً چه مطلىب را اثبات مى كند -10

صفات خدا
﴾63﴿ صفحه 

درس هشتم

صفات خدا

ـ مقدمه

ـ ازلى و ابدى بودن خدا

صفات سلبّيه: شامل

ـ علت هستى بخش

ـ ويژگيهاى علت هستى بخش

﴾65﴿ صفحه 
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مقّدمه
است و با ضميمه كردن » واجب الوجود«در دروس پيشني گفته شد كه مفاد بسيارى از براهني فلسفى، اثبات موجودى بعنوان 

براهني ديگرى صفات سلبّيه و ثبوتّيه وى ثابت مى گردد و از جمموع آ'ا خداى متعال با صفات ويژه خودش كه او را از خملوقات، 
وگرنه ِصرف واجب الوجود بودن براى شناخنت او كاىف نيست، زيرا ممكن است كسى گمان كند كه . متمايز مى كند شناخته مى شود

از اينروى، بايد از يك سوى، صفات سلبّيه اهلى ثابت شود تا معلوم  . مثالً ماده يا انرژى هم مى تواند مصداق واجب الوجود باشد
گردد كه واجب الوجود از اّتصاف به صفات خمصوص خملوقات، منّزه است و تطبيق بر يكى از خملوقات وى منى شود، و از سوى 
ديگر، بايد صفات ثبوتّيه اهلى ثابت شود تا هم شايستگى او براى پرستش، روشن گردد و هم زمينه براى اثبات ساير عقايد مانند 

.نبوت و معاد و فروع آ'ا فراهم شود

: و به ديگر سخن. از برهان گذشته بدست آمد كه واجب الوجود، نيازى به علت ندارد و او علت براى وجود ممكنات مى باشد
يكى ىب نيازى او از هر موجود ديگرى، زيرا اگر كمرتين نيازى به موجود ديگرى داشته : دو صفت براى واجب الوجود، ثابت شد

مهني است كه موجود ديگرى ) در اصطالح فلسفى(باشد آن موجود ديگر، علت او خواهد بود، و دانستيم كه معناى علت 
و ديگر آنكه موجوداِت ممكن الوجود، معلول و نيازمند به او هستند و او خنستني علت براى پيدايش آ'ا . نيازمند به او باشد

.مى باشد

اينك با استفاده از اين دو نتيجه، به بيان لوازم هر يك از آ'ا مى پردازمي و صفات سلبّيه و

﴾66﴿ صفحه 

ثبوتّيه واجب الوجود را اثبات مى كنيم البته براى اثبات هر يك از آ'ا براهني متعددى در كتب فلسفى و كالمى، ذكر شده است 
وىل ما براى رعايت سهولت فراگريى و حفظ انسجام و پيوستگى مطالب، براهيىن را انتخاب مى كنيم كه ارتباط آ'ا با برهان  

.گذشته، حمفوظ باشد

ازلى و ابدى بودن خدا
به . اگر موجودى معلول و نيازمند به موجود ديگرى باشد وجودش تابع آن خواهد بود و با مفقود بودن علتش بوجود خنواهد آمد

معدوم بودن موجودى در برهه اى از زمان، نشانه نيازمندى و ممكن الوجود بودن آن است، و چون واجب الوجود، : ديگر سخن
.خودخبود وجود دارد و نيازمند به هيچ موجودى نيست مهيشه موجود خواهد بود

يكى ازىل بودن، يعىن در گذشته، سابقه عدم نداشته است، و : بدين ترتيب، دو صفت ديگر براى واجب الوجود، اثبات مى شود
بيان » سرمدى«و گاهى جمموع اين دو صفت را حتت عنوان . ديگرى ابدى بودن، يعىن در آينده هم هيچگاه معدوم خنواهد شد

.مى كنند
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بنابراين، هر موجودى كه سابقه عدم يا امكان زوال، داشته باشد واجب الوجود خنواهد بود، و بطالن فرض واجب الوجود بودِن هر 
.پديده مادى، آشكار مى گردد

صفات سلبّيه
يكى ديگر از لوازم واجب الوجود، بساطت و مركب نبودن از اجزاء است زيرا هر مركىب نيازمند به اجزاءش مى باشد و واجب 

.الوجود از هرگونه نيازى منّزه و مربّى است

و اگر فرض شود كه اجزاء واجب الوجود، وجود بالفعلى ندارند بلكه مانند دو پاره خِط مفروض در ضمن يك خط هستند، چنني 
فرضى نيز باطل است، زيرا چيزى كه داراى اجزاء بالقوه باشد عقال قابل جتزيه خواهد بود هر چند در خارج، حتقق نيابد و معناى 

امكان جتزيه، امكان زوال كل است چنانكه اگر خط يك مرتى به دو پاره خط نيم مرتى، تقسيم شود ديگر خط يك مرتى، وجود 
.خنواهد داشت، و قبال دانستيم كه واجب الوجود، امكان زوال ندارد

و چون تركيب از اجزاء بالفعل و بالقوه، از خواص اجسام است ثابت مى شود كه هيچ موجود جسماىن، واجب الوجود خنواهد 
جتّرد و جسماىن نبودن خداى متعال،: بود، و به ديگر سخن

﴾67﴿ صفحه 

و نيز روشن مى شود كه خداى متعال، قابل رؤيت با چشم و قابل ادراك با هيچ حس ديگرى نيست، زيرا حمسوس . ثابت مى گردد
.بودن آن خواص اجسام و جسمانّيات است

از سوى ديگر، با نفى جسمّيت، ساير خواص اجسام مانند مكان داشنت و زمان داشنت نيز از واجب الوجود، سلب مى شود، زيرا 
و مهچنني هر چيز زماندارى از نظر امتداد و عمر زماىن، قابل . مكان براى چيزى تصور مى شود كه داراى حجم و امتداد باشد

بنابراين، منى توان براى خداى متعال، مكان و زماىن . جتزيه مى باشد و اين نيز نوعى امتداد و تركيب از اجزاء بالقوه بشمار مى رود
.در نظر گرفت، و هيچ موجود مكاندار و زماندارى واجب الوجود خنواهد بود

و سراجنام با نفى زمان از واجب الوجود، حركت و حتول و تكامل هم از او نفى مى شود زيرا هيچ حركت و حتوىل بدون زمان، 
.امكان پذير نيست

بنابراين، كساىن كه براى خدا مكاىن مانند عرش، قائل شده اند يا حركت و نزول از آمسان را به او نسبت داده اند يا او را قابل 
.1رؤيت با چشم پنداشته اند يا وى را قابل حتول و تكامل مشرده اند خدا را بدرسىت نشناخته اند

بطور كلى هرگونه مفهومى كه داللت بر نوعى نقص و حمدوديت و نياز، داشته باشد از خداى متعال نفى مى شود و معناى 
.صفات سلبّيه اهلى مهني است
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علت هستى بخش
اينك به بررسى لوازم اين . نتيجه دومى كه از برهان گذشته بدست آمد اين بود كه واجب الوجود، علت پيدايش ممكنات است

.نتيجه مى پردازمي و خنست، توضيحى كوتاه پريامون اقسام علت مى دهيم و آنگاه ويژگيهاى علّيت اهلى را بيان مى كنيم

علت به معناى عامش بر هر موجودى كه طرف وابستگِى موجود ديگرى باشد اطالق مى گردد و حىت شامل شروط و معّدات هم 
و علت نداشنت خداى متعال به اين معىن. مى شود

مكان داشنت و نزل از عرش و رؤيت با چشم از طوايفى از اهل سنت، و حتول و تكامل خدا از گروهى از فالسفه غرب مانند . 1
وىل بايد دانست كه نفى حركت و دگرگوىن از خدا به معناى اثبات . هگل و برگسون و ويليام جيمز و وايتهد، نقل شده است

و . سكون براى او نيست بلكه به معناى ثبات ذات اوست، و ثبات، نقيض تغيري است اما سكون، عدم ملكه حركت مى باشد
.جز چيزى كه قابليت حركت داشته باشد متصف به آن منى گردد

﴾68﴿ صفحه 

.است كه هيچ نوع وابستگى به موجود ديگرى ندارد و حىت هيچ شرط و معّدى هم براى او منى توان در نظر گرفت

اما علت بودن خداى متعال براى خملوقات، به معناى هسىت خبش است كه قسم خاصى از علّيت فاعلى مى باشد و براى توضيح 
.اين مطلب ناچارمي نظرى امجاىل به اقسام علت بيفكنيم و تفصيل آ'ا را به كتب فلسفى، حواله دهيم

ضرورت دارد و نيز الزم است كه يك عامل طبيعى يا ... مى دانيم كه براى روييدن گياه، وجود بذر و خاك مناسب و آب و هوا و
و مهه اينها طبق تعريفى كه براى علت، ذكر شد علتهاى رويش گياه . انساىن، بذر را در خاك بيفشاند و آب را به آن برساند

.بشمار مى روند

اين علتهاى گوناگون را مى توان از ديدگاههاى خمتلف، به اقسامى تقسيم كرد، مثالً آن دسته از علل كه وجود آ'ا مهواره براى 
) مانند كشاورز براى گياه(و آن دسته ديگر كه بقاء آ'ا براى بقاء معلول، الزم نيست » علل حقيقى«وجود معلول، ضرورت دارد 

» علل احنصارى«و ساير علتها را » علل جانشيىن«و نيز علتهاى جانشني پذير را . ناميده مى شوند» معّدات«يا » علل ِاعدادى«
.مى نامند

اما نوع ديگرى از علت هست كه با مهه آنچه در مورد رويش گياه گفته شد تفاوت دارد، و منونه آنرا مى توان در مورد نفس و 
هنگامى كه انساىن يك صورت ذهىن را در ذهن خودش اجياد مى كند يا تصميم بر : بعضى از پديده هاى نفساىن مالحظه كرد

حتقق مى يابد كه وجود آن، منوط به وجود نفس » اراده«و بنام » صورت ذهىن«اجنام كارى مى گريد پديده اى نفساىن و رواىن بنام 
وىل اين نوع معلول، بگونه اى است كه هيچ استدالىل از علتش ندارد و منى تواند جدا . است و از اينروى، معلول آن بشمار مى رود

در عني حال، فاعليت نفس، نسبت به صورت ذهىن يا اراده، مشروط به شرايطى است كه از . و مستقل از آن وجود داشته باشد
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بنابراين، فاعليت واجب الوجود براى جهان، از فاعليت نفس نسبت . نقص و حمدوديت و ممكن الوجود بودِن آن، نشأت مى گريد
به پديده هاى رواىن هم باالتر و كاملرت است و نظريى در ميان ساير فاعلها ندارد زيرا او بدون هيچگونه نيازى معلول خود را به 

.وجود مى آورد معلوىل كه متام هستيش وابسته به اوست

﴾69﴿ صفحه 

ويژگيهاى علت هستى بخش
:با توجه به آنچه گفته شد مى توان چند ويژگى مهم را براى علت هسىت خبش در نظر گرفت

علت هسىت خبش بايد كماالت مهه معلوالت را به صورت كاملرتى دارا باشد تا بتواند به هر موجودى به اندازه ظرفّيتش افاضه  -1
منايد برخالف علتهاى معّد و ماّدى كه تنها زمينه حتول و تغيري معلوالت را فراهم مى كنند و لزومى ندارد كه واجد كماالت آ'ا 

اما خداى هسىت خبش، بايد . باشند، مثالً لزومى ندارد كه خاك داراى گياه باشد، يا پدر و مادر، واجد كماالت فرزندانشان باشند
.1در عني بساطت و جتزيه ناپذيرى، مهه كماالت وجودى را داشته باشد

و با آفرينش آن، چيزى از » آن را مى آفريند«علت هسىت خبش، معلول خود را از نيسىت به هسىت مى آورد، و در يك كلمه  -2
وجود وى كاسته منى شود برخالف فاعلهاى طبيعى كه كار آ'ا تنها دگرگون ساخنت معلول موجود، و مصرف كردن نريو و انرژى 

و فرض اينكه چيزى از ذات واجب الوجود، جدا و كنده شود مستلزم جتزيه پذيرى و تغيري پذيرى ذات اهلى است كه . است
.بطالنش ثابت گرديد

علت هسىت خبش، علىت است حقيقى، و از اينروى وجود او براى بقاء معلول ضرورت دارد، برخالف علت ِاعدادى كه بقاء  -3
.معلول، نيازى به او ندارد

بنابراين، آنچه از بعضى از متكلمني اهل سنت، نقل شده كه عامل در بقاء خودش نيازى به خدا ندارد، و نيز سخىن كه از برخى 
از فالسفه غرىب نقل شده كه جهان طبيعت مهانند ساعىت است كه يك بار و براى مهيشه كوك شده و ديگر كار كردنش نياز به 

بلكه جهان هسىت مهواره در مهه شئون و اطوارش نيازمند به خداى متعال مى باشد و اگر . خدا ندارد، دور از حقيقت است
.»اگر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها«حلظه اى از افاضه هسىت خوددارى كند هيچ چيزى باقى خنواهد ماند 

هم قابل صدق ) مانند مفهوم جسم و انسان(بايد دانست كه معناى واجد بودن كماالت خملوقات، اين نيست كه مفاهيم آ'ا . 1
بر خداى متعال باشد زيرا اينگونه مفاهيم، حكايت از موجودات حمدود و ناقص دارد و از اينروى قابل صدق بر خداى متعال كه 

.داراى وجود و كماالت ىب 'ايت است منى باشد

﴾70﴿ صفحه 
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پرسش

شناخنت صفات خدا چه لزومى دارد؟ -1

از برهان گذشته چه نتاجيى به دست آمد؟ -2

.سرمدى بودن خدا را اثبات كنيد -3
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صفات ذاتّيه
﴾71﴿ صفحه 

درس نهم

صفات ذاتّيه

ـ مقدمه
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ـ صفات ذاتّيه و فعلّيه

ـ اثبات صفات ذاتّيه

حيات: شامل

ـ علم

ـ قدرت
﴾73﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه خداى متعال كه علت هسىت خبش جهان است مهه كماالت وجود را دارد و هر نوع كماىل كه در هر موجودى يافت 

و براى تقريب به ذهن مى توان از اين مثال Zره گرفت  . شود از اوست بدون اينكه با افاضه آن، چيزى از كماالت وى كاسته شود
البته افاضه وجود و كماالت وجودى از طرف خداى . كه معلم از علم خود به متعلم مى آموزد بدون اينكه چيزى از علمش بكاهد

عامل هسىت، پرتو و جلوه اى از : متعاىل، بسى باالتر از اين مثال است، و شايد رساترين تعبري در اين زمينه اين باشد كه بگوييم
.1»الّلُه نُوُر السَّماواِت َو اْألَْرضِ «: ذات مقدس اهلى است چنانكه از اين آيه شريفه مى توان استفاده كرد

با توجه به كماالت نامتناهى اهلى، هرگونه مفهومى كه داللت بر كمال داشته باشد و مستلزم هيچ نقص و حمدوديىت نباشد قابل 
صدق بر خداى متعال خواهد بود چنانكه در آيات كرميه قرآن و روايات شريفه و ادعيه و مناجا@اى حضرات معصومني عليهم 
. الصلوة و السالم مفاهيمى از قبيل نور و كمال و مجال و حمبت و Zجت و مانند آ'ا به خداى متعال، نسبت داده شده است
اما آنچه در كتب عقايد و فلسفه و كالم اسالمى به عنوان صفات اهلى، مطرح مى شود تعداد معيىن از صفات است كه به دو 

از اينروى، خنست توضيحى درباره اين تقسيم مى دهيم و سپس به ذكر و . تقسيم مى گردد) صفات ذاتّيه و صفات فعلّيه(دسته 
اثبات

.35سوره نور، آيه . 1

﴾74﴿ صفحه 

.مهمرتين آ'ا مى پردازمي
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صفات ذاتّيه و فعلّيه
صفاتى كه به خداى متعال، نسبت داده مى شود يا مفاهيمى است كه با توجه به نوعى از كمال، از ذات اهلى انتزاع مى شود مانند 

حيات و علم و قدرت، و يا مفاهيمى است كه از نوعى رابطه بني خداى متعال و خملوقاتش انتزاع مى شود مانند خالقّيت و 
.مى نامند» صفات فعلّيه«و دسته دوم را » صفات ذاتّيه«دسته اول را . رزاقّيت

فرق اصلى بني اين دو دسته از صفات آنست كه در دسته اول، ذات مقدس اهلى، مصداق عيىن آ'است، اما دسته دوم حكايت 
از نسبت و اضافه اى بني خداى متعال و آفريدگان دارد و ذات اهلى و ذوات خملوقات به عنوان طرفني اضافه در نظر گرفته 

مى شوند مانند صفت خالقّيت كه از وابستگى وجودى خملوقات به ذات اهلى، انتزاع مى شود و خدا و خملوقات، طرفني اين اضافه 
البته . وجود ندارد» آفريدن«را تشكيل مى دهند و در خارج، حقيقت عيىن ديگرى غري از ذات مقدس اهلى و ذوات خملوقات بنام 

مفهومى است اضاىف كه از » آفريدن«از صفات ذات است و » قدرت«خداى متعال در ذات خود قدرت بر آفريدن دارد وىل 
در نظر گرفته » قادر بر آفريدن«از صفات فعليه بشمار مى آيد مگر اينكه مبعناى » آفريدگار«مقام فعل، انتزاع مى شود و از اينروى 

.شود كه بازگشت به صفت قدرت مى كند

و اما مسيع و بصري اگر به معناى عامل به مسموعات و ُمْبصرات، يا قادر . مهمرتين صفات ذاتّيه اهلى، حيات و علم و قدرت است
بر مسع و ابصار باشد بازگشت به عليم و قدير مى كند و اگر منظور از آ'ا شنيدن و ديدن بالفعل باشد كه از رابطه بني ذات 

نيز به مهني » علم«شنونده و بيننده با اشياء قابل شنيدن و ديدن انتزاع مى شود بايد از صفات فعلّيه مشرده شود چنانكه گاهى 
.موسوم مى گردد» علم فعلى«عنايت بكار مى رود و بنام 

.بعضى از متكلمني، كالم و اراده را نيز از صفات ذاتّيه بشمار آورده اند كه بعداً درباره آ'ا حبث خواهد شد

﴾75﴿ صفحه 

اثبات صفات ذاتّيه
ساده ترين راه براى اثبات حيات و قدرت و علم اهلى اينست كه اين مفاهيم هنگامى كه در مورد خملوقات بكار مى رود حكايت از  

زيرا هر كماىل كه در هر خملوقى يافت شود . كماالت آ'ا مى كند پس بايد كاملرتين مرتبه آ'ا در علت هسىت خبش، موجود باشد
از خداى متعال است و خبشنده آ'ا بايد واجد آ'ا باشد تا به ديگران افاضه كند و ممكن نيست كسى كه حيات را مى آفريند 

پس وجود اين . خودش فاقد حيات باشد يا كسى كه علم و قدرت را به خملوقات، افاضه مى كند خودش جاهل و ناتوان باشد
به . بدون اينكه توأم با نقص و حمدوديىت باشد. صفات كماليه در بعضى از خملوقات، نشانه وجود آ'ا در آفريدگار متعال مى باشد

اينك به توضيح بيشرتى درباره هر يك از اين صفات . خداى متعال، داراى حيات و علم و قدرت نامتناهى است: ديگر سخن
.مى پردازمي
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حيات
يكى گياهان كه داراى رشد و منو هستند، و ديگرى : در مورد دو دسته از خملوقات بكار مى رود) زنده بودن(= مفهوم حيات 

اما معناى اول، مستلزم نقص و نياز است زيرا الزمه رشد و منو اينست كه . حيوانات و انسان كه داراى شعور و اراده مى باشند
موجود رشد يابنده، در آغاز فاقد كماىل باشد و در اثر عوامل خارجى تغيرياتى در آن پديد آيد و تدرجياً به كمال جديدى برسد، 

.و چنني امورى را منى توان به خداى متعال نسبت داد چنانكه در حبث از صفات سلبّيه گذشت

اما معناى دوم حيات، مفهومى است كماىل، و هر چند مصاديق امكاىن آن، توأم با نقصها و حمدوديتهاىي هستند اما مى توان براى 
آن، مرتبه اى نامتناهى در نظر گرفت كه هيچ نقص و حمدوديت و نيازى نداشته باشد چنانكه مفهوم وجود و مفهوم كمال نيز 

.چنني است

اساساً حيات به معناىي كه مالزم با علم و فاعليت ارادى است الزمه وجود غريمادى مى باشد زيرا اگر چه حيات به موجودات 
و . مادى جاندار، نسبت داده مى شود اما در حقيقت، صفت روح آ'است و بدنشان در اثر تعلق روح، مّتصف به آن مى گردد

و با توجه به اين . است) غريجسماىن(= مهچنانكه امتداد، الزمه وجود جسماىن است حيات نيز الزمه وجود جمرد : به ديگر سخن
مطلب، دليل ديگرى بر حيات اهلى بدست مى آيد، و آن اينست، ذات مقدس

﴾76﴿ صفحه 

اهلى جمرد و غريجسماىن است چنانكه در درس پيشني به اثبات رسيد، و هر موجود جمردى ذاتاً داراى حيات است، پس خداى 
.متعال هم ذاتاً داراى حيات مى شاد

علم
مفهوم علم از بديهى ترين مفاهيم است وىل مصاديقى كه از آن در ميان خملوقات مى شناسيم مصاديقى حمدود و ناقص مى باشد و 

اما چنانكه اشاره شد عقل مى تواند براى اين مفهوم كماىل، مصداقى را در . با اين ويژگيها قابل اطالق بر خداى متعال خنواهد بود
.نظر بگريد كه هيچگونه نقص و حمدوديىت نداشته باشد و عني ذات عامل باشد و آن مهان علم ذاتى خداى متعال است

يكى مهان راهى است كه در اثبات مهه صفات ذاتّيه، به آن اشاره شد يعىن : علم خدا را از راههاى متعددى مى توان اثبات كرد
.چون علم در ميان خملوقات، وجود دارد بايد كاملرتين مرتبه آن در آفريننده آ'ا موجود باشد

هر قدر پديده اى نظم و اتقان بيشرتى برخوردار باشد داللت بيشرتى بر : راه ديگر، كمك گرفنت از دليل نظم است به اين بيان
علم و دانش پديد آورنده اش دارد چنانكه يك كتاب علمى يا يك شعر زيبا يا هر اثر هنرى، داللت بر دانش و ذوق و مهارت 

پديدآورده اش دارد و هيچگاه هيچ عاقلى چنني منى پندارد كه مثالً يك كتاب علمى يا فلسفى بوسيله فرد نادان و ىب سوادى نوشته 
پس چگونه مى توان احتمال داد كه اين جهان عظيم با آن مهه اسرار و شگفتيها از موجود ىب علمى بوجود آمده . شده باشد
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!باشد؟

هر موجود جمرد مستقلى داراى «است مانند اين قاعده كه ) غريبديهى(= و باالخره راه سوم، استفاده از مقدمات فلسفى نظرى 
.چنانكه در كتب مربوطه به اثبات رسيده است» علم است

توجه داشنت به علم اهلى، امهيت زيادى در خودسازى دارد و از اينروى مكرراً در قرآن كرمي بر آن تأكيد شده است و از مجله 
. يعىن خداى متعال از چشمهاى خيانتكار و راز دهلا آگاه است1»يـَْعَلُم خائَِنَة اْألَْعُنيِ َو ما ُختِْفي الصُُّدورُ «: مى فرمايد

.19سوره مؤمن، آيه . 1

﴾77﴿ صفحه 

قدرت
پس . دارد» قدرت«در مورد فاعلى كه كار خود را با اراده و اختيار خويش اجنام مى دهد گفته مى شود كه نسبت به كار خودش 

و هر قدر فاعل از نظر مرتبه وجودى، كاملرت . قدرت عبارتست از مبدأيت فاعل خمتار براى كارى كه ممكن است از او سر بزند
ِإنَّ الّلَه َعلى  «باشد داراى قدرت بيشرتى خواهد بود و طبعاً موجودى كه داراى كمال ىب 'ايت باشد قدرتش ناحمدود خواهد بود 

.1»ُكلِّ َشْيء َقِديرٌ 

:در اينجا بايد چند نكته را خاطر نشان كنيم

كارى كه متعلق قدرت قرار مى گريد بايد امكان حتقق داشته باشد پس چيزى كه ذاتاً حمال يا مستلزم حمال باشد مورد تعلق  -1
زيرا خدا (و قدرت داشنت خدا بر هر كارى بدين معىن نيست كه ىف املثل بتواند خداى ديگرى را بيافريند . قدرت واقع منى شود

.بزرگرت كند يا فرزندى را با فرض بودن، قبل از پدرش خلق كند) 3(بودن از عدد ) 2(يا بتواند عدد ) آفريدىن نيست

الزمه قدرت داشنت بر هر كارى اين نيست كه مهه آ'ا را اجنام دهد بلكه هر كارى را كه خبواهد اجنام خواهد داد و خداى  -2
در . حكيم جز كار شايسته و حكيمانه را منى خواهد و اجنام منى دهد هر چند قدرت بر اجنام كارهاى زشت و ناپسند هم دارد

.درسهاى آينده توضيح بيشرتى درباره حكمت اهلى خواهد آمد

قدرت به معناىي كه گفته شد متضمن اختيار هم هست و خداى متعال مهچنانكه باالترين قدر@ا را دارد، كاملرتين مراتب  -3
اختيار را نيز دارد و هيچ عاملى را منى تواند او را براى اجنام كارى حتت فشار قرار دهد يا اختيار را از او سلب كند، زيرا وجود و 

.قدرت هر موجودى از اوست و هيچگاه مغلوب نريوىي كه خودش به ديگران داده است واقع منى شود
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.و چندين آيه ديگر. 20سوره بقره، آيه . 1

﴾78﴿ صفحه 

پرسش

چه مفاهيمى را مى توان در مورد خداى متعال بكار برد؟ -1

.صفات ذاتّيه و فعلّيه را تعريف، و فرق بني آ'ا را بيان كنيد -2

راه كلى اثبات صفات ذاتّيه كدام است؟ -3

حيات به چند معىن، استعمال مى شود و كدام معىن آن قابل اطالق در مورد خداى متعال است؟ -4

.دليل خاص بر حيات اهلى را بيان كنيد -5

.علم اهلى را از سه راه اثبات كنيد -6

.مفهوم قدرت را بيان و قدرت ناحمدود اهلى را اثبات كنيد -7

چه چيزهاىي متعلق قدرت، واقع منى شود؟ -8

چرا خدا كارهاى زشت و ناپسند را اجنام منى دهد؟ -9

.خمتار بودن خداى متعال را بيان كنيد -10

صفات فعلّيه
﴾79﴿ صفحه 

درس دهم

صفات فعلّيه
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ـ مقدمه

خالقّيت: شامل

ـ ربوبّيت

ـ الوهّيت
﴾81﴿ صفحه 

مقّدمه
چنانكه در درس قبلى بيان شد صفات فعلّيه عبارتست از مفاهيمى كه از مقايسه ذات اهلى با خملوقاتش با در نظر گرفنت نسبت و 

كه از » آفريدن«اضافه و رابطه خاصى انتزاع مى شود و آفريننده و آفريده، طرفني اضافه را تشكيل مى دهند مانند خود مفهوم 
مالحظه وابستگى وجود خملوقات به خداى متعال، انتزاع مى شود و اگر اين رابطه در نظر گرفته نشود چنني مفهومى بدست 

.منى آيد

اضافات و روابطى كه بني خدا و خلق، در نظر گرفته مى شود حد و حصرى ندارد وىل از يك نظر مى توان آ'ا را به دو دسته كلى، 
و . يك دسته اضافاتى كه مستقيماً بني خدا و خملوقاتى در نظر گرفته مى شود مانند اجياد و خلق و ابداع و مانند آ'ا: تقسيم كرد

زيرا بايد خنست، رابطه موجود روزى خوار . يك دسته اضافاتى كه بعد از حلاظ اضافات و روابط ديگرى منظور مى گردد مانند رزق
را با چيزى كه از آن، ارتزاق مى كند در نظر گرفت، آنگاه تأمني آن را از طرف خداى متعال، مورد توجه قرار داد تا مفهوم رازق و 

و حىت ممكن است گاهى قبل از انتزاع صفت فعلى براى خداى متعال چندين نوع رابطه و اضافه، بني خملوقات، . رزاق بدست آيد
حلاظ گردد و سراجنام، رابطه آ'ا با خداى متعال در نظر گرفته شود يا اضافه اى مرتّتب بر چند اضافه قبلى بني خدا و خلق شود 

مانند مغفرت كه مرتّتب بر ربوبّيت تشريعى اهلى و تعيني احكام تكليفى از طرف خداى متعال و عصيان آ'ا از طرف بنده، 
.مى باشد

براى بدست آوردن صفات فعلّيه، بايد مقايسه اى بني خداى متعال و: حاصل آنكه

﴾82﴿ صفحه 

خملوقات، اجنام گريد و نوعى رابطه و اضافه بني آفريننده و آفريدگان منظور شود تا مضهومى متضايف و قائم به طرفِني اضافه 
و . و از اينروى، ذات مقدس اهلى، خودخبود و بدون حلاظ اين اضافات و نسبتها، مصداق صفات فعلّيه خنواهد بود. بدست آيد

.مهني است فرق اساسى بني صفات ذاتّيه و فعلّيه

البته مهانگونه كه قبال اشاره شد ممكن است صفات فعلّيه را به حلاظ مبادى آ'ا در نظر گرفت و در اين صورت، بازگشت به 
بازمى  » قدير«صفات ذاتّيه مى كند چنانكه اگر خالق يا خّالق به معناى كسى كه مى تواند بيافريند در نظر گرفته شود به صفت 
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.مى كند» عليم«اگر به معناى عامل به مسموعات و مبصرات باشد بازگشت به » بصري«و » مسيع«گردد يا صفت 

از سوى ديگر ممكن است بعضى از مفاهيمى كه از صفات ذاتّيه مشرده مى شود به معناى اضاىف و فعلى در نظر گرفته شود و در 
در موارد متعددى در قرآن كرمي به صورت صفت فعلى بكار » علم«اين صورت از صفات فعلّيه، حمسوب مى گردد چنانكه مفهوم 

.1رفته است

هنگامى كه رابطه اى بني خداى متعال و موجودات مادى در نظر گرفته : نكته مهمى را كه بايد در اينجا خاطر نشان كنيم اينست
مى شود و براساس آن، صفت فعلِى خاصى براى خداى متعال، انتزاع مى گردد صفت مزبور به حلاظ تعلق به موجودات مادى كه 
يك طرف اضافه را تشكيل مى دهند مقيد به قيود زماىن و مكاىن مى گردد هر چند به حلاظ تعلق به خداى متعال كه طرِف ديگِر 

.اضافه مى باشد منزه از چنني قيود و حدودى خواهد بود

مثالً روزى دادن به يك روزى خوار، در ظرف زماىن و مكاىن خاصى اجنام مى گريد، اما اين قيود، در حقيقت، مربوط به موجود 
.و ذات مقدس اهلى از هرگونه نسبت زماىن و مكاىن، منزه است. روزى خوار است نه روزى دهنده

اين، نكته اى است در خور دقت فراوان، و كليدى است براى حل بسيارى از مشكالت در زمينه شناخت صفات و افعال اهلى كه 
.مورد اختالف شديدى بني اهل حبث و نظر، واقع شده است

 142 و 140 از سوره الفتح و آيه 27 و 18، از سوره انفال، و آيه 66، از سوره بقره، و آيه 235 و آيه 187آيه : ك.ر. 1
...و) ص( از سوره حممد31 از سوره توبه و آيه 16 از سوره مائده و آيه 94از سوره آل عمران و آيه 

﴾83﴿ صفحه 

خالقيت
بعد از اثبات واجب الوجود به عنوان خنستني علت براى پيدايش موجوداِت ممكن الوجود و در نظر گرفنت اينكه مهگى آ'ا در 

» خالق«مفهوم . هسىت خودشان نيازمند به او هستند صفت خالقيت براى واجب الوجود، و خملوقيت براى ممكنات انتزاع مى شود
مى باشد و مهه موجودات ممكن ) اجياد كننده(= كه براساس اين رابطه وجودى بدست مى آيد مساوى با علت هسىت خبش و موجد 

.و نيازمند، طرف اضافه آن بوده، مّتصف به خملوقيت مى گردند

به معناى حمدودترى در نظر گرفته مى شود و تنها موجوداتى كه از ماده قبلى بوجود آمده اند طرف اضافه » خلق«وىل گاهى واژه 
مانند جمردات و ماده (در مورد موجوداتى كه مسبوق به ماده قبلى نيستند » ابداع«آن، قرار مى گريد و در مقابل آن، مفهوم 

.و بدين ترتيب، اجياد به دو قسم خلق و ابداع، تقسيم مى گردد. بكار مى رود) خنستني

به هر حال، خلق كردن خدا مانند تصرفات انسان در اشياء و ساخنت مصنوعات نيست كه نيازى به حركت و بكار گرفنت 
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تلقى شود و چنان نيست كه » نتيجه فعل«و پديده حاصل از آن به عنوان » فعل«اندامهاى بدن داشته باشد و حركت به عنوان 
چيز ديگرى باشد زيرا عالوه بر اينكه خداى متعال از حركت و خواص موجودات جسماىن، منزه » آفريده«چيزى و » آفريدن«

است اگر آفريدن خدا مصداق عيِىن زائد بر ذات آفريده مى داشت موجودى ممكن الوجود و خملوقى از خملوقات خدا به مشار 
بلكه مهانگونه كه در تعريف صفاِت فعلّيه گفته شد اينگونه صفات، مفاهيمى . مى رفت و سخن درباره آفريدن آن، تكرار مى شد

.هستند كه از صفات و نسبتهاىي بني خدا و خلق، انتزاع مى شوند و قوام اضافه و نسبت به حلاظ عقل است

ربوبّيت
از مجله روابطى كه بني خدا و خلق، حلاظ مى شود اينست كه خملوقات نه تنها در اصل وجود و پيدايششان نيازمند به خدا هستند 
بلكه مهه شئوِن وجودى آ'ا وابسته به خداى متعال است و هيچگونه استقالىل ندارد و او به هر حنوى كه خبواهد در آ'ا تصرف 

مى كند و

﴾84﴿ صفحه 

.امورشان را تدبري مى منايد

هنگامى كه اين رابطه را به صورت كلى در نظر بگريمي مفهوم ربوبّيت، انتزاع مى شود كه الزمه آن تدابري امور است و مصاديق 
فراواىن، مانند حفظ و نگهدارى كردن، حيات خبشيدن و مرياندن، روزى دادن، به رشد و كمال رساندن، راهنماىي كردن و مورد 

.دارد... امر و 'ى قرار دادن و

ربوبّيت تكويىن كه شامل اداره امور مهه موجودات و تأمني : شئون خمتلف ربوبّيت را مى توان به دو دسته كلى تقسيم كرد
مى شود، و ربوبّيت تشريعى كه اختصاص به موجودات ذى شعور و خمتار دارد » كارگرداىن جهان«نيازمنديهاى آ'ا و در يك كلمه 

.و شامل مسائلى از قبيل فرستادن انبياء و نازل كردن كتب آمساىن و تعيني وظايف و تكاليف و جعل احكام و قوانني مى گردد

ربوبّيت مطلقه اهلى بدين معىن است كه خملوقات در مهه شئون وجودى، وابسته به خداى متعال هستند وابستگيهاىي  : حاصل آنكه
كه به يكديگر دارند سراجنام، به وابستگى مهه آ'ا به آفريننده، منتهى مى شود و اوست كه بعضى از آفريدگان را بوسيله بعضى 

مانند (ديگر اداره مى كند و روزى خواران را بوسيله روزيهاىي كه مى آفريند روزى مى دهد، و موجودات ذى شعور را با وسايل دروىن 
هدايت مى كند و براى مكلفني، احكام و قوانيىن ) مانند پيامربان و كتب آمساىن(و با وسايل بريوىن ) عقل و ساير قواى ادراكى

.وضع، و وظايف و تكاليفى تعيني مى كند

ربوبّيت نيز مانند خالقّيت، مفهومى است اضاىف با اين تفاوت كه در موارد خمتلف آن، اضافات خاصى بني خود خملوقات هم در 
.نظر گرفته مى شود چنانكه در مورد رزاقّيت گفته شد

با دقت در مفهوم خالقّيت و ربوبّيت و اضاىف بودن آ'ا روشن مى شود كه اين دو با يكديگر تالزم دارند و حمال است رّب جهان 
غري از خالق آن باشد بلكه مهان كسى كه خملوقات را با ويژگيهاى خاص و وابستگى به يكديگر مى آفريند آ'ا را نگهدارى و اداره 
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.و در حقيقت، مفهوم ربوبّيت و تدبري، از كيفيت آفرينش خملوقات و مهبستگى آ'ا انتزاع مى شود. هم مى كند

﴾85﴿ صفحه 

الوهّيت
معناىي كه به . حبثهاى زيادى ميان صاحبنظران، اجنام گرفته كه در كتب تفسري قرآن، مضبوط است» اُلوهّيت«و » اِله«درباره مفهوم 

به معناى » كتاب«است مانند » شايسته عبادت و اطاعت«يا » پرستيدىن«به معناى » اِله«نظر ما رجحان دارد اينست كه 
.و چيزى كه شأنّيت نوشنت را دارد» نوشتىن«

و هر چند  . طبق اين معىن، الوهّيت صفىت است كه براى انتزاع آن بايد اضافه عبادت و اطاعت بندگان را نيز در نظر گرفت
گمراهان، معبودهاى باطلى را براى خودشان برگزيده اند اما كسى كه شايستگى عبادت و اطاعت را دارد مهان كسى است كه 

و اين حّد نصاب اعتقادى است كه مى بايست هر كسى درباره خداى متعال داشته باشد يعىن عالوه . خالق و رّب ايشان مى باشد
بر اينكه خدا را به عنوان واجب الوجود و آفريدگار و كردگار و صاحب اختيار جهان مى شناسد بايد او را شايسته عبادت و 

.اخذ شده است) ال اله االّ اهللا(اطاعت نيز بداند و به مهني جهت، اين مفهوم در شعار اسالم 

پرسش

.ارتباط صفات ذاتّيه و فعلّيه، و كيفيت بازگشت آ'ا به يكديگر را بيان كنيد -1

به چه حلاظى صفات فعلّيه، مقّيد به قيود زماىن و مكاىن مى شوند؟ -2

.مفهوم خالقّيت را شرح دهيد و فرق آن را با اجياد و ابداع، بيان كنيد -3

مصداق عيِىن زائد بر ذوات خملوقات در نظر گرفت؟» آفريدن«چرا منى توان براى  -4

.مفهوم ربوبّيت را بيان كنيد -5

.اقسام ربوبّيت را شرح دهيد -6

.تالزم خالقّيت و ربوبّيت را توضيح دهيد -7

.مفهوم الوهّيت و تالزم آن را با خالقّيت و ربوبّيت، بيان كنيد -8

ساير صفات فعلّيه
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﴾87﴿ صفحه 

درس يازدهم

ساير صفات فعلّيه

ـ مقدمه

ـ اراده

حكمت: شامل

ـ كالم

ـ صدق
﴾89﴿ صفحه 

مقّدمه
يكى از مسائل جنجاِىل علم كالم، مسأله اراده اهلى است كه از جهاِت متعددى مورد حبث و اختالف، واقع شده است مانند 

...آيا اراده از صفات ذاتى است يا از صفات فعلى؟ و آيا قدمي است يا حادث؟ و آيا واحد است يا متعدد؟ و: اينكه

.و اين مهه، عالوه بر مباحثى است كه در فلسفه، پريامون مطلق اراده و به ويژه اراده اهلى، مطرح شده است

از اينروى، خنست توضيحى درباره مفهوم اراده . بديهى است حبث گسرتده پريامون اين موضوع، متناسب با اين كتاب نيست
.مى دهيم و آنگاه به بيان فشرده اى پريامون اراده اهلى مى پردازمي
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اراده
.يكى دوست داشنت، و ديگرى تصميم گرفنت بر اجنام كار: در حماورات عرىف، دست كم به دو معىن استعمال مى شود» اراده«واژه 

 و افعال خود شخص و افعال ديگران نيز 1معناى اول از نظر مورد، خيلى وسيعرت است و شامل دوست داشِنت اشياء خارجى
خبالف معناى دوم كه تنها در مورد افعال خود. مى شود

نْيا َو الّلُه يُرِيُد اْآلِخَرةَ «مانند اين آيه شريفه . 1 .87سوره انفال، آيه » تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

﴾90﴿ صفحه 

.شخص بكار مى رود

هر چند در مورد انسان، از قبيل اعراض و كيفّيات نفساىن است اما عقل مى تواند با جتريد جهات ) حمبت(= اراده مبعناى اول 
نقص، مفهوم عاّمى را بدست بياورد كه قابل اطالق بر موجودات جوهرى و حىت بر خداى متعال باشد چنانكه در مورد علم نيز 

را كه قابل اطالق بر حمبت اهلى نسبت به ذات خودش هم مى باشد يكى از » حبّ «مهني كار اجنام مى دهد و از اينروى مى توان 
پس اگر منظور از اراده اهلى، حّب كمال باشد كه در مرتبه اول به كمال نامتناهى اهلى، تعلق مى گريد و . صفات ذاتّيه به مشار آورد

در مراتب بعدى به كماالت ساير موجودات از آن جهت كه آثارى از كمال او هستند مى توان آن را از صفات ذاتّيه، قدمي و واحد 
.و عني ذات مقدس اهلى دانست

و اما اراده به معناى تصميم گرفنت بر اجنام كارى، بدون شك از صفات فعلّيه مى باشد كه به حلاظ تعلق به امر حادث، مقيد به 
ا أَْمرُُه ِإذا أَراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ «قيود زماىن مى گردد چنانكه در استعماالت قرآىن مالحظه مى شود مانند  .1»ِإمنَّ

وىل بايد توجه داشت كه اّتصاف خداى متعال به صفات فعلّيه، به اين معىن نيست كه تغيريى در ذات اهلى حاصل شود يا عَرضى 
در آن، پديد آيد بلكه بدين معىن است كه اضافه و نسبىت بني ذات اهلى و خملوقاتش از ديدگاه خاص و در شرايط معيىن حلاظ 

.مى شود و مفهوم اضاىف ويژه اى به عنوان يكى از صفات فعلّيه، انتزاع مى گردد

در مورد اراده، اين رابطه در نظر گرفته مى شود كه هر خملوقى از آن جهت كه داراى كمال و خري و مصلحىت بوده آفريده شده 
است پس وجود آن در زمان و مكان خاص و يا كيفيت خمصوص، متعلق علم و حمبت اهلى قرار گرفته و به خواست خودش آن را 

مى گردد كه از » اراده«مالحظه اين رابطه، موجب انتزاع مفهومى اضاىف بنام . آفريده است نه اينكه كسى او را جمبور كرده باشد
نظر تعلق به شىء حمدود و مقيد، داراى حدود و قيودى خواهد بود، و مهني مفهوم اضاىف است كه مّتصف به حدوث و كثرت 
.مى شود زيرا اضافه، تابع طرفني است و حدوث و كثرِت يكى از طرفني، كاىف است كه اين اوصاف به اضافه هم سرايت كند

.82سوره يس، آيه . 1
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﴾91﴿ صفحه 

حكمت
با توجه به توضيحى كه درباره اداره اهلى داده شد ضمناً روشن گرديد كه اين اراده به صورت گزاىف و ىب حساب، به اجياد چيزى 

و چون تزاحم ماديّات، موجب . تعلق منى گريد بلكه آنچه اصالتاً مورد تعلق اراده اهلى واقع مى شود جهت كمال و خري اشياء است
نقض و زيان بعضى از آ'ا بوسيله بعضى ديگر مى شود مقتضاى حمبت اهلى به كمال اينست كه پيدايش جمموع آ'ا به گونه اى 

بدست مى آيد و گرنه » مصلحت«باشد كه خري و كمال بيشرتى بر آ'ا مرتّتب گردد، و از سنجيدن اينگونه روابط، مفهوم 
مصلحت، امرى مستقل از وجود خملوقات نيست كه تأثريى در پيدايش آ'ا داشته باشد چه رسد به اينكه در اداره اهلى اثر 

.بگذارد

چون افعال اهلى از صفات ذاتّيه او مانند علم و قدرت و حمبت به كمال و خري، سرچشمه مى گريد مهيشه به صورتى : حاصل آنكه
» اراده حكيمانه«حتقق مى يابد كه داراى مصلحت باشد يعىن بيشرتين كمال و خري بر آ'ا مرتتب گردد و چنني اراده اى به نام 

انتزاع مى گردد كه مانند ديگر » حكيم«ناميده مى شود و از اينجا صفت ديگرى براى خداى متعال در مقام فعل، به نام صفت 
.صفات فعلّيه، قابل بازگشت به صفات ذاتّيه خواهد بود

البته بايد توجه داشت كه اجنام كار به خاطر مصلحت به اين معىن نيست كه مصلحت، علت غائى براى خداى متعال باشد بلكه 
نوعى هدف فرعى و تبعى به مشار مى رود و علت غائِى اصلى براى اجنام كارها مهان حّب به كمال نامتناهى ذاتى است كه بالّتبع 

علت غائى براى افعال اهلى مهان علت فاعلى : به آثار آن يعىن كمال موجودات هم تعلق مى گريد، و از اينجاست كه گفته مى شود
اما اين مطلب، منافاتى ندارد با اينكه كمال و خري و مصلحت . است و خداى متعال، هدف و غرضى زائد بر ذات ندارد

و به مهني معىن است كه افعال اهلى در قرآن كرمي، تعليل به امورى . موجودات به عنوان هدف فرعى و تـََبعى به حساب آورده شود
شده كه بازگشت مهه آ'ا به كمال و خري خملوقات است چنانكه آزمايش شدن و انتخاب Zرتين

﴾92﴿ صفحه 

، به عنوان اهداىف براى آفرينش انسان، ذكر شده كه به 1كارها و بندگى خدا كردن و رسيدن به رمحت خاص و جاوداىن اهلى
.ترتيب، هر كدام از آ'ا مقدمه ديگرى مى باشد

كالم الهى
يكى از مفاهيمى كه به خداى متعال، نسبت داده مى شود مفهوم تكلم و سخن گفنت است و حبث درباره كالم اهلى از ديرباز، 

به اين نام، مهني است كه اصحاب اين علم، درباره  » علم كالم«ميان متكلمني مطرح بوده و حىت گفته شده كه علت ناميده شدن 
و يكى از موارد اختالف . كامل اهلى حبث مى كرده اند و اشاعره، آنرا از صفات ذاتّيه و معتزله آن را از صفات فعلّيه مى مشرده اند
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شديد بني اين دو دسته از متكلمني مهني مسأله بوده كه آيا قرآن كه كالم خدا مى باشد خملوق است يا غريخملوق؟ و حىت گاهى 
!يكديگر را بر سر اين موضوع، تكفري مى كرده اند

با توجه به تعريفى كه براى صفات ذاتّيه و صفات فعلّيه شد به آساىن مى توان دريافت كه سخن گفنت از صفات فعل است كه بايد 
براى انتزاع آن، خماطىب را در نظر گرفت كه مقصود گوينده را بوسيله شنيدن صورت يا ديدن مكتوب يا يافنت مفهومى در ذهن 

و در حقيقت، اين مفهوم از رابطه بني خدا كه مى خواهد حقيقىت را بر كسى مكشوف سازد . خودش و يا بصورت ديگرى دريابد
مگر اينكه براى تكلم، معناى ديگرى منظور گردد و مثالً به قدرت بر . با خماطىب كه آن حقيقت را درك مى كند انتزاع مى شود

سخن گفنت يا علم به مفاد سخن، بازگردانده شود كه در اين صورت، بازگشت به صفات ذاتّيه مى كند چنانكه نظري آن در مورد 
.بعضى ديگر از صفات فعلّيه گفته شد

مگر اينكه  . و اما قرآن، به معناى خطوط يا الفاظ يا مفاهيم موجود در اذهان يا حقيقت نوراىن و جمرد آن، از خملوقات است
وىل . كسى علم ذاتى اهلى را به عنوان حقيقت قرآن تلقى كند كه در اين صورت، بازگشت آن به صفت ذاتى علم خواهد بود

اينگونه تأويالت در مورد كالم

، 119 و 108آيه : ، سوره هود56آيه : ، سوره ذاريات7آيه : ، سوره كهف2آيه : ، سوره ملك7آيه : سوره هود: ك. ر. 1
.72آيه : ، سوره توبه15آيه : ، سوره آل عمران23آيه : سوره جاثيه

﴾93﴿ صفحه 

.اهلى و قرآن كرمي و مانند آ'ا، خارج از عرف حماوره است و بايد از آ'ا اجتناب كرد

صدق
سخنان اهلى اگر به صورت امر و 'ى و انشاء باشد وظايف عملى بندگان را تعيني مى كند و جاى اّتصاف به صدق و كذب را 

اما اگر بصورت ِاخبار از حقايق موجود يا حوادث گذشته و آينده باشد مّتصف به صدق مى گردد چنانكه قرآن كرمي . ندارد
.و هيچكس هيچ گونه عذرى براى عدم قبول آ'ا خنواهد داشت1»َو َمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه َحِديثاً «: مى فرمايد

براى اثبات مسائل فرعى جهان بيىن و بسيارى از ) استدالل نقلى و تعّبدى(اين صفت، اساس اعتبار نوع ديگرى از استدالل 
.مسائل ايدئولوژى را تشكيل مى دهد

از مجله داليل عقلى كه براى اثبات اين صفت مى توان اقامه كرد اينست كه سخن گفنت خدا از شئون ربوبّيت اهلى و تدبري جهان و 
انسان، و براساس علم و حكمت، و به منظور هدايت خملوقات و فراهم كردن وسيله شناختهاى صحيح براى خماطبني است و اگر 

.امكان خمالفت با واقع داشته باشد اعتمادى بر آ'ا خنواهد بود و موجب نقض غرض شده خالف حكمت اهلى خواهد بود
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.87سوره نساء، آيه . 1

﴾94﴿ صفحه 

پرسش

اراده اهلى به چه معىن از صفات ذاتّيه، و به چه معىن از صفات فعلّيه مشرده مى شود؟ -1

براى انتزاع مفهوم اراده به عنوان صفت فعلى، چه رابطه اى بني خدا و خملوقات، در نظر گرفته مى شود؟ -2

اراده اهلى چگونه مّتصف به حدوث و كثرت مى گردد؟ -3

.حكمت اهلى را بيان كنيد -4

مفهوم مصلحت چگونه بدست مى آيد؟ -5

به چه معىن مى توان مصلحت و خري و كمال خملوقات را هدف آفرينش بشمار آورد؟ -6

.كالم اهلى را شرح دهيد -7

.دليل عقلى بر صادق بودن خداى متعال را بيان كنيد -8

بررسى علل انحراف
﴾95﴿ صفحه 

درس دوازدهم

بررسى علل انحراف
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ـ مقدمه

ـ علل انحراف

 ـ علل روانى1: شامل

علل اجتماعى -2

علل فكرى -3

مبارزه با عوامل انحراف
﴾97﴿ صفحه 

مقّدمه
تقسيم كرد و ) جهان بيىن اهلى و جهان بيىن مادى(در خنستني درس، اشاره شد كه جهان بيىن ها را مى توان به دو دسته كلى 

مهمرتين اختالف ميان آ'ا مسأله وجود آفريدگار دانا و تواناست كه جهان بيىن اهلى بعنوان يك اصل اساسى، بر آن پاى مى فشرد 
.و جهان بيىن مادى، آن را انكار مى كند

در درسهاى قبلى در حدودى كه متناسب با اين كتاب بود به اثبات وجود خدا و بيان مهمرتين صفات سلبّيه و ثبوتّيه و ذاتّيه و 
فعلّيه اهلى پرداختيم و اينك براى مضاعف شدن اعتقاد به اين اصل اساسى، به نقد كوتاهى از جهان بيىن مادى مى پردازمي تا عالوه 

.بر تثبيت موضع جهان بيِىن اهلى، سسىت و ىب پايگى جهان بيىن مادى نيز مستقيماً روشن گردد

براى اين منظور، خنست به علل و عوامل احنراف از بينش اهلى و گرايش به احلاد، اشاره اى مى كنيم و سپس مهمرتين نقاط ضعف 
.جهان بيِىن مادى را توضيح مى دهيم

علل انحراف
احلاد و ماّديگرى، سابقه اى طوالىن در تاريخ بشر دارد و علريغم اينكه مهواره در جوامع بشرى ـ تا آجنا كه شواهد تارخيى و 

ديرينه شناسى نشان مى دهد ـ اعتقاد به آفريدگار، وجود داشته است از زما'اى قدمي، افراد يا گروههاى ملحد و منكر خدا هم 
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وىل رواج ىب ديىن از قرن هجدهم ميالدى در اروپا آغاز شد و اندك اندك به ساير مناطِق جهان،. يافت مى شده اند

﴾98﴿ صفحه 

.سرايت كرد

اين پديده هر چند به صورت عكس العملى در برابر دستگاه كليسا و بر ضّد مسيحّيت، شروع شد اما موج آن، ساير اديان و 
مذاهب را نيز در برگرفت و گرايش به ىب ديىن مهراه با صنعت و هنر و تكنولوژى مغرب زمني به ديگر سرزمينها صادر گرديد و در 
قرن اخري، توأم با انديشه هاى اجتماعى ـ اقتصادى ماركسيسم در بسيارى از كشورها شيوع يافت و بزرگرتين آفت را براى انسانيت  

.گديد آورد

علل و عواملى كه موجب پيدايش يا رشد گسرتش اين پديده احنراىف شده فراوان است و بررسى مهه آ'ا نياز به كتاب مستقلى دارد
: وىل بطور كلى مى توان از سه دسته علل و عوامل، ياد كرد1

يعىن انگيزه هاىي كه ممكن است براى ىب ديىن و گرايش به احلاد، در شخص وجود داشته باشد هر چند خودش از : علل روانى -1
يعىن از يك سوى، زمحت . و مهمرتين آ'ا راحت طلىب و ميل به ىب بند و بارى و نداشنت مسئولّيت است. تأثري آ'ا آگاه نباشد

حتقيق و پژوهش ـ به خصوص درباره امورى كه لذت ماّدى و حمسوسى ندارد ـ مانع از اين مى شود كه افراد تنبل و راحت طلب و 
دون مهت، درصدد حتقيق برآيند، و از سوى ديگر، ميل به آزادى حيواىن و ىب بند و بارى و نداشنت مسئولّيت و حمدوديت، آنان را 

زيرا پذيرفنت بينش اهلى و اعتقاد به آفريدگار حكيم، ريشه يك سلسله اعتقادات ديگر را . از گرايش به جهان بيىن اهلى، باز مى دارد
تشكيل مى دهد كه الزمه آ'ا مسئولّيت انسان در مهه رفتارهاى اختيارى است، و چنني مسئولّيىت اقتضاء دارد كه در بسيارى از 

موارد، از خواسته هاى خودش چشم پوشى كند و حمدوديتهاىي را بپذيرد، و پذيرفنت اين حمدوديتها با ميل به ىب بند و بارى، سازگار 
از اينروى، اين ميل حيواىن، هر چند به صورت ناخودآگاه، موجب مى شود كه ريشه اين مسئوليتها را بزند و اساساً وجود . نيست

.خداى متعال را انكار كند

.عوامل رواىن ديگرى نيز در گرايش به ىب ديىن مؤثر است كه به دنبال ساير عوامل ظاهر مى گردد

.مورد بررسى قرار داده اند» علل گرايش ماّديگرى«خبشى از اين علل و عوامل از مرحوم استاد مطهرى در كتاب . 1

﴾99﴿ صفحه 

يعىن اوضاع و احوال اجتماعِى نامطلوىب كه در پاره اى از جوامع، پديد مى آيد و متصّديان امور ديىن، نقشى  :علل اجتماعى -2
در چنني شرايطى بسيارى از مردم كه از نظر تفكر عقالىن، ضعيف هستند و منى توانند مسائل را . در پيدايش يا گسرتش آ'ا دارند

به درسىت جتزيه و حتليل كنند و علل واقعى رويدادها را تشخيص دهند اين نابسامانيها را به دليل دخالت دينداران در وقوع آ'ا، به 
حساب مكتب و دين مى گذارند و چنني مى پندارند كه اعتقادات ديىن، موجب پيدايش اينگونه اوضاع و احوال نامطلوب شده 

.است و از اينروى، از دين و مذاهب بيزار مى شوند

منونه هاى بارز اين دسته از علل و عوامل را مى توان در اوضاع اجتماعى اروپا در عهد رنسانس، مالحظه كرد كه رفتارهاى 
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ناشايست كليسائيان در زمينه هاى مذهىب و حقوقى و سياسى، عامل مهمى براى بيزارى مردم از مسيحّيت و بطور كلى از دين و 
.ديندارى گرديد

توجه به تأثري اين دسته از عوامل، براى مهه دست اندركاران امور ديىن، ضرورت دارد تا حساسّيت موقعّيت و امهّيت مسئوليت 
.خودشان را درك كنند و بدانند كه لغزشهاى آنان مى تواند موجب گمراهى و بدخبىت جامعه اى شود

يعىن اوها و شبهاتى كه به ذهن شخص مى آيد يا از ديگران مى شنود و در اثر ضعف نريوى تفكر و استدالل، : علل فكرى -3
قدرت بر دفع آ'ا را ندارد و كمابيش حتت تأثري آ'ا قرار مى گريد و دست كم، موجب تشويش و اضطراب ذهن، و مانع از 

.حصول اطمينان و يقني مى گردد

اين دسته از عوامل نيز به نوبه خود، قابل تقسيم به دسته هاى فرعى است مانند شبهات مبىن بر حس گراىي، شبهات ناشى از 
عقايد خراىف، شبهات ناشى از تبيينهاى نادرست و استدالهلاى ضعيف، شبهات مربوط به حوادث و رويدادهاى ناگوارى كه 

پنداشته مى شود خالف حكمت و عدل اهلى است، شبهات ناشى از فرضّيه هاى علمى كه خمالف با عقايد ديىن، تلقى مى شود و 
.شبهاتى كه مربوط به پاره اى از احكام و مقررات ديىن به خصوص در زمينه مسائل حقوقى و سياسى است

و گاهى دو يا چند عامل، جمموعاً موجب شك و ترديد، يا انكار و احلاد مى شود چنانكه گاهى ناهنجاريهاى گوناگون رواىن، زمينه 
را براى دامن زدن به شبهات و اوهام، فراهم مى كند

﴾100﴿ صفحه 

را پديد مى آورد و در نتيجه، شخص بيمار، به هيچ دليل و برهاىن قانع منى شود چنانكه شخص » وسواس فكرى«و بيمارى رواِىن 
مبتلى به وسواس در عمل، به صّحِت كارى كه اجنام مى دهد مطمئن منى گردد و مثالً دهها بار دستش را در آب فرو مى برد و باز 

!هم اطمينان به طهارت آن پيدا منى كند با اينكه چه بسا از اول، طاهر بوده و نيازى به تطهري نداشته است

مبارزه با عوامل انحراف
با توجه به تنوع و گونه گوِىن علل و عوامل احنراف، روشن مى شود كه مبارزه و برخورد با هر يك از آ'ا شيوه خاص و حمل و 

مثالً علل رواىن و اخالقى را بايد بوسيله تربيت صحيح و توجه دادن به ضررهاىي كه بر آ'ا مرتّتب . شرايط ويژه اى را مى طلبد
.مى شود عالج كرد چنانكه در درس دوم و سوم، ضرورت پى جوىي دين و ضرر ىب تفاوتى نسبت به آن را بيان كردمي

مهچنني براى جلوگريى از تأثري سوء عوامل اجتماعى ـ عالوه بر جلوگريى عملى از بروز چنني عواملى مى بايست فرق بني نادرسىت 
وىل Zرحال، توجه به تأثري عوامل رواىن و اجتماعى، دست كم اين فايده را دارد كه . دين با نادرسىت رفتار دينداران را روشن ساخت

.شخص، كمرت به صورت ناخودآگاه، حتت تأثري آ'ا واقع شود

نيز براى جلوگريى از تأثريات سوء عوامل فكرى بايد شيوه هاى متناسىب را اّختاذ كرد و از مجله، عقايد خراىف را از عقايد صحيح، 
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تفكيك كرد، و از بكار گرفنت استدالالت ضعيف و غريمنطقى براى اثبات عقايد ديىن، اجتناب ورزيد و نيز بايد روشن كرد كه 
...ضعف دليل، نشانه نادرسىت مّدعا نيست و

از . بديهى است بررسى مهه علل و عوامل احنراف، و بيان روش مناسب براى مبارزه با هر يك از آ'ا مناسب اين مبحث نيست
.اينروى، تنها به ذكر پاره اى از علل فكرِى گرايش به احلاد و پاسخ به شبهات مربوط به آ'ا بسنده خواهيم كرد

﴾101﴿ صفحه 

پرسش

نقد و بررسى جهان بيىن ماّدى چه فايده اى دارد؟ -1

چگونه گرايش احلادى در قر'اى اخري، گسرتش يافت؟ -2

علل رواىن احنراف از دين را بيان كنيد؟ -3

.علل اجتماعى اين پديده را شرح دهيد -4

.علل فكرى و شاخه هاى آن را بيان كنيد -5

وسواس فكرى چگونه پديد مى آيد؟ -6

راه مبارزه با علل احنراف چيست؟ -7

حّل چند شبهه
﴾103﴿ صفحه 

درس سيزدهم

حّل چند شبهه
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اعتقاد به موجود نامحسوس -1

 ـ نقش ترس و جهل در اعتقاد به خدا2: شامل

آيا اصل علّيت، يك اصل كّلى است؟ -3

دستاوردهاى علوم اجتماعى -4
﴾105﴿ صفحه 

اعتقاد به موجود نامحسوس -1
يكى از شبهات ساده در زمينه خداشناسى اينست كه چگونه مى توان به وجود موجودى معتقد شد كه قابل درك حّسى نيست؟

پديد مى آيد وىل انديشمنداىن نيز پيدا شده اند كه اساس تفكر خود را » استبعاد«اين شبهه، در ذهن افراد ساده انديش به صورت 
.قرار داده اند و موجود ناحمسوس را انكار كرده اند يا دست كم، آن را قابل شناخت يقيىن ندانسته اند» اصالت حسّ «بر 

پاسخ اين شبهه آنست كه ادراكات حّسى، در اثر ارتباط اندامهاى بدن با اجسام و جسمانّيات، حاصل مى شود و هر كدام از 
حواس ما نوعى از پديده هاى ماّدى و متناسب با خودش را در شرايط معّيىن درك مى كند و مهانگونه كه منى توان توّقع داشت كه 

.چشم، صداها را درك كند يا گوش، رنگها را ببيند نبايد انتظار داشت كه جمموع حواّس ما هم مهه موجودات را درك كند

 در ميان موجودات ماّدى هم چيزهاىي وجود دارد كه قابل درك حسى نيست چنانكه حواّس ما از درك انوار ماوراءبنفش و اوالزيرا 
.عاجز است... مادون قرمز و امواج الكرتومنيتيك و

 ما بسيارى از حقايق را از غري راه حواّس ظاهرى، درك مى كنيم و اعتقاد يقيىن به وجود آ'ا پيدا مى كنيم با اينكه قابل درك ثانياً 
مثالً از حالت ترس و حمبت، يا اراده و تصميم خودمان آگاه هستيم و اعتقاد يقيىن به وجود آ'ا دارمي در صورتى  . حّسى نيستند

كه اين پديده هاى

﴾106﴿ صفحه 

.امرى غريماّدى و ناحمسوس است» ادراك«رواىن مهانند خود روح، قابل درك حّسى نيستند و اساساً خود 

.پس درك نشدن چيزى بوسيله اندامهاى حّسى، نه تنها دليلى بر عدم وجود آن نيست بلكه حىت نبايد موجب استبعاد هم بشود
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نقش ترس و جهل در اعتقاد به خدا -2
شبهه ديگرى كه از سوى بعضى از جامعه شناسان، مطرح شده اينست كه اعتقاد به وجود خدا در اثر ترس از خطرها به ويژه 

يك موجود ) العياذ بالّله(خطرهاى ناشى از زلزله و صاعقه و مانند آ'ا پديد آمده است و در واقع، بشر براى آرامش رواىن خودش 
و به مهني جهت، هر قدر علل طبيعِى پديده ها و راه اميىن از خطرها . ساخته و به پرستش آن پرداخته است» خدا«خياىل را بنام 

.بيشرت شناخته شود اعتقاد به وجود خدا ضعيفرت مى گردد

مطرح » علم جامعه شناسى«ماركسيستها اين شبهه را با آب و تاب زياد، در كتاZاى خودشان به عنوان يكى از دستاوردهاى 
.مى كنند و آن را وسيله اى براى فريفنت ناآگاهان، قرار مى دهند

:در پاسخ بايد گفت

. مبناى اين شبهه، فرضيه اى است كه بعضى از جامعه شناسان، طرح كرده اند و هيچ دليل علمى بر صّحت آن، وجود ندارداوال

 در مهني عصر، بسيارى از انديشمندان بزرگ كه بيش از ديگران، از علل پديده ها آگاه بوده و هستند اعتقاد جزمى و يقيىن ثانياً 
.پس چنان نيست كه اعتقاد به وجود خدا، ناشى از ترس و جهل باشد. 1به وجود خداى حكيم داشته و دارند

 اگر ترس از پاره اى رويدادها يا نشناخنت علل طبيعِى پاره اى از پديده ها موجب توجه به خدا گردد بدين معىن خنواهد بود كه ثالثاً 
چنانكه بسيارى. خدا، زاييده ترس و جهل انسان است

مانند انيشتاين و كرسى موريس و الكسيس كارل و دانشمندان برجسته ديگرى كه مقاالتى پريامون جود خدا نوشته اند و خبشى . 1
.گردآورى شده است» اثبات وجود خدا«از آ'ا در كتاب 

﴾107﴿ صفحه 

موجب تالشهاى علمى و فىن و فلسفى مى شود وىل زياىن به اعتبار آ'ا ... از انگيزه هاى رواىن مانند لذت طلىب و شهرت طلىب و
.منى زند

اگر كساىن خدا را به عنوان پديدآورنده پديده هاى جمهول العّله شناخته اند و حىت اگر با كشف علل طبيعِى آ'ا از اميانشان  رابعاً 
كاسته شده است بايد آن را دليل ضعف بينش و اميان آنان دانست نه دليل ىب اعتبارى اعتقاد به خدا، زيرا حقيقت اينست كه 
علّيت خداى متعال نسبت به پديده هاى جهان از سنخ تأثري علتهاى طبيعى و در عرض آ'ا نيست بلكه علّيىت است فراگري و 

.و شناخنت و نشناخنت علل طبيعى، تأثريى در اثبات و نفى آن ندارد. 1در طول تأثر مهه علتهاى ماّدى و غريماّدى

آيا اصل علّيت، يك اصل كلى است -3
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شبهه ديگرى كه بعضى از انديشمندان غرىب، مطرح كرده اند اينست كه اگر اصل علّيت، داراى كلّيت باشد بايد براى خدا هم 
پس پذيرفنت خداى ىب علت، نقض . علىت در نظر گرفت در صورتى كه فرض اينست كه او علت خنستني مى باشد و علىت ندارد

قانون علّيت و دليل بر عدم كّلّيت آن است، و اگر كّلّيت آن را نپذيرمي منى توانيم براى اثبات واجب الوجود، از اين اصل، استفاده  
زيرا ممكن است كسى بگويد كه اصل ماّده يا انرژى، خودخبود و بدون علت بوجود آمده و حتّوالت آن به پيدايش ساير . كنيم

.پديده ها اجناميده است

يعىن چنني . اين شبهه ـ مهانچونه كه در درس هفتم اشاره شد ـ در اثر تفسري نادرست براى اصل علّيت، پديد آمده است
هر ممكن «در صورتى كه تعبري صحيح آن اينست كه » هر چيزى احتياج به علت دارد«پنداشته اند كه مفاد اصل مزبور اينست كه 

اما فرض . و اين قاعده اى است كلى و ضرورى و استثناءناپذير» الوجود يا هر موجود وابسته و نيازمندى احتياج به علت دارد
اينكه اصل ماّده يا انرژى بدون علت، پديد آمده و حتّوالت آن، موجب پيدايش پديده هاى جهان شده است اشكاالت زيادى 

.دارد كه در درسهاى آينده به بيان آ'ا خواهيم پرداخت

.در درسهاى آينده توضيح بيشرتى در اين باره خواهد آمد. 1

﴾108﴿ صفحه 

دستاوردهاى علوم تجربى -4
يكى ديگر از شبهات اينست كه اعتقاد به وجود آفريدگار براى جهان و انسان، با پاره اى از دستاوردهاى علوم جديد، سازگار 

مثالً در شيمى، ثابت شده كه مقدار ماّده و انرژى، مهواره ثابت است و بنابراين، هيچ پديده اى از نيسىت بوجود منى آيد و . نيست
.هيچ موجودى هم به كلى نابود منى گردد، در صورتى كه خداگرستان معتقدند كه خدا آفريدگان را از نيسىت به هسىت آورده است

مهچنني در زيست شناسى، ثابت شده كه موجودات زنده، از موجودات ىب جان پديد آمده اند و تدرجياً تطّور و تكامل يافته اند تا 
.به پيدايش انسان اجناميده است در صورتى كه خداگرستان معتقدند كه خدا هر يك از آ'ا را جداگانه آفريده است

:در پاسخ بايد گفت

 قانون بقاء ماّده و انرژى به عنوان يك قانون علمى و جترىب، تنها در مورد پديده هاى قابل جتزيه، معترب است و منى توان براساس اوال
آن، اين مسأله فلسفى را حل كرد كه آيا ماّده و انرژى، ازىل و ابدى است يا نه؟

 مهيشگى بودن و ثابت بودن مقدار جمموع ماّده و انرژى، به معناى ىب نيازى از آفريننده نيست بلكه هر قدر عمر جهان، ثانياً 
طوالىن تر باشد نياز بيشرتى به آفريدگار خواهد داشت زيرا مالك احتياج معلول به علت، امكان و وابستگى ذاتِى آن است نه 

.حدوث و حمدودّيت زماىن آن

ماّده و انرژى علت مادى جهان را تشكيل مى دهند نه علت فاعلى آن را، و خودشان نيز حمتاج به علت فاعلى : به ديگر سخن
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.هستند

 ثابت بودن مقدار ماّده و انرژى، مستلزم نفى پيدايش پديده هاى جديد و افزايش و كاهش آ'ا نيست و پديده هاىي از قبيل ثالثاً 
از قبيل ماّده و انرژى نيستند تا افزايش و كاهش آ'ا منافاتى با قانون بقاء ماّده و انرژى داشته ... روح و حيات و شعور و اراده و

.باشد

فرضيه تكامل ـ عالوه بر اينكه هنوز هم از اعتبار علمِى كاىف، برخوردار نشده و از طرف بسيارى از دانشمندان بزرگ، مردود رابعاً 
شناخته شده است ـ منافاتى با اعتقاد به خدا ندارد و حداكثر، نوعى علّيت ِاعدادى را ميان موجودات زنده، اثبات مى كند نه 

اينكه رابطه آ'ا را با

﴾109﴿ صفحه 

و شاهد آن اينست كه بسيارى از طرفداران مهني فرضيه، معتقد به خداى آفريدگار براى جهان و . خداى هسىت خبش، نفى منايد
.انسان بوده و هستند

پرسش

حّس گراىي و انكار امور ناحمسوس، چه اشكاالتى دارد؟ -1

چه اشكاالتى بر فرضيه بعضى از جامعه شناسان، وارد است كه منشأ اعتقاد به وجود خدا را ترس و جهل بشر پنداشته اند؟ -2

آيا اعتقاد به وجود خدا منافاتى با كّلّيت اصل علّيت دارد؟ چرا؟ -3

آيا قانون بقاء ماّده و انرژى، منافاتى با اعتقاد به آفريدگار جهان دارد؟ چرا؟ -4

آيا فرضيه تكامل، اعتقاد به وجود خدا را ابطال كرده است؟ چرا؟ -5

جهان بينى ماّدى و نقد آن
﴾111﴿ صفحه 

درس چهاردهم
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جهان بينى ماّدى و نقد آن

ـ اصول جهان بينى ماّدى

ـ بررسى اصل اول

ـ بررسى اصل دوم: شامل

ـ بررسى اصل سوم

ـ بررسى اصل چهارم
﴾113﴿ صفحه 

اصول جهان بينى مادى
:براى جهان بيىن ماّدى مى توان اصوىل را بدين شرح در نظر گرفت

 و ماديّات است و چيزى را مى توان موجود دانست كه يا ماّده و داراى حجم و امتدادات 1 آنكه هسىت، مساوى با ماّدهنخست
. باشد، يا از خواص ماّده به مشار آيد و به تَبع خود ماده، داراى كمّيت و قابل انقسام باشد) طول و عرض و ضخامت(سه گانه 

.براساس مهني اصل، وجود خدا به عنوان يك موجود غريماّدى و فوق طبيعى، انكار مى گردد

.است» واجب الوجود« آنكه ماّده، ازىل و ابدى و ناآفريدىن است و احتياج به هيچ علىت ندارد، و طبق اصطالح فلسفى ما دوم

 آنكه براى جهان، هدف و علت غائى منى توان قائل شد زيرا فاعِل با شعور و اراده اى ندارد كه بتوان هدىف را به او نسبت سوم
.داد

در اثر انتقال ذرات ماّده و تأثري آ'ا بر يكديگر، پديد مى آيند و از اينروى مى توان ) نه اصل ماّده( آنكه پديده هاى جهان چهارم
پديده هاى قبلى را نوعى شرط و علت ِاعدادى براى پديده هاى بعدى دانست و حداكثر مى توان نوعى فاعلّيت طبيعى را در 

ميان ماديّات پذيرفت و مثالً درخت را فاعل طبيعى براى ميوه به حساب آورد يا پديده هاى فيزيكى و شيميائى را به
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، و 297 ـ 292پاسدارى از سنگرهاى ايدئولوژيك، جهان بيىن مادى ص : براى آشناىي با مفهوم و تعريف ماده رجوع كنيد به. 1
.آموزش فلسفه، جلد دوم، درس چهل و يكم

﴾114﴿ صفحه 

.عاملهاى آ'ا نسبت داد وىل هيچ پديده اى احتياج به فاعل اهلى و هسىت خبش ندارد

اصل پنجمى را نيز مى توان بر اصول ياد شده افزود كه مربوط به شناخت شناسى است و از يك نظر، تقّدم بر ساير اصول دارد و 
تنها شناخىت اعتبار دارد كه برخاسته از جتربه حّسى باشد، و چون جتارب حّسى، تنها وجود ماّده و ماديّات را اثبات : آن اينست

.مى كند و وجود هيچ چيز ديگرى قابل قبول خنواهد بود

: و ديگر احتياج به نقد جمرد ندارد، از اينروى به بررسى ساير اصول مى پردازمي1اما نادرسىت اين اصل، در درس سابق آشكار شد

بررسى اصل اول
اين اصل كه اساسى ترين اصل در جهان بيىن ماّدى به مشار مى رود چيزى جز اّدعادى گزاف و ىب دليل نيست و هيچچونه برهاىن 

زيرا . بر نفى ماوراء طبيعت منى توان اقامه كرد خمصوصاً براساس معرفت شناسى ماترياليسىت كه بر اصالت حّس و جتربه، استوار است
روشن است كه هيچ جتربه حّسى منى توان در ماوراء قلمرو خودش كه ماّده و ماديّات مى باشد سخىن بگويد و چيزى را اثبات يا 

نفى كند، و حداكثر چيزى كه براساس منطِق حّس گراىي مى توان اظهار داشت اينست كه بر طبق آن منى توان وجود ماوراءطبيعت را 
و قبال اشاره كردمي كه انسان، بسيارى از امور غريماّدى را كه داراى . اثبات كرد، پس دست كم بايد احتمال وجود آن را بپذيرند

ويژگيهاى ماّده و خواص ماّده نيستند و از مجله خود روح را با علم حضورى، درك مى كند، و نيز براهني عقلى زيادى بر وجود امور 
و از Zرتين شواهد بر وجود روح جمرد، رؤياهاى صادقانه و بسيارى از  . 2جمرد، اقامه شده كه در كتب فلسفى، مضبوط است

به هر حال، براهيىن كه بر وجود . 3است) عليهم الصلوة و السالم(كارهاى مرتاضان و نيز معجزات و كرامات انبياء و اولياء خدا 
. براى ابطال اين اصل، كفايت مى كند4خداى متعال و جسماىن نبودن او اقامه شده

.ايدئولوژى تطبيقى، درس هشتم تا شانزدهم، و آموزش فلسفه، درس سيزدهم تا هيجدهم: براى اطالع بيشرت رجوع كنيد به. 1

.آموزش فلسفه، جلد دوم، درس چهل و چهارم و چهل و 'م: براى منونه، رجوع كنيد به. 2

.نقدى فشرده بر اصول ماركسيسم، درس دوم: ك. ر. 3

.درس هفتم و هشتم از مهني كتاب، درس شصت و دوم و شصت سوم از آموزش فلسفه: ك. ر. 4

﴾115﴿ صفحه 
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بررسى اصل دوم
.در اين اصل بر ازىل و ابدى بودن ماّده، تأكيد و سپس نتيجه گريى شده كه ماّده، ناآفريدىن است

 ازىل و ابدى بودن ماّده، براساس داليل علمى و جترىب، قابل اثبات نيست، زيرا بُرد جتربه، حمدود است و هيچ جتربه اى اوالوىل 
.منى تواند ىب 'ايت بودن جهان را از نظر زمان يا مكان، اثبات كند

 فرض ازىل بودن ماّده، مستلزم ىب نيازى آن از آفريننده نيست چنانكه فرض يك حركت مكانيكِى ازىل، مستلزم فرض نريوى ثانياً و 
.حمرك ازىل است نه ىب نيازى آن از نريوى حمّرك

افزون بر اين، ناآفريدىن بودن ماّده به معناى واجب الوجود بودِن آن است و در درس هشتم اثبات كردمي كه حمال است ماده، 
.واجب الوجود باشد

بررسى اصل سوم
اصل سوم، انكار هدفمندى جهان است كه نتيجه طبيعِى انكار آفريدگار مى باشد و طبعاً با اثبات وجود خداى حكيم، اين اصل 

عالوه بر اين، جاى اين سؤال هست كه چگونه هر انسان عاقلى با مشاهده نظام شگفت انچيز جهان و . هم ابطال مى شود
!مهاهنگى پديده هاى آن و فوايد و مصاحل بيشمارى كه بر آ'ا مرتّتب مى شود، پى به هدفمندى جهان منى برد؟

بررسى اصل چهارم
چهارمني اصِل جهان بيىن ماّدى، منحصر دانسنت علّيت در روابط ماّدى پديده هاست كه اشكاالت زيادى بر آن، وارد مى شود و 

:مهمرتين آ'ا از اين قرار است

آنكه طبق اين اصل نبايد هيچ گاه موجود جديدى در جهان بوجود بيايد در صورتى كه ما مهواره شاهد پيدايش : نخست
موجودات نويىن به خصوص در عامل حيوانات و انسان هستيم كه مهمرتين آ'ا حيات و شعور و عواطف و احساسات و فكر و 

.ابتكار و اراده است

﴾116﴿ صفحه 

!اين پديده ها هم چيزى جز خواّص ماّده نيستند: ماترياليستها مى گويند

ويژگى تفكيك ناپذير ماّده و ماديّات، امتداد و قسمت پذيرى است و اين ويژگى در پديده هاى ياد اوال : در جواب مى گوييم
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.شده، يافت منى شود

زماىن ماّده، : مى ناميد شك در ماّده ىب جان، موجود نبوده است، و به ديگر سخن» خواّص ماّده« اين پديده ها را كه بنام ثانياً 
فاقد اين خواّص بوده و بعد، واجد آ'ا شده است، پس پديد آمدن اين موجوداتى كه به نام خواّص ماّده ناميده مى شود نياز به 

.پديدآورنده اى دارد كه آ'ا را در ماّده بوجود آورد، و اين مهان علت اجيادى و هسىت خبش است

يكى ديگر از اشكاالت مهم اين قول آنست كه براساس آن بايد مهه پديده هاى جهان، جربى باشد زيرا در تأثري و تأثّرات ماّده، 
و انكار اختيار، عالوه بر اينكه خالف بداهت و وجدان است مستلزم انكار هرچونه . جاىي براى اختيار و انتخاب، وجود ندارد

مسئوليت و هرچونه ارزش اخالقى و معنوى است و ناگفته پيدا است كه انكار مسئوليت و ارزشها چه پيامدهاىي را براى زندگى 
.انساىن خواهد داشت

و سراجنام، با توجه به اينكه ماّده منى تواند واجب الوجود باشد ـ چنانكه قبال به اثبات رسيد ـ بايد علىت را براى وجود آن در نظر  
گرفت، و چنني علىت از قبيل علل طبيعى و ِاعدادى خنواهد بود زيرا اين چونه ارتباطات و مهبستگيها تنها در ميان ماديّات با 

پس علىت كه ماّده را بوجود آورده است . يكديگر تصّور مى شود اما كل ماّده منى تواند چنني رابطه اى را با علت خودش داشته باشد
.علىت اجيادى و ماوراء ماّدى مى باشد

پرسش

.اصول جهان بيىن ماّدى را بيان كنيد -1

.ماّده و ماّدى را تعريف كنيد -2

.اشكاالت اصل اول را شرح دهيد -3

.اشكاالت اصل دوم را بيان كنيد -4

.اصل سوم را نّقادى كنيد -5

.اشكاالت اصل چهارم را شرح دهيد -6

ماترياليسم ديالكتيك و نقد آن
﴾117﴿ صفحه 
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درس پانزدهم

ماترياليسم ديالكتيك و نقد آن

ـ ماترياليسم مكانيكى و ديالكتيكى

اصل تضاد و نقد آن: شامل

ـ اصل جهش و نقد آن

ـ اصل نفى نفى و نقد آن
﴾119﴿ صفحه 

ماترياليسم مكانيكى و ديالكتيكى
در آغاز عصر . ماترياليسم، شاخه هاى خمتلفى دارد كه هر كدام، پيدايش جهان و پديده هاى آن را به شكل خاّصى بيان مى كنند

جديد، ماترياليستها با استفاده از مفاهيم فيزيك نيوتىن، پيدايش پديده هاى جهان را براساس حركت مكانيكى، توجيه مى كردند و 
جهان را مهانند : هر حركىت را معلول نريوى حمرّكه خاّصى مى دانستند كه از خارج، وارد جسم متحّرك مى شود، به ديگر سخن

ماشني بزرگى تصّور مى كردند كه نريوى حمّرك از جزئى به جزء ديگر، منتقل مى شود و در نتيجه، كل اين ماشني عظيم به حركت 
.در مى آيد

: از مجله آنكه. ناميده شد نقطه ضعفهاىي داشت كه مورد انتقاد خمالفني، قرار مى گرفت» ماترياليسم مكانيكى«اين فرضّيه كه بنام 
اگر هر حركىت معلول نريوى خارجى باشد بايد براى حركت ماّده اوليه جهان، نيز نريوىي را در نظر گرفت كه از خارج، وارد آن 

.شده باشد، و الزمه آن، پذيرفنت موجودى ماوراء مادى است كه دست كم، منشأ خنستني حركت در عامل ماّده شده باشد

تنها حركات وضعى و انتقاىل را مى توان با نريوى مكانيكى توجيه كرد در صورتى كه مهه پديده هاى جهان را منى توان : ديگر آنكه
.منحصر به تغيريات مكاىن دانست و ناچار بايد علت و عامل ديگرى را براى پيدايش ساير پديده ها پذيرفت

ناتواىن ماترياليسم مكانيكى از پاسخ دادن به اين اعرتاضات، موجب شد كه ماترياليستها درصدد يافنت عامل ديگرى براى 

66



دگرگونيهاى جهان برآيند و دست كم، بعضى از حركات را به

﴾120﴿ صفحه 

.ديناميكى تفسري كنند و نوعى خودُجنىب براى ماّده در نظر بگريند

با استفاده از مفاهيم فلسفى هگل، عامل حركت را تضاّد ) ماركس و انگلس(از مجله، بنيانگذاران مكتب ماترياليسم ديالكتيك 
جاوداىن و ناآفريدىن بودن ماّده، و حركت مهگاىن، و تأثري : دروىن پديده هاى ماّدى، قلمداد كردند و عالوه بر پذيرفنت اصول

:متقابل پديده ها بر يكديگر؛ سه اصل موضوع را براى تبيني فرضيه خودشان مطرح كردند

.اصل تضاّد داخلى -1

.اصل جهش يا تبديل تغيريات كّمى به تغيريات كيفى -2

اصل نفى نفى يا قانون تكاپوى طبيعت -3

:1در اينجا توضيح خمتصرى پريامون هر يك از اصول ياد شده مى دهيم و سپس به نقد آ'ا مى پردازمي

اصل تضاد
است و تضاد آ'ا موجب حركت و دگرگوىن پديده ) تزو آنىت تز(ماترياليسم ديالكتيك بر آنست كه هر پديده اى مرّكب از دو ضد 

مثالً ختم مرغ، داراى نطفه اى . آ'است بوجود مى آيد» سنتز«غالب مى گردد و پديده جديدى كه » آنىت تز«مى شود تا اينكه 
.است كه تدرجياً رشد مى كند و مواد غذائى را در خودش هضم مى كند و سپس جوجه كه سنتز آ'است بوجود مى آيد

الكرتيسته مثبت و منفى، منونه اى از تضاد در پديده هاى فيزيكى است چنانكه مجع و تفريق، تضادى در رياضيات ابتدائى، و 
.مشتق و انتگرال، تضادى در رياضيات عاىل به مشار مى رود

اين جريان در پديده هاى اجتماعى و تارخيى هم وجود دارد و از مجله در جامعه سرمايه دارى، طبقه كارگر كه آنىت تز طبقه سرمايه 
.دار است رشد مى كند و تدرجياً بر آن غالب مى شود و سنتز آ'ا كه جامعه سوسياليسىت و كمونيسىت است حتقق مى يابد

.براى اطالع بيشرت به كتاب پاسدارى از سنگرهاى ايدئولوژيك، مقاالت حركت و ديالكتيك و جهان بيىن ماّدى، مراجعه كنيد. 1

﴾121﴿ صفحه 

نقد
خنست بايد توجه داشت كه قرار گرفنت دو موجود ماّدى در كنار يكديگر به گونه اى كه يكى از آ'ا ديگرى را تضعيف كند و حىت 
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اين جريان، كلّيت اوال به نابودى آن، منتهى شود مورد انكار هيچ كسى نيست چنانكه در آب و آتش، مالحظه مى شود وىل 
وجود چنني و ثانياً . ندارد و منى توان آن را به عنوان قانوىن جهان مشول پذيرفت زيرا صدها و هزارها مثال برخالف آن مى توان يافت

تضادى در ميان برخى از پديده هاى ماّدى، ربطى به تضاد و تناقضى كه در منطق كالسيك و فلسفه متافيزيك، حمال مشرده شده 
است و در مثاهلاى ياد شده موضوع واحدى » موضوع واحد«ندارد زيرا آنچه حمال دانسته شده اجتماع ضّدين و نقيضني در 

بگذرمي از مثاهلاى مضحكى كه ماركسيستها براى اجتماع ضّدين آورده اند مانند اجتماع مجع و تفريق يا مشتق و . وجود ندارد
اگر هر و ثالثاً . و يا غيبگوئيهاى كاذىب كه درباره تشكيل حكومت كارگرى در كشورهاى سرمايه دارى كرده اند... انتگرال و

پديده اى مركب از دو ضّد باشد بايد براى هر يك از تز و آنىت تز هم تركيب ديگرى در نظر گرفت زيرا هر يك از آ'ا پديده اى 
!هستند و طبق اصل مزبور مى بايست مركب از دو ضّد باشند و در نتيجه بايد هر پديده حمدودى مرّكب از ىب 'ايت اضداد باشد

و اما اينكه تضاد دروىن را به عنوان عامل حركت، معرىف كرده اند و خواسته اند بدينوسيله نقطه ضعف ماترياليسم مكانيكى را جربان  
عالوه بر اينكه وجود حركتهاى مكانيكى كه در . كنند كمرتين اشكالش اينست كه هيچ دليل علمى بر چنني فرضيه اى وجود ندارد

اثر نريوى خارجى بوجود مى آيد به هيچ وجه قابل انكار نيست مگر اينكه حركت توپ فوتبال را هم در اثر تضاد دروىن توپ 
!!بدانند و نه در اثر برخورد پاى فوتباليست به آن

اصل جهش
با توجه به اينكه مهه دگرگونيهاى جهان، تدرجيى و در خّط واحدى نيست و در بسيارى از موارد، پديده جديدى بوجود مى آيد كه 

يا » جهش«شبيه پديده پيشني نيست و منى توان آن را دنباله حركت و دگرگوىن سابق، تلقى كرد ماركسيستها به اصل ديگرى به نام 
متسك و چنني وامنود كرده اند كه تغيريات كّمى هنگامى كه» گذار از تغيريات كّمى به تغيريات كيفى«

﴾122﴿ صفحه 

به نقطه خاصى رسيد موجب پيدايش تغيري كيفى و نوعى مى شود چنانكه باال رفنت درجه حرارت آب به حّد معّيىن كه برسد آب 
تبديل به خبار مى شود و هر فلزى نقطه ذوب خاصى دارد و هنگامى كه در درجه حرارتش به آن نقطه برسد تبديل به مايع 

.در جامعه هم هنگامى كه اختالفات، شدت يابد و به حد معّيىن برسد انقالب، رخ مى دهد. مى گردد

نقد
 در هيچ موردى كمّيت، تبديل به كيفيت منى شود و حداكثر اينست كه پيدايش پديده خاصى مشروط به وجود كمّيت معّيىن اوال

.باشد مثالً درجه حرارت آب، تبديل به خبار منى شود بلكه تبديل شدن آب به خبار، مشروط به وجود مقدار معّيىن از حرارت است

 ضرورتى ندارد كه اين كمّيت الزم، در اثر افزايش تدرجيى كمّيتهاى سابق، حاصل شود بلكه ممكن است در اثر كاهش كمّيت ثانياً 
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.پيشني، حتقق يابد چنانكه تبديل شدن خبار به آب، مشروط به كاهش حرارت است

 تغيريات كيفى مهيشه به صورت دفعى و ناگهاىن نيست بلكه در بسيارى از موارد به صورت تدرجيى حاصل مى شود چنانكه ثالثاً 
.ذوب شدن موم و شيشه، تدرجيى است

بنابراين، آنچه را مى توان پذيرفت لزوم كمّيت خاصى براى حتقق برخى از پديده هاى طبيعى است، نه تبديل كمّيت به كيفيت، و 
پس قانون جهان مشوىل به نام جهش . نه لزوم افزايش تدرجيى كمّيت، و نه كلّيت چنني شرطى براى مهه تغيريات كيفى و نوعى

.يا گذار از تغيريات كّمى به تغيريات كيفى، وجود ندارد

اصل نفى نفى
منظور از اصل نفى نفى كه گاهى به نام قانون تكامل ضّدين يا تكاپوى طبيعت نيز ناميده مى شود اينست كه در جريان حتوالت 

چنانكه  . نفى مى گردد» سنتز«نيز به نوبه خود بوسيله » آنىت تز«نفى مى شود و » آنىت تز«بوسيله » تز«فراگري ديالكتيكى مهواره 
و نطفه، ختم مرغ را نفى مى كند و خود بوسيله جوجه، . گياه، دانه را نفى مى كند و خود آن با دانه هاى جديد، نفى مى شود

و به ديگر سخن. اما هر پديده نوى كاملرت از پديده كهنه است. نفى مى گردد

﴾123﴿ صفحه 

سري ديالكتيكى، مهيشه صعودى و رو به تكامل مى باشد، و امهيت اين اصل در مهني نكته، 'فته است كه جهت سري حتّوالت را 
.نشان مى دهد و بر صعودى بودن و تكاملى بودن جريان حتّوالت، تأكيد مى كند

نقد
شكى نيست كه در هر دگرگوىن و حتوىل وضع و موقعّيت سابق از بني مى رود و وضع و موقعّيت جديدى پيش مى آيد و اگر اصل 
نفى نفى را به مهني معىن بگريمي چيزى بيش از بيان الزمه حتول خنواهد بود، اما با توجه به تفسريى كه براى اين اصل كرده اند و آن 

تكاملى بودن مهه حركات و حتوالت جهان به اين معىن كه هر : را مبّني جهت حركت و تكاملى بودن آن دانسته اند بايد گفت
آيا اورانيوم كه در اثر تشعشع، تبديل به سرب مى شود كاملرت . پديده جديدى لزوماً كاملرت از پديده پيشني باشد قابل قبول نيست

مى گردد؟ آيا آب كه تبديل به خبار مى شود تكامل مى يابد، يا خبار كه تبديل به آب مى گردد؟ آيا گياه و درخىت كه مى خشكد و 
هيچ دانه و ميوه اى از آن باقى منى ماند كاملرت مى شود؟ پس تنها چيزى را كه مى توان پذيرفت اينست كه برخى از موجودات طبيعى 

بنابراين، تكامل را هم به عنوان يك قانون كلى براى مهه پديده هاى جهان منى توان . در اثر حركت و حتول، كاملرت مى شوند
.پذيرفت

به فرض اينكه مهه اين اصول به صورت كلى و جهان مشول، ثابت مى بود تنها مى توانست مانند : در پايان، خاطر نشان مى كنيم
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اما وجود قوانني كلى و ثابت در جهان به معناى ىب . قوانني ثابت شده در علوم طبيعى، چگونگى پيدايش پديده ها را بيان كند
نيازى پديده ها از پديدآورنده و علت هسىت خبش نيست و چنانكه در درسهاى گذشته بيان كردمي چون ماّده و ماديّات، ممكن 

.الوجود هستند، بالضروره نيازمند به واجب الوجود خواهند بود

﴾124﴿ صفحه 

پرسش

.فرق بني ماترياليسم مكانيكى و ديالكتيكى را توضيح دهيد -1

.اصل تضاد را شرح دهيد و اشكاالت آن را بيان كنيد -2

.اصل جهش و اشكاالت آن را شرح دهيد -3

.اصل نفى نفى را بيان و نّقادى كنيد -4

آيا بر فرض صّحت و كلّيت اين اصول، ىب نيازى جهان از آفريننده، ثابت مى شود؟ چرا؟ -5

يگانگى خدا
﴾125﴿ صفحه 

درس شانزدهم

يگانگى خدا

مقدمه: شامل

ـ برهانى بر يگانگى خدا
﴾127﴿ صفحه 
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مقّدمه
در درسهاى گذشته، ضرورت وجود خداى جهان آفرين، ثابت گرديد خداى دانا و تواناىي كه پديده آورنده و نگهدارنده و 

و در درسهاى اخري، به بررسى جهان بيىن ماّدى پرداختيم و با بيان اشكاالت انواع اين جهان بيىن، روشن . تدبريكننده جهان است
.شد كه فرِض جهاِن ىب خدا، فرِض نامعقوىل است و توجيه قابل قبوىل ندارد

.اكنون، نوبت آن رسيده است كه به مسأله توحيد بپردازمي و نادرسِىت انديشه هاى مشركان را آشكار سازمي

درباره اينكه عقايد شرك آميز چگونه در ميان انسا'ا پديد آمده و چگونه حتول يافته، نظرهاى خمتلفى از طرف جامعه شناسان، 
.اظهار شده است وىل هيچكدام از آ'ا دليل روشن و قابل اعتمادى ندارد

خنستني عامل گرايش به شرك و چند خدائى، مشاهده تنوع پديده هاى آمساىن و زميىن بوده كه چنني تصورى را : شايد بتوان گفت
بوجود آورده است كه هر نوع از آ'ا حتت تدبري خداى خاصى قرار داد، و از مجله، بعضى پنداشتند كه خوبيها مستند به خداى 

.خري، و بديها مستند به خداى شّر است و بدين ترتيب، قائل به دو مبدأ براى جهان شدند

از سوى ديگر با توجه به تأثريى كه نور خورشيد و ماه و ستارگان در پديده هاى زميىن دارد چنني پندارى بوجود آمد كه آ'ا نوعى 
.ربوبّيت، نسبت به موجودات زميىن دارند

و از سوى ديگر، ميل به داشنت معبود حمسوس و ملموس، موجب اين شد كه براى

﴾128﴿ صفحه 

و كم كم، خود بتها در ميان توده هاى كوتاه . خدايان مفروض، جمسمه ها و نشانه هاى مسبوليك بسازند و به پرستش آ'ا بپردازند
فكر، جنبه اصالت پيدا كردند و هر ملت بلكه هر قبيله اى براساس توّمهات خودشان آيينهاىي براى پرستش بتها وضع منودند تا از 
طرىف گرايش فطرى به خداپرسىت را به صورت َبَدىل، ارضاء كنند و از طرف ديگر، به متايالت حيواىن و هوسهاى خودشان رنگ 

تقدس ببخشند و آ'ا را در قالب مراسم مذهىب بريزند و هنوز هم برگزارى جشنهاى توأم با رقص و پايكوىب و ميگسارى و 
.شهوتراىن به عنوان مراسم مذهىب در ميان بت پرستان، رواج دارد

افزون بر مهه اينها اغراض خودخواهانه و برترى جويانه قدرمتندان و جّباران بود كه موجب سوء استفاده از افكار و عقايد ساده 
لوحانه توده هاى مردم مى شد و از اينروى، براى توسعه قدرت و سلطه خودشان افكار شرك آميز را القاء و ترويج مى كردند و 

چنانكه منودهاى روشىن . براى خودشان نيز نوعى ربوبّيت قائل مى شدند و پرستش طاغو@ا را جزء مراسم مذهىب، قلمداد مى منودند
.از اين انگيزه ها را در ميان سالطني چني و هند و ايران و مصر و ديگر كشورها مى توان يافت

به هر حال، آيينهاى شرك آميز، حتت تأثري علل و عوامل خمتلفى در ميان انسا'ا شكل گرفت و رواج يافت و مانع رشد و تكامل 
واقعِى انسا'ا در سايه پريوى از دين اهلى و توحيدى گرديد و از اينروى، خبش عظيمى از تالشهاى پيامربان خدا به مبارزه با شرك 
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.و مشركان، اختصاص داده شد، چنانكه داستا'اى ايشان در قرآن كرمي مكرراً بيان شده است

بنابراين، اساس عقايد شرك آميز را اعتقاد به ربوّىب موجودى غري از خداى متعال براى برخى از پديده هاى جهان، تشكيل مى داده 
است و حىت بسيارى از مشركان، معتقد به يگانگى آفريننده جهان بوده اند و در واقع، توحيد در خالقّيت را پذيرفته بوده اند وىل در 
مرتبه نازلرت، خدايان درجه دومى قائل بوده اند كه به گمان ايشان، اداره و تدبري جهان را مستقال به عهده دارند و خداى آفريننده را 

.خداى خدايان و رّب االرباب مى ناميده اند

اين خدايان كارگردان به گمان بعضى، فرشتگان هستند كه اعراب مشرك، ايشان را دخرتان خدا مى پنداشتند، و به گمان بعضى 
جّنيان و پريان هستند، و به گمان بعضى ديگر، ارواح ستارگان يا ارواح بعضى از انسا'اى پيشني يا نوع خاصى از موجودات 

.نامرئى

﴾129﴿ صفحه 

در درس دهم اشاره كردمي كه خالقّيت و ربوبّيت حقيقى، قابل انفكاك از يكديگر نيستند و اعتقاد به خالقّيت خدا با اعتقاد به 
ربوبّيت ديگرى سازگار نيست و كساىن كه چنني اعتقادات متناقضى داشته اند توجه به تناقض آ'ا نداشته اند و براى ابطال 

.عقايدشان كاىف است كه وجه تناقض آ'ا بيان شود

براى اثبات يگانگى خداى متعال، براهني متعددى اقامه شده كه در كتب خمتلف كالمى و فلسفى، مذكور است و ما در اينجا به 
.بيان برهاىن مى پردازمي كه مستقيماً ناظر به توحيد در ربوبّيت و رّد عقايد مشركان است

برهانى بر يگانگى خدا
يا اينكه هر يك از پديده هاى جهان، خملوق و : فرض اينكه جهان، داراى دو يا چند خدا باشد از چند حال، بريون خنواهد بود

معلول مهه آ'ا فرض مى شوند، و يا هر دسته از آ'ا معلول يكى از خدايان مفروض، به حساب مى آيند، و يا مهگى آفريده يك 
.خدا مشرده شده خدايان ديگر به عنوان مدبّر و كارگردان جهان، فرض مى شوند

) علت هسىت خبش(= اما فرض اينكه هر پديده اى داراى چند آفريننده باشد حمال است زيرا معناى اينكه دو، يا چند آفريننده 
موجودى را بيافرينند اينست كه هر كدام از آ'ا وجودى را افاضه كنند و در نتيجه، چند وجود پديد مى آيد در صورتى كه هر 

.موجودى فقط يك وجود دارد و گرنه موجود واحدى خنواهد بود

اما فرض اينكه هر يك از آ'ا آفريننده يك خملوق يا جمموعه خاصى از خملوقات باشند الزمه اش اينست كه هر خملوقى قائم به 
آفريننده خودش باشد و نيازى به موجود ديگرى نداشته باشد مگر نيازى كه در 'ايت به آفريننده اش منتهى شود و چنني نيازى 

.تنها به آفريدگاِن مهان آفريننده خواهد بود

الزمه فرض چند خدا براى جهان، وجود نظامهاى متعدد و منعزل از يكديگر است، در صورتى كه جهان، نظام : به ديگر سخن
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واحدى دارد و هم پديده هاى مهزمان، با يكديگر مرتبطند و بر يكديگر اثر مى گذارند و به يكديگر نياز دارند، و هم بني پديده 
هاى گذشته با پديده هاى فعلى، و بني پديده فعلى با پديده هاى آينده، ارتباط برقرار است و هر پديده قبلى

﴾130﴿ صفحه 

پس چنني جهاىن كه داراى اجزاء مهبسته و مرتبط مى باشد و نظام واحدى بر آن . زمينه پيدايش پديده بعدى را فراهم مى كند
.حكمفرماست منى تواند معلول چند علت هسىت خبش باشد

و اگر فرض شود كه آفريننده مهه آفريدگان، يكى است و ديگران عهده دار اداره و تدبري جهان مى باشند چنني فرضى هم صحيح 
خنواهد بود زيرا هر معلوىل با متام شئون هستيش قائم به علت هسىت خبش مى باشند و هيچ موجود مستقل ديگرى راهى براى 

تصّرف در آن ندارد مگر تأثري و تأثّراتى كه بني معلوالت يك علت، حاصل مى شود و مهگى در حيطه قدرت و سيطره فاعل 
خنواهد بود زيرا » ربّ «و در اين صورت، هيچكدام از آ'ا در حقيقت . هسىت خبش، قرار دارد و با اذن تكويىن او اجنام مى گريد

معناى حقيقى رّب اينست كه تصّرف استقالىل در مربوب خود اجنام دهد و فرض اينست كه اينگونه تصّرفات و تأثريات، استقالىل 
و فرض چنني ارباب و كارگرداناىن . نيست بلكه مهگى آ'ا در شعاع ربوبّيت آفريننده و با نريوىي كه او مى دهد اجنام مى گريد

منافاتى با توحيد در ربوبّيت ندارد چنانكه خالقّيىت هم كه به اذن اهلى باشد منافاتى با توحيد در خالقيت خنواهد داشت و در قرآن  
كرمي و روايات شريفه، وجود اينگونه خلق و تدبريهاى تطّفلى و غرياستقالىل براى بعضى از بندگان خدا ثابت شده است چنانكه 

:مى فرمايد) ع(درباره حضرت عيسى

ُفُخ ِفيها فـََتُكوُن َطْرياً بِِإْذِين « .2»فَاْلُمَدبِّراِت أَْمراً «:  و نيز مى فرمايد1»َو ِإْذ َختُْلُق ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ بِِإْذِين فـَتَـنـْ

توّهم امكان چند خدا براى جهان، از مقايسه خدا با علل مادى و ِاعدادى برخاسته است كه تعّدد آ'ا براى معلول : حاصل آنكه
در صورتى كه علت هسىت خبش را منى توان به اينگونه علتها تشبيه كرد و براى هيچ معلوىل منى توان چند علت . واحد، اشكاىل ندارد

.هسىت خبش يا چند رّب و مدبّر استقالىل فرض منود

بنابراين، براى دفع اين توّهم بايد از يك سوى، در معناى علت هسىت خبش و ويژگيهاى اين نوع علّيت، دقت كرد تا معلوم شود كه 
تعّدد چنني علىت براى معلول واحد، حمال است، و از سوى ديگر بايد در مهبستگى جهان، تأمل منود تا روشن گردد كه چنني نظام 

مهبسته اى

.110سوره مائده، آيه . 1

.5سوره نازعات، آيه . 2

﴾131﴿ صفحه 

.منى تواند آفريده چند خدا يا حتت تدبري چند رّب مستقّل باشد

ضمناً روشن شد كه قائل شدن به واليت تكويىن براى بعضى از بندگان شايسته خدا در صورتى كه به معناى خالقّيت و ربوبّيت 
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سالم الّله (و ائمه اطهار ) صّلى الّله عليه و آله(استقالىل نباشد منافاتى با توحيد خنواهد داشت چنانكه واليت تشريعى پيغمرب اكرم 
.منافاتى با ربوبّيت تشريعى اهلى ندارد چون از طرف خداى متعال و با اذن اهلى است) عليهم امجعني

پرسش

.علل پيدايش عقايد شرك آميز را شرح دهيد -1

اساس عقايد شرك آميز چيست؟ -2

.مالزمه بني خالقّيت و ربوبّيت را بيان كنيد -3

چرا منى توان براى هر پديده اى چند آفريننده فرض كرد؟ -4

چرا منى توان هر دسته از آفريدگان را خملوق آفريننده خاصى مشرد؟ -5

چه اشكاىل دارد كه مهه جهان، آفريده خداى واحدى دانسته شود و در عني حال، ارباب و كارگردانان متعددى براى جهان،  -6
فرض گردد؟

توّهم امكان تعّدد خدا از كجا ناشى شده و چگونه دفع مى گردد؟ -7

چرا اعتقاد به واليت تكويىن براى اولياء خدا، منافاتى با توحيد در خالقّيت و ربوبّيت ندارد؟ -8

معانى توحيد
﴾133﴿ صفحه 

درس هفدهم

معانى توحيد
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ـ مقدمه

ـ نفى تعّدد

ـ نفى تركيب

نفى صفات زائد بر ذات: شامل

ـ توحيد افعالى

ـ استقالل در تأثير

ـ دو نتيجه مهم

ـ دفع يك شبهه
﴾135﴿ صفحه 

مقّدمه
است در لسان اهل فلسفه و كالم و اخالق و عرفان، به » يگانه دانسنت و يكتا مشردن«واژه توحيد كه از نظر لغوى به معناى 

و گاهى به عنوان . معناى گوناگوىن بكار مى رود كه در مهه آ'ا يگانه دانسنت خداى متعال در حيثّيت خاصى حلاظ مى گردد
.از آ'ا ياد مى شود، و بررسى مهه آ'ا متناسب با سبك اين نوشتار نيست» مراتب توحيد«و يا » اقسام توحيد«

:از اينروى، در اينجا به بيان معروفرتين و مناسبرتين اصطالحات آن با اين حبثها بسنده مى كنيم

نفى تعّدد -1
خنستني اصطالح معروف توحيد، مهان اعتقاد به وحدانّيت خدا و نفى تعّدد و كثرت برون ذاتى است در برابر شرك صريح و اعتقاد 

.به دو، يا چند خدا به گونه اى كه هر كدام وجود مستقل و جداگانه اى از ديگرى داشته باشد

نفى تركيب -2
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.دومني اصطالح آن به معناى اعتقاد به َاحدّيت و بساطت درون ذاتى و مرّكب نبودن ذات اهلى از اجزاء بالفعل و بالقوه است

بيان مى كنند چنانكه در درس) نفى تركيب(اين معىن را غالباً به صورت صفت سلىب 

﴾136﴿ صفحه 

.دهم اشاره شد زيرا ذهن ما با مفهوم تركيب و متقابال با نفى آن، آشناتر است تا با مفهوم بساطت

نفى صفات زائد بر ذات -3
سومني اصطالح آن به معناى اعتقاد به يگانگى صفات ذاتّيه با خود ذات اهلى و نفى صفات زائد بر ذات است كه به نام 

كه ) مانند اشاعره(مطرح شده است، در برابر كساىن » نفى صفات«ناميده مى شود و در لسان روايت به عنوان » توحيد صفاتى«
.شده اند» قدماء مثانيه«صفات اهلى را امورى زائد بر ذات پنداشته و قائل به 

جداگانه اى داشته باشد از چند حال، خارج » ما بازاء«دليل بر توحيد صفاتى اينست كه اگر هر يك از صفات اهلى، مصداق و 
يا مصاديق آ'ا در داخل ذات اهلى فرض مى شوند و الزمه اش اينست كه ذات اهلى، مرّكب از اجزاء باشد و قبال ثابت  : خنواهد بود

كردمي كه چنني چيزى حمال است، و يا اينكه مصاديق آ'ا خارج از ذات اهلى آفريننده، تصور مى گردند؛ و يا اينكه ممكن الوجود و 
اما فرض واجب الوجود بودن آ'ا به معناى تعّدد ذات و شرك صريح است و گمان منى رود كه هيچ . آفريده خدا انگاشته مى شوند
و اما فرض ممكن الوجود بودن صفات، مستلزم اينست كه ذات اهلى كه على الفرض فاقد اين صفات . مسلماىن مستلزم به آن شود

بيافريند و » حيات«است آ'ا را بيافريند و سپس به آ'ا مّتصف گردد، مثالً با اينكه ذاتاً فاقد حيات است موجودى را به نام 
در صورتى كه حمال است علت هسىت خبش، ذاتاً فاقد  ... بوسيله آن، داراى حيات گردد، و مهچنني در مورد علم و قدرت و

كماالت خملوقاتش باشد، و از آن رسواتر اينست كه در سايه آفريدگانش داراى حيات و علم و قدرت، و مّتصف به ساير صفات  
!كمالّيه شود

با بطالن اين فرضها روشن مى شود كه صفات اهلى مصاديق جداگانه اى از يكديگر و از ذات اهلى ندارند بلكه مهگى آ'ا 
.مفاهيمى هستند كه عقل، از مصداق واحد بسيطى كه مهان ذات مقدس اهلى است، انتزاع مى كند

﴾137﴿ صفحه 

توحيد افعالى -4
ناميده مى شود اينست كه خداى متعال در اجنام كارهاى » توحيد افعاىل«اصطالح چهارم توحيد كه در لسان فالسفه و متكلمني 

.خودش نيازى به هيچ كس و هيچ چيز ندارد و هيچ موجودى منى تواند هيچ گونه كمكى به او بكند

76



اين مطلب با توجه به ويژگى علت هسىت خبش كه مهان قّيومّيت نسبت به مهه معلوالتش مى باشد ثابت مى گردد زيرا معلول چنني 
.به اوست و هيچگونه استقالىل از خودش ندارد» عني ربط و تعلق«علىت با متام وجود، قائم به علت، و به اصطالح فلسفى 

هر كس هر چه دارد از او و در حيطه قدرت و سلطنت و مالكيِت حقيقى و تكويىن اوست و قدرت و مالكيت : به ديگر سخن
بر امواىل كه  » عبد«ديگران در طول قدرت اهلى و از فروع آن است نه اينكه مزامحىت با آن داشته باشد، چنانكه مالكيِت اعتبارى 

پس چگونه ممكن است خداى متعال نيازمند . »العبد و ما ىف يده ملواله«است » موىل«كسب مى كند در طول مالكيت اعتبارِى 
!به كمك كساىن باشد كه متام هسىت و شئون وجود آ'ا از او و قائم به اوست؟

تأثير استقاللى -5
 يعىن خملوقات اهلى در كارهاى خودشان نيز ىب نياز از خداى متعال نيستند و 1اصطالح پنجم توحيد، استقالل در تأثري است

و در حقيقت، . تأثريهاىي كه در يكديگر دارند به اذن خدا و در سايه نريوىي است كه خداى متعال به آ'ا عطا فرموده و مى فرمايد
تنها كسى كه مستقال و بدون احتياج به ديگرى در مهه جا و در مهه چيز، تأثري مى خبشد مهان ذات مقدس اهلى است و فاعلّيت و 

.تأثري ديگران در طول فاعلّيت و تأثري او و در پرتو آن مى باشد

را به خداى متعال، نسبت ) مانند ملك و جّن و انسان(بر مهني اساس است كه قرآن كرمي، آثار فاعلهاى طبيعى و غريطبيعى 
مى دهد و ىف املثل، باريدن باران و روييدن گياه و ميوه دادن درختان را هم مستند به او مى كند و اصرار دارد كه مردم، اين استناد 

.به خدا را كه در طول استناد به فاعلهاى قريب مى باشد درك كنند و بپذيرند و مهواره به آن، توجه داشته باشند

.را در اين معىن بكار مى برند» توحيد افعاىل«عرفا، تعبري . 1

﴾138﴿ صفحه 

اگر رئيس اداره اى به كارمند يا خدمتگزارى فرمان دهد كه كارى را اجنام دهد : براى تقريب به ذهن، مثاىل از امور اعتبارى مى آورمي
با اينكه كار از دست خدمتگزار اجنام مى يابد در عني حال، در مرتبه باالترى مستند به رئيس و فرمانده است بلكه عقالء، استناد  

.كار را به فرمان دهنده، بيشرت و قويرت مى مشارند

فاعلّيت تكويىن نيز داراى سلسله مراتىب است و از آجنا كه وجود هر فاعلى قائم به اراده اهلى است و از جهىت نظري صور@اى ذهىن 
است كه قائم به تصّوركننده آ'ا مى باشد 

.»و ال حول و ال قوة اال بالّله العلّى العظيم«مرتبه باالترى منوط به اذن و اراده تكويىن اهلى و مستند به خداى متعال خواهد بود 

:دو نتيجه مهم
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نتيجه توحيد افعاىل اينست كه انسان، هيچ كس و هيچ چيزى را جز خداى متعال، سزاوار پرستش نداند زيرا چنانكه قبال اشاره  
.اولوهّيت، الزمه خالقّيت و ربوبّيت است: كردمي جز كسى كه خالق و رّب بنده باشد سزاوار عبادت خنواهد بود و به ديگر سخن

از سوى ديگر، نتيجه توحيد به معناى اخريش اينست كه متام اعتماِد انسان، بر خدا باشد و در مهه كارها بر او توّكل كند و تنها 
از او يارى خبواهد و ترس و اميدى جز از او و به او نداشته باشد، و حىت هنگامى كه اسباب عادى براى تأمني خواسته ها و 

.نيازمنديهايش فراهم نباشد باز هم نوميد نشود زيرا خدا مى تواند از راههاى غريعادى هم نياز او را تأمني كند

َأال ِإنَّ أَْولِياَء الّلِه ال َخْوٌف «چنني انساىن حتت واليت خاص اهلى قرار مى گريد و از آرامش روحى ىب نظريى برخوردار مى گردد 
.1»َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ 

ِإيّاَك نـَْعُبُد َو «: اين دو نتيجه در اين آيه شريفه كه هر مسلماىن روزانه دست كم ده مرتبه آن را تكرار مى كند گنجانيده شده است
. »ِإيّاَك َنْسَتعِني 

.62سوره يونس، آيه . 1

﴾139﴿ صفحه 

دفع يك شبهه
در اينجا ممكن است شبهه اى به ذهن بيايد كه اگر مقتضاى توحيد كامل اينست كه انسان از هيچ كسى جز خدا يارى خنواهد 

.پس نبايد توّسل به اولياء خدا هم صحيح باشد

جواب اينست كه متوّسل شدن به اولياء خدا اگر به اين عنوان باشد كه ايشان مستقال و بدون نياز به اذن خدا كارى براى توّسل  
اما اگر به اين عنوان باشد كه خدا ايشان را وسيله اى براى رسيدن به . كننده اجنام مى دهند چنني توّسلى با توحيد، سازگار نيست

رمحتهاى خودش قرار داده و به مردم هم دستور داده است كه متوّسل به ايشان شوند نه تنها منافاتى با توحيد ندارد بلكه از شئون 
.توحيد در عبادت و اطاعت خواهد بود زيرا به امر او اجنام مى گريد

و اما اينكه چرا خداى متعال چنني وسايلى را قرار داده؟ و چرا مردم را امر به توّسل به ايشان كرده است؟ پاسخ اينست كه اين 
معرىف مقام واالى بندگان شايسته، و تشويق ديگران به عبادت : امر اهلى، حكمتهاىي دارد و از مجله آ'ا مى توان اين امور را برمشرد

و اطاعىت كه موجب رسيدن آنان به چنني مقامى شده است، و جلوگريى از اينكه كساىن به عباد@اى خودشان مغرور شوند و 
خود را در عاليرتين مقامات و داراى برترين كماالت انساىن بپندارند، چنانكه متأسفانه براى كساىن كه از نعمت واليت اهل بيت 

.و توّسل به ايشان حمروم بوده اند رخ داده است) عليهم الصلوة و السالم(

پرسش
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.معناى لغوى و معاىن اصطالحى توحيد را بيان كنيد -1

دليل بر توحيد صفاتى چيست؟ -2

توحيد افعاىل را چگونه مى توان اثبات كرد؟ -3

.توحيد به معناى يگانگى در تأثري استقالىل را شرح دهيد -4

نتاجيى كه از دو قسم اخري توحيد گرفته مى شود كدام است؟ -5

آيا توّسل به اولياء خدا منافاتى با توحيد دارد؟ چرا؟ -6

حكمت اينكه خداى متعال، امر به توّسل فرموده چيست؟ -7

جبر و اختيار
﴾141﴿ صفحه 

درس هجدهم

جبر و اختيار

ـ مقدمه

توضيح اختيار: شامل

ـ دفع شبهات جبرگرايان
﴾143﴿ صفحه 
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مقّدمه
چنانكه در درس پيشني، اشاره شد توحيد در تأثري استقالىل، از معارف ارزمشندى است كه نقش عظيمى در سازندگى انسا'ا دارد 
و به مهني جهت، در قرآن كرمي، مورد تأكيد فراوان واقع شده و با بيانات گوناگوىن زمينه فهم صحيح آن، فراهم گرديده است و از 

.مجله آ'ا منوط دانسنت مهه پديده ها به اذن و مشّيت و اراده و قضا و قدر اهلى است

و  . اما درك صحيح اين مطلب، از يك سوى، نياز به رشد فكرى و عقالىن، و از سوى ديگر، نياز به تعليم و تبيني صحيح دارد
كساىن كه يا فاقد رشد عقلى كاىف بوده اند و يا از تعاليم پيشوايان معصوم و مفسرين حقيقى قرآن، استفاده نكرده اند دچار لغزش 
شده و آن را به معناى اختصاص هرگونه تأثري و علّيت، به خداى متعال پنداشته و برخالف صريح بسيارى از آيات حمكمه قرآن، 
هرگونه تأثري و علّيىت را از اسباب و وسايط، نفى منوده اند و چنني وامنود كرده اند كه مثالً عادت اهلى بر اين، جارى شده كه هنگام 
وجود آتش، حرارت را اجياد كند يا هنگام خوردن غذا و نوشيدن آب، سريى و سرياىب را بوجود آورد و گرنه، آتش و غذا و آب، 

تأثريى در حرارت و سريى و سرياىب ندارند؟

آثار شوم اين احنراف فكرى هنگامى آشكار مى گردد كه پى آمدهاى آن را در مورد افعال اختيارى انسان و مسئوليت وى مورد 
.يعىن نتيجه چنني طرز فكرى اينست. بررسى قرار دهيم

افعال انساىن هم مستقيماً مستند به خداى متعال گردد و فاعلّيت انسان نسبت به آ'ا به

﴾144﴿ صفحه 

يكى از نتايج تباه كننده اين كژانديشى، جربگراىي و سلب مسئوليت از انسان است كه به معناى نفى مهمرتين ويژگى : ديگر سخن
زيرا در صورتى كه انسان، . انسان، و پوچى و بيهودگى هر نظام تربيىت و اخالقى و حقوقى و از مجله نظام تشريعى اسالم است

بلكه . اختيارى در اجنام كارهايش نداشته باشد ديگر جاىي براى وظيفه و تكليف و امر و 'ى و پاداش و كيفر، باقى خنواهد ماند
 و روايات شريفه و براهني عقلى بدست 1مستلزم پوچى و ىب هدف بودن نظام تكوين نيز مى باشد زيرا چنانكه از آيات كرميه

مى آيد هدف از آفرينش جهان طبيعت، فراهم شدن زمينه آفرينش انسان است تا با فعاليت اختيارى و عبادت و بندگى خداى 
متعال، به واالترين كماالت امكاىن و مقام قرب اهلى نائل گردد و شايسته دريافت رمحتهاى ويژه پروردگار شود، و در صورتى كه 
انسان، اختيار و مسئوليىت نداشته باشد شايسته دريافت پاداش و نعمتهاى جاوداىن و رضوان اهلى خنواهد شد و هدف آفرينش، 
نقض خواهد گرديد و دستگاه آفرينش به صورت يك صحنه وسيع خيمه شب بازى در خواهد آمد كه انسا'ا عروسكهاى آن را 

تشكيل مى دهند و ىب اختيار، حركاتى در آنان پديد مى آيد و سپس بعضى مورد نكوهش و كيفر، و برخى مورد ستايش و پاداش، 
.قرار مى گريند

مهمرتين عاملى كه موجب رواج و گسرتش اين گرايش خطرناك شد اغراض سياسى حكومتهاى ستمگرى بود كه مى توانستند بوسيله 
اين افكار، رفتارها و كردارهاى ناشايست خودشان را توجيه كنند و توده هاى ناآگاه را به پذيرفنت سلطه و سيادتشان وادار منايند و 

.و به راسىت بايد جربگرائى را مهمرتين عامل ختديركننده ملتها به حساب آورد. ايشان را از مقاومت و حركت و قيام باز دارند

از سوى ديگر، كساىن كه كمابيش به نقاط ضعف اين گرايش، پى برده بودند وىل نه خودشان تواِن مجع بني توحيد كامل و بني نفى 
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Zره مى گرفتند معتقد به تفويض شدند و ) سالم اهللا عليهم امجعني(جرب را داشتند و نه از تعاليم اهل بيت عصمت و طهارت 
افعال اختيارى انسان را از دايره فاعلّيت اهلى، خارج دانستند و به نوع ديگرى از احنراف و كژانديشى مبتلى شدند و از معارف 

.بلند اسالمى و نتايج واالى آن، حمروم گرديدند

: ، سوره توبه56آيه : ، سوره ذاريات7آيه : ، سوره كهف2آيه : ، سوره ملك7آيه : سوهر هود: به اين آيات، مراجعه كنيد. 1
.72آيه 

﴾145﴿ صفحه 

اما كساىن كه هم استعداد كاىف براى درك اين معارف را داشتند و هم معلمني و مفسرين حقيقى قرآن را شناخته بودند از اين  
كژانديشى مصون ماندند و از طرىف فاعلّيت اختيارى خود را در شعاع قدرتى كه خداى متعال به ايشان عطا فرموده و مسئوليت 

مرتّتب بر آن را پذيرفتند، و از طرف ديگر، تأثري عاىل و استقالىل اهلى را در مرتبه باالترى درك كردند و به نتايج اين معرفت 
.ارزمشند، دست يافتند

به ما رسيده است بيانات روشنگرى در اين زمينه، يافت مى شود  ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(در رواياتى كه از خاندان پيامرب اكرم
كه در كتب حديث، حتت عنوان استطاعت و نفى جرب و تفويض، و نيز در ابواب اذن و مشّيت و اراده و قضاء و قدر اهلى، 

مضبوط است و مهچنني رواياتى يافت مى شود كه افراد كم استعداد را از غور در اين مسائل دقيق، 'ى كرده اند تا دچار احنراف و 
.لغزش نگردند

بارى، مسأله جرب و اختيار، ابعاد گوناگوىن دارد كه بررسى مهه آ'ا متناسب با اين نوشتار نيست وىل باتوجه به امهيت موضوع، 
مى كوشيم بيان ساده اى پريامون بعضى از ابعاِد مورد حاجت آن، ارائه دهيم و به كساىن كه عالقه به حتقيق بيشرت دارند توصيه 

.مى كنيم كه براى آموخنت مباىن عقلى و فلسفِى مسأله، شكيباىي داشته باشند

توضيح اختيار
قدرت تصميم گريى و انتخاب، يكى از يقيىن ترين امورى است كه مورد شناساىي انسان، واقع مى شود زيرا هر كسى آن را در درون 
خويش با علم حضورِى خطاناپذير، مى يابد چنانكه از ساير حاالت رواىن خودش با چنني علمى آگاه مى شود و حىت هنگامى كه 

.را با علم حضورى درك مى كند و منى تواند درباره آن ترديدى به خود، راه دهد» شك«درباره چيزى شك دارد وجود خود 

مهچنني هر كسى با اندك توجهى به درون خويش مى يابد كه مى تواند سخىن را بگويد يا نگويد، يا دستش را حركت دهد يا ندهد، 
...يا غذائى را تناول كند يا نكند و

تصميم گرفنت بر اجنام كارى، گاهى در جهت اشباع متايالت غريزى و حيواىن است مانند گرسنه اى كه اراده خوردن غذا مى كند يا 
تشنه اى كه تصميم بر نوشيدن آب مى گريد؛ و گاهى
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﴾146﴿ صفحه 

در جهت ارضاء خواستهاى عقالىن و حتقق خبشيدن به آرما'اى بلند انساىن است مانند مريضى كه براى باز يافنت سالمىت داروى 
تلخى را مى خورد و از خوردن غذاى لذيذى خوددارى مى كند، يا دانش پژوهى كه در راه حتصيل علم و كشف حقايق، چشم از 

لذايذ ماّدى مى پوشد و رجنهاى فراواىن را بر خود مهواره مى كند، يا سرباز فداكارى كه حىت حيات خودش را در راه رسيدن به 
.آرما'اى وااليش فدا مى كند

در واقع، ارزش انساىن هنگامى ظاهر مى شود كه بني خواستهاى گوناگون، تزامحى پديد آيد و شخص براى رسيدن به فضايل 
و هر كارى كه با اختيار . اخالقى و كماالت روحى و ابدى و قرب و رضوان اهلى، از خواستهاى پست و حيواىن خودش بگذرد

بيشرت و انتخاب آگاهانه تر اجنام گريد تأثري بيشرتى در تكامل يا تنّزل روحى و معنوى خواهد داشت و استحقاق بيشرتى را براى 
.پاداش و كيفر، پديد خواهد آورد

البته قدرت مقاومت در برابر متايالت نفساىن، در مهه افراد و نسبت به مهه چيز يكسان نيست وىل هر انساىن كمابيش از اين 
اراده آزاد(موهبت خدادادى 

بنابراين، جاى هيچ ترديدى در وجود اراده و اختيار نيست و نبايد شبهات گوناگون، موجب تشويش ذهن و شك درباره چنني امر 
و چنانكه اشاره كردمي وجود اختيار به عنوان يك اصل بديهى در مهه نظامهاى تربيىت و اخالقى و اديان و . وجداىن و بديهى گردد

.شرايع آمساىن پذيرفته شده، و بدون آن، جاىي براى وظيفه و تكليف و نكوهش و ستايش و كيفر و پاداش، وجود خنواهد داشت

آنچه موجب احنراف از اين حقيقت بديهى و گرايش به جرب شده شبهاتى است كه بايد به آ'ا پاسخ داده شود تا جاىي براى 
.از اينروى، در اينجا به طور فشرده به دفع مهمرتين آ'ا مى پردازمي. وسوسه و ترديد، باقى مناند

دفع شبهات جبرگرايان
:مهمرتين شبهات جربگرايان از اين قرار است

اراده انسان در اثر برانگيخته شدن ميلهاى دروىن، شكل مى گريد، و نه وجود اين ميلها -1

﴾147﴿ صفحه 

.پس جاىي براى اختيار و انتخاب، باقى منى ماند. در اختيار انسان است و نه برانگيخته شدن آ'ا بوسيله عوامل بريوىن

پاسخ اينست كه برانگيخته شدن ميلها زمينه را براى اراده و تصميم گريى، فراهم مى كند نه اينكه تصميم بر اجنام كارى، نتيجه 
و شاهدش اينست كه در بسيارى از موارد، حالت . جربى برانگيخته شدن ميلها باشد بطورى كه قدرت مقاومت را سلب كند

ترديد و دودىل براى انسان، دست مى دهد و تصميم گريى، احتياج به تأمل و سنجش سود و زيان كار دارد و گاهى به دشوارى 
.اجنام مى گريد
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كه حتت تأثري مواد غذائى و داروىي (برحسب آنچه در علوم خمتلف، ثابت شده عوامل گوناگوىن از قبيل وراثت، ترشح غدد  -2
و نيز عوامل حميطى و اجتماعى، در شكل گرفنت اراده انسان، مؤثر است و اختالف رفتار انسا'ا تابع اختالف ) خاصى مى باشد

بنابراين، منى توان افعال انسان را . چنانكه در متون ديىن نيز اين مطالب كمابيش مورد تأييد، واقع شده است. اين عوامل مى باشد
.برخاسته از اراده آزاد وى دانست

پاسخ اينست كه پذيرفنت اختيار و اراده آزاد، به معناى نفى تأثري اين عوامل نيست بلكه بدين معىن است كه با وجود مهه اين 
.عوامل، انسان مى تواند مقاومت كند و هنگام تزاحم انگيزه هاى خمتلف، يكى را برگزيند

البته قوت برخى از اين عوامل، گاهى مقاومت و گزينش كارى كه در جهت خالف آ'است را دشوار مى سازد وىل در عوض، 
چنني مقاومت و گزينشى تأثري بيشرتى در كمال داشته استحقاق پاداش را افزايش مى دهد چنانكه هيجانات فوق العاده و ديگر 

.شرايط دشوار، موجب كاهش كيفر و ختفيف جرم مى گردد

شبهه ديگر جربگرايان اينست كه خداى متعال، به مهه پديده هاى جهان، و از مجله افعال انسان، قبل از وقوع آ'ا آگاه  -3
پس ناچار مهه حوادث بر طبق علم ازىل اهلى، واقع خواهد شد و ختّلف از آن، ممكن . است، و علم اهلى، خطا بردار نيست

.بنابراين جاىي براى اختيار و انتخاب انسان، وجود خنواهد داشت. نيست

پاسخ اينست كه علم اهلى بر هر حادثه اى آنچنان كه واقع مى شود تعلق گرفته است، و افعال اختيارى انسان هم به وصف 
اختيارّيت، براى خداى متعال، معلوم است پس اگر به

﴾148﴿ صفحه 

.وصف جربّيت، حتقق يابد برخالف علم اهلى، واقع مى شود

مثالً خداى متعال مى داند كه فالن شخص در فالن شرايطى تصميم بر اجنام كارى خواهد گرفت و آن را اجنام خواهد داد، نه 
اينكه علم اهلى فقط به وقوع فعل، صرف نظر از ارتباط آن با اراده و اختيار فاعل، تعلق گرفته باشد، پس علم ازىل اهلى، منافاتى با 

.اختيار و اراده آزاد انسان ندارد

و ما در . يكى ديگر از شبهات جربگرايان، مربوط به مسأله قضاء و قدر است كه به گمان آنان با اختيار انسان، سازگار نيست
.درس آينده به توضيح اين مسأله خواهيم پرداخت

پرسش

.علل گرايش به جرب و رواج آن را شرح دهيد -1

.آثار سوء اين گرايش را بيان كنيد -2
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.وجود اختيار و اراده آزاد انسان را توضيح دهيد -3

آيا تأثري ميلهاى دروىن و عوامل برانگيزنده آ'ا منافاتى با اختيار انسان دارد؟ چرا؟ -4

فرق بني كساىن كه حتت تأثري هيجانات فوق العاده و شرايط دشوار، قرار مى گريند با ديگران چيست؟ -5

آيا تأثري وراثت و عوامل حميطى و اجتماعى، مستلزم جرب است؟ چرا؟ -6

آيا علم ازىل اهلى، اختيار انسان را نفى مى كند؟ چرا؟ -7

قضاء و قدر
﴾149﴿ صفحه 

درس نوزدهم

قضاء و قدر

ـ مفهوم قضاء و قدر

ـ قضاء و قدر علمى و عينى

رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان: شامل

ـ انواع تأثير علل متعّدد

ـ آثار اعتقاد به قضاء و قدر
﴾151﴿ صفحه 
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مفهوم قضا و قدر
و واژه . ؛ به معناى سنجش و اندازه گريى و چيزى را با اندازه معيىن ساخنت است»تقدير«؛ به معناى اندازه، و »قَدر«واژه 
استعمال ) كه آن هم نوعى به اجنام رساندِن اعتبارى است(؛ به معناى يكسره كردن و به اجنام رساندن و داورى كردن »قضاء«
.رود;؛ بكار مى»سرشت«و گاهى اين دو واژه به صورت مرتادف و به معناى . شود;مى

اى اندازه و حدود كّمى و كيفى و زماىن و مكاىن خاصى قرار داده ;منظور از تقدير اهلى اينست كه خداى متعال براى هر پديده
و منظور از قضاء اهلى اينست كه پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب . يابد;است كه حتت تأثري علل و عوامل تدرجيى، حتقق مى
.رساند;و شرايِط يك پديده، آنرا به مرحله 'ائى و حتمى مى

طبق اين تفسري، مرحله تقدير، قبل از مرحله قضاء و داراى مراتب تدرجيى است و شامل مقدمات بعيد و متوسط و قريب 
يابد، مثالً سري تدرجيى جنني از نطفه و علقه و مضغه تا حد يك چنني  ;شود و با تغيري بعضى از اسباب و شرايط، تغيري مى;مى

شود، و سقوط آن در يكى از مراحل، تغيريى در ;كامل، مراحل خمتلف تقدير آنست كه شامل مشخصات زماىن و مكاىن نيز مى
وىل مرحله قضاء، دفعى و مربوط به فراهم شدن مهه اسباب و شرايط، و نيز حتمى و غريقابل تغيري است. رود;تقدير آن بشمار مى

﴾152﴿ صفحه 

ا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ « .1»ِإذا َقضى أَْمراً فَِإمنَّ

گردد، ;رود، و از اينروى، تقسيم به حتمى و غريحتمى مى;؛ بصورت مرتادف بكار مى»قضاء و قدر«اما چنانكه اشاره شد گاهى 
و بدين حلاظ است كه در روايات و ادعيه، از تغيري قضاء، ياد شده، و صدقه و ِبّر به والدين و صله رحم و دعاء، از عوامل تغيري 

.قضاء، معرىف گرديده است

قضاء و قدر علمى و عينى
گاهى تقدير و قضاء اهلى، به معناى علم خدا به فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايط پيدايش پديده ها و نيز علم به وقوع 

نامند، و گاهى به معناى انتساب سري تدرجيى پديده ها و نيز ;؛ مى»قضاء و قدر علمى«رود، و آن را ;حتمى آ'ا بكار مى
.گريد;؛ نام مى»قضاء و قدر عيىن«شود و ;انتساب حتقق عيىن آ'ا به خداى متعال، استعمال مى

يابد در ;شود علم اهلى به مهه پديده ها به صورتى كه عيناً در خارج، حتقق مى;برحسب آنچه از آيات و روايات، استفاده مى
؛ منعكس است و هر كس به اذن اهلى، با آن، متاس پيدا كند از حوادث گذشته و »لوح حمفوظ«خملوقى شريف و متعاىل به نام 

سازد و كساىن كه بر آ'ا ;گردد، و نيز الواح نازلرتى هست كه حوادث را به صورت نامتام و مشروط، منعكس مى;آينده، آگاه مى
و شايد اين آيه شريفه، ناظر به اين دو نوع . آورند كه مشروط و قابل تغيري است;اشراف يابند اطالعات حمدودى بدست مى

و تغيري يافنت تقديراِت مشروط و غريحتمى، در لسان روايات، . 2»َميُْحوا الّلُه ما َيشاُء َو يـُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ «: سرنوشت باشد
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.؛ ناميده شده است»بداء«به نام 

آورد، و در درس ;به هر حال، اعتقاد به قضاء و قدر علمى، مشكلى را بيش از آنچه در مورد علم ازىل اهلى گفته شد بوجود منى
.سابق، شبهه جربگرايان مربوط به علم اهلى، مورد بررسى واقع شد و سسىت و ىب مايگِى آن، روشن گرديد

.68آيه : ، سوره غافر35آيه : ، سوره مرمي117آيه : سوره بقره:  و به اين آيات نيز رجوع كنيد47سوره آل عمران به آيه . 1

.39سوره رعد، آيه . 2

﴾153﴿ صفحه 

اما اعتقاد به قضاء و قدر عيىن، خمصوصاً اعتقاد به سرنوشت حتمى، اشكال دشوارترى دارد كه بايد به پاسخ آن بپردازمي هر چند 
.پاسخ امجاِىل آن در حبث از توحيد به معناى تأثري استقالىل، دانسته شد

رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان
دانستيم كه مقتضاى اعتقاد به قضاء و قدر عيىن اهلى اينست كه وجود پديده ها را از آغاز پيدايش تا دوران شكوفاىي و تا پايان 

عمر، بلكه از هنگام فراهم شدن مقدماِت بعيده حتت تدبري حكيمانه اهلى بدانيم و فراهم شدن شرايط پيدايش و رسيدن به مرحله 
.1'ائى را مستند به اراده اهلى بشمارمي

اى انتساب به اذن و مشّيت تكويِىن خدا دارد و بدون اذن او هيچ موجودى پا به ;مهانگونه كه وجود هر پديده: به ديگر سخن
'د مهچنني پيدايش هر چيزى مستند به تقدير و قضاء اهلى است و بدون آن، هيچ موجودى شكل و حدود ويژه ;عرصه وجود منى
و بيان اين انتساب و استنادات، در واقع، تعليم تدرجيِى توحيد به معناى . رسد;يابد و به سراجنام خودش منى;خودش را منى

.باشد و نقش عظيمى در سازندگى انسا'ا دارد چنانكه قبال اشاره كردمي;استقالل در تأثري است كه از واالترين درجات توحيد مى

تر است به خالف استناد مرحله 'ائى و تعّني قطعى ;اما استناد پديده ها به اذن و حىت به مشّيت خدا، آسان يابرت و قابل فهم
زيرا مجع بني چنني اعتقادى با پذيرفنت . آ'ا به قضاء اهلى كه به دليِل دشوارياىب آن، بيشرت مورد حبث و گفتگو قرار گرفته است

كه مشول قضاء اهلى را ) اشاعره(اختيار انسان در رقم زدن سرنوشت خويش بسيار مشكل است و از اينروى، گروهى از متكلمني 
توانستند جرب و پى آمدهاى وخيم ;كه منى) معتزله(نسبت به رفتار انسا'ا پذيرفته بودند گرايش به جرب پيدا كردند، و گروهى ديگر 

آن را بپذيرند منكر مشول قضاء اهلى نسبت به افعال اختيارى انسان شدند و هر دسته، آيات و رواياِت خمالف با نظريه خودشان را

ا أَْمرُُه ِإذا أَراَد «از سوره يس ) 82(آل عمران بر آيه ) 47(از تطبيق آيه ) حبسب مورد(انطباق اراده و قضاء اهلى بر يكديگر . 1 ِإمنَّ
.شود;؛ روشن مى»َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ 
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﴾154﴿ صفحه 

.مورد تأويل قرار دادند چنانكه در كتب مفصل كالمى و در رساله هاى خاصى كه درباره جرب و تفويض نوشته شده، آمده است

توان آن را مستند به اراده و ;نقطه اصلِى اشكال اينست كه اگر كار انسان، واقعاً اختيارى و مستند به اراده اوست چگونه مى
توان آن را تابع اختيار و انتخاب انسان بشمار آورد؟;قضاء اهلى دانست؟ و اگر مستند به قضاء اهلى است چگونه مى

بنابراين، براى رفع اين اشكال و بيان مجع بني استناد فعل به اراده و اختيار انسان و استناد آن به اراده و قضاء اهلى، بايد توضيحى 
.پريامون انواع استناد معلول واحد به چند علت بدهيم تا نوع استناد فعل اختيارى به انسان و خداى متعال، آشكار گردد

انواع تأثير علل متعّدد
:شود;تأثري چند علت در پيدايش يك پديده، به چند صورت تصور مى

موجب شكفنت بذر و روييدن  ... چند علت با هم و در كنار يكديگر، تأثري كنند مانند اينكه اجتماع بذر و آب و حرارت و -1
.شود;گياه مى

خبشند چنانكه چند موتور، على التناوب روشن شوند و موجب ;هر يك از آ'ا متناوباً مؤثر باشد كه به نوبت، تأثري خود را مى -2
.ادامه حركت هواپيما گردند

و . شود;اى مالحظه مى;تأثري آ'ا مرتّتب بر يكديگر باشد چنانچه در برخورد چند توپ با يكديگر يا در تصادفات زجنريه -3
بطورى كه . منونه ديگر آن، تأثري اراده انسان در حركت دست، و تأثري دست در حركت قلم، و تأثري قلم در پيدايش نوشته است

.شود و هر خبشى از آن معلول يكى از عواملى باشد;طول عمر پديده بر تعداد آ'ا تقسيم مى

اى كه وجود هر يك از آ'ا وابسته به وجود ديگرى باشد برخالف فرض قبلى كه وجود ;تأثري مرتّتب چند عامل طوىل، بگونه -4
.قلم، وابسته به وجود دست نبود و وجود دست هم وابسته به اراده انسان نبود

در مهه اين صور@ا اجتماع چند علت براى پيدايش معلوِل واحد، ممكن بلكه الزم است و تأثري اراده اهلى و اراده انسان در فعل 
.باشد زيرا وجود انسان و اراده او وابسته به اراده اهلى است;اختيارى از مهني قسم اخري مى

و اما آن صورتى كه اجتماع دو علت بر معلول واحد، ممكن نيست عبارتست از اجتماع دو

﴾155﴿ صفحه 

كنند مانند فرض اينكه اراده واحدى از دو فاعل ;علت هسىت خبش يا دو علت مانعة اجلمع كه در عرض هم و على البدل تأثري مى
.باشد) دو علت تاّمه(مريد، سر بزند يا دو پديده واحدى مستند به دو جمموعه علل 
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دفع شبهه
با توضيحاتى كه داده شد روشن گرديد كه استناد وجوِد افعال اختيارى انسان به خداى متعال، منافاتى با استناد آ'ا به خود وى 

.ندارد زيرا اين استنادها در طول يكديگر هستند و تزامحى با هم ندارند

استناد فعل به فاعل انساىن در يك سطح است و استناد وجود آن به خداى متعال در سطح باالترى است كه در : به ديگر سخن
دهد و وجود ابزارهاىي كه كار را بوسيله آ'ا اجنام ;اى كه كارش را روى آن اجنام مى;آن سطح، وجود خود انسان و وجود ماّده

.دهد مهگى مستند به اوست;مى

؛ در كار خودش منافاتى با استناد وجود مهه اجزاء علت تاّمه، به خداى »جزء اخري از علت تاّمه«پس تأثري اراده انسان به عنوان 
و اين، خداى متعال است كه وجود جهان و انسان و مهه شئون وجودى او را در َيِد قدرت خود دارد و مهواره به آ'ا . متعال ندارد
آفريند و هيچ موجودى در هيچ حاىل و در هيچ زماىن ىب نياز از او نيست و استقالىل از او ;خبشد و نو به نو آ'ا را مى;وجود مى

بنابراين، كارهاى اختيارى انسان هم ىب نياز از خداى متعال، و خارج از قلمرو اراده او خنواهد بود و مهه صفات و ويژگيها . ندارد
باشد و چنان نيست كه يا بايد مستند به اراده انسان باشند و يا ;و حدود و مشخصات آ'ا نيز وابسته به تقدير و قضاء اهلى مى

زيرا اين دو اراده در َعرض يكديگر و مانعة اجلمع نيستند و تأثري آ'ا در حتقق كارها على البدل اجنام . مستند به اراده خدا
َو ما «گريد بلكه اراده انسان مانند اصل وجودش وابسته به اراده اهلى است و اراده خداى متعال براى حتقق آن، ضرورت دارد ;منى

.1»َتشاُؤَن ِإالّ َأْن َيشاَء الّلُه َربُّ اْلعاَلِمنيَ 

.29سوره تكوير، آيه . 1

﴾156﴿ صفحه 

آثار اعتقاد به قضاء و قدر
رود ;اعتقاد به قضاء و قدر اهلى، عالوه بر اينكه درجه ارزمشندى از معرفت خدا و موجب تكامل انسان در بُعد عقلى بشمار مى

:پردازمي;آثار عملى فراواىن دارد كه به برخى از آ'ا اشاره شد و اينك به بيان برخى ديگر از آ'ا مى

داند از پيشامدهاى ناگوار ;كسى كه پيدايش حوادث را تابع اراده حكيمانه خداى متعال و مستند به تقدير و قضاء اهلى مى
افتد بلكه توجه به اينكه اين حوادث، جزئى از نظام حكيمانه ;بازد و به جزع و فزع منى;هراسد و در برابر آ'ا خود را منى;منى

اى از قبيل ;كند و ملكات فاضله;دهد با آغوش باز از آ'ا استقبال مى;جهان است و طبق مصاحل و حكمتهاىي رخ داده و مى
.آورد;صرب و توّكل و رضا و تسليم را بدست مى

گردد و نعمتهاى خدا داده را وسيله ;شود و به آ'ا مغرور و سرمست منى;و نيز شيفته و فريفته خوشيها و شاديهاى زندگى منى
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.دهد;فخرفروشى و به خود باليدن، قرار منى

:اين آثار ارزنده، مهان است كه در اين آيه شريفه، به آ'ا اشاره شده است

رَأَها ِإنَّ ذِلَك َعَلى الّلِه َيِسريٌ « ُفِسُكْم ِإالّ ِيف ِكتاب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ ِلَكْيال تَْأَسْوا َعلى ما . ما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبة ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف أَنـْ
.1»فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم َو الّلُه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتال َفُخور

در عني حال، بايد توجه داشته باشيم كه برداشت نادرست از مسأله قضاء و قدر و توحيد در تأثري استقالىل، موجب سسىت و 
تنبلى و زبوىن و ستم پذيرى و @ى كردن شانه از زير بار مسئولّيت نشود و بدانيم كه سعادت و شقاوت جاوداىن اينان در گرو 

ْنساِن ِإالّ ما َسعى«؛ 2»َهلا ما َكَسَبْت َو َعَلْيها َما اْكَتَسَبتْ «: فعالّيتهاى اختيارى خود اوست .3»َو َأْن لَْيَس ِلْإلِ

.23 و 22سوره حديد، آيه . 1

.سوره بقره، آيه آخر. 2

.39سوره جنم، آيه . 3

﴾157﴿ صفحه 

پرسش

مفهوم لغوى قضاء و قدر را بيان كنيد؟ -1

منظور از تقدير و قضاء اهلى چيست؟ -2

شود؟;به چه حلاظ، قضاء و قدر، به حتم و غريحتمى تقسيم مى -3

بداِء چيست؟ -4

.قضاء و قدر علمى و عيىن را بيان كنيد -5

.لوح حمفوظ و لوح حمو و اثبات، و ارتباط آ'ا را با سرنوشت حتمى و غريحتمى، شرح دهيد -6

.دشوارى مجع بني قضاء و قدر و بني اختيار انسان، و اختالف نظر متكلمني در اين موضوع را توضيح دهيد -7

انواع تأثري علل متعدد در معلول واحد را بيان كنيد و توضيح دهيد كه چه نوعى از اجتماع چند علت بر سر معلول واحد،  -8
.حمال است
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.پاسخ شبهه جرب در مسأله قضاء و قدر را بيان كنيد -9

.آثار اعتقاد به قضاء و قدر اهلى را شرح دهيد -10

عدل الهى
﴾159﴿ صفحه 

درس بيستم

عدل الهى

ـ مقدمه

مفهوم عدل: شامل

ـ دليل عدل الهى

ـ حّل چند شبهه

﴾161﴿ صفحه 

مقّدمه
برخورد كردمي كه از مجله آ'ا مسائل كالم ) اشعرى و معتزىل(در درسهاى گذشته، در موارد متعددى به اختالف بني دو حنله كالمى 

.و اراده اهلى و توحيد صفاتى و جرب و اختيار و قضاء و قدر بود و غالباً نظريات ايشان در دو طرف افراط و تفريط قرار داشت

يكى ديگر از موارد اختالف اساسى بني اين دو گروه، مسأله عدل اهلى است كه در اين مسأله، نظر شيعه موافق گروه معتزله، 
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و نظر به امهيىت كه اين مسأله در علم كالم دارد از مسائل . ناميده شده اند» عدلّيه«تلقى شده و جمموعاً در برابر اشاعره، بنام 
.حمورى بشمار آمده و حىت از اصول عقايد و از مشخصات مذهب كالمى شيعه و معتزله، حمسوب شده است

خدا را ظامل بدانند در حاىل كه آيات ) العياذبالّله(بايد توجه داشت كه اشاعره نيز عدل اهلى را نفى منى كنند و چنان نيست كه 
صريح و غريقابل تأويل قرآن كرمي، عدل اهلى را اثبات و هرگونه ظلمى را از ساحت مقدسش نفى مى كند، بلكه حبث بر سر اين 

ضوابطى را براى افعال، و ) كتاب و سنت(است كه آيا عقل انسان مى تواند به خودى خود و صرف نظر از بيانات شرعى 
الزم است «: خبصوص افعال اهلى، در نظر بگريد و براساس آ'ا حكم به لزوم اجنام كارى و ترك كار ديگرى بكند و مثالً بگويد

يا اينگونه قضاو@ا تنها براساس وحى، صورت مى گريد و صرف نظر » خداى متعال، مؤمنان را به Zشت و كافران را به دوزخ بربد
از آ'ا عقل منى تواند قضاوتى داشته باشد؟

نام گذارى شده،» حسن و قبح عقلى«پس نقطه اصلى اختالف، مهان است كه بنام مسأله 

﴾162﴿ صفحه 

آنچه ) در امور تشريعى(آنچه را خدا اجنام مى دهد نيكو است، و ) در امور تكويىن(و اشاعره آنرا انكار كرده و معتقد شده اند كه 
.را خدا امر مى كند خوب است نه اينكه چون كارى خوب است خدا آنرا اجنام مى دهد يا به آن، امر مى كند

اما عدلّيه معتقدند كه افعال، صرف نظر از انتساب تكويىن و تشريعى آ'ا به خداى متعال مّتصف به حسن و قبح مى شوند و 
عقل انسان هم تا حدودى مى تواند جهت حسن و قبح افعال را درك كند و ساحت اهلى را از اجنام افعال قبيح، تنزيه منايد، البته نه 

به خدا فرمان بدهد و امر و 'ى كند بلكه بدين معىن كه تناسب كارى را با آ'ا كشف مى كند و بر اين ) العياذبالّله(بدان معىن كه 
.اساس، صدور كارهاى قبيح را از خداى متعال حمال مى داند

بديهى است بررسى تفضيلى اين مسأله و پاسخ به شبهاتى كه موجب انكار حسن و قبح عقلى از طرف اشاعره شده و سراجنام، 
مهچنني ممكن است سخنان معتزله در اين زمينه نيز نقطه . ايشان را روياروى عدلّيه قرار داده است در حوصله اين نوشتار نيست
وىل اصل اعتقاد به حسن و قبح عقلى، مورد قبول شيعيان و . ضعفهاىي داشته باشد كه بايد در جاى خودش مورد بررسى قرار گريد

.مى باشد) عليهم الصلوة و السالم(تأييد كتاب و سنت و تأكيد پيشوايان معصوم 

از اينروى، ما در اينجا خنست توضيحى پريامون مفهوم عدل مى دهيم و سپس اشاره اى به دليل عقلى بر اين صفت كه از صفات 
.فعلّيه اهلى است مى كنيم و در پايان، به حل مهمرتين شبهاتى كه پريامون اين مسأله، وجود دارد مى پردازمي

مفهوم عدل
جتاوز به حقوق (= معناى لغوى عدل، برابرى و برابر كردن است، و در عرف عام به معناى رعايت حقوق ديگران، در برابر ظلم 

:بكار مى رود، و از اينروى، عدل را به اين صورت، تعريف كرده اند) ديگران
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و جتاوز » عدل«و بنابراين بايد خنست موجودى را در نظر گرفت كه داراى حقى باشد تا رعايت آن . »إعطاء كلِّ ذى حقٍّ حقَّه«
وىل گاهى توسعه اى در مفهوم. ناميده شود» ظلم«به آن 

﴾163﴿ صفحه 

بكار مى رود و به اين » هر چيزى را جباى خود 'ادن، يا هر كارى را به وجه شايسته، اجنام دادن«عدل داده مى شود و به معناى 
و طبق اين تعريف، عدل مرادف با حكمت، و كار عادالنه، مساوى با كار » َوْضُع كلِّ شىء ىف َموضِعه«: صورت، تعريف مى شود

تعيني مى شود سخن بسيار است  » جايگاه شايسته هر چيزى«و » حق صاحب حق«اما درباره اينكه چگونه . حكيمانه مى گردد
كه خبش مهمى از فلسفه اخالق و فلسفه حقوق را به خود، اختصاص داده است و طبعاً در اينجا منى توان به حتقيق پريامون 

.اينگونه مسائل بپردازمي

آنچه الزم است در اينجا به آن، توجه شود اين است كه هر عاقلى درك مى كند كه اگر كسى بدون هيچ علىت لقمه ناىن را از 
دست طفل يتيمى بربايد يا خون انسان ىب گناهى را بريزد ظلم كرده و مرتكب كار قبيحى شده است، و برعكس اگر لقمه نان 

ربوده شده را از دست رباينده بگريد و به طفل يتيم برگرداند و قاتل جنايتكار را به كيفر برساند كار عادالنه و شايسته اى اجنام داده 
و اين قضاوت، متكى به امر و 'ى اهلى نيست و حىت اگر كسى معتقد به وجود خدا هم نباشد چنني قضاوتى را خواهد . است
.داشت

اما اينكه راز اين قضاوت چيست و چه نريوى درك كننده اى اين حسن و قبح را درك مى كند و مانند اينها، مسائلى است كه بايد 
.در شاخه هاى خمتلف فلسفه، مورد بررسى قرار گريد

يكى رعايت حقوق ديگران، و ديگرى اجنام دادن كار : براى عدل مى توان دو مفهوم خاّص و عاّم در نظر گرفت: حاصل آنكه
.حكيمانه كه رعايت حقوق ديگران هم از مصاديق آن مى باشد

بنابراين، الزمه عدل، برابر قرار دادن مهه انسا'ا يا مهه اشياء نيست، و مثالً معلم عادل كسى نيست كه مهه شاگردان را، خواه  
كوشا باشند و خواه تنبل، بطور يكسان مورد تشويق يا توبيخ قرار دهد، و قاضى عادل كسى نيست كه مال مورد نزاع را بطور 

مساوى بني طرفني دعوى تقسيم كند، بلكه معلم عادل كسى است كه هر كدام از شاگردان را به اندازه استحقاقشان ستايش يا 
.نكوهش كند، و قاضى عادل كسى است كه مال مورد نزاع را به صاحبش بدهد

... مهچنني مقتضاى حكمت و عدل اهلى اين نيست كه مهه خملوقات را يكسان بيافريند و مثالً به انسان هم شاخ و يال و بال و
بدهد بلكه اقتضاى حكمت آفريدگار اينست كه جهان را بگونه اى بيافريند كه بيشرتين خري و كمال، بر آن مرتّتب گردد و 

موجودات خمتلف را كه

﴾164﴿ صفحه 

و نيز مقتضاى حكمت و عدل اهلى . اجزاء مهبسته آنرا تشكيل مى دهند بگونه اى بيافريند كه متناسب با آن هدف 'ائى باشد
 و سپس با توجه به تواناىي و تالش اختيارى وى درباره او 1اينست كه هر انساىن را به اندازه استعدادش مورد تكليف قرار دهد

.3 و سراجنام، پاداش يا كيفرى در خور كارهايش به او عطا فرمايد2قضاوت كند
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دليل عدل الهى
چنانكه اشاره شد عدل اهلى، طبق يك تفسري، خبشى از حكمت اهلى، و طبق تفسري ديگر، عني آنست و طبعاً دليل اثبات آن 
هم مهان دليلى خواهد بود كه حكمت اهلى را اثبات مى كند و در درس يازدهم به آن اشاره شد و در اينجا به توضيح بيشرتى 

:درباره آن مى پردازمي

دانستيم كه خداى متعال، باالترين مراتب قدرت و اختيار را دارد و هر كار ممكن الوجودى را مى تواند اجنام دهد يا ندهد بدون 
وىل مهه آنچه را مى تواند اجنام منى دهد بلكه آنچه را مى خواهد و . اينكه حتت تأثري هيچ نريوى جمبوركننده و مقهوركننده اى قرار بگريد

.اراده مى كند اجنام مى دهد

و اگر . و نيز دانستيم كه اراده او گزاىف و ىب حساب نيست، بلكه آنچه را كه مقتضاى صفات كمالّيه اش باشد اراده مى كند
و چون خداى متعال، كمال حمض است اراده او اصالتاً . صفات كمالّيه او اقتضاى كارى را نداشته باشد هرگز آنرا اجنام خنواهد داد

به جهت كمال و خري خملوقات، تعلق مى گريد و اگر الزمه وجود خملوقى پيدايش شرور و نقايصى در جهان باشد جهت شّر آن، 
.مقصود بالّتبع خواهد بود يعىن چون الزمه انفكاك ناپذير خري بيشرتى است بالَتَبع آن خري غالب، مورد اراده اهلى واقع مى شود

پس مقتضاى صفات كمالّيه اهلى اينست كه جهان بگونه اى آفريده شود كه جمموعاً داراى بيشرتين كمال و خري ممكن احلصول 
باشد، و از اينجا صفت حكمت براى خداى متعال، ثابت

.286سوره بقره، آيه . »ال ُيَكلُِّف الّلُه نـَْفساً ِإالّ ُوْسَعها«. 1

نَـُهْم بِاْلِقْسِط َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ «. 2 .54سوره يونس، آيه . »َو ُقِضَي بـَيـْ

54سوره يس، آيه . »فَاْليَـْوَم ال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َو ال ُجتَْزْوَن ِإالّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ «.3

﴾165﴿ صفحه 

.مى گردد

بر مهني اساس، اراده اهلى به آفرينش انسان در شرايطى كه امكان وجود داشته باشد و وجود او منشأ بيشرتين خريات باشد تعلق  
گرفته است، و يكى از امتيازات اصلى انسان، اختيار و اراده آزاد است و ىب شك، داشنت نريوى اختيار و انتخاب، يكى از  

اما الزمه خمتار بودن . كماالت وجودى بشمار مى رود و موجودى كه واجد آن باشد كاملرت از موجود فاقد آن، حمسوب مى شود
و البته آنچه . انسان اينست كه هم بتواند مرتكب كارهاى زشت و ناپسند گردد و بسوى خسران و شقاوت جاوداىن، سقوط كند

اصالتاً مورد اراده اهلى قرار مى گريد مهان تكامل اوست وىل چون الزمه تكامل اختيارى انسان، امكان تنزل و سقوط هم هست كه 
در اثر پريوى از هواهاى نفساىن و انگيزه هاى شيطاىن حاصل مى شود چنني سقوط اختيارى هم بالَتَبع مورد اراده اهلى واقع خواهد 
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.شد

و چون انتخاب آگاهانه، نيازمند به شناخت صحيح راههاى خري و شّر است خداى متعال، انسان را به آنچه موجب خري و 
و . مصلحت اوست امر فرموده و از آنچه موجب فساد و سقوط اوست 'ى كرده است تا وسيله حركت تكاملى او فراهم گردد

چون تكاليف اهلى به منظور رسيدن انسان به نتايج عمل به آ'ا وضع شده و نفعى براى خداى متعال در برندارد از اينروى، 
حكمت اهلى اقتضاء دارد كه اين تكاليف، متناسب با تواناييهاى مكلفني باشد، زيرا تكليفى كه امكان اطاعت نداشته باشد لغو و 

.بيهوده خواهد بود

يعىن عدالت در مقام تكليف، به اين دليل، ثابت مى شود كه اگر خداى متعال ) مبعناى خاص(بدين ترتيب، خنستني مرحله عدل 
.تكليفى فوق طاعت بندگان، تعيني كند امكان عمل خنواهد داشت و كار بيهوده اى خواهد بود

و اما عدالت در مقام قضاوت بني بندگان، با توجه به اين نكته، ثابت مى شود كه اين كار به منظور مشخص شدن استحقاق افراد 
.براى انواع پاداش و كيفر، اجنام مى گريد و اگر برخالف قسط و عدل باشد نقض غرض خواهد شد

زيرا كسى كه انسان را براى . و سراجنام، عدالت در مقام دادن پاداش و كيفر با توجه به هدف 'ائى آفرينش، ثابت مى گردد
رسيدن به نتايج كارهاى خوب و بدش آفريده است اگر او را

﴾166﴿ صفحه 

.برخالف اقتضاى آ'ا پاداش يا كيفر دهد به هدف خودش خنواهد رسيد

پس دليل عدل اهلى به معناى صحيح و در مهه مظاهرش اينست كه صفات ذاتّيه او موجب رفتار حكيمانه و عادالنه مى باشد و 
.هيچ صفىت كه اقتضاى ظلم و ستم يا لغو و عبث را داشته باشد در او وجود ندارد

حل چند شبهه
اختالفاتى كه در آفرينش خملوقات و به ويژه انسا'ا وجود دارد چگونه با عدل و حكمت اهلى سازگار است؟ و چرا خداى  -1

حكيم و عادل، مهه خملوقات را يكسان نيافريده است؟

پاسخ اينست كه اختالف آفريدگان در Zره هاى وجودى، الزمه نظام آفرينش و تابع قوانني عّلى و معلوِىل حاكم بر آنست، و 
فرض يكسان بودن مهه آ'ا پندار خامى است و اگر اندكى دقت كنيم خواهيم دانست كه چنني فرضى مساوى با ترك آفرينش 

است زيرا اگر مثالً مهه انسا'ا مرد يا زن بودند توالد و تناسل اجنام منى گرفت و نسل انسان، منقرض مى گرديد، و اگر مهه 
خملوقات، انسان بودند چيزى براى خوردن و تأمني ساير نيازمنديها منى يافتند، و نيز اگر مهه حيوانات يا نباتات يك نوع و يك 

و پديد آمدن اين يا آن نوع از . رنگ و داراى خواص يكسان مى بودند اين مهه فوايد بيشمار و زيباييهاى خريه كننده پديد منى آمد
پديده ها، با اين يا آن شكل و ويژگى، تابع اسباب و شرايطى است كه در جريان حركت و حتول ماّده، فراهم مى شود و هيچ كس 
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را قبل از آفرينش، حقى بر خدا نيست كه او را چنني يا چنان بيافريند يا در اين يا در آن مكان، و در اين يا آن زمان قرار دهد تا 
.جاىي براى عدل و ظلم داشته باشد

اگر حكمت اهلى اقتضاى حيات انسان را در اين جهان داشته است پس چرا او را مى مرياند و به حيات او خامته مى دهد؟ -2

پاسخ اينست كه اوال مرگ و حيات موجودات در اين جهان هم تابع قوانني تكويىن و روابط عّلى و معلوىل، و الزمه نظام آفرينش 
و ثانياً اگر موجودات زنده منى مردند زمينه پيدايش موجودات بعدى فراهم منى شد و آيندگان از نعمت وجود و حيات، حمروم . است

و ثالثاً اگر تنها فرض كنيم كه مهه انسا'ا زنده مبانند طوىل منى كشد كه Qنه زمني براى. مى گرديدند

﴾167﴿ صفحه 

و رابعاً هدف اصلى آفرينش انسان، رسيدن به . زندگى ايشان، تنگ مى شود و از رنج و گرسنگى، آرزوى مرگ خواهند كرد
.سعادت ابدى است و تا انسا'ا بوسيله مرگ، از اين جهان منتقل نشوند به آن هدف 'ائى خنواهند رسيد

چگونه ) مانند جنگلها و ستمها(و گرفتاريهاى اجتماعى ) مانند سيل و زلزله(وجود اين مهه رجنها و امراض و بالهاى طبيعى  -3
با عدل اهلى، سازگار است؟

پاسخ اينست كه اوال حوادث ناگوار طبيعى، الزمه فعل و انفعاالت و تزامحات عوامل مادى است و چون خريات آ'ا بر شرورشان 
غلبه دارد خمالف حكمت نيست، و نيز پديد آمدن فسادهاى اجتماعى، الزمه خمتار بودن انسان است كه مقتضاى حكمت اهلى 

مى باشد و در عني حال، مصاحل زندگى اجتماعى، بيش از مفاسد آن است و اگر مفاسد، غالب بود انساىن در زمني باقى 
.منى ماند

ثانياً وجود اين رجنها و گرفتاريها از يك سوى، موجب تالش انسان براى كشف اسرار طبيعت و پديد آمدن دانشها و صنايع 
خمتلف مى شود، و از سوى ديگر، دست و پنجه نرم كردن با سختيها عامل بزرگى براى رشد و شكوفاىي استعدادها و ترّقى و 

و باالخره، حتمل هر سخىت و رجنى در اين جهان اگر به منظور صحيحى باشد پاداش بسيار ارزنده اى در . تكامل انسا'ا مى گردد
.جهان ابدى خواهد داشت و بنحو احسن، جربان خواهد شد

عذاب ابدى براى گناهان حمدودى كه در اين جهان، ارتكاب مى شود چگونه با عدل اهلى، سازگار است؟ -4

پاسخ اينست كه بني اعمال نيك و بد و بني پاداش و كيفر ُاخروى نوعى رابطه علّيت وجود دارد كه بوسيله وحى اهلى، كشف و به 
و مهچنانكه در اين جهان، بعضى از جنايات، موجب آثار شوم طوالىن مى شود و مثالً كور كردن چشم . مردم گوشزد شده است

خود يا ديگران در يك حلظه، اجنام مى گريد اما نتيجه آن، تا پايان عمر ادامه دارد، مهچنني گناهان بزرگ هم داراى آثار اخروى 
فراهم نكند آثار سوء آن تا ابد، دامنگري وى خواهد ) مثل توبه(جاويدان است و اگر كسى وسايل جربان آ'ا را در مهني جهان 

و مهانگونه كه كور ماندن انسا'ا تا پايان عمر بوسيله يك جنايت حلظه اى، منافاتى با عدل اهلى ندارد مبتلى شدن به عذاب . شد
ابدى هم در اثر گناهان بزرگ، منافاتى با عدل اهلى خنواهد داشت زيرا نتيجه عملى است كه

﴾168﴿ صفحه 
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.شخص گنهكار، آگاهانه به آن، اقدام كرده است

پرسش

چرا مسائل خبش خداشناسى را تنها با اسلوب تعلقى، بيان كردمي؟ -1

مسائل بنيادى خبش نبوت كدامند؟ -2

آيا مى توان مسائل بنيادى نبوت و معاد را با داليل نقلى، اثبات كرد؟ و آيا فرقى بني اين دو دسته از مسائل، وجود دارد؟ -3

كدام دسته از مسائل علم كالم را مى توان با داليل نقلى، اثبات كرد؟ -4

وجه مقدم داشنت خبش نبوت بر خبش معاد چيست؟ و آيا ترتيب منطقى ديگرى براى تنظيم مسائل اين دو خبش، وجود دارد؟ -5

چه فرقهاىي ميان فلسفه و كالم، وجود دارد؟ -6

.مسائل علم كالم را از نظر اثبات، به چند دسته مى توان تقسيم كرد؟ ترتيب اين دسته ها را بيان كنيد -7

درآمدى بر مسائل نبّوت
﴾169﴿ صفحه 

درس بيست و يكم

درآمدى بر مسائل نبّوت

ـ مقدمه

هدف از مباحث اين بخش: شامل
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ـ متد تحقيق در علم كالم
﴾171﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه اساسى ترين مسائلى كه هر شخص عاقلى بايد آ'ا را حل كند تا بتواند يك زندگى انساىن و خردپسند داشته باشد 

:عبارتست از

هسىت جهان و انسان از كيست؟ و تدبري و اراده آ'ا به دست چه كسى است؟ -1

سراجنام زندگى و مقصد 'ائى انسان كجاست؟ -2

باتوجه به نيازى كه هر انساىن براى شناخنت راه صحيح زندگى دارد تا با پيمودن آن، به سعادت حقيقى و كمال مطلوبش  -3
برسد چه وسيله تضمني شده اى براى حتصيل اين شناخت وجود دارد؟ و در اختيار چه كساىن است؟

است كه اصلى ترين عقايد در مهه اديان آمساىن بشمار ) توحيد، معاد، نبّوت(پاسخ صحيح به اين پرسشها مهان اصول سه گانه 
.مى رود

پرداختيم و به اين نتيجه رسيدمي كه مهه آفريدگان، هسىت خود را از » خداشناسى«در خنستني خبش از اين كتاب، به بررسى مسائل 
آفريدگار يگانه، دريافت مى دارند و مهگى حتت تدبري حكيمانه او هستند و هيچكدام در هيچ شأىن و در هيچ كارى و در هيچ 

.زمان و مكاىن ىب نياز از او نيستند

 و توضيح دادمي كه اينگونه مسائل را تنها از1اين مطالب را با براهني عقلى، اثبات كردمي

اشاره به بعضى از آيات كرميه قرآن در خالل حبثها به عنوان استدالل نبود بلكه به منظور توجه دادن به موارد طرح اين مسائل . 1
.قرآن كرمي بود

﴾172﴿ صفحه 

راه عقل مى توان اثبات كرد، زيرا استدالل تعّبدى و استناد به كالم خدا، هنگامى صحيح است كه وجود خدا و سخن وى و نيز 
اعتبار آن سخن، با دليل عقلى ثابت شده باشد چنانكه استناد به سخن پيامرب و امام، متوقف بر اثبات نبّوت و امامت و حجت 

پس اصل نبّوت را نيز بايد از راه وحى، ثابت كرد اگر چه اصل معاد، هم با دليل عقلى و هم با دليل نقلى، . سخنان ايشان است
.قابل اثبات است

مى توان خنست، اصل معاد و اصل نبّوت را با دليل عقلى اثبات كرد و ) نبّوت و معاد(بنابراين، براى تبيني مسائل اين دو خبش 

97



هنگامى كه نبّوت پيامرب اسالم و حقانّيت قرآن كرمي به ثبوت رسيد تفاصيل مسائل هر دو خبش را براساس مضامني كتاب و سنت، 
وىل نظر به اينكه تفكيك مسائل خبشها از يكديگر، براى آموزش، مناسبرت و دلنشينرت است ما هم طبق روش سنىت، . تبيني كرد

خنست به بيان مسائل نبّوت، و سپس به بيان مسائل معاد مى پردازمي و اگر در بعضى از موارد نياز به مطلىب بود كه بايد بعداً ثابت 
.مى پذيرمي تا در جاى خودش به اثبات برسد» اصل موضوع«شود آن مطلب مورد نياز در استدالل را به عنوان 

هدف از مباحث اين بخش
خنستني هدف از مباحث اين خبش، اثبات اين مطلب است كه براى شناخنت حقايق هسىت و راه صحيح زندگى، وسيله ديگرى 

كه نوعى تعليم اهلى مى باشد و » وحى«غري از حّس و عقل، وجود دارد كه خطا و اشتباهى در آن، راه ندارد، و آن عبارتست از 
اختصاص به بعضى از بندگان برگزيده خداى متعال دارد و عموم مردم، از حقيقت آن، آگاه نيستند زيرا منونه آنرا در خودشان 

را مبىن بر دريافت وحى اهلى، ) عليهم السالم(منى يابند وىل مى توانند از راه آثار و عالئمى به وجود آن، پى بربند و ادعاى انبياء 
و طبعاً هنگامى كه نزول وحى بر كسى ثابت شد و پيام آن به ديگران رسيد آنان موظفند آنرا بپذيرند و بر طبق آن، . تصديق كنند

عمل كنند و هيچكس در خمالفت با آن، معذور خنواهند بود مگر اينكه پيامى اختصاص به فرد يا گروه خاصى داشته باشد و يا 
.خمصوص به زمان معيىن باشد

ضرورت بعثت انبياء، ضرورت مصونّيت وحى از هرگونه تصرف عمدى و سهوى : بنابراين، مسائل بنيادى اين خبش، عبارتست از
تا هنگام رسيدن حمتواى آن به مردم، و به

﴾173﴿ صفحه 

.وجوب عصمت انبياء در تلقى و ابالغ پيام اهلى، و مهچني لزوم وجود راهى براى اثبات نبوت پيامربان براى ديگران: ديگر سخن

پس از آنكه مسائل بنيادى وحى و نبوت بوسيله دليل عقلى، تبيني شد آنگاه نوبت مى رسد به مسائل ديگرى از قبيل تعّدد انبياء 
.و كتب و شرايع آمساىن، و تعيني آخرين پيامرب و آخرين كتاب آمساىن، و نيز تعيني جانشينان او

.اما اثبات مهه اين مسائل با برهان عقلى، ميسر نيست و در بسيارى از موارد بايد از داليل نقلى و تعّبدى، Zره گرفت

متد تحقيق در علم كالم
با توجه به آنچه گفته شد فرقهاى اساسى بني فلسفه و علم كالم، روشن مى شود زيرا فلسفه، تنها از مسائلى است كه با دليل 

.عقلى، اثبات مى گردد وىل علم كالم، شامل مسائلى است كه جز با دليل نقلى و تعّبدى، قابل اثبات نيست

يعىن در عني حال كه فلسفه و  . است» عموم و خصوص من وجه«نسبت بني مسائل فلسفه و مسائل علم كالم : به ديگر سخن
كالم، داراى مسائل مشرتكى هستند با اسلوب تعّقلى، اثبات مى شود هر كدام از آ'ا مسائل ويژه خود دارند وىل مسائل ويژه 
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به خالف مسائل ويژه كالم كه با اسلوب نقلى و تعّبدى، اثبات مى گردد، و به . فلسفه نيز كه با اسلوب تعّقلى، بيان مى شود
است و در اين علم، هم از اسلوب تعّقلى و هم از اسلوب تعّبدى، » دو گانه«و » تلفيقى«متد حتقيق در علم كالم : ديگر سخن

.استفاده مى شود

داراى مسائل ويژه اى است كه در ديگرى مورد حبث ) مانند مسائل خداشناسى(يكى آنكه هركدام از آ'ا عالوه بر مسائل مشرتك 
.واقع منى شود

مانند مسائل مشرتك (متد حتقيق در مهه مسائل فلسفه، متد تعّقلى است خبالف علم كالم كه در پاره اى از مسائل : دو ديگر آنكه
از اسلوب نقلى، Zره مى گريد و ) مانند مسائل امامت(از متد تعّقلى استفاده مى كند و در پاره اى از مسائل ) بني فلسفه و كالم

الزم به تذكر است كه مسائل خاص علم كالم كه با). مانند اثبات اصل معاد(در پاره اى ديگر از هر دو روش 

﴾174﴿ صفحه 

روش نقلى و تعّبدى، اثبات مى شوند مهگى در يك سطح نيستند بلكه يك دسته از مطالب، و از مجله، حجّيت رفتار و گفتار 
بعد از آنكه حقانيت قرآن  (مستقيماً بوسيله آيات كرميه قرآن، ثابت مى شود » سنت= «) صّلى اهللا عليه و آله و سّلم(پيامرب اكرم 

سپس مسائل ديگرى مانند تعيني جانشني آن حضرت و حجّيت سخنان ائمه اطهار ) كرمي بوسيله دليل عقلى به ثبوت رسيد
.تبيني مى شود) سالم اهللا عليهم امجعني(

.بديهى است نتيجه اى كه از داليل نقلى بدست مى آيد در صورتى يقيىن خواهد بود كه سند آ'ا قطعى و داللت آ'ا صريح باشد

پرسش

چرا مسائل خبش خداشناسى را تنها با اسلوب تعّقلى، بيان كردمي؟ -1

مسائل بنيادى خبش نبّوت كدامند؟ -2

آيا مى توان مسائل بنيادى نبّوت و معاد را با دليل نقلى، اثبات كرد؟ و آيا فرقى بني اين دو دسته از مسائل، وجود دارد؟ -3

كدام دسته از مسائل علم كالم را مى توان با داليل نقلى، اثبات كرد؟ -4

وجه مقدم داشنت خبش نبّوت بر خبش معاد چيست؟ و آيا ترتيب منطقى ديگرى براى تنظيم مسائل اين دو خبش، وجود دارد؟ -5

چه فرقهاىي ميان فلسفه و كالم، وجود دارد؟ -6

.مسائل علم كالم را از نظر اثبات، به چند دسته مى توان تقسيم كرد؟ ترتيب اين دسته ها را بيان كنيد -7

نياز بشر به وحى و نبّوت
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﴾175﴿ صفحه 

درس بيست و دوم

نياز بشر به وحى و نبّوت

ـ ضرورت بعثت انبياء

نارسايى دانش بشر: شامل

ـ فوائد بعثت انبياء
﴾177﴿ صفحه 

ضرورت بعثت انبياء
:اين مسأله را كه بنيادى ترين مسائل خبش نبّوت است مى توان با برهاىن اثبات كرد كه از سه مقدمه، تشكيل مى يابد

هدف از آفرينش انسان اين است كه با اجنام دادن افعال اختيارى، مسري تكامل خود را بسوى كمال 'ائى بپيمايد كماىل كه  -1
انسان براى اين، آفريده شده كه با عبادت و اطاعت خداى : به ديگر سخن. جز از جمراى اختيار و انتخاب بدست منى آيد

و اراده حكيمانه اهلى اصالتاً به كمال و سعادت . متعال، شايستگى دريافت رمحتهاىي را پيدا كند كه ويژه انسا'اى كامل است
انسان، تعلق گرفته است اما از آجنا كه اين كمال و سعادت واال و ارمجند جز از راه اجنام دادن افعال اختيارى، حاصل منى شود 

مسري زندگى بشر، دو راهه و دو سويه قرار داده شده تا زمينه انتخاب و گزينش براى وى فراهم شود و طبعاً يك راه آن هم بسوى 
.مورد اراده اهلى واقع مى شود) و نه باالصاله(شقاوت و عذاب خواهد بود كه بالّتبع 

. روشن شد1اين مقدمه ضمن حبث از حكمت و عدل اهلى

اختيار و انتخاب آگاهانه، عالوه بر قدرت بر اجنام كار و فراهم شدن زمينه هاى بريوىن براى كارهاى گوناگون و وجود ميل و   -2
كشش دروىن بسوى آ'ا، نياز به شناخت صحيح نسبت به كارهاى خوب و بد و راههاى شايسته و ناشايسته دارد و در صورتى 
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انسان مى تواند راه

.درس يازدهم و درس بيستم: ك. ر. 1

﴾178﴿ صفحه 

تكامل خويش را آزادانه و آگاهانه، انتخاب كند كه هم هدف و هم راه رسيدن به آن را بشناسد و از فراز و نشيبها و پيچ و مخها 
پس مقتضاى حكمت اهلى اين است كه ابزار و وسايل الزم براى حتصيل چنني شناختهاىي را در . و لغزشگاههاى آن، آگاه باشد

و گرنه مهانند كسى خواهد بود كه مهماىن را به مهمانسراىي دعوت كند وىل حمل مهمانسرايش و راه رسيدن . اختيار بشر قرار دهد
.و بديهى است كه چنني رفتارى خالف حكمت و موجب نقض غرض است! به آن را به او نشان ندهد

.اين مقدمه هم روشن و ىب نياز از تفصيل و توضيح بيشرت است

شناختهاى عادى و متعارف انسا'ا كه از مهكارى حس و عقل، بدست مى آيد هر چند نقش مهمى را در تأمني نيازمنديهاى  -3
زندگى، ايفاء مى كند اما براى باز شناخنت راه كمال و سعادت حقيقى در مهه ابعاد فردى و اجتماعى، و مادى و معنوى، و 
دنيوى و اخروى، كاىف نيست و اگر راه ديگرى براى رفع اين كمبودها وجود نداشته باشد هدف اهلى از آفرينش انسان، حتقق 

.خنواهد يافت

با توجه به مقدمات سه گانه، به اين نتيجه مى رسيم كه مقتضاى حكمت اهلى اين است كه راه ديگرى وراى حس و عقل براى 
شناخنت مسري تكامل مهه جانبه، در اختيار بشر، قرار دهد تا انسا'ا بتوانند مستقيماً يا با وساطت فرد يا افراد ديگرى از آن، 

قرار داده شده و ايشان بطور مستقيم، و ديگران ) عليهم السالم(و آن مهان راه وحى است كه در اختيار انبياء . Z1ره مند شوند
.بوسيله ايشان، از آن Zره مند مى شوند و آنچه را براى رسيدن به سعادت و كمال 'ائى، الزم است فرا مى گريند

در ميان مقدمات اين برهان، ممكن است مقدمه اخري، مورد تشكيك واقع شود، از اينروى به توضيح بيشرتى پريامون آن مى پردازمي 
.تا نارساىي دانش بشرى براى تشخيص مسري تكامل مهه جانبه انسان، و نياز وى به راه وحى كامال روشن گردد

و از مصاديق اثبات ضرورت بالقياس براى معلول از راه ) هست(از قضيه نظرى ) بايد(اين برهان از موارد استنتاج قضيه عملى . 1
.ضرورت علت، و نيز از موارد جريان براهني ّلمى در اهليات است

﴾179﴿ صفحه 

نارسايى دانش بشر
براى اينكه راه صحيح زندگى در مهه ابعاد و جوانبش شناخته شود بايد آغاز و اجنام وجود انسان و پيوندهاىي كه با موجودات 

ديگر دارد و روابطى كه مى تواند با مهنوعان و ساير آفريدگان برقرار كند و تأثرياتى كه انواع روابط گوناگون مى تواند در سعادت يا 
شقاوت او داشته باشد، معلوم گردد و نيز بايد كسر و انكسار بني سودها و زيا'ا و مصاحل و مفاسد خمتلف، شناخته شود و مورد 
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ارزياىب قرار گريد تا وظايف ميلياردها انساىن كه داراى ويژگيهاى بدىن و رواىن متفاوت هستند و در شرايط خمتلف طبيعى و 
وىل احاطه بر مهه اين امور، نه تنها براى يك يا چند فرد، ميسر نيست بلكه هزارها گروه . اجتماعى، زندگى مى كنند مشخص شود

متخصص در رشته هاى علوم مربوط به انسان هم، منى توانند چنني فرموهلاى پيچيده اى را كشف و بصورت قوانني و مقررات دقيق 
و اخروى مهه انسا'ا تضمني گردد و در صورت تزاحم بني انواع مصاحل و مفاسد كه فراوان اتفاق مى افتد مصلحت اهّم دقيقاً تعيني 

.و مقدم داشته شود

روند تغيريات حقوقى و قانوىن در طول تاريخ بشر، نشان مى دهد كه با وجود پژوهشها و تالشهاى هزاران دانشمند متخصص، در 
طول هزارها سال هنوز هم يك نظام حقوقى صحيح و كامل و مهه جانبه بوجود نيامده است و مهواره حمافل حقوقى و قانونگذارى 

جهان به نقص قوانني خود ساخته شان پى مى برند و با لغو و َنسِخ ماّده اى يا اضافه كردن ماّده و تبصره جديدى به اصالح و 
.تكميل آ'ا مى پردازند

و نيز بايد . نبايد فراموش كنيم كه براى تدوين مهني قوانني هم، Zره هاى فراواىن از نظامهاى حقوقى اهلى و شرايع آمساىن برده اند
توجه داشته باشيم كه متام هّم و تالش حقوقدانان و قانونگذاران، َصرف تأمني مصاحل دنيوى و اجتماعى شده و مى شود و هرگز 
اهتمامى به تأمني مصاحل اخروى و كسر و انكسار آ'ا با مصاحل ماّدى و دنيوى نداشته و ندارد و اگر مى خواستند اين جهت را 
هم كه مهمرتين جهات مسأله است رعايت كنند هرگز منى توانستند به نتيجه قطعى، دست يابند زيرا مصاحل ماّدى و دنيوى را تا 

حدودى مى توان بوسيله جتارب عملى، تشخيص داد اما مصاحل معنوى و اخروى، قابل جتربه حّسى نيست و

﴾180﴿ صفحه 

.نيز منى توان آ'ا را دقيقاً ارزشياىب كرد و در صورت تزاحم با مصاحل ماّدى و دنيوى، ميزان امهيت هر يك را باز شناخت

با توجه به وضع فعلى قوانني بشرى مى توان ميزان كارآىي دانش انسا'ا را در هزاران يا صدها هزار سال قبل، حدس زد و به اين 
و به فرض اينكه . نتيجه قطعى رسيد كه بشر ابتداىي، براى تشخيص راه صحيح زندگى بسيار ناتوانرت از بشر اين عصر بوده است

به نظام حقوقى صحيح و كامل و فراگريى دست يابد و به فرض . انسان اين عصر با استفاده از جتارب هزاران ساله توانسته بود
اينكه چنني نظامى ضامن سعادت ابدى و اخروى هم بود تازه، جاى اين سؤال باقى مى ماند كه رها كردن ميلياردها انسان در 

!طول تاريخ و وا'ادن ايشان با جهل خودشان، چگونه با حكمت اهلى و غرض از آفرينش آنان سازگار است؟

هدف از آفرينش انسا'ا آغاز تا اجنام، هنگامى قابل حتقق است كه راه ديگرى وراى حسى و عقل براى شناخنت : حاصل آنكه
.حقايق زندگى و وظايف فردى و گروهى، وجود داشته باشد و آن، چيزى جز راه وحى خنواهد بود

ضمناً روشن است كه مقتضاى اين برهان، آن است كه خنستني انسان، پيامرب خدا باشد تا راه صحيح زندگى را بوسيله وحى 
.بشناسد و هدف آفرينش در مورد شخص او حتقق يابد و سپس ديگر انسا'ا بواسطه او هدايت شوند

فوايد بعثت انبياء
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انبياء اهلى عالوه بر نشان دادن راه صحيح براى تكامل حقيقى انسان، و دريافت وحى و ابالغ آن به مردم، تأثريات مهم ديگرى 
:نيز در تكامل انسا'ا داشته اند كه مهمرتين آ'ا از اين قرار است

بسيارى از مطالب هست كه عقل انسان، تواناىي درك آ'ا را دارد وىل يا نياز به گذشت زمان و جتارب فراوان دارد و يا در اثر  -1
اهتمام افراد به امور مادى و غلبه گرايشهاى حيواىن بر ايشان مورد غفلت و فراموشى قرار مى گريد و يا در اثر بدآموزيها و تبليغات 

چنني مطالىب نيز بوسيله انبياء، بيان مى گردد و با تذكرات و يادآوريهاى پى در پى، از . سوء، بر توده هاى مردم، پنهان مى ماند
فراموش شدن كلى آ'ا جلوگريى بعمل مى آيد و با آموزشهاى صحيح و منطقى،

﴾181﴿ صفحه 

.جلوى مغالطات و بدآموزيها گرفته مى شود

.روشن مى گردد» تذكره«و » ذِكر«و ناميده شدن قرآن كرمي به » نذير«و » مذكر«از اينجا نكته ناميده شدن انبياء به 

:در مقام بيان حكمتهاى بعثت انبياء مى فرمايد) عليه السالم(امريمؤمنان 

يعىن خداى متعال، پيامربان خود را پى در پى فرستاد » لَِيْسَتأُدوهم ميثاَق ِفْطرَته، و يُذكِّروهم َمْنِسىَّ نِْعمِته، و َحيتّجوا َعَلْيهم بِالّتبليغ«
تا وفادارى به پيمان فطرت را از مردم خبواهند، و نعمتهاى فراموش شده را به يادشان آورند، و با تبليغ و بيان حقايق، حجت را 

.برايشان متام كنند

يكى از مهمرتين عوامل تربيت و رشد و تكامل انسان، وجود الگو و منونه رفتار است كه امهيت آن، در مباحث روانشناسى  -2
انبياء اهلى بعنوان انسا'اى كامل و تربيت شده اهلى، اين نقش را به Zرتين وجهى ايفاء مى كنند و عالوه بر . به ثبوت رسيده است

توأماً ذكر شده و » تعليم و تزكيه«و مى دانيم كه در قرآن كرمي . تعليمات و آموزشهاى خمتلف، به تربيت و تزكيه مردم نيز مى پردازند
.آمده است» تعليم«مقدم بر » تزكيه«حىت در بعضى از موارد 

يكى ديگر از بركات وجود انبياء در ميان مردم اين است كه در صورت فراهم بودن شرايط الزم، رهربى اجتماعى و سياسى و  -3
و بديهى است كه رهرب معصوم، يكى از بزرگرتين نعمتهاى اهلى براى جامعه مى باشد و بوسيله . قضائى مردم را به عهده مى گريند

او جلو بسيارى از نابسامانيهاى اجتماعى گرفته مى شود و جامعه از اختالف و پراكندگى و كجروى جنات مى يابد و به سوى  
.كمال مطلوب رهربى مى گردد

﴾182﴿ صفحه 

پرسش

هدف از آفرينش انسان چيست؟ -1

آيا اراده حكيمانه اهلى به شقاوت و عذاب انسان هم مثل سعادت و رمحت، تعلق گرفته است يا فرقى ميان آ'ا وجود دارد؟ -2
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اعمال اختيار و انتخاب آگاهانه انسان، نياز به چه امورى دارد؟ -3

چرا عقل بشر براى تأمني مهه شناختهاى الزم، كفايت منى كند؟ -4

.برهان بر ضرورت بعثت انبياء را تقرير كنيد -5

اگر انسان مى توانست با استفاده از جتارب طوالىن، راه سعادت دنيوى و اجتماعى خود را بشناسد آيا ديگر نيازى به وحى  -6
منى داشت؟ چرا؟

آيا دليل عقلى بر پيامرب بودن خنستني انسان مى تواند اقامه كرد؟ چگونه؟ -7

.ساير فوايد وجود انبياء را بيان كنيد -8

حّل چند شبهه
﴾183﴿ صفحه 

درس بيست و سوم

حّل چند شبهه

ـ چرا بسيارى از مردم، از هدايت انبياء محروم مانده اند؟ 

چرا خداى متعال جلو اختالفات و انحرافات را نگرفته است؟: شامل

ـ چرا انبياء داراى امتيازات صنعتى و اقتصادى نبودند؟
﴾185﴿ صفحه 

حّل چند شبهه
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بيان شده، سؤاالت و شبهاتى مطرح مى شود كه اينك به ذكر و پاسخ ) عليهم السالم(پريامون برهاىن كه براى ضرورت بعثت انبياء 
:آ'ا مى پردازمي

اگر حكمت اهلى، اقتضاى بعثت انبياء براى هدايت مهه انسا'ا را دارد پس چرا مهگى ايشان در يك منطقه خاص جغرافياىي  -1
و ساير خبشهاى روى زمني از اين نعمت، حمروم مانده اند؟ خمصوصاً با توجه به اينكه در روزگارهاى . مبعوث شده اند) خاورميانه(

پيشني، وسايل ارتباط و تبادل اطالعات، خيلى حمدود بوده و انتقال اخبار از نقطه اى به نقطه ديگر به كندى، اجنام مى گرفته 
.است و شايد اقوام و مللى بوده اند كه اصال اطالعى از دعوت انبياء، پيدا نكرده اند

اختصاص به منطقه خاصى نداشته و آيات كرميه قرآن، داللت دارد بر اينكه ) عليهم السالم(پاسخ اين است كه اوال ظهور انبياء 
:از سوره فاطر مى فرمايد) 24(هر قوم و امىت پيامربى داشته اند، چنانكه در آيه 

َو َلَقْد بـََعْثنا ِيف ُكلِّ أُمَّة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا الّلَه َو اْجَتِنُبوا «: از سوره حنل مى فرمايد) 36(و در آيه » َو ِإْن ِمْن أُمَّة ِإالّ َخال ِفيها َنِذيرٌ «
برده شده، بدين معىن نيست كه تعداد ) عليهم السالم(و اگر در قرآن جميد تنها نام عده معدودى از انبياء عظام . »الطّاُغوتَ 

ايشان منحصر به مهني افراد بوده است، بلكه در خود قرآن، تصريح شده به اينكه بسيارى از پيامربان بوده اند كه نامى از ايشان در 
:از سوره نساء مى فرمايد) 164(چنانكه در آيه . اين كتاب شريف به ميان نيامده است

﴾186﴿ صفحه 

.»َو ُرُسالً ملَْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيكَ «

اما . ثانياً مقتضاى برهان مزبور اين است كه بايد راهى و راى حس و عقل باشد كه بتوان از آن براى هدايت مردم، استفاده كرد
يكى آنكه خودشان خبواهند از اين نعمت اهلى، Zره مند شوند؛ دوم آنكه : فعلّيت يافنت هدايت افراد، مشروط به دو شرط است

و حمروم ماندن بسيارى از مردم از هدايت انبياء، در اثر سوء اختيار خودشان بوده . ديگران موانعى براى هدايت آنان فراهم نكنند
و مى دانيم  . است، چنانكه حمروميت بسيارى ديگر، در اثر موانعى بوده كه ديگران در راه گسرتش دعوت انبياء بوجود آورده بودند

كه پيامربان اهلى مهواره براى برداشنت اين موانع مى كوشيده اند و با دمشنان خدا و به ويژه زورمندان و مستكربان به ستيز برمى 
خاسته اند و بسيارى از ايشان در راه ابالغ رسالت اهلى و هدايت مردم، جان خود را فدا كرده اند و در مواردى كه پريوان و ياراىن 

.يافته اند به جنگ و نربد نظامى با جباران و ستمگران كه مهمرتين عامل اجياد موانع براى گسرتش دين خدا بوده اند پرداخته اند

نكته قابل توجه اين است كه ويژگى اختيارى بودن حركت تكاملى انسان، اجياب مى كند كه مهه اين جريانات بصورتى اجنام يابد كه 
زمينه حسن يا سوء انتخاب براى طرفني حق و باطل، فراهم باشد مگر اينكه تسلط زورمندان و اهل باطل جباىي برسد كه راه 
هدايت ديگران را بكّلى مسدود كنند و نور حق و هدايت را در جامعه، خاموش سازند كه در اين صورت، خداى متعال از 

.راههاى غيىب و غريعادى، طرفداران حق را يارى خواهد فرمود

اگر چنني موانعى بر سر راه انبياء منى بود دعوت ايشان بگوش مهه جهانيان مى رسيد و مهگى از نعمت هدايت اهلى : حاصل آنكه
پس گناه حمروميت بسيارى از مردم از هدايت انبياء، بگردن كساىن است كه جلو گسرتش . بوسيله وحى و نبوت، Zره مند مى شدند

.دعوت ايشان را گرفته اند
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اگر انبياء براى تتميم شرايط كامل انسا'ا مبعوث شده اند چرا با وجود ايشان اين مهه فساد و احنطاط، پديد آمده و اكثريت  -2
مردم در اكثر زما'ا مبتلى به كفر و عصيان شده اند و حىت پريوان اديان آمساىن نيز به دمشىن و ستيز با يكديگر برخاسته اند و 

جنگهاى خونني و خامنان براندازى برپا ساخته اند؟ آيا حكمت اهلى، اقتضاء نداشت كه خداى متعال اسباب ديگرى نيز فراهم  
كند كه جلو اين فسادها گرفته شود و دست كم، پريوان انبياء به نربد با

﴾187﴿ صفحه 

يكديگر برخنيزند؟

پاسخ اين سؤال از تأّمل در ويژگى اختيارى بودن تكامل انسان، روشن مى شود زيرا چنانكه گفته شد حكمت اهلى، اقتضاء دارد كه 
براى انسا'ا فراهم شود تا كساىن كه خبواهند، بتوانند راه حق را بشناسند و با ) و نه جربى(اسباب و شرايط تكامل اختيارى 

پيمودن آن به كمال و سعادت خودشان برسند، وىل فراهم شدن اسباب و شرايط براى چنني تكاملى بدين معىن نيست كه مهه 
و به تعبري قرآن كرمي، خداى متعال انسا'ا را در شرايط اين جهاىن . انسا'ا از آ'ا حسن استفاده كرده لزوماً راه صحيح را برگزينند

و مهچنانكه مكرراً در قرآن كرمي، تأكيد شده است اگر . 1بدين منظور، آفريده است كه ايشان را بيازمايد كه كداميك نيكوكارترند
، وىل در اين صورت، 2خداى متعال مى خواست مى توانست مهه را به راه راست بدارد و جلو احنراف و كجروى را بطور كلى بگريد

مختار و زمينه اى براى انتخاب و گزينش، باقى منى ماند و رفتار انسا'ا فاقد ارزش انساىن مى شد و غرض اهلى از آفرينش انسان 
.نقض مى گشتانتخابگر، 

گرايش انسا'ا به فساد و تبهكارى و كفر و عصيان، مستند به سوء اختيار خودشان است و داشنت قدرت بر چنني : حاصل آنكه
و هر چند اراده اهلى اصالت . رفتارهاىي در منت آفرينش ايشان ملحوظ است و رسيدن به لوازم و تبعات آ'ا مقصود بالَتَبع مى باشد

به تكامل انسا'ا تعلق گرفته است وىل چون متعلق اين اراده مشروط به اختيارّيت مى باشد سقوط و احنطاط ناشى از سوء اختيار را 
نفى منى كند و مقتضاى حكمت اهلى، اين نيست كه مهه انسا'ا خواه ناخواه در مسري صحيح به حركت در آيند هر چند 

.برخالف ميل و اراده ايشان باشد

با توجه به اينكه حكمت اهلى اقتضاء دارد كه انسا'ا هر چه بيشرت و هر چه Zرت، به كمال و سعادت برسند آيا Zرت اين نبود   -3
كه خداى متعال، اسرار طبيعت را بوسيله وحى، بر

از سوره ) 165(از سوره مائده، و ) 48(از سوره ملك، و ) 2(از سوره كهف، و ) 7(از سوره هود، و ) 7(آيات : ك. ر.1
.انعام

از ) 93 و 9(از سوره هود، ) 118(از سوره يونس، ) 99(از سوره انعام، ) 128، 137، 112، 107، 35(آيات : ك. ر. 2
.از سوره بقره) 253(از سوره شعراء، و ) 2(از سوره شورى، ) 8(سوره حنل، 

﴾188﴿ صفحه 

مردم مكشوف سازد تا با Zره گريى از انواع نعمتها بتوانند به سري تكاملى خودشان شتاب خبشند؟ چنانكه كشف بسيارى از 
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نريوهاى طبيعى در چند قرن اخري و اخرتاع اسباب و وسايل زندگى، تأثري شگرىف در پيشرفت متدن داشته و آثار مطلوىب را در 
بديهى است اگر . حفظ سالمىت و مبارزه با امراض و نيز تبادل اطالعات و توسعه ارتباطات و مانند آ'ا به ارمغان آورده است

انبياء با ارائه علوم و صنايع شگفت انگيز و فراهم كردن وسايل آسايش، به مردم كمك مى كردند مى توانستند بر نفوذ اجتماعى و 
.قدرت سياسى خودشان بيفزايند و Zرت به اهدافشان برسند

پاسخ اين است كه نياز اصلى به وجود وحى و نبوت، در امورى است كه بشر با ابزار و شناختهاى عادى نتواند به آ'ا پى بربد و 
به ديگر . در صورت جهل به آ'ا، نتواند جهت حركت خود را به سوى كمال حقيقى، تعيني كند و در مسري آن، گام بردارد

اين است كه انسا'ا را در جهت دادن به زندگى و حركت تكاملى، يارى دهند تا ) عليهم السالم(وظيفه اصلى انبياء : سخن
بتوانند در هر شرايطى وظيفه خود را بشناسند و نريوهايشان را در راه رسيدن به هدف مطلوب بكار بگريند، خواه مردمى بيابانگرد 

و چادرنشني باشند و خواه مردمى اقيانوس پيما و فضانورد، ارزشهاى اصيل انساىن را بشناسند و بدانند چه وظايفى در مورد 
پرستش خداى متعال و درباره فردفرد خودشان و نيز نسبت به مهنوعان و ساير آفريدگان دارند تا با اجنام دادن آ'ا به كمال و 

سعادت حقيقى و ابدى، نائل گردند، اما اختالف استعدادها و امكانات طبيعى و صنعىت، چه در زمان واحد و چه در زما'اى 
خمتلف، امرى است كه بر طبق اسباب و علل خاصى پديد مى آيد و نقش تعيني كننده اى در تكامل حقيقى و سرنوشت ابدى 
ندارد چنانكه پيشرفتهاى علمى و صنعىت امروز كه موجب گسرتش و افزايش Zره هاى مادى و دنيوى شده، تأثريى در تكامل 

.معنوى و روحى مردم نداشته بلكه مى توان گفت كه با آن، تناسب معكوس داشته است

مقتضاى حكمت اهلى اين است كه انسا'ا بتوانند با Zره گريى از نعمتهاى مادى، به زندگى دنيوى خودشان ادامه : حاصل آنكه
دهند و با Zره گريى از عقل و وحى، جهت حركت خود را به سوى كمال حقيقى و سعادت ابدى، تعيني كنند، اما اختالف در 

توانشهاى بدىن و روحى و نيز اختالف در شرايط طبيعى و اجتماعى و مهچنني اختالف در Zره مندى از علوم و صنايع، تابع 
اسباب و شرايط تكويىن خاصى است كه بر طبق نظام عّلى و معلوىل، پديد مى آيد و اين

﴾189﴿ صفحه 

اختالفات، نقش تعيني كننده اى در سرنوشت ابدى انسا'ا ندارد و چه بسا فردى يا گروهى كه به ساده ترين وجهى زندگى كرده و 
از حداقل نعمتهاى مادى و دنيوى، Zره مند شده و در عني حال، به درجات واالىي از كمال و سعادت، نائل گشته است و چه 

بسا فرد يا گروهى كه از پيشرفته ترين صنايع و علوم و Zرتين وسايل زندگى، برخوردار بوده و در اثر ناسپاسى و غرور و استكبار و 
.ستم به ديگران در پست ترين دركاِت شقاوت، سقوط كرده است

البته انبياء اهلى غري از اجنام وظيفه اصلى يعىن هدايت بشر بسوى كمال و سعادت حقيقى و ابدى كمكهاى فراواىن به Zرت زيسنت 
مردم در مهني زندگى دنيا كرده اند و هر جا حكمت اهلى، اقتضاء داشته تا حدودى پرده از حقايق ناشناخته و اسرار طبيعت 
برداشته اند و به پيشرفت متدن بشر كمك كرده اند چنانكه منونه هاى اين گونه كمكها را در زندگى حضرات داود و سليمان و 

 و يا در اداره جامعه و ُحسن تدبري امور، تالشهاىي اجنام داده اند چنانكه حضرت يوسف 1مى توان يافت) عليهم السالم(ذوالقرنني 
. وىل مهه اينها خدماتى زائد بر وظيفه اصلى ايشان بوده است2در سرزمني مصر، اجنام داد) عليه السالم(

: و اما درباره اينكه چرا انبياء اهلى براى پيشربد مقاصدشان از قدرت صنعىت و اقتصادى و نظامى، استفاده نكردند بايد گفت
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مهانگونه كه بارها گفته شد فراهم كردن زمينه براى انتخاب آگاهانه و آزادانه بوده است و اگر ) عليهم السالم(هدف انبياء 
مى خواستند با توّسل به قدر@اى غريعادى، قيام كنند رشد معنوى و تكامل آزادانه براى انسا'ا حاصل منى شد بلكه مردم حتت 

.فشار قدرت ايشان تن به پريوى در مى دادند نه با انگيزه اهلى و براساس انتخاب آزاد

:در اين باره مى فرمايد) عليه السالم(امريمؤمنان 

اگر خداى متعال مى خواست هنگامى كه پيامربان را برمى انگيخت گنجينه هاى زر و سيم و معادن گوهرهاى ناب و باغ و «
بستا'اى پرميوه را در اختيار ايشان قرار مى داد و پرندگان هوا و چرندگان زمني را به خدمت ايشان مى گماشت و اگر چنني 

مى كرد زمينه

، الزم به تذكر است كه بر حسب چند 13-10آيه : ، سوره سبأ97-83آيه : ، سوره كهف82-78آيه : سوره انبياء: ك. ر.1
.روايت ذوالقرنني پيامرب نبوده بلكه از اولياء خدا بوده است

.55سوره يوسف، آيه : ك. ر. 2

﴾190﴿ صفحه 

.آزمايش و پاداش از بني مى رفت

و اگر مى خواست به پيامربان، قدرتى دست نيافتىن و عزتى شكست ناپذير و ملك و سلطنىت عطا مى كرد كه ديگران از روى ... 
ترس يا طمع، تسليم ايشان شوند و دست از گردنكشى و بزرگى فروشى بردارند و در آن صورت، انگيزه ها و ارزشها مهسان 

مى شد وىل خداى متعال چنني خواسته است كه پريوى از پيامربان و تصديق كتاZاى او و كرنش و فروتىن و تسليم مردم، تنها با 
.1»هر قدر بالء و آزمايش، بزرگرت باشد پاداش و ثواب اهلى فراوانرت و افزونرت خواهد بود. انگيزه اهلى و بدون شائبه باشد

البته هنگامى كه مردمى با ميل و رغبت و با گزينش آزاد، به دين حق گرويدند و جامعه اى اهلى و خداپسند تشكيل دادند استفاده 
از انواع قدر@ا در راه پيشربد اهداف اهلى بويژه براى سركوىب جتاوزگران و دفاع از حقوق مؤمنان، مطلوب خواهد بود چنانكه منونه 

.2مالحظه مى شود) عليه السالم(آن در حكومت حضرت سليمان 

پرسش

آيا مهه انبياء در منطقه جغرافياىي خاصى مبعوث شده اند؟ به چه دليلى؟ -1

چرا دعوت انبياء در مهه نقاط جهان، گسرتش نيافت؟ -2

چرا خداى متعال، اسباىب فراهم نكرده است كه جلو فسادها و خونريزيها گرفته شود؟ -3
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چرا پيامربان خدا اسرار طبيعت را براى مردم كشف نكردند تا پريوان ايشان از نعمتهاى مادى بيشرتى Zره مند شوند؟ -4

چرا انبياء براى پيشربد مقاصدشان از قدرت صنعىت و اقتصادى استفاده نكردند؟ -5

.35-31آيه : ، سوره زخرف10-7آيه : 'ج البالغه، خطبه قاصعه، سوره فرقان: ك. ر. 1

.44-15آيه : ، سوره منل82-81آيه : سوره انبياء: ك. ر.2

عصمت انبياء

﴾191﴿ صفحه 

درس بيست و چهارم

عصمت انبياء

ـ ضرورت مصونّيت وحى

ساير موارد عصمت: شامل

ـ عصمت پيامبران
﴾193﴿ صفحه 

ضرورت مصونّيت وحى
بعد از آنكه ضرورت وحى بعنوان راه ديگرى براى دستياىب به شناختهاى الزم، و جربان نارساىي حس و عقل انساىن، به ثبوت 
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:رسيد مسأله ديگرى مطرح مى شود و آن اين است

با توجه به اينكه افراد عادى انسان مستقيماً از اين وسيله شناخت، Zره مند منى شوند و استعداد و لياقت دريافت وحى اهلى را 
بايد به ايشان ابالغ شود چه ضمانىت براى صّحت چنني پيامى دارد؟ و از  ) پيامربان(و ناچار پيام اهلى بوسيله افراد خاصى . ندارند

كجا مى توان مطمئن شد كه شخص پيامرب، وحى اهلى را درست دريافت كرده و آنرا درست به مردم رسانده است؟ و نيز اگر 
واسطه اى بني خدا و پيامرب، وجود داشته، او نيز رسالت خود را بطور صحيح اجنام داده است؟ زيرا راه وحى، در صورتى كارآىي 

الزم را دارد، و مى تواند نارساىي دانش بشرى را جربان كند كه از مرحله صدور تا مرحله وصول به مردم، از هرگونه حتريف و دستربد 
عمدى و سهوى، مصون باشد و گرنه با وجود احتمال سهو و نسيان در واسطه يا وسائط، يا تصرف عمدى در مفاد آن، باب 

 چه راهى مى توان 1پس از. احتمال خطاء و نادرسىت در پيام واصل به مردم، باز مى شود و موجب سلم اعتماد از آن مى گردد
اطمينان يافت كه وحى اهلى بطور صحيح و سامل بدست مردم مى رسد؟

بديهى است هنگامى كه حقيقت وحى، بر مردم جمهول باشد و استعداد دريافت و آگاهى

سوره آل عمران، . »َو ما كاَن الّلُه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َو لِكنَّ الّلَه َجيَْتِيب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيشاُء «: قرآن كرمي در اين باره مى فرمايد. 1
.179آيه 

﴾194﴿ صفحه 

از آنرا نداشته باشند راهى براى كنرتل و نظارت بر درسىت كار وسائط خنواهند داشت و تنها در صورتى كه حمتواى پيامى خمالف 
مثالً اگر كسى ادعا كرد كه از طرف خدا به او وحى شده  . احكام يقيىن عقل باشد خواهند فهميد كه خللى در آن، وجود ندارد

تعّدد يا تركيب يا زوال، در ذات اهلى راه دارد مى توان به كمك حكم يقيىن ) العياذبالّله(كه اجتماع نقيضني جايز يا واجب است يا 
عقل به بطالن چنني مطالىب كذب ادعا وى را اثبات كرد اما نياز اصلى به وحى، در مسائلى است كه عقل، راهى براى اثبات يا 

در چنني مواردى از چه راهى مى توان . نفى آ'ا ندارد و منى تواند با ارزياىب مفاد و حمتواى پيام، صّحت و سقم آنرا تشخيص دهد
صّحت حمتواى وحى و مصونّيت آن را از تصرف عمدى يا سهوى وسائط، اثبات كرد؟

مهانگونه كه عقل، با توجه به حكمت اهلى طبق برهاىن كه در درس بيست و دوم بيان شد درمى يابد كه بايد راه : جواب اين است
ديگرى براى شناخنت حقايق و وظايف عملى، وجود داشته باشد هر چند از حقيقت و كنه آن راه، آگاه نباشد به مهني ترتيب 

درك مى كند كه مقتضاى حكمت اهلى اين است كه پيامهاى او سامل و دست خنورده بدست مردم برسد و گرنه نقض غرض 
.خواهد شد

بعد از آنكه معلوم شد كه بايد پيامهاى اهلى با يك يا چند واسطه به مردم برسد تا زمينه تكامل اختيارى انسا'ا : به ديگر سخن
فراهم شود و هدف اهلى از آفرينش بشر حتقق يابد با استناد به صفات كمالّيه اهلى ثابت مى شود كه اين پيامها مصون از تصرفات 

زيرا اگر خداى متعال خنواهد كه پيامهايش بطور صحيح به بندگانش برسد خالف حكمت خواهد . عمدى و سهوى خواهد بود
بود و اراده حكيمانه اهلى، آنرا نفى مى كند، و اگر خدا نداند كه پيام خود را از چه راهى و بوسيله چه كساىن بفرستد كه سامل به 
بندگانش برسد با علم نامتناهى او منافات خواهد داشت، و اگر نتواند وسايط شايسته اى را برگزيند و ايشان را از هجوم شياطني، 
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.حفظ كند با قدرت ناحمدود او سازگار خنواهد بود

پس با توجه به اينكه خداى متعال، عامل به مهه چيز است منى توان احتمال داد كه واسطه اى را برگزيده كه از خطاكاريهاى او آگاه 
، و با توجه به قدرت ناحمدود اهلى منى توان1نبوده است

.124سوره انعام، آيه . »الّلُه َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِسالََته«: قرآن كرمي در اين باره مى فرمايد. 1

﴾195﴿ صفحه 

، چنانكه با توجه به حكمت 1احتمال داد كه نتوانسته است وحى خودرا از دستربد شياطني و تأثري عوامل سهو نسيان، حفظ كند
بنابراين، مقتضاى علم و قدرت و حكمت اهلى آن . 2اهلى منى توان پذيرفت كه خنواسته است پيام خود را مصون از خطا بدارد

.است كه پيام خود را سامل و دست خنورده به بندگانش برساند و بدين ترتيب؛ مصونّيت وحى با برهان عقلى، ثابت مى شود

با اين بيان، مصونّيت فرشته يا فرشتگان وحى و نيز مصونّيت پيامربان در مقام دريافت وحى، و مهچنني عصمت آنان از خيانت 
.عمدى يا سهو و نسيان در مقام ابالغ پيام اهلى، به اثبات مى رسد

و از اينجا نكته تأكيدات قرآن كرمي بر امني بودن فرشته وحى و نريومندى وى بر حفظ امانت اهلى و دفع تصرفات شياطني و امني 
.3بودن پيامربان و بطور كلى تأكيد بر حراست وحى تا هنگام رسيدن به مردم، روشن مى شود

ساير موارد عصمت
ثابت مى شود اختصاص به تلقى و ابالغ وحى دارد، ليكن ) عليهم السالم(عصمىت كه براساس برهان مزبور، براى فرشتگان و انبياء 

يك دسته، مربوط به : موارد ديگرى براى عصمت هست كه با اين برهان، ثابت منى شود و آ'ا را مى توان به سه دسته، تقسيم كرد
عصمت فرشتگان است، و دسته ديگر مربوط به عصمت پيامربان، و دسته سوم مربوط به عصمت بعضى ديگر از انسا'ا مانند 

).سالم اهللا عليهما(و حضرت مرمي و حضرت فاطمه زهراء ) عليهم السالم(ائمه معصومني 

:در مورد عصمت فرشتگان در غري تلقى و ابالغ وحى، دو مسأله را مى توان مطرح ساخت

ِإالّ َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسول فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو . عاِملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعلى َغْيِبِه َأَحداً «: قرآن جميد در اين باره مى فرمايد. 1
ْم َو َأحاَط ِمبا َلَدْيِهْم َو َأْحصى ُكلَّ َشْيء َعَدداً . ِمْن َخْلِفِه َرَصداً  ِِّZَلُغوا رِساالِت َر .28-26سوره جن، آيه . »لِيَـْعَلَم َأْن َقْد أَبـْ

42سوره انفال، آيه . »لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيـَِّنة َو َحيْىي َمْن َحيَّ َعْن بـَيـَِّنة«.2

: ، سوره شعراء68آيه : ، سوره اعراف21آيه : ، سوره تكوير193آيه : سوره شعراء. 3
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.28-26آيه : ، سوره جن47-44آيه : ، سوره احلاقه5آيه : ، سوره جنم20آيه : ، سوره تكوير18آيه : ، سوره دخان178

﴾196﴿ صفحه 

يكى عصمت فرشتگان وحى در آنچه مربوط به دريافت و رساندن وحى نيست، و ديگرى عصمت ساير فرشتگان كه ارتباطى با 
...موضوع وحى ندارند مانند موكلني ارزاق و كتابت اعمال و قبض ارواح و

يكى عصمت پيامربان از گناه و عصيان : درباره عصمت انبياء در آنچه مربوط به رسالتشان نيست نيز دو مسأله، مطرح است
.عمدى، و ديگرى عصمت ايشان از سهو و نسيان، عني اين دو مسأله را درباره غري انبياء نيز مى توان مورد حبث قرار داد

اما مسائل مربوط به عصمت فرشتگان در غري تلقى و ابالغ وحى، در صورتى بوسيله برهان عقلى، قابل حل است كه ماهّيت 
از اينروى تنها به ذكر دو . وىل حبث درباره ماهّيت ايشان نه آسان است و نه متناسب با مباحث اين خبش. مالئكه، شناخته شود

َبْل «: از سوره انبياء است كه مى فرمايد) 27(يكى آيه : آيه شريفه از قرآن كرمي كه داللت بر عصمت مالئكه دارد بسنده مى كىن
ال يـَْعُصوَن الّلَه ما «: از سوره حترمي است كه مى فرمايد) 6(و ديگرى آيه » ال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َو ُهْم بَِأْمرِِه يـَْعَمُلونَ . ِعباٌد ُمْكَرُمونَ 

اين دو آيه بصراحت، داللت دارند بر اينكه مالئكه، بندگاىن ارمجندند كه تنها به فرمان اهلى كارشان . »أََمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 
.را اجنام مى دهند و هرگز از فرمان او سرپيچى منى كنند، هر چند عمومّيت آيات، نسبت به مهه فرشتگان، قابل حبث است

از اين جهت در اينجا به . با مباحث امامت، مناسبرت است) غري از پيامربان(و اما حبث درباره عصمت بعضى از انسا'اى ديگر 
مسائل مربوط به عصمت پيامربان مى پردازمي هر چند بعضى از اين مسائل را تنها بوسيله داليل نقلى و تعّبدى مى توان حل كرد و 
على القاعده مى بايست بعد از اثبات حجيت كتاب و سنت، مطرح شود وىل براى رعايت تناسب بني موضوعات مسائل، آ'ا را 
.در مهني جا مورد حبث قرار مى دهيم و حجّيت كتاب و سنت را بعنوان اصل موضوع مى پذيرمي تا در جاى خودش به اثبات برسد

عصمت پيامبران
شيعيان اثناعشرى : درباره اينكه پيامربان تا چه اندازه، مصون از ارتكاب گناهان هستند بني طوايف مسلمني، اختالف است

معتقدند كه پيامربان از آغاز تولد تا پايان عمر، از مهه

﴾197﴿ صفحه 

گناهان، اعم از كبريه و صغريه، معصومند و حىت از روى سهو نسيان هم گناهى از ايشان سر منى زند، وىل بعضى از طوايف 
و از بعضى از طوايف اهل . ديگر، عصمت انبياء را تنها از كبائر مى دانند، و بعضى ديگر از هنگام بلوغ، و برخى از هنگام نبوت

نقل شده كه اساساً منكر عصمت انبياء شده اند و صدور هر گناهى را از ايشان حىت در ) حشويّه و بعضى از اهل حديث(سنت 
.زمان نبوت و بصورت عمدى هم ممكن پنداشته اند

پيش از آنكه منظور از معصوم بودن پيامربان يا بعضى ديگر از انسا'ا تنها عدم ارتكاب گناه نيست، زيرا ممكن است يك فرد 
.عادى هم مرتكب گناهى نشود خمصوصاً اگر عمرش كوتاه باشد
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بلكه منظور اين است كه شخص، داراى َملكه نفساىن نريومندى باشد كه در سخت ترين شرايط هم او را از ارتكاب گناه، بازدارد 
و چون چنني . َمَلكه اى كه از آگاهى كامل و دائم به زشىت گناه و اراده قوى بر مهار كردن متايالت نفساىن، حاصل مى گردد

و گرنه، چنان نيست كه خداى . َمَلكه اى با عنايت خاص اهلى، حتقق مى يابد فاعلّيت آن، به خداى متعال نسبت داده مى شود
عصمت كساىن كه داراى مناصب اهلى مانند نبوت و . متعال، انسان معصوم را جرباً از گناه، باز دارد و اختيار را از او سلب كند

.امامت هستند و به معناى ديگرى نيز به پروردگار، نسبت داده مى شود و آن اينكه او مصونّيت آنان را تضمني كرده است

الزمه عصمت هر شخص، ترك اعماىل است كه بر او حرام باشد مانند گناهاىن كه در مهه شرايع، حرام است و  : نكته ديگر آنكه
بنابراين، عصمت يك پيامرب با اجنام دادن عملى كه در شريعت . كارهاىي كه در شريعت متبوع او در زمان ارتكاب، حرام باشد

.خود وى و براى شخص او جايز است و در شريعت قبلى حرام بوده، يا بعداً حرام مى شود خدشه دار منى گردد

» حرام«كه شخص معصوم، مصونّيت از ارتكاب آن دارد عملى است كه در لسان فقه » گناه«منظور از : و نكته سوم آنكه
و » ذنب«و معادهلاى آن، مانند » گناه«اما واژه . مشرده مى شود» واجب«ناميده مى شود و مهچنني ترك عملى كه در لسان فقه 

.هم مى شود و اجنام دادن چنني گناهاىن منافات با عصمت ندارد» ترك اوىل«كاربرد وسيعرتى دارد كه شامل » عصيان«

﴾198﴿ صفحه 

پرسش

چگونه مى توان مصونّيت وحى را از هرگونه خللى اثبات كرد؟ -1

غر از مصونّيت در دريافت و ابالغ وحى، چه موارد ديگرى براى عصمت، وجود دارد؟ -2

عصمت فرشتگان را از چه راهى مى توان ثابت كرد؟ -3

وجود دارد؟ و نظر شيعه، كدام است؟) عليهم السالم(چه اقواىل درباره عصمت انبياء  -4

.عصمت را تعريف و لوازم آنرا بيان كنيد -5

داليل عصمت انبياء
﴾199﴿ صفحه 

درس بيست و پنجم
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داليل عصمت انبياء

ـ مقدمه

داليل عقلى بر عصمت انبياء: شامل

ـ داليل نقلى بر عصمت انبياء

ـ راز عصمت انبياء

﴾201﴿ صفحه 

مقّدمه
از گناهان عمدى و سهوى، يكى از عقايد قطعى و معروف شيعه است كه ائمه اطهار ) عليهم السالم(اعتقاد به عصمت انبياء 

و يكى از معروفرتين . آنرا به پريوانشان تعليم داده اند و با بيانات گوناگوىن به احتجاج با خمالفان پرداخته اند) عليهم السالم(
است كه در كتب حديث و تاريخ، مضبوط ) صلوات اهللا و سالمه عليه(احتجاجات ايشان در اين زمينه احتجاج حضرت رضا 

.مى باشد

و اما نفى سهو و نسيان از ايشان در امور مباح و عادى كمابيش مورد اختالف، واقع شده و ظاهر روايات منقول از اهل بيت 
هم خاىل از اختالف نيست و حتقيق درباره آ'ا نياز به جماىل گسرتده تر دارد و Zرحال، منى توان آنرا يكى از ) عليهم السالم(

.اعتقادات ضرورى قلمداد كرد

يكى داليل عقلى، و ديگرى داليل : آورده شده به دو دسته، تقسيم مى شود) عليهم السالم(و اما داليلى كه براى عصمت انبياء 
.نقلى

ما در اينجا به ذكر دو دليل عقلى، مبادرت مىورزمي و سپس به ذكر بعضى از . هر چند بيشرتين اعتماد، بر داليل نقلى است
.داليل قرآىن مى پردازمي
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داليل عقلى بر عصمت انبياء
از ارتكاب گناهان اين است كه هدف اصلى از بعثت ايشان راهنماىي ) عليهم السالم(خنستني دليل عقلى بر لزوم عصمت انبياء 

بشر بسوى حقايق و وظايفى است كه خداى متعال براى

﴾202﴿ صفحه 

. انسا'ا تعيني فرموده است و ايشان در حقيقت، منايندگان اهلى در ميان بشر هستند كه بايد ديگران را به راه راست، هدايت كنند
حال اگر چنني منايندگاىن و سفرياىن پاى بند به دستورات اهلى نباشند و خودشان بر خالف حمتواى رسالتشان عمل كنند مردم، 

رفتار ايشان را بياىن مناقض با گفتارشان تلقى مى كنند و ديگر به گفتارشان هم اعتماد الزم را پيدا منى كنند، و در نتيجه، هدف از 
پس حكمت و لطف اهلى اقتضاء دارد كه پيامربان، افرادى پاك و معصوم از گناه . بعثت ايشان بطور كامل، حتقق خنواهد يافت

باشند و حىت كار ناشايسته اى از روى سهو و نسيان هم از ايشان سر نزند تا مردم، گمان نكنند كه ادعاى سهو و نسيان را 
.Zانه اى براى ارتكاب گناه، قرار داده اند

اين است كه ايشان عالوه بر اينكه موظفند حمتواى وحى و رسالت خود به ) عليهم السالم(دومني دليل عقلى بر عصمت انبياء 
مردم، ابالغ كنند و راه راست را به ايشان نشان دهند مهچنني وظيفه دارند كه به تزكيه و تربيت مردم بپردازند و افراد مستعد را تا 

ايشان عالوه بر وظيفه تعليم و راهنماىي، وظيفه تربيت و راهربى را نيز به : به ديگر سخن. آخرين مرحله كمال انساىن برسانند
عهده دارند آن هم تربيىت مهگاىن كه شامل مستعدترين و برجسته ترين افراد جامعه نيز مى شود و چنني مقامى در خور كساىن است  

.باشند) ملكه عصمت(كه خودشان به عاليرتين مدارج كمال انساىن رسيده باشند و داراى كاملرتين ملكات نفساىن 

افزون بر اين، اساساً نقش رفتار مرىب در تربيت ديگران بسى مهمرت از نقش گفتار اوست و كسى كه از نظر رفتار، نقصها و  
پس هنگامى هدف اهلى از بعثت پيامربان بعنوان مربيان جامعه، . كمبودهاىي داشته باشد گفتارش هم تأثري مطلوب را منى خبشد

.بطور كامل حتقق مى يابد كه ايشان از هرگونه لغزشى در گفتار و كردارشان مصون باشند

داليل نقلى بر عصمت انبياء
ناميده است كه) خالص شده براى خدا(= ، 1قرآن كرمي، گروهى از انسا'ا را ُخمَْلص -1

است و اوىل داللت دارد بر اينكه خدا شخص را خالص ) به كسر الم(غري از خمِلص ) به فتح الم(بايد توجه داشت كه خمَلص . 1
.كرده است، و معناى دومى اين است كه شخص اعمالش را با اخالص اجنام مى دهد

﴾203﴿ صفحه 

را گمراه كند خمَلصني ) ع(ابليس هم طمعى در گمراه كردن ايشان نداشته و ندارد و در آجنا كه سوگند ياد كرده كه مهه فرزندان آدم
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ِإالّ ِعباَدَك . قاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعني«: از سوره ص از قول وى مى فرمايد) 83 و 82(را استثناء كرده است چنانكه در آيه 
ُهُم اْلُ◌ْخمَلِصني و ىب شك، طمع نداشنت ابليس در گمراهى ايشان خباطر مصونّيىت است كه از گمراهى و آلودگى دارند و گرنه . »ِمنـْ

.دمشىن وى شامل ايشان هم مى شود و در صورتى كه امكان مى داشت هرگز دست از گمراه كردن ايشان برمنى داشت

) عليهم السالم(و هر چند دليلى بر اختصاص اين صفت به انبياء . خواهد بود» معصوم«مساوى با » ُخمَلص«بنابراين، عنوان 
 و 45(ندارمي وىل بدون ترديد، شامل ايشان هم مى شود، چنانكه قرآن كرمي تعدادى از انبياء را از خملصني مشرده و از مجله در آيه 

:از سوره ص مى فرمايد) 46

از سوره ) 51(و در آيه » ِإنّا َأْخَلْصناُهْم ِخباِلَصة ذِْكَرى الّدار. َو اذُْكْر ِعباَدنا ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب أُوِيل اْألَْيِدي َو اْألَْبصار«
را كه در ) ع(و نيز علت مصونّيت حضرت يوسف » َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ُموسى ِإنَُّه كاَن ُخمَْلصاً َو كاَن َرُسوالً نَِبّيا«: مردم مى فرمايد

:سوره يوسف مى فرمايد) 24(سخت ترين شرايط لغزش، قرار گرفته بود ُخمَلص بودن وى دانسته و در آيه 

.»َكذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َو اْلَفْحشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنَا اْلُ◌ْخمَلِصني«

2
و اطاعت مطلق از ايشان در صورتى صحيح است كه در راستاى اطاعت خدا باشد و پريوى از آنان » َرُسول ِإالّ لُِيطاَع بِِإْذِن الّله

منافاتى با اطاعت از خداى متعال نداشته باشد و گرنه امر به اطاعت مطلق از خداى متعال و اطاعت مطلق از كساىن كه در 
.معرض خطا و احنراف باشند موجب تناقض خواهد بود

كه ) ع(نباشند و در پاسخ حضرت ابراهيم» ظلم«قرآن كرمي، مناصب اهلى را اختصاص به كساىن داده است كه آلوده به  -3
منصب امامت را براى فرزندانش درخواست كرده بود

﴾204﴿ صفحه 

، و مى دانيم كه هر گناهى دست كم، ظلم به نفس مى باشد و هر گنهكارى در عرف 1»ال يَناُل َعْهِدي الظّاِلِمني«: مى فرمايد
ناميده مى شود پس پيامربان يعىن صاحبان منصب اهلى نبوت و رسالت هم منزه از هرگونه ظلم و گناهى خواهند » ظامل«قرآن كرمي 

.بود

را استفاده كرد كه از پرداخنت به آ'ا صرف نظر ) عليهم السالم(از آيات ديگر و نيز از روايات فراواىن مى توان عصمت انبياء 
.مى كنيم

راز عصمت انبياء
اما راز مصونّيت ايشان در مقام . داشته باشيم) عليهم السالم(در پايان اين درس، مناسب است اشاره اى به راز عصمت انبياء 

دريافت وحى اين است كه اساساً ادارك وحى از قبيل ادراكات خطابردار نيست و كسى كه استعداد دريافت آنرا داشته باشد واجد 
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 و امكان ندارد كه  2يك حقيقت علمى مى شود كه حضوراً آنرا با وحى كننده خواه فرشته اى واسطه باشد يا نباشد مشاهده مى كند
گرينده وحى، دچار ترديد شود كه آيا وحى را دريافت داشته يا نه؟ و يا چه كسى به او وحى كرده است؟ و يا مفاد و حمتواى آن 

چيست؟ و اگر در پاره اى از داستا'اى ساختگى آمده است كه پيامربى در پيامربى خودش شك كرد يا مفاد وحى را درك نكرد يا 
وحى كننده را نشناخت كذب حمض است و چنني اباطيلى شبيه آن است كه گفته شود كسى در وجود خودش يا در امور حضورى 

!!و وجدانيش شك كرده است

در اجنام وظايف اهلى و از مجله ابالغ پيام و رسالت پروردگار به مردم نياز به مقدمه اى ) عليهم السالم(اما بيان راز عصمت انبياء 
:دارد، و آن اين است

كارهاى اختيارى بشر به اين صورت، اجنام مى گريد كه ميلى در درون انسان نسبت به امر مطلوىب پديد مى آيد و در اثر عوامل 
خمتلفى برانگيخته مى شود و شخص به كمك علوم و ادراكات گوناگوىن راه رسيدن به هدف مطلوب را تشخيص مى دهد و اقدام 

و در صورتى كه ميلهاى متعارض و كششهاى متزامحى وجود داشته باشد سعى. به كارى متناسب با آن مى كند

.124سوره بقره، آيه . 1

11سوره جنم، آيه . »ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما رَأى«: قرآن كرمي در اين باره مى فرمايد. 2

﴾205﴿ صفحه 

وىل گاهى در اثر نارساىي دانش، در ارزياىب و تشخيص Zرت، . مى كند Zرتين و ارزنده ترين آ'ا را تشخيص دهد و آنرا برگزيند
اشتباه مى كند يا غفلت از امر برتر يا عادت و انس به امر پست تر، موجب سوء گزينش مى شود و جماىل براى انديشه صحيح و 

.انتخاب اصلح، باقى منى ماند

پس هر قدر انسان، حقايق را Zرت بشناسد و نسبت به آ'ا آگاهى و توجه بيشرت و زنده تر و پايدارترى داشته باشد و نيز اراده 
نريومندترى بر مهار كردن متايالت و هيجانات درونيش داشته باشد حسن انتخاب بيشرتى خواهد داشت و از لغزشها و كجرويها 

.بيشرت در امان خواهد بود

و به مهني جهت است كه افراد مستعد با برخوردارى از دانش و بينش الزم و Zره مندى از تربيت صحيح، مراتب خمتلفى را از  
كمال و فضيلت بدست مى آورند تا آجنا كه به مرز عصمت، نزديك مى شوند و حىت خيال گناه و كار زشت را هم در سر 

.منى پرورانند چنانكه هيچ فرد عاقلى به فكر نوشيدن داروهاى مسى و كشنده يا خوردن مواد پليد و گنديده منى افتد

اكنون اگر فرض كنيم كه استعداد فردى براى شناخنت حقايق در 'ايت شدت باشد و نيز صفاى روح دلش در حد اعال باشد و 
به تعبري قرآن كرمي مهانند روغن زيتون خالص و زالل و آماده احرتاقى باشد كه گوىي خودخبود و بدون نياز به متاس با آتشى در حال 

ُتها ُيِضيُء َو َلْو ملَْ َمتَْسْسُه نار«. شعله ور شدن است و خباطر مهني استعداد قوى و صفاى ذاتى، حتت تربيت اهلى قرار  » َيكاُد َزيـْ
گريد و بوسيله روح القدس تأييد شود چنني فردى با سرعت غريقابل وصفى مدارج كمال را طى خواهد كرد و ره صد ساله را يك 

براى چنني فردى، بدى و . شبه خواهد پيمود و حىت در دوران طفولّيت بلكه در شكم مادر هم بر ديگران برترى خواهد يافت
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زشىت مهه گناهان مهانقدر روشن است كه زيان نوشيدن زهر، و زشىت اشياء پليد و آلوده براى ديگران، و مهانگونه كه اجتناب افراد 
.عادى از چنني كارهاىي جنبه جربى ندارد اجتناب معصوم از گناهان هم به هيچ وجه منافاتى با اختيار وى خنواهد داشت

﴾206﴿ صفحه 

پرسش

.را با داليل عقلى، اثبات كنيد) عليهم السالم(عصمت انبياء  -1

دارد؟) عليهم السالم(چه آياتى از قرآن كرمي، داللت بر عصمت انبياء  -2

راز مصونّيت پيامربان از خطا در تلقى وحى چيست؟ -3

چگونه عصمت پيامربان از گناهان، با اختيار ايشان سازگار است؟ -4

حّل چند شبهه
﴾207﴿ صفحه 

درس بيست و ششم

حّل چند شبهه

ـ معصوم چه استحقاقى براى پاداش دارد؟

ـ چرا معصومين اقرار به گناه مى كرده اند؟ 

ـ تصرف شيطان در مورد انبياء چگونه با عصمت ايشان سازگار است؟

)ع(نسبت عصيان و نسيان به حضرت آدم: شامل
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ـ نسبت دروغ به بعضى از انبياء

)ع(ـ قتل قبطى بوسيله حضرت موسى

از شك در رسالتش) ص(ـ نهى پيامبر اكرم
﴾209﴿ صفحه 

حّل چند شبهه
:شبهاتى مطرح شده اينك به ذكر و پاسخ آ'ا مى پردازمي) عليهم السالم(پريامون عصمت انبياء 

خنستني شبهه اين است كه اگر خداى متعال انبياء را از ارتكاب گناهان، مصون و معصوم داشته و الزمه آن، ضمانت اجنام  -1
دادن وظايف هم هست در اين صورت، امتياز اختيارى براى ايشان ثابت منى شود و استحقاق پاداشى براى اجنام وظايف و 

.زيرا اگر خدال متعال هر شخص ديگرى را هم معصوم قرار مى داد مانند ايشان مى بود. اجتناب از گناهان خنواهند داشت

پاسخ اين شبهه از بيانات گذشته بدست مى آيد و حاصل اين است كه معصوم بودن به معناى جمبور بودن بر اجنام وظايف و ترك  
گناهان نيست چنانكه در درس گذشته روشن شد و خدا را عاصم و حافظ دانسنت براى معصومني نيز به معناى نفى استناد  

كارهاى اختيارى به خود ايشان منى باشد زيرا هر چند مهه پديده ها در 'ايت، مستند به اراده تكويىن اهلى است چنانكه توضيح 
خاصى از سوى خداى متعال، وجود داشته باشد استناد كار به او وجه مضاعفى خواهد داشت وىل اراده اهلى در طول اراده انسان 

.است نه در عرض آن و نه بعنوان جانشيىن براى اراده وى

اما عنايت خاص اهلى نسبت به معصومني مانند ديگر اسباب و شرايط و امكانات ويژه اى كه براى افراد خاصى فراهم مى شود 
مسئوليت ايشان را سنگني تر مى كند و مهچنانكه پاداش

﴾210﴿ صفحه 

كارشان افزايش مى يابد كيفر خمالفت را نيز افزايش مى دهد و بدين ترتيب، تعادل بني پاداش و كيفر، برقرار مى گردد هر چند 
نظري اين تعادل را در مورد مهه كساىن كه از نعمت . شخص معصوم با ُحسن اختيار خودش استحقاق كيفرى پيدا خنواهد كرد

 داراى مسئوليت حساسرت و 1)ص(ويژه اى برخوردار هستند مى توان مالحظه كرد چنانكه علماء و وابستگان به خاندان پيامرب اكرم
و به . 2افزونرت مى باشد) به فرض ارتكاب(سنگني ترى هستند و مهانگونه كه پاداش اعمال نيكشان بيشرت است كيفر گناهانشان 

.مهني جهت است كه هركس مقام معنوى باالتر داشته باشد خطر سقوطش بيشرت و بيم هراسش از لغزش، زيادتر است

نقل شده، ايشان خودشان را  ) عليهم السالم(برحسب آنچه از دعاها و مناجا@اى انبياء و ساير معصومني : شبهه ديگر آنكه -2
گنهكار مى دانسته اند و از گناهانشان استغفار مى كرده اند و با وجود چنني اقرارها و اعرتافاتى چگونه مى توان آنان را معصوم 

دانست؟
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كه با اختالف درجات، در اوج كمال و قرب اهلى قرار داشتند ) عليهم الصالة و السالم(پاسخ اين است كه حضرات معصومني 
براى خودشان وظايفى فوق وظايف ديگران قائل بودند و بلكه هرگونه توهى به غري معبود و حمبوبشان را گناهى عظيم مى مشردند و 

و قبال گفته شد كه منظور از عصمت انبياء، مصون بودن از هر كارى كه . از اينروى در مقام عذرخواهى و استغفار برمى آمدند
.بتوان به وجهى آنرا گناه ناميد، بلكه منظور، مصونّيت ايشان از خمالفت با تكاليف الزامى و از ارتكاب حمرمات فقهى است

» ُخمَْلصني«آمده است كه ايشان، از ) عليهم السالم(در يكى از استدالالت قرآىن براى عصمت انبياء : شبهه سوم آنكه -3
) عليهم السالم(هسنتد و شيطان را طمعى در آنان نيست در صورتى كه در خود قرآن كرمي تصرفاتى براى شيطان در مورد انبياء 

» يا َبِين آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطاُن َكما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَّة«: از سوره اعراف مى فرمايد) 27(از مجله در آيه : ذكر شده است
از سوره ) 41(كه فريفنت حضرت آدم و حّواء و در نتيجه، بريون كردن ايشان از Zشت را به شيطان، نسبت مى دهد، و در آيه 

ِإْذ «: مى فرمايد) عليه السالم(ص از قول حضرت ايّوب 

32-30سوره احزاب، آيه . »...يا ِنساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحد ِمَن النِّساء«: قرآن كرمي در اين باره مى فرمايد. 1

ُعوَن َذنْباٌ قـَْبَل َأْن يـُْغَفَر لِْلعاملِِ َذْنب واِحدٌ «: چنانكه در روايت آمده است. 2 .»يـُْغَفُر لِلجاِهِل َسبـْ

﴾211﴿ صفحه 

از سوره حج نوعى القائات شيطاىن براى مهه انبياء ثابت مى كند ) 52(و در آيه » نادى َربَُّه َأينِّ َمسَِّينَ الشَّْيطاُن بُِنْصب َو َعذاب
.»َو ما أَْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسول َو ال َنِيبّ ِإالّ ِإذا َمتَّىن أَْلَقى الشَّْيطاُن ِيف أُْمِنيَِّتهِ «: زيرا مى فرمايد

با تكاليف الزامى شود به شيطان، ) عليهم السالم(پاسخ اين است كه در هيچ يك از اين آيات، تصرىف كه موجب خمالفت انبياء 
است كه 'ى » شجره منهّيه«از سوره اعراف، اشاره به وسوسه شيطان در مورد تناول از ) 27(اما آيه . نسبت داده نشده است

حترميى به خوردن از آن، تعلق نگرفته بود و فقط به آدم و حواء تذكر داده شده بود كه خوردن از آن، موجب خروج از آن 
و اساساً آن عاَمل، عاَمل . خواهد شد و وسوسه شيطان، سبب خمالفت آنان با اين 'ى ارشادى گرديد» ارض«و هبوط به » جنت«

از سوره ص اشاره به رجنها و گرفتاريهاىي است كه از ناحيه شيطان، ) 41(و اما آيه . تكليف نبود و هنوز شريعىت نازل نشده بود
و اما آيه . گرديد و داللىت بر هيچ نوع خمالفت آن حضرت با اوامر و نواهى اهلى ندارد) عليه السالم(متوجه به حضرت ايّوب 

مى كند و اخالهلاىي )عليهم السالم(از سوره حج، مربوط به كارشكنيهاىي است كه شيطان در مورد فعاليتهاى مهه انبياء ) 52(
است كه در راه حتقق يافنت آرزوهاى ايشان در مورد هدايت مردم، اجنام مى دهد و سراجنام، خداى متعال مكر و حيله هاى وى را 

.ابطال، و دين حق را استوار مى سازد

از مهني سوره، نسبت نسيان به حضرت ) 115(از سوره طه نسبت عصيان، و در آيه ) 121(شبهه چهارم آنكه، در آيه  -4
داده است، و چنني نسبتهاىي چگونه با عصمت آن حضرت، سازگار است؟) عليه السالم(آدم 

.جواب اين شبهه از بيانات گذشته معلوم شد كه اين عصيان و نسيان، مربوط به تكليف الزامى نبوده است

داده شده است و از مجله در آيه ) عليهم السالم(شبهه پنجم اين است كه در قرآن كرمي، نسبت دروغ به بعضى از انبياء  -5
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در حاىل كه مريض نبود، و در آيه » َفقاَل ِإينِّ َسِقيمٌ «: مى فرمايد) عليه السالم(از سوره صافّات از قول حضرت ابراهيم ) 89(
در حاىل كه خودش بتها را شكسته بود و در آيه » قاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم هذا«: از سوره انبياء از قول آن حضرت مى فرمايد) 63(
در حاىل كه برادران» ُمثَّ أَذََّن ُمَؤذٌِّن أَيـَّتُـَها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلسارُِقونَ «: از سوره يوسف مى فرمايد) 70(

﴾212﴿ صفحه 

.يوسف، مرتكب دزدى نشده بودند

گفته شده خباطر مصاحل » اراده معناى ديگر= » «توريه«جواب اينست كه اينگونه سخنان كه حبسب بعضى از روايات از روى 
عليه (مهمرتى بوده و از بعضى از روايات مى توان استظهار كرد كه با اهلام اهلى بوده است چنانكه در داستان حضرت يوسف 

.و Zرحال، چنني دروغهاىي گناه و خمالف با عصمت نيست» َكذِلَك ِكْدنا لُِيوُسفَ «: مى فرمايد) السالم

آمده است كه يك فرد قبطى را كه با يكى از بىن اسرائيل درگري ) عليه السالم(در داستان حضرت موسى : شبهه ششم آنكه -6
شده بود به قتل رسانيد و به مهني جهت از مصر فرار كرد و هنگامى كه از طرف خداى متعال، مأمور به دعوت فرعونيان شد 

فـََعْلُتها ِإذاً «:  و سپس در پاسخ فرعون كه قتل مزبور را به او گوشزد كرد فرمود1»َو َهلُْم َعَليَّ َذْنٌب فََأخاُف َأْن يـَْقتُـُلونِ «: عرض كرد
اين داستان چگونه با عصمت انبياء حىت قبل از بعثتشان سازگار است؟. 2»َو أَنَا ِمَن الّضالِّنيَ 

بر » َو َهلُْم َعَليَّ َذْنبٌ «ثانياً مجله . جواب اين است كه اوال قتل فرد قبطى، عمدى نبود بلكه در اثر نواخنت مشىت بر وى اتفاق افتاد
و . طبق نظر فرعونيان گفته شده و منظور اين است كه ايشان مرا قاتل و گنهكار مى دانند و مى ترسم بعنوان قصاص مرا بكشند

يا از روى مماشات با فرعونيان گفته شده كه گريم در آن موقع، من گمراه بودم وىل اينك خدا مرا » َو أَنَا ِمَن الّضالِّنيَ «ثالثاً مجله 
ناآگاهى از عواقب آن كار بوده است و در هر » ضالل«هدايت كرده و با براهني قاطع بسوى مشا فرستاده است، و يا منظور از 

.با تكليف الزامى اهلى ندارد) عليه السالم(صورت، داللىت بر خمالفت حضرت موسى 

فَِإْن ُكْنَت ِيف «: مى فرمايد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(از سوره يونس، خطاب به پيامرب اكرم ) 94(در آيه : شبهه هفتم آنكه -7
ْمَرتِينَ 

ُ
زَْلنا إِلَْيَك َفْسَئِل الَِّذيَن يـَْقَرُؤَن اْلِكتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلَقْد جاَءَك احلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن امل از ) 147(و در آيات » َشّك ِممّا أَنـْ

از سوره سجده نيز آن حضرت را از شك و ترديد، ) 23(از هود و ) 17(از انعام و ) 114(از آل عمران و ) 60(سوره بقره و 
'ى مى فرمايد، پس چگونه مى توان گفت كه ادراك وحى، غريقابل شك و ترديد

.14سوره شعراء، آيه . 1

.20سوره شعراء، آيه . 2

﴾213﴿ صفحه 

است؟

پاسخ اين شبهه آن است كه اين آيات، داللىت بر روى دادن شك براى آن حضرت ندارد بلكه در مقام بيان اين نكته است كه 
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اِيَّاَك «و در حقيقت، اينگونه خطاZا از قبيل . رسالت آن حضرت و حّقانيت قرآن كرمي و حمتواى آن، جاى شك و ترديدى ندارد
.مى باشد) در بزن ديوار تو بشنو(= » أْعىن َو اْمسَعى يا جارة

نسبت داده شده است كه خدا آ'ا را ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(در قرآن كرمي گناهاىن به پيامرب اكرم : شبهه هشتم آنكه -8
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما تََأخَّرَ «: آمرزيده است در آجنا كه مى فرمايد .1»لِيَـْغِفَر َلَك الّلُه ما تـََقدَّ

در اين آيه شريفه، گناهى است كه مشركان براى آن حضرت پيش از هجرت و پس از آن، » ذنب«جواب اين است كه منظور از 
قائل بودند كه به معبودهاى ايشان، توهني كرده است و منظور از مغفرت آن، دفع آثارى است كه ممكن بود بر آن، مرتّتب شود و 

و بديهى است  » ...ِإنّا فـََتْحنا َلَك فـَْتحاً ُمِبيناً لِيَـْغِفرَ «: شاهد اين تفسري، آن است كه فتح مكه را علت آمرزش آن مشرده، مى فرمايد
.كه اگر منظور از آن، گناه مصطلح مى بود تعليل آمرزش آن به فتح مكه، وجهى منى داشت

پسر خوانده آن (با مهسر مطّلقه زيد ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(قرآن كرمي در داستان ازدواج پيامرب اكرم : شبهه 'م آنكه -9
 و چگونه چنني تعبريى با مقام عصمت، سازگار است؟2»َو َختَْشى الّناَس َو الّلُه َأَحقُّ َأْن َختْشاهُ «: مى فرمايد) حضرت

بيم آن داشتند كه مردم در اثر ضعف اميان، اين اقدام را كه به دستور ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(جواب اين است كه پيامرب اكرم 
اجنام مى گرفت محل ) مهسان مشردن فرزند خوانده با فرزند حقيقى(خداى متعال و براى شكسنت يكى از سنتهاى غلط جاهلّيت 

بر متايل شخصى آن حضرت كنند و موجب ارتداد ايشان از دين شود، و خداى متعال در اين آيه شريفه، پيامرب خود را آگاه 
مى سازد كه مصلحت اين سنت شكىن، مهمرت و ترس از خمالفت با اراده اهلى مبىن بر مبارزه عملى پيامربش با اين پندار غلط، 

پس اين آيه شريفه. سزاوارتر است

.2سوره فتح، آيه . 1

.37سوره احزاب، آيه . 2

﴾214﴿ صفحه 

.به هيچ وجه در مقام نكوهش و سرزنش آن حضرت نيست

را مورد عتاب، قرار داده است از مجله در ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(قرآن كرمي در مواردى پيامرب اكرم : شبهه دهم آنكه -10
: مبىن بر ترك شركت در جنگ، به بعضى از افراد داده بود مى فرمايد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(مورد اجازه اى كه پيامرب اكرم 

يا «:  و در مورد حترمي بعضى از امور حالل، خباطر جلب رضايت بعضى از مهسرانش مى فرمايد1»َعَفا الّلُه َعْنَك ِملَ أَِذْنَت َهلُمْ «
 و چنني عتاZاىي چگونه با عصمت آن حضرت، سازگار است؟2»أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم ما َأَحلَّ الّلُه َلَك تـَْبَتِغي َمْرضاَت أَْزواِجكَ 

است و داللت بر 'ايت عطوفت و دلسوزى پيامرب اسالم » مدح در قالب عتاب«پاسخ اين است كه اينگونه خطاZا در واقع 
دارد كه حىت منافقان و بيماردالن را نيز نااميد منى كرد و پرده از رازشان برمنى داشت و نيز رضايت ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(

العياذ (خاطر مهسرانش را مقّدم بر خواسته هاى خودش مى داشت و كار مباحى را بوسيله سوگند بر خودش حرام مى كرد نه اينكه 
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.حكم خدا را تغيري دهد و حالىل را بر مردم حرام سازد) بالّله

در حقيقت، اين آيات از يك نظر، شبيه آياتى است كه به تالش و دلسوزى فوق العاده آن حضرت براى هدايت كافران، اشاره 
 يا آياتى كه داللت بر حتمل رنج فراوان در راه عبادت خداى متعال دارد 3»َلَعلََّك باِخٌع نـَْفَسَك َأالّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ «: مى كند مانند

زَْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى. طه«مانند  . و Zرحال، منافاتى با عصمت آن حضرت ندارد4»ما أَنـْ

.43سوره توبه، آيه . 1

.سوره حترمي، آيه اول. 2

.3سوره شعراء، آيه . 3

.سوره طه، آيه اول. 4

﴾215﴿ صفحه 

پرسش 

شخص معصوم چه امتياز اختيارى بر ديگران دارد؟ و كارى كه مستند به عصمت اهلى باشد چه استحقاقى را براى پاداش  -1
بوجود مى آورد؟

چرا انبياء و اولياء خدا خودشان را گنهكار مى دانستند و به تضرع و استغفار مى پرداختند؟ -2

چگونه با عصمت ايشان مى سازد؟) عليهم السالم(تصرف شيطان در مورد انبياء  -3

نسبت داده شده چگونه با عصمت وى سازگار است؟) عليه السالم(عصيان و نسياىن كه در قرآن كرمي به حضرت آدم  -4

دروغ گفته اند؟) عليهما السالم(معصوم بوده اند چرا حضرت ابراهيم و حضرت يوسف ) عليهم السالم(اگر مهه انبياء  -5

.و پاسخ آنرا بيان كنيد) عليه السالم(شبهه مربوط به عصمت حضرت موسى  -6

را از شك و ترديد در ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(اگر ادراك وحى، خطاناپذير است چرا خداى متعال مكرراً پيامرب اكرم  -7
رسالتش 'ى مى كند؟

نسبت دادن گناه به پيامرب اسالم در سوره فتح چگونه با عصمت آن حضرت سازگار است؟ -8
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.شبهه مربوط به داستان زيد و پاسخ آنرا بيان كنيد -9

چيست؟ و جواب آن كدام است؟) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(شبهه مربوط به عتاب پيغمرب اكرم  -10

معجزه
﴾217﴿ صفحه 

درس بيست و هفتم

معجزه

ـ راههاى اثبات نبّوت

ـ تعريف معجزه

 امور خارق العادهـ :شامل

ـ خارق العاده هاى الهى

ـ ويژگى معجزات انبياء
﴾219﴿ صفحه 

راههاى اثبات نبّوت
سومني مسأله بنيادى در خبش نبّوت اين است كه صدق ادعاى پيامربان راستني و كذب مدعيان دروغني را چگونه مى توان براى 

ديگران اثبات كرد؟

بدون شك اگر فردى تبهكار و آلوده به گناهاىن باشد كه عقل هم زشىت آ'ا را درك مى كند چنني كسى قابل اعتماد و تصديق 
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خنواهد بود و با توجه به شرط عصمت در پيامربان مى توان كذب ادعاى وى را اثبات كرد خمصوصاً اگر دعوت به امورى كند كه 
.خمالف عقل و فطرت انسان باشد يا در سخنانش تناقضاتى يافت شود

از سوى ديگر، ممكن است حسن سوابق فرد بگونه اى باشد كه افراد ىب غرض، اطمينان به صدق وى پيدا كنند بويژه اگر عقل هم 
نيز ممكن است پيامربى كسى با پيشگوىي و معرىف پيامرب ديگر، ثابت شود بطورى كه . به صّحت حمتواى دعوت او گواهى دهد

.براى افراد حقيقت جو، جاى شك و شبهه اى باقى منى ماند

اما در صورتى كه مردمى قرائن اطمينان خبشى در دست نداشتند و بشارت و تأييدى هم از ديگر پيامربان به ايشان نرسيده بود 
و خداى متعال بر حسب حكمت بالغه اش اين راه را گشوده و معجزاتى . طبعاً نياز به راه ديگرى براى اثبات نبّوت خواهند داشت

ناميده) نشانه ها (= 1»آيات«به پيامربان داده است كه نشانه هاىي بر صدق اّدعاى ايشان باشد و از اينروى، آ'ا را 

كاربردهاىي نيز دارد كه از مجله آ'ا نشانه هاى علم و قدرت و حكمت اهلى در پديده هاى هسىت است خواه » آيات«واژه . 1
.عادى و خواه غريعادى

﴾220﴿ صفحه 

.است

:صدق اّدعاى پيامرب راستني را از سه راه مى توان ثابت كرد: حاصل آنكه

اما اين راه در مورد . از راه قرائن اطمينان خبش، مانند راسىت و درسىت و عدم احنراف از مسري حق و عدالت در طول زندگى -1
وىل اگر پيامربى مثالً در عنفوان . پيامرباىن وجود دارد كه ساهلا در ميان مردم، زندگى كرده و داراى منش شناخته شده اى باشند

جواىن و پيش از آنكه مردم پى به شخصيت و منش ثابت او بربند مبعوث به رسالت شد منى توان صّحت اّدعاى او را از راه چنني 
.قرائىن شناخت

اين راه هم اختصاص به مردمى دارد كه پيامرب ديگرى را شناخته و از بشارت و تأييد وى اطالع . معرىف پيامرب پيشني يا معاصر -2
.يافته باشند و طبعاً درباره خنستني پيامرب هم موردى خنواهد داشت

.از اينروى به توضيح اين راه مى پردازمي. از راه ارائه معجزه كه مى تواند كارآىي گسرتده و مهگاىن داشته باشد -3

تعريف معجزه
امر خارق العاده اى كه با اراده خداى متعال از شخص مّدعى نبوت، ظاهر شود و نشانه صدق اّدعاى وى : معجزه عبارتست از

.باشد
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:چنانكه مالحظه مى شود اين تعريف، مشتمل بر سه مطلب است

.پديده هاى خارق العاده اى وجود دارد كه از راه اسباب و علل عادى و متعارف، پديد منى آيد -الف

.برخى از اين امور خارق العاده، با اراده اهلى و با اذن خاص خداى متعال، از پيامربان، ظهور مى كند -ب

.ناميده مى شود» معجزه«چنني امر خارق العاده اى مى تواند نشانه صدق اّدعاى پيامرب باشد و در اين صورت، اصطالحاً  -ج

﴾221﴿ صفحه 

.اينك به توضيحى پريامون عناصر سه گانه تعريف فوق مى پردازمي

امور خارق العاده
پديده هاىي كه در اين جهان، پديد مى آيد غالباً از راه اسباب و عللى است كه با آزمايشهاى گوناگون، قابل شناخت مى باشد 

وىل در موارد نادرى، پاره اى از اين پديده ها بگونه . مانند اكثريت قريب به اتفاق پديده هاى فيزيكى و شيمياىي و زيسىت و رواىن
ديگرى حتقق مى يابد و مى توان كلّيه اسباب و علل آ'ا را بوسيله آزمايشهاى حسى شناخت و شواهدى يافت مى شود كه در 

پيدايش اينگونه پديده ها نوع ديگرى از عوامل، مؤثر است مانند كارهاى شگفت انگيزى كه مرتاضان، اجنام مى دهند و 
خارق «چنني امورى را . متخصصان علوم خمتلف، گواهى مى دهند كه اين كارها براساس قوانني علوم مادى و جترىب، اجنام منى يابد

.مى نامند» العاده

خارق العاده هاى الهى
يكى امورى كه هر چند اسباب و علل عادى ندارد، اما اسباب : امور خارق العاده را مى توان به دو خبش كلى، تقسيم كرد

غريعادى آ'ا كم و بيش در اختيار بشر قرار مى گريد و مى توان با آموزشها و مترينهاى ويژه اى به آ'ا دست يافت مانند كارهاى 
و اختيار آ'ا بدست افرادى  . خبش ديگر، كارهاى خارق العاده اى است كه حتقق آ'ا مربوط به اذن خاص اهلى مى باشد. مرتاضان

اوال قابل تعليم و تعّلم نيست، و ثانياً . كه ارتباط با خداى متعال ندارند سپرده منى شود و از اينروى داراى دو ويژگى اساسى است
اينگونه خوارق عادت، خمصوص بندگان برگزيده . حتت تأثري نريوى قويرتى قرار منى گريد و مغلوب عامِل ديگرى واقع منى شود

خداست و هرگز در دام گمراهان و هوسبازان منى افتد وىل اختصاص به پيامربان ندارد بلكه گاهى ساير اولياء خدا هم از آ'ا 
منى خوانند و معموالً چنني كارهاىي كه از غري پيامربان سرمى » معجزه«برخوردار مى شوند و از اينروى، باصطالح كالمى، مهه آ'ا را 

نيست و هنگامى كه چنني » وحى نبّوت«موسوم مى گردد چنانكه علمهاى غريعادى اهلى هم منحصر به » كرامت«زند بنام 
.و مانند آ'ا ناميده مى شود» حتديث«و » اهلام«علمهاىي به ديگران داده شود بنام 

﴾222﴿ صفحه 
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نيز معلوم شد يعىن اگر اجنام دادن امر خارق العاده اى قابل » اهلى و غرياهلى«ضمناً راه بازشناسى اين دو نوع از خوارق عادت 
تعليم و تعّلم باشد يا فاعل ديگرى بتواند جلو اجياد يا ادامه آنرا بگريد و اثرش را خنثى سازد از قبيل خوارق عادت اهلى خنواهد 

چنانكه تبهكارى و فساد عقايد و اخالق شخص را مى توان نشانه ديگرى بر عدم ارتباط وى با خداى متعال، و شيطاىن يا . بود
.نفساىن بودن كارهايش حبساب آورد

عالوه بر (در اينجا مناسب است به نكته ديگرى اشاره كنيم كه فاعل كارهاى خارق العاده اهلى را مى توان خداى متعال دانست 
، 1از اين نظر كه حتقق آ'ا منوط به اذن خاص وى مى باشد) فاعليىت كه نسبت به مهه خملوقات و از مجله پديده هاى عادى دارد

و مى توان آ'ا را به وسايطى مانند فرشتگان يا پيامربان، نسبت داد به حلاظ نقشى كه بعنوان واسطه يا فاعل قريب دارند چنانكه در 
 و بني اين دو 2نسبت داده شده است) عليه السالم(قرآن كرمي، احياء مردگان و شفاء بيماران و خلق طري، به حضرت عيسى 

.نسبت، تعارض و تضادى وجود ندارد زيرا فاعلّيت اهلى در طول فاعلّيت بندگان است

ويژگى معجزات انبياء
سومني مطلىب كه در تعريف معجزه، به آن اشاره شد كه معجزات پيامربان، نشانه صدق اّدعاى ايشان است و از اينروى، هنگامى  

ناميده مى شود كه عالوه بر استناد به اذن خاص اهلى، بعنوان دليلى بر » معجزه«كه امر خارق العاده اى باصطالح خاّص كالمى 
و با اندكى تعميم در مفهوم آن، شامل امور خارق العاده اى نيز مى شود كه بعنوان دليل بر صدق اّدعاى . پيامربى پيامربان پديد آيد

اختصاص مى يابد به ساير خارق العاده هاى اهلى كه از اولياء خدا صادر » كرامت«و بدين ترتيب، اصطالح . امامت، اجنام يابد
مى شود در برابر خوارق عادتى كه مستند به نريوهاى نفساىن و شيطاىن است مانند سحر و كهانت و اعمال مرتاضان، اينگونه 

اعمال، هم قابل تعليم و تعّلم است و هم بوسيله نريوى قويرتى مغلوب مى گردد و معموالً اهلى نبودِن آ'ا را مى توان از راه فساد 
.عقايد و اخالِق صاحبانشان نيز شناخت

.78، سوره غافر آيه 37سوره رعد آيه : ك. ر.1

.110، سوره مائده آيه 49سوره آل عمران آيه : ك. ر.2

﴾223﴿ صفحه 

مستقيماً اثبات مى كند صدق ) عليهم السالم(نكته اى كه در اينجا بايد به آن توجه كرد اين است كه آنچه را معجزات انبياء 
ايشان در اّدعاى نبّوت است و اما صّحت حمتواى رسالت، و لزوم اطاعت از فرما'اىي كه ابالغ مى كنند مع الواسطه و بطور 

با دليل عقلى، و اعتبار حمتواى پيامهايشان با دليل ) عليهم السالم(نبّوت انبياء : و به ديگر سخن. غريمستقيم، ثابت مى شود
1تعّبدى، اثبات مى گردد
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پرسش

پيامربان راستني را از چه راههاىي مى توان شناخت؟ و چه فرقى بني اين راهها وجود دارد؟ -1

نشانه هاى كذب مّدعيان دروغني چيست؟ -2

معجزه را تعريف كنيد؟ -3

امور خارق العاده كدامند؟ -4

فرق خارق العاده هاى اهلى با غرياهلى چيست؟ -5

خارق العاده هاى اهلى را از چه راههاىي مى توان شناخت؟ -6

ويژگى معجزات انبياء در ميان خارق العاده هاى اهلى چيست؟ -7

.اصطالحات معجزه و كرامت را بيان كنيد -8

معجزه، كار خداست يا كار پيامرب؟ -9

معجزه، دليل بر صدق پيامرب است يا بر صّحت حمتواى پيام؟ -10

.درس چهارم و درس بيست و يكم از مهني كتاب: ك. ر.1

حّل چند شبهه
﴾225﴿ صفحه 

درس بيست و هشتم

حّل چند شبهه
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ـ آيا اعجاز، اصل علّيت را نقض نمى كند؟

آيا خرق عادت، بمنزله تغيير در سّنت الهى نيست؟: شامل

ـ چرا پيامبر اسالم از ارائه معجزات، خوددارى مى كرد؟

ـ آيا معجزات، برهان عقلى است يا دليل اقناعى؟
﴾227﴿ صفحه 

حّل چند شبهه
:پريامون مسأله اعجاز، شبهاتى مطرح مى شود كه اينك به ذكر و توضيح آ'ا مى پردازمي

هر پديده ماّدى، علت خاصى دارد كه مى توان آنرا به كمك آزمايشهاى علمى شناخت، و ناشناخته بودن : شبهه اول آنكه -1
علت پديده اى كه معلول نقص ابزارهاى آزمايشگاهى مى باشد را منى توان دليلى بر عدم وجود علت عادى براى پديده اى قلمداد  

و . بنابراين، پديده هاى خارق العاده را تنها به اين عنوان مى توان پذيرفت از علل و عوامل ناشناخته اى بوجود مى آيند. كرد
و اما انكار علل قابل . حداكثر، آگاهى از علل آ'ا در زماىن كه هنوز ناشناخته هستند را مى توان امرى اعجازآميز حبساب آورد

.شناخت بوسيله آزمايشهاى علمى، مبعناى نقض اصل علّيت و مردود است

پاسخ اين است كه اصل علّيت، بيش از اين، اقتضائى ندارد كه براى هر موجود وابسته و معلوىل، علىت اثبات شود و اما اينكه هر 
علىت بايد لزوماً قابل شناخت بوسيله آزمايشهاى علمى باشد به هيچ وجه الزمه اصل علّيت نيست و دليلى هم بر آن منى توان 

يافت زيرا بُرد آزمايشهاى علمى، حمدود به امور طبيعى است و هرگز منى توان وجود يا عدم امور ماوراء طبيعى يا عدم تأثري آ'ا را 
.بوسيله ابزارهاى آزمايشگاهى، ثابت كرد

و اما تفسري اعجاز به آگاهى از علل ناشناخته، صحيح نيست زيرا اگر اين آگاهى از راه علل عادى، بدست آمده باشد تفاوتى 
با ساير پديده هاى عادى خنواهد داشت و به هيچ وجه منى توان آنرا امرى خارق العاده حبساب آورد، و اگر آگاهى مزبور بصورت 

غريعادى، حاصل شده باشد

﴾228﴿ صفحه 

هر چند امرى خارق العاده خواهد بود و در صورتى كه مستند به اذن خاص خداى متعال و بعنوان دليلى بر صدق نبوت باشد 
از خوراكها و اندوخته ) عليه السالم(بشمار خواهد رفت چنانكه آگاهى حضرت عيسى ) معجزه علمى(يكى از اقسام معجزه 

، وىل منى توان معجزه را منحصر به مهني قسم دانست و ساير اقسام 1هاى مردم، يكى از معجزات آن حضرت مشرده شده است
سراجنام، جاى اين سؤال، باقى مى ماند كه فرق بني اين پديده با ساير پديده هاى خارق العاده، در ارتباط با اصل . آنرا نفى كرد
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علّيت چيست؟

سنت اهلى بر اين، جارى شده كه هر پديده اى را از راه علت خاصى بوجود بياورد، و طبق آيات كرميه قرآن : شبهه دوم آنكه -2
بنابراين، خرق عادت كه مبنزله تغيري و تبديل در سنت اهلى است بوسيله چنني آياتى . 2سنتهاى اهلى، تغيري و تبديلى خنواهد يافت

.نفى مى شود

اين شبهه، نظري شبهه پيشني است با اين تفاوت كه در آجنا صرفاً از راه عقل، استدالل مى شود و در اينجا به آيات قرآىن، استناد 
احنصار اسباب و علل پديده ها در اسباب و علل عادى را يكى از سنتهاى تغيريناپذير اهلى : و پاسخ آن اينست. شده است

مشردن، سخىن است ىب دليل، و نظري اينست كه كسى ادعا كند كه منحصر بودن علت حرارت در آتش، يكى از سنتهاى 
و در برابر چنني ادعاهاىي مى توان گفت كه تعّدد انواع علل براى انواع معلوهلا و جانشني شدن اسباب ! تغيريناپذير اهلى است

غريعادى براى اسباب عادى، امرى است كه مهيشه در جهان وجود داشته و از اينروى بايد آنرا يكى از سنن اهلى بشمار آورد و 
.منحصر شدن اسباب به اسباب عادى را تغيريى براى آن تلقى كرد كه در آيات كرميه قرآن، نفى شده است

Zرحال، تفسري كردن آياتى كه داللت بر نفى تغيري و حتول در سنتهاى اهلى دارد بصورتى كه جانشني ناپذيرى اسباب عادى بعنوان 
بلكه آيات فراواىن كه داللت بر وقوع معجزات و خوارق عادت . يكى از آن سنتهاى تغيريناپذير حبساب آيد تفسريى است ىب دليل

دارد

.49سوره آل عمران، آيه : ك. ر.1

.23آيه : ، سوره فتح43آيه : ، سوره فاطر62آيه : ، سوره احزاب77آيه : سوره اسراء: ك. ر.2

﴾229﴿ صفحه 

و تفسري صحيح آيات مزبور را بايد از كتب تفسري، جستجو كرد و در اينجا . دليل حمكمى بر عدم صّحت اين تفسري مى باشد
بطور امجال، اشاره مى كنيم كه اين دسته از آيات شريفه، ناظر به نفى ختلف معلول از علت است نه نفى تعّدد علت و جانشني 

شدِن علت غريعادى نسبت به علت عادى، بلكه شايد بتوان گفت كه قدر متيّقن از مورد اين آيات، تأثري اسباب و علل غريعادى 
.است

درخواست معجزات و ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(در قرآن كرمي آمده است كه مردم مكرراً از پيامرب اسالم : شبهه سوم آنكه -3
 و اگر ارائه معجزات، راهى براى اثبات 1خوارق عادت مى كردند و آن حضرت از اجابت چنني درخواستهاىي خوددارى مى كرد

از اين راه، استفاده منى كرد؟) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(نبوت است چرا پيامرب اكرم 

پاسخ اينست كه اينگونه آيات، مربوط به درخواستهاىي است كه بعد از امتام حجت و اثبات نبوت آن حضرت از هر سه راه 
و از سر جلاج و عناد يا اغراض ديگرى غري از كشف حقيقت اجنام ) قرائن صدق، بشارات پيامربان پيشني، و ارائه معجزه(

. و حكمت اهلى، اقتضاء اجابت چنني درخواستهاىي را نداشت2مى گرفت

130

علت علل هستی
مثلا ما باد رو نمیبینیم ولی علت تکان خوردن درخت است.بنا براین دلیل نمیشود هرچیز.غیر.دیدنی وجود نداشته باشد یا نتواند علت باشد.



هدف از ارائه معجزات كه امرى استثنائى در نظام حاكم بر اين جهان است و گاهى بعنوان اجابت درخواست مردم : توضيح آنكه
اجنام مى گرفت شناساندن )) عليه السالم(مانند حضرت عيسى (و گاهى بطور ابتداىي )) عليه السالم(مانند ناقه حضرت صاحل (

و تسليم و انقياد جربى در برابر ايشان، و ) عليهم السالم(پيامربان خدا و امتام حجت بر مردم بود نه الزام بر پذيرفنت دعوت انبياء 
و چنان هدىف اقتضاء پاسخ مثبت به هر . نه فراهم كردن وسيله اى براى سرگرمى و بر هم زدن نظام اسباب و مسّببات عادى

درخواسىت را ندارد بلكه اجابت بعضى از آ'ا خالف حكمت و نقض غرض مى باشد مانند درخواستهاىي كه مربوط به كارهاىي بود  
حتت فشار) عليهم السالم(كه راه گزينش را مسدود مى ساخت و مردم را براى پذيرفنت دعوت انبياء 

.5آيه : ، سوره انبياء7آيه : ، سوره رعد20آيه : ، سوره يونس109، 37آيه : سوره انعام: ك. ر.1

، 4 و 3آيه : ، سوره شعراء2آيه : ، سوره قمر14آيه : ، سوره صافّات133آيه : ، سوره طه124، 35آيه : سوره انعام: ك. ر.2
.58آيه : ، سوره روم59آيه : ، سوره اسراء197

﴾230﴿ صفحه 

زيرا از سوىي، . قرار مى داد يا درخواستهاىي كه از سر عناد و جلاج و يا با انگيزه هاى ديگرى غري از حقيقت جوىي، اجنام مى گرفت
ارائه معجزات، به ابتذال كشيده مى شد و مردم بعنوان سرگرمى به متاشاِى آ'ا روى مى آورند، يا براى تأمني منافع شخصى، گرد 

پيامربان اجتماع مى كردند؛ و از سوى ديگر، باب امتحان و آزمايش و گزينش آزاد، مسدود مى شد و مردم از روى كراهت و حتت 
اما . را مى پذيرفتند و اين هر دو، برخالف حكمت و هدف از ارائه معجزات بود) عليهم السالم(تأثري عامل فشار، پريوى انبياء 

در غري اين موارد و در جاىي كه حكمت اهلى، اقتضاء مى كرد درخواستهاى ايشان را مى پذيرفتند چنانكه معجزات فراواىن از پيامرب 
نيز ظاهر گشت كه بسيارى از آ'ا با نقل با متواتر، ثابت شده است و در رأس آ'ا معجزه ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(اسالم 

.جاوداىن آن حضرت يعىن قرآن كرمي قرار دارد و توضيح آن خواهد آمد

معجزه از آن جهت كه منوط به اذن خاص اهلى است مى تواند نشانه اى بر وجود ارتباط خاصى بني : شبهه چهارم آنكه -4
كار خود را بدست او و از : خداى متعال و آورنده معجزه باشد به اين دليل كه آن اذن خاص را به او داده، و به تعبري ديگر

اما الزمه عقلِى اين نوع ارتباط، آن نيست كه ارتباط ديگرى هم بني خداى متعال و آورنده . جمراى اراده او حتقق خبشيده است
پس منى توان معجزه را دليلى عقلى بر صّحت اّدعاى نبوت مشرد و حداكثر . معجزه، بعنوان فرستادن و گرفنت وحى، برقرار باشد
.بايد آنرا نوعى دليل ظّىن و اقناعى حبساب آورد

پاسخ اين است كه كار خارق العاده هر چند خارق العاده اهلى باشد خودخبود داللىت بر وجود رابطه وحى ندارد و از اينروى 
منى توان كرامات اولياء خدا را دليلى بر پيامربى ايشان دانست وىل سخن درباره كسى است كه اّدعاى نبوت كرده و معجزه را بعنوان 

اگر فرضاً چنني كسى به دروغ، اّدعاى نبّوت مى كرد يعىن بزرگرتين و زشت ترين  . نشانه اى بر صدق اّدعاى خودش اجنام داده است
 هرگز صالحيت و شايستگى چنان ارتباطى را با خداى 1گناهاىن كه موجب بدترين مفاسد دنيا و آخرت مى شود را اجنام مى داد

متعال منى داشت و حكمت
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آيه : ، سوره كهف18آيه : ، سوره هود17آيه : ، سوره يونس37آيه : ، سوره اعراف144، 93، 21آيه : سوره انعام: ك. ر.1
.24آيه : ، سوره شورى68آيه : ، سوره عنكبوت15

﴾231﴿ صفحه 

1.اهلى اقتضاء منى كرد كه قدرت بر ارائه معجزه را به او بدهد تا موجبات گمراهى بندگان را فراهم آورد

عقل به روشىن درمى يابد كه كسى شايستگِى ارتباط خاص با خداى متعال و اعطاء قدرت بر اجنام معجزات را دارد  : حاصل آنكه
.كه به موالى خودش خيانت نكند و موجبات گمراهى و بدخبىت ابدِى او را فراهم نياورد

.بنابراين، آوردن معجزه، دليل عقلِى قاطعى بر صّحت ادعاى نبّوت خواهد بود

پرسش

مفاد اصل علّيت چيست؟ و الزمه آن كدام است؟ -1

چرا پذيرفنت اصل علّيت، منافاتى با پذيرفنت اعجاز ندارد؟ -2

چرا تفسري اعجاز، به آگاهى از علل ناشناخته، صحيح نيست؟ -3

آيا پذيرفنت اعجاز، منافاتى با تغيريناپذيرى سنتهاى اهلى دارد؟ چرا؟ -4

آيا انبياء ابتدائاً اقدام به آوردن معجزه مى كردند يا برحسب درخواست مردم اجنام مى دادند؟ -5

چرا پيامربان به هر درخواسىت براى معجزه، پاسخ مثبت منى دادند؟ -6

.توضيح دهيد كه معجزه، تنها يك دليل ظّىن اقناعى نيست بلكه برهاىن عقلى بر صدق اّدعاى نبّوت است -7

 .46-44آيات : سوره احلاقه: ك. ر.1

﴾232﴿ صفحه 

ويژگيهاى پيامبران
﴾233﴿ صفحه 
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درس بيست و نهم

ويژگيهاى پيامبران

ـ كثرت پيامبران

ـ تعداد پيامبران

نبّوت و رسالت: شامل

ـ پيامبران اولواالعزم

ـ چند نكته
﴾235﴿ صفحه 

كثرت پيامبران
تاكنون سه مسأله بنيادى از مسائل نبوت و راهنماشناسى را مورد حبث قرار دادمي و به نتيجه رسيدمي كه با توجه به نارساىي دانش 
بشرى براى دستياىب به مهه معلوماتى كه نقش اساسى را در سعادت دنيا و آخرت دارد مقتضاى حكمت اهلى اين است كه پيامرب 
يا پيامرباىن را برگزيند و حقايق مورد نياز را به ايشان تعليم دهد تا آ'ا را سامل و دست خنورده به ساير انسا'ا برسانند، و از سوى 

.آنان را براى ديگران بگونه اى معرىف كند كه حجت بر ايشان متام شود، و عمومى ترين راه آن، ارائه معجزات مى باشد: ديگر

وىل براهني مزبور، داللىت بر لزوم تعّدد انبياء و كتب و شرايع آمساىن نداشت، و اگر . اين مطالب را با براهني عقلى، اثبات كردمي
فرضاً شرايط زندگى بشر بگونه اى بود كه يك پيامرب مى توانست مهه نيازمنديهاى انسا'ا را تا پايان جهان، بيان كند بطورى كه هر 

.فردى و هر گروهى در طول تاريخ بتواند وظيفه خود را بوسيله پيامهاى مهان پيامرب بشناسند خالف مقتضاى اين براهني نبود

اوال عمر هر انساىن و از مجله پيامربان حمدود است و مقتضاى حكمت آفرينش، اين نبوده كه خنستني پيامرب تا : اما مى دانيم كه
.پايان جهان، زنده مباند و مهه انسا'ا را شخصاً راهنماىي كند

ثانياً شرايط و اوضاع و احوال زندگى انسا'ا در زما'ا و مكا'اى خمتلف يكسان نيست و اين اختالف و تغيري شرايط و بويژه، 
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پيچيده شدِن تدرجيِى روابط اجتماعى مى تواند در كيفيت

﴾236﴿ صفحه 

و كمّيت احكام و قوانني و مقّررات اجتماعى، مؤثر باشد و در پاره اى از موارد، تشريع قوانني جديدى را مى طلبد و اگر اين قوانني 
بوسيله پيامربى كه هزاران سال قبل، مبعوث شده بيان مى شد كار لغو و بيهوده اى مى بود چنانكه حفظ و تطبيق آ'ا بر موارد 

.خاص، كار بسيار سخت و دشوارى مى باشد

به گونه اى نبوده كه يك پيامرب بتواند پيامهاى ) عليهم السالم(ثالثاً در بسياى از زما'اى گذشته امكانات تبليغ و نشر دعوت انبياء 
.خود را به مهه جهانيان ابالغ منايد

رابعاً تعاليم يك پيامرب در ميان مهان مردمى كه آ'ا را دريافت مى داشتند به مرور زمان و حتت تأثري عوامل خمتلفى دستخوش حتريف
 و تفسريهاىي نادرست قرار مى گرفت و پس از چندى تبديل به يك آيني احنراىف مى شد، چنانكه آيني توحيدِى عيسى بن مرمي 1
.پس از چندى تبديل به آيني تثليث و سه گانگى گرديد) عليهما السالم(

و اختالف شرايع آمساىن در پاره اى از احكام عبادى يا قوانني ) عليهم السالم(با توجه به اين نكات، حكمت تعّدد انبياء 
 با اينكه مهه آ'ا عالوه بر يكساىن در اصول عقايد و مباىن اخالقى، در كّليات احكام فردى و 2اجتماعى، روشن مى شود

مثالً مناز در مهه اديان آمساىن، وجود داشته هر چند كيفّيت اداء يا قبله مناِز امتها متفاوت بوده . 3اجتماعى نيز مهاهنگى داشته اند
.است، يا زكوة و انفاق در مهه شرايع بوده گرچه مقدار يا موارد آن يكسان نبوده است

Zرحال، اميان به مهه پيامربان و فرق نگذاشنت بني آ'ا از نظر تصديق نبوت و نيز پذيرفنت مهه پيامها و معارىف كه بر آنان نازل شده 
 و تكذيب هيچيك از پيامرب، مبنزله تكذيب مهه ايشان، و انكار يك حكم اهلى، 4و عدم تبعيض بني آ'ا، بر هر انساىن الزم است

البته وظيفه عملِى هر امىت و در زماىن، پريوى از دستورالعملهاى پيامِرب مهان امت و مهان زمان . 5مبثابه انكار مهه احكام خداست
.مى باشد

نكته اى را كه بايد در اينجا خاطر نشان كنيم اين است كه هر چند عقل انسان مى تواند با

تأليف عالمه شيخ حممدجواد بالغى جنفى، » اهلدى اىل دين املصطفى«براى آگاهى از منونه هاىي از اين حتريفات، به كتاب . 1
.مراجعه كنيد

.67آيه : ، سوره حج48آيه : مائده: ك. ر. 2

.20، 19آيه : ، سوره آل عمران285، 137، 131آيه : سوره بقره: ك. ر. 3

.85، 84آيه : ، سوره آل عمران152، 136آيه : ، سوره نساء13آيه : سوره شورى: ك. ر. 4

.85آيه : ، سوره بقره150آيه : سوره نساء: ك. ر. 5
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﴾237﴿ صفحه 

توجه به نكات ياد شده، حكمت تعّدد انبياء و كتب آمساىن و تفاوت شرايع اهلى را درك مى كند اما منى تواند فرمول دقيقى براى 
تعداد پيامربان و شرايع آمساىن بدست بياورد به گونه اى كه بتواند قضاوت كند كه در چه زمان و در چه مكاىن مى بايست پيامرب 

مهني اندازه مى توان فهميد كه هر گاه شرايط زندگى بشر به گونه اى باشد كه . ديگرى مبعوث شود يا شريعت جديدى نازل گردد
دعوت پيامرب به مهه جهانيان برسد و پيامهاى او براى آيندگان، حمفوظ و مصون مباند و دگرگوىن شرايط اجتماعى، مستلزم 

.تشريعات اساسِى جديد و تغيري احكام و قوانني موجود نباشد ارساِل پيامرب ديگرى ضرورت خنواهد داشت

تعداد پيامبران
چنانكه اشاره شد عقل ما، راهى براى تعيني تعداد پيامربان و كتب آمساىن ندارد و اثبات اينگونه مطالب، جز از راه دليل نقلى، 

، اما مشاره امتها و 1در قرآن كرمي هم با اينكه تأكيد شده بر اينكه خداى متعال براى هر امىت پيامربى مبعوث فرموده. ميسر نيست
ذكر شده و به داستان چند نفر ديگر ) عليهم السالم(پيامربان ايشان مشخص نگرديده و تنها نام بيست و چند نفر از انبياء اهلى 

) سالم اهللا عليهم امجعني(وىل در چند روايت منقول از اهل بيت عصمت و طهارت . 2بدون ذكر نام ايشان نيز اشاره شده است
عليه ( كه خداى متعال يكصد و بيست و چهار هزار پيامرب، مبعوث فرموده، و سلسله انبياء با حضرت آدم ابوالبشر 3آمده است

.پايان يافته است) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(آغاز، و با حضرت حممد بن عبداهللا ) السالم

و » ُمنِذر«و » نذير«كه نشانه اين منصب خاص اهلى است داراى صفات ديگرى از قبيل » نىب«پيامربان خدا عالوه بر عنوان 
را هم » رسالت«بشمار مى رفته اند و مشارى از ايشان، منصب » ُخمَلصني«و » صاحلني« بوده اند و نيز از 4»ُمَبشِّر«و » بشري«

.5داشته اند و در بعضى از روايات، عده رسوالن اهلى سيصد و سيزده نفر، تعيني شده است

.36آيه : ، سوره حنل24آيه : سوره فاطر: ك. ر.1

.256 و 246آيه : سوره بقره: ك. ر. 2

.42، ص 32، ص 30، ص 28، ص 11ج ): طبع جديد(رساله اعتقادات صدوق، و حباراالنوار : ك. ر. 3

.165آيه : ، سوره نساء213: سوره بقره: ك. ر. 4

.32، ص 11حباراالنوار، ج : ك. ر. 5

﴾238﴿ صفحه 

.مى پردازمي» رسول«و » نىب«به مهني مناسبت، در اينجا به توضيحى پريامون مفهوم نبّوت و رسالت و فرق بني 
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نبوت و رسالت
» نبو«و اگر از ماّده » صاحب خرب مهم«باشد به معناى » نبأ«اگر از ماّده » نىب«، و واژه »پيام آور«به معناى » رسول«واژه 

.است» داراى مقام واال و برجسته«باشد به معناى 

نىب يعىن كسى كه از طرف خداى متعال به او وحى : بعضى گمان كرده اند كه مفهوم نىب، اعم از مفهوم رسول است به اين بيان
شده باشد خواه مأمور به ابالغ به ديگران هم باشد و خواه نباشد، وىل رسول يعىن كسى كه مأموريت ابالغ وحى را هم داشته 

.باشد

 در صورتى كه 1آمده است» رسول«بعد از صفت » نىب«اما اين ادعا، صحيح نيست، زيرا در بعضى از آيات قرآن كرمي، صفت 
افزون بر اين، دليلى بر اختصاص . ذكر شود) رسول(قبل از صفت خاص ) نىب(طبق بيان مزبور، بايد صفىت كه مفهوماً عام باشد 

.مأموريت ابالغ وحى، به رسوالن ندارمي

در پاره اى از روايات آمده است كه مقتضاى مقام نبوت اين است كه فرشته وحى را در حال خواب ببيند و در حال بيدارى، فقط 
.2صداى او را بشنود در حاىل كه صاحب مقام رسالت، فرشته وحى را در حال بيدارى هم مى بيند

از نظر مصداق » نىب«و Zرحال، آنچه را مى توان پذيرفت اين است كه . اما اين فرق را هم به حساب مفهوم لفظ منى توان گذاشت
يعىن مهه پيامربان، داراى مقام نبوت بوده اند وىل مقام رسالت اختصاص به گروهى از . اعم از رسول است) و نه از نظر مفهوم(

و طبعاً مقام ايشان باالتر از . ايشان داشته است و به حسب روايىت كه قبال اشاره شد تعداد رسوالن، سيصد و سيزده نفر مى باشد
 و بعضى از ايشان به مقام 3مقام ساير انبياء خواهد بود، چنانكه خود رسوالن هم از نظر مقام و فضيلت، يكسان نبوده اند

.4نيز مفتخر گرديده اند» امامت«

.54 و آيه 51آيه : سوره مرمي: ك. ر. 1

.176، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 2

.55آيه : ، سوره اسراء253آيه : سوره بقره: ك. ر. 3

.24آيه : ، سوره سجده73آيه : ، سوره انبياء124آيه : سوره بقره: ك. ر. 4

﴾239﴿ صفحه 

پيامبران اولوالعزم
و به حسب .  وىل ويژگيهاى آنان مشخص نشده است1معرىف شده اند» اولوالعزم«در قرآن كرمي، گروهى از پيامربان خدا بعنوان 
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حضرت نوح، : بدست مى آيد پيامربان اولوالعزم پنج نفر بوده اند به اين ترتيب) عليهم الصلوة و السالم(آنچه از روايات اهل بيت 
و ويژگى ايشان عالوه بر . 2)عليهم الصالة و السالم(حضرت ابراهيم، حضرت موسى، حضرت عيسى و حضرت حممد بن عبداهللا 

صرب و استقامت ممتاز كه در قرآن كرمي نيز به آن، اشاره شده اين بوده كه هر كدام از ايشان كتاب و شريعت مستقلى داشته اند و 
پيامربان معاصر يا متأخر، از شريعت آنان تبعّيت مى كرده اند تا هنگامى كه يكى ديگر از پيامربان اولوالعزم، مبعوث به رسالت 

.مى شد و كتاب و شريعت جديدى مى آورد

) عليهما السالم(ضمناً روشن شد كه اجتماع دو پيامرب در زمان واحد، ممكن است چنانكه حضرت لوط، معاصر حضرت ابراهيم 
) عليهما السالم(به پيامربى رسيد و حضرت حيىي در زمان حضرت عيسى ) عليهما السالم(بود و حضرت هارون با حضرت موسى 

.مى زيست

چند نكته
:در پايان اين درس به چند نكته پريامون مسأله نبوت فهرست وار اشاره مى كنيم

بنابراين، اگر كسى ادعاى نبوت كرد . 3پيامربان خدا يكديگر را تصديق مى كرده اند و به آمدن پيامربى بشارت مى داده اند -الف
.و پيامربان پيشني يا معاصر را تكذيب منود دروغگو خواهد بود

 و تنها4پيامربان خدا اجر و مزدى بر اجنام وظايف پيامربى، از مردم منى خواستند -ب

.35آيه : سوره احقاف: ك. ر. 1

.113ص : ، و معلم النبوة34-33، ص 11حباراالنوار، ج : ك. ر. 2

.81سوره آل عمران، آيه : ك. ر. 3

: ، سوره هود72آيه : ، سوره يونس46آيه : ، سوره قلم40آيه : ، سوره طور21آيه : ، سوره يس90آيه : سوره انعام: ك. ر. 4
.104آيه : ، سوره يوسف180، 164، 145، 127، 109آيه : ، سوره شعراء57آيه : ، سوره فرقان51، 29آيه 

﴾240﴿ صفحه 

 تا تأكيدى بر 1موّدت اهل بيتش را بعنوان اجر رسالت، به امت خويش توصيه فرمود) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(پيامرب اسالم 
.2پريوى از آنان باشد و در حقيقت، نفع آن به خود امت، باز مى گردد

بعضى از پيامربان خدا مناصب اهلى ديگرى مانند قضاوت و حكومت داشته اند كه در ميان پيامربان پيشني مى توان بعنوان  -ج
از سوره نساء، كه اطاعت هر رسوىل را بطور ) 64(و از آيه . ياد كرد) عليهما السالم(منونه از حضرت داود و حضرت سليمان 
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.مطلق، واجب فرموده است مى توان استفاده كرد كه مهه رسوالن داراى چنني مقامهاىي بوده اند

جنيان كه نوعى از خملوقات خمتار و مكلف هستند و در حال عادى، مورد رؤيت انسا'ا قرار منى گريند از دعوت بعضى از  -د
عليه (انبياء اهلى آگاه مى شده اند و افراد صاحل و پرهيزگارشان به آنان اميان مى آوردند و در ميان ايشان پريوان حضرت موسى 

 چنانكه برخى ديگر به تبعيت از ابليس، به پيامربان 3وجود دارند؛) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(و پريوان حضرت حممد ) السالم
.4خدا كفر ورزيده اند

.23سوره شورى، آيه : ك. ر. 1

.47آيه : سوره سبأ: ك. ر. 2

.32-29: سوره احقاف: ك. ر. 3

.14-1آيه : سوره جن: ك. ر. 4

﴾241﴿ صفحه 

پرسش

.حكمتهاى تعّدد انبياء را بيان كنيد -1

وظيفه مردم نسبت به دعوت مهه انبياء و دستورات ايشان چيست؟ -2

در چه صورتى فرستادن پيامرب جديد، ضرورتى خنواهد داشت؟ -3

.تعداد انبياء و ُرُسل را بيان كنيد -4

فرق بني نىب و رسول چيست؟ و چه نسبىت از نظر مفهوم و از نظر مصداق بني آ'ا وجود دارد؟ -5

پيامربان چه برتريهاىي از نظر مناصب اهلى بر يكديگر داشته اند؟ -6

پيامربان اولوالعزم چه كساىن هستند؟ و ويژگيهاى ايشان كدام است؟ -7

آيا تعّدد پيامرب در زمان واحد، ممكن است؟ در صورت امكان، چه منونه هاىي را مى توانيد ذكر كنيد؟ -8

چه اوصاف ديگرى از انبياء اهلى مى شناسيد؟ -9

رفتار جنيان از نظر اميان و كفر به انبياء چگونه بوده است؟ -10
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مردم و پيامبران
﴾243﴿ صفحه 

درس سى ام

مردم و پيامبران

ـ مقدمه

ـ واكنش مردم در برابر پيامبران

علل و انگيزه هاى مخالفت با انبياء: شامل

ـ شيوه هاى برخورد با انبياء

ـ برخى از سنت هاى الهى در تدبير جوامع
﴾245﴿ صفحه 

مقّدمه
قرآن كرمي هنگامى كه از پيامربان پيشني ياد مى كند و گوشه هاىي از زندگى درخشان و پربركت ايشان را شرح مى دهد و زنگار 
حتريفات عمدى و غريعمدى را از صفحات نوراىن تاريخ ايشان مى زدايد اهتمام فراواىن به بيان واكنش هاى امتها در برابر انبياء 

از يك سوى، به بيان موضع گرييهاى مردم در برابر پيامربان خدا و علل و عوامل خمالفتهاى ايشان : مبذول مى دارد) عليهم السالم(
مى پردازد؛ و از سوى ديگر به روشهاى هدايت و تربيت انبياء و مبارزه آنان بر ضّد عوامل كفر و شرك و احنراف، اشاره مى كند و 

نيز سنتهاى اهلى را در تدبري جوامع، به ويژه از نظر ارتباط متقابل مردم با انبياء يادآور مى شود كه حاوى نكاتى بس آموزنده و 
.روشنگر است
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اين مباحث هر چند ارتباط مستقيم با مسائل اعتقادى و كالمى ندارد وىل هم به جهت خصلت روشنگرانه اى كه پريامون مسائل 
نبوت دارد و بسيارى از اZامها را در اين زمينه مى زدايد و هم از نظر امهيىت كه در آموزندگى و سازندگى انسا'ا و پند و عربت  

از اينروى، در اين درس به مهمرتين آ'ا اشاره . گرفنت از حوادث مهم تارخيى دارد از امهيت فوق العاده اى برخوردار مى باشد
.مى كنيم

﴾246﴿ صفحه 

واكنش مردم در برابر پيامبران
 و اطاعت از دستورات او، بيزارى از بتها و معبودهاى 1هنگامى كه پيامربان اهلى بپا مى خاستند و مردم را به پرستش خداى يگانه

باطل و پرهيز از شياطني و طاغو@ا و ترك ظلم و افساد و گناهان و كارهاى زشت، دعوت مى كردند عموماً با انكار و خمالفت 
 و مغرور به مال و مكنت يا علم و 3 و خمصوصاً فرمانروايان و ثرومتندان جامعه كه سرمست عيش و نوش2مردم مواجه مى شدند

 بودند، سرسختانه كمر مبارزه با ايشان را مى بستند و بسيارى از قشرهاى ديگر را به دنبال خودشان مى كشاندند 4دانش خودشان
 و كمرت 6و تدرجياً گروه اندكى كه غالباً از حمرومان جامعه بودند به انبياء اهلى اميان مى آوردند. 5و از پريوى راه حق بازمى داشتند

اتفاق مى افتاد كه جامعه اى بر پايه عقايد صحيح و موازين عدل و قسط و مطيع فرمان خدا و پيامربان، تشكيل گردد آنچنانكه ىف 
هر چند خبشهاىي از تعاليم انبياء تدرجياً در فرهنگ جوامع، نفوذ مى كرد . تشكيل شد) عليه السالم(املثل در زمان حضرت سليمان 

و از جامعه اى به جامعه ديگر، انتقال مى يافت و مورد اقتباس، قرار مى گرفت و احياناً بعنوان ابتكارات سردمداران كفر، ارائه 
مى شد چنانكه بسيارى از نظامهاى حقوقى جهان، از شرايع آمساىن اقتباس كرده اند و بدون ذكر منبع و مآخذ، و بنام افكار و آراء 

.خودشان عرضه داشته و مى دارند

علل و انگيزه هاى مخالفت با انبياء
 علل و انگيزه هاى 7»ميل به ىب بند و بارى و پريوى از هواهاى نفساىن«عالوه بر انگيزه كلى ) عليهم السالم(خمالفت با انبياء 

بود كه بيشرت در ميان اشراف و خنبگان و ) استكبار(از مجله خودخواهى و غرور و خود برتربيىن . ديگرى نيز داشته است
.8ثرومتندان، بروز مى كرد

.21آيه :  و سوره احقاف14آيه : ، سوره فّصلت25آيه : ، سوره انبياء36آيه : سوره حنل: ك. ر. 1

.44آيه : ، سوره مؤمنون9آيه : سوره ابراهيم: ك. ر. 2

.34آيه : سوره سبأ: ك. ر. 3

.49آيه : ، سوره زمر78آيه : ، سوره قصص83آيه : سوره غافر: ك. ر. 4
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.33-31آيه : ، سوره سبأ67آيه : سوره احزاب: ك. ر. 5

.31-27، و آيات 40آيه : سوره هود: ك. ر. 6

.70آيه : سوره مائده: ك. ر. 7

.76آيه : ، سوره اعراف56آيه : سوره غافر: ك. ر. 8

﴾247﴿ صفحه 

.1ديگرى تعصبات و پايبندى به سنتهاى پيشينيان و نياكان و ارزشهاى غلطى بود كه در ميان جوامع خمتلف، رواج داشت

، و از سوى 2مهچنني حفظ منابع اقتصادى و موقعيتهاى اجتماعى، انگيزه نريومندى براى ثرومتندان و حكمرانان و دانشمندان بود
ديگر، جهل و ناآگاهى توده هاى مردم، عامل بزرگى براى فريب خوردن از سردمداران كفر، و پريوى از بزرگان و اكثريت جامعه 
بود و موجب اين مى شد كه به اوهام و پندارهاى خودشان دل، خوش كنند و از اميان به آييىن كه جز افراد معدودى آنرا نپذيرفته 

بودند سرباز زنند آن هم افرادى كه غالباً از موقعيت اجتماعى چشمگريى Zره مند نبودند و از طرف بزرگان قوم و اكثريت جامعه، 
.3ضمناً فشار قشر حاكم و زورگويان را نبايد از نظر دور داشت. طرد مى شدند

شيوه هاى برخورد با انبياء
:خمالفان انبياء براى جلوگريى از پيشرفت كار ايشان با شيوه هاى گوناگون به مبارزه مى پرداختند

 خنست گروهى مى كوشيدند كه شخصيت پيام آوران اهلى را بوسيله حتقري و استهزاء و توهني و مسخره  تحقير و استهزاء -الف
. تا توده هاى مردم نسبت به ايشان ىب اعتناء شوند4كردن بكوبند

» سفيه« سپس دست به دروغ و افرتاء مى زدند و نسبتهاى ناروا به ايشان مى دادند و از مجله آنان را افتراء و نسبتهاى ناروا -ب
6 و هنگامى كه معجزه اى را اظهار مى كردند @مت سحر و افسون به ايشان مى زدند5مى خواندند» جمنون«و 

، 53آيه : ، سوره انبياء78آيه : ، سوره يونس28آيه : ، سوره اعراف104آيه : ، سوره مائده170آيه : سوره بقره: ك. ر. 1
.23-22آيه : ، سوره زخرف21آيه : ، سوره لقمان21آيه : ، سوره لقمان74آيه : سوره شعراء

.34آيه : ، سوره توبه79-76آيه : ، سوره قصص86-84آيه : سوره هود: ك. ر. 2

.111آيه : ، سوره شعراء27آيه : ، سوره هود47آيه : ، سوره فاطر21آيه : سوره ابراهيم: ك. ر. 3

.32-29آيه : ، سوره ُمطّففني7آيه : ، سوره زخرف30آيه : ، سوره يس11آيه : سوره حجر: ك. ر. 4

141



.25آيه : ، سوره مؤمنون13آيه : ، سوره بقره66آيه : سوره اعراف: ك. ر. 5

.2آيه : ، سوره قمر3آيه : ، سوهر انبياء53، 52، 39آيه : سوره الذاريات: ك. ر. 6

﴾248﴿ صفحه 

.1و افسانه ها مى ناميدند

جدال «هنگامى كه فرستادگان خدا با لسان حكمت و استدالل برهاىن سخن مى گفتند يا با شيوه مجادله و مغالطه  -ج
به حبث و گفتگو مى پرداختند يا مردم را موعظه و نصيحت مى كردند و نسبت به پيامدهاى كفر و شرك و طغيان، » احسن

هشدار مى دادند و نتايج سودمند و خوش فرجام خداپرسىت را بازگو مى منودند و مژده سعادت دنيا و آخرت به مؤمنان و صاحلان 
مى دادند و در چنني موقعى سردمداران كفر مردم را از گوش دادن به سخنان ايشان منع مى كردند و سپس با منطقى ضعيف و 

باز ) عليهم السالم( و از پريوى انبياء 2ابلهانه به ايشان پاسخ مى دادند و مى كوشيدند توده هاى مردم را با سخنان آراسته بفريبند
 و مال و ثروت و پيشرفتهاى مادى خودشان را به رخ آنان 3دارند و غالباً به روش و منش پيشينيان و نياكان، استناد مى كردند

و Zانه هاىي . 4مى كشيدند و ضعف و عقب ماندگيهاى مادى پريوان انبياء را دليل نادرسىت، عقايد و رفتارشان قلمداد مى كردند
را دستاويز خودشان قرار مى دادند از اين قبيل كه چرا خدا رسوالن و سفريان خود را از ميان فرشتگان، انتخاب نكرده است؟ يا 

 و  5چرا فرشته اى را به مهراه آنان نفرستاده است؟ يا چرا ايشان را از مزاياى ماىل و اقتصادى چشمگريى Zره مند نساخته است؟
ما در صورتى اميان مى آورمي كه به خودمان وحى شود يا خدا را ببينيم و : گهگاه جلاجت را بدان جا مى رساندند كه مى گفتند

6!سخنانش را بىواسطه بشنومي

 شيوه ديگرى كه در قرآن كرمي از بسيارى از امتها نقل شده اين است كه پيامربان خدا و پريوانشان را @ديد به تهديد و تطميع -د
انواع شكنجه و اخراج از شهر و وطن و سنگسار

، سوره 68آيه : ، سوره منل5آيه : ، سوره فرقان83آيه : ، سوره مؤمنون24آيه : ، سوره انفال25آيه : سوره انعام: ك. ر. 1
.13آيه : ، سوره ُمطّففني15آيه : ، سوره قلم17آيه : احقاف

آيه : ، سوره اعراف35، 5آيه : ، سوره غافر121، 112آيه : ، سوره انعام26آيه : ، سوره فصلت7آيه : سوره نوح: ك. ر. 2
.56آيه : ، سوره كهف71، 70

، 78آيه : ، سوره يونس53آيه : ، سوره انبياء28آيه : ، سوره اعراف104آيه : ، سوره مائده170آيه : سوره بقره: ك. ر. 3
.21آيه : سوره لقمان

: ، سوره مزمل12آيه : ، سوره مدثّر77آيه : ، سوره مرمي14آيه : ، سوره قلم35آيه : ، سوره سباء88آيه : سوره يونس: ك. ر. 4
.11آيه : ، سوره احقاف11آيه 

.8-4آيات : ، سوره فرقان95-90آيات : ، سوره اسراء9-7آيات : سوره انعام: ك. ر. 5

142



.153آيه : ، سوره نساء124آيه : ، سوره انعام118آيه : سوره بقره: ك. ر. 6

﴾249﴿ صفحه 

و از سوى ديگر ابزار تطميع را بكار مى گرفتند و خمصوصاً با صرف اموال هنگفىت مردم را از پريوى . 1كردن و كشنت مى كردند
.2انبياء باز مى داشتند

 و جّديت و پاميردى پريوان 3)عليهم السالم( و سراجنام با ديدن صرب و استقامت و صالبت و متانت انبياء ه خشونت و قتل
راستينشان، و با نوميدى از تأثري تبليغات سوء و حربه هاىي كه بكار مى گرفتند اقدام به عملى كردن @ديداتشان مى كردند و دست 

 و جامعه انساىن را از بزرگرتين نعمتها و 4به اعمال خشونت آميز مى زدند چنانكه بسيارى از پيامربان خدا را به قتل رساندند
.مواهب اهلى و شايسته ترين مصلحان و رهربان اجتماعى، حمروم ساختند

برخى از سنتهاى الهى در تدبير جامعه
اين بود كه مردم به شناختهاى الزم براى حتصيل سعادت دنيا و آخرتشان ) عليهم السالم(هر چند هدف اصلى از بعثت انياء 

اما خداى . 5حجت بر ايشان متام گردد: دست يابند و نارساىي عقل و جتاربشان بوسيله وحى، جربان شود و به ديگر سخن
متعال از فرط رمحت خودش هنگام ظهور پيامربان، با تدابريات حكيمانه اش زمينه هاى رواىن خاصى براى پذيرفنت دعوت ايشان 

و چون بزرگرتين عامل كفر و روگرداىن از خدا و پيامربان، احساس ىب . فراهم مى كرد تا كمكى براى حركت تكاملى مردم باشد
، و غفلت از نيازمنديهاى فراگري و مهه جانبه خلق بود پروردگار حكيم، شرايطى فراهم مى كرد كه مردم، توجه به نيازمندى 6نيازى

خودشان پيدا كنند و از مركب غفلت و غرور و خنوت، فرود آيند و از اينروى، سختيها و گرفتاريهاىي پيش مى آورد خواه ناخواه به 
.7ناتواىن خودشان پى بربند و رو بسوى خدا آورند

اما اين عامل هم تأثري كلى و مهگاىن نداشت و بسيارى از مردم، به ويژه كساىن كه از امكانات ماّدى بيشرتى برخوردار بودند و 
ساليان درازى با ظلم و ستم بر ديگران، وسايل عيش

.26آيه : ، سوره غافر18آيه : ، سوره يس46آيه : ، سوره مرمي91آيه : ، سوره هود13آيه : سوره ابراهيم: ك. ر. 1

.36آيه : انفال: ك. ر. 2

.12آيه : سوره ابراهيم: ك. ر. 3

آيه :، سوره نساء70آيه : ، سوره مائده181، 112، 21آيات :، سوره آل عمران91، 87، 61آيات : سوره بقره: ك. ر. 4
155.
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.134آيه : ، سوره طه65آيه : سوره نساء: ك. ر. 5

.6آيه : سوره علق: ك. ر. 6

.94: ، سوره اعراف42آيه : سوره انعام: ك. ر. 7

﴾250﴿ صفحه 

. 1و نوش زيادى براى خودشان فراهم كرده بودند و به تعبري قرآن كرمي دهلاى ايشان سخت مهانند سنگ شده بود، خبود منى آمدند
چنانكه مواعظ و اندرزها و هشدارهاى پيامربان هم . و مهچنان در خواب غفلت، فرو مى ماندند و به راه باطلشان ادامه مى دادند

و هنگامى كه خداى متعال بالها و گرفتاريها را رفع مى فرمود و بار ديگر نعمتهاى خود را بر مردم، . تأثريى در ايشان منى خبشيد
اين گونه دگرگونيها و نوسانات و جاجبا شدن سخىت و آسايش و غم و شادى، الزمه زندگى است و : ارزاىن مى داشت مى گفتند

و جمدداً به ستمگرى و اندوخنت ثروت و توسعه نريوها مى پرداختند غافل از اينكه مهني افزايش . 2براى پيشينيان هم رخ داده است
.3امكانات، دامى است اهلى براى شقاوت دنيا و آخرت ايشان

Zرحال، در صورتى كه پريوان انبياء از نظر مشا و توان حبدى مى رسيدند كه بتوانند جامعه مستقلى تشكيل دهند و از خودشان دفاع  
و به دست ايشان عذاب اهلى بر سر كافران و ستمگران فرود . 4كنند و با دمشنان خدا به مبارزه برخيزند مأمور به جهاد مى شدند

 و در غري اين صورت، مؤمنان به دستور پيامربان، از كافران كناره مى گرفتند و سپس عذاب اهلى از جمارى ديگرى بر 5مى آمد
.7و اين است سنت تغيريناپذير اهلى در تدبري جوامع بشرى. 6جامعه اى كه اميد خري و بازگشىت درباره آن منى رفت نازل مى شد

پرسش

چگونه بود؟) عليهم السالم(واكنش مردم در برابر دعوت انبياء  -1

.علل و انگيزه هاى خمالفت با پيامربان را شرح دهيد -2

خمالفني انبياء چه شيوه هاىي را بكار مى گرفتند؟ -3

.سنتهاى اهلى را در ارتباط با بعثت پيامربان و واكنش مردم در برابر ايشان بيان كنيد -4

.76آيه : ، سوره مؤمنون43آيه : سوره انعام: ك. ر. 1

.95، 183آيه : سوره اعراف: ك. ر. 2

.56، 54آيه : ، سوره مؤمنون85، 55آيه : ، سوره توبه178آيه : ، سوره آل عمران182، 183آيه : سوره اعراف: ك. ر. 3
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.146آيه : سوره آل عمران: ك. ر. 4

.146آيه : سوره آل عمران: ك. ر. 5

.، و بسيارى از موارد ديگر41آيه : سوره عنكبوت: ك. ر. 6

.77آيه : ، سوره اسراء85آيه : ، سوره غافر43آيه : سوره فاطر: ك. ر. 7

پيامبر اسالم

﴾251﴿ صفحه 

درس سى و يكم

پيامبر اسالم

مقدمه: شامل

ـ اثبات رسالت پيامبر اسالم
﴾253﴿ صفحه 

مقّدمه
دهها هزار پيامرب اهلى در مقاطع خمتلف تارخيى و در نقاط گوناگون زمني، مبعوث شدند و نقش ممتاز خود را در هدايت و تربيت 

و هركدام، گروهى را براساس عقايد صحيح و ارزشهاى واال، . انسا'ا ايفاء كردند و آثار درخشاىن در جامعه بشرى جباى 'ادند
و بعضى از ايشان موفق شدند كه جامعه اى توحيدى و عادالنه نيز . تربيت كردند و تأثريات غريمستقيمى نيز بر ديگران خبشيدند

.بوجود آورند و رهربى آنرا بعهده بگريند
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از طرف خداى ) عليهم الصالة و السالم(در ميان ايشان، حضرت نوح و حضرت ابراهيم و حضرت موسى و حضرت عيسى 
متعال، كتاZاىي مشتمل بر احكام و مقررات فردى و اجتماعى و وظايف اخالقى و قانوىن متناسب با شرايط زمان، در دسرتس 

وىل اين كتاZا يا به مرور زمان بكلى حمو شد و از ميان رفت، و يا دستخوش حتريفهاى لفظى و معنوى قرار  . بشر قرار دادند
مورد حتريفهاى ) عليه السالم(چنانكه تورات موسى . گرفت، و در نتيجه، آيينها و شريعتهاى آمساىن بصورت مسخ شده اى در آمد

باقى مناند بلكه از دست نويسهاى افرادى كه از پريوان آن حضرت ) عليه السالم(فراواىن واقع شد و چيزى به نام اجنيل عيسى 
.مشرده مى شدند جمموعه هاىي @يه شد و به نام كتاب مقدس، قلمداد گرديد

بيفكند خواهد دانست كه هيچكدام از آ'ا كتاىب كه بر موسى يا ) تورات و اجنيل فعلى(هر شخص ىب غرضى كه نظرى بر عهدين 
بصورت انساىن ترسيم مى كند  ) العياذبالّله(اما تورات، عالوه بر اينكه خداى متعال را . نازل شده نيست) عليهما السالم(عيسى 

كه نسبت به بسيارى

﴾254﴿ صفحه 

كشىت مى گريد و ) حضرت يعقوب(و با يكى از بندگانش . 2 و بارها از كار خودش پشيمان مى شود1از امور، آگاهى ندارد
و عالوه . 3منى تواند بر او غالب شود و سراجنام التماس مى كند كه از او دست بردارد تا مردم، خدايشان را در چنني حاىل نبينند

 و 4)عليه السالم(نسبت زناى حمصنه به حضرت داود ) العياذبالّله(بر اينكه نسبتهاى نارواىي به پيامربان اهلى مى دهد چنانكه 
عليه (عالوه بر مهه اينها جريان مرگ حضرت موسى . 5مى دهد) عليه السالم(نسبت شرب مخر و زناى با حمارم به حضرت لوط 

.6يعىن آورنده كتاب تورات را نيز شرح مى دهد كه چگونه و در كجا از دنيا رفت) السالم

!نيست؟) عليه السالم(آيا تنها مهني نكته، كاىف نيست كه ما بفهميم اين كتاب، از حضرت موسى 

نازل شده در دست ) عليه السالم(و اما وضع اجنيل، از تورات هم رسواتر است زيرا اوال چيزى به نام كتاىب كه بر حضرت عيسى 
نازل كرده ) عليه السالم(نيست و خود مسيحيان هم چنني ادعاىي ندارند كه اجنيل فعلى، كتاىب است كه خدا بر حضرت عيسى 

.است، بلكه حمتواى آن، گزارشاتى است منسوب به چند تن از پريوان آن حضرت

.7و عالوه بر جتويز شرب مخر، ساخنت آنرا بعنوان معجزه عيسى قلمداد مى كند

.در يك مجله، وحيهاى نازل شده بر اين دو پيامرب بزرگوار، حتريف شده و منى تواند نقش خود را در هدايت مردم، ايفاء كند

.8و اما اينكه چرا و چگونه اين حتريفها و دستربدها اجنام گرفته، داستا'اى مفّصلى دارد كه در اينجا جمال بيان آ'ا نيست

در حاىل كه سراسر جهان را تريگيهاى جهل و ظلم، فرا گرفته بود و ) عليه السالم(بارى، در ششمني سده بعد از ميالد مسيح 
مشعلهاى هدايت اهلى در مهه سرزمينها به خاموشى

.12-8تورات، سفر پيدايش، باب سوم، مشاره : ك. ر. 1
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.6تورات، سفر پيدايش، باب ششم، مشاره : ك. ر. 2

.32-24، مشاره 32تورات، سفر پيدايش، باب : ك. ر. 3

.11عهد قدمي، كتاب دوم مسوئيل، باب : ك. ر. 4

.38-30، مشاره 19تورات، سفر پيدايش، باب : ك. ر. 5

.34تورات، سفر تثنيه، باب : ك. ر. 6

.اجنيل يوحّنا، باب دوم: ك. ر. 7

.اظهار احلق، نوشته رمحة اهللا هندى، اهلدى اىل دين املصطفى، از عالمه بالغى، راه سعادت از عالمه شعراىن: ك. ر. 8

﴾255﴿ صفحه 

گراييده بود خداى متعال آخرين و برترين پيامربان خود را در تاريكرتين و منحط ترين جوامع آنروز، برانگيخت تا مشعل پر فروغ 
و كتاب اهلى جاويدان و مصون از حتريف و نسخ را در دسرتس بشر قرار دهد، و . وحى را فرا راه مهه انسا'ا و براى مهيشه برافروزد

معارف حقيقى و حكمتهاى آمساىن و احكام و قوانني اهلى را به مردم بياموزد، و مهه انسا'ا را بسوى سعادت دنيا و آخرت، 
.1رهربى كند

صّلى الّله عليه و آله (در خبشى از سخنانش در وصف اوضاع و احوال جهان، هنگام ظهور پيامرب اسالم ) عليه السالم(امريمؤمنان 
:چنني مى فرمايد) و سّلم

را هنگامى به رسالت برگزيد كه دير زماىن از بعثت انبياء پيشني گذشته ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(خداى متعال، پيامرب اكرم «
بود، مردمان در خواىب عميق و طوالىن فرو رفته بودند، شعله هاى فتنه و آشوب در سراسر دنيا برافروخته، و رشته كارها از هم  

برگهاى درخت زندگى بشر . آتش جنگ، شعله ور؛ و تاريكى جهل و گناه، فراگري؛ و نرينگ و تزوير، آشكار بود. گسيخته بود
آZا فرو رفته؛ مشعلهاى هدايت، سرد و خاموش گشته؛ پرهاى ضاللت و گمراهى . به زردى گراييده، اميد باروبرى از آن نبود

اين فساد و تريه روزى، چيزى جز فتنه و . پسىت و بدخبىت به بشر، هجوم آورده چهره زشت خود را منايان ساخته بود. برافراشته بود
.2آشوب، ببار منى آورد و مردمى كه بيم و هراس و ناامىن برايشان چريه گشته بود پناهگاهى جز مششري خون آشام منى ديدند

) بعد از خداشناسى(مهمرتين موضوع براى هر انسان حقيقت جوىي ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(از زمان ظهور پيامرب اسالم 
و با اثبات اين موضوع كه توأم با اثبات حّقانيت . حتقيق درباره نبوت و رسالت آن حضرت و حّقانيت دين مقدس اسالم است

قرآن كرمي و اعتبار آن بعنوان تنها كتاب آمساىن موجود در دست بشر و حمفوظ از حتريف و تغيري خواهد بود راه تضمني شده اى 
براى اثبات ساير عقايد صحيح و تبيني نظام ارزشى و وظايف عملى مهه انسا'ا تا پايان جهان، شناخته مى شود و كليد حّل ساير 

.مسائل جهان بيىن و ايدئولوژى بدست مى آيد
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.3، 2آيه : سوره مجعه: ك. ر. 1

.187'ج البالغه، خطبه : ك. ر. 2

﴾256﴿ صفحه 

اثبات رسالت پيامبر اسالم
يكى از راه آشناىي با منش ايشان و استفاده از : در درس بيست و هفتم گفته شد كه پيامربى پيامربان، از سه راه قابل اثبات است

.و سوم راه ارائه معجزه. دوم از راه پيشگوىي پيامربان پيشني. قرائن اطمينان خبش

از سوىي مردم مكه، چهل سال زندگى پرافتخار آن : هر سه راه، وجود داشت) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(در مورد پيامرب اسالم 
حضرت را از نزديك ديده بودند كه كوچكرتين نقطه تاريكى در آن، يافت منى شد و آنچنان او را به راستگوىي و درست كردارى 

و طبعاً در مورد چنني شخصى احتمال دروغ و اّدعاى كذب، داده . به آن حضرت داده بودند» امني«شناخته بودند كه لقب 
.منى شد

و گروهى از اهل كتاب، انتظار ظهور او را مى كشيدند . 1از سوى ديگر، پيامربان پيشني، بشارت بعثت آن حضرت را داده بودند
 و حىت به مشركان عرب مى گفتند كه از ميان فرزندان حضرت امساعيل 2و نشانه هاى روشن و گوياىي از وى در دست داشتند

كسى مبعوث به رسالت خواهد شد كه پيامربان پيشني و اديان توحيدى را ) كه قبايلى از عرب را تشكيل مى دادند) (عليه السالم(
 هر چند 4و بعضى از دانشمندان يهود و نصارى، با استناد به مهان پيشگوييها، به آن حضرت اميان آوردند. 3تصديق خواهد كرد

.بعضى ديگر در اثر انگيزه هاى نفساىن و شيطاىن از پذيرفنت دين اسالم سرباز زدند

.5»أَ َو ملَْ َيُكْن َهلُْم آيًَة َأْن يـَْعَلَمُه ُعَلماُء َبِين ِإْسرائِيلَ «: قرآن كرمي، با اشاره به اين راه مى فرمايد

بوسيله علماء بىن اسرائيل و براساس پيشگوييها و معّرفيهاى پيامربان پيشني، ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(شناساىي پيامرب اسالم 
مهانگونه كه دليل روشىن بر صّحت رسالت آن

.6سوره صف، آيه : ك. ر. 1

.20آيه : ، سوره انعام146آيه : ، سوره بقره157آيه : سوره اعراف: ك. ر. 2

.89سوره بقره، آيه : ك. ر. 3

.10آيه : ، سوره احقاف83آيه : سوره مائده: ك. ر. 4
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.197سوره شعراء، آيه : ك. ر. 5

﴾257﴿ صفحه 

حضرت براى مهه اهل كتاب بود حجت قانع كننده اى، هم بر حّقانيت پيامربان بشارت دهنده، و هم بر حّقانيت پيامرب اسالم 
براى ديگران بشمار مى رفت زيرا صدق اين پيشگوييها و انطباق شواهد و عالمات معّرىف شده را بر ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(

.آن حضرت، با چشم خود مى ديدند و با عقل خودشان تشخيص مى دادند

و عجيب اين است كه در مهني تورات و اجنيل حتريف شده، با مهه تالش و كوششى كه براى حمو كردن اين گونه بشار@ا بعمل 
آمده نكته هاىي يافت مى شود كه حجت را بر حق جويان، متام مى كند چنانكه بسيارى از علماء يهود و نصارى كه طالب حق و 

.1حقيقت بودند با استفاده از مهني نكات و بشارات، هدايت شدند و به دين مقدس اسالم، اميان آوردند

معجزات فراواىن ظاهر گشت كه در كتب تاريخ و حديث، ضبط شده و نقل ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(مهچنني از پيامرب اكرم 
اما عنايت اهلى در مورد معّرىف آخرين پيامرب و دين جاوداىن او، اقتضاء داشت كه . 2بسيارى از آ'ا به حد تواتر رسيده است

عالوه بر معجزاتى كه حجت را بر حاضرين متام مى كرد و ديگران مى بايست از راه نقل، از آ'ا آگاه شوند معجزاتى جاوداىن به او 
.بدهد كه براى مهيشه، حجت را بر جهانيان متام كند، و آن قرآن كرمي است

.از اينروى، در درس آينده به بيان اعجاز اين كتاب عزيز مى پردازمي

پرسش

.وضع كتاZاى پيامربان پيشني را شرح دهيد -1

.برخى از نشانه هاى حتريف تورات را بيان كنيد -2

.عدم اعتبار اجنيل موجود را ثابت كنيد -3

.را بيان كنيد» رسالت پيامرب اسالم«امهيت مسأله  -4

.را شرح دهيد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(راههاى اثبات پيامرب اكرم  -5

و حاج بابا » اقامه الشهود ىف رّد اليهود«صاحب كتاب ) از دانشمندان بزرگ، يهود @ران(از مجله مى توان از مريزا حممدرضا . 1
) اسقف سابق مسيحى(و پروفسور عبداالحد داود » حمضر الشهود ىف رّد اليهود«صاحب كتاب ) از علماء يهود يزد(قزويىن يزدى 

.كه اخرياً از انگليسى به فارسى برگردانده شده ياد كرد» حممد در تورات و اجنيل«صاحب كتاب 

.، و ساير جمامع حديث و كتب معترب تاريخ18، تا آخر 225، ص 17حباراالنوار، ج : ك. ر. 2
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اعجاز قرآن
﴾259﴿ صفحه 

درس سى و دوم

اعجاز قرآن

ـ معجزه بودن قرآن

ـ جهات اعجاز قرآن

الف فصاحت و بالغت: شامل

اّمى بودن آورنده -ب

هماهنگى و عدم اختالف  -ج
﴾261﴿ صفحه 

معجزه بودن قرآن
قرآن كرمي، تنها كتاب آمساىن است كه با صراحت و قاطعّيت متام، اعالم داشته كه هيچكس توان آوردن كتاىب مهانند آن را ندارد، و 

و نه تنها قدرت برآوردن كتاب  . 1حىت اگر مهه آدميان و جّنيان با يكديگر مهكارى كنند قدرت چنني كارى را خنواهند داشت
.3 و حىت يك سوره يك سطرى را هم خنواهند داشت2كاملى مثل كل قرآن را ندارند بلكه قدرت برآوردن ده سوره

قرار داده و به معارضه طلبيده و عدم قدرت ايشان را بر چنني كارى، دليل بر » حتّدى«سپس با بيشرتين تأكيدات، مهگان را مورد 
.4دانسته است) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(خداىي بودن اين كتاب و رسالت پيامرب گرامى اسالم 

پس جاى شّكى نيست كه اين كتاب شريف، اّدعاى معجزه بودن خوش را دارد و آورنده اين كتاب، آنرا بعنوان معجزه اى جاوداىن 
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و هم اكنون بعد از گذشنت چهارده قرن، اين . و برهاىن قاطع بر پيامربى خودش، به مهه جهانيان و براى مهيشه، عرضه داشته است
.نداى اهلى هر صبح و شام بوسيله فرستنده هاى دوست و دمشن، به گوش جهانيان مى رسد و حجت را بر ايشان متام مى كنند

.88سوره اسراء، آيه : ك. ر. 1

.13سوره هود، آيه : ك. ر. 2

.38سوره يونس، آيه : ك. ر. 3

.24، 23سوره بقره، آيه : ك. ر. 4

﴾262﴿ صفحه 

از خنستني روز اظهار دعوتش، با دمشنان سرسخت و كينه ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(از سوى ديگر مى دانيم كه پيامرب اسالم 
توزى مواجه شد كه از هيچگونه تالش و كوششى براى مبارزه با اين آيني اهلى، كوتاهى نكردند و پس از نوميد شدن از تأثري 

كه با تدبري اهلى، اين توطئه هم از هجرت شبانه و خمفيانه آن بزرگوار بسوى . @ديدات و تطميعات، كمر به قتل آن حضرت بستند
و . و بعد از هجرت هم بقيه عمر شريفش را در جنگهاى متعّدد با مشركان و مهدستان يهودى آنان سپرى كرد. مدينه، خنثى شد

از هنگام رحلت آن حضرت تا امروز هم مهواره منافقني داخلى و دمشنان خارجى درصدد خاموش كردن اين نور اهلى بوده و هستند 
و اگر آوردن كتاىب مانند قرآن كرمي، امكان مى داشت هرگز از آن، صرف . و از هيچ كارى در اين راه، فروگذار نكرده و منى كنند

.نظر منى كردند

در اين عصر هم كه مهه دولتهاى بزرگ دنيا اسالم را بزرگرتين دمشن براى سلطه ظاملانه خودشان شناخته و كمر مبارزه جّدى با آن 
را بسته اند و مهه گونه امكانات ماىل و علمى و سياسى و تبليغاتى را در اختيار دارند اگر مى توانستند اقدام به @يه يك سطر مشابه 

زيرا اين  . يكى از سوره هاى كوچك قرآن مى كردند و آنرا بوسيله رسانه هاى گروهى و وسايل تبليغات جهاىن عرضه مى داشتند
.كار، ساده ترين و كم هزينه ترين و مؤثرترين راه براى مبارزه با اسالم و جلوگريى از گسرتش آن است

بنابراين، هر فرد عاقلى كه جوياى حقيقت باشد با توجه به اين نكات، يقني خواهد كرد كه قرآن كرمي، كتاىب استثنائى و غريقابل 
خارق العاده (يعىن مهه ويژگيهاى يك معجزه . تقليد است و هيچ فرد يا گروهى با هيچ آموزش و متريىن منى تواند مانند آنرا بياورد
و از اينروى، Zرتين دليل قاطع بر . را داراست) بودن، اهلى و غريقابل تقليد بودن، و بعنوان دليلى بر صّحت نبّوت ارائه شدن

و از بزرگرتين نعمتهاى اهلى بر . و حّقانيت دين مقدس اسالم مى باشد) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(صدق دعوت پيامرب اكرم 
جامعه انساىن مهني است كه اين كتاب شريف را به گونه اى نازل فرموده كه مهواره بصورت معجزه اى جاويدان باقى مباند و دليل 

دليلى كه درك داللت آن، نيازى به حتصيل و ختصص ندارد و براى هر فردى قابل فهم . صدق و صّحتش را با خودش داشته باشد
.و پذيرش است

﴾263﴿ صفحه 
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جهات اعجاز قرآن
اكنون كه امجاال و سر بسته دانستيم كه قرآن جميد، سخىن اهلى و اعجازآميز است به توضيح بعضى از جهات اعجاز آن 

.مى پردازمي

فصاحت و بالغت قرآن -الف
يعىن خداى متعال براى بيان مقاصد خود در هر . آن است) بالغت(و رساىي ) فصاحت(خنستني وجه اعجاز قرآن كرمي، شيواىي 

مقامى شيواترين و زيباترين الفاظ، و سنجيده ترين و خوش آهنگ ترين تركيباتى را بكار گرفته كه به Zرتين و رساترين وجهى معاىن 
و گزينش چنني الفاظ و تركيبات متناسب و مهاهنگ با معاىن بلند و دقيق، براى كسى ميسر . مورد نظر را به خماطبني مى فهماند

است كه احاطه كاىف بر مهه ويژگيهاى الفاظ و دقايق معاىن و روابط متقابل آ'ا داشته باشد و بتواند با در نظر گرفنت مهگى اطراف 
و چنني احاطه علمى بدون وحى . و ابعاد معاىن مورد نظر و رعايت مقتضيات حال و مقام، Zرتين الفاظ و عبارات را انتخاب كند

.و اهلام اهلى براى هيچ انساىن فراهم منى شود

زيباىي آهنگ جّذاب و ملكوتى قرآن براى مهگان، و شيواىي و رساىي آن براى آشنايان به زبان عرىب و فنون فصاحت و بالغت، 
قابل درك است اما تشخيص معجزه بودن فصاحت و بالغت، قابل درك است اما تشخيص معجزه بودن فصاحت و بالغت آن 
از كساىن ساخته است كه مهارت و ختصص در فنون خمتلف سخنورى داشته باشد و آنرا با ديگر سخنان فصيح و بليغ، مقايسه 

كنند و توان خودشان را در برابر آن بيازمايند و اين، كارى بود كه از شعراء و چكامه سرايان عرب برمى آمد، زيرا بزرگرتين هنر 
اعراب، سخن سراىي بود كه در عصر نزول قرآن، به اوج شكوفاىي رسيده بود و منونه هاىي از Zرتين اشعار را پس از نقد ادىب بعنوان 

.Zرتين و ارزمشندترين دستاوردهاى هنرى، گزينش و معّرىف مى كردند

اساساً حكمت و عنايت اهلى، اقتضاء دارد كه معجزه هر پيامربى متناسب با علم و هنر رايج در آن زمان باشد تا امتياز و برترى 
چرا «: كه پرسيد» ابن سكّيت«در پاسخ ) عليه السالم(اعجازآميز آنرا بر آثار بشرى، به خوىب درك كنند چنانكه امام هادى 

را يد بيضاء و اژدها كردن عصا، و معجزه حضرت عيسى) عليه السالم(خداى متعال، معجزه حضرت موسى 

﴾264﴿ صفحه 

هنر «: فرمود» را قرآن كرمي قرار داد؟) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(را شفاء دادن بيماران، و معجزه پيامرب اسالم ) عليه السالم(
سحر و جادو بود از اينروى، خداى متعال معجزه آن حضرت را شبيه كارهاى آنان قرار داد تا ) عليه السالم(رايج حضرت موسى 

فّن پزشكى بود از اينروى، ) عليه السالم(و هنر رايج زمان حضرت عيسى . عجز و ناتواىن خودشان را از آوردن مانند آن دريابند
اما هنر رايج . خداى متعال معجزه آن حضرت را شفاء دادن بيماران عالج ناپذير، قرار داد تا جهت اعجاز آنرا خبوىب درك كنند

سخنورى و چكامه سراىي بود از اين جهت، خداى متعال قرآن كرمي را با ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(در زمان پيامرب اسالم 
».1زيباترين اسلوب، نازل فرمود تا برترى اعجازآميز آنرا باز شناسند
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بارى، بزرگرتين سخن شناسان آن عصر، مانند وليد بن مغريه خمزومى و عتبة بن ربيعه و طفيل بن عمرو، به 'ايت فصاحت و 
و در حدود يك قرن بعد، كساىن امثال ابن اىب العوجاء و ابن . 2بالغت قرآن و برترى آن بر شيواترين سخنان بشرى، گواهى دادند

مقّفع و ابوشاكر ديصاىن و عبدامللك بصرى، تصميم گرفتند كه توان خود را در معارضه با قرآن بيازمايند و يك سال متام، نريوى 
خود را بر سر اين كار گذاشتند وىل كوچكرتين كارى از پيش نربدند و سراجنام، مهگى در برابر عظمت اين كتاب اهلى، زانوى عجز 
و حريت به زمني زدند و هنگامى كه در مسجداحلرام جلسه اى براى بازرسى كارهاى يك ساله شان تشكيل داده بودند امام صادق 

:از كنار ايشان عبور كرد و اين آيه شريفه را تالوت فرمود) عليه السالم(

ْنُس َو اجلِْنُّ َعلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َو َلْو كاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعض َظِهرياً « .3»ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

اُّمى بودن آورنده -ب
قرآن كرمي، كتاىب است كه با وجود كوچكى نسىب حجم، مشتمل بر انواعى از معارف و علوم و احكام و قوانني فردى و اجتماعى 

است و بررسى كامل هر دسته از آ'ا نيازمند به گروههاى متخصصى است كه در طول ساليان دراز، به حتقيق و تالش علمى

.24، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 1

.410، و ص 293، ص 1و سريه ابن هشام، ج . 49 و ص 28، 27اعالم الورى، ص : ك. ر. 2

.، و نورالثقلني در ذيل مهني آيه88سوره اسراء، آيه . 3

﴾265﴿ صفحه 

درباره آ'ا بپردازند و تدرجياً رازهاى 'فته آنرا كشف كنند و به حقايق بيشرتى دست يابند هر چند كشف مهه حقايق و اسرار آن، 
.جز بوسيله كساىن كه داراى علم اهلى و تأييد خداىي باشند ميّسر خنواهد بود

اين جمموعه هاى گوناگون كه شامل ژرفرتين و بلندترين معارف، و واالترين و ارزمشندترين دستورات اخالقى، و عادالنه ترين و 
استوارترين قوانني حقوقى و جزائى، و حكيمانه ترين مناسك عبادى و احكام فردى و اجتماعى، و سودمندترين مواعظ و اندرزها، 

حاوى مهه اصول مورد نياز بشر براى : و آموزنده ترين نكات تارخيى، و سازنده ترين شيوه هاى تعليم و تربيت، و در يك مجله
سعادت دنيا و آخرت است با اسلوىب بديع و ىب سابقه، در هم آميخته شده، به گونه اى كه مهه قشرهاى جامعه بتوانند به فراخور 

.استعدادشان از آن، Zره مند شوند

وىل آنچه بر شگفىت آن مى افزايد . فراهم آوردن مهه اين معارف و حقايق در چنني جمموعه اى، فراتر از توان انسا'اى عادى است
اين است كه اين كتاب عظيم بوسيله يك فرد درس خنوانده و تعليم نديده كه هرگز قلمى بر كاغذ نياورده و در حميطى دور از متدن 

و عجيب تر آنكه در زندگى چهل ساله قبل از بعثتش منونه اى از اين سخنان، از وى شنيده . و فرهنگ، پرورش يافته بود عرضه شد
نشده بود و در دوران رسالتش هم آنچه را بعنوان وحى اهلى، ارائه مى كرد اسلوب ويژه و مهاهنگ و موزوىن داشت كه كامال آنرا از 
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.ديگر سخنانش متمايز مى ساخت و تفاوت آشكارى ميان اين كتاب با ساير سخنان وى مشهود و حمسوس بود

ُلوا ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكتاب َو ال َختُطُُّه بَِيِميِنَك ِإذاً َالْرتاَب اْلُمْبِطُلونَ «: قرآن كرمي با اشاره به اين نكات مى فرمايد .1»َو ما ُكْنَت تـَتـْ

:  يعىن2»ُقْل َلْو شاَء الّلُه ما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َو ال أَْدراُكْم بِِه فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمراً ِمْن قـَْبِلِه أَ َفال تـَْعِقُلونَ «: و در جاى ديگر مى فرمايد
اگر خدا خواسته بود اين كتاب را بر مشا تالوت منى كردم و مشا را از آن، آگاه منى ساختم، چه اينكه قبال عمرى را در ميان مشا 

!مگر منى فهميد؟) در حاىل كه منونه اى از اين سخنان از من نشيدند(سپرى كردم 

.48سوره عنكبوت، آيه : ك. ر. 1

.16سوره يونس، آيه : ك. ر. 2

﴾266﴿ صفحه 

نيز اشاره به مهني جهت اعجاز است يعىن احتمال قوى دارد كه » فَْأتُوا ِبُسوَرة ِمْن ِمْثِلهِ «از سوره بقره ) 23(و به احتمال قوى، آيه 
.برگردد» عبدنا«به » مثله«ضمري 

اگر بفرض حمال، امكان داشته باشد كه صدها گروه دانشمند و متخصص با مهكارى و مهيارى يكديگر، چنني كتاىب : حاصل آنكه
.را @يه كنند اما هرگز يك فرد درس خنوانده، از عهده چنني كارى برخنواهد آمد

.بنابراين، ظهور چنني كتاىب با اين ويژگيها از فرد حتصيل نكرده اى، مبّني جهت ديگرى از جهات اعجاز آن مى باشد

هماهنگى و عدم اختالف -ج
كه دوراىن حبراىن و پرماجرا ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(قرآن كرمي، كتاىب است كه در طول بيست و سه سال رسالت پيامرب اكرم 

و توأم با فراز و نشيبها و حوادث تلخ و شريين فراوان بود نازل گرديد وىل اين دگرگونيهاى عجيب، تأثريى در انسجام مطالب و 
و مهني مهاهنگى و يكنواخىت آن از نظر شكل و حمتوى، جهت ديگرى از جهات اعجاز بشمار . شيوه اعجازآميز آن نگذاشت

أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َو َلْو كاَن ِمْن «: مى رود كه مانند دو جهت ديگر، در خود قرآن به آن، اشاره شده است در آجنا كه مى فرمايد
.1»ِعْنِد َغْريِ الّلِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً 

يكى آنكه تدرجياً بر معلومات و مهار@ايش افزوده : هر انساىن دست كم، دستخوش دو نوع دگرگوىن قرار مى گريد: توضيح آنكه
مى شود و افزايش دانشها و توانشها در سخنانش انعكاس مى يابد و طبعاً در فاصله زماىن بيست ساله، تفاوت و اختالف 

.چشمگريى بني گفتارهايشان منايان مى گردد

دو ديگر، آنكه حوادث گوناگون زندگى، موجب پيدايش حاالت رواىن و احساسات و عواطف خمتلفى از قبيل بيم و اميد غم و 
شادى و هيجان و آرامش مى شود و اختالف اين حاالت، تأثري بسزاىي در انديشه و گفتار و كردار شخص مى گذارد و طبعاً با 

و در حقيقت تغيريات گفتار، تابعى از تغيريات . شدت يافنت اين دگرگونيها، سخنان وى هم دچار اختالف شديدى مى گردد
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.حاالت رواىن است كه آ'ا هم به نوبه خود، تابع اوضاع و احوال طبيعى و اجتماعى مى باشد

.82سوره نساء، آيه : ك. ر. 1

﴾267﴿ صفحه 

بعنوان يك انسان حمكوم ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(اكنون اگر فرض كنيم كه قرآن كرمي، دستبافت شخص پيامرب اكرم 
دگرگونيهاى ياد شده، باشد با توجه به شرايط بسيار متغّري زندگى آن حضرت، مى بايست از نظر شكل و حمتوى، داراى اختالفات 

.فراواىن باشد در صورتى كه اثرى از چنني اختالفات، در آن مشاهده منى شود

پس نتيجه مى گريمي كه مهاهنگى و عدم اختالف در مضامني قرآن و در سطح بالغت اعجازآميز آن، نشانه ديگرى از صدور اين  
كتاب شريف، از منبع علم ثابت و نامتناهى خداى متعال است كه حاكم بر طبيعت و نه حمكوم پديده هاى دگرگون شونده آن 

.مى باشد

پرسش

.توضيح دهيد كه قرآن كرمي، اّدعاى معجزه بودن خودش را دارد -1

دليل امجاىل بر اعجاز قرآن چيست؟ -2

آيا مى توان احتمال داد كه كسى خنواسته است مانند قرآن را بياورد يا آورده است و ما مطلع نشده امي؟ چرا؟ -3

.بالغت اعجازآميز قرآن را شرح دهيد -4

اّمى بودن پيامرب اكرم چه ارتباطى با اعجاز قرآن دارد؟ -5

عدم اختالف در قرآن، چه داللىت بر معجزه بودن آن دارد؟ -6

مصونيت قرآن از تحريف
﴾269﴿ صفحه 

درس سى و سوم
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مصونيت قرآن از تحريف

ـ مقدمه

زياد نشدن چيزى بر قرآن: شامل

ـ كم نشدن چيزى از قرآن

﴾271﴿ صفحه 

مقّدمه
چنانكه قبال اشاره شد دليل ضرورت نبوت، اقتضاء دارد كه پيامهاى اهلى بطور سامل و دست خنورده، در دسرتس انسا'ا قرار گريد 

.تا بتوانند از آ'ا براى پيمودن راه سعادت دنيا و آخرتشان Zره بگريند

بنابراين، مصونّيت قرآن كرمي تا هنگام ابالغ به مردم، مانند هر كتاب آمساىن، بعد از آنكه در اختيار مردم، قرار گرفت كمابيش 
دستخوش حتريفات و تغيرياتى گرديد و يا پس از چندى بدست فراموشى سپرده شد چنانكه امروز اثرى از كتاب حضرت نوح و 

به صورت اصلى، ) عليهماالسالم(در دست نيست و كتاب حضرت موسى و حضرت عيسى ) عليهماالسالم(حضرت ابراهيم 
از كجا بدانيم كه آنچه امروز بنام آخرين كتاب آمساىن در دست : با توجه به اين مطلب، سؤاىل مطرح مى شود كه. يافت منى شود

نازل شده و هيچ گونه تغيري و تبديلى در آن، راه نيافته ) صّلى الّله عليه و آله و سّلم(ماست مهان كتاىب است كه بر پيامرب اسالم 
و نه چيزى بر آن افزوده و نه چيزى از آن، كاسته شده است؟

صّلى الّله عليه (البته كساىن كه اندك آشناىي با تاريخ اسالم و مسلمني داشته باشند و از اهتمام رسول اكرم و جانشينان معصومش 
به كتابت و ضبط آيات قرآن، آگاه باشند و مهچنني از اهتمام مسلمانان به حفظ كردن آيات قرآن، مطلع باشند بطورى  ) و عليهم

و نيز از نقل متواتر قرآن در طول چهارده قرن و . كه تنها در يك جنگ، عدد شهداىي كه حافظ قرآن بودند به هفتاد نفر رسيد
اهتمام به مشارش آيات و كلمات و حروف و مانند آ'ا با خرب باشند چنني

﴾272﴿ صفحه 

وىل صرف نظر از اين قرائن يقني آور تارخيى، مى توان مصونّيت . كساىن احتمال كمرتين حتريف در اين كتاب شريف را خنواهند داد
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قرآن كرمي را با بياىن مرّكب از يك دليل عقلى و يك دليل نقلى، نيز ثابت كرد يعىن مى توان خنست، زياد نشدن چيزى بر قرآن كرمي 
را با دليل عقلى ثابت كرد و بعد از ثابت شدن اينكه قرآن موجود، از طرف خداى متعال است با استناد به آيات آن، كاسته 

.نشدن چيزى از آن را نيز به اثبات رساند

.از اينروى، موضوع مصونّيت قرآن شريف از هرگونه حتريف را در دو خبش جداگانه، مورد بررسى قرار مى دهيم

زياد نشدن چيزى بر قرآن
زياد نشدن چيزى بر قرآن كرمي، مورد امجاع مهه مسلمانان بلكه مورد اتّفاق مهه آگاهان جهان است و هيچگونه حادثه اى كه منشأ 

در عني حال، مى توان . احتمال افزايش چيزى بر قرآن شود روى نداده، و هيچگونه سندى براى چنني احتماىل، قابل ارائه نيست
:فرض افزايش را با دليل عقلى نيز ابطال كرد به اين بيان

اگر فرض شود كه مطلب تاّمى بر قرآن، افزوده شده معنايش اين است كه آوردن مثل قرآن، امكان داشته است و چنني فرضى با 
مانند (و اگر فرض شود كه تنها يك كلمه يا آيه كوتاهى . اعجاز قرآن و عدم تواناىي بشر برآوردن مثل آن، سازگار نيست

افزوده شده الزمه اش اين است كه نظم سخن Zم خورده باشد و از صورت اصلى اعجاز آميزش خارج شده باشد 1)»ُمْدهامَّتانِ «
زيرا نظم اعجازآميز عبارات قرآىن، به انتخاب كلمات و حروف نيز . و در اين صورت، قابل تقليد و آوردن مثل آن خواهد بود

.بستگى دارد و با دگرگوىن آ'ا از حالت اعجازآميز، خارج مى شود

چنانكه با مهني دليل، كم . پس به مهان دليلى كه معجزه بودن قرآن كرمي، ثابت شد حمفوظ بودن آن از اضافات نيز ثابت مى شود
و اما عدم حذف يك سوره كامل يا يك . شدن كلمات يا مجالتى كه موجب خروج آيات از حالت اعجاز باشد نفى مى گردد

مطلب تاّم به گونه اى

.64سوره الرمحن، آيه : ك. ر. 1

﴾273﴿ صفحه 

.كه موجب خارج شدن بقيه آيات از حالت اعجاز نباشد احتياج به دليل ديگرى دارد

كم نشدن چيزى از قرآن
مهانگونه كه چيزى بر قرآن كرمي، افزوده نشده چيزى هم از : بزرگان علماء اسالم از شيعه و سّىن، تصريح و تأكيد كرده اند به اينكه

وىل متأسفانه در اثر نقل پاره اى روايات جمعول در كتب حديث . و براى اين مطلب، داليل فراواىن آورده اند. آن كم نشده است
 بعضى احتمال داده اند و يا حىت تأييد كرده اند كه آياتى از قرآن كرمي، حذف 1فريقني، و برداشت نادرست از برخى روايات معترب
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.شده است

اما عالوه بر وجود قرائن قطعى تارخيى بر مصونّيت قرآن كرمي از هرگونه حتريفى خواه به زياد كردن باشد و خواه به حذف كردن و 
عالوه بر اينكه حذىف كه موجب Zم خوردن نظم اعجازآميز آن باشد بوسيله دليل اعجاز، نفى مى شود مى توان مصونّيت از حدف 

.آيه يا سوره مستقل را از خود قرآن كرمي، استفاده كرد

يعىن بعد از آنكه ثابت شد كه مهه قرآن موجود، كالم خداست و چيزى بر آن، افزوده نشده، مفاد آيات آن بعنوان حمكمرتين 
و يكى از مطالىب كه از آيات كرميه قرآن بدست مى آيد مهني است كه خداى متعال، . داليل نقلى و تعّبدى، حجت مى شود

مصونّيت اين كتاب را از هرگونه حتريفى ضمانت كرده است برخالف ساير كتب آمساىن كه نگهدارى آ'ا بعهده مردم گذاشته شده 
.2بود

.»ِإنّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنّا َلُه َحلاِفظُونَ «: از سوره حجر، استفاده مى شود كه مى فرمايد) 9(اين مطلب از آيه 

بر اين مطلب، تأكيد شده كه قرآن كرمي از طرف » ِإنّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكر«در مجله اول : اين آيه شريفه از دو مجله، تشكيل يافته است
خداى متعال، نازل شده و در هنگام نزول، هيچگونه تصرىف

مانند رواياتى كه در مقام تفسري آيات و ذكر بعضى از مصاديق آ'ا، يا در مقام ابطال تفسريهاى غلط و حتريفهاى معنوى . 1
.است و از آ'ا چنني برداشت شده كه داللت بر حذف كلمات يا عباراتى از قرآن كرمي دارد

ِمبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكتاِب الّلِه َو كانُوا َعَلْيِه «: از سوره مائده درباره علماء يهود و نصارى مى فرمايد) 44(چنانكه در آيه . 2
.»ُشَهداء

﴾274﴿ صفحه 

با استفاده جمّدد از ادوات تأكيد و هيئىت كه داللت بر استمرار » ِإنّا َلُه َحلاِفظُونَ «و در مجله دوم . در آن، صورت نگرفته است
.مى كند حمفوظ بودن مهيشگى قرآن از هرگونه حتريفى تضمني شده است

اين آيه هر چند داللت بر اضافه نشدن چيزى بر قرآن نيز دارد ليكن استدالل به آن براى نفى اين قسم از حتريف، نوعى استدالل 
دورى است زيرا فرض زياد شدن چيزى بر قرآن، شامل زياد شدن مهني آيه هم مى شود و ابطال چنني فرضى با خود اين آيه، 

از اينروى، ما آن فرض را با استناد به دليل معجزه بودن قرآن كرمي، ابطال كردمي و سپس با استفاده از اين آيه . صحيح نيست
را نيز ثابت  ) به حنوى كه موجب Zم خوردن نظم اعجازآميز آن نشود(شريفه، حمفوظ بودن آنرا از حذف آيه يا سوره مستقّلى 

و بدين ترتيب، مصونّيت قرآن كرمي از حتريف به زيادى و حذف، با بياىن مرّكب از يك دليل عقلى و يك دليل نقلى، ثابت . كردمي
.مى شود

در پايان الزم است اين نكته را خاطر نشان كنيم كه منظور از مصونّيت قرآن شريف از حتريف اين نيست كه هر جا كتاىب بنام 
قرآن يافت شود قرآن كامل و حمفوظ از اشتباهات كتابىت يا قرائىن باشد و يا هيچگونه تفسري غلط و حتريف معنوى درباره آن، 

158



امكان نداشته باشد و يا آيات و سوره هاى آن به ترتيب نزول، تنظيم شده باشد، بلكه منظور اين است كه قرآن كرمي چنان در 
بنابراين، . ميان بشر باقى مباند كه طالبان حقيقت، امكان دسرتسى به مهه آيات آن بدان گونه كه نازل شده است داشته باشند

ناقص بودن يا غلط داشنت بعضى از نسخه هاى قرآن، يا اختالف قرائن ها، يا تنظيم آيات و سوره هاى آن برخالف ترتيب نزول، 
.يا وجود حتريفهاى معنوى و انواع تفسري ِبرأى، منافاتى با مصونّيت قرآن كرمي از حتريف مورد حبث ندارد

﴾275﴿ صفحه 

پرسش
.را بيان كنيد» مصونّيت قرآن از حتريف«زمينه طرح مسأله  -1

چه شواهد تارخيى بر مصونّيت قرآن، وجود دارد؟ -2

مصونّيت قرآن را با چه بياىن مى توان اثبات كرد؟ -3

.زياد نشدن چيزى بر قرآن را اثبات كنيد -4

به چه دليل، چيزى از قرآن، كم نشده است؟ -5

آيا با مهني دليل مى توان ثابت كرد كه چيزى بر قرآن، اضافه نشده است؟ چرا؟ -6

توضيح دهيد كه نقص و غلط در بعضى از نسخه هاى قرآن و اختالفات قرائات، يا اختالف ترتيب كتابت آيات و سوره  -7
.هاى آن با ترتيب نزول، يا وجود تفسريهاى نادرست و حتريفهاى معنوى، منافاتى با مصونّيت قرآن از حتريف مورد حبث ندارد

جهانى و جاودانى بودن اسالم
﴾277﴿ صفحه 

درس سى و چهارم
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جهانى و جاودانى بودن اسالم

ـ مقدمه

ـ جهانى بودن دين اسالم

داليل قرآنى بر جهانى بودن اسالم: شامل

ـ جاودانى بودن اسالم

ـ حّل چند شبهه
﴾279﴿ صفحه 

مقّدمه
 و انكار يك پيامرب يا انكار يكى از احكام و پيامهاى 1دانستيم كه اميان به مهه پيامربان و پذيرفنت مهه پيامهاى ايشان ضرورت دارد

.او به معناى انكار ربوبّيت تشريعى اهلى و نظري كفر ابليس مى باشد

اميان به آن حضرت و اميان به مهه آياتى كه بر او نازل شده و مهه احكام و ) ص(بنابراين، بعد از ثابت شدن رسالت پيامرب اسالم
.قوانيىن كه از طرف خداى متعال آورده است ضرورت دارد

اما اميان آوردن به هر پيامرب و كتاب آمساىن او مستلزم ضرورت عمل بر طبق شريعت وى نيست چنانكه مسلمانان، اميان به مهه 
و به مهه كتب آمساىن دارند وىل منى توانند و نبايد به شرايع پيشني، عمل كنند و قبال نيز اشاره شد كه ) عليهم السالم(پيامربان عظام 

پس ضرورت عمل كردن مهه مردم به شريعت اسالم در . 2وظيفه عملى هر امىت عمل كردن به دستورات پيامرب مهان امت است
نداشته باشد و نيز پيامرب ديگرى بعد از آن ) مانند عرب(صورتى ثابت مى شود كه رسالت پيامرب اسالم، اختصاص به قوم خاصى 

اسالم، دين جهاىن و جاوداىن: و به ديگر سخن. حضرت مبعوث نشده باشد كه شريعت وى را نسخ كند

.درس بيست و 'م از مهني كتاب) 2(و ) 1. (1

.درس بيست و'م از مهني كتاب) 2(و ) 1. (2

﴾280﴿ صفحه 
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.باشد

جهاىن و جاوداىن است، يا اختصاص به ) ص(آيا رسالت پيامرب اسالم: از اينروى، الزم است اين مسأله را مورد حبث قرار دهيم كه
قوم معّني يا زمان حمدودى داشته است؟

روشن است كه چنني مسأله اى را منى توان با روش عقلى خالص، مورد بررسى قرار داد بلكه بايد از روش حتقيق در علوم نقلى و 
.تارخيى، Zره گرفت يعىن بايد به اسناد و مدارك معترب، مراجعه كرد

را احراز كرده باشد براى وى هيچ مدركى معتربتر از كتاب و ) ص(و كسى كه حّقانيت قرآن كرمي و نبّوت و عصمت پيامرب اسالم
.سنت خنواهد بود

جهانى بودن اسالم
جهاىن بودن دين اسالم و عدم اختصاص آن به قوم يا منطقه خاصى، از ضروريّات اين آيني اهلى است و حىت كساىن هم كه اميان 

.به آن ندارند مى دانند كه دعوت اسالم، مهگاىن بوده و حمدود به منطقه جغرافياىي خاّصى بنوده است

به سران كشورها مانند قيصر روم و پادشاه ايران و فرمانروايان ) ص(افزون بر اين، شواهد تارخيى فراوان وجود دارد كه پيامرب اكرم
نامه نوشتند و پيك ويژه بسوى آنان گسيل داشتند و مهگان را ... مصر و حبشه و شامات و نيز به رؤساى قبائل خمتلف عرب و

و اگر دين . 1دعوت به پذيرفنت اين دين مقّدس كرده از پيامدهاى وخيم كفر و استنكاف از پذيرفنت اسالم، بر حذر داشتند
.اسالم، جهاىن نبود چنني دعوت عمومى اجنام منى گرفت و ساير اقوام و امتها هم عذرى براى عدم پذيرش مى داشتند

بنابراين منى توان بني اميان به حّقانيت اسالم و ضرورت عمل بر طبق اين شريعت اهلى، تفكيكى قائل شد و در نتيجه، كساىن را از 
.موظف بودن به پريوى عملى از اين آيني اهلى، مستثىن دانست

» مكاتب الرسول«در كتاZاى معترب تارخيى، ضبط شده و جمموعه آ'ا بصورت كتاب مستقلى بنام ) ص(نامه هاى پيامرب اكرم. 1
.گردآورى شده است

﴾281﴿ صفحه 

داليل قرآنى بر جهانى بودن اسالم
مهانگونه كه اشاره شد Zرتين دليل و معتربترين مدرك براى اثبات اينگونه مطالب، قرآن كرمي است كه حّقانيت و اعتبار آن در 

و كسى كه يك مرور امجاىل بر اين كتاب اهلى بكند با كمال روشىن در خواهد يافت كه دعوت . درسهاى گذشته، واضح گرديد
.آن، عمومى و مهگاىن است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان معّيىن ندارد
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 مورد خطاب، قرار داده و هدايت خود را شامل مهه 2»يا َبِين آَدم «1»يا أَيـَُّها الّناس«از مجله، در آيات زيادى مهه مردم را بعنوان 
 و 5الّناس«را براى مهه مردم ) ص(و مهچنني در آيات فراواىن رسالت پيامرب اكرم. دانسته است» 4 و اْلعاَلِمني3الّناس«انسا'ا 
و . 7ثابت كرده، و در آيه اى مشول دعوت وى را نسبت به هر كسى كه از آن، مطّلع شود مورد تأكيد قرار داده است» 6اْلعاَلِمني

را در مورد ) ص( و رسالت پيامرب اكرم8مورد خطاب و عتاب قرار داده» اهل كتاب«از سوى ديگر، پريوان ساير اديان را بعنوان 
.9را پريوزى اسالم بر ساير اديان، مشرده است) ص(آنان تثبيت فرموده، و اساساً هدف از نزول قرآن كرمي بر پيامرب اكرم

با توجه به اين آيات، جاى هيچگونه شك و شبهه اى درباره مهگاىن بودن دعوت قرآن كرمي و جهاىن بودن دين مقّدس اسالم، باقى 
.منى ماند

جاودانى بودن اسالم
و با متوجه كردن خطاب به اقوام غريعرب و ) مانند بىن آدم و الناس و العاملني(آيات مزبور مهانگونه كه با بكار گرفنت الفاظ عاّم 

عمومّيت و جهاىن بودن اسالم را ثابت مى كند مهچنني با اطالق زماىن، حمدودّيت و ) »يا َأْهَل اْلِكتاب«مانند (پريوان ساير اديان 
مقّيد بودن آنرا به

.15آيه : ، سوره فاطر174، 1آيه : ، سوره نساء21آيه : سوره بقره: ك. ر. 1

.60آيه : ، سوره يس35، 31، 28، 27، 26آيه : سوره اعراف: ك. ر. 2

: ، سوره زمر20آيه : ، سوره جاثيه52، 1آيه : ، سوره ابراهيم138آيه : ، سوره آل عمران187، 185آيه : سوره بقره: ك. ر. 3
.21آيه : ، سوره حشر54آيه : ، سوره كهف44آيه : ، سوره حنل41آيه 

.52آيه : ، سوره قلم27آيه : ، سوره تكوير104آيه : ، سوره يوسف90آيه : سوره انعام: ك. ر. 4

.28آيه : ، سوره سبأ49آيه : ، سوره حج79آيه : سوره نساء: ك. ر. 5

.1آيه : ، سوره فرقان107آيه : سوره انبياء: ك. ر. 6

.19آيه : سوره انعام: ك. ر. 7

.19، 15آيه : ، سوره مائده110، 99، 98، 71، 70، 65آيه : سوره آل عمران: ك. ر. 8

.9آيه : ، سوره صف38آيه : ، سوره فتح33آيه : سوره توبه: ك. ر. 9

﴾282﴿ صفحه 
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يِن ُكلِّه«زمان معيىن نفى مى كند و بويژه، تعبري  مهچنني مى توان به آيه .  جاى هيچگونه شبهه اى باقى منى گذارد1»لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ال يَْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن . َو ِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيزٌ «: از سوره فّصلت، استدالل كرد كه مى فرمايد) 42(

يد نيز داليل خامتّيت پيامرب . و داللت دارد بر اينكه هيچگاه قرآن كرمي، صّحت و اعتبار خود را از دست خنواهد داد» َحِكيم محَِ
هرگونه توّمهى را نسبت به امكان نسخ شدن اين دين اهلى بوسيله پيامرب ) كه در درس ديگرى مورد حبث، واقع مى شود) (ص(اسالم

حالل حممد حالل اىل يوم القيامة، و «: و نيز روايات فراواىن به اين مضمون، وارد شده است. و شريعت ديگرى، باطل مى سازد
 عالوه بر اينكه جاوداىن بودن اسالم، مانند جهاىن بودن آن، از ضروريات ان دين اهلى و ىب نياز از 2»حرامه حرام اىل يوم القيامة

.دليلى زائد بر داليل حّقانيت اسالم است

حّل چند شبهه
دمشنان اسالم كه براى جلوگريى از گسرتش اين دين اهلى، از هيچگونه تالشى فروگذار نكرده و منى كنند، درصدد برآمدند كه با 
!القاء شبهاتى چنني وامنود كنند كه دين اسالم فقط براى مردم عربستان نازل شده و رسالىت نسبت به ساير مردم نداشته است

را مأمور هدايت خويشان و نزديكان خودش يا اهل مكه و حواىل آن كرده ) ص(از مجله به آياتى تشّبت كرده اند كه پيامرب اكرم
از سوره مائده كه بعد از اشاره به يهود و صابئني و نصارى، مالك سعادت را اميان و عمل صاحل مى داند ) 69( و نيز آيه 3است

عالوه بر اينكه در فقه اسالمى اهل كتاب، مهسنگ مشركان نيستند . و نامى از پذيرفنت دين اسالم بعنوان شرط سعادت منى برد
امنيت ايشان در پناه دولت اسالمى حفظ مى شود و مى توانند ) جباى مخس و زكاتى كه مسلمانان مى پردازند(بلكه با پرداخنت جزيه 

.به احكام شريعت خودشان عمل كنند و اين، نشانه به رمسّيت شناخنت اين اديان است

و اهل مكه را ذكر مى كند درصدد) ص(آياتى كه خويشان پيامرب اكرم: در پاسخ بايد گفت

.9: ، سوره صف38آيه : ، سوره فتح33آيه : سوره توبه: ك. ر. 1

.124، ص 18ج : ، وسايل الشيعه288، ص 24، ج 260، ص 2، ج 57، ص 1ج : كاىف: ك. ر. 2

، پس 46آيه : ، سوره قصص3آيه : ، سوره سجده7آيه : ، سوره شورى92آيه : ، سوره انعام214آيه : سوره شعراء: ك. ر. 3
.6 و 5

﴾283﴿ صفحه 

بيان مراحل دعوت است كه از خويشان آن حضرت شروع مى شود و سپس به ساير اهل مكه و حواىل آن، گسرتش مى يابد و 
و چنني آياتى را منى توان خمتّص آياتى مشرد كه رسالت آن حضرت را جهاىن مى داند، زيرا . سراجنام مهه جهانيان را در برمى گريد

است كه در عرف عقالء، مستهجن » ختصيص اكثر«عالوه بر آنكه حلن اين آيات، اباى از ختصيص دارد، الزمه چنني ختصيصى 
.و غريقابل قبول مى باشد

و اما آيه ياد شده از سوره مائده، در مقام بيان اين نكته است كه صرف انتساب به اين يا آن دين، براى رسيدن به سعادت 

163



حقيقى، كاىف نيست بلكه عامل سعادت، اميان واقعى و عمل به وظايفى است كه خداى متعال براى بندگانش مقّرر فرموده است 
و طبق داليلى كه جهاىن بودن و جاوداىن بودن اسالم را اثبات مى كند وظيفه مهه مردم بعد از ظهور پيامرب اسالم، عمل به احكام 

.و قوانني اين دين است

و اما امتيازى كه در اسالم براى اهل كتاب بر ساير كافران، منظور شده به معناى معاف بودن ايشان از پذيرفنت اسالم و عمل به 
احكام آن نيست بلكه در واقع، ارفاقى دنيوى است كه بنابر مصاحلى در حق آنان روا داشته شده و به اعتقاد شيعه، مهني ارفاق 
هم موّقىت است و در زمان ظهور وىل عصر عّجل اهللا فرجه الشريف حكم 'اىي ايشان اعالم، و با آنان مانند ديگر كافران رفتار 

يِن ُكلِّه«خواهد شد و اين مطلب را از مجله  مى توان استفاده كرد» لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

﴾284﴿ صفحه 

پرسش 

در چه صورتى بر مهه مردم جهان، الزم است كه از شريعت اسالم، پريوى كنند؟ -1

.داليل قرآىن بر جهاىن و جاوداىن بودن اسالم را بيان كنيد -2

چه داليل ديگرى براى اين مطلب، وجود دارد؟ -3

را مأمور هدايت نزديكان و اهل مكه مى كند دليل اختصاص رسالت آن حضرت به ) ص(توضيح دهيد آياتى كه پيامرب اسالم -4
.ايشان نيست

.از سوره مائده، داللىت بر معاف بودن هيچ امىت از پريوى اسالم ندارد) 69(توضيح دهيد كه آيه  -5

توضيح دهيد كه جماز بودن اهل ذّمه به عمل كردن به شريعت خودشان نيز دليل معذور بودن آنان از پذيرفنت شريعت اسالم  -6
.نيست

خاتمّيت
﴾285﴿ صفحه 

درس سى و پنجم
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خاتمّيت

ـ مقدمه

ـ دليل قرآنى بر خاتمّيت

داليل روائى بر خاتمّيت: شامل

ـ راز ختم نبّوت

ـ پاسخ به يك شبهه
﴾287﴿ صفحه 

مقّدمه
با توجه به جاوداىن بودن دين اسالم، احتمال مبعوث شدن پيامربى كه شريعت اسالم را نسخ كند نفى مى شود اما جاى چنني 

توّمهى باقى مى ماند كه پيامرب ديگرى بيايد كه مبلغ و مرّوج اسالم باشد، چنانكه بسيارى از پيامربان پيشني چنني مسئوليىت را بعهده 
و تابع ) ع(كه معاصر حضرت ابراهيم ) ع(داشته اند خواه پيامرباىن كه معاصر پيامرب صاحب شريعت بوده اند مانند حضرت لوط 

شريعت وى بود، و خواه پيامرباىن كه بعد از پيامرب صاحب شريعت، مبعوث مى شدند و از او تبعيت مى كردند مانند اكثر انبياء بىن 
.را جداگانه مورد حبث قرار دهيم تا جاى چنني توّمهى نيز باقى مناند) ص(اسرائيل، از اينروى، بايد موضوع خامتّيت پيامرب اسالم

دليل قرآنى بر خاتمّيت
ختم شده و بعد از آن ) ص(با پيغمرب اسالم) عليهم الصلوة و السالم(يكى از ضروريّات اسالم اين است كه سلسله پيامربان 

و حىت بيگانگان نيز مى دانند كه اين موضوع، از مجله اعتقادات اسالمى است كه بايد . حضرت هيچ پيامربى نيامده و خنواهد آمد
در عني حال، مى توان . هر مسلمان به آن، معتقد باشد و از اينروى، مانند ساير ضروريّات دين، نيازى به استدالل خنواهد داشت

.اين مطلب را هم از قرآن كرمي هم از روايات متواتر، استفاده كرد

ما كاَن ُحمَمٌَّد أَبا َأَحد ِمْن رِجاِلُكْم َو لِكْن َرُسوَل الّلِه َو خاَمتَ «: قرآن كرمي مى فرمايد

﴾288﴿ صفحه 
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. و صرحياً آن حضرت را خامت مهه پيامربان معرىف مى كند1»النَِّبيِّني

:دو اشكال را مطرح كرده اند) ص(بعضى از دمشنان اسالم درباره داللت اين آيه بر خامتّيت پيامرب اكرم

.منظور باشد» انگشرتى«به معناى انگشرتى نيز آمده است، و شايد در اين آيه هم مهني معىن » خامت«واژه : يكى آنكه

بوسيله آن حضرت ختم » نبيّني «به فرض اينكه خامت به مهان معناى معروف باشد مفاد آيه اين است كه سلسله : دو ديگر آنكه
.هم ختم شده باشد» رسوالن«شده نه اينكه سلسله 

است و انگشرتى هم از اين ) ما َخيِْتم به الشى(= پاسخ اشكال اول اين است كه خامت به معناى وسيله ختم كردن و پايان دادن 
.جهت خامت ناميده شده كه بوسيله آن، نامه و مانند آنرا ختم و مهر مى كرده اند

پاسخ اشكال دوم اين است كه هر پيامربى كه داراى مقام رسالت باشد داراى مقام نبوت هم هست و با پايان يافنت سلسله 
نباشد اما از » رسول«اعم از مفهوم » نىب«هر چند مفهوم 2انبياء، سلسله رسوالن هم پايان مى يابد و چنانكه قبال نيز گفته شد

.نظر مورد، نىب اعم از رسول است

داليل روانى بر خاتمّيت
 كه 3در صدها روايت نيز مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته كه از مجله آ'ا حديث منزلت است) ص(موضوع خامتّيت پيغمرب اسالم

نقل كرده اند به طورى كه جاى هيچ شك و شبهه اى در صدور مضمون آن، باقى ) ص(شيعه و سّىن به تواتر، آنرا از پيامرب اكرم
:و آن اين است. منى ماند

براى جنگ تبوك از مدينه حركت مى كردند امريمؤمنان على) ص(هنگامى كه پيامرب اكرم

40سوره احزاب، آيه : ك. ر. 1

.درس بيست و 'م از مهني كتاب: ك. ر. 2

، سن ابن 323، ص 2ج : ، صحيح مسلم58،، ص 3ج : ، صحيح خبارى289-254، ص 37ج : حباراالنوار: ك. ر. 3
.437، ص 2، و ج 331، ص 1ج : ، مسندابن حنبل109، ص 3ج : ، مستدرك حاكم28، ص 1ج : ماجه

﴾289﴿ صفحه 

آن حضرت از اينكه از فيض شركت در اين جهاد، . را براى رسيدگى به كارهاى مسلمانان جباى خود گماشتند) عليه السالم(
اَما تـَْرضى اَن َتُكوَن : به آن حضرت فرمودند) ص(پيامرب اكرم. حمروم مى شوند اندوهگني شدند و اشك از چشمانشان جارى شد

 آيا راضى نيسىت كه نسبت به من مهانند هارون نسبت به موسى باشى؟ و 1»ِمّىن ِمبَنزَِلِة هاُرون ِمْن ُموسى اّال انّه ال َنِيبَّ بَعدى
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.تا جاى هيچگونه توّمهى باقى مناند» با اين تفاوت كه بعد از من پيامربى نيست«: بالفاصله اين مجله را اضافه كردند

.2»...أَيـَُّها الّناُس ِإنَُّه ال َنِيبَّ بَعدى و ال سّنَة بَعد سّنىت: نقل شده كه فرمود) ص(در روايت ديگرى از پيامرب اكرم

نقل شده بر اين ) عليهم الصالة و السالم( و در روايات و ادعيه زياراتى كه از ائمه اطهار 3مهچنني در چندين خطبه 'ج البالغه
.مطلب، تأكيد شده است كه نقل آ'ا به درازا مى كشد

راز ختم نبّوت
 كه حكمت تعّدد پيامربان و پى در پى آمدن آنان اين است كه از سوىي در زما'اى پيشني، تبليغ رسالت اهلى 4قبال اشاره كردمي

در مهه اقطار زمني و در ميان مهه امتها بوسيله يك فرد، ميّسر نبوده است؛ و از سوى ديگر، گسرتش و پيچيده شدن روابط و 
پيدايش پديده هاى اجتماعى نوين، وضع قوانني جديد، يا تغيري قوانني قبلى را مى طلبيده است؛ و از سوى ديگر، حتريفها و 

دگرگونيهاىي كه به مرور زمان و در اثر دخالتهاى جاهالنه و مغرضانه افراد و گروههاىي پديد مى آمده نياز به تصحيح تعاليم اهلى را 
.به وسيله پيامرب ديگرى بوجود مى آورده است

.487، ص 2ج : ، خصال322، ص 1ج : ، خصال15، ص 1ج : وسايل الشيعه: ك. ر. 1

، كشف 531، ص 22ج : ، حباراالنوار163، ص 4ج : ، من ال حيضره الفقيه555، ص 18ج : وسايل الشيعه: ك. ر. 2
.21، ص 1ج : الّغمه

.230، 193، 168، 129، 87، 83، 69'ج الباله، خطبه اول، خطبه : ك. ر. 3

.درس بيست و 'م از مهني كتاب: ك. ر. 4

﴾290﴿ صفحه 

بنابراين، در شرايطى كه تبليغ رسالت اهلى در مهه جهان بوسيله يك پيامرب و به كمك ياران و جانشينان وى ميّسر باشد؛ و احكام 
و قوانني يك شريعت، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده جامعه باشد و پيش بيىن هاى الزم براى مسائل نوظهور، در آن شريعت 

شده باشد؛ و نيز تضميىن براى بقاء و مصونّيت آن از حتريفات، وجود داشته باشد ديگر موجىب براى مبعوث شدن پيامرب ديگرى 
.خنواهد بود

اما دانشهاى عادى انسا'ا توان تشخيص چنني شرايطى را ندارد و خداى متعال است كه با علم نامتناهى خود، زمان حتقق اين 
.شرايط را مى داند و اوست كه مى تواند ختم نبّوت را اعالم كند چنانكه اين كار را در آخرين كتاب آمسانيش اجنام داده است

وىل ختم نبّوت به معناى قطع رابطه هدايت بني خدا و بندگان نيست بلكه هرگاه خداى متعال صالح بداند مى تواند از علوم 
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نباشد چنانكه به عقيده شيعه، چنني علومى را به امامان » وحى نبّوت«غيىب، به بندگان شايسته اش افاضه فرمايد هر چند بصورت 
و به خواست خدا در درسهاى آينده به بررسى مطالب مربوط به امامت . عطا كرده است) عليهم الصلوة و السالم(معصوم 

.خواهيم پرداخت

پاسخ به يك شبهه
مى توانست به كمك ياران و جانشينانش رسالت ) ص(از بيان فوق بدست آمد كه راز ختم نبوت اين است كه اوال پيامرب اسالم

خود را به گوش جهانيان برساند، و ثانياً مصونّيت كتاب آمساىن وى از هرگونه حتريفى تضمني شده است، و ثالثاً شريعت اسالم، 
.توان پاسخگوىي به نيازهاى بشر تا پايان جهان را دارد

مهانگونه كه در گذشته، پيچيده شدن روابط : وىل ممكن است كسى درباره مطلب اخري، شبهه اى را به اين صورت، مطرح كند
اجتماعى، اقتضاى وضع احكام جديد يا تغيري احكام پيشني را داشته و از اينروى، پيامرب ديگرى مبعوث مى شده است و بعد از 

هم دگرگونيهاى چشمگريى رخ داده و روابط اجتماعى، پيچيده تر شده است، و از كجا اين گونه حتوالت، ) ص(پيامرب اسالم
اقتضاى شريعت جديدى نداشته باشد؟

مهانگونه كه اشاره شد تعيني اينكه چگونه حتّوالتى اقتضاى تغيري: در پاسخ بايد گفت

﴾291﴿ صفحه 

قوانني بنيادى را دارد در حّد توان انسا'اى عادى نيست زيرا ما احاطه به علل و حكمتهاى احكام و قوانني ندارمي بلكه از داليل 
.كشف مى كنيم كه احتياجى به تغيري قوانني بنيادى اسالم خنواهد بود) ص(جاوداىن بودن اسالم و خامتّيت پيامرب اكرم

البته ما پيدايش پاره اى از پديده هاى اجتماعى نوين كه اقتضاى وضع مقررات جديد دارد را نفى منى كنيم اما در شريعت اسالم 
براى وضع اين گونه مقررات جزئى، اصول و قواعدى پيش بيىن شده كه مقامات صالحيت دار مى توانند براساس آ'ا مقررات الزم 

امام معصوم و (و تفصيل مطلب را بايد در فقه اسالم در مبحث اختيارات حكومت اسالمى . را وضع كنند و به اجراء در آورند
.جستجو كرد) وىل فقيه

پرسش

بعد از اثبات جاوداىن بودن اسالم، چه نيازى به حبث درباره خامتّيت، وجود دارد؟ -1

چگونه مى توان خامتّيت را با دليل قرآىن، اثبات كرد؟ -2

.شبهات مربوط به اين دليل را ذكر، و پاسخ آ'ا را بيان كنيد -3
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.سه روايت از رواياتى كه داللت بر خامتّيت دارد را بيان كنيد -4

ختم شده است؟) ص(چرا سلسله پيامربان با آمدن پيامرب اسالم -5

آيا ختم نبوت به معناى مسدود شدن راه استفاده از علوم اهلى است؟ چرا؟ -6

اقتضاى شريعت جديدى ندارد؟ چرا؟) ص(آيا حتوالت اجتماعى بعد از ظهور پيامرب اسالم -7

نياز جامعه به مقرراتى براى پديده هاى نوظهور، چگونه رفع مى شود؟ -8

امامت
﴾293﴿ صفحه 

درس سى و ششم

امامت

مقدمه: شامل

ـ مفهوم امامت
﴾295﴿ صفحه 

مقّدمه
بعد از مهاجرت به مدينه، و محايت ىب دريغ مردم آن شهر از آن حضرت و از مسلماناىن كه از مكه ) ص(پيامرب گرامى اسالم

گرديد يك جامعه اسالمى را پى 'ادند و به » انصار«كه موجب مفتخر شدن ايشان به لقب ) مهاجرين(مهاجرت مى كردند 
تدبري امور آن پرداختند و مسجدالنىب عالوه بر آنكه حمل عبادت و تبليغ رساالت اهلى و تعليم و تربيت مردم بود پناهگاه مهاجرين 
و حمرومان نيز بود و در مهاجنا به وضع اقتصادى ايشان رسيدگى مى شد، و مهچنني حمل قضاوت و فصل خصومت و تصميم گريى 
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و در يك مجله، اداره امور دين . هاى نظامى و اعزام نريو به جبهه هاى جنگ و پشتيباىن از جبهه ها و ساير مسائل حكومىت بود
اجنام مى گرفت و مسلمانان، خود را موظف مى دانستند كه دستورات آن حضرت را ) ص(و دنياى مردم به دست پيامرب اكرم

 در خصوص مسائل سياسى و قضاىي و نظامى، 1اطاعت كنند زيرا خداى متعال، عالوه بر اجياب مطلق اطاعت از آن حضرت
.2صادر كرده بود) ص(اوامر مؤكدى به فرمانربدارى از رسول اكرم

عالوه بر منصب نبوت و رسالت، و منصب تعليم و تبيني) ص(پيامرب اكرم: به ديگر سخن

آيات : ، سوره انفال92آيه : ، سوره مائده80، 69، 14، 12آيات : ، سوره نساء132، 32آيه : سوره آل عمران: ك. ر. 1
، 14آيه : ، سوره حجرات71، 66آيات : ، سوره احزاب56، 54، 51آيات : ، سوره نور71آيه : ، سوره توبه46، 20، 1

: ، سوره جن12آيه : ، سوره تغابن12آيه: ، سوره ممتحنه12آيه : ، سوره جمادله32آيه : ، سوره حممد17، 16آيات : سوره فتح
.23آيه 

، 67آيه : ، سوره حج48آيه : ، سوره مائده105، 65، 59، 42آيات : ، سوره نساء152آيه : سوره آل عمران: ك. ر. 2
.7آيه : ، سوره حشر9، 8آيات : ، سوره جمادله36، 6آيات : سوره احزاب

﴾296﴿ صفحه 

احكام اسالم، منصب اهلى ديگرى بعنوان فرمانرواى جامعه اسالمى نيز داشتند كه منصبهاى فرعى قضاوت و فرماندهى نظامى 
و مهانگونه كه دين اسالم، عالوه بر وظايف عبادى و اخالقى، داراى احكام سياسى و اقتصادى و . از آن، اشتقاق مى يافت... و

بود پيامرب اسالم هم عالوه بر وظايف تبليغ و تعليم و تربيت، از طرف خداى متعال عهده دار اجراى احكام و ... حقوقى و
.قوانني اهلى و داراى مهه مقامات حكومىت بودند

بديهى است ديىن كه اّدعاى رهربى مهه جوامع بشرى تا پايان جهان را دارد منى تواند نسبت به اينگونه مسائل، ىب تفاوت باشد و 
جامعه اى كه براساس اين دين بوجود مى آيد منى تواند فاقد چنني مناصب سياسى و حكومىت باشد، مناصىب كه حتت عنوان 

.مندرج مى شود» امامت«

چه كسى بايد عهده دار اين مقام شود؟ و آنرا از چه كسى دريافت  ) ص(اما سخن در اين است كه بعد از رحلت پيامرب اكرم
كند؟

عطا فرموده بود به كسان ديگرى نيز داده است و تصّدى اين مقام ) ص(آيا مهانگونه كه خداى متعال اين منصب را به پيامرب اكرم
داشته و بعد ) ص(تنها در سايه نصب اهلى، مشروعيت مى يابد يا اعطاء اين مقام از طرف خداى متعال، اختصاص به پيامرب اكرم

از حضرت، مردم هستند كه بايد امامى براى خودشان برگزينند و او را فرمانرواى خودشان قرار دهند؟ و آيا براسىت، مردم داراى 
چنني حقى هستند يا نه؟

يعىن از يك سوى، شيعيان معتقدند كه امامت، منصىب است . و اين، درست مهان نقطه اصلى اختالف بني شيعه و سّىن است
اين كار را ) ص(اهلى كه بايد از طرف خداى متعال به كساىن كه صالحيت آنرا دارند داده شود و خداى متعال بوسيله پيامرب اكرم
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را جانشني بالفصل وى قرار داده و سپس يازده نفر از فرزندان او را يكى پس از ) عليه السالم(اجنام داده و امريمؤمنان على 
و از سوى ديگر، اهل سنت معتقدند كه امامت اهلى مهانند نبوت . ديگرى براى تصّدى مقام امامت، تعيني و نصب فرموده است

و حىت بعضى از بزرگان اهل . خامته يافت و از آن پس، تعيني امام به مردم واگذاشته شد) ص(و رسالت، با رحلت پيامرب اكرم
سنت، تصريح كرده اند كه اگر كسى به زور اسلحه، بر مردم مسلط شود بعد از تسلط، اطاعت وى بر

﴾297﴿ صفحه 

و روشن است كه چنني نظرهاىي تا چه حّد مى تواند راه را براى سوء استفاده زورمندان و جّباران و حيله  . 1ديگران الزم خواهد بود
.گران، باز كند و موجبات پراكندگى و احنطاط مسلمانان را فراهم آورد

در حقيقت، اهل سّنت با پذيرفنت مشروعيت امامت بدون نصب اهلى، خنستني پايه تفكيك دين از سياست را 'اده اند و به عقيده 
شيعيان، مهني امر، بزرگرتين نقطه احنراف از مسري صحيح اسالم راستني و پرستش خدال متعال، در مهه ابعاد و شئون زندگى است 

.در ميان مسلمانان، رخ داده يا خواهد داد) ص(و نيز خاستگاه هزاران احنراف ديگرى است كه از زمان رحلت پيامرب اكرم

از اينروى، ضرورت دارد كه شخص مسلمان، اين موضوع را با كمال جّديت و دور از هرگونه تقليد و تعّصب، مورد حتقيق و 
. و مذهب حق را تشخيص داده با متام توان، از آن محايت كند2بررسى قرار دهد

ناگفته پيدا است كه بايد مصلحت كلى جهان اسالم را در نظر گرفت و از فراهم كردن زمينه براى Zره بردارى دمشنان اسالم از 
اختالف و روياروىي طرفداران مذاهب خمتلف، دورى جست و نبايد كارى كرد كه موجب بروز شكاف در صفوف مسلمانان شود 

وىل از سوى ديگر، نبايد حفظ وحدت و مهاهنگى مسلمانان، مانع از . و نتيجه اى جز ضعف جامعه اسالمى خنواهد داشت
حتقيق و تالش در راه شناخنت مذهب حق و اجياد جّو سامل براى بررسى مسائل امامت گردد مسائلى كه حل صحيح آ'ا تأثري 

.بسزاىي در سرنوشت مسلمانان و سعادت دنيا و آخرت آنان دارد

.42-40از ابوالقاسم مسرقندى، ص » السواد االعظم«االحكام السلطانّيه از ابويعلى، و ترمجه : ك. ر. 1

خوشبختانه دانشمندان بزرگ در اين زمينه هزاران كتاب به زبا'اى خمتلف و با شيوه هاى گوناگون نوشته و راه حتقيق را كامال . 2
عبقات االنوار، الغدير، دالئل الصدق، غاية : بر روى جويندگان حق و حقيقت گشوده اند و براى منونه مى توان از اين كتاZا ياد كرد

.املرام، و اثباة اهلداة

كه جمموعه اى از مكاتبات بني دو نفر » املراجعات«و به كساىن كه فرصت زيادى براى مطالعه ندارند سفارش مى كنيم كه كتاب 
.كه هر دو به زبان فارسى نيز ترمجه شده را مطالعه كنند» اصل الشيعة و اصوهلا«علماء شيعه و سّىن است و كتاب 

﴾298﴿ صفحه 

مفهوم امامت
ناميده مى شود و خواه در راه » امام«امامت در لغت به معناى پيشواىي و رهربى است و هر كسى كه متصّدى رهربى گروهى شود 
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 درباره سران كّفار بكار رفته است، و كسى كه منازگزاران به 1»أَِئمََّة اْلُكْفر«حق باشد يا در راه باطل، چنانكه در قرآن كرمي، واژه 
.ناميده مى شود» امام مجاعت«او اقتداء مى كنند 

.»رياست مهگاىن و فراگري بر جامعه اسالمى در مهه امور ديىن و دنيوى«: اما در اصطالح علم كالم، امامت عبارت است از

براى تأكيد بر وسعت قلمرو امامت است، و گرنه تدبري امور دنيوى جامعه اسالمى، جزىي از دين اسالم » دنيوى«و ذكر كلمه 
.است

و نه به عنوان (از ديدگاه شيعه، چنني رياسىت هنگامى مشروع خواهد بود كه از طرف خداى متعال باشد، و كسى كه اصالتاً 
در واقع، . داراى چنني مقامى باشد معصوم از خطا در بيان احكام و معارف اسالمى و نيز مصون از گناهان خواهد بود) نيابت

به جز نبوت و رسالت را دارد و هم سخنان او در تبيني حقايق و قوانني و معارف ) ص(امام معصوم مهه منصب هاى پيامرب اكرم
.اسالم، حجت است و هم فرما'اى وى در امور خمتلف حكومىت واجب االطاعة مى باشد

:بدين ترتيب، اختالف شيعه و سّىن در موضوع امامت، در سه مسأله ظاهر مى شود

.خنست آنكه امام بايد از طرف خداى متعال باشد

.دوم آنكه بايد داراى علم خدادادى و مصون از خطا باشد

.سوم آنكه بايد معصوم از گناه باشد

هم معصوم بودند هر چند ) سالم اهللا عليها(البته معصوم بودن، مساوى با امامت نيست زيرا به اعتقاد شيعه حضرت فاطمه زهراء 
نيز داراى مقام عصمت بوده اند و شايد در ميان اولياء خدا كسان ) سالم اهللا عليها(مقام امامت را نداشتند، چنانكه حضرت مرمي 

ديگرى نيز چنني مقامى را داشته اند هر چند ما اطالعى از آنان ندارمي و اساساً شناخنت شخص معصوم جز از طريق

12سوره توبه، آيه : ك. ر. 1

﴾299﴿ صفحه 

.معرىف اهلى، ميّسر نيست

پرسش

غري از نبوت و رسالت، چه منصب هاى اهلى ديگرى داشتند؟) ص(پيامرب اسالم -1

نقطه اصلى اختالف بني شيعه و سّىن چيست؟ -2
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پذيرفنت امامت بدون نصب اهلى، چه پيامدهاىي داشته است؟ -3

.معناى لغوى و اصطالحى امامت را بيان كنيد -4

مسائل بنيادى امامت كدامند؟ -5

نياز به وجود امام
﴾301﴿ صفحه 

درس سى و هفتم

نياز به وجود امام

مقدمه: شامل

ـ ضرورت وجود امام
﴾303﴿ صفحه 

مقّدمه
بسيارى از كساىن كه تعمق و ژرف نگرى در مسائل اعتقادى ندارند چنني مى پندارند كه اختالف شيعه و سّىن درباره امامت، جز 

را براى جانشيىن خود در اداره امور جامعه، تعيني كرده وىل ) ع(على بن ابيطالب ) ص(اين نيست كه شيعيان معتقدند پيامرب اكرم
اهل سنت معتقدند كه چنني چيزى اجنام نگرفته و مردم به دخلواه خود، فرمانرواىي را تعيني كردند و او جانشني را شخصاً برگزيد، و 

و . در مرحله سوم، تعيني فرمانروا به يك گروه شش نفرى سپرده شد، و خليفه چهارم بار ديگر با انتخاب عمومى تعيني گرديد
و از اينروى، بعد از خليفه چهارم، هر كسى . بنابراين، روش خاصى براى تعيني فرمانروا در ميان مسلمانان، وجود نداشته است

.قدرت نظامى بيشرتى داشت متصدى اين مقام شد چنانكه در كشورهاى غرياسالمى نيز كمابيش امر به مهني منوال بود
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چنني تصور مى كنند كه شيعيان درباره تعيني خنستني امام، مهان چيزى را معتقدند كه اهل سّنت درباره تعيني : و به ديگر سخن
مورد قبول مردم واقع نشد وىل نظر خليفه اول، ) ص(خليفه دوم از طرف خليفه اول، اعتقاد دارند با اين تفاوت كه نظر پيامرب اكرم

!از طرف مردم پذيرفته شد

براساس اعتقاد اهل ) ص(وىل صرف نظر از اين سؤال كه خليفه اول، اين حق را از كجا بدست آورده بود؟ و چرا رسول خدا 
سّنت به اندازه وى براى اسالم، دلسوزى نكرد و جامعه نوبنياد اسالمى را ىب سرپرست رها كرد با اينكه هنگام بريون رفنت از مدينه 

براى جهاد،

﴾304﴿ صفحه 

جانشيىن براى خودش معّني مى كرد و با اينكه خود آن حضرت از وقوع اختالفات و فتنه ها در اّمتش خرب داده بود، صرف نظر 
از اين سؤال ها و سؤال هاى ديگر، اساساً بايد توجه داشت كه اختالف شيعه و سّىن، قبل از هر چيز در اين است، كه آيا 

امامت، يك مقام ديىن و تابع تشريع و نصب اهلى است يا يك سلطنت دنيوى و تابع عوامل اجتماعى؟ و شيعيان معتقدند كه 
و در واقع، . هم نقش استدالىل در تعيني جانشني خود نداشتند بلكه آنرا به امر اهلى، اجنام دادند) ص(حىت شخص پيامرب اكرم

حكمت ختم نبوت با نصب امام معصوم، ارتباط دارد و با وجود چنني امامى است كه مصاحل الزم االستيفاء جامعه اسالمى بعد 
.تأمني مى شود) ص(از رحلت پيامرب اكرم

مطرح است نه بعنوان يك حكم فقهى فرعى، » اصل اعتقادى«از اينجا روشن مى شود كه چرا امامت از ديدگاه شيعه بعنوان يك 
را در امام، معترب مى دانند، و چرا در عرف كالم شيعى، اين ) علم خدادادى، عصمت، نصب اهلى(و چرا ايشان شرايط سه گانه 

مفاهيم با مفهوم مرجعّيت در شناخنت احكام اهلى و حكومت و فرمانرواىي بر جامعه اسالمى، عجني شده بدان گونه كه گوىي واژه 
.امامت، بر مهگى آ'ا داللت مى كند

.اينك با توجه به مفهوم امامت و موقعّيت آن در ميان جمموعه عقايد شيعه، به بيان صّحت اين عقيده مى پردازمي

ضرورت وجود امام
در درس بيست و دوم روشن شد كه حتقق يافنت هدف از آفرينش انسان، منوط به راهنماىي وى بوسيله وحى است، و حكمت 

اهلى اقتضاء داشته كه پيامرباىن را مبعوث فرمايد تا راه سعادت دنيا و آخرت را به بشر بياموزند و اين نياز وى را برطرف سازند، و 
نيز به تربيت افراد مستعد بپردازند و آن را تا آخرين مرحله كماىل كه بر ايشان ميّسر است برسانند، و مهچنني در صورتى كه شرايط 

.اجتماعى، مساعد باشد اجراء قوانني اجتماعى دين را بعهده بگريند

و در درس سى و چهارم و سى و پنجم توضيح دادمي كه دين مقّدس اسالم، مهگاىن و جاوداىن و نسخ ناشدىن است و بعد از 
و ختم نبوت در. پيامربى خنواهد آمد) ص(پيامرب اسالم 

﴾305﴿ صفحه 
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صورتى با حكمت بعثت انبياء وفق مى دهد كه آخرين شريعت آمساىن، پاسخگوى مهه نيازهاى بشر باشد و بقاء آن تا پايان 
.جهان، تضمني شده باشد

اين ضمانت، در مورد قرآن كرمي، وجود دارد و خداى متعال، مصونّيت اين كتاب عزيز را از هرگونه تغيري و حتريفى تضمني كرده 
وىل مهه احكام و قوانني اسالم، از ظاهر آيات كرميه استفاده منى شود و ىف املثل تعداد ركعات مناز و كيفيت اجنام و صدها . است

حكم واجب و مستحب آن را منى توان از قرآن كرمي بدست آورد و معموالً قرآن درصدد بيان تفاصيل احكام و قوانني نيست و 
آ'ا را براى مردم ) غري از وحى قرآىن(گذاشته تا با علمى كه خدا به او عطا فرموده ) ص(تعليم و تبيني آ'ا را بعهده پيامرب اكرم

. و بدين ترتيب، حجّيت و اعتبار سّنت آن حضرت بعنوان يكى از منابع اصيل براى شناخت اسالم، ثابت مى شود1بيان كند

اما شرايط دشوار زندگى آن حضرت مانند چند سال حمصور بودن در شعب ابيطالب و ده سال جنگ با دمشنان اسالم، اجازه 
منى داد كه مهه احكام و قوانني اسالم را براى عموم مردم، بيان كند و مهان اندازه هم كه اصحاب فرا مى گرفتند ضمانىت براى حمفوظ 

ماندن نداشت و حىت كيفيت وضو گرفنت آن حضرت كه ساهلا در مرئى و منظر مردم بود مورد اختالف، واقع شد و در جاىي كه 
احكام چنني عملى در معرض اختالف باشد عملى كه روزانه مورد حاجت مهه مسلمانان بوده و هست و انگيزه چنداىن براى 

تغيري و حتريف عمدى ندارد خطر اشتباه در نقل و حتريفات عمدى در مورد احكام دقيق و پيچيده به ويژه احكام و قوانيىن كه با 
.2هوسهاى افراد و منافع گروهها برخورد مى كند به مراتب بيشرت خواهد بود

با توجه به اين نكات، روشن مى شود كه هنگامى دين اسالم مى تواند بعنوان يك دين كامل و پاسخگوى نيازهاى مهه انسا'ا تا 
پايان جهان، مطرح باشد كه در منت دين، راهى براى تأمني مصاحل ضرورى جامعه، پيش بيىن شده باشد مصاحلى كه با رحلت 

و اين راه، چيزى جز نصب جانشني شايسته. در معرض @ديد و تفويت قرار مى گرفت) ص(پيامرب اكرم

1
.7آيه : ، سوره حشر21

نام هفتصد تن از دروغ پردازان و جعل كنندگان حديث را در كتاب الغدير آورده اند كه به بعضى از آنان بيش ) ره(عالمه اميىن . 2
).، به بعد208، ص 5الغدير، ج . (از يك صدهزار حديث، نسبت داده شده است

﴾306﴿ صفحه 

جانشيىن كه داراى علم خدادادى باشد تا بتواند حقايق دين را با مهه ابعاد و دقايقش بيان كند، . خنواهد بود) ص(براى رسول اكرم
و نيز . و داراى ملكه عصمت باشد تا حتت تأثري انگيزه هاى نفساىن و شيطاىن واقع نشود و مرتكب حتريف عمدى در دين نگردد

را بعهده بگريد و افراد مستعد را به عاليرتين مدارج كمال برساند و مهچنني در صورت مساعد ) ص(بتواند نقش تربيىت پيامرب اكرم
بودن شرايط اجتماعى، متصّدى حكومت و تدبري امور جامعه شود و قوانني اجتماعى اسالم را اجراء كند و حق و عدالت را در 

.جهان گسرتش دهد

ختم نبوت هنگامى كه موافق با حكمت اهلى خواهد بود كه توأم با نصب امام معصوم باشد امامى كه مهه ويژگيهاى : حاصل آنكه

175



.به جز نبوت و رسالت را دارا باشد) ص(پيامرب اكرم

بدين ترتيب، هم ضرورت وجود امام، ثابت مى شود؛ و هم لزوم علم خدادادى و مقام عصمت براى وى؛ و هم اينكه بايد از 
طرف خداى متعال، نصب شود زيرا اوست كه مى داند چنني علمى و چنني ملكه اى را به چه كسى عطا فرموده و اوست كه 

.اصالتاً حق واليت بر بندگانش را دارد و مى تواند چنني حقى را در مرتبه نازلرت به افراد واجد شرايط بدهد

الزم به تذكر است كه اهل سّنت، هيچيك از اين ويژگيها را براى هيچيك از خلفاء، قائل نيستند و نه اّدعاى منصوب بودن آنان 
بلكه موارد زيادى از لغزشها و اشتباهات . از طرف خدا و پيغمرب را دارند و نه اّدعاى علم خدادادى و ملكه عصمت براى خلفاء

و عجز ايشان از پاسخگوىي به سؤاالت ديىن مردم را در كتاZاى معترب خودشان ثبت كرده اند و از مجله از خليفه اول نقل كرده اند  
) كار عجوالنه و حساب نشده(» فلته«و از خليفه دوم نقل كرده اند كه بيعت با خليفه اول را » اّن ىل شيطاناً يعرتيىن«: كه گفت

 و خلفاء بىن امّيه و بىن 3 و اما لغزشهاى خليفه سوم2»لو ال علّى هللك عمر«:  و نيز بارها اين مجله را به زبان آورد1ناميد
عّباس، واضحرت از آن است كه نيازى به اشاره داشته باشد و هر كس اندك آشناىي با تاريخ مسلمني داشته باشد به قدر كاىف، از 

.اين مطالب آگاه مى باشد

و با توجه به. تنها شيعيان هستند كه به وجود شرايط سه گانه در امامان دوازده گانه معتقدند

.57، ص 3، ج 158، 142، ص 1شرح 'ج البالغه، ج : ك. ر. 1

. به بعد93، ص 6الغدير، ج : ك. ر. 2

. به بعد97، ص 8الغدير، ج : ك. ر. 3

﴾307﴿ صفحه 

در عني حال، در . بيان فوق، صّحت اعتقاد ايشان در مسأله امامت، ثابت مى شود و ديگر نيازى به داليل تفصيلى خنواهد بود
.درس آينده به بعضى از داليل مستفاد از كتاب و سّنت، اشاره خواهيم كرد

پرسش

.ديدگاه شيعه در مسأله امامت و اختالف آنرا با ديدگاه اهل سنت بيان كنيد -1

معترب مى دانند؟» اصل اعتقادى«چرا شيعيان، امامت را بعنوان يك  -2

.ضرورت وجود امام را بيان كنيد -3

چه نتاجيى از اين بيان بدست مى آيد؟ -4
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نصب امام
﴾309﴿ صفحه 

درس سى و هشتم

نصب امام

﴾311﴿ صفحه 

در درس پيشني توضيح دادمي كه ختم نبوت بدون نصب امام معصوم، خالف حكمت اهلى است و كامل بودن دين جهاىن و 
جانشينان شايسته اى براى او تعيني گردند به گونه اى كه به جز مقام ) ص(جاوداىن اسالم، منوط به اين است كه بعد از پيامرب اكرم

.نبوت و رسالت، داراى مهه مناصب اهلى وى باشند

:اين مطلب را مى توان از آيات كرميه قرآن و روايات فراواىن كه شيعه و سّىن در تفسري آ'ا نقل كرده اند استفاده كرد

ْسالَم ِديناً «: از مجله در آيه سوم از سوره مائده مى فرمايد .»اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

نازل شد بعد از اشاره به نااميدى كّفار ) ص(اين آيه كه به اتفاق مفّسرين در حّجة الوداع و تنها چند ماه قبل از رحلت پيامرب اكرم
تأكيد مى كند كه امروز دين مشا را كامل، و نعمتم را بر مشا متام  » ...اليوَم يَِئَس اّلذين كفروا ِمْن ديَِنكم«از آسيب پذيرى اسالم 

كه توأم با » اكمال و امتام«كردم، و با توجه به روايات فراواىن كه در شأن نزول اين آيه وارد شده كامال روشن مى شود كه اين 
. از طرف خداى متعال، حتقق يافته است) ص(نوميد شدن كّفار از آسيب پذيرى اسالم بوده با نصب جانشني براى پيامرب اكرم

خمصوصاً با توجه به اينكه فرزند ذكورى نداشتند اسالم بدون ) ص(زيرا دمشنان اسالم، انتظار داشتند كه بعد از وفات رسول خدا
سرپرست مباند و در معرض ضعف و زوال قرار گريد، وىل با نصب جانشني براى وى دين

﴾312﴿ صفحه 

.1اسالم به نصاب كمال، و نعمت اهلى به سر حّد متام رسيد و اميد كافران بر باد رفت

مجع كردند و ضمن » غدير خم«هنگام بازگشت از حجة الوداع مهه حجاج را در حمل ) ص(و كيفّيت آن، چنني بود كه پيامرب اكرم
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ُفِسُكم«: ايراد خطبه مفّصلى از ايشان سؤال كردند  آيا من از طرف خداى متعال بر مشا واليت ندارم؟ 2»ألست أوىل ِبُكم ِمْن أَنـْ
َمن ُكنُت مواله «: را گرفته او را در برابر مردم بلند كردند و فرمودند) ع(مهگى يكصدا جواب مثبت دادند، آنگاه زير بغل على

سپس مهه حّضار با آن حضرت بيعت كردند و از . و بدين ترتيب، واليت اهلى را براى آن حضرت، اعالم فرمودند. »فـََعلىُّ مواله
يّخ يّخ لك يا علّى، أْصَبْحَت موالى و موىل كّل مؤمن و «: بعنوان @نيت گفت) ع(مجله، خليفه دوم ضمن بيعت با امريمؤمنان على

.3»مؤمنة

ْسالَم ِديناً «: و در اين روز بود كه اين آيه شريفه، نازل شد و » اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ
.»َمتاُم نبوَّتى و متاُم ديِن الّلِه واليُة علىٍّ بعدى«: تكبري گفتند و فرمودند) ص(پيامرب اكرم

نيز نقل كرده اند آمده است كه ابوبكر و عمر از جا برخاستند و از رسول خدا) محويىن(در روايىت كه بعضى از بزرگان اهل سّنت 
. خمصوص على و اوصياء من تا روز قيامت است: پرسيدند كه آيا اين واليت، خمصوص على است؟ حضرت فرمودند) ص(

علىُّ أخى و وزيرى و وارثى و وصّىي و خليفىت ىف اُمَّىت و وىلُّ ُكّل مؤمن ِمْن «: اوصياء مشا چه كساىن هستند؟ فرمودند: پرسيدند
بَعدى، مثّ ابىن احلسن، مثّ ابىن احلسني، مثَّ تسعُة من ُوْلد ابىن احلسني واحداً بعد واحد، القرآن معهم و هم مع القرآن، ال يُفاِر قونَُه و 

.4»ال يُفارُِقهم حّىت يَرِدوا علىَّ احلوضَ 

(بر حسب آنچه از روايات متعّدد، استفاده مى شود پيامرب اكرم
از اينروى، در . كنند وىل بيم داشتند كه مبادا مردم، اين كار را محل بر نظر شخصِى آن حضرت كنند و از پذيرفنت آن، سرباز زنند

پى فرصت مناسىب

.براى توضيح بيشرت پريامون داللت اين آيه، به تفسري امليزان مراجعه كنيد. 1

ُفِسِهم«از سوره احزاب ) 6(اشاره به آيه . 2 .»النَِّيبُّ أَْوىل بِاْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـْ

.براى اثبات قطعى بودن سند و داللت اين حديث، رجوع كنيد به عبقات االنوار و الغدير: ك. ر. 3

.، به نقل از فرائد محويىن4، حديث 58غايد امرام، باب : ك. ر. 4

﴾313﴿ صفحه 

يا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفما «: بودن كه زمينه اين كار فراهم شود تا اينكه اين آيه شريفه نازل شد
 و ضمن تأكيد بر لزوم تبليغ اين پيام اهلى كه مهسنگ با مهه پيامهاى ديگر است و 1»بـَلَّْغَت رِسالََتُه َو الّلُه يـَْعِصُمَك ِمَن الّناس

نرساندن آن مبنزله ترِك تبليغ كّل رسالت اهلى مى باشد به آن حضرت مژده داد كه خداى متعال تو را از پيامدهاى آن، مصون 
از اينروى، . دريافتند كه زمان مناسب، فرا رسيده و تأخري بيش از اين، روا نيست) ص(با نزول اين آيه، پيامرب اكرم. خواهد داشت

.2در غدير خم به اجنام اين وظيفه، مبادرت ورزيدند

در طول دوران رسالتش بارها ) ص(البته آنچه اختصاص به اين روز داشت اعالم رمسى و گرفنت بيعت از مردم بود و گرنه رسول خدا

178



را گوشزد كرده بودند و در مهان ساهلاى آغازين بعثت، هنگامى كه آيه ) ع(و به صورت هاى گوناگون، جانشيىن امريمؤمنان على
خنستني كسى كه دعوت مرا بپذيرد جانشني من :  نازل شد در حضور مهه خويشاوندان فرمودند3»َو أَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقـَْرِبنيَ «

.4بود) ع(خواهد بود و به اتفاق فريقني، خنستني كسى كه پاسخ مثبت داد على بن ابيطالب

نازل شد و اطاعت كساىن كه بعنوان » يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الّلَه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ «و نيز هنگامى كه آيه 
قرار داد جابربن عبداهللا انصارى از آن ) ص(بطور مطلق، واجب كرد و اطاعت ايشان را مهسنگ اطاعت پيغمرب اكرم» اولوااالمر«

ُهم خلفائى يا جابر و أئمُة «: كه اطاعتشان مقرون به اطاعت مشا شده چه كساىن هستند؟ فرمود» اولوااالمر«اين : حضرت پرسيد
أّوُهلم علىُّ بن أىب طالب، مثّ احلسن، مثّ احلسني، مثّ علىُّ بن احلسني، مثّ حممد بن علّى املعروف ىف التوراة بالباقر . املسلمَني ِمْن بَعدى

َسُتْدرُِكُه يا جابر، فإذا َلقيَتُه فَاقـْرَأُه مّىن السالم مثّ الصادق جعفربن حمّمد، مثّ موسى بن جعفر، مثّ علىُّ بن موسى، مثّ حممد بن علّى، مثّ 
علّى بن حممد، مثّ احلسن بن علّى، مثّ َمسّىي و َكنّىي حّجُة الّله 

.براى توضيح بيشرت پريامون داللت اين آيه، به تفسري امليزان مراجعه كنيد. 67ك سوره مائده، آيه . ر. 1

زيدبن ارقم، ابوسعيد خدرى، ابن : نقل كرده اند) ص(اين موضوع را بزرگان اهل سّنت از هفت نفر از اصحاب رسول خدا. 2
.1الغدير، ج : ك. ر. عّباس، جابربن عبداهللا انصارى، براءبن عازب، ابوهريره و ابن مسعود

.214سوره شعراء، آيه : ك. ر. 3

).20مراجعه (عبقات االنوار، الغدير، املراجعات : ك. ر. 4

﴾314﴿ صفحه 

زنده ) ع(جابر تا زمان امامت حضرت باقر) ص( و طبق پيشگوىي پيامرب اكرم1»...ىف اَْرِضه و بَقّيُتُه ىف عباده ابن احلسن بن علىّ 
.را به ايشان ابالغ كرد) ص(ماند و سالم رسول خدا 

در شأن علّى بن : فرمود. سؤال كردم) ع(درباره آيه اولوااالمر از امام صادق: در حديث ديگرى از ابوبصري نقل شده كه گفت
را بنام، معّرىف نكرده ) ع(مردم مى گويند چرا قرآن كرمي، على و اهل بيتش: عرض كردم. ابيطالب و حسن و حسني نازل شده است

بود كه آن را ) ص(آيه مناز كه نازل شد امسى از سه ركعت و چهار ركعت نربد، و اين رسول خدا: به ايشان بگوى: است؟ فرمودند
براى مردم تفسري كند و او چنني ) ص(اين آيه را هم مى بايست پيامرب اكرم... براى مردم تفسري كرد، مهچنني آيات زكات و حّج و

:فرمود

نَـُهما حّىت يُورَِد «: و نيز فرمود» َمن ُكنُت مواله فـََعلىُّ مواله« اوصيُكْم بكتاب الّله و اهِل بيىت، فإّىن َسألُت الّله عّزوجّل أْن ال يـَُفرَِّق بـَيـْ
كتاب خدا و اهل بيتم، مهانا از خداى عزوجل ) مالزمت(يعىن مشا را سفارش مى كنم به » ُمها َعَلَى احلوَض فَأْعطاىن ذِلكَ 

درخواست كردم كه ميان قرآن و اهل بيتم، جداىي نيندازد تا در حوض كوثر ايشان را بر من وارد سازد، و خداى متعال درخواست 
.2»ال تـَُعّلموُهم فَاَنـَُّهْم أْعَلُم ِمْنُكْم اِنـَُّهْم َلْن ُخيْرُِجوكم من باِب ُهدًى َو َلن يُْدِخلوُكْم ىف باب ضاللة«: و نيز فرمود. مرا اجابت كرد
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مهانا هرگز مشا را از باب هدايت، خارج و در باب ضاللت، وارد . در مقام تعليم ايشان برنياييد كه ايشان از مشا داناترند: يعىن]
.[منى سازند

إّىن تارُك فيكم الثّقلِني كتاَب الّلِه َو اَْهل بَيىت ِاّ'ما لن يفرتقا حّىت يردا «: و مهچنني بارها و از مجله در آخرين روزهاى حياتش فرمود
و نيز بارها 4»أال إنَّ َمَثَل أهل بـَْيىت فيُكْم َمَثُل َسفيَنِة نوح َمن رَكِبَها َجنا َو َمْن َختّلَف عنها َغرق«:  و نيز فرمود3»َعَلى احلوض

 و نيز دهها حديث ديگرى كه جمال5»انت وىلُّ ِكَل مؤمن بَعدى«: فرمود) ع(خطاب به على بن ابيطالب 

.494ص : ، و ينابيع املوّدة123، ص 3ج : ، و اثبات اهلداة267، ص 10، ج )ط قدمي(غاية املرام : ك. ر. 1

.265، ص 3، ج )ط قدمي(غاية املرام : ك. ر. 2

اين حديث نيز از روايات متواتر است كه بزرگان اهل سنت از مجله ترمذى و نسائى و صاحب مستدرك به طرق متعدد از . 3
.نقل كرده اند) ص(رسول خدا

.151، ص 3مستدرك حاكم، ج : ك. ر. 4

، ج 331، ص 1ج : ، مسند ابن حنبل103ص : ، صواعق ابن حجر111، ص 134، ص 3ج : مستدرك حاكم: ك. ر. 5
... و438، ص 4

﴾315﴿ صفحه 

.1اشاره به آ'ا نيست

پرسش

.كدام آيه قرآن، مربوط به نصب امام است؟ داللت آن را توضيح دهيد -1

.به امامت را بيان كنيد) ع(جريان منصوب شدن امريمؤمنان -2

اعالم امامت آن حضرت را به تأخري مى انداختند؟ و چگونه شد كه به اين كار، اقدام كردند؟) ص(چرا پيامرب اكرم -3

دارد؟) ع(كدام از روايات، داللت بر امامت ساير ائمه -4

.ساير رواياتى كه اشاره به امامت اهل بيت دارد را بيان كنيد -5

.كمال الدين و متام النعمه، از مرحوم صدوق و حباراالنوار جملسى: ك. ر. 1
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عصمت و علم امام
﴾317﴿ صفحه 

درس سى و نهم

عصمت و علم امام

ـ مقدمه

عصمت امام: شامل

ـ علم امام
﴾319﴿ صفحه 

مقّدمه
يكى آنكه امام بايد از طرف : در درس سى و ششم گفتيم كه اختالف شيعه و سّىن پريامون موضوع امامت، در سه مسأله است

و در درس . خداى متعال نصب شود، ديگر آنكه بايد داراى ملكه عصمت باشد، و سوم آنكه بايد داراى علم خدادادى باشد
سى و هفتم هر سه مسأله را با يك بيان عقلى، اثبات كردمي و در درس سى و هشتم به بعضى از داليل نقلى منصوب بر بودن 

از طرف خداى متعال، اشاره كردمي و اينك در اين درس به بيان عصمت و علم خدادادى ايشان ) عليهم الصلوة و السالم(ائمه 
.مى پردازمي

عصمت امام
عطا فرموده است مى توان ) ع(بعد از اثبات اينكه امامت، منصىب است اهلى كه خداى متعال به على بن ابيطالب و فرزندانشان
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 كه اعطاء مناصب اهلى را به كساىن كه آلوده به گناه 1»ال يَناُل َعْهِدي الظّاِلِمني«:عصمت ايشان را از اين آيه شريفه، استنباط كرد
.باشند نفى مى كند

قرار داده است استفاده ) ص( كه اطاعت مطلق از ايشان را الزم مشرده و آن را قرين اطاعت رسول خدا2»أُوِيل اْألَْمرِ «و نيز از آيه 
مى شود كه هيچگاه اطاعت ايشان منافاتى با

.124سوره بقره، آيه : ك. ر. 1

.59سوره نساء، آيه : ك. ر. 2

﴾320﴿ صفحه 

.اطاعت خداى متعال خنواهد داشت پس امر به اطاعت ايشان به طور مطلق، به معناى ضمانت عصمت است

ا يُرِيُد الّلُه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو «: را مى توان با آيه تطهري، اثبات كرد) عليهم السالم(مهچنني عصمت اهل بيت  ِإمنَّ
 با اين بيان كه اراده تشريعى اهلى درباره تطهري بندگان، اختصاص به كسى ندارد، پس اين اراده كه اختصاص به 1»ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً 

ا أَْمرُُه ِإذا أَراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ «: دارد اراده تكويىن اهلى و ختّلف ناپذير است چنانكه مى فرمايد) ع(اهل بيت  و 2»ِإمنَّ
را ندارند به جز شيعه كه معتقد به عصمت حضرت زهراء ) ص(تطهري مطلق و نفى هرگونه رجس و پليدى از منسوبان پيامرب اكرم

.3هستند) عليهم الصلوة و السالم(و ائمه دوازده گانه ) سالم اهللا عليها(

الزم به تذكر است كه بيش از هفتاد روايت كه اغلب آ'ا را علماء اهل سنت نقل كرده اند داللت دارد بر اينكه اين آيه شريفه، در 
اين ! يا على: فرمودند) ص(نقل كرده است كه رسول خدا) ع(و شيخ صدوق از امريمؤمنان. 4نازل شده است) مخسه طّيبه(شأن 

.آيه درباره تو حسن و حسني و امامان از نسل تو نازل شده است

تو يا على، و بعد حسن، و بعد حسني، و بعد از وى فرزندش على، و بعد از وى : پرسيدم امامان بعد از مشا چند نفرند؟ فرمود
فرزندش حممد، و بعد از وى فرزندش جعفر، و بعد از وى فرزندش موسى، و بعد از وى فرزندش على، و بعد از وى فرزندش 

.حسن، و سپس فرزندش حجت خدا

اين چنني، نامهاى ايشان بر ساق عرش اهلى نوشته است، و من از خداى متعال پرسيدم كه اينها نام چه  : آنگاه اضافه فرمود
يا حممد، ايشان امامان بعد از تو هستند كه تطهري شده و معصومند و دمشنان ايشان مورد لعنت من خواهند : كساىن است؟ فرمود

.5بود

.33سوره احزاب، آيه : ك. ر. 1

.82سوره يس، آيه : ك. ر. 2
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.»االمامة و الوالية ىف القرآن الكرمي«براى توضيح بيشرت پريامون اين آيه، رجوع كنيد به تفسري امليزان و كتاب . 3

.293-287غاية املرام، ص : ك. ر. 4

.293، ص 6، ج )ط قدمي(غاية املرام : ك. ر. 5

﴾321﴿ صفحه 

اهل بيت و عرتت خود را مهسنگ قرآن قرار دادند و تأكيد كردند كه هيچگاه از ) ص(كه پيغمرب اكرم» ثقلني«مهچنني حديث 
آن، جدا منى شوند دليل روشىن بر عصمت ايشان مى باشد زيرا ارتكاب كوچكرتين گناه حىت اگر بصورت سهوى باشد مفارقت 

.عملى از قرآن است

علم امام
ال تُعلِّموُهْم «: بيش از ساير مردم از علوم آن حضرت، Zره مند بودند چنانكه درباره ايشان فرمود) ص(ىب شك اهل بيت پيغمرب

پرورش يافته و تا آخرين ) ص(كه از دوران كودكى در دامان رسول خدا) ع( خمصوصاً شخص امريمؤمنان 1»فَِانـَُّهْم أْعَلُم ِمْنُكم
اَنَا «: بود، و درباره وى فرمود) ص(حلظات عمر آن حضرت مالزم وى، و مهواره درصدد فراگرفنت علوم و حقايق از پيامرب اكرم

ِانَّ َرُسوَل الّلِه صّلى الّله عليه و آله َعلََّمىن اَْلَف باب، َو  «: نقل شده كه فرمود) ع( و از خود امريمؤمنان2»َمديَنُة اْلِعْلِم َو َعلىُّ باZُا
ُكلُّ باب يـَْفَتُح اَْلَف باِب َفذِلَك اَْلَف باب، حّىت َعِلْمُت ما كاَن َو ما يكوُن ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمِة َو َعِلْمُت ِعْلَم اْلَمنايا َو اْلَباليا َو َفْصَل 

هزار باب علم به من آموخت كه هر باىب هزار باب ديگر مى گشايد و جمموعاً مى شود هزار هزار ) ص( يعىن رسول خدا3»اخلِْطابِ 
و فصل اخلطاب ) مرگها و مصيبتها(باب، تا آجنا كه از هر چه بوده و تا روز قيامت خواهد بود آگاه شدم و علم منايا و باليا 

.را فرا گرفتيم) داورى حبق(

بىواسطه يا باواسطه شنيده بودند نبوده است بلكه ايشان از نوعى ) ص(منحصر به آنچه از پيامرب اكرم) ع(وىل علوم ائمه اهل بيت
 به ايشان افاضه مى شده است نظري اهلامى كه به خضر و 4»حتديث«و » اهلام«علوم غريعادى نيز Zره مند بوده اند كه بصورت 

 و بعضاً در قرآن كرمي، تعبري به6شده) عليهم السالم( و حضرت مرمي و مادر موسى 5ذوالقرنني

.294، ص 1ج : ، اصول كاىف265ص : غاية املرام: ك. ر. 1

العلّى بصحة » فتح امللك«، جالب اين است كه يكى از علماء اهل سّنت كتاىب بنام 226، ص 3مستدرك حاكم، ج : ك. ر. 2
. هـ در قاهره به چاپ رسيده است1354حديث مدينة العلم على نوشته كه در سال 

.296، ص 1ج : ، اصول كاىف88ص : ينابيع املودة: ك. ر. 3
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.270 و ص 264اصول كاىف، كتاب احلجة، ص : ك. ر. 4

.268، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 5

.7آيه : ، سوره قصص38آيه : ، سوره طه21-17آيه : ، سوره آل عمران98-65آيه : سوره كهف: ك. ر. 6

﴾322﴿ صفحه 

كه در سنني ) ع(گرديده كه البته منظور از آن، وحى نبوت نيست، و با چنني علمى بوده كه بعضى از ائمه اطهار» وحى«
.طفوليت به مقام امامت مى رسيدند از مهه چيز آگاه بودند و نيازى به تعّلم و فراگريى از ديگران نداشتند

نقل شده و با توجه به عصمت ايشان، حجّيت آ'ا ثابت ) عليهم السالم(اين مطلب از روايات فراواىن كه از خود ائمه اطهار
وىل پيش از آنكه به ذكر منونه اى از آ'ا بپردازمي به آيه از قرآن كرمي، اشاره مى كنيم كه از شخص يا . است استفاده مى شود

معرىف مى كند، و آن آيه اين ) ص( ياد كرده بعنوان شاهد بر حّقانيت پيغمرب اكرم1»َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاب«اشخاصى بعنوان 
َنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ «: است  بگو براى شهادت ميان من و مشا، خدا و كسى كه علم 2»ُقْل َكفى بِالّلِه َشِهيداً بـَْيِين َو بـَيـْ

.الكتاب دارد كفايت مى كند

بدون شك، چنني كسى كه شهادت او قرين شهادت خداى متعال قرار داده شده و داشنت علم الكتاب، او را شايسته چنني 
.شهادتى كرده داراى مقامى بس ارمجند بوده است

ُلوُه «: مشرده است) ص(رسول خدا» تاىل تِْلو«در آيه ديگرى نيز اشاره به اين شاهد كرده و او را  أَ َفَمْن كاَن َعلى بـَيـَِّنة ِمْن َربِِّه َو يـَتـْ
و روايات متعّددى از . و اهل بيت اوست) ص(داللت دارد بر اينكه اين شاهد از خاندان رسول خدا» ِمْنه« و كلمه 3»شاِهٌد ِمْنهُ 

.است) ع(طرق شيعه و اهل سّنت، نقل شده كه منظور از اين شاهد، على بن ابيطالب

عبداهللا بن «بودم كه فرزند ) ع(روزى در حضور امام باقر: از مجله ابن مغازىل شافعى از عبداهللا بن عطاء روايت كرده كه گفت
َمْن «آيا منظور از : عبور كرد، از آن حضرت پرسيدم) اسالم آورد) ص(يكى از علماء اهل كتاب كه در زمان رسول خدا(» سالم

ُلوُه شاِهٌد ِمْنه«است كه آيه ) ع(نه، بلكه منظور على بن ابيطالب: پدر اين شخص است؟ فرمود» ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ  و آيه » َو يـَتـْ
ا َولِيُُّكُم الّلُه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا« و نيز چندين روايت از طرق فريقني نقل شده كه .  نيز در شأن او نازل شده است4»...ِإمنَّ

در سوره هود، علّى بن» شاهد«منظور از 

.43سوره رعد، آيه . 1

.43سوره رعد، آيه . 2

.17سوره هود، آيه . 3

.55سوره مائده، آيه . 4
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﴾323﴿ صفحه 

.روشن مى شود كه مصداق آن جز آن حضرت كسى نبوده است» ِمْنه« و با توجه به ويژگى ياد شده 1مى باشد) ع(ابيطالب

و احضار ختت بلقيس كه در قرآن كرمي ) ع(هنگامى روشن شود كه در داستان حضرت سليمان» علم الكتاب«امهيت داشنت 
 يعىن  2»...قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب أَنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفكَ «: آمده است دقت كنيم در آجنا كه مى فرمايد

...من ختت بلقيس را حاضر مى كنم پيش از آنكه چشم به هم زىن: كسى كه Zره اى از علم الكتاب داشت گفت

از اين آيه، استفاده مى شود كه آگاه بودن از برخى از علم الكتاب چنني اثر شگفت انگيزى داشته است، و از اينجا، مى توان 
در ) ع(و اين، نكته اى است كه امام صادق. حدس زد كه داشنت مهه علم الكتاب چه آثار عظيم ترى را در بر خواهد داشت

:نقل كرده خاطر نشان ساخته اند» سدير«حديثى كه 

بودمي كه آن حضرت با حالت غضب، ) ع(امام صادق) بريوىن(من و ابوبصري و حيياى بزّاز و داود بن كثري در جملس : سدير گويد
در صورتى كه جز خداى ! تعجب است از مردمى كه گمان مى كنند ما علم غيب دارمي: وارد شدند و پس از نشسنت فرمودند

.3و ندانستم در كدام اطاق رفته است. متعال كسى علم غيب ندارد، و من خواستم كنيزم را تنبيه كنم، او فرار كرد

بروند من و ابوبصري و ميسر، مهراه آن حضرت رفتيم و عرض  ) اندروىن(هنگامى كه حضرت برخاستند كه به منزلشان : سدير گويد
كردمي، فدايت شومي، ما سخناىن كه درباره كنيز گفتيد شنيدمي، و ما معتقدمي كه مشا علوم فراواىن داريد وىل اّدعاى علم غيب درباره 

.مشا منى كنيم

قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب «: اين آيه را خوانده اى: فرمود. اى سدير، مگر قرآن خنوانده اى؟ عرض كردم چرا :حضرت فرمود
:گفتم» أَنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفك

.361-359، ص )ط قدمي(غاية املرام : ك. ر. 1

.40سوره منل، آيه . 2

و بايد دانست كه منظور از علم غيىب  . از دنباله حديث روشن مى شود كه اين سخنان را خباطر حضور ناحمرمان، بيان كرده اند. 3
در جواب كسى كه سؤال  ) ع(كه اختصاص به خداى متعال دارد علمى است كه احتياج به تعليم نداشته باشد، چنانكه امريمؤمنان

و گرنه مهه انبياء و بسيارى از اولياء خدا از علوم غيىب كه به » اّمنا هو تعّلم من ِذي ِعْلم«: آيا مشا علم غيب داريد؟ فرمود: كرد
ايشان وحى يا اهلام مى شده مطلع بوده اند، و يكى از موارد تشكيك ناپذير آن، اين خرب غيىب است كه به مادر حضرت موسى

).7سوره قصص، آيه (» ِإنّا رَادُّوُه إِلَْيِك َو جاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلني«: اهلام شد) ع(

﴾324﴿ صفحه 

باندازه : فرمود. مشا بفرماييد: مى داىن كه اين شخص چه اندازه از علم الكتاب داشت؟ عرض كردم: فرمود. فدايت شوم، خوانده ام
َنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاب«آيا اين آيه را خوانده اى : سپس فرمود! قطره اى از درياى Qناور ؟  »ُقْل َكفى بِالّلِه َشِهيداً بـَْيِين َو بـَيـْ

185



آن  : آن كسى كه علم مهه كتاب را دارد داناتر است يا كسى كه Zره اندكى از علم الكتاب دارد؟ عرض كردم: فرمود. آرى: گفتم
به خدا قسم، علم مهه كتاب نزد ماست، به خدا قسم علم : پس با اشاره به سينه مباركش فرمود. كسى كه علم مهه كتاب را دارد

.اشاره مى كنيم) عليهم السالم(اينك به ذكر منونه هاى ديگرى از روايات وارده در علوم اهل بيت . 1مهه كتاب نزد ماست

براى مردم برمى  ) بعنوان امام(هنگامى كه خداى متعال كسى را : در ضمن حديث مفّصلى درباره امامت فرمود) ع(حضرت رضا
گزيند به او سعه صدر، عطا مى كند و چشمه هاى حكمت را در دلش قرار مى دهد و علم را به وى اهلام مى كند تا براى جواب 
از هيچ سؤاىل در مناند و در تشخيص حق، سرگردان نشود، پس او معصوم و مورد تأييد و توفيق و تسديد اهلى بوده از خطاها و 

و . و خداى متعال، اين خصلتها را به او مى دهد تا حجت بر بندگان و شاهد بر آفريدگانش باشد. لغزشها در امان خواهد بود
.اين، خبشش اهلى است كه به هر كس خبواهد مى دهد

!؟2و آيا برگزيده ايشان داراى چنني صفاتى است! و برگزينند؟) بشناسند(آيا مردم مى توانند چنني كسى را : آنگاه اضافه فرمود

) و با چه علمى(هنگامى كه سؤاىل از امام مى شود چگونه : پرسيدم) ع(و از حسن بن حيياى مدائىن نقل شده كه از امام صادق
.3گاهى به او اهلام مى شود، و گاهى از فرشته مى شنود و گاهى هر دو: جواب مى دهد؟ فرمود

امامى كه نداند چه مصيبىت به او مى رسد و كار او به كجا مى اجنامد حجت خدا بر : فرمود) ع(و در روايت ديگرى امام صادق
.4بندگانش خنواهد بود

هرگاه امام خبواهد چيزى را بداند: و نيز چند روايت از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

).ط دارالكتب االسالمية (257، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 1

.203-198، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 2

.58، ص 26حباراالنوار، ج : ك. ر. 3

.258، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 4

﴾325﴿ صفحه 

.1خداى متعال او را آگاه مى سازد

روح، آفريده ايست اعظم از جربئيل و ميكائيل كه با رسول : و مهچنني در روايات متعددى از آن حضرت آمده است كه فرمود
.2است و ايشان را تسديد مى كند) ع(بود و بعد از وى با ائمه) ص(خدا

پرسش 
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عصمت امام را با چه آياتى مى توان اثبات كرد؟ -1

كدام روايت، داللت بر عصمت امام دارد؟ -2

علم خاص امام از چه راههاىي است؟ -3

در گذشته چه كساىن از اين گونه علم، Zره اى داشته اند؟ -4

.كدام آيه، داللت بر علم امامت دارد؟ وجه داللت آن را بيان كنيد -5

.امهيت علم الكتاب را توضيح دهيد -6

.را ذكر كنيد) ع(چند منونه از روايات مربوط به علوم ائمه -7

.258، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 1

.273، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 2

)عج(حضرت مهدى 
﴾327﴿ صفحه 

درس چهلم

)عج(حضرت مهدى 

ـ مقدمه

ـ حكومت الهى جهانى

وعده الهى: شامل
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ـ نمونه اى از روايات

ـ غيبت و راز آن
﴾329﴿ صفحه 

مقّدمه
در ضمن حبثهاى گذشته، چند حديث را كه متضّمن امساء ائّمة اثناعشر بود آوردمي وىل روايات فراوان ديگرى از طرق شيعه و سّىن 

نقل شده كه در بعضى از آ'ا فقط به تعداد آن بزرگواران اشاره شد، در بعضى اضافه شده كه مهگى ايشان از ) ص(از پيغمرب اكرم
قريش هستند، و در بعضى ديگر عدد ايشان را عدد نقباء بىن اسرائيل مشرده، و در بعضى ديگر آمده است كه نه نفر ايشان از 

هستند و باالخره در بعضى از روايات اهل سّنت و روايات متواتر از طرق شيعه، امساء يكايك ايشان بيان ) ع(فرزندان امام حسني
نقل شده كه در ) عليهم الصلوة و السالم(و نيز روايات زيادى از طرق شيعه درباره امامت هر يك از ائمه اطهار . 1شده است

از اينروى، آخرين درس از اين خبش را به حبث درباره امام دوازدهم حضرت . 2اين خمتصر، جمال ذكر منونه اى از آ'ا هم نيست
.اختصاص مى دهيم و براى رعايت اختصار، تنها به ذكر مهمرتين نكات مى پردازمي) عجّل اهللا فرجه الشريف(صاحب الزمان 

حكومت الهى جهانى
دانستيم كه هدف اهلى و اوىل از بعثت انبياء، كامل كردن شرايط براى رشد و تكامل آزادانه و آگاهانه انسا'ا بوده كه بوسيله قرار 

.دادن وحى اهلى در دسرتس مردم، حتقق يافته است

.140-10، ص 3منتخب االثر ىف االمام الثاىن عشر، ط : ك. ر. 1

.حباراالنوار، غاية املرام، اثبات اهلداة، و ساير جمامع حديث: ك. ر. 2

﴾330﴿ صفحه 

مهچنني اهداف ديگرى نيز منظور بوده كه از مجله مى توان كمك به رشد عقالىن و تربيت روحى و معنوى افراد مستعد را بشمار 
درصدد تشكيل جامعه ايده آل براساس خداپرسىت و ارزشهاى اهلى، و  ) عليهم الصلوة و السالم(و در 'ايت، انبياء عظام . آورد

گسرتش عدل و داد در سراسر زمني بوده اند و هركدام در حّد امكان، قدمى در اين راه برداشته اند و بعضى از ايشان توانسته اند 
وىل براى هيچكدام از ايشان شرايط تشكيل حكومت جهاىن، . در حمدوده جغرافياىي و زماىن خاصى، حكومت اهلى را برقرار سازند

.فراهم نشده است
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البته فراهم نشدن چنني شرايطى به معناى نارساىي تعاليم و برنامه هاى انبياء يا نقّص مديرّيت و رهربى ايشان نيست و نيز به 
معناى حتقق نيافنت هدف اهلى از بعثت ايشان منى باشد زيرا مهچنانكه اشاره شد هدف اهلى، فراهم شدن زمينه و شرايط براى سري 

 نه الزام و اجبار مردم بر پذيرفنت دين حق و پريوى 1»لَِئالّ َيُكوَن لِلّناِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسل«و حركت اختيارى انسا'است 
.و اين هدف، حتقق يافته است. از رهربان اهلى

در عني حال، خداى متعال در كتاZاى آمسانيش وعده حتقق حكومت اهلى را در Qنه زمني داده است كه مى توان آن را نوعى 
پيشگوىي نسبت به فراهم شدن زمينه پذيرش دين حق در سطح وسيعى از جامعه انساىن به حساب آورد كه با استفاده از افراد و  
گروههاى بسيار ممتاز و از مددهاى غيىب اهلى، موانع تشكيل حكومت جهاىن از سر راه برداشته شده عدل و داد بر توده هاى 

و مى توان . ستمديده مردم كه از بيداد ستمگران به ستوه آمده و از مهه مكتب ها و رژمي ها نااميد شده اند گسرتش خواهد يافت
: زيرا درباره وى فرموده است. و دين جهاىن و جاوداىن او به حساب آورد) ص(آن را حتقق هدف 'اىي از بعثت پيامرب خامت

يِن ُكلِّه« .2»لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

و با توجه به اينكه امامت، متمم نبوت، و حتقق خبش حكمت خامتّيت است مى توان نتيجه گرفت كه اين هدف بوسيله آخرين 
و اين مهان مطلىب است كه در روايات متواترى كه درباره حضرت مهدى ارواحنافداه وارد شده مورد . امام، حتقق خواهد يافت

تأكيد قرار گرفته

.165سوره نساء، آيه : ك. ر. 1

، و ص 22، ح 50، ص 51حباراالنوار، ج : ك. ، و ر9آيه : ، سوره صف28آيه : ، سوره فتح33آيه : سوره توبه: ك. ر. 2
.89 و 58، ح 60

﴾331﴿ صفحه 

.است

در اينجا خنست به چند آيه از قرآن كرمي كه متضّمن بشارت به حتقق چنني حكومىت است اشاره مى كنيم و سپس به ذكر منونه اى 
.از روايات مربوط به اين حبث مى پردازمي

وعده الهى
َو َلَقْد َكَتْبنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن «. در تورات و زبور نوشته امي كه صاحلان، وارث زمني خواهند بود: خداى متعال در قرآن كرمي مى فرمايد

 و ىب 2.نقل شده است) ع( و در آيه ديگرى نظري اين مضمون، از حضرت موسى1»بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثُها ِعباِدَي الّصاحلُِونَ 
.شك اين وعده، روزى حتقق خواهد يافت
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َو نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن «: و در جاى ديگر بعد از اشاره به داستان فرعون كه مردم را به استضعاف كشانده بود مى فرمايد
 اين آيه هر چند در مورد بىن اسرائيل و به قدرت رسيدن آنان بعد از 3»اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َو َجنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو َجنَْعَلُهُم اْلوارِِثنيَ 

اشاره به يك اراده مستمر اهلى دارد و از اينروى در بسيارى از روايات، بر » ...َو نُرِيد«رهاىي از چنگال فرعونيان است وىل تعبري 
.4ظهور حضرت مهدى عجّل اهللا فرجه الشريف تطبيق شده است

:مهچنني در جاى ديگر خطاب به مسلمانان مى فرمايد

كساىن از مشا كه اميان واقعى و اعمال شايسته داشته باشند به خالفت خواهند رسيد و با امنيت كامل، به پرستش خداى متعال، 
َوَعَد الّلُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َو «: خواهند پرداخت

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً َو َمْن َكَفَر بـَْعَد ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم  َلُ◌ميَكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتضى َهلُْم َو لَُيَبدِّ
و در روايات آمده است كه مصداق كامل اين وعده در زمان ظهور وىل عصر عجّل الّله فرجه الشريف حتقق خواهد . 5»اْلفاِسُقونَ 

.6يافت

.105سوره انبياء، آيه : ك. ر. 1

.128سوره اعراف، آيه : ك. ر. 2

.5سوره قصص، آيه : ك. ر. 3

.64، 63، ص 35، ج 54، ص 51حباراالنوار، ج : ك. ر. 4

.55سوره نور، آيه : ك. ر. 5

.64، 34، ح 54، ص 50، ح 58، ص 51حباراالنوار، ج : ك. ر. 6

﴾332﴿ صفحه 

.2 بر آن حضرت وارد شده كه براى رعايت اختصار، از ذكر آ'ا صرف نظر مى كنيم1نيز روايات ديگرى در تطبيق چندين آيه

نمونه اى از روايات
درباره حضرت مهدى عجّل الّله فرجه الشريف نقل كرده اند فوق حّد تواتر است، و تنها ) ص(رواياتى كه شيعه و سّىن از پيامرب اكرم

و گروهى از علماء ايشان اعتقاد به ! 3رواياتى كه اهل سنت نقل كرده اند به تصديق عده اى از علماء خودشان به حّد تواتر مى رسد
و عده اى از علماء اهل سّنت، كتاZاىي درباره آن حضرت و عالئم . 4آن حضرت را مورد اتفاق مهه فرقه هاى اسالمى دانسته اند

:اينكه منونه اى از روايات اهل سّنت. 5ظهورشان نوشته اند
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اگر يك روز از عمر جهان، بيشرت منانده باشد خداى متعال آن : نقل كرده اند كه فرمود) ص(از مجله چندين روايت از پيامرب اكرم
و زمني را پر از عدل و داد كند آن (روز را چنان طوالىن خواهد كرد تا مردى از اهل بيت من و مهنام من به حكومت برسد 

.6)چنانكه پر از ظلم و جور شده است

.7مهدى از عرتت من و از فرزندان فاطمه است: فرمود) ص(و از ام سلمه روايت كرده اند كه رسول خدا

مهانا على امام امت، بعد از من: فرمود) ص(و از ابن عّباس نقل كرده اند كه رسول خدا

يُن ُكلُُّه لِّله«مانند اين آيات : ك. ر. 1 يِن ُكلِّه«،»َو َيُكوَن الدِّ ٌر َلُكمْ «، »لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ .»بقية اهللا َخيـْ

.64-44، ص 51حباراالنوار، ج : ك. ر.2

، 2ج : ، الفتوحات االسالمية140ص : ، اسعاف الراغبني155ص : ، نوراالبصار شبلنجى99ص : صواعق ابن حجر: ك. ر. 3
.211ص 

، ص 5ج : ، غاية املأمول78ص : ، سبائك الذهب سويدى535، ص 2ج : شرح ابن اىب احلديد بر 'ج البالغه: ك. ر. 4
362.

تأليف حافظ حممد بن يوسف گنجى شافعى كه در قرن هفتم مى زيسته، و كتاب » البيان ىف اخبار صاحب الزمان«مانند كتاب . 5
.تأليف مّتقى هندى كه در قرن دهم مى زيسته است» الربهان ىف عالمات مهدى آخر الزمان«

: ، ينابيع املودة378، ص 1ج : ، مسند ابن حنبل207، ص 2ج : ، صحيح ابو داود46، ص 2ج : صحيح ترمذى: ك. ر. 6
.490، 488، 440، 258، 186ص 

.، نقل از صحيح مسلم و ابو داود و نسائى و ابن ماجه و بيهقى134ص : اسعاف الراغبني: ك. ر. 7

﴾333﴿ صفحه 

و هنگامى كه ظهور كند زمني را پر از عدل و داد مى سازد چنانكه پر از ظلم و جور . است و از فرزندان او قائم منَتَظر مى باشد
.1شده است

غيبت و راز آن
، مورد تأكيد واقع شده غيبت )عليهم السالم(از ويژگيهاى امام دوازدهم عجّل الّله فرجه الشريف كه در روايات وارده از اهل بيت 

: نقل كرده است كه فرمود) عليهم السالم(و از مجله، عبدالعظيم حسىن از امام حممد تقى از پدرش امريمؤمنان . آن حضرت است
قائم ما غيبىت درازمدت دارد، و گويا شيعيان را مى بينيم كه در زمان غيبت او مهانند حيوان گرسنه اى كه دنبال چراگاه مى گردد در 
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آگاه باشيد كه هر كس از ايشان كه بر دينش ثابت مباند و در اثر طول غيبت امامش دچار . جستجوى اويند وىل او را منى يابند
هنگامى كه قائم ما قيام مى كند بيعىت از : سپس فرمود. قساوت قلب نگردد در روز قيامت با من در درجه من خواهد بود

و بدين منظور، خمفيانه متولد مى شود و از ) و هيچ حاكم ستمگرى تسلطى بر او خنواهد داشت(هيچكس بر گردن او خنواهد بود 
.2چشم مردم، غايب مى گردد

قائم ما دو غيبت دارد كه يكى طوالىن تر از ديگرى : روايت شده كه فرمود) عليهم السالم(و از امام سجاد از پدرش از امريمؤمنان 
.3است، و تنها كساىن كه يقني قوى و معرفت صحيح داشته باشند بر امامت او ثابت مى مانند

.بيفكنيم) عليهم السالم(براى روشن شدن راز غيبت، بايد نظرى به سرگذشت ائمه اطهار 

اكثريت مردم با ابوبكر و بعد با عمر و سپس با عثمان بيعت كردند، و در اواخر ) ص(چنانكه مى دانيم بعد از رسول خدا
حكومت وى كه نابسامانيهاى فراواىن در اثر تبعيضات ناروا پديد آمد دست به شورش زده او را به قتل رسانيدند و با امريمؤمنان 

.بيعت كردند) ع(على

بود در طول حكومت خلفاء سه گانه براى رعايت مصاحل جامعه ) ص(آن حضرت كه خليفه منصوب از طرف خدا و رسول
نوبنياد اسالمى دم فروبست و جز از سر امتام حجت،

.494ينابيع املودة، ص : ك. ر. 1

.255منتخب االثر، ص : ك. ر. 2

.251منتخب االثر، ص : ك. ر. 3

﴾334﴿ صفحه 

اما دوران حكومت چند ساله خودش به . سخىن نگفت و در عني حال، از هيچ اقدامى به نفع اسالم و مسلمني دريغ نورزيد
.جنگ با اصحاب مجل و معاويه و خوارج، سپرى شد و سراجنام بدست يكى از خوارج به شهادت رسيد

و پس از مرگ معاويه فرزندش يزيد كه اعتناىي به ظواهر اسالم هم نداشت . نيز به دستور معاويه مسموم شد) ع(امام حسن جمتىب
) ع(از اينروى، امام حسني. و با اين روند نزوىل مى رفت كه نام و نشاىن از اسالم باقى مناند. بر اريكه سلطنت اموى تكيه زد

. چاره اى جز قيام نديد و با شهادت مظلومانه اش مسلمانان را تا اندازه اى هوشيار و بيدار كرد و اسالم را از نابودى، جنات داد
به حتكيم مباىن ) ع(و از اين جهت ساير ائمه اطهار. وىل شرايط اجتماعى براى تشكيل حكومت عدل اسالمى فراهم نگرديد

عقيدتى و نشر معارف و احكام اسالم و تربيت و @ذيب نفوس مستعد پرداختند و در حدودى كه شرايط، اجازه مى داد خمفيانه 
و باالخره . مردم را به مبارزه با ظاملان و جّباران، دعوت مى كردند و ايشان را به حتقق حكومت اهلى جهاىن، اميدوار مى ساختند

.يكى پس از ديگرى به شهادت رسيدند

در مدت دو قرن و نيم توانستند با حتمل مشكالت و فشارهاى فوق العاده حقايق اسالم را ) عليهم السالم(Zرحال، ائمه اطهار 
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و بدين . خبشى را بصورت عمومى، و خبشى را بصورت خصوصى براى شيعيان و اصحاب خاّص خودشان: براى مردم بيان كنند
و ضمناً در گوشه و  . ترتيب، معارف اسالمى در ابعاد گوناگونش در جامعه، انتشار يافت و بقاء شريعت حممدى، تضمني شد

كنار كشورهاى اسالمى گروههاىي براى مبارزه با حاكمان ستمگر تشكيل گرديد و دست كم توانستند تا حدودى جلو ستمها و 
.خودسريهاى جّباران را بگريند

بود كه هسىت آنان را @ديد ) عج(وىل آنچه وحشت و اضطراب حاكمان خودكامه را برمى انگيخت وعده ظهور حضرت مهدى
به شدت ايشان را حتت نظر قرار دادند كه اگر فرزندى براى آن حضرت ) ع(از اينروى معاصرين امام حسن عسگرى. مى كرد

وىل اراده خداى متعال بر اين، قرار  . متولد شود او را به قتل برسانند و خود آن بزرگوار را در عنفوان جواىن به شهادت رساندند
و به مهني جهت بود كه در زمان حيات . متولد و براى جنات جامعه بشرى، ذخريه شوند) عج(گرفته بود كه حضرت مهدى

پدرشان تا سن پنج سالگى جز افراد معدودى از خواّص شيعه، كسى آن حضرت را زيارت منى كرد و بعد از وفات پدر بزرگوارشان 
متاّس امام با

﴾335﴿ صفحه 

و از آن پس، براى .  كه يكى پس از ديگرى به مست نيابت خاّص، مفتخر مى شدند برقرار مى گرديد1مردم بوسيله چهار نفر
واقع شد تا روزى كه جامعه بشرى، آماده پذيرش حكومت اهلى جهاىن شود و به امر خداى متعال » غيبت كربى«مدت نامعلومى 

.ظهور فرمايد

و در بعضى از روايات به حكمت . بنابراين، راز اصلى غيبت آن حضرت اين است كه از شّر جّباران و ستمگران حمفوظ مباند
.هاى ديگرى نيز اشاره شده كه از مجله آ'ا آزمايش مردم است كه بعد از امتام حّجت، چه اندازه پايدار و استوار مى مانند

البته در زمان غيبت هم مردم بكّلى از فيوضات آن حضرت ىب Zره نيستند و به تعبريى كه در روايات آمده مهانند خورشيدى كه 
كمابيش از نور او استفاده مى كنند چنانكه افراد ىب مشارى هر چند بصورت ناشناس به زيارت ايشان مشّرف . 2پشت ابر باشد

و اساساً حيات آن حضرت، عامل مهمى براى . شده و براى رفع گرفتاريهاى ماّدى و معنوى، از آن بزرگوار، Zره مند شده اند
.دلگرمى و اميدوارى مردم است تا خود را اصالح و آماده ظهور كنند

پرسش

چيست؟) ص(هدف 'اىي از بعثت پيامرب اسالم -1

چگونه اين هدف، حتقق پذير است؟ -2

كدام آيات، بشارت برپاىي حكومت اهلى جهاىن را مى دهد؟ -3

.را ذكر كنيد) عج(منونه اى از روايات اهل سّنت درباره حضرت مهدى -4
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.درباره غيبت آن حضرت را بيان كنيد) ع(منونه اى از روايات اهل بيت -5

.غيبت صغرى و كربى و فرق ميان آ'ا را شرح دهيد -6

.را توضيح دهيد) عج(راز غيبت امام زمان -7

در زمان غيبت، مردم چه Zره هاىي مى توانند از آن حضرت بربند؟ -8

.عثمان بن سعيد، حممد بن عثمان بن سعيد، حسني بن روح و على بن حممد مسرى. 1

.92، ص 52حباراالنوار، ج : ك. ر. 2

اهميت فرجام شناسى
﴾337﴿ صفحه 

درس چهل و يكم

اهميت فرجام شناسى

ـ مقدمه

ـ اهمّيت اعتقاد به معاد

اهتمام قرآن به مسأله: شامل

ـ نتيجه
﴾339﴿ صفحه 
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مقدمه
را بيان كردمي و توضيح دادمي كه انساىن ) توحيد، نبوت، معاد(در آغاز اين كتاب، امهّيت حتقيق درباره دين و مباىن عقيدتى آن 

و در خبش اول، مسائل خداشناسى؛ و در خبش دوم، مسائل راه و . بودِن زندگى، در گرو حّل صحيح اين مسائل است
» فرجام شناسى«را مرود حبث قرار دادمي و اينك به طرح مهمرتين مباحث معاد، حتت عنوان ) نبوت و امامت(راهنماشناسى 

.مى پردازمي

سپس توضيح مى دهيم  . خنست، ويژگى اين اصل اعتقادى و تأثري خاّص آن را در رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان، بيان مى كنيم
بدون » هسىت شناسى«كه داشنت تصّور صحيحى از معاد، منوط به پذيرفنت روح ناحمسوس و جاوداىن است، و مهانگونه كه 

آنگاه مسائل اساسى معاد را . هم بدون اعتقاد به روح جاوداىن نامتام است» انسان شناسى«اعتقاد به خداى يگانه، ناقص است؛ 
.به شيوه اى متناسب با نگارش اين كتاب، مورد بررسى قرار خواهيم داد

اهميت اعتقاد به معاد
انگيزه فعاليتهاى زندگى، تأمني نيازها و خواسته ها، و نيل به ارزشها و آرما'ا، و در 'ايت رسيدن به سعادت و كمال 'ائى است 

و چندى و چوِىن كارها و كيفّيت جهت دادن به آ'ا بستگى به تشخيص اهداىف دارد كه تالش هاى زندگى براى رسيدن به آ'ا 
بنابراين، شناخت هدف 'ائى زندگى براى رسيدن، نقش اساسى را در جهت دادن به فعاليتها و. اجنام مى گريد

﴾340﴿ صفحه 

و در واقع، عامل اصلى در تعيني خّط مشى زندگى را نوع نگرش و بينش و شناخت . انتخاب و گزينش كارها ايفاء مى كند
انسان، نسبت به حقيقت خود و كمال و سعادتش تشكيل مى دهد و كسى كه حقيقت خود را تنها جمموعه اى از عناصر ماّدى و 

فعل و انفعاالت پيچيده آ'ا مى پندارد و حيات خود را منحصر به چند روزه زندگى دنيا مى انگارد و لذت و سعادت و كماىل را 
وراى Zره هاى مربوط به مهني زندگى منى شناسد، رفتارهاى خود را به گونه اى تنظيم مى كند كه تنها نيازهاى دنيوى و خواسته هاى 

اين جهانيش را تأمني كند، اما كسى كه حقيقت خود را فراتر از پديده هاى ماّدى مى داند و مرگ را پايان زندگى ندانسته، آنرا 
نقطه انتقال از جهان گذرا به جهان جاوداىن مى شناسد و رفتارهاى شايسته خود را وسيله اى براى رسيدن به سعادت و كمال 
و از . ابدى مى مشارد، برنامه زندگيش را به گونه اى طرح و اجراء مى كند كه هر چه بيشرت و Zرت براى زندگى ابديش سودمند باشد

سوى ديگر، سختيها و ناكاميهاى زندگى دنيا، او را دل سرد و نااميد منى كند و از تالش در راه اجنام وظايف و كسب سعادت و  
.كمال ابدى، باز منى دارد

تأثري اين دو نوع انسان شناسى، منحصر به زندگى فردى نيست بلكه در زندگى اجتماعى و رفتارهاى متقابل افراد نسبت به 
يكديگر نيز تأثري بسزائى دارد و اعتقاد به حيات اخروى و پاداش و كيفر ابدى، نقش مهمى را در رعايت حقوق ديگران و 
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احساس و ايثار نسبت به نيازمندان، بازى مى كند و در جامعه اى كه چنني اعتقادى زنده باشد براى اجراى قوانني و مقررات 
و طبعاً در صورتى كه اين اعتقاد، . عادالنه و جلوگريى از ظلم و جتاوز به ديگران، كمرت نياز به ِاعمال زور و فشار خواهد بود
.جهاىن و مهگاىن شود، مشكالت بني املللى هم بصورت چشمگريى كاهش خواهد يافت

و (با توجه به اين نكات امهّيت مسأله معاد و ارزش پژوهش و حتقيق درباره آن، روشن مى شود، و حّىت اعتقاد به توحيد، به تنهائى 
و از اينجا راز اهتمام . منى تواند تأثري كامل و گسرتده اى در خبشيدن جهت مطلوب به زندگى داشته باشد) بدون اعتقاد به معاد

اديان آمساىن و خبصوص دين مقّدس اسالم به اين اصل اعتقادى، و تالش فراوان انبياء اهلى براى راسخ كردن اين عقيده در دهلاى 
.مردم، آشكار مى گردد

اعتقاد به زندگى اخروى در صورتى مى تواند نقش خود را در جهت دادن به رفتارهاى

﴾341﴿ صفحه 

فردى و اجتماعى، ايفاء كند كه نوعى رابطه علّيت بني فعاليتهاى اين جهاىن و سعادت و شقاوِت آن جهاىن، پذيرفته شود و 
و گرنه، . دسِت َكم، نعمتها و عذاZاى اخروى به عنوان پاداش و كيفر براى رفتارهاى شايسته و ناشايسته اين جهان، شناخته گردد

در صورتى كه چنني پنداشته شود كه سعادت اخروى را مى توان در مهان جهان، كسب كرد مهچنان كه Zره هاى دنيوى را مى توان 
زيرا . در مهان جهان بدست آورد اعتقاد به زندگى اخروى، نقش تعيني كننده خود را در رفتارهاى اين جهاىن، از دست خواهد داد

در اين دنيا براى حتصيل سعادت دنيوى، كوشش كرده، و براى رسيدن به سعادت اخروى بايد : طبق اين پندار مى توان گفت كه
!پس از مرگ و در مهان عامل آخرت به تالش پرداخت

و تأثري رفتارهاى اختيارى در ) دنيا و آخرت(بنابراين، الزم است عالوه بر اثبات معاد و زندگى اخروى، رابطه بني دو زندگى 
.سعادت يا شقاوت ابدى نيز اثبات گردد

اهتمام قرآن به مسأله معاد
؛ در دسته 1در يك دسته از آيات، بر لزوم اميان به آخرت تأكيد شده: بيش از ثلث آيات قرآن، ارتباط با زندگى ابدى دارد

 ابدى، و در دسته چهارمى عذاZاى عذاZاى جاوداىن، 3؛ و در دسته سوم، نعمتهاى2ديگر، پى آمدهاى انكار آن، گوشزد شده
مهچنني در آيات فراواىن رابطه بني اعمال نيك و بد با نتايج اخروِى آ'ا ذكر گرديده؛ و نيز با شيوه هاى  . 4بيان شده است

گوناگوىن امكان و ضرورت رستاخيز مورد تأكيد و تبيني قرار گرفته و به شبهات منكران، پاسخ داده شده؛ چنانكه منشأ تبهكاريها 
.5وكجرويها فراموش كردن يا انكار قيامت و روز حساب، معّرىف شده است

از دقت در آيات قرآىن بدست مى آيد كه خبش عمده اى از سخنان پيامربان و حبثها و جداهلاى ايشان با مردم، اختصاص به 
موضوع معاد داشته است و حىت مى توان گفت كه
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﴾342﴿ صفحه 

تالش آ'ا براى اثبات اين اصل، بيش از تالشى بوده كه براى اثبات توحيد كرده اند زيرا اكثر مردم، سرسخىت بيشرتى براى پذيرفنت 
يكى عامل مشرتك در انكار هر امر غيىب و : علت اين سرسخىت را مى توان در دو عامل، خالصه كرد. اين اصل، نشان مى داده اند

زيرا مهانگونه كه اشاره شد اعتقاد به . ناحمسوس، و ديگرى عامل خمتص به موضوع معاد يعىن ميل به ىب بندوبارى و عدم مسئوليت
قيامت و حساب، پشتوانه نريومندى براى احساس مسئوليت و پذيرفنت حمدوديتهاى رفتارى و خوددارى از ظلم و جتاوز و فساد و  

:گناه است و با انكار آن، راه براى هوسرانيها و شهوت پرستيها و خودكامگيها باز مى شود

:قرآن كرمي با اشاره به اين عامل مى فرمايد

ْنساُن أَلَّْن َجنَْمَع ِعظاَمهُ « ْنساُن لِيَـْفُجَر أَماَمهُ . بَلى قاِدرِيَن َعلى َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ . أَ َحيَْسُب اْإلِ .1»َبْل يُرِيُد اْإلِ

) اين كار را خواهيم كرد در حاىل كه(مجع خنواهيم كرد؟ چرا ) پس از متالشى شدن(آيا انسان چنني مى پندارد كه استخوا'ايش را 
تواناييم كه سر انگشتانشان را 

مهني روحيه اباء و امتناع از پذيرفنت معاد به معناى حقيقى را مى توان در كساىن يافت كه در گفتارها و نوشتارهايش مى كوشند كه 
و ديگر تعبريات قرآىن درباره معاد را بر پديده هاى اين جهاىن و رستاخيز ملتها و تشكيل دادن » روز واپسني«و » رستاخيز«

جامعه ىب طبقه و ساخنت Zشت زميىن، تطبيق كنند يا عامل آخرت و مفاهيم مربوط به آن را مفاهيمى ارزشى و اعتبارى و 
! قلمداد منايند2اسطوره اى

دانسته است كه با سخنان آراسته و فريبنده شان به راهزىن دهلا » دمشنان انبياء«و » شياطني انس«قرآن كرمي چنني كساىن را 
:مى پردازند و مردم را از اميان و اعتقاد صحيح و پايبندى به احكام اهلى، باز مى دارند

ْنِس َو اجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىل بـَْعض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َو َلْو شاَء َربَُّك ما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم « َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنِيبّ َعُدو?ا َشياِطَني اْإلِ
َو لَِتْصغى إِلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن . َو ما يـَْفتَـُرونَ 

.5-3سوره القيامه، آيه . 1

197



.17، سوره احقاف، آيه 68آيه : سوره منل. 2

﴾343﴿ صفحه 

1»بِاْآلِخَرِة َو لِيَـْرَضْوُه َو لِيَـْقَرتُِفوا ما ُهْم ُمْقَرتُِفونَ 

و بدين سان براى هر پيامربى دمشىن از شياطني انس و جّن قرار دادمي كه براى فريفنت مردم پريايه هاى سخن را به يكديگر اهلام 
وىل خواست خدا اين است كه (چنني كارهاىي اجنام منى دادند ) جرباً جلوى آ'ا را مى گرفت و(مى كنند و اگر خدا مى خواست 

و تا دهلاى كساىن كه اميان به آخرت ندارند به . پس آنان را با دروغهايشان واگذار) مردم در گزينش راه خوب و بد، آزاد باشند
.سخنان آراسته آنان فرا داده شود و آ'ا را بپسندند و آنچه را خبواهند مرتكب شوند

نتيجه
آيا حيات : براى اينكه شخص بتواند راهى را در زندگى برگزيند كه به سعادت حقيقى و كمال 'ائيش بينجامد بايد بينديشد كه

انساىن با مرگ، پايان مى يابد يا پس از آن، حيات ديگرى خواهد داشت؟ و آيا انتقال از اين جهان به جهان ديگر، مهانند 
مسافرت از شهرى به شهر ديگر است كه مى توان لوازم و وسايل زيسنت را در مهان جا فراهم كرد يا اينكه حيات اين جهان، 

مقّدمه و زمينه ساز خوشيها و ناخوشيهاى آن جهان است و كار را بايد در اين جا اجنام داد و نتيجه 'ائيش را در آجنا يافت؟ و 
تا اين مسائل، حّل نشود نوبت به شناخنت راه و گزينش خّط مشى و برنامه زندگى منى رسد زيرا تا مقصد سري و سفر، معلوم نشود 

.منى توان راه وصول به آنرا تشخيص داد

در پايان، يادآور مى شومي كه احتمال وجود چنني حياتى هر قدر ضعيف، فرض شود كاىف است كه انسان هوشيار و خردمند را 
.ىب 'ايت است» مقدار حمتَمل«وادار به حتقيق و پژوهش درباره آن كند زيرا 

.113، 112سوره انعام، آيه . 1

﴾344﴿ صفحه 

پرسش

.تفاوت اعتقاد به معاد و عدم آن در جهت دادن به فعاليتهاى زندگى را شرح دهيد -1

اعتقاد به زندگى اخروى در چه صورتى مى تواند نقش عظيم خود را در جهت مطلوب خبشيدن به زندگى، ايفاء كند؟ -2

.اهتمام قرآن به موضوع معاد را شرح دهيد -3
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.علت سرسخىت مردم در برابر پذيرفنت معاد را توضيح دهيد -4

.منونه تالش بيماردالن براى حتريف اعتقاد به معاد را ذكر، و موضوع قرآن در برابر امثال اين حتريفات را بيان كنيد -5

.ضرورت حتقيق درباره معاد و برترى آن بر حتقيق در مسائل دنيوى را شرح دهيد -6

وابستگى مسأله معاد به مسأله روح
﴾345﴿ صفحه 

درس چهل و دوم

وابستگى مسأله معاد به مسأله روح

مالك وحدت در موجود زنده: شامل

ـ موقعّيت روح در وجود انسان
﴾347﴿ صفحه 

مالك وحدت در موجود زنده
است كه هر يك از آ'ا مهواره در حال سوخت و ساز و حتّول و ) سلوهلا(بدن انسان مانند مهه حيوانات، جمموعه اى از ياخته ها 

.تبّدل مى باشد و مشاره آ'ا از آغاز توّلد تا پايان زندگى، عوض نشود يا تعداد ياخته هايش مهواره ثابت مباند

با توجه به اين تغيريات و حتّوالتى كه در بدن حيوانات و خبصوص انسان، رخ مى دهد اين سؤال، مطرح مى شود كه به چه مالكى 
بايد اين جمموعه متغّري را، موجود واحدى به حساب آورد؛ با اينكه ممكن است اجزاء آن در طول زندگى، چندين بار عوض شود

؟1

پاسخ ساده اى كه به اين سؤال، داده مى شود اين است كه مالك وحدت در هر موجود زنده اى پيوستگى اجزاى مهزمان و نامهزماِن 
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آن است و هر چند سلوهلاىي تدرجياً مى مريند و سلوهلاى تازه اى جاى آ'ا را مى گريند اما به حلاظ پيوستگى اين جريان مى توان اين 
.جمموعه باز و در حال نوسان را موجود واحدى مشرد

وىل اين، جواب قانع كننده اى نيست، زيرا اگر ساختماىن را فرض كنيم كه از تعدادى آجر، تشكيل شده و آجرهاى آن را تدرجياً 
عوض مى كنند، بطورى كه بعد از مدتى هيچ يك از

قبل از طرح اين سؤال مى توان سؤال ديگرى را مطرح كرد كه اساساً مالك وحدت در جمموعه هاى ثابت و بسته چيست؟ و . 1
تركيبات شيمياىي و ارگانيك را به چه مالكى مى توان موجود واحدى مشرد؟ وىل براى جلوگريى از گسرتش حبث، از مطرح كردن آن 

.29آموزش فلسفه، جلد اول، درس : رجوع كنيد به. در اينجا خوددارى كردمي

﴾348﴿ صفحه 

آجرهاى قبلى، باقى منى ماند؛ منى توان جمموعه آجرهاى جديد را مهان ساختمان قبلى دانست هر چند از روى مساحمه و به حلاظ 
.شكل ظاهرى، چنني تعبرياتى بكار مى رود خمصوصاً از طرف كساىن كه اطالعى از تعويض اجزاى جمموعه ندارند

ممكن است پاسخ گذشته را به اين صورت، تكميل كرد كه اين حتّوالت تدرجيى در صورتى به وحدت جمموعه، آسيىب منى رساند كه 
اما تبديل آجرهاى ساختمان بوسيله . براساس يك عامل طبيعى و دروىن، اجنام بگريد چنانكه در موجودات زنده، مالحظه مى شود

عامل بريوىن و قشرى، حاصل مى شود و از اينرو منى توان وحدت و اين مهاِىن حقيقى را در طول جريان تعويض اجزاء، به آ'ا 
.نسبت داد

اين پاسخ، مبتىن بر پذيرفنت عامل طبيعى واحدى است كه در جريان حتوالت، مهواره باقى مى ماند و نظم و مهاهنگى اجزاء و 
پس سؤال درباره خود اين عامل، مطرح مى شود كه حقيقت آن چيست؟ و مالك وحدت آن  . اعضاى ارگانيسم را حفظ مى كند

كدام است؟

يا » طبيعت«و ناحمسوسى به نام ) غريمركب(= طبق نظريه فلسفى معروف، مالك وحدت در هر موجود طبيعى، امر بسيط 
و در موجودات زنده كه افعال خمتلف و گوناگوىن از قبيل تغذيه و منّو و . است كه با حتّوالت ماّده، عوض منى شود 1»صورت«

.ناميده مى شود» نفس«توليدمثل، اجنام مى دهند اين عامل به نام 

مى دانسته اند وىل بسيارى از حكماى اسالمى و از مجله » جمّرد«و نفس انساىن را » ماّدى«فالسفه پيشني، نفس نباتى و حيواىن را 
صدراملتأّهلني شريازى، نفس حيواىن را نيز داراى مرتبه اى از جتّرد دانسته و شعور و اراده را از لوازم و عالئم موجود جمّرد، قلمداد كرده 

مانند (وىل ماترياليستها كه وجود را منحصر به ماّده و خواّص آن مى دانند روح جمّرد را انكار مى كنند و ماّديني جديد . اند
اساساً منكر هر چيز ناحمسوسى هستند و دست كم، امر غريحمسوس را نيز مى پذيرند و طبعاً پاسخ صحيحى براى ) پوزيتويست ها

.مالك وحدت در موجودات زنده هم ندارند

بنابر اينكه مالك وحدت در نباتات، نفس نَباتِى آ'ا باشد زندگى نباتِى در گروى وجود
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.بايد دانست كه هر يك از اين واژه ها، معاىن اصطالحى ديگرى نيز دارند و منظور از آ'ا در اينجا مهان صورت نوعّيه است. 1

﴾349﴿ صفحه 

صورت و نفس نباتى خاّص در مواّد مستعّد مى باشد و هنگامى كه استعداد مواّد از بني برود صورت يا نفس نباتى هم نابود 
و اگر فرض كنيم كه مهان مواّد جمدداً استعداد پذيرفنت صورت نباتى را پيدا كنند نفس نباتى جديدى به آ'ا افاضه مى شود . مى شود

وىل دو گياه كهنه و نو با وجود مشاZت كامل نيز، وحدت حقيقى خنواهند داشت و با نظر دقيق منى توان نبات جديد را مهان 
.نبات قبلى دانست

اما در مورد حيوان و انسان، چون نفس آ'ا جمّرد است مى تواند بعد از متالشى شدن بدن هم باقى باشد و هنگامى كه جمّدداً به 
شخص را حفظ كند چنان كه قبل از مرگ هم مهني وحدت روح، مالك وحدت شخص » اين مهاىنِ «بدن، تعلق بگريد وحدت و 

وىل اگر كسى وجود حيوان و انسان را منحصر به مهني بدن حمسوس و . مى باشد و تبّدل مواّد بدن، موجب تعّدد شخص منى شود
خواّص و اعراض آن بپندارد و روح را هم يكى يا جمموعه اى از خواّص بدن بشمارد و حّىت اگر آن را صورتى ناحمسوس وىل ماّدى 

بداند كه با متالشى شدن اندامهاى بدن، نابود مى شود چنني كسى منى تواند تصّور صحيحى از معاد داشته باشد زيرا به فرض 
اينكه بدن، استعداد جديدى براى حيات، پيدا كند خواص و اعراض نويىن در آ'ا پديد مى آيد و ديگر مالك حقيقى براى وحدت 

آ'ا وجود خنواهد داشت زيرا فرض اين است كه خواّص قبلى به كّلى نابود شده و خواّص جديدى پديد آمده » اين مهاىنِ «و 
.است

در صورتى مى توان حيات پس از مرگ را بصورت صحيحى تصّور كرد كه روح را غري از بدن و خواّص و اعراض آن : حاصل آنكه
پس اوال بايد وجود . بدانيم و حّىت آن را صورت ماّدى كه در بدن، حلول كرده باشد و با متالشى شدِن آن، نابود شود، ندانيم

روح را پذيرفت، و ثانياً بايد آن را امرى جوهرى دانست نه از قبيل اعراض بدن، و ثالثاً بايد آن را قابل استقالل و قابل بقاى بعد 
.كه با تالش بدن، نابود مى شوند) و به اصطالح، منطبق در ماّده(از متالشى شدن بدن دانست نه مانند صور@اى حلول كننده 

موقعّيت روح در وجود انسان
نكته ديگرى را كه بايد در اينجا خاطر نشان كنيم اين است كه تركيب انسان از روح و بدن، مانند تركيب آب از اكسيژن و 

هيدروژن نيست كه با جدا شدن آ'ا از يكديگر، موجود مرّكب به

﴾350﴿ صفحه 

نابود شود بلكه روح، عنصر اصلى انسان است و تا آن، باقى باشد انسانّيت انسان و شخصّيت شخص، » كلّ «عنوان يك 
زيرا مالك وحدت . و به مهني جهت است كه عوض شدن سلوهلاى بدن، آسيىب به وحدت شخص منى رساند. حمفوظ خواهد بود

.حقيقِى انسان، مهان وحدت روح اوست

چگونه ممكن است انسان بعد از متالشى شدن اجزاى «: قرآن كرمي با اشاره به اين حقيقت، در پاسخ منكرين معاد كه مى گفتند
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:مى فرمايد» بدنش حيات جديدى بيابد؟

.1»ُقْل يـَتَـَوفّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكمْ «

.فرشته مرگ مشا را مى گريد) مشا نابود منى شويد بلكه(بگو 

پس قوام انسانّيت و شخصّيت هر كسى به مهان چيزى است كه ملك املوت آن را قبض و توّىف مى كند نه براى اجزاى بدنش كه 
.در زمني، پراكنده مى شوند

.11سوره سجده، آيه . 1

﴾351﴿ صفحه 

پرسش

آيا پيوستگى اجزاى متغّري يك جمموعه را مى توان مالك وحدت آن دانست؟ چرا؟ -1

چه مالك ديگرى را مى توان براى وحدت تركيبات ارگانيك، ارائه داد؟ -2

نظريه فلسفى معروف درباره وحدت موجودات مرّكب و خبصوص موجودات زنده كدام است؟ -3

فرق بني صورت طبيعى و نفس چيست؟ -4

نفس نباتى چه فرقى با نفس حيواىن و انساىن دارد؟ و اين فرق، چه تأثريى در مسأله معاد مى تواند داشته باشد؟ -5

تصّور صحيح معاد، نيازمند به چه اصوىل است؟ -6

تركيب انسان از روح و بدن، چه تفاوتى با تركيبات شيمياىي دارد؟ -7

تجّرد روح
﴾353﴿ صفحه 

درس چهل و سّوم
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تجّرد روح

ـ مقدمه

داليل عقلى بر تجّرد روح: شامل

ـ شواهد قرآنى
﴾355﴿ صفحه 

مقّدمه
كسى كه بعد از مرگ، زنده مى شود مهان «: دانستيم كه مسأله معاد، مبتىن بر مسأله روح است، يعىن هنگامى مى توان گفت

هر انساىن غري از بدن ماّدى، داراى : كه روح او بعد از متالشى شدِن بدن، باقى مباند، و به ديگر سخن» شخص سابق است
در غري اين صورت، فرض حيات جمّدد براى مهان شخص، فرض معقوىل . يك جوهر غريماّدى و قابل استقالل از بدن مى باشد

.خنواهد بود

از اينرو، اين درس را . پس، قبل از پرداخنت به اثبات معاد و بيان معاد و بيان مسائل مربوط به آن، بايد اين مطلب به اثبات برسد
.1يكى از راه عقل، و ديگرى از راه وحى: اختصاص به مهني موضوع مى دهيم و براى اثبات آن از دو راه، استدالل مى كنيم

زيرا در برهاىن كه براى . ممكن است توّهم شود كه استدالل از راه وحى براى اثبات مسائل روح و معاد، استدالل دورى است. 1
در نظر گرفته شد، پس اثبات » اصل موضوع«بعنوان ) مبتىن بر مسأله روح است(ضرورت نبوت، اقامه گرديد حيات اخروى كه 

.خود اين اصل از راه وحى و نبّوت، مستلزم دور است

آن است كه » وقوع«نيست بلكه مبتىن بر » ضرورت نبّوت«وىل بايد توجه داشت كه صّحت استدالل به وحى، نيازمند به مسأله 
است استدالل ) ص(و چون قرآن كرمي، خودخبود معجزه و دليل حّقانيت پيامرب اسالم). دقت كنيد(از راه معجزه، ثابت مى شود 

.به آن، براى اثبات مسأله روح و معاد، صحيح است

﴾356﴿ صفحه 
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داليل عقلى بر تجّرد روح
 حبثهاى فراواىن كرده اند و خمصوصاً 1)ناميده مى شود» نفس«كه در اصطالح فلسفى (از ديرباز، فالسفه و انديشمندان درباره روح 

حكماى اسالمى اهتمام فراواىن به اين موضوع، مبذول داشته اند و عالوه بر اين كه خبش مهمى از كتاZاى فلسفى خودشان را به 
حبث پريامون آن، اختصاص داده اند رساله ها و كتاZاى مستقلى نيز در اين زمينه نوشته اند و آراى كساىن كه روح را َعَرضى از 

.مى پنداشته اند را با داليل زيادى رّد كرده اند) منطبع در ماّده بدن(اعراض بدن يا صورتى ماّدى 

روشن است كه حبث گسرتده پريامون چنني موضوعى متناسب با اين كتاب نيست از اينرو، به حبث كوتاهى بسنده مى كنيم و 
اين بيان را كه مشتمل بر چند برهان عقلى است با اين . مى كوشيم در اين باب بيان روشن و در عني حال متقىن را، ارائه دهيم

:مقدمه، آغاز مى كنيم

ما رنگ پوست و شكل بدن خودمان را با چشم مى بينيم و زبرى و نرمى اندامهاى آن را با حّس المسه، تشخيص مى دهيم و از 
اما ترس و مهر و خشم و اراده و انديشه خودمان را بدون نياز به . اندرون بدمنان تنها بطور غريمستقيم مى توانيم اطالع پيدا كنيم

ى كه داراى اين احساسات و عواطف حاالت رواىن است بدون بكارگريى »من«اندامهاى حّسى، درك مى كنيم و هم چنني از 
.اندامهاى حّسى، آگاه هستيم

يك نوع، ادراكى كه نيازمند به اندامهاى حّسى است، و نوع ديگرى كه : پس انسان، بطور كّلى، از دو نوع ادراك، برخوردار است
.نيازى به آ'ا ندارد

با توجه به انواع خطاهاىي كه در ادراكات حّسى، روى مى دهد ممكن است احتمال خطا در نوع اّول از : نكته ديگر آنكه
مثالً ممكن است كسى شّك كند  . ادراكات، راه بيابد به خالف نوع دّوم كه به هيچ وجه جاى خطا و اشتباه و شّك و ترديد ندارد

وىل هيچ كس منى تواند شك كند كه آيا انديشه اى دارد يا نه؛ . كه آيا رنگ پوستش در واقع، مهانگونه است كه حّس مى كند يا نه
!آيا تصميمى گرفته است يا نه؛ و آيا شّكى دارد يا ندارد

علم حضورى مستقيماً به: اين، مهان مطلىب است كه در فلسفه با اين تعبري، بيان مى شود

.و به عنوان ضّد آن بكار مى رود» عقل«غري از اخالقى آن است كه در مقابل » نفس«بايد دانست كه اصطالح فلسفى . 1

﴾357﴿ صفحه 

خود واقعّيت، تعّلق مى گريد و از اين جهت، قابل خطا نيست وىل علم حصوىل چون با وساطت صورت ادراكى، حاصل مى شود 
.1ذاتاً قابل شّك و ترديد است

يعىن يقيىن ترين علوم و آگاهى هاى انسان، علوم حضورى و دريافت هاى شهودى است كه شامل علم به نفس و احساسات و 
درك كننده و انديشنده و تصميم گرينده به هيچ وجه قابل شّك و » منِ «بنابراين، وجود . عواطف و ساير حاالت رواىن مى شود
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.ترديد نيست چنانكه وجود ترس و مهر و خشم و انديشه و اراده هم ترديدناپذير است

مهان بدن ماّدى و حمسوس است و اين حاالت رواىن هم از اعراض بدن مى باشد يا وجود » من«اكنون سؤال اين است كه آيا اين 
رابطه نزديك و تنگاتنگى با بدن دارد و بسيارى از كارهاى خود را به وسيله بدن، » من«آ'ا غري از وجود بدن است هر چند 

اجنام مى دهد و هم در آن، اثر مى گذارد و هم از آن، اثر مى پذيرد؟

:با توجه به مقدمه مزبور، پاسخ اين سؤال، به آساىن بدست مى آيد، زيرا

غري از بدن ) نفس و روح(= را با علم حضورى مى يابيم وىل بدن را بايد به كمك اندامهاى حّسى بشناسيم، پس من » من«اوال 
.است

موجودى است كه در طول دهها سال، با وصف وحدت و شخصّيت حقيقى، باقى مى ماند و اين وحدت و » من«ثانياً 
شخصّيت را با علم حضورِى خطاناپذير مى يابيم در صورتى كه اجزاى بدن، بارها عوض مى شود و هيچ نوع مالك حقيقى براى 

.اجزاى سابق و الحق، وجود ندارد» اين مهاىنِ «وحدت و 

تقسيم كرد در صورتى كه اندامهاى بدن، » نيمه تن«موجودى بسيط و جتزيه ناپذير است و ىف املثل منى توان آن را به » من«ثالثاً 
.متعّدد و جتزيه پذير است

خاصيت اصلى ماّديات يعىن امتداد و قسمت پذيرى را ندارد و چنني ... رابعاً هيچ يك از حاالت رواىن مانند احساس و اراده و
)بدن(امور غريماّدى را منى توان از اعراض ماّده 

.، درس سيزدهم1آموزش فلسفه، ج : رجوع كنيد به. 1

﴾358﴿ صفحه 

.1مى باشد) جمّرد(پس موضوع اين اعراض، جوهرى غريماّدى . بشمار آورد

از مجله داليل اطمينان خبش و دلنشني بر وجود روح و استقالل و بقاى آن بعد از مرگ، رؤياهاى صادقانه اى است كه اشخاصى 
و نيز از كرامات اولياى خدا و حّىت از بعضى از  . بعد از مرگ، اطّالعات صحيحى را در اختيار خواب بيننده، قرار داده اند

.و حبث پريامون اين مطالب در خور كتاب مستقلى است. كارهاى مرتاضان هم مى توان براى اثبات روح و جتّرد آن، استفاده كرد

شواهد قرآنى
 چنانكه 2وجود روح انساىن از نظر قرآن كرمي، جاى ترديد نيست روحى كه از فرط شرافت، به خداى متعال نسبت داده مى شود

:درباره كيفيت آفرينش انسان مى فرمايد
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.3»َو نـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحه«

.پس از پرداخنت بدن، از روح منسوب به خودش در آن دميد

:مى فرمايد) ع(و در مورد آفرينش حضرت آدم). نه اينكه العياذبالّله چيزى از ذات خدا، جدا و به انسان، منتقل شود(

.4»َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي«

از . مهچنني از آيات ديگرى استفاده مى شود كه روح، غري از بدن و خواّص و اعراض آن است و قابلّيت بقاى بدون بدن را دارد
:مجله بعد از نقل سخن كافران كه مى گفتند

.5»أَ ِإذا َضَلْلنا ِيف اْألَْرِض أَ ِإنّا َلِفي َخْلق َجِديد«

آيا آفرينش جديدى خواهيم داشت؟) و اجزاى بدن ما در خاك، پراكنده شد(در زمني گم شدمي ) مردمي و(هنگامى كه ما 

.6»ُقْل يـَتَـَوفّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم ُمثَّ ِإىل َربُِّكْم تـُْرَجُعونَ «: چنني پاسخ مى دهد

.، درس چهل و چهارم و چهل و پنجم2آموزش فلسفه، ج : ك. ر. 1

.134، ص 1اصول كاىف، ج : ك. ر. 2

.9سوره سجده، آيه . 3

.29سوره حجر، آيه . 4

.10سوره سجده، آيه . 5

.11سوره سجده، آيه . 6

﴾359﴿ صفحه 

.فرشته مرگ كه بر مشا گمارده شده مشا را مى گريد و سپس بسوى پروردگارتان بازگردانده مى شويد) مشا گم منى شويد بلكه(بگو 

پس مالك هوّيت انسان، مهان روح او است كه بوسيله فرشته مرگ، گرفته شود و حمفوظ مى ماند نه اجزاى بدن كه متالشى مى شود 
.و در زمني، پراكنده مى گردد

:و در جاى ديگر مى فرمايد
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َها اْلَمْوَت َو يـُْرِسُل اْألُْخرى ِإىل َأَجل ُمَسم?ى« ُفَس ِحَني َمْوِ@ا َو الَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمناِمها فـَُيْمِسُك الَِّيت َقضى َعَليـْ .1»الّلُه يـَتَـَوىفَّ اْألَنـْ

يعىن كسى كه به خواب رفته (را هنگام مرگشان مى گريد و نيز كسى را كه در خواب منرده است ) يا اشخاص(خداى متعال جا'ا 
.پس آنكه مرگش فرا رسيده، نگه مى دارد و آن ديگرى را تا سرآمد معيىن رها مى كند) و مرگش فرا نرسيده است

:و در بيان كيفّيت مرگ ستمكاران مى فرمايد

ُفَسُكمُ « .2»...ِإِذ الظّاِلُموَن ِيف َغَمراِت اْلَمْوِت َو اْلَمالِئَكُة باِسطُوا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـْ

(= جا'اى خود را بريون كنيد ) و به آنان مى گويند(هنگامى كه ستمكاران در سكرات مرگند و فرشتگان دستهايشان را گشوده اند 
).تسليم كنيد

از اين آيات و آيات ديگرى كه براى رعايت اختصار، از ذكر آ'ا صرف نظر مى كنيم استفاده مى شود كه نفسّيت و شخصّيت 
هر كسى به چيزى است كه خدا و فرشته مرگ و فرشتگان گمارده بر قبض روح، آنرا مى گريند و نابودى بدن، آسيىب به بقاى روح 

.و وحدت شخصى انسان منى زند

اوال در انسان، چيزى به نام روح وجود دارد، ثانياً روح انساىن، قابل بقاء و استقالل از بدن مى باشد نه مانند اعراض : نتيجه آنكه
حقيقت هر : و صور ماّدى كه با تالشى حمّل، نابود مى شوند، و ثالثاً هوّيت هر فردى بستگى به روح او دارد، و به ديگر سخن

.انسان مهان روح اوست و بدن، نقش ابزار را نسبت به روح، ايفاء مى كند

.42سوره زمر، آيه . 1

.93سوره انعام، آيه . 2

﴾360﴿ صفحه 

پرسش 

.علم حضورى و حصوىل را تعريف و فرقهاى آ'ا را بيان كنيد -1

.داليل عقلى بر جتّرد روح را شرح دهيد -2

از چه راههاى ديگرى مى توان براى اثبات جتّرد روح، استفاده كرد؟ -3

.آيات مربوط به اين حبث را ذكر كنيد -4

.چه نتاجيى از اين آيات بدست مى آيد -5
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اثبات معاد
﴾361﴿ صفحه 

درس چهل و چهارم

اثبات معاد

ـ مقدمه

برهان حكمت: شامل

ـ برهان عدالت
﴾363﴿ صفحه 

مقّدمه
چنانكه در آغاز اين كتاب، اشاره كردمي اعتقاد به معاد و زنده شدن هر فرد انسان در عامل آخرت، يكى از اصلى ترين اعتقادات 

در مهه اديان آمساىن است و انبياى اهلى تأكيد فراواىن بر اين اصل داشته اند و براى تثبيت اين عقيده در دهلاى مردم، رجنهاى 
و در قرآن كرمي، اعتقاد به معاد، ِعْدل و مهسنگ اعتقاد به خداى يگانه، دانسته شده و در بيست و چند آيه،  . بسيارى برده اند

عالوه بر مطالىب كه در حول و حوش عامل آخرت در بيش از دو هزار آيه (با هم بكار رفته است » اليوم اآلخر«و » الّله«كلمات 
.)آمده است

در آغاز اين خبش، امهيت حتقيق درباره فرجام شناسى را بيان كردمي و نيز توضيح دادمي كه تصّور صحيح معاد، مبتىن بر پذيرفنت 
مهان شخصى كه از دنيا رفته است بار : روحى است كه مالك هوّيت هر انساىن باشد و بعد از مرگ، باقى مباند تا بتوان گفت

سپس به اثبات چنني روحى از راه عقل و وحى پرداختيم تا زمينه حبث هاى اصلى پريامون . ديگر در عامل آخرت، زنده مى شود
.اينك نوبت آن رسيده است كه به اثبات اين اصل مهم اعتقادى بپردازمي. زندگى ابدى انسان، فراهم شود
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اثبات مى شد اين مسأله هم از دو راه، قابل اثبات است و ما در اين درس، دو ) عقل و نقل(مهانگونه كه مسأله روح از دو راه 
.دليل عقلى بر ضرورت معاد را بيان مى كنيم و بعداً به ذكر خبشى از بيانات قرآىن در زمينه امكان و ضرورت معاد مى پردازمي

﴾364﴿ صفحه 

برهان حكمت
در خبش خداشناسى توضيح دادمي كه آفرينش اهلى بيهوده و ىب هدف نيست بلكه حمبت به خري و كمال كه عني ذات اهلى است 

باالصاله به خود ذات و بالتََّبع به آثار آن كه داراى مراتىب از خري و كمال هستند تعّلق گرفته، و از اينرو، جهان را به گونه اى آفريده 
و بدين ترتيب صفت حكمت را اثبات كردمي كه مقتضاى آن اين است  . است كه بيشرتين خري و كمال ممكن، بر آن مرتّتب شود
وىل از آجنا كه جهان ماّدى، دار تزامحات است و خريات و كماالت . كه خملوقات را به غايت و كمال اليق به خودشان برساند

بيشرتى بر آ'ا طورى تنظيم كند كه جمموعاً خريات و كماالت موجودات ماّدى با يكديگر تعارض پيدا مى كند مقتضاى تدبري 
حكيمانه اهلى اين است كه به صورتى آ'ا را تنظيم كند كه جمموعاً خريات و كماالت بيشرتى بر آ'ا مرتّتب شود، و به ديگر 

و به مهني جهت است كه انواع عناصر و كمّيت و كيفّيت و فعل و انفعاالت و حركات . جهان، داراى نظام احسن باشد: سخن
آ'ا طورى تنظيم شده كه زمينه آفرينش گياهان و جانوران، و در 'ايت، زمينه آفرينش انسان كه كاملرتين موجودات اين جهاىن 

و اگر جهان ماّدى طورى آفريده شده بود كه پيدايش و رشد موجودات زنده را ناممكن مى ساخت خالف . است فراهم شود
.حكمت مى بود

با توجه اين كه انسان، داراى روح قابل بقاء است و مى تواند واجد كماالت ابدى و جاوداىن گردد آن هم  : اكنون مى افزاييم
كماالتى كه از نظر مرتبه و ارزش وجودى، قابل مقايسه با كماالت ماّدى نيست، اگر حيات او منحصر به مهني حيات دنيوى 

خمصوصاً با توجه به اينكه حيات دنيوى، توأم با رجنها و سختيها و ناگواريهاى . حمدود باشد با حكمت اهلى، سازگار خنواهد بود
فراوان است و غالباً حتصيل يك لّذت بدون حتمل رنج و زمحت، فراهم منى شود بطورى كه حسابگران را به اين نتيجه مى رساند كه 

و از مهني حماسبات است كه گرايش به پوچى و بيهودگى پديد . حتمل اين مهه رنج و ناخوشى براى دستياىب به لذايذ حمدود منى ارزد
.مى آيد و حىت كساىن را با وجود عالقه شديد فطرى به زندگى، به سوى خودكشى مى كشاند

راسىت، اگر زندگى انسان جز اين منى بود كه پيوسته زمحت بكشد و با مشكالت طبيعى و اجتماعى، دست و پنجه نرم كند تا 
حلظاتى را با شادى و لّذت بگذراند و آنگاه از فرط خستگى

﴾365﴿ صفحه 

مهى تالش كند تا مثالً لقمه » روز از نو روزى از نو«به خواب رود تا هنگامى كه بدنش آمادگى فعاليت جديد را پيدا كند و جمدداً 
چنني تسلسل زيان بار و مالل آورى را عقل منى پسنديد و به  ! ناىن بدست آورد و حلظه اى از خوردن آن، لّذت بربد و ديگر هيچ

َمَثل چنني حياتى در Zرتين شكل آن اين است كه راننده اى تالش كند اتومبيل خود را به پمپ بنزين . گزينش آن، فتوى منى داد
برساند و ظرف بنزينش را پر كند آنگاه با مصرف كردن بنزين موجود، اتومبيل خود را به پمپ بنزين ديگرى برساند و اين سري را 

!مهچنان ادامه دهد تا هنگامى كه اتومبيلش فرسوده شود و از كار بيفتد يا در اثر برخورد با مانع ديگرى متالشى شود
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از سوى ديگر، يكى از غرايز اصيل انسان، . بديهى است نتيجه منطقِى چنني نگرشى به زندگى انسان، جز پوچ گراىي خنواهد بود
حّب به بقاء و جاودانگى است كه دست آفرينش اهلى در فطرت او به وديعت 'اده است و حكم نريوى حمّرك فزاينده اى را دارد  

اكنون اگر فرض شود كه سرنوشت چنني متحرّكى جز . كه او را بسوى ابدّيت، سوق مى دهد و مهواره بر شتاب حركتش مى افزايد
اين نيست كه در اوج شتاب حركت، به صخره اى برخورد كند و متالشى شود آيا اجياد آن نريوى فزاينده با چنني غايت و سرنوشىت 

پس وجود چنني ميل فطرى، هنگامى با حكمت اهلى سازگار است كه زندگى ديگرى جز اين زندگى حمكوم !متناسب خواهد بود؟
.به فنا و مرگ، در انتظار او باشد

با ضميمه كردن اين دو مقّدمه يعىن حكمت اهلى، و امكان زندگى ابدى براى انسان به اين نتيجه مى رسيم كه : حاصل آنكه
.مى بايد زندگى ديگرى براى انسان، وراى اين زندگى حمدود دنيوى، وجود داشته باشد تا خمالف حكمت اهلى نباشد

.و مى توان ميل فطرى به جاودانگى را مقّدمه ديگرى قرار داد و به ضميمه حكمت اهلى، آن را برهان ديگرى به حساب آورد

و  . ضمناً روشن شد كه زندگى ابدى انسان بايد داراى نظام ديگرى باشد كه مانند زندگى دنيا مستلزم رجنهاى مضاعف نباشد
.گرنه، ادامه مهني زندگى دنيوى حىت اگر تا ابد هم ممكن مى بود با حكمت اهلى، سازگار منى بود

﴾366﴿ صفحه 

برهان عدالت
از يك سو، كساىن يافت مى شوند كه متام عمر خود را : در اين جهان، انسا'ا در انتخاب و اجنام كارهاى خوب و بد، آزادند

و از سوى ديگر، تبهكاراىن ديده مى شوند كه براى رسيدن به هوسهاى . صرف عبادت خدا و خدمت به بندگان او مى كنند
و اساساً هدف از آفرينش انسان در اين جهان و . شيطاىن خودشان، بدترين ستمها و زشت ترين گناهان را مرتكب مى گردند

جمّهز ساخنت او به گرايشهاى متضاّد و به نريوى اراده و انتخاب، و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى، و فراهم كردن زمينه براى 
رفتارهاى گوناگون و قرار دادن وى بر سر دو راهيهاى حقيقت و باطل و خري و شّر اين است كه در معرض آزمايشهاى ىب مشار، 

و در حقيقت، . واقع شود و مسري تكامل خود را با اراده و اختيار برگزنيند تا به نتايج اعمال اختيارى و پاداش و كيفر آ'ا برسد
سراسر زندگى دنيا براى انسان، آزمايش و ساخنت و پرداخنت هوّيت انساىن خويش است و حّىت در آخرين حلظات زندگى هم 

.معاف از آزمايش و تكليف و اجنام وظيفه نيست

اما مى بينيم كه در اين جهان، نيكوكاران و تبهكاران، به پاداش و كيفرى كه در خوِر اعمالشان باشد منى رسند و چه بسا تبهكاراىن  
مثالً كسى  . و اساساً زندگى دنيا ظرفّيت پاداش و كيفر بسيارى از كارها را ندارد. كه از نعمتهاى بيشرتى برخوردار بوده و هستند

كه هزاران شخص ىب گناه را به قتل رسانيده است منى توان او را جز يكبار، قصاص كرد و قطعاً ساير جناياتش ىب كيفر مى ماند در 
.صورتى كه مقتضاى عدل اهلى اين است كه هر كس كوچكرتين كار خوب يا بدى اجنام دهد به نتيجه آن برسد

پس مهچنان كه اين جهان، سراى آزمايش و تكليف است بايد جهان ديگرى باشد كه سراى پاداش و كيفر و ظهور نتايج اعمال 
!باشد و هر فردى به آنچه شايسته آن است نايل گردد تا عدالت اهلى، حتقق عيىن يابد
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ضمناً از مهني بيان، روشن مى شود كه جهان آخرت، جاى انتخاب راه و اجنام تكاليف نيست و در آينده، حبث بيشرتى در اين 
.باره خواهد آمد

﴾367﴿ صفحه 

پرسش

.حكمت اهلى و رابطه آن با نظام احسن را شرح دهيد -1

.برهان حكمت را با دو تقرير، بيان كنيد -2

از اين برهان، چه نكته ديگرى غري از اثبات اصل معاد، استفاده مى شود؟ -3

.هدف از آفرينش انسان در اين جهان را توضيح دهيد -4

.برهان عدالت را مشروحاً بيان كنيد -5

چه نكته خاّصى از اين برهان بدست مى آيد؟ -6

معاد در قرآن
﴾369﴿ صفحه 

درس چهل و پنجم

معاد در قرآن

ـ مقدمه
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ـ انكار معاد، بى دليل است

:ـ پديده هاى مشابه معاد

رويش گياه -الف: شامل

خواب اصحاب كهف -ب

زنده شدن حيوانات -ج

زنده شدن بعضى از انسانها -د
﴾371﴿ صفحه 

مقّدمه
:آيات قرآن كرمي، پريامون اثبات معاد و احتجاج با منكريِن آن را مى توان به پنج دسته، تقسيم كرد

.اين آيات، به منزله خلع سالح منكرين است. آياتى كه بر اين نكته، تأكيد مى كند كه برهاىن بر نفى معاد، وجود ندارد -1

.آياتى كه به پديده هاى مشابه معاد، اشاره مى كند تا جلوى استبعاد را بگريد -2

.آياتى كه شبهات منكرين معاد را رّد، و امكان وقوع آنرا تثبيت مى كند -3

آياتى كه معاد را بعنوان وعده حتمى و ختّلف ناپذير اهلى، معّرىف مى كند و در واقع، وقوع معاد را از راِه اخبار ُخمرب صادق،  -4
.اثبات مى منايد

.آياتى كه اشاره به برهان عقلى بر ضرورت معاد دارد -5

.در حقيقت، سه دسته اّول، ناظر به امكان معاد، و دو دسته اخري، ناظر به وقوع و ضرورت آن است

انكار معاد، بى دليل است
يكى از شيوه هاى احتجاج قرآن با صاحبان عقايد باطل اين است كه از آنان، مطالبه دليل مى كند تا روشن شود كه عقايد ايشان 

.1»...ُقْل هاتُوا بـُْرهاَنُكمْ «: پايه عقلى و منطقى ندارد، چنانكه در چندين آيه، آمده است
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.64آيه : ، سوره منل24آيه : ، سوره انبياء111آيه : سوره بقره. 1

﴾372﴿ صفحه 

.دليلتان را بياوريد) اى پيامرب(بگو 

و اعتقاد مطابق با واقع و مستند به برهان ندارند » علم«و در موارد مشاZى با اين حلن مى فرمايد كه صاحبان اين عقايد نادرست، 
.1و گمان ىب دليل و خمالف با واقع، بسنده كرده اند» ظنّ «بلكه به 

:و در مورد منكرين معاد هم مى فرمايد

ْهُر َو ما َهلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلم ِإْن ُهْم ِإالّ َيظُنُّونَ « نْيا َمنُوُت َو َحنْيا َو ما يـُْهِلُكنا ِإالَّ الدَّ .2»َو قاُلوا ما ِهَي ِإالّ َحياتـَُنا الدُّ

در (جز اين زندگى دنيا حياتى نيست كه مى مريمي و زندگى مى كنيم و جز روزگار، چيزى ما را نابود منى كند : گفتند) كافران(و 
.به اين مطلب، علمى ندارد و تنها گماىن مى برند) صورتى كه

البته ممكن است  . 3مهچنني در آيات ديگرى بر اين نكته، تأكيد شده كه انكار معاد، تنها گمان ىب دليل و نادرسىت است
 و در اثر رفتارهاى متناسب با آ'ا و 4گما'اى ىب دليل در صورتى كه موافق هواى نفس باشد مورد قبول هوى پرستان، واقع شود

.6 و حىت شخص بر چنني اعتقادى پافشارى منايد5ارتكاب گناهان تدرجياً به صورت اعتقاد جزمى، جلوه كند

قرآن كرمي، سخنان منكرين معاد را نقل كرده است كه غالباً چيزى بيش از استبعاد نيست و احياناً اشاره به شبهات ضعيفى دارد كه 
از اينرو، از يك سو، پديده هاى مشابه معاد را يادآور مى شود تا رفع استبعاد  . 7منشأ استبعاد و شك در امكان معاد شده است

، و از سوى ديگر به پاسخ شبهات، اشاره مى كند تا هيچ گونه شبهه اى باقى مناند و امكان وقوعِى معاد، كامال تثبيت 8گردد
وىل به اين مقدار، اكتفاء منى كند و عالوه بر حتمى بودن اين وعده اهلى و. شود

، 29/ ، روم 8/ ، عنكبوت 71، 8، 3/ ، حج 5/ ، كهف 148، 119، 100/ ، انعام 157/ ، نساء 117/ مؤمنون . 1
.28/ ، جنم 20/ ، زخرف 42/ ، غافر 20/ لقمان 

.24سوره جاثيه، آيه . 2

.14/ ، انشقاق 32/ ، جاثيه 27/ ، ص 36/ ، كهف 39/ قصص . 3

.5سوره القيامه، آيه . 4

.14-10/ ، مطّففني 10/ روم . 5

.38سوره حنل، آيه . 6

/ ، مطّففني 48-47/ ، واقعه 3/ ، ق 18/ ، احقاف 36-34/ ، دخان 53، 16/ ، صافات 51/ ، اسراء 7/ هود . 7
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.11-10/ ، نازعات 12-13

امورى كه مثل يكديگرند در مهان جهان مماثلت، حكم واحدى خواهند داشت؛ خواه حكم به امكان باشد و يا حكم به عدم . 8
.»حكم االمثال ىف ما جيوز و ما ال جيوز واحد«امكان 

﴾373﴿ صفحه 

امتام حّجت بر مردم به وسيله وحى، به برهان عقلى بر ضرورت معاد نيز اشاره مى كند چنان كه در درسهاى آينده، بيان خواهد 
.شد

پديده هاى مشابه معاد
زنده شدن انسان پس از مرگ، از آن جهت حيات مسبوق به موت است شبيه روييدن گياه در زمني، بعد از . رويش گياه -الف

از اينرو، تأّمل در اين پديده كه مهواره در جلو چشم مهه انسا'ا رخ مى دهد كاىف است كه به امكان . خشكى و مردگِى آن است
و در واقع، آنچه موجب ساده مشردِن اين پديده و غفلت از امهيت آن شده عادت كردن . حيات خودشان بعد از مرگ، پى بربند

.مردم به ديدن آن است و گرنه از جهت پيدايش حيات جديد، فرقى با زنده شدن انسان، بعد از مرگ ندارد

 و از 1قرآن كرمي براى دريدن اين پرده عادت، مكّرراً توجه مردم را به اين پديده جلب، و رستاخيز انسا'ا را به آن، تشبيه مى كند
:مجله مى فرمايد

.2»فَاْنظُْر ِإىل آثاِر َرْمحَِت الّلِه َكْيَف ُحيِْي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ@ا ِإنَّ ذِلَك َلُ◌ْحمِي اْلَمْوتى َو ُهَو َعلى ُكلِّ َشْيء َقِديرٌ «

) هم(زنده كننده مردگان ) مهان زنده كننده زمني(حتقيقاً . پس به آثار رمحت اهلى بنگر كه چگونه زمني را بعد از مرگش زنده مى كند
.هست و او بر هر چيزى تواناست

قرآن كرمي بعد از ذكر داستان شگفت انگيز اصحاب كهف كه حاوى نكته هاى آموزنده فراواىن . خواب اصحاب كهف -ب
:است مى فرمايد

.3»...َو َكذِلَك َأْعثـَْرنا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد الّلِه َحقٌّ َو َأنَّ الّساَعَة ال َرْيَب ِفيها«

آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده خدا راست است و قيامت خواهد آمد و جاى ) اصحاب كهف(بدين سان مردم را بر ايشان 
.شّكى در آن نيست

سيصد سال مشسى(ىب شّك، اطالع از چنني حادثه عجيىب كه عده اى در طول چند قرن 

.11/ ، ق 11/ ، زخرف 19/ ، فصلت 9/ ، فاطر 19/ ، روم 6، 5/ ، حج 57/ اعراف . 1
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.50سوره روم، آيه . 2

.21سوره كهف، آيه . 3

﴾374﴿ صفحه 

خواب باشند و سپس بيدار شوند تأثري خاّصى در توجه انسان به امكان معاد و رفع استبعاد آن ) سيصد و نه سال قمرى= 
و هر بيدار شدىن شبيه زنده شدن پس از مرگ، ليكن در » النوُم اُخ املوت«خواهد داشت زيرا هر خواب رفتىن شبيه مردن است 

بدن، بطور طبيعى ادامه مى يابد و بازگشت روح، تعّجىب را برمنى انگيزد اما بدىن كه ) بيولوژيك(خواZاى عادى، اَعمال زيسىت 
سيصد سال از مواّد غذائى، استفاده نكند مى بايست طبق نظام جارى در طبيعت، مبريد و فاسد شود و آمادگى خود را براى 

پس چنني حادثه خارق العاده اى مى تواند توّجه انسان را به ماوراى اين نظام عادى، جلب كند و . بازگشت روح، از دست بدهد
پس حيات جمّدد انسان هم . بفهمد كه بازگشت روح به بدن، مهيشه در گروى فراهم بودن اسباب و شرايط عادى و طبيعى نيست

.هر چند برخالف نظام مرگ و زندگى در اين عامل باشد، امتناعى خنواهد داشت و طبق وعده اهلى، حتقق خواهد يافت

قرآن كرمي هم چنني به زنده شدن غريعادِى چند حيوان اشاره مى كند كه از مجله آ'ا زنده شدن چهار . زنده شدن حيوانات -ج
و .  و زنده شدن َمركب سوارى يكى از پيامربان است كه به داستان آن، اشاره خواهد شد1)ع(مرغ به دست حضرت ابراهيم

.هنگامى كه زنده شدن حيواىن ممكن باشد زنده شدن انسان هم ناممكن خنواهد بود

از مهه مهمرت، زنده شدن بعضى از انسا'ا در مهني جهان است كه قرآن كرمي،  .زنده شدن بعضى از انسانها در همين جهان -د
از مجله، داستان يكى از انبياى بىن اسرائيل است كه در سفرى عبورش به مردمى افتاد كه . چند منونه از آ'ا را يادآور مى شود

خداى متعال جان او را  ! هالك و متالشى شده بودند و ناگهان به ذهنش خطور كرد كه چگونه اين مردم، دوباره زنده خواهند شد
چه مدت در اين مكان، توّقف كرده اى؟ او كه گويا از : گرفت و بعد از يك صد سال دوباره زنده اش ساخت و به وى فرمود

!يك روز يا خبشى از روز: خواىب برخاسته است گفت

پس بنگر كه از يك سوى، آب و نانت سامل مانده، و از سوى ديگر، ! بلكه تو يك صد سال در اينجا مانده اى: خطاب شد
اكنون بنگر كه ما چگونه استخوا'اى اين حيوان را بر روى هم سوار مى كنيم و دوباره گوشت ! مركب سواريت متالشى شده است

بر آ'ا مى پوشانيم و آنرا

.26سوره بقره، آيه . 1

﴾375﴿ صفحه 

.1زنده مى سازمي

ما تا خدا را آشكارا نبينيم هرگز اميان خنواهيم : گفتند) ع(مورد ديگر، داستان گروهى از بىن اسرائيل است كه به حضرت موسى
.2دوباره آ'ا را زنده ساخت) ع(و خداى متعال آنان را با صاعقه اى هالك كرد و سپس به درخواست حضرت موسى! آورد
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به قتل رسيده بود به وسيله زدن پاره اى از پيكر يك گاو ذبح ) ع(و نيز زنده شدن يكى از بىن اسرائيل كه در زمان حضرت موسى 
:شده به او كه داستان آن در سوره بقره، ذكر شده و سوره مزبور به مهني مناسبت نامگذارى گرديده، و در ذيل آن آمده است

.3»َكذِلَك ُحيِْي الّلُه اْلَمْوتى َو يُرِيُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ «

.بدين سان خدا مردگان را زنده مى كند و نشانه هايش را به مشا مى مناياند باشد كه با خرد دريابيد

. را مى توان نشانه اى بر امكان معاد، قلمداد كرد4)ع(مهچنني زنده شدن بعضى از مردگان به اعجاز حضرت عيسى

.259سوره بقره، آيه . 1

.56-55سوره بقر، آيه . 2

.73-67سوره بقره، آيه . 3

.110/ ، سوره مائده 49/ سوره آل عمران . 4

﴾376﴿ صفحه 

پرسش

.روش برخورد قرآن با منكران معاد را بيان كنيد -1

رويش گياه چه شباهىت به رستاخيز دارد؟ و بيان قرآن در اين زمينه چيست؟ -2

از داستان اصحاب كهف، چه نكته اى مربوط به مسأله معاد، استفاده مى شود؟ -3

.را بيان، و ارتباط آن را با موضوع معاد، شرح دهيد) ع(داستان زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهيم -4

قرآن كرمي از چه كساىن كه در اين جهان، زنده شده اند ياد مى كند؟ -5

پاسخ قرآن به شبهات منكرين
﴾377﴿ صفحه 
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درس چهل و ششم

پاسخ قرآن به شبهات منكرين

شبهه اعاده معدوم -1

 شبهه عدم قابلّيت بدن براى حيات مجّدد2: شامل

شبهه درباره قدرت فاعل -3

شبهه درباره علم فاعل -4
﴾379﴿ صفحه 

مقّدمه
از احتجاجاتى كه قرآن كرمي با منكرين معاد دارد و از حلن پاسخهاىي كه به سخنان آنان داده است مى آيد كه شبهاتى در اذهان 

:ايشان بوده كه ما آ'ا را براساس مناسبِت پاسخها به اين صورت، تنظيم مى كنيم

شبهه اعاده معدوم -1
چگونه ممكن است انسان، بعد از متالشى شدن بدنش جمّدداً زنده «: قبال اشاره كردمي كه قرآن كرمي در برابر كساىن كه مى گفتند

قوام هوّيت مشا به روحتان است نه به اندامهاى بدنتان كه در زمني، پراكنده مى شود: پاسخى مى دهد كه مفادش اين است» شود؟
1.

ناميده » حمال بودن اعاده معدوم«از اين گفتگو مى توان استنباط كرد كه منشأ انكار كافران، مهان شبهه اى بوده كه در فلسفه به نام 
يعىن آنان مى پنداشتند كه انسان، مهني بدن ماّدى است كه با مرگ، متالشى و نابود مى گردد و اگر جمّدداً زنده شود . مى شود

.انسان ديگرى خواهد بود زيرا برگرداندن موجودى كه معدوم شده حمال است و امكان ذاتى ندارد
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پاسخ اين شبهه از بيان قرآن كرمي روشن مى شود و آن اين است كه هوّيت شخصى هر انساىن، بستگى به روح او دارد، و به ديگر 
.است» روح موجود«نيست بلكه بازگشت » معدوم«معاد، اعاده : سخن

.11-10سوره سجده، آيه . 1

﴾380﴿ صفحه 

شبهه عدم قابلّيت بدن براى حيات مجّدد -2
يعىن هر چند بازگشت روح به بدن، . شبهه قبلى، مربوط به امكان ذاتى معاد بود، و اين شبهه، ناظر به امكان وقوعى آن است

حمال عقلى نيست و در فرض آن، تناقضى وجود ندارد وىل وقوع آن، مشروط به قابلّيت بدن است و ما مى بينيم كه پديد آمدِن 
حيات، منوط به اسباب و شرايط خاّصى است كه مى بايست تدرجياً فراهم شود مثالً نطفه اى در َرحِم، قرار گريد و شرايط مناسىب 
براى رشد آن، وجود داشته باشد تا كم كم جنني كامل شود و به صورت انسان در آيد، وىل بدىن كه متالشى شد ديگر قابلّيت و 

.استعداد حيات را ندارد

پاسخ اين شبهه آن است كه اين نظام مشهود در عامل دنيا، تنها نظام ممكن نيست و اسباب و عللى كه در اين جهان، براساس 
جتربه، شناخته مى شوند اسباب و علل احنصارى نيستند، و شاهدش اين است كه در مهني جهان، پديده هاى حياتى خارق 

.العاده اى مانند زنده شدن بعضى از حيوانات و انسا'ا رخ داده است

.اين پاسخ را مى توان از ذكر چنني پديده هاى خارق العاده اى در قرآن كرمي بدست آورد

شبهه درباره قدرت فاعل -3
شبهه ديگر اين است كه براى حتّقق يك پديده، عالوه بر امكان ذاتى و قابلّيت قابل، قدرت فاعل هم شرط است و از كجا كه 

!قدرت بر زنده كردن مردگان داشته باشد؟

اين شبهه واهى، از طرف كساىن مطرح شده كه قدرت نامتناهى اهلى را نشناخته بودند، و پاسخ آن اين است كه قدرت اهلى، حّد 
و مرزى ندارد و به هر چيز ممكن الوقوعى تعّلق مى گريد، چنانكه اين جهان كران ناپيدا را با آن مهه عظمت خريه كننده، آفريده 

.است

.1»أَ َو ملَْ يـََرْوا َأنَّ الّلَه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ بِقاِدر َعلى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوتى بَلى ِإنَُّه َعلى ُكلِّ َشْيء َقِديرٌ «

خداىي كه آمسا'ا و زمني را آفريده و در آفرينش آ'ا در منانده است، مى تواند مردگان را زنده كند؟ چرا، ) و ندانستند(مگر نديدند 
.او بر هر چيزى تواناست
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.27/ ، النازعات 11/ ، الصافّات 99/ ، اسراء 81/ يس : ، و نيز رجوع كنيد به33سوره احقاف، آيه . 1

﴾381﴿ صفحه 

افزودن بر اين، آفرينش جمّدد، سخت تر از آفرينش خنستني نيست و نياز به قدرت بيشرتى ندارد بلكه مى توان گفت از آن هم 
َفَسيَـُقوُلوَن َمْن يُِعيُدنا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم أَوََّل َمرَّة َفَسيُـْنِغُضوَن إِلَْيَك «. آسانرت است زيرا چيزى بيش از بازگشت روح موجود نيست

.1»...ُرُؤَسُهْم وَ 

پس سرهايشان . مهان كسى كه مشا را خنستني بار آفريد: ؟ بگو)و جمّدداً زنده مى كند(چه كسى ما را باز مى گرداند : خواهند گفت
).و از اين پاسخ، تعّجب خواهند كرد(را نزد تو تكان خواهند داد 

.2»َو ُهَو الَِّذي يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َو ُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ «

.آسانرت است) باز گرداندن(و اوست كسى كه آفرينش را آغاز مى كند و سپس آن را برمى گرداند و آن 

شبهه درباره علم فاعل -4
شبهه ديگر اين است كه اگر خدا انسا'ا را زنده كند و به پاداش و كيفر اعمالشان برساند بايد از سوىي بد'اى ىب مشار را از 

و از سوى ديگر، مهه كارهاى خوب و بد را به ياد داشته باشد . يكديگر تشخيص بدهد تا هر روحى را به بدن خودش بازگرداند
و چگونه ممكن است انساىن كه خاك شده و ذرات آ'ا در هم آميخته شده را . تا پاداش و كيفر درخورى به هر يك از آ'ا بدهد

از يكديگر باز شناخت؟ و چگونه مى توان مهه رفتارهاى انسا'ا را در طول هزاران بلكه ميليو'ا سال، ثبت و ضبط كرد و به آ'ا 
رسيدگى منود؟

اين شبهه هم از طرف كساىن مطرح شده كه علم نامتناهى اهلى را نشناخته بودند و آن را به علوم ناقص و حمدود خودشان قياس 
و پاسخ آن اين است كه علم اهلى حّد و مرزى ندارد و بر مهه چيز، احاطه دارد و هيچ گاه خداى متعال چيزى را . مى كردند

.فراموش منى كند

:گفت) ع(قرآن كرمي از قول فرعون، نقل مى كند كه به حضرت موسى 

.»َفما باُل اْلُقُروِن اْألُوىل«

/ ، القيامه 5/ ، حج 80/ ، يس 62/ ، واقعه 15/ ، ق 20-19/ عنكبوت : ، و نيز رجوع كنيد به51سوره اسراء، آيه . 1
.8/ ، الصارق 40
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.37سوره روم، آيه . 2

﴾382﴿ صفحه 

اگر خدا مهه ما را زنده، و به اعماملان رسيدگى مى كند پس وضع آن مهه انسا'اى پيشني كه مرده و نابود شده اند چه مى شود؟

:فرمود) ع(حضرت موسى

.1»ِعْلُمها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكتاب ال َيِضلُّ َريبِّ َو ال يـَْنسى«

.علم مهه آ'ا نزد پروردگارم در كتاىب حمفوظ است و پروردگار من گمراه منى شود و چيزى را فراموش منى كند

:و در آيه اى جواب دو شبهه اخري به اين صورت، بيان شده است

.2»ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها أَوََّل َمرَّة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلق َعِليمٌ «

.مردگان را مهان كسى زنده مى كند كه خنستني بار، ايشان را پديد آورده، و او به هر آفريده اى داناست) اى پيامرب(بگو 

.4-2سوره ق، آيه : ، و نيز رجوع كنيد به52-51سوره طه، آيه . 1

.79سوره يس، آيه . 2

﴾383﴿ صفحه 

پرسش

.شبهه حمال بودن اعاده معدوم و پاسخ آن را بيان كنيد -1

.شبهه عدم قابلّيت بدن براى حيات جمّدد و پاسخ آن را شرح دهيد -2

.شبهه درباره قدرت فاعل و پاسخ آن را بيان كنيد -3

.شبهه درباره علم فاعل و پاسخ آن را توضيح دهيد -4

وعده الهى در مورد قيامت
﴾385﴿ صفحه 
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درس چهل و هفتم

وعده الهى در مورد قيامت

ـ مقدمه

وعده حتمى الهى: شامل

ـ اشاره به براهين عقلى
﴾387﴿ صفحه 

مقّدمه
قرآن كرمي از يك سو، به عنوان پيامى كه از طرف خداى متعال به بندگانش فرستاده شده بر حتقق معاد، تأكيد مى كند و آن را 

وعده حتمى و ختّلف ناپذير اهلى مى مشارد و بدين ترتيب حّجت را بر مردم متام مى كند، و از سوى ديگر، به داليل عقلى بر 
از اينرو، بيانات . ضرورت معاد، اشاره مى كند تا رغبت انسان نسبت به شناخت عقالىن را ارضاء كند و حّجت را مضاعف سازد
.قرآىن درباره اثبات معاد را به دو خبش، تقسيم مى كنيم و در هر خبش به ذكر منونه اى از آيات مربوط مى پردازمي

وعده حتمى الهى
ِإنَّ الّساَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب «: قرآن كرمي، برپاىي قيامت و زنده شدن مهه انسا'ا در جهان آخرت را امرى ترديدناپذير دانسته مى فرمايد

 و بارها بر حتّقق آن، قسم ياد كرده و از 2»بَلى َوْعداً َعَلْيِه َحق?ا«: و آن را وعده اى راستني و ختّلف ناپذير مشرده مى فرمايد. 1»ِفيها
َعُثنَّ ُمثَّ لَتُـَنبـَُّؤنَّ ِمبا َعِمْلُتْم َو ذِلَك َعَلى الّلِه َيِسريٌ «: مجله مى فرمايد .3»ُقْل بَلى َو َريبِّ لَُتبـْ

/ ، شورى 7/ ، حج 21/ ، كهف 12/ ، انعام 87/ ، نساء 25، 9/ آل عمران : ، و نيز رجوع كنيد به59سوره غافر، آيه . 1
.32 و 26/ ، جاثيه 7

221



/ ، انبياء 21/ ، كهف 55، 4/ ، يونس 122/ ، نساء 191، 9/ آل عمران : ، و نيز رجوع كنيد به38سوره حنل، آيه . 2
.17/ ، احقاف 32/ ، جاثيه 47/ ، زمر 5/ ، فاطر 33، 9/ ، لقمان 16/ ، فرقان 103

.3/ ، سبأ 53/ يونس : ، و نيز رجوع كنيد به7سوره تغابن، آيه . 3

﴾388﴿ صفحه 

يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلى َمْن َيشاُء «: و هشدار دادن به مردم، نسبت به آن را از مهمرتين وظايف انبياء دانسته چنانكه مى فرمايد
َب «:  و براى منكرين آن، شقاوت ابدى و عذاب دوزخ را مقّرر فرموده است1»ِمْن ِعباِدِه لِيُـْنِذَر يـَْوَم التَّالقِ  َو َأْعَتْدنا ِلَمْن َكذَّ

.2»بِالّساَعِة َسِعرياً 

و در . بنابراين، كسى كه به حقانّيت اين كتاب آمساىن، پى برده باشد هيچ Zانه اى براى انكار معاد و شّك درباره آن خنواهد داشت
خبش پيشني، روشن شد كه حقانّيت قرآن براى هر انسان حق جو و باانصاىف قابل درك است و از اينرو، هيچ كس عذرى براى 

.نپذيرفنت آن ندارد مگر كسى كه قصورى در عقلش باشد و يا به علت ديگرى نتواند پى به حقانّيت آن بربد

اشاره به براهين عقلى
بسيارى از آيات كرميه قرآن، حلن استدالل عقلى بر ضرورت معاد دارد و مى توان آ'ا را ناظر به برهان هاى حكمت و عدالت 

ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً َو أَنَُّكْم إِلَْينا ال تـُْرَجُعونَ «: از مجله به صورت استفهام انكارى مى فرمايد. دانست .3»أَ َفَحِسْبُتْم أَمنَّ

مگر پنداشته ايد كه مشا را بيهوده آفريده امي و به سوى ما بازگردانده منى شويد؟

اين آيه شريفه به روشىن داللت دارد بر اينكه اگر معاد و بازگشت به سوى خداى متعال نباشد، آفرينش انسان در اين جهان، 
پس جهان ديگرى براى بازگشت به سوى خودش برپا . وىل خداى حكيم، كار عبث و بيهوده، اجنام منى دهد. بيهوده خواهد بود

.خواهد كرد

اين برهان، يك قياس استثنائى است و مقّدمه اول آن كه يك قضّيه شرطّيه است داللت دارد بر اينكه هنگامى آفرينش انسان در 
اين جهان، هدف حكيمانه خواهد داشت كه به دنبال اين زندگى دنيا، بازگشت به سوى خدا كند و در جهان آخرت، به نتايج 

.و ما اين مالزمه را در تقرير برهان حكمت، توضيح دادمي و ديگر نيازى به تكرار نيست. اعمالش برسد

مهان مسأله حكمت اهلى و عبث نبودن) خدا كار بيهوده منى كند(و اما مقدمه دوم 

.71/ ، زمر 61/ ، زخرف 7/ ، شورى 2/ ، رعد 154، 130/ انعام : ، و نيز رجوع كنيد به15سوره غافر، آيه . 1

.74/ ، مؤمنون 8/ ، سبأ 10/ اسراء : ، و نيز رجوع كنيد به11سوره فرقان، آيه . 2
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.115سوره مؤمنون، آيه . 3

﴾389﴿ صفحه 

بنابراين، آيه مزبور كامال . كارهاى اوست كه در خبش خداشناسى به اثبات رسيد و در بيان برهان حكمت نيز توضيح داده شده
.قابل انطباق بر برهان نامربده است

با توجه به اينكه آفرينش انسان به منزله غايت و هدىف براى آفرينش جهان است اگر زندگى انسان در اين جهان، : اكنون مى افزاييم
و اين نكته را مى توان از آياتى استفاده كرد كه . بيهوده و فاقد هدف حكيمانه باشد آفرينش جهان هم بيهوده و باطل خواهد بود

:مى فرمايد) اولواللباب(و از مجله در وصف خردمندان . وجود عامل آخرت را مقتضاى حكيمانه بودن آفرينش جهان دانسته است

.1»َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطالً ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب الّنارِ ... «

از (را باطل نيافريده اى، تو منّزهى ) جهان(پروردگارا، اين :) و آنگاه مى گويند(و درباره آفرينش آمسا'ا و زمني مى انديشند ...
.پس ما را از عذاب آتش نگهدار) اينكه كار باطل، اجنام دهى

از اين آيه، استفاده مى شود كه تأّمل در كيفّيت آفرينش جهان، انسان را متوّجه حكمت اهلى مى سازد، يعىن خداى حكيم از اين 
آفرينش عظيم، هدف حكيمانه اى را در نظر داشته و آن را گزاف و پوچ نيافريده است، و اگر جهان ديگرى نباشد كه هدف 

.'ائى از آفرينش جهان، حمسوب شود خلقت اهلى، پوچ و ىب هدف خواهد بود

يعىن . 2دسته ديگرى از آيات كرميه قرآن كه اشاره به برهان عقلى بر ضرورت معاد دارد قابل انطباق بر برهان عدالت است
مقتضاى عدل اهلى اين است كه نيكوكاران و تبهكاران را به پاداش و كيفر اعمالشان برساند و فرجام آنان را از يكديگر تفكيك  

.كند و چون در اين جهان، چنني تفكيكى نيست ناچار جهان ديگرى برپا خواهد كرد تا عدالت خويش را عينّيت خبشد

:از مجله در سوره جاثيه مى فرمايد

َو َخَلَق الّلُه . أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت َسواًء َحمْياُهْم َو َمماتـُُهْم ساَء ما َحيُْكُمونَ «
السَّماواِت َو اْألَْرَض بِاحلَْقِّ َو لُِتْجزى ُكلُّ نـَْفس 

.191سوره آل عمران، آيه . 1

4/ ، يونس 35/ ، قلم 58/ ، غافر 28/ سوره ص . 2

﴾390﴿ صفحه 

1»ِمبا َكَسَبْت َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ 

مگر كساىن كه مرتكب كارهاى بد شدند چنني پنداشته اند كه ما آنان را مانند كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام 
و مهان گونه كه در نعمتها و بالها و شاديها و (داده اند قرار خواهيم داد به گونه اى كه زندگى و مرگ هر دو دسته، يكسان باشد 
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و خداى متعال، آمسا'ا و زمني را به ! ؟ اينان بد قضاوتى مى كنند)غمهاى اين جهان، شريكند بعد از مرگ هم فرقى نداشته باشند
.آفريده و تا اينكه هر كس به آنچه به دست آورده جزا داده شود و به ايشان ستم نشود) و داراى هدف حكيمانه(حق 

را اشاره به برهان حكمت دانست، چنانكه مى توان » َو َخَلَق الّلُه السَّماواِت َو اْألَْرَض بِاحلَْقِّ «الزم به تذّكر است كه مى توان مجله 
از مصاديق » عدل«اساساً برهان عدالت را هم به برهان حكمت، بازگرداند زيرا مهانگونه كه در مبحث عدل اهلى توضيح دادمي 

.است» حكمت«

.22-21سوره جاثيه، آيه . 1

﴾391﴿ صفحه 

پرسش

قرآن كرمي چگونه معاد را اثبات، و حّجت را بر مردم متام مى كند؟ -1

.چه آياتى اشاره به برهان حكمت دارد؟ استدالل آ'ا را تقرير كنيد -2

چه آياتى اشاره به برهان عدالت دارد؟ تقرير استدالل آ'ا چيست؟ -3

چگونه مى توان برهان عدالت را هم بر برهان حكمت بازگرداند؟ -4

مشخصات عالم آخرت
﴾393﴿ صفحه 

درس چهل و هشتم

مشخصات عالم آخرت
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مقدمه: شامل

ـ ويژگيهاى عالم آخرت از ديدگاه عقل
﴾395﴿ صفحه 

مقّدمه
انسان نسبت به امورى كه جتربه اى درباره آ'ا ندارد و نه آ'ا را با شهود باطىن و علم حضورِى آگاهانه، درك كرده و نه با حّس 

با توجه به اين نكته نبايد انتظار داشته باشيم كه حقيقت عامل آخرت و . دريافته است منى تواند شناخت كاملى داشته باشد
جريانات آن را دقيقاً بشناسيم و به ُكْنه آ'ا پى بربمي بلكه بايد تنها به اوصاىف كه از راه عقل يا از راه وحى بدست مى آيد بسنده  

.كنيم و خود را از بلند پروازيهاى گستاخانه بازدارمي

متأسفانه از يك سو، كساىن كوشيده اند كه عامل آخرت را مثل عامل دنيا، معّرىف كنند و تا آجنا پيش رفته اند كه پنداشته اند Zشت 
آخرت در يك يا چند كره آمساىن و در مهني دنياست و روزى، انسان در اثر پيشرفت علوم و با استفاده از اخرتاعاتى كه مى كند به 

!آجنا منتقل خواهد شد و در آجنا زندگى راحت و آسوده اى خواهد داشت

و از سوى ديگر، كساىن منكر وجود عيِىن آخرت شده و Zشت برين را مهان ارزشهاى اخالقى، قلمداد كرده اند كه افراد وارسته و 
!خدمتگزار جامعه، به آ'ا دل مى بندند، و تفاوت دنيا و آخرت را مهان فرق بني سود و ارزش انگاشته اند

اگر Zشت ُاخروى در كره ديگرى است و نسلهاى آينده به آجنا خواهند رفت پس زنده شدن : جا دارد كه از دسته اول بپرسيم
و چگونه پاداش و كيفر مهه رفتارهاى گذشتگان در ! انسا'ا در روز قيامت و روز مجع كه مورد تأييد قرآن مى باشد چه معىن دارد؟

!آجنا داده خواهد شد؟

﴾396﴿ صفحه 

اگر Zشت، چيزى جز ارزشهاى اخالقى نيست و طبعاً دوزخ هم چيزى جز ضّد ارزشها : و نيز جا دارد كه از دسته دوم بپرسيم
خنواهد بود پس اين مهه اصرار قرآن بر اثبات معاد و زنده شدن انسا'ا بعد از مرگ، براى چيست؟ و آيا Zرت نبود كه انبياى اهلى، 

!مهني معىن را به صراحت، بيان مى كردند تا آن مهه مورد اعرتاض و اّ@ام به جنون و افسانه گوىي و مانند آ'ا واقع نشوند؟

از اين ياوه سراييها كه بگذرمي به اختالفات و مشاجرات متكّلمان و فيلسوفان درباره معاد جسماىن و روحاىن و حبثهاىي درباره 
.اين كه آيا جهان ماّدى به كّلى نابود مى شود يا نه، و آيا بدن ُاخروى عني بدن دنيوى است يا مثل آن، و مانند آ'ا مى رسيم

اين گونه تالشهاى عقلى و فلسفى در راه كشف حقايق و نزديكرت شدن به واقعّيات، هر چند شايان تقدير و حتسني است و در 
سايه آ'ا نقاط ضعف و قّوت انديشه ها آشكار مى گردد وىل نبايد توّقع داشته باشيم كه با اين حبثها به ُكْنه حيات اخروى برسيم 

.و آن را چنان بشناسيم كه گويا يافته امي
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راسىت، مگر تاكنون حقايق مهني عامل دنيا بطور كامل، شناخته شده است؟ و آيا دانشمندان علوم جترىب مانند فيزيك دانان و 
توانسته اند حقيقت ماّده و انرژى و انواع نريوهاى خمتلف را بشناسند؟ و آيا مى توانند درباره ... شيمى دانان و زيست شناسان و

آينده اين جهان، پيش بيىن قطعى كنند؟ و آيا مى دانند كه اگر مثالً نريوى جاذبه از جهان، گرفته شود يا حركت الكرتو'ا متوّقف 
شود چه خواهد شد؟ و آيا چنني چيزهاىي روى خواهد داد يا نه؟

و آيا فيلسوفان توانسته اند مهه مسائل عقلى مربوط به مهني جهان را به صورت يقيىن، حل كنند؟ و آيا مسائلى از قبيل حقايق 
جاى حتقيق بيشرتى ندارد؟... اجسام و صور نوعّيه و رابطه روح و بدن و

پس چگونه مى خواهيم به كمك اين دانشها و انديشه هاى حمدود و ناقص خودمان پى به حقايق عاملى بربمي كه هيچ چيزى را به 
بدون شّك ما مى توانيم با نريوى عقل خداداد، بسيارى . هيچ وجهى منى تواند بشناسد يا در راه Zرت شناخنت هسىت نبايد تالش كند

از حقايق را بشناسيم و نيز مى توانيم به كمك حّس و جتربه، بسيارى از اسرار طبيعت را كشف كنيم و البته بايد در راه افزودن 
دانش و بينش خودمان به تالشهاى علمى و فلسفى بپردازمي وىل هم

﴾397﴿ صفحه 

َو ما أُوتِيُتْم ِمَن «: چنني بايد مرز تواناىي عقل و برد علوم جترىب را بشناسيم و از بلند پروازيهاى بيجا خوددارى كنيم و بپذيرمي كه
.1»اْلِعْلِم ِإالّ قَِليالً 

بارى، هم واقع بيىن عاملانه، و هم فروتىن حكيمانه، و هم احتياط ديىن مسئوالنه، اقتضاء دارد كه از اظهارنظرهاى جزمى پريامون 
حقايق قيامت و عامل غيب و دست زدن به تأويالت ىب دليل، خوددارى كنيم مگر در حّدى كه برهان عقلى و نّص قرآىن به ما 

و به هر حال، براى هر شخص مؤمىن كاىف است كه به صّحت آنچه از طرف خداى متعال، نازل شده اميان داشته . اجازه بدهد
باشد هر چند نتواند مشخصات دقيق آ'ا را تعيني، و تفصيالت آ'ا را تبيني كند، خمصوصاً امورى كه دست عقل و جتربه، از دامن 

.حقيقت آ'ا كوتاه، و دانش ما نسبت به آ'ا نارساست

.اكنون ببينيم تا چه اندازه مى توانيم از راه عقل، به اوصاف و ويژگيهاى عامل آخرت و تفاوت آن با عامل دنيا پى بربمي

ويژگيهاى عالم آخرت از ديدگاه عقل
از تأّمل در براهيىن كه براى ضرورت معاد، ذكر شد مى توان ويژگيهاىي را براى جهان آخرت به دست آورد كه مهمرتين آ'ا از اين 

:قرار است

خنستني ويژگى عامل آخرت كه خبصوص از برهان اّول به دست مى آيد اين است كه بايد ابدى و جاوداىن باشد زيرا در آن  -1
.برهان، بر امكان حيات ابدى و ميل فطرِى انسان به چنني حياتى تأكيد گرديد و حتّقق آن، مقتضاى حكمت اهلى دانسته شد

ويژگى ديگرى كه از هر دو برهان به دست مى آيد و در ذيل برهان اّول، اشاره شد اين است كه بايد نظام عامل آخرت به   -2
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گونه اى باشد كه نعمت و رمحت خالص و بدون شائبه رنج و زمحت در آن حتّقق يابد تا كساىن كه به اوج كمال انساىن رسيده اند 
و هيچ گونه آلودگى به گناه و احنراىف پيدا نكرده اند از سعادتى برخوردار شوند برخالف ديا كه چنني سعادت مطلقى را ممكن 

.منى سازد بلكه سعاد@اى دنيا، نسىب و منسوب به سختيها و رجنهاست

.85سوره اسراء، آيه . 1

﴾398﴿ صفحه 

ويژگى سوم اين است كه بايد جهان آخرت، دست كم داراى دو خبش جمزّا براى رمحت و عذاب باشد تا نيكوكاران و  -3
تبهكاران از يكديگر تفكيك شوند و هركدام به نتيجه اعمال خودشان برسند و اين دو خبش، مهان است كه در لسان شرع به نام 

.Zشت و دوزخ ناميده مى شود

ويژگى چهارم كه خبصوص از برهان عدالت به دست مى آيد اين است كه جهان آخرت بايد از چنان وسعىت برخوردار باشد كه   -4
گنجايش پاداش و كيفر مهه انسا'ا را با هرگونه عمل نيك و بدى داشته باشد و مثالً اگر كسى ميليو'ا انسان را به ناحق به قتل 

رسانيده است امكان كيفر او در آن جهان باشد و متقابال اگر كسى وسيله حيات ميليو'ا نفر را فراهم كرده است پاداِش در 
.خورى براى وى ممكن باشد

ويژگى بسيار مهم ديگرى كه از مهني برهان عدالت به دست مى آيد و در ذيل تقرير آن، اشاره شد اين است كه بايد جهان  -5
.»دار تكليف«باشد نه » دار جزاء«آخرت 

زندگى دنيا به گونه اى است كه انسان، ميلها و رغبتهاى متضاد و متزاحم، پيدا مى كند و مهواره بر سر دو راهيهاىي : توضيح آنكه
و مهني امر، زمينه تكليف را فراهم مى سازد تكليفى كه تا آخرين حلظات . واقع مى شود كه ناچار است يكى از آ'ا را انتخاب كند

عمرش ادامه يابد و حكمت و عدالت اهلى اقتضاء دارد كه عمل كنندگان به تكاليف، به پاداش شايسته؛ و سرپيچى كنندگان به  
اكنون اگر فرض كنيم كه مهني زمينه هاى تكليف و جمال گزينش راه، در عامل آخرت هم فراهم باشد . كيفر در خورى برسند

و بدين ترتيب، عامل ديگرى براى پاداش . مقتضاى رمحت وجود و فّياضّيت اهلى آن است كه مانع اجنام تكليف و انتخاب راه نشود
ديگرى به حساب مى آيد و عامل آخرت » دنياى«فرض كرده بودمي » آخرت«و كيفر الزم مى شود و در حقيقت عاملى كه آن را 

.حقيقى، مهان عامل آخرين و 'ائى خواهد بود كه ديگر جاى تكليف و آزمايش و زمينه آن يعىن تضاّد و تزاحم خواسته ها نباشد

يعىن عامل دنيا عاملى است كه زمينه انتخاب و  . و از مهني جا يكى از مهمرتين فرقها بني عامل دنيا و عامل آخرت، روشن مى شود
گزينش و آزمايش دارد، و عامل آخرت عاملى است كه تنها سراى حتقق پاداشها و كيفرها و نتايج ابدى اعمال نيك و بدى است  

كه در دنيا اجنام

﴾399﴿ صفحه 

1»َو ِانَّ اْلَيوَم َعَمٌل َو ال ِحساٌب َو َغداً ِحساٌب َو ال َعَمل«. گرفته است
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پرسش

چرا ما منى توانيم شناخت دقيق و كاملى از عامل آخرت داشته باشيم؟ -1

.دو منونه از كژانديشى درباره آخرت را بيان و نّقادى كنيد -2

از چه راهى مى توانيم به ويژگيهاى عامل آخرت، پى بربمي؟ -3

.ويژگيهاى عامل آخرت را از ديدگاه عقل، شرح دهيد -4

.42'ج البالغه، خطبه : ك. ر. 1

از مرگ تا قيامت
﴾401﴿ صفحه 

درس چهل و نهم

از مرگ تا قيامت

ـ مقدمه

ـ همه انسانها خواهند ُمرد

ـ گيرنده جانها

آسان يا سخت گرفتن جان: شامل

ـ عدم قبول ايمان و توبه در حال مرگ

ـ آرزوى بازگشت به دنيا
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ـ عالم برزخ
﴾403﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه ما با دانش حمدودى كه دارمي منى توانيم به ُكْنه آخرت و مطلق عامل غيب، پى بربمي و بايد تنها به يك سلسله شناختهاى  

در درس گذشته، به پاره اى . كّلى كه از براهني عقلى به دست مى آيد و اوصاىف كه به وسيله وحى، معّرىف شده است، بسنده كنيم
از ويژگيهاى كّلى آخرت كه نتيجه براهني عقلى بوده اشاره كردمي، و اينك به ذكر اوصاىف كه از قرآن كرمي به دست مى آيد 

.مى پردازمي

البته ممكن است بعضى از الفاظ كه در وصف عامل آخرت به كار مى رود الفاظ متشاZى باشد و تصّورى كه از شنيدن آ'ا به ذهن 
ما مى آيد، دقيقاً مطابق با مصداق واقعى نباشد، و اين، نه به خاطر قصور بيان است بلكه به خاطر قصور فهم ماست و گرنه، 

ترديدى نيست كه با توجه به ساختار ذهىن ما Zرتين الفاظى كه مى تواند منايشگِر آن حقايق باشد مهان است كه قرآن كرمي، 
.انتخاب كرده است

.و چون بيانات قرآن شامل مقّدمات آخرت نيز مى شود از اينرو، سخن را از مرگ انسان، آغاز مى كنيم

همه انسانها خواهند ُمرد
:خواهند مرد و در اين عامل، هيچ كس جاودانه خنواهد زيست) بلكه مهه جانداران(قرآن جميد تأكيد مى فرمايد كه مهه انسا'ا 

﴾404﴿ صفحه 

.1»ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان«

.هر كس روى زمني هست فاىن مى شود

.2»ُكلُّ نـَْفس ذائَِقُة اْلَمْوت«

.هر كسى مرگ را خواهد چشيد

:مى فرمايد) ص(و خطاب به پيامرب اكرم 

.3»ِإنََّك َميٌِّت َو ِإنـَُّهْم َميُِّتونَ «
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.خواهند ُمرد) هم(حتقيقاً تو خواهى ُمرد و ايشان 

.4»َو ما َجَعْلنا لَِبَشر ِمْن قـَْبِلَك اْخلُْلَد أَ فَِإْن ِمتَّ فـَُهُم اْخلاِلُدونَ «

!پيش از تو براى هيچ انساىن، جاودانگى قرار ندادمي، پس آيا در صورتى كه تو ُمردى ايشان جاودان خواهند بود؟

.بنابراين مى توان مردن را يك قانون كّلى و استثناءناپذير براى مهه جانداراِن جهان دانست

گيرنده جان ها
:قرآن كرمي از يك سو، گرفنت جان را به خداى متعال، نسبت مى دهد در آجنا كه مى فرمايد

ُفَس ِحَني َمْوِ@ا« .5»الّلُه يـَتَـَوىفَّ اْألَنـْ

.خدا جا'ا را هنگام مرگشان مى گريد

.و از سوى ديگر، ملك املوت را مأمور قبض روح، معرىف مى كند

.6»ُقْل يـَتَـَوفّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكمْ «

.بگو مشا را فرشته مرگ كه بر مشا گمارده شده است مى گريد

.و در جاى ديگر، گرفنت جان را به فرشتگان و فرستادگان خدا ِاستناد مى دهد

.7»َحّىت ِإذا جاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـَّْتُه ُرُسلُنا«

.26سوره الرمحن، آيه . 1

.35آيه : ، سوره انبياء185آيه : سوره آل عمران. 2

.30سوره زمر، آيه . 3

.34سوره انبياء، آيه . 4

.42سوره زمر، آيه . 5

.11سوره سجده، آيه . 6

.61سوره انعام، آيه . 7
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﴾405﴿ صفحه 

.او را مى گريند) جان(تا هنگامى كه مرگ يكى از مشا فرا رسد فرستادگان ما 

بديهى است هنگامى كه فاعلى كار خود را به وسيله فاعل ديگرى اجنام دهد نسبت كار به هر دو، صحيح است و اگر فاعل دوم 
و چون خداى متعال، گرفنت جا'ا را به وسيله . هم واسطه اى در اجنام كار داشته باشد مى توان كار را به فاعل سوم هم نسبت داد

.ملك املوت اجنام مى دهد و او نيز به وسيله فرشتگاىن كه حتت فرمانش هستند هر سه نسبت، صحيح است

آسان يا سخت گرفتن جان
از قرآن جميد، استفاده مى شود كه گماشتگان اهلى، جان مهه مردم را يكسان منى گريند بلكه بعضى را به راحىت و احرتام، و بعضى 

:از مجله در مورد مؤمنان مى فرمايد. ديگر را با خشونت و اهانت، قبض مى كنند

.1»الَِّذيَن تـَتَـَوفّاُهُم اْلَمالِئَكُة طَيِِّبَني يـَُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكمْ «

.مى كنند) و احرتام(كساىن كه فرشتگان جانشان را با خوشى مى گريند و به ايشان سالم 

:و درباره كافران مى فرمايد

.2»...َو َلْو َترى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َو أَْدباَرُهمْ «

...هنگامى كه فرشتگان، روح كافران را مى گريند به روى و پشت آ'ا مى زنند

و شايد بتوان گفت كه ميان افراد مؤمن و افراد كافر هم به حسب درجات اميان و كفرشان تفاوت هاىي در آسان يا سخت جان  
.كندن، وجود دارد

عدم قبول ايمان و توبه در حال مرگ
هنگامى كه مرگ كافران و گنهكاران فرا مى رسد و ديگر از زندگى در دنيا نوميد مى شوند از گذشته خودشان پشيمان مى گردند و 

:قرآن كرمي در اين باره مى فرمايد. اظهار اميان و توبه از گناهانشان مى كنند وىل هرگز چنني اميان و توبه اى پذيرفته خنواهد شد

.93سوره انعام، آيه : ، و نيز رجوع كنيد به32سوره حنل، آيه . 1

27سوره حممد، آيه : ، و نيز رجوع كنيد به50سوره انفال، آيه . 2
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َفُع نـَْفساً ِإمياُ'ا ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإمياِ'ا َخْرياً « .1»يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض آياِت َربَِّك ال يـَنـْ

روزى كه بعضى از آيات پروردگارت ظاهر شود اميان كسى كه قبال اميان نياورده يا در حاِل اميانش كار خريى اجنام نداده است 
.سودى براى او خنواهد خبشيد

.2»...َو لَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحّىت ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل ِإينِّ تـُْبُت اْآلنَ «

و از ! اكنون توبه كردم: و توبه براى كساىن نيست كه كارهاى بد را اجنام مى دهند تا هنگامى كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد گويد
:قول فرعون، نقل مى كند كه هنگامى كه ُمشرف به غرق شد گفت

.3»آَمْنُت أَنَُّه ال إِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنوا ِإْسرائِيَل َو أَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ «

و در پاسخ . اميان آوردم به اينكه خداىي نيست به جز مهان خداىي كه بىن اسرائيل به او اميان آورده اند و من از اهل اسالمم
:مى فرمايد

.4»آْآلَن َو َقْد َعَصْيَت قـَْبُل َو ُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ «

!آيا اكنون، در حاىل كه قبال عصيان كرده و از مفسدان بوده اى؟

آرزوى بازگشت به دنيا
مهچنني قرآن كرمي از كافران و تبهكاران، نقل مى كند كه هنگامى كه مرگشان فرا مى رسد يا عذاب هالك كننده اى برايشان نازل 

مى شود، آرزو مى كنند كه اى كاش به دنيا برمى گشتيم و از اهل اميان و كارهاى شايسته مى شدمي، يا از خداى متعال در خواست 
.5وىل چنني آرزوها و درخواستهاىي عملى منى شود. مى كنند كه ما را به دنيا برگردان تا گذشته هاميان را جربان كنيم

.29/ ، سجده 85/ ، غافر 53-51/ سبأ : ، و نيز رجوع كنيد به50سوره انعام، آيه . 1

.18سوره نساء، آيه . 2

.91، 90سوره يونس، آيه . 13 و 12. 3

.91، 90سوره يونس، آيه . 4 و 3. 4

بايد دانست كه قرآن كرمي، بازگشت كساىن را نفى مى كند كه عمرى را با كفر و عصيان گذرانده و در حاِل مرگ، آرزوى . 5
بازگشت به دنيا و جربان گناهانش را دارند و نيز بازگشت از عامل قيامت به دنيا را مطلقاً نفى مى كنند و اين، به معناى هرگونه 
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بازگشت به دنيا نيست زيرا چنانكه قبال گفته شد كساىن بوده اند كه بعد از مرگ، دوباره در مهني دنيا زنده شده اند و طبق عقيده 
.نيز كساىن به دنيا رجعت خواهند كرد) عج(شيعيان، بعد از ظهور حضرت وىل عصر 

﴾407﴿ صفحه 

و نيز در روز قيامت هم . 1و در بعضى از آيات، اضافه مى كندكه اگر برگردانده مى شدند به مهان شيوه گذشته، ادامه مى دادند
:چنني آرزوها و درخواست هاىي خواهند داشت كه به طريق اوىل، جواب منفى خواهند شنيد

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها وَ . َحّىت ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعونِ « .2»...َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما تـَرَْكُت َكالّ ِإ'َّ

. پروردگارا، مرا برگردان شايد كار شايسته اى در موردى كه ترك كرده ام اجنام دهم: تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد گويد
).و آرزوىي است كه هرگز عملى منى شود(اين سخىن است كه او مى گويد ! هرگز

.3»أَْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة فََأُكوَن ِمَن اْلُ◌ْحمِسِننيَ «

.اى كاش بازگشىت مى داشتيم تا از نيكوكاران شوم :يا هنگامى كه عذاب را مى بيند گويد

َب ِب آياِت َربِّنا َو َنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ... « .4»ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الّناِر َفقاُلوا يا لَْيَتنا نـَُردُّ َو ال ُنَكذِّ

آيات پروردگارمان را تكذيب منى كردمي و ) ديگر(اى كاش بازگردانده مى شدمي و  :هنگامى كه بر آتش دوزخ، عرضه مى شوند گويند
.از مؤمنان مى بودمي

ْعنا فَاْرِجْعنا نـَْعَمْل صاِحلاً ِإنّا ُموِقُنونَ ... « ْم َربَّنا أَْبَصْرنا َو مسَِ ِِّZ5»ِإِذ اْلُ◌ْجمرُِموَن ناِكُسوا ُرُؤِسِهْم ِعْنَد َر.

ديدمي و شنيدمي، پس ما را ) اكنون(پروردگارا :) و مى گويند(هنگامى كه بزهكاران سرهاى خويش را نزد پروردگارشان فرو افكنده اند 
.برگردان تا كار شايسته اى اجنام دهيم، اينك ما اهل يقني هستيم

از اين آيات، به خوىب استفاده مى شود كه عامل آخرت، جاى انتخاب راه و عمل به

.28-27سوره انعام، آيه . 1

.99سوره مؤمنون، آيه . 2

.102، و نيز رجوع كنيد به، سوره شعراء، آيه 58سوره زمر، آيه . 3

4

.37، و نيز رجوع كنيد به سوره فاطر، آيه 12سوره سجده، آيه . 5

﴾408﴿ صفحه 
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تكاليف نيست و حّىت يقيىن كه هنگام مرگ يا در عامل آخرت، حاصل مى شود تأثريى در تكامل انسان ندارد و استحقاق پاداشى 
.منى آورد، از اينرو، كافران و گنهكاران، آرزو مى كنند كه به دنيا برگردنند تا اختياراً اميان بياورند و كارهاى شايسته اجنام دهند

عالم برزخ
از آيات قرآن، استفاده مى شود كه انسان، بعد از مرگ و پيش از برپاىيِ قيامت، دوراىن را در عامل قرب و برزخ مى گذراند و كمابيش 

و در بسيارى از روايات آمده است كه مؤمنان گهنكار، در اين دوران، در اثر . شادى و لّذت، يا اندوه و رجنى خواهد داشت
.پاره اى رجنها و عذاZا كه متناسب با گناهشان مى كشند تطهري مى شوند تا در عامل قيامت، سبك بار باشند

نظر به اينكه آيات مربوط به عامل برزخ، نياز به حبثهاى تفسريى دارد از اينرو، از بررسى آ'ا صرف نظر منوده تنها به ذكر يك آيه، 
:بسنده مى كنيم كه مى فرمايد

َعثُون« .1»َو ِمْن َورائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل يـَْوِم يـُبـْ

.برزخى است تا روزى كه برانگيخته شوند) بعد از مرگشان(و از پِس آنان 

پرسش

.بيان قرآن درباره عدم جاودانگى انسان در دنيا با اشاره به آيات مربوطه، شرح دهيد -1

چه كسى جان انسان را مى گريد؟ و اختالىف كه بني آيات مربوطه به نظر مى رسد چگونه رفع مى شود؟ -2

چه تفاوتى در گرفنت جا'ا وجود دارد؟ -3

.بيان قرآن درباره اميان و توبه در حال مرگ را با اشاره به آيات مربوطه، توضيح دهيد -4

قرآن كرمي كدام بازگشت به دنيا را نفى مى كند؟ و آيا نفى از اين بازگشت، منافاتى با اعتقاد به رجعت دارد؟ چرا؟ -5

.عامل برزخ را شرح دهيد -6

.100سوره مؤمنون، آيه . 1

تصوير رستاخيز در قرآن
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درس پنجاهم

تصوير رستاخيز در قرآن

ـ مقدمه

ـ وضع زمين و درياها و كوهها

ـ وضع آسمان و ستارگان

ـ شيپور مرگ

شيپور حيات و آغاز رستاخيز: شامل

ـ ظهور حكومت الهى و انقطاع َسَببها و َنَسبها

ـ محكمه عدل الهى

ـ بسوى اقامتگاه ابدى

ـ بهشت

ـ دوزخ
﴾411﴿ صفحه 

مقّدمه
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از قرآن كرمي استفاده مى شود كه برپاىي جهان آخرت، تنها به زنده شدن جمّدد انسا'ا نيست بلكه اساساً نظام اين جهان، دگرگون 
مى شود و جهان ديگرى با ويژگيهاى ديگرى برپا مى گردد، جهاىن كه براى ما قابل پيش بيىن نيست و طبعاً شناخت دقيقى هم از 

و آنگاه مهه انسا'ا از آغاز تا پايان خلقت با هم، زنده مى شوند و به نتايج اعمالشان . ويژگيهاى آن منى توانيم داشته باشيم
.مى رسند و جاودانه در نعمت يا عذاب مى مانند

و چون آيات مربوط به اين حبث، فراوان است و بررسى آ'ا به درازا مى كشد از اينرو، تنها به ذكر فشرده مضامني آ'ا بسنده 
.مى كنيم

وضع زمين و درياها و كوهها
، ودرياها 3 و اجزاى آن، متالشى مى گردد2 و آنچه در اندرون آن است بريون مى ريزد1در زمني زلزله عظيمى پديد مى آيد

 و سپس به صورت 7 و مانند تّل شىن مى گردند6 و در هم كوبيده مى شوند5، و كوهها به حركت در مى آيند4شكافته مى شوند
پشم حّالجى شده

.14/ ، مزمل 4/ ، واقعه 1/ ، حج 1/ زلزال . 1

.4/ ، انشقاق 2/ زلزال . 2

.2/ ، فجر 14/ احلاّقه . 3

.3/ ، انفطار 6/ تكوير . 4

.2/ ، تكوير 10/ ، طور 88/ ، حنل 47/ كهف . 5

.5/ ، واقعه 4/ احلاّقه . 6

.14/ مزمل . 7

﴾412﴿ صفحه 

.3 و از سلسله كوههاى سر به آمسان كشيده، جز سراىي باقى منى ماند2و آنگاه در فضا، پراكنده مى شوند. 1در مى آيند

وضع آسمان و ستارگان
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 و ستارگان عظيمى كه بعضى از آ'ا ميليو'ا بار از خورشيد ما بزرگرت و پرفروعرت است به تريگى و خاموشى 5 و خورشيد4ماه
 و آمساىن كه مهچون سقف حمفوظ 8، و از مجله ماه و خورشيد به هم مى پيوندند7، و نظم حركت آ'ا به هم مى خورد6مى گرايند

 و طومار آن در هم 10 و مى شكافد و از هم مى درد9و حمكمى بر اين جهان، احاطه كرده است سست و متزلزل مى شود
.13 و فضاى جهان پر از دود و ابر مى شود12 و اجرام آمساىن به صورت فلز مذاىب در مى آيد11مى پيچد

شيپور مرگ
 و در جهان طبيعت، اثرى از 14در چنني اوضاع و احواىل است كه شيپور مرگ، نواخته مى شود و مهه موجودات زنده مى مريند

 مگر كساىن كه از حقايق و اسرار هسىت، آگاهند و دهلايشان 15حيات منى ماند، و وحشت و اضطراب بر جا'ا سايه مى افكند
.غرق معرفت و حمّبت اهلى است

.5/ ، قارعه 9/ معارج . 1

.10/ ، مرسالت 107-105/ طه . 2

.20/ ، نبأ 8/ كهف . 3

.8/ القيامه . 4

.1/ تكوير . 5

.2/ تكوير . 6

.2/ انفطار . 7

.9/ القيامه . 8

.16/ ، احلاّقه 1/ طور . 9

.1/ ، انشقاق 1/ ، انفطار 19/ ، نبأ 9/ ، مرسالت 18/ ، مزمل 16/ ، احلاّقه 37/ الرمحن . 10

.11/ ، تكوير 104/ انبياء . 11

.8/ معارج . 12

.10/ ، دخان 25/ فرقان . 13

237



.49/ ، يس 13/ ، احلاّقه 68/ زمر . 14

.89-87/ منل . 15

﴾413﴿ صفحه 

شيپور حيات و آغاز رستاخيز
، و شيپور 2، و صحنه گيىت با نور اهلى روشن مى گردد1سپس جهان ديگرى كه قابلّيت بقاء و ابدّيت داشته باشد، برپا مى شود

 مهانند 6 و سراسيمه و هراسان5در يك حلظه، زنده مى شوند4)بلكه حيوانات نيز( و مهه انسا'ا 3حيات به صدا در مى آيد
 و مهگى در صحنه عظيمى 9، به سوى حمضر اهلى روانه مى گردند8 با سرعت7ملخها و پروانگاىن كه در هوا منتشر مى شوند

.11 و غالباً مى پندارند كه توّقفشان در عامل برزخ به اندازه يك ساعت يا يك روز يا چند روز بوده است10فراهم مى آيند

ظهور حكومت الهى و انقطاع سببها و َنَسبها
 و چنان هيبىت بر خاليق، سايه 13 و حكومت و سلطنت اهلى، ظهور تاّم مى يابد12در آن عامل، حقايق آشكار مى شود

، و هر كسى به فكر سرنوشت خويش است و حّىت فرزندان از پدر و 14مى افكند كه هيچ كس را ياراى بلند سخن گفنت نيست
 و دوستيهاىي كه بر پايه16، و اساساً رشته نسبها و َسَببها مى گسلد15مادر، و خويشان و نزديكان از يكديگر، فرار مى كنند

.22/ ، ق 38/ ، مرمي 67/ ، زمر 48/ ابراهيم . 1

.69/ زمر . 2

.19/ ، صافّات 8/ ، مّدثّر 14-13/ ، نازعات 18/ ، نبأ 42، 20/ ، ق 99/ ، كهف 68/ زمر . 3

.5/ ، تكوير 38/ انعام . 4

.18/ ، نبأ 50/ ، قمر 77/ ، حنل 47/ كهف . 5

.20/ ق . 6

.7/ ، قمر 4/ قارعه . 7

.43/ ، معارج 44/ ق . 8
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رجوع اىل اهللا «و » لقاءاهللا«و » نشر«و » حشر«، و نيز رجوع كنيد به آيات 30، 12/ ، القيامه 30/ ، مطّففني 51/ يس . 9
.»رّد اىل اهللا«و 

.103/ ، هود 9/ ، آل عمران 12/ ، انعام 87/ ، نساء 9/ ، تغابن 99/ كهف . 10

.35/ ، احقاف 113/ ، مؤمنون 104-103/ ، طه 52/ ، اسراء 45/ ، يونس 46/ ، نازعات 55/ روم . 11

.18/ ، احلاّقه 22/ ، ق 9/ ، الطارق 10/ ، العاديادت 21/ ابراهيم . 12

.19/ ، انفطار 16/ ، غافر 26/ ، فرقان 65/ حج . 13

.38/ ، نبأ 111، 108/ ، طه 105/ هود . 14

.33/ ، لقمان 14-10/ ، معارج 88/ ، شعراء 37-34/ عبس . 15

.101/ ، مؤمنون 166/ بقره . 16

﴾414﴿ صفحه 

، و حسرت و پشيماىن از تقصريهاى گذشته، دهلا را فرا مى گريد1منافع و معيارهاى دنيوى و شيطاىن بوده تبديل به دمشىن مى گردد
2.

محكمه عدل الهى
 و انتساب هر كارى 4 و نامه هاى اعمال، توزيع مى شود3آنگاه عدل اهلى، تشكيل مى شود و اعمال مهه بندگان، حاضر مى گردد

؟5به فاعل آن، چنان آشكار است كه ديگر نيازى نيست كه از كسى بپرسند چه كرده اى

 و حّىت دست و پا و پوست بد'ا گواهى 6در اين دادگاه، فرشتگان و پيامربان و برگزيدگان خدا به عنوان شهود و حضور دارند
 و براساس عدل و قسط درباره ايشان داورى 8 و حساب مهه مردم به دّقت، رسيدگى و با ميزان اهلى، سنجيده مى شود7مى دهد
، و هيچ كس بار 11، و به نيكوكاران، ده برابر پاداش داده مى شود10، و هركس نتيجه سعى و كوشش خود را مى يابد9مى گردد

، اما كساىن كه ديگران را گمراه كرده اند عالوه بر گناهان خودشان، معادل گناهان گمراه شدگان را نيز بر 12ديگرى را منى كشد
بدون اينكه از گناهان آنان. (13دوش مى كشند

.67/ زخرف . 1

.54/ ، يونس 39/ ، مرمي 31/ انعام . 2

239



.49، اسراء 14/ ، تكوير 30/ آل عمران . 3

.10، 7/ ، انشقاق 25، 19/ ، احلاّقه 71، 14-13/ اسراء . 4

.39/ الرمحن . 5

.89، 84/ ، حنل 21/ ، ق 78/ ، حج 18/ ، هود 69، 41/ ، نساء 140/ ، آل عمران 143/ ، بقره 69/ زمر . 6

.21-20/ ، فّصلت 65/ ، يس 24/ نور . 7

.8-6/ ، قارعه 103-102/ ، مؤمنون 47/ ، انبياء 9، 8/ اعراف . 8

.75، 69/ ، زمر 78/ ، حنل 17/ ، جاثيه 93، 54/ يونس . 9

، 15/ ، طه 51/ ، ابراهيم 111/ ، هود 70/ ، انعام 161 ،25/ ، آل عمران 286، 281/ ، بقره 41-40/ النجم . 10
.24/ ، زمر 54/ ، يس 38/ ، مدثّر 21/ ، طور 22/ ، جاثيه 17/ غافر 

 .160/ انعام . 11

.7/ ، زمر 18/ ، فاطر 146/ ، انعام 39/ النجم . 12

، ضمناً از اينجا مى توان حدس زد كه كساىن هم كه موجب هدايت ديگران شده اند ثواب 13/ ، عنكبوت 25/ حنل . 13
.مضاعف خواهند داشت چنانكه صرحياً در روايات آمده است

﴾415﴿ صفحه 

 مگر شفاعت كساىن كه از طرف 2 شفاعت كسى مقبول منى گردد1مهچنني عوض و بدىل از كسى پذيرفته منى شود) كاسته شود
.3خداى متعال، مأذون باشند و براساس معيارهاى مرضّى خدا شفاعت كنند

بسوى اقامتگاه ابدى
 و مؤمنان، روسفيد و شاد و خندان بسوى Zشت5 نيكوكاران و تبهكاران از يكديگر جدا مى شوند4سپس حكم اهلى اعالم شده

 و مهگى از دوزخ، عبور مى كنند7، و كافران و منافقان، روسياه و اندوهگني و با ذّلت و خوارى به سوى دوزخ، روانه مى گردند6
. و كافران و منافقان در تاريكى به سر مى برند9 در حاىل كه از چهره مؤمنان، نور مى تابد و راهشان را روشن مى سازد8

منافقاىن كه در دنيا با مؤمنان، اختالط داشتند آ'ا را صدا مى زنند كه رو به سوى ما كنيد تا از نور مشا استفاده كنيم، و پاسخ 
: مگر ما در دنيا با مشا نبودمي؟ و پاسخ مى شنوند: باز مى گويند! برگرديد) به دنيا(مى شنوند كه بايد براى اكتساب نور، به عقب 

چرا، در ظاهر با ما بوديد وىل خودتان را گرفتار كرديد و دهلايتان دچار شّك و ترديد و قساوت شد و امروز، كارتان يكسره شده و 
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.10از مشا و از كافران، عوضى پذيرفته منى شود و سراجنام، كافران و منافقان در كام دوزخ فرو مى روند

.15/ ، حديد 36/ ، مائده 33/ ، لقمان 91/ ، آل عمران 123-48/ بقره . 1

.48/ ، مدثّر 254، 123، 48/ بقره . 2

.26/ ، النجم 86/ ، زخرف 23/ ، سبأ 109/ ، طه 87/ ، مرمي 3/ ، يونس 255/ ، بقره 28/ انبياء . 3

.44/ اعراف . 4

.59/ ، يس 108-105/ ، هود 7/ ، شورى 44، 43، 16، 4/ ، روم 37/ انفاق . 5

.39-38/ ، عبس 8/ ، غاشيه 24/ ، مطّففني 42-24/ ، القيامه 85/ ، مرمي 107/ ، آل عمران 73/ زمر . 6

، 43/ ، ابراهيم 126-124، 101/ ، طه 86/ ، مرمي 27/ ، يونس 124/ ، انعام 106/ ، آل عمران 71-60/ زمر . 7
.41، 40/ ، عبس 97، 72/ ، اسراء 2/ ، غاشيه 44/ ، معارج 8/ قمر 

.72-71/ مرمي . 8

.12/ حديد . 9

.140/ ، نساء 15-13/ حديد . 10

﴾416﴿ صفحه 

هنگامى كه مؤمنان به Zشت، نزديك مى شوند درهاى آن گشوده مى شود و فرشتگان رمحت به استقبال آنان مى آيند و با سالم و 
.1احرتام، مژده سعادت ابدى به ايشان مى دهند

و از سوى ديگر، هنگامى كه كافران و منافقان به دوزخ مى رسند درهاى آن باز مى شود و فرشتگان عذاب، با خشونت آنان را 
.مورد سرزنش قرار داده به ايشان وعده عذاب ابدى مى دهند

بهشت
 و 3 و پوشيده از انواع درختها با مهه گونه ميوه رسيده و در دسرتس2در Zشت، باغهاى وسيع به Qناى آمسا'ا و زمني

 6، و از هر چيزى كه مورد ميل و رغبت Zشتيان باشد5 و شري و عسل و شراب طهور4ساختما'اى باشكوه و 'رهاى آب زالل
.7و فوق خواسته هاى آنان وجود دارد

241



 و رو در روى يكديگر بر ختتهاى مرّصع و بسرتهاى نرم، تكيه مى دهند و Z8شتيان با لباسهاى حرير و پرنيان و انواع زينتها آراسته
، نه 11نه سرما ايشان را مى آزارد و نه گرما. 10 و سخن بيهوده اى بر زبان منى آورند و منى شنوند9به محد و سپاس اهلى مى پردازند
.14، و نه در دل، كينه و كدورتى13 و نه ترس و اندوهى12رنج و خستگى و مالىل دارند

 و جامهاى شراب Zشىت به آنان15پيش خدمتان زيبا در اطرافشان حركت مى كنند

.24، 22/ ، رعد 73/ زمر . 1

.21/ ، حديد 133/ آل عمران . 2

.28/ ، مطّففني 21، 18، 6/ ، الدهر 23/ احلاّقه . 3

.، و دهها آيه ديگر15/ ، آل عمران 25/ بقره . 4

.28/ ، مطّففني 21، 18، 6، الدهر 15/ حممد . 5

.35/ ، ق 71، 70/ ، زخرف 22/ ، شورى 31/ ، فّصلت 34/ ، زمر 16/ ، فرقان 31/ حنل . 6

.35/ ق . 7

.32/ ، اعراف 21/ ، دهر 53/ ، دخان 33/ ، فاطر 23/ ، حج 31/ كهف . 8

.74/ ، زمر 34/ ، فاطر 10/ ، يونس 43/ اعراف . 9

.11/ ، غاشيه 35/ ، نبأ 62/ مرمي . 10

.13/ دهر . 11

.11/ ، غاشيه 35/ ، نبأ 62/ مرمي . 12

.48/ ، حجر 35/ اعراف . 13

.47/ ، حجر 43/ اعراف . 14

.19/ ، دهر 17/ ، واقعه 22/ طور . 15

﴾417﴿ صفحه 

و از انواع ميوه ها و گوشت مرغان، تناول مى كنند. 1مى نوشانند كه لّذت و نشاط زايد الوصفى مى خبشد و هيچ گونه آفىت ندارد
 4و از مهه باالتر، از نعمت روحى رضوان اهلى برخوردار مى شوند. 3 و از مصاحبت مهسران زيبا و مهربان و ناآلوده Zره مى برند2
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و لطفهاىي را از پروردگارشان دريافت مى دارند كه ايشان را غرق سرور مى سازد و هيچ كس منى تواند تصّورى از مرتبه آن سرور، 
 6و اين سعادت ىب مانند و نعمتهاى وصف ناشدىن و رمحت و رضوان و قرب اهلى براى مهيشه ادامه خواهد يافت. 5داشته باشد

.7و پاياىن خنواهد داشت

دوزخ
، و گنجايش آن، چنان است كه پس از در 8دوزخ، جايگاه كافران و منافقاتى است كه هيچ نور امياىن در دهلايشان وجود ندارد

!!سراسر آتش است و آتش، عذاب است و عذاب! 9مى گويند» هل من مزيد«برگرفنت مهه تبهكاران، باز هم 

شعله هاى آتش از هر سو زبانه مى كشد و صداى گوش خراش و خشم آلود آ'ا بر وحشت و

، مطّففني 34/ ، نبأ 19-15، 6-5/ ، دهر 19-18/ ، واقعه 71/ ، زخرف 23/ ، طور 51/ ، ص 47-45/ صافّات . 1
 /25-28.

.32/ ، نبأ 42/ ، مرسالت 21-20/ ، واقعه 68، 52/ ، الرمحن 22/ ، طور 51/ ص . 2

، 20/ ، طور 54/ ، دخان 70/ ، زخرف 52/ ، ص 49-48/ ، صافّات 57/ ، نساء 15/ ، آل عمران 25/ بقره . 3
.33/ ، نبأ 37-34، 23-22/ ، واقعه 74-70، 56/ الرمحن 

.8/ ، بّينه 29/ ، جمادله 119/ ، مائده 20/ ، حديد 72، 21/ ، توبه 15/ آل عمران . 4

.17/ سجده . 5

/ ، توبه 42/ ، اعراف 119، 85/ ، مائده 122، 57، 13/ ، نساء 198، 36، 107/ ، آل عمران 82-25/ بقره . 6
/ ، انبياء 76/ ، طه 108، 3/ ، كهف 48/ ، حجر 23/ ، ابراهيم 108، 23/ ، هود 26/ ، يونس 100، 89، 72، 22

، 34/ ، ق 14/ ، احقاف 71/ ، زخرف 73/ ، زمر 9/ ، لقمان 58/ ، عنكبوت 76، 16/ ، فرقان 11/ ، مؤمنون 102
8/ /، بّينه 11/ ، طالق 9/ ، تغابن 22/ ، جمادله 12/ ، حديد 5/ فتح 

.6/ ، تني 25/ ، انشقاق 8/ ، فّصلت 56/ دخان . 7

. و دهها آيه ديگر140/ نساء . 8

.30/ ق . 9

﴾418﴿ صفحه 
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 و حّىت در چهره فرشتگان دوزخيان هم 2، قيافه ها عبوس و درهم كشيده و سياه و زشت و چروكيده است1اضطراب مى افزايد
.3اثرى از مهر و عطوفت و نرمى ديده منى شود

در . 6، و خودشان آتش گريه آنند5 و آتش، سراپاى آنان را فراگرفته4دوزخيان با غل و زجنري و بندهاى آهنني، بسته شده اند
بر سر و روى تبهكاران، آب . 7فضاى دوزخ جز آه و ناله و ضّجه و فرياد دوزخيان و 'يب دوزخيان، صداىي به گوش منى رسد

، و هر گاه از فرط عطش و التهاب، درخواست آب كنند، آب داغ و آلوده 8جوشان مى ريزند كه اندرون آنان را نيز ذوب مى كند
است كه از آتش مى رويد و » زّقوم«، و غذايشان از درخت 9و گنديده اى به آنان داده مى شود كه آن را با حرص و ولع مى نوشند

، و لباسشان از ماده سياه و چسبنده اى است كه خود، موجب عذابشان مى گردد10خوردن آن بر سوزش اندرونشان مى افزايد
، و نسبت به يكديگر نيز لعن و نفرين 12 و مهنشينان شياطني و جّنيان گنهكارند كه آرزوى دورى از آنان را مى كنند11

.13مى فرستند

 پس به دوزخبانان پناه 14مهني كه خبواهند زبان عذرخواهى به درگاه اهلى گشايند فرمان دورباش و ساكت باش، خاموششان مى كند
مگر خداى متعال، پيامربانش را مبعوث نفرمود و : مى برند كه مشا از خدا خبواهيد كه اندكى از عذاب ما بكاهد، پاسخ مى شنوند

؟15حجت را بر مشا متام نكرد

بار ديگر، درخواست مرگ مى كنند و جواب مى شنوند كه مشا براى مهيشه در دوزخ خواهيد

.8-7/ ، ُملك 12/ ، فرقان 100/ ، انبياء 106/ هود . 1

.60/ ، زمر 104/ ، مؤمنون 27/ ، ُملك 106/ آل عمران . 2

.91/ حترير . 3

.4/ ، دهر 32/ ، احلاّقه 72، 71/ ، غافر 33/ ، سبأ 49/ ، ابراهيم 5/ رعد . 4

.6/ ، حترمي 15/ ، جّن 98/ ، انبياء 13/ ، فرقان 50/ ابراهيم . 5

.6، حترمي 15/ ، جّن 98/ ، انبياء 10/ ، آل عمران 24/ بقره . 6

.11/ ، انشقاق 14-13/ فرقان . 7

.48/ ، دخان 20، 19/ حج . 8

.15/ ، حممد 55، 44-42/ ، واقعه 29/ ، كهف 4/ ، يونس 70/ انعام . 9

.7-6/ ، غاشيه 25/ ، نبأ 53، 52/ ، واقعه 46-45/ ، دخان 57/ ، ص 66-62/ صافّات . 10
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.36، فاطر 74/ ، طه 17/ ابراهيم . 11

.85/ ، ص 95-94/ ، شعراء 39-38/ زخرف . 12

.36-35/ ، مرسالت 25/ ، عنكبوت 39-38/ اعراف . 13

.36-35/ ، مرسالت 52/ ، غافر 57/ ، روم 108/ مؤمنون . 14

.50-49/ غافر . 15

﴾419﴿ صفحه 

 و هر چه پوست بدنشان بسوزد بار ديگر پوست نو مى رويد و 2و با اينكه مرگ از هر سوى برايشان مى بارد منى مريند. 1ماند
.3عذابشان ادامه مى يابد

از Zشتيان درخواست اندكى آب و خوراك مى كنند و پاسخ مى شنوند كه خداى متعال نعمتهاى Zشىت را بر مشا حرام كرده است
ما اهل مناز و عبادت خدا : چه چيز موجب بدخبىت مشا شد و به دوزختان كشاند؟ مى گويند: و Zشتيان از آنان مى پرسند. 4

.5نبودمي و به مستمندان كمك منى كردمي و با تبهكاران مهسو مى شدمي و روز قيامت را تكذيب مى كردمي

اين مشا بوديد كه ما را گمراه كرديد، آنان پاسخ : ، گمراه شدگان به گمراه كنندگان مى گويند6آنگاه به ستيز با يكديگر مى پردازند
.7مشا به دخلواه از ما پريوى كرديد: مى دهند

مگر ما به زور، مشا را از راه : اين مشا بوديد كه ما را به اين بدخبىت كشانديد، آنان پاسخ مى دهند: زيردستان به زبردستان مى گويند
؟8راست بازداشتيم

خدا به مشا وعده راستني داد و : اين تو بودى كه موجب گمراهى ما شدى، و او پاسخ مى دهد: سراجنام، به شيطان مى گويند
نپذيرفتيد، و من وعده دروغ دادم پذيرفتيد، پس به جاى سرزنش من، خويشنت را سرزنش كنيد، و امروز هيچ كدام منى توانيم به فرياد 

.10و بدين سان، چاره اى جز تن دادن به كيفر كفر و نافرماىن خودشان منى بينند و جاودانه در عذاب مى مانند. 9ديگرى برسيم

.77/ زخرف . 1

.36/ ، فاطر 74/ ، طه 17/ ابراهيم . 2

.56/ نساء . 3

.50/ اعراف . 4

.47-39/ مّدثر . 5
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.64-59/ ص . 6

.28-27/ ، ق 33-27/ ، صافّات 39-38/ اعراف . 7

.33-31/ ، سبأ 21/ ابراهيم . 8

.22/ ابراهيم . 9

/ ، انعام 80، 37/ ، مائده 169/ ، نساء 116، 88/ ، آل عمران 275، 257، 217، 162، 81، 39/ بقره . 10
، طه 108/ ، كهف 29/ ، حنل 5/ ، رعد 107/ ، هود 52، 27/ ، يونس 68، 63، 17/ ، توبه 36/ ، اعراف 128
، جّن 10/ ، تغابن 17/ ، جمادله 74/ ، زخرف 76/ ، غافر 72/ ، زمر 65/ ، احزاب 103/ ، مؤمنون 20/ ، سجده 101

.6/ ، بّينه 23/ 

﴾420﴿ صفحه 

پرسش 

.وضع زمني و آمسان به هنگام رستاخيز را شرح دهيد -1

.كيفيت آغاز رستاخيز و اوصاف آن را بيان كنيد -2

.حمكمه عدل اهلى را شرح دهيد -3

.حركت مؤمنان و كافران بسوى اقامتگاه ابديشان را توضيح دهيد -4

.نعمتهاى Zشىت را شرح دهيد -5

.وضع دوزخ و دوزخيان را بيان كنيد -6

.گفتگوهاى دوزخيان را شرح دهيد -7

مقايسه دنيا با آخرت
﴾421﴿ صفحه 
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درس پنجاه و يكم

مقايسه دنيا با آخرت

ـ مقدمه

ـ فناپذيرى دنيا و ابدّيت آخرت

تفكيك نعمت از عذاب در آخرت: شامل

ـ اصالت آخرت

ـ نتيجه انتخاب زندگى دنيا
﴾423﴿ صفحه 

مقّدمه
با شناخىت كه درباره عامل آخرت از راه عقل و نقل به دست آورده امي مى توانيم دنيا و آخرت را از جهات خمتلفى مورد مقايسه و 

خوشبختانه اين مقايسات در خود قرآن كرمي هم اجنام گرفته است و ما مى توانيم با استفاده از بيانات قرآىن، . سنجش قرار دهيم
.زندگى دنيا و آخرت را مورد ارزياىب صحيح قرار دهيم و برترى عامل آخرت را تبيني كنيم

فناناپذيرى دنيا و ابدّيت آخرت
عمر هر انساىن در اين جهان، . خنستني اختالف بارز بني عامل دنيا و عامل آخرت، حمدودّيت عمر دنيا و جاودانگى آخرت است

سرآمدى دارد كه دير يا زود فرا مى رسد و حّىت اگر كسى صدها و هزاران سال هم در دنيا زندگى كند سراجنام با دگرگوىن 'ائى 
پايان خواهد يافت چنانكه در درسهاى پيشني دانسته شد، از سوى ديگر، قريب هشتاد » نفخ صور اّول«جهان طبيعت و هنگام 

و روشن است كه متناهى هر قدر هم طوالىن باشد نسبىت با . 1آيه قرآن، داللت بر ابدّيت و جاودانگى جهان آخرت دارد
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.نامتناهى خنواهد داشت

پس عامل آخرت از نظر بقاء و دوام، برترى عظيمى بر دنيا دارد و اين، مطلىب است كه در

.رجوع كنيد به آيات خلود و جاودانگى Zشت و دوزخ. 1

﴾424﴿ صفحه 

، خاطر نشان شده، و در آيات ديگرى با تشبيه زندگى دنيا 2بودن دنيا» قليل« بودن آخرت و 1»ابقى«آيات متعّددى با تعبري 
 مورد 3به گياهى كه تنها چند روزى سبز و خرم است و سپس به زردى و پژمردگى مى گرايد و سراجنام، خشك و نابود مى شود

.4آنچه نزد خداى متعال است باقى مى ماند: تأكيد قرار گرفته است، و در آيه اى بطور كّلى مى فرمايد

تفكيك نعمت از عذاب در آخرت
تفاوت اساسى ديگر بني زندگى دنيا و زندگى آخرت اين است كه خوشيهاى دنيا و زندگى دنيا آميخته با رنج و زمحت است و 
چنان نيست كه دسته اى مردم مهيشه و از هر جهت متنعم و شاد و آسوده، و دسته ديگرى مهواره معّذب و غمگني و ناراحت 

وىل جهان ديگر، . باشند بلكه مهه مردم كمابيش از لّذ@ا و شاديها و آسايشهاىي برخوردارند و نيز رجنها و غمها و نگرانيهاىي دارند
است و در يك خبش، اثرى از عذاب و رنج و ترس و اندوه نيست و در خبش ديگر جز ) Zشت و دوزخ(داراى دو خبش جمّزى 

.آتش و درد و حسرت و اندوه يافت منى شود و طبعاً لّذ@ا و رجنهاى دنيوى خواهد بود

، 5اين مقايسه نيز در قرآن كرمي اجنام گرفته و برترى نعمتهاى اخروى و جوار و قرب اهلى بر نعمتهاى دنيا مورد تأكيد واقع شده
.6چنانكه سخت تر بودن عذاب آخرت از رجنها و مصيبتهاى دنيا خاطر نشان شده است

اصالت آخرت
فرق مهم ديگر بني دنيا و آخرت اين است كه زندگى دنيا، مقّدمه آخرت و وسيله اى براى

.17/ ، اعلى 39/ ، غافر 36/ ، شورى 60/ ، قصص 131، 73/ ، طه 76/ ، مرمي 46/ كهف . 1

.117/ ، حنل 38/ ، توبه 77/ ، نساء 197/ آل عمران . 2

.20/ ، حديد 46-45/ ، كهف 24/ يونس . 3
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.96/ حنل . 4

/ ، طه 76/ ، مرمي 46/ ، كهف 30/ ، حنل 109/ ، يوسف 32/ ، اعراف 32/ ، انعام 77/ ، نساء 15/ آل عمران . 5
.17/ ، اعمى 36/ ، شورى 60/ ، قصص 131، 73

.24/ ، غاشيه 33/ ، قلم 16/ ، فّصلت 26/ ، زمر 21/ ، سجده 127/ ، طه 34/ رعد . 6

﴾425﴿ صفحه 

كسب سعادت ابدى است، و زندگى آخرت، زندگى 'ائى و اصيل مى باشد و هر چند زندگى دنيا و نعمتهاى ماّدى و معنوى 
آن، مطلوب آدمى است وىل با توجه به اينكه مهه آ'ا ابزار آزمايش و وسيله تكامل حقيقى و حتصيل سعادت ابدى است، اصالىت 

.1خنواهد داشت و ارزش واقعى آ'ا وابسته به توشه اى است كه شخص براى زندگى ابديش برمى دارد

از اينرو، اگر كسى زندگى اخروى را فراموش كند و چشم خود را به زرق و برق دنيا بدوزد و لذايذ آن را نشناخته و براى آن، 
و چنني كارى جز بازى و سرگرمى و فريب خوردگى خنواهد . ارزشى پندارى قائل شده است زيرا وسيله را جباى هدف گرفته است

،و زندگى آخرت را زندگى حقيقى دانسته 2و به مهني جهت، قرآن كرمي زندگى دنيا را بازى و سرگرمى و ابزار فريب ناميده. بود
وىل بايد توّجه داشت كه مهه نكوهشهاىي كه از دنيا شده، مربوط به نوع نگرش و جهت گريى انسا'اى دنياطلب است و  . 3است

گرنه، زندگى دنيا براى بندگان شايسته خدا كه حقيقت آن را مى شناسند و به نظر وسيله به آن مى نگرند و از هر حلظه عمر خود، 
.براى سعادت ابديشان Zره مى گريند نه تنها نكوهشى ندارد بلكه داراى ارزش فوق العاده اى مى باشد

نتيجه انتخاب زندگى دنيا
با توجه به امتيازات عامل آخرت و برترى زايدالوصف نعمتهاى Zشىت و رضوان و قرب اهلى بر لذايذ دنيا، جاى ترديد نيست كه 

وىل زشىت و نادرسىت . و نتيجه اى جز حسرت و ندامت خنواهد داشت4برگزيدن زندگى دنيا بر آخرت، كارى ناخبردانه خواهد بود
چنني گزينشى هنگامى بيشرت ظاهر مى شود كه بدانيم انتخاب دنيا و دلبستگى به لذايذ آن، نه تنها موجب حمرومّيت از سعادت 

.ابدى مى شود بلكه عامل مهمى براى شقاوت جاودانگى جاوداىن نيز مى باشد

اگر انسان مى توانست به جاى سعادت ابدى، لذايذ زودگذر دنيا را انتخاب كند اما به گونه اى كه پى آمد سوئى : توضيح آنكه
براى جهان ابدى نداشته باشد چنني كارى با توجه به رجحان

.77/ قصص . 1

.20/ ، حديد 36/ ، حممد 64/ ، عنكبوت 185/ آل عمران . 2
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.24/ ، فجر 64/ عنكبوت . 3

.24/ ، فجر 16/ اعلى . 4

﴾426﴿ صفحه 

فوق العاده سعادت اخروى، كارى ابلهانه مى بود وىل هيچ كس را گريزى از جهان ابدى نيست و كسى كه متام نريوى خود را صرف 
زندگى دنيا كرده و عامل آخرت را به دست فراموشى سپرده و يا اساساً آن را انكار كرده است نه تنها از نعمتهاى Zشىت، حمروم 

.1مى شود بلكه براى مهيشه گرفتار عذاZاى دوزخى خواهد شد و زيان مضاعفى خواهد كرد

اين است كه قرآن كرمي، از يك سو، برترى نعمتهاى اخروى را گوشزد مى كند و هشدار مى دهد كه مبادا زندگى دنيا، مشا را بفريبد
، و از سوى ديگر، زيا'اى دلبستگى به دنيا و فراموش كردن آخرت و انكار جهان ابدى يا شك درباره آن را برمى مشرد و 2

و چنان نيست كه انتخاب كننده دنيا تنها از پاداش . 3تأكيد مى كند كه چنني امورى موجب شقاوت و بدخبىت جاوداىن مى شود
.اخروى، حمروم شود بلكه عالوه بر آن، به كيفر ابدى نيز حمكوم خواهد شد

و راز آن اين است كه شخص دنياپرست، استعدادهاى خداداد را ضايع كرده و درخىت كه مى بايست ميوه سعادت ابدى به بار 
را رعايت نكرده و نعمتهاى او را در راهى كه مورد رضايت ) پرستش(آورد را خشكانده و ىب مثر ساخته است و حّق ُمنعم حقيقى 

وى نبوده صرف كرده است و چنني كسى است كه هنگام ديدن نتايج سوء گزينش خود، آرزو مى كند كه اى كاش خاك مى بودم و 
.4به چنني سرنوشت شومى مبتال منى شدم

پرسش 

.وجوه تفاوت بني دنيا و آخرت را بيان كنيد -1

.جهت نكوهش از دنيا را شرح دهيد -2

.زيا'اى دنياگراىي را شرح دهيد -3

چرا عدم اميان به آخرت، موجب عذاب ابدى مى شود؟ -4

.5-4/ ، منل 105-104/ ، كهف 22/ هود . 1

.35-34/ ، زخرف 20/ ، شورى 5/ ، فاطر 33/ ، روم 38/ ، توبه 200، 102/ بقره . 2

، 74/ ، مؤمنون 107، 22/ ، حنل 3/ ، ابراهيم 16-15/ ، هود 8-7/ ، يونس 130/ ، انعام 86/ ، بقره 10/ اسراء . 3
منل 
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.40/ نبأ . 4

رابطه دنيا با آخرت

﴾427﴿ صفحه 

درس پنجاه و دّوم

رابطه دنيا با آخرت

ـ مقدمه

ـ دنيا مزرعه آخرت است

نعمتهاى دنيا موجب سعادت اخروى نمى شود: شامل

ـ نعمتهاى دنيا موجب شقاوت اخروى هم نمى شود

ـ نتيجه
﴾429﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه زندگى انسان، منحصر به مهني زندگى زودگذر دنيا نيست و بار ديگر در عامل آخرت، زنده مى شود و براى مهيشه در 

و نيز دانستيم كه زندگى آخرت، زندگى حقيقى و عيىن است به گونه اى كه زندگى دنيا در برابر آن، . آن عامل، زنده خواهد ماند
.شايسته نام زندگى نيست نه اين كه معناى زندگى آخرت، نام نيك و بد يا امرى پندارى و اعتبارى باشد
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البته در ضمن . اكنون، نوبت آن رسيده كه به تبيني رابطه بني زندگى دنيا و زندگى آخرت، و تعيني نوع ارتباط بني آ'ا بپردازمي
حبثهاى گذشته تا حدودى نوع اين ارتباط، معلوم شد وىل نظر به كژانديشهاىي كه در اين زمينه، وجود دارد جباست كه توضيح 
.بيشرتى در اين باره، داده شود و با استفاده از داليل عقلى و بيانات قرآىن، چگونگى ارتباط بني دنيا و آخرت، روشن گردد

دنيا مزرعه آخرت است
خنستني مطلىب كه در اينجا بايد مورد تأكيد، قرار گريد اين است كه سعادت و شقاوت آخرت، تابع رفتارهاى انسان در دنياست و 

چنان نيست كه براى به دست آوردن نعمتهاى اخروى بتوان در مهان عامل، تالش كرد و كساىن كه داراى نريوى بدىن يا فكرى 
بيشرتى باشند بتوانند از نعمتهاى بيشرتى Zره مند شوند و يا كساىن بتوانند با حيله و نرينگ، از

﴾430﴿ صفحه 

دستاوردهاى ديگران، سوءاستفاده كنند چنانكه بعضى از نادانان چنني تصّورى داشته اند و عامل آخرت را كامال مستقل از دنيا 
.مى پنداشته اند

:قرآن كرمي از قول بعضى از كافران نقل مى فرمايد

َقَلباً « .1»َو ما َأُظنُّ الّساَعَة قاِئَمًة َو لَِئْن ُرِدْدُت ِإىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخْرياً ِمْنها ُمنـْ

به سوى پروردگارم بازگردانده شدم نيك فرجام تر ) بپا شد و(گمان منى كنم كه رستاخيز بپا شود و اگر :) شخص دنياطلب گفت(
.از نعمتهاى دنيا را در آجنا خواهم يافت

:و در جاى ديگر مى فرمايد

.2»َو ما َأُظنُّ الّساَعَة قاِئَمًة َو لَِئْن ُرِجْعُت ِإىل َريبِّ ِإنَّ ِيل ِعْنَدُه لَْلُحْسىن«

.را خواهم داشت) نعمتها(به سوى پروردگار بازگردانده شدم نزد او Zرتين ) بپا شد و(گمان منى كنم كه رستاخيز بپا شود و اگر 

چنني كساىن يا گمان مى كرده اند كه در عامل آخرت هم مى توانند با تالش خودشان نعمتهاى فراواىن را به دست آورند، و يا گمان 
مى كرده اند كه Zره مندى ايشان در دنيا نشانه لطف خاّص اهلى به آنان است پس در آخرت هم مشمول چنني الطاىف خواهند 

!بود

اگر كسى به وجود عامل آخرت به عنوان عاملى كامال مستقّل از دنيا باور داشته باشد و اعمال نيك و بدى كه در ! به هر حال
اينجا اجنام مى دهد را مؤثر در نعمتها و عذاZاى آن عامل نداند به معادى كه يكى از اصول اعتقادى اديان آمساىن مى باشد اميان 

نياورده است زيرا قوام اين اصل، به پاداش و كيفر اعمال دنيوى است و به مهني جهت، عامل دنيا بازار و جتارختانه يا مزرعه آخرت، 
و . 3ناميده شده كه در اينجا بايد به تالش و كشت و كار پرداخت و درآمد و حمصول پايدارش را بايد در آجنا دريافت كرد
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.مقتضاى براهني معاد و بيانات قرآىن نيز مهني است و نيازى به توضيح ندارد

نعمتهاى دنيا موجب سعادت اخروى نمى شود
بعضى ديگر مى پنداشتند كه مال و فرزند و ساير وسايل عيش و نوش دنيا، موجب راحىت

.36/ كهف . 1

.50/ فّصلت . 2

بايد توجه داشت كه در قرآن كرمي، از پاداش و كيفر دنيوى نيز ياد شده است وىل پاداش و كيفر كامل و پايدار، خمصوص . 3
.آخرت است

﴾431﴿ صفحه 

و آسايش آخرت هم خواهد بود و شايد دفن كردن سيم و زر و گوهرهاى گرانبها و حّىت مواّد غذائى مهراه مردگان، ناشى از چنني 
.پندارى بوده است

موجب تقّرب به خداى متعال ) و صرف نظر از رفتار مربوط به آ'ا(قرآن كرمي، تأكيد مى كند كه نه مال و فرزند به خودى خود 
 و هر  3 مى خبشد، و اساساً اين گونه روابط و اسباب دنيوى گسسته مى شود2 و نه در جهان آخرت، سودى به كسى1مى شود

 و فقط روابط معنوى اهلى، 5 و تك و تنها به سوى خداى متعال، حمشور مى گردد4كسى داراييها و متعّلقات خود را رها مى كند
پايدار مى ماند و به مهني جهت، مؤمناىن كه با مهسران و فرزندان و بستگانشان پيوندهاى امياىن دارند در Zشت با هم خواهند بود

6.

رابطه بني دنيا آخرت از قبيل رابطه بني پديده هاى دنيا با يكديگر نيست و چنان نيست كه هر كسى در دنيا : حاصل آنكه
نريومندتر و زيباتر و شادتر و Zره مندتر باشد در آخرت هم مهانگونه حمشور شود و گرنه مى بايست فرعو'ا و قارو'ا سعادت 

اخروى بيشرتى داشته باشند بلكه چه بسا كساىن كه در دنيا ناتوان و رجنور و @يدست باشند وىل در اثر اجنام وظايف اهلى، سامل 
.و زيبا و نريومند، حمشور و از نعمتهاى ابدى برخوردار گردند

.7»َو َمْن كاَن ِيف هِذِه َأْعمى فـَُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعمى َو َأَضلُّ َسِبيالً «بعضى از ناآگاهان چنني پنداشته اند كه مفاد آيه شريفه 

منظور از : اين است كه سالمت و Zره منديهاى دنيا، رابطه مستقيم با سالمت و Zره منديهاى آخرت دارد، غافل از آنكه
:در اين آيه، كورى ظاهرى نيست بلكه مقصود، كوردىل است چنانكه در آيه ديگرى مى فرمايد» كورى«

ا ال تـَْعَمى اْألَْبصاُر َو لِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ « .8»فَِإ'َّ

.مهانا چشمها نابينا منى شود بلكه دهلاىي كه در سينه هاست نابينا مى شود

253



.37/ سبأ . 1

.17/ ، جمادله 116، 10/ ، آل عمران 33/ ، لقمان 88/ شعراء . 2

.101/ ، مؤمنون 166/ بقره . 3

.94/ انعام . 4

.95، 80/ مرمي . 5

.21/ ، طور 8/ ، غافر 23/ رعد . 6

).كسى كه در دنيا كور باشد در آخرت هم كور و گمراه تر خواهد بود. (72/ اسراء . 7

.46/ حج .8

﴾432﴿ صفحه 

:و در جاى ديگر مى فرمايد

قاَل َكذِلَك . قاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعمى َو َقْد ُكْنُت َبِصرياً . َو َمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َو َحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َأْعمى«
.1»أَتـَْتَك آياتُنا فـََنِسيَتها َو َكذِلَك اْليَـْوَم تـُْنسى

چرا مرا  : گويد. اعراض كرد زندگى سخىت خواهد داشت و روز قيامت، او را كور خواهيم كرد) يا كتاب من(و كسى كه از ياد من 
مهچنانكه آيات ما به تو رسيد و آ'ا را به فراموشى : گويد) خداى متعال(كور حمشور كردى در صورتى كه قبال نابينا بودم؟ 

!سپردى امروز فراموش مى شوى

.پس علت كورى آن جهان، فراموش كردن آيات اهلى در اين جهان است نه كورى ظاهرى

.پس رابطه دنيا و آخرت، غري از نوع رابطه اى است كه بني اسباب و مسّببات دنيوى، وجود دارد

نعمتهاى دنيا موجب شقاوت اخروى هم نمى شود
از سوى ديگر، بعضى پنداشته اند كه ميان نعمتهاى دنيا و نعمتهاى آخرت، رابطه معكوس، برقرار است و كساىن به سعادت 

و بر عكس، كساىن كه از نعمتهاى دنيوى، برخوردار باشند از سعادت . اخروى مى رسند كه از نعمتهاى دنيا، Zره اى نربده باشند
غافل . و به آيات و رواياتى متّسك كرده اند كه داللت دارد بر اينكه دنياپرستان، Zره اى از آخرت ندارند. اخروى، حمروم خواهند بود

 اينكه دنياطلىب، مساوى با Zره مندى از نعمتهاى دنيا نيست بلكه دنياطلب، كسى است كه لّذ@اى دنيا را هدف فعاليتهاى 2از
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خود قرار دهد و مهه نريوهايش را صرف دستياىب به آ'ا كند هر چند به خواسته هايش نرسد؛ و آخرت طلب، كسى است كه دل 
به لّذ@اى دنيا نبندد و هدفش زندگى آخرت باشد هر چند از نعمتهاى دنيوى فراواىن برخوردار باشد مانند

.126-124/ طه . 1

.20/ ، احقاف 20/ ، شورى 18/ ، اسراء 77/ ، آل عمران 200/ بقره . 2

﴾433﴿ صفحه 

كه از نعمتهاى دنيوى زيادى Zره مند بوده اند و از آ'ا ) سالم اهللا عليهم امجعني(حضرت سليمان و بسيارى از انبياء و اولياء خدا 
.براى رسيدن به سعادت اخروى و رضوان اهلى، استفاده مى كرده اند

. پس ميان Zره مندى از نعمتهاى دنيوى و Zره مندى از نعمتهاى اخروى، نه تناسب مستقيم، وجود دارد و نه تناسب معكوس
2، و مهه آ'ا وسيله آزمايش ايشان است1بلكه هم نعمتها و هم بالهاى دنيا براساس تدبري حكيمانه اهلى بني انسا'ا تقسيم شده

و Zره مندى يا حمرومّيت از نعمتهاى دنيا خودخبود نشانه نزديكى يا دورى از رمحت اهلى و سبب سعادت يا شقاوت اخروى . 
.3نيست

نتيجه
نتيجه اى كه از اين حبثها به دست آمد اين است كه انكار مهه گونه رابطه بني دنيا و آخرت در حكم انكار معاد است، وىل نه 
رابطه اى بني نعمتهاى آخرت، وجود دارد و نه بني نعمتهاى دنيا و عذاZاى آخرت و بالعكس، و بطور كّلى، رابطه بني دنيا و 
آخرت از قبيل رابطه بني پديده هاى دنيوى نيست و حمكوم قوانني فيزيكى و بيولوژيكى منى باشد بلكه آنچه موجب نعمت يا 

عذاب اخروى مى شود اعمال اختيارى انسا'ا در دنياست آن هم نه از آن جهت كه صرف كردن نريو و انرژى و اجياد تغيرياتى در 
و اين است مفاد صدها آيه قرآن كه Zره مندى از . مواّد است بلكه از آن جهت كه از اميان و كفر باطىن، سرچشمه مى گريد

سعادت آخرت را در گروى اميان به خدا و روز قيامت و انبياى اهلى، و اجنام دادن كارهاى خداپسند مانند مناز و روزه و جهاد و 
انفاق و احسان به بندگان خدا و امر به معروف و 'ى از منكر از منكر و مبارزه با كافران و ستمگران و اقامه عدل و قسط 

دانسته؛ و مبتال شدن به عذاب ابدى را معلول كفر و شرك و نفاق و انكار قيامت و تكذيب انبياء، و ارتكاب انواع گناهان و 
ستمها

.32/ زخرف . 1

/ ، آل عمران 40/ ، منل 165/ ، انعام 48/ ، مائده 7/ ، كهف 168/ ، اعراف 15/ ، تغابن 35/ ، انبياء 28/ انفال . 2
186.
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.16-15/ ، فجر 56/ ، مؤمنون 179/ آل عمران . 3

﴾434﴿ صفحه 

 و عامل شقاوت ابدى را 1»اميان و عمل صاحل«قلمداد كرده است و در آيات فراواىن بطور امجال، عامل سعادت اخروى را 
. معرىف كرده است2»كفر و گناه«

پرسش 

انكار رابطه بني دنيا و آخرت، چه اشكاىل دارد؟ -1

.معناى مزرعه بودن دنيا براى آخرت را توضيح دهيد -2

چه نسبىت بني نعمتهاى دنيا و نعمتهاى آخرت، وجود دارد؟ -3

چه نسبىت بني نعمتهاى دنيا و عذاZاى آخرت، وجود دارد؟ -4

ميان چه امورى از دنيا و سعادت و شقاوت آخرت، رابطه حقيقى برقرار است؟ -5

، 198، 195، 179، 133، 115، 114، 57، 15/ ، آل عمران 277، 112، 103، 82، 62، 38، 25/ بقره . 1
، 63، 9، 4/ ، يونس 72/ ، توبه 48/ ، انعام 69، 65، 9/ ، مائده 173، 162، 152، 124، 122، 57، 13/ نساء 
/ ، فرقان 56، 50، 23، 14/ ، حج 75/ ، طه 107، 30، 29، 2/ ، كهف 97/ ، حنل 23/ ، ابراهيم 29/ ، رعد 64
15
، 11/ ، طالق 9/ ، تغابن 21، 12/ ، حديد 17/ ، فتح 30/ ، جاثيه 26، 22/ ، شورى 8/ ، فّصلت 40/ ، غافر 35

.8-7/ ، بّينه 6/ ، تني 11/ ، بروج 25/ انشقاق 

، 177، 176، 131، 116، 91، 88، 86، 56، 21/ ، آل عمران 162، 161، 104، 81، 39، 24/ بقره . 2
/ ، انعام 86، 72، 36، 10/ ، مائده 173، 169، 168، 161، 151، 145، 121، 56، 14/ ، نساء 197، 196

/ ، حديد 17، 13/ ، فتح 11/ ، جاثيه 26/ ، شورى 6/ ، غافر 32/ ، كهف 5/ ، رعد 8، 4/ ، يونس 68، 3/ ، توبه 49
.6/ ، بّينه 24-23/ ، غاشيه 24، 22/ ، انشقاق 6/ ، ملك 10/ ، تغابن 5/ ، جمادله 19

نوع رابطه بين دنيا و آخرت
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﴾435﴿ صفحه 

درس پنجاه و سّوم

نوع رابطه بين دنيا و آخرت

ـ مقدمه

رابطه حقيقى يا قراردادى؟: شامل

ـ شواهد قرآنى
﴾437﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه ميان اميان و عمل صاحل از يك سو، و قرب اهلى و نعمتهاى اخروى از سوى ديگر؛ و مهچنني ميان كفر و گناه از يك 

و نيز به اميان و عمل صاحل با . سو، و دورى از خدا و حمرومّيت از نعمتهاى ابدى از سوى ديگر، تناسب مستقيم وجود دارد
و درباره اصل اين تناسبها از ديدگاه قرآن  . عذاZاى اخروى، و بني كفر و گناه با نعمتهاى ابدى، تناسب معكوسى برقرار است
.كرمي، جاى هيچ گونه شّك و شبهه اى نيست و انكار آ'ا به مثابه انكار قرآن است

آيا روابط مذكور، روابطى : مانند اينكه. اما پريامون اين مطلب ضرورى، مسائلى مطرح مى شود كه نياز به حبث و توضيح دارد
حقيقى و تكويىن است يا صرفاً تابع وضع و قرارداد است؟ و چه رابطه اى بني اميان و عمل صاحل و نيز بني كفر و گناه، وجود 

دارد؟ و آيا ميان خود اعمال نيك و بد هم تأثري و تأثرى وجود دارد يا نه؟

.در اين درس، خنستني مسأله را مورد حبث قرار داده توضيح خواهيم داد كه روابط فوق الذكر، امورى جعلى و قراردادى نيستند

رابطه حقيقى يا قراردادى
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چنانكه بارها اشاره كردمي رابطه بني اعمال دنيوى و نعمتها يا عذاZاى اخروى، از قبيل روابط ماّدى و معموىل نيست و منى توان آن 
و حىت تصّور اينكه انرژى مصرف شده در اعمال انساىن، براساس . تفسري و تبيني كرد... را براساس قوانني فيزيكى يا شيمياىي يا

نظريه تبديل ماده و انرژى به يكديگر جتّسم مى يابد و به صورت نعمتها يا عذاZاى اخروى، ظاهر

﴾438﴿ صفحه 

:مى شود تصّور نادرسىت است، زيرا

 انرژى مصرف شده در گفتارها و كردارهاى يك انسان، شايد به اندازه اى نباشد كه تبديل به يك دانه سيب شود چه رسد به اوال
!نعمتهاى ىب مشار Zشىت

 تبديل ماّده و انرژى به يكديگر بر طبق عوامل خاّصى اجنام مى گريد و ربطى به نيكى و بدى اعمال و نّيت فاعلى ندارد و ثانياً 
براساس هيچ قانون طبيعى منى توان بني اعمال خالصانه و اعمال رياكارانه، فرق گذاشت تا انرژى يكى تبديل به نعمت، و انرژى 

.ديگرى تبديل به عذاب شود

. انرژىي كه يكبار در راه عبادتى صرف مى شود ممكن است بار ديگر در راه عصيان بكار رودثالثاً 

وىل نفى چنني رابطه اى به معناى انكار مطلق رابطه حقيقى نيست، زيرا دايره روابط حقيقى، شامل روابط ناشناخته و جتربه ناپذير 
هم مى شود و علوم جترىب مهانگونه كه منى توانند رابطه علّيت بني پديده هاى دنيوى و اخروى را اثبات كنند قادر به ابطال مهه گونه 

رابطه عّلى و معلوىل بني آ'ا هم نيستند، و فرض اينكه اعمال نيك و بد، تأثري واقعى در روح انساىن داشته باشد و مهان آثار 
نظري تأثري بعضى از نفوس در پديده هاى خارق العاده چنني فرضى . روحى، موجب پيدايش نعمتها يا عذاZاى اخروى گردد

.نامعقول خنواهد بود بلكه مى توان براساس اصول فلسفى خاّصى آن را اثبات كرد و بيان آ'ا متناسب با اين كتاب نيست

شواهد قرآنى
اما بيانات قرآىن، هر چند در غالب موارد به گونه اى است كه رابطه جعلى و قراردادى را به ذهن مى آورد مانند آياتى كه مشتمل بر 

 وىل از آيات ديگرى مى توان استفاده كرد كه رابطه بني اعمال انسان و ثواب و عقاب اخروى، بيش از 1تعبري اجر و جزاء است
يك رابطه قراردادى است، بنابراين، مى توان گفت كه تعبريات دسته اول براى سهولت تفاهم و رعايت حال اكثريت مردم است كه 

.ذهنشان با اين گونه مفاهيم، آشناتر است

.و مشتقاتش بيش از يكصد بار در قرآن كرمي بكار رفته است» جزاء«در حدود نود بار، و تعبري » اجر«تعبري . 1

﴾439﴿ صفحه 

مهچنني در روايات شريفه، شواهد فراواىن يافت مى شود بر اين كه اعمال اختيارى انسان، داراى صور@اى ملكوتى گوناگوىن است  
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.كه در عامل برزخ و قيامت، ظاهر مى شود

.اينك منونه اى از آياتى را كه داللت بر وجود رابطه حقيقى بني اعمال انسان و نتايج اخروى آ'ا دارد مالحظه مى كنيم

ُفِسُكْم ِمْن َخْري جتَُِدوُه ِعْنَد الّلهِ « ُموا ِألَنـْ .1»َو ما تـَُقدِّ

.هر خريى كه براى خودتان پيش فرستيد آن را نزد خداى متعال خواهيد يافت

َنُه أََمداً بَِعيداً « َنها َو بـَيـْ .2»يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفس ما َعِمَلْت ِمْن َخْري ُحمَْضراً َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ

دوست دارد كه ). نيز(روزى كه هركس عمل خريى كه اجنام داده است را حاضر شده مى يابد و هر عمل بدى كه اجنام داده است 
.ميان او و اعمال بدش فاصله دورى باشد

َمْت َيداهُ « .3»يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء ما َقدَّ

.روزى كه شخص مى نگرد كه دستانش چه چيزى را پيش فرستاده اند

.4»َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة َشر?ا يـََرهُ . َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة َخْرياً يـََرهُ «

.هركس به اندازه ذّره اى كار خوب كند آن را خواهد ديد و هر كس به اندازه ذّره اى كار بدى اجنام دهد آن را خواهد ديد

.5»َهْل ُجتَْزْوَن ِإالّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ «

اجنام مى داديد؟) در دنيا(آيا جزائى كه به مشا داده مى شود جز مهان اعماىل است كه 

ا يَْأُكُلوَن ِيف ُبطُوِ'ِْم ناراً « .6»ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى ظُْلماً ِإمنَّ

.مهانا كسى كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند جز اين نيست كه آتشى را در شكمهايشان وارد مى كنند

بديهى است صرف اينكه انسان در روز قيامت ببيند كه چه كارهاىي در دنيا اجنام داده است

.20/ ، و نيز رجوع كنيد به مزمل 110/ بقره . 1

.30/ آل عمران . 2

.40/ نبأ . 3

.84/ ، و نيز رجوع كنيد به قصص 90/ منل . 4

.8-7/ زلزال . 5
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.10/ نساء . 6

﴾440﴿ صفحه 

پاداش و كيفر آ'ا خنواهد بود بلكه صور@اى ملكوتى آ'است كه در شكل نعمتها يا عذاZاى گوناگون، ظاهر مى شود و شخص 
چنانكه از مهني آيه اخري، استفاده مى شود كه صورت باطىن خوردن مال يتيم، خوردن . به وسيله آ'ا متنّعم يا معّذب خواهد شد

آتش است و هنگامى كه در جهان ديگر، حقايق ظاهر مى شود خواهد ديد كه باطن فالن غذاى حرام، آتش بوده و سوزش 
!آيا اين آتش جز مهان مال حرامى است كه خورده اى؟: درونش را خواهد يافت و به او گفته خواهد شد

پرسش

فرض اينكه جتّسم اعمال، عبارت است از تبديل انرژيهاى مصرف شده در كارها به مواّد، چه اشكاىل دارد؟ -1

چگونه مى توان رابطه حقيقى بني اعمال انسان و نتايج اخروى آ'ا را به صورت معقوىل تصّور كرد؟ -2

چه آياتى داللت بر جتّسم اعمال دارد؟ و وجه استعمال تعبرياتى مانند اجر و جزاء چيست؟ -3

آيا جتّسم اعمال را مى توان به حضور اعمال با مهان صور@اى دنيوى، تفسري كرد؟ چرا؟ -4

نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى
﴾441﴿ صفحه 

درس پنجاه و چهارم

نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى

ـ مقدمه

ـ حقيقت ايمان و كفر
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نصاب ايمان و كفر: شامل

ـ تأثير ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى

ـ شواهد قرآنى
﴾443﴿ صفحه 

مقّدمه
مسأله ديگر اين است كه آيا هر يك از اميان و عمل صاحل، عامل مستقلى براى سعادت ابدى است يا جمموع آ'ا موجب 

سعادت مى شود؟ و مهچنني آيا هر يك از كفر و عصيان مستقال موجب عذاب ابدى مى شود يا جمموع آ'ا چنني اثرى را خواهد 
داشت؟ و در صورت دوم، اگر كسى تنها اميان يا عمل صاحل را داشته باشد فرجام او چگونه خواهد بود؟ و مهچنني اگر كسى 

تنها كفر ورزيده باشد يا مرتكب گناهى شده باشد چه سرنوشىت خواهد داشت؟ و اگر شخص با امياىن مرتكب گناهان زيادى شده 
باشد يا شخص كافرى اعمال نيك فراواىن اجنام داده باشد آيا اهل سعادت خواهد بود يا اهل شقاوت؟ و در هر صورت، اگر  
كسى خبشى از زندگى خود را با اميان و عمل صاحل، و خبش ديگر را با كفر و گناه سپرى كند چه فرجامى خواهد داشت؟

معتقد شدند كه ارتكاب گناه، عامل مستقّلى » خوارج«اين مسائل از خنستني قرن ظهور اسالم، مورد حبث واقع شد و كساىن مانند 
معتقد شدند كه وجود اميان، براى » ُمرجئه«براى شقاوت ابدى است و بلكه موجب كفر و ارتداد مى شود؛ و گروه ديگرى مانند 

.سعادت ابدى كاىف است و ارتكاب گناه، ضررى به سعادت مؤمن منى زند

اما قول حق اين است كه هر گناهى موجب كفر و شقاوت ابدى منى شود، هر چند ممكن است تراكم گناهان، موجب سلب اميان  
.و از سوى ديگر، چنان نيست كه با وجود اميان، هر گناهى خبشيده شود و هيچ اثر سوئى نداشته باشد. گردد

﴾444﴿ صفحه 

ما در اين درس، خنست توضيحى پريامون حقيقت اميان كفر مى دهيم و آن گاه به بيان نقش آ'ا در سعادت و شقاوت ابدى 
.مى پردازمي و مسائل ديگر را در درسهاى آينده بيان خواهيم كرد

حقيقت ايمان و كفر
اميان حالىت است قلىب و رواىن كه در اثر دانسنت يك مفهوم و گرايش به آن، حاصل مى شود و با شّدت و ضعف هر يك از اين 

و اگر انسان از وجود چيزى هر چند به صورت ظّىن آگاه نباشد منى تواند اميان به آن، پيدا كند . دو عامل، كمال و نقص مى پذيرد
وىل تنها آگاهى و اطالع، كفايت منى كند زيرا ممكن است امر مورد آگاهى يا لوازم آن، خالف دخلواهش باشد و گرايش به ضّد 
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.آن داشته باشد و از اينرو، تصميم بر عمل كردن به لوازم آن نگريد و حّىت تصميم بر عمل كردن به ضّد آ'ا بگريد

:چنانكه قرآن كرمي درباره فرعونيان مى فرمايد

ُفُسُهْم ظُْلماً َو ُعُلو?ا« َقَنْتها أَنـْ .1»َو َجَحُدوا Zِا َو اْستَـيـْ

.آيات اهلى را از روى ستم و برترى جوىي انكار كردند در حاىل كه به آ'ا يقني پيدا كرده بودند

:خطاب به فرعون فرمود) ع(و حضرت موسى

َزَل هُؤالِء ِإالّ َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرضِ « .2»َلَقْد َعِلْمَت ما أَنـْ

.حتقيقاً ميداىن كه اين آيات و معجزات را جز پروردگار جهان نازل نكرده است

:با اين كه او اميان نياورده بود و به مردم مى گفت

.3»ما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إِله َغْريِي«

.من براى مشا معبودى جز خودم منى دامن

:و تنها هنگامى كه مشرف به غرق شد گفت

.14/ منل . 1

.102/ اسراء . 2

.38/ قصص . 3

﴾445﴿ صفحه 

.1»آَمْنُت أَنَُّه ال إِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنوا ِإْسرائِيلَ «

.اميان آوردم به اين كه خداىي جز مهان كسى كه بىن اسرائيل به او اميان دارند نيست

. اگر بتوان آن را اميان ناميد2و دانستيم كه چنني امياىن اضطرارى، پذيرفته خنواهد شد

و از اينرو، مى توان اميان . پس قوام اميان، به گرايش قلىب و اختيار است برخالف علم و آگاهى كه بدون اختيار هم حاصل مى شود
.اميان را هم از مقوله عمل به مشار آورد» عمل«دانست، يعىن با توسعه در مفهوم » عمل قلىب اختيارى«را يك 

گاهى به عنوان عدم ملكه اميان بكار مى رود و نداشنت اميان خواه در اثر شك و جهل بسيط باشد يا در اثر جهل » كفر«اما واژه 
مركب و خواه در اثر وجود گرايش خمالف و به صورت انكار عمدى و عنادآميز كفر ناميده مى شود و گاهى به قسم اخري يعىن 
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.جحود و عناد، اختصاص مى يابد كه امرى وجودى است و ضّد اميان به مشار مى رود

نصاب ايمان و كفر
اميان : بر حسب آنچه از آيات كرميه قرآن و روايات شريفه استفاده مى شود حداقل اميان الزم براى سعادت ابدى عبارت است از

و الزمه آن، تصميم امجاىل بر . نازل شده است) عليهم السالم(به خداى يگانه، و پاداش و كيفر اخروى، و صّحت آنچه بر انبياء 
.مى باشد) سالم اهللا عليهم امجعني(و عاىل ترين مرتبه آن، خمصوص انبياء و اولياء اهلى . عمل به دستورات خداى متعال است

انكار يا شك در توحيد، يا نبّوت يا معاد، و يا انكار چيزى كه بداند از طرف خداى متعال بر : و حداقل كفر عبارت است از
و بدترين مراتب كفر، انكار عنادآميز مهه اين حقايق با علم به صّحت آ'ا، و تصميم بر مبارزه با دين حق . انبياء نازل شده است

.است

و نفاق، مهان كفر باطىن است كه توأم با فريبكارى و تظاهر . هم يكى از مصاديق كفر مى باشد) انكار توحيد(بدين ترتيب، شرك 
:بيش از ساير كّفار است چنانكه قرآن كرمي مى فرمايد) كافر نقابدار(به اسالم باشد و سقوط منافق 

.90/ يونس . 1

.رجوع كنيد به درس 'م. 2

﴾446﴿ صفحه 

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن الّنارِ « .1»ِإنَّ اْلُمناِفِقَني ِيف الدَّ

نكته اى را كه بايد در اينجا خاطر نشان كنيم اين است كه اسالم و كفرى كه در فقه، مطرح مى شود و موضوع احكامى از قبيل 
طهارت و حلّيت ذبيحه در اصول دين ندارد زيرا ممكن است كسى شهادتني را بگويد و احكام فقهى اسالم، براى او ثابت شود 

.در حاىل كه قلباً امياىن به مضمون و لوازم توحيد و نبّوت نداشته باشد

نكته ديگر آنكه اگر كسى قدرت بر شناخنت اصول دين نداشت و ىف املثل جمنون و فاقد عقل بود يا در اثر شرايط حميط نتوانست 
دين حّق را بشناسد به اندازه قصورش معذور خواهد بود اما اگر كسى با وجود امكان شناخت، تقصري كرد و در حال شّك باقى 

.ماند يا بدون دليل، اصول و ضروريات دين را انكار منود معذور خنواهد بود و به عذاب ابدى، حمكوم خواهد شد

تأثير ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى
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با توجه به اينكه كمال حقيقى انسان، در سايه قرب اهلى حتقق مى يابد و متقابال سقوط انسان در اثر دورى از خداى متعال 
حاصل مى شود مى توان اميان به خداى متعال و ربوبّيت تكويىن و تشريعى او كه مستلزم اعتقاد به معاد و نبّوت است را 'ال 

تكامل حقيقى انسان دانست كه اعمال خداپسند بسان شاخ و برگهاىي از آن مى رويد و ميوه اش سعادت ابدى است كه در جهان 
پس اگر كسى بذر اميان را در دل خود نيفشاند و اين 'ال پربركت را غرس نكرد و به جاى آن، بذر . آخرت، ظاهر مى گردد

زهرآگني كفر و عصيان را در دلش پاشيد استعداد خدادادش را ضايع كرده و درخىت را به بار آورده كه ميوه اش زّقوم دوزخى خواهد 
.چنني كسى راهى به سوى سعادت ابدى منى برد و تأثري كارهاى نيكش از مرز اين جهان، فراتر منى رود. بود

و  . و راز آن اين است كه هر كار اختيارى، حركىت است براى روح انسان به سوى غايت و هدىف كه فاعل در نظر گرفته است
كسى كه اعتقاد به عامل ابدى و قرب اهلى ندارد چگونه مى تواند چنني هدىف را در نظر بگريد و چنني جهىت را به رفتارش 

و طبعاً چنني! ببخشد؟

.145/ نساء . 1

﴾447﴿ صفحه 

و 'ايت چيزى كه مى توان در مورد اعمال نيك كافران پذيرفت . كسى منى تواند انتظار پاداش ابدى را از خداى متعال داشته باشد
.اين است كه تأثريى در ختفيف عذابشان داشته باشد زيرا چنني كارهاىي مى تواند روح خودپرسىت و عناد را تضعيف كند

شواهد قرآنى
قرآن كرمي از يك سو، نقش بنيادى اميان در سعادت ابدى انسان را يادآور شده و عالوه بر اينكه در دهها آيه، عمل صاحل را به 
دنبال اميان، ذكر فرموده در چندين آيه، اميان را به عنوان شرط تأثري اعمال نيك در سعادت اخروى، مورد تأكيد قرار داده است 

:چنانكه مى فرمايد

.1»َو َمْن يـَْعَمْل ِمَن الّصاِحلاِت ِمْن ذََكر أَْو أُْنثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنَّةَ «

.هر مرد و زىن كه از كارهاى شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن باشد، چنني كساىن وارد Zشت خواهند شد

و از سوى ديگر، دوزخ و عذاب ابدى را براى كافران مقّرر فرموده و اعمال ايشان را تباه و ىب مثر دانسته است، و در يك جا آ'ا 
.را به خاكسرتى تشبيه كرده كه باد شديدى آن را پراكنده سازد و اثرى از آن به جا نگذارد

ْت بِِه الرِّيُح ِيف يـَْوم عاِصف ال يـَْقِدُروَن ِممّا َكَسُبوا َعلى َشْيء ذِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيدُ « ْم َأْعماُهلُْم َكَرماد اْشَتدَّ ِِّZ2»َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَر.

مثل اعمال كافران مانند خاكسرتى است كه در يك روز طوفاىن باد به سخىت بر آن بوزد، به چيزى از دستاوردهايشان دسرتسى 
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.خنواهد داشت و اين است گمراهى دور

.اعمال كافران را مانند گردى در هوا پراكنده مى سازمي: و در جاى ديگر مى فرمايد

.3»َو َقِدْمنا ِإىل ما َعِمُلوا ِمْن َعَمل َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنثُوراً «

.و آمدمي به سوى هر عملى كه اجنام داده اند و آن را مانند غبارى پراكنده ساختيم

و در آيه ديگرى آ'ا را به سراىب تشبيه كرده كه شخص تشنه، به آن دل مى بندد وىل

.40/ ، غافر 94/ ، انبياء 112/ ، طه 19/ ، اسراء 97/ حنل : ، و نيز رجوع كنيد به124/ نساء . 1

.18/ ابراهيم . 2

.23/ فرقان . 3

﴾448﴿ صفحه 

.مهني كه به آن مى رسد آىب منى يابد

َو الَِّذيَن َكَفُروا َأْعماُهلُْم َكَسراب بِِقيَعة َحيَْسُبُه الظَّْم آُن ماًء َحّىت ِإذا جاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئاً َو َوَجَد الّلَه ِعْنَدُه فـََوفّاُه ِحسابَُه َو الّلُه َسرِيُع «
.1»احلِْسابِ 

اعمال كافران مانند سراىب در بيابان مهوارى است كه شخص تشنه آن را آب مى پندارد تا هنگامى كه نزد آن بيابد آن را چيزى 
.منى يابد و خدا را نزد آن مى يابد كه به حسابش رسيدگى مى كند و خدا سريعاً حماسبه مى كند) آىب(

أَْو َكظُُلمات ِيف َحبْر جلُِّّي يـَْغشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسحاٌب ظُُلماٌت بـَْعُضها فـَْوَق بـَْعض ِإذا َأْخرََج َيَدُه ملَْ َيَكْد يَراها َو َمْن «
.2»ملَْ َجيَْعِل الّلُه َلُه نُوراً َفما َلُه ِمْن نُور

يا مانند ظلماتى است در درياىي ژرف كه موجى آن را فراگرفته و روى آن موج ديگرى، و روى آن ابرى، تاريكى هاىي فرا روى 
كنايه (يكديگر، هنگامى كه دستش را برآورد آن را خنواهد ديد و كسى كه خدا براى او نورى قرار نداده است نورى خنواهد داشت 

).از اينكه حركت كافر در ظلمت هاست و راه به جاىي منى برد

و در آيات ديگرى مى فرمايد كه نتيجه كار دنياطلبان را در مهني جهان به آنان خواهيم داد و در آخرت، Zره اى خنواهد داشت 
:مانند اين آيه

نْيا َو زِيَنَتها نـَُوفِّ إِلَْيِهْم َأْعماَهلُْم ِفيها َو ُهْم ِفيها ال يـُْبَخُسونَ « أُولِئَك الَِّذيَن لَْيَس َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ الّناُر َو . َمْن كاَن يُرِيُد اْحلَياَة الدُّ
.3»َحِبَط ما َصنَـُعوا ِفيها َو باِطٌل ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 
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كساىن كه خواهان زندگى دنيا و زينت آن باشند كارهايشان را در مهني دنيا به ايشان حتويل مى دهيم و چيزى از آ'ا كاسته 
.منى شود ايشانند كه در آخرت جز آتش ندارند و آنچه در دنيا اجنام داده اند تباه شده و اعمالشان پوچ است

.39/ نور . 1

.40/ نور . 2

، با توجه به اين آيات ميزان اسالم شناسى  20/ ، احقاف 20/ ، شورى 18/ اسراء : ، و نيز رجوع كنيد به16-15/ هود . 3
كساىن معلوم مى شود كه بعضى از انديشمندان كافر و ملحد غرىب را بر بزرگان شيعه مانند خواجه نصريالدين طوسى و عالمه 

!!جملسى ترجيح داده اند

﴾449﴿ صفحه 

پرسش

.رأى خوارج و مرجئه در مورد اميان و كفر و قول حق را در برابر آنان بيان كنيد -1

.حقيقت اميان و كفر و رابطه آ'ا با علم و جهل را شرح دهيد -2

.نصاب الزم اميان و كفر را توضيح دهيد -3

.نسبت شرك و نفاق با كفر را بيان كنيد -4

اسالم و كفر فقهى چه نسبىت با اميان و كفر كالمى دارد؟ -5

.تأثري اميان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى و راز آن را بيان كنيد -6

.شواهد قرآىن بر اين تأثري را ذكر كنيد -7

رابطه متقابل ايمان و عمل
﴾451﴿ صفحه 

درس پنجاه و پنجم
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رابطه متقابل ايمان و عمل

ـ مقدمه

ـ رابطه ايمان با عمل

رابطه عمل با ايمان: شامل

ـ نتيجه
﴾453﴿ صفحه 

مقّدمه
دانستيم كه عامل اصلى در سعادت و شقاوت ابدى، اميان و كفر است و اميان پايدار، سعادت جاوداىن را تضمني مى كند هر 

چند ارتكاب گناهان، موجب عذاZاى حمدودى شود؛ و از سوى ديگر، كفر پايدار، موجب شقاوت ابدى مى شود و با وجود آن، 
.هيچ كار نيكى سبب سعادت اخروى منى گردد

و . ضمناً اشاره كردمي كه اميان و كفر، قابل شّدت و ضعف مى باشد و ممكن است تراكم گناهان بزرگ به سلب اميان بينجامد
.مهچنني اجنام كارهاى نيك، ريشه كفر را ضعيف مى كند و ممكن است زمينه اميان را فراهم سازد

.از اينجا امهّيت سؤال درباره رابطه بني اميان و عمل، روشن مى شود و در اين درس به توضيح پاسخ آن مى پردازمي

رابطه ايمان با عمل
از بيان گذشته روشن شد كه اميان، حالىت است رواىن كه از دانش و گرايش، مايه مى گريد و الزمه اش اين است كه شخص با 

.اميان، تصميم امجاىل بر عمل كردن به لوازم چيزى كه به آن اميان دارد بگريد

بنابراين، كسى كه آگاه به حقيقىت است وىل تصميم دارد كه هيچ گاه به هيچ يك از لوازم آن،

﴾454﴿ صفحه 
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. عمل نكند اميان به آن خنواهد داشت و حىت اگر ترديد داشته باشد كه به آ'ا عمل كند يا نكند باز هم هنوز اميان نياورده است
:قرآن كرمي مى فرمايد

.1»قاَلِت اْألَْعراُب آَمّنا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َو َلّما َيْدُخِل اْإلِمياُن ِيف قـُُلوِبُكمْ «

مشا اميان نداريد وىل بگوييد اسالم آوردمي، و هنوز اميان در : بگو. ما اميان آوردمي: گفتند) بياباىن به پيامرب اكرم(اعراب ) گروهى از(
.دهلايتان وارد نشده است

اما اميان واقعى هم مراتىب دارد و چنان نيست كه هر مرتبه اى از آن، مالزم به اجنام مهه وظايف مربوطه باشد و ممكن است 
هيجانات شهوى يا غضىب، شخص ضعيف االميان را به عصيان بكشاند وىل نه به گونه اى كه تصميم بر عصيان دائم و خمالفت با 

.و البته هر قدر، اميان قويرت و كاملرت باشد تأثري بيشرتى در اجنام اعمال مناسب با آن خواهد داشت. مهه لوازم اميانش بگريد

ذاتاً اقتضاى عمل كردن به لوازم آن را دارد و مقدار مهني تأثري اقتضائى هم بستگى به شدت و ضعف آن دارد و در : حاصل آنكه
.'ايت، اراده و تصميم شخص است كه اجنام يا ترك كارى را متعّني مى سازد

رابطه عمل با ايمان
عمل اختيارى يا شايسته و مهسوى با اميان است و يا ناشايسته و خمالف با جهت آن در صورت اّول، اميان را تقويت و دل را 

بنابراين، اعمال صاحله اى كه از شخص . و در صورت دوم، موجب ضعف اميان و ظلماىن شدن قلب مى گردد. نوراىن تر مى سازد
مؤمن، صادر مى شود در عني حال كه از اميانش مايه مى گريد به نوبه خود بر قّوت و ثَبات اميان مى افزايد و زمينه كارهاى نيك 

إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو «: ديگرى را فراهم مى سازد و مى توان تأثري عمل نيك در تكامل اميان را از اين آيه شريفه استظهار كرد
.2»اْلَعَمُل الّصاِلُح يـَْرفـَُعه

.3خوب به سوى خدا صعود مى كند و عمل صاحل، آن را رفعت مى خبشد) اعتقاد(سخن و 

.14سوره حجرات، آيه . 1

پ10سوره فاطر، آيه . 2

.عود كند» اْلَكِلُم الطَّيِّب«و ضمري مفعوىل به » اْلَعَمُل الّصاِلح«بنابراينكه ضمري فاعلى به . 3

﴾455﴿ صفحه 

.1و مهچنني در آيات متعّددى از زياد شدن اميان و نور و هدايت نيكوكاران ياد شده است

از سوى ديگر، در صورتى كه انگيزه هاىي خمالف با مقتضاى اميان، پديد آمد و موجب اجنام كارهاى ناشايسته اى گرديد و قّوت 
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اميان شخص به حدى نبود كه مانع از بروز و صدور آ'ا شود اميان وى روبه ضعف مى 'د و زمينه براى تكرار گناه، آماده مى شود 
و اگر اين روند هم چنان ادامه يابد، به ارتكاب گناهان بزرگرت و تكرار آ'ا مى اجنامد و سراجنام اصل اميان را @ديد به زوال مى كند 

.آن را تبديل به كفر و نفاق مى سازد) العياذبالّله(و 

:قرآن كرمي درباره كساىن كه كارشان به نفاق كشيده شده مى فرمايد

.2»فََأْعَقبَـُهْم نِفاقاً ِيف قـُُلوZِِْم ِإىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبا َأْخَلُفوا الّلَه ما َوَعُدوُه َو ِمبا كانُوا َيْكِذبُونَ «

.به دنبال اينكه با خدا خلف وعده كردند و دروغ مى گفتند نفاقى را در دهلايشان پديد آورد تا روزى كه او را مالقات كنند

بُوا ِب آياِت الّلِه َو كانُوا Zِا َيْستَـْهزُِؤنَ «: و نيز مى فرمايد .3»ُمثَّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى َأْن َكذَّ

.آنگاه عاقبت كساىن كه بدترين گناهان را مرتكب شدند اين بود كه آيات اهلى را تكذيب كرده آ'ا را مورد استهزاء قرار مى دادند

.4و مهچنني در آيات متعّددى از افزايش كفر و ظلمت و قساوت گنهكاران ياد شده است

نتيجه
 كه اميان به 5با توجه به روابط متقابل اميان و عمل و نقش آ'ا در سعادت انسان مى توان حيات سعادمتندانه را به درخىت تشبيه كرد

خداى يگانه و به فرستادگان و پيامهاى او

.31/ ، مّدثر 17/ ، حممد 22/ ، احزاب 76/ ، مرمي 13/ ، كهف 124/ ، توبه 2/ ، انفال 173/ آل عمران : ك. ر. 1

.77/ توبه .2

.10/ روم . 3

.24/ ، نوح 5/ ، صف 82، 60/ ، اسراء 37/ ، توبه 68/ ، مائده 137/ ، نساء 90/ ، آل عمران 10/ بقره : ك. ر. 4

.27-24/ ابراهيم : ك. ر. 5

﴾456﴿ صفحه 

و به روز پاداش و كيفر اهلى، ريشه هاى آن را تشكيل مى دهد، و تنه اش مهان تصميم امجاىل و بسيط بر عمل كردن به لوازم اميان 
و . است كه بدون واسطه، از آن مى رويد، و شاخ و برگهاى آن عبارت است از اعمال شايسته اى كه از ريشه اميان، مايه مى گريند

.و اگر ريشه نباشد تنه و شاخ و برگى پديد منى آيد و ميوه اى هم به بار خنواهد آورد. ميوه آن، سعادت ابدى خواهد بود
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وىل چنان نيست كه وجود ريشه مهيشه مالزم با شاخ و برگ مناسب و دادن ميوه مطلوب باشد بلكه گاهى در اثر نامساعد بودن 
شرايط حميط و بروز آفات گوناگون، شاخ و برگ الزم منى رويد و نه تنها ميوه مطلوب را به بار منى آورد كه گاهى به خشكيدن 

.درخت نيز منجر مى شود

مهچنني ممكن است در اثر پيوندهاىي كه به شاخه و تنها و حىت به ريشه درخت، زده مى شود آثار ديگرى از آن، ظاهر گردد و 
.است) ارتداد(احياناً به تبديل آن به درخت ديگرى منتهى شود، و اين مهان تبديل اميان به كفر 

اميان به امور ياد شده، عامل اصلى سعادت انسان است وىل تأثري كامل اين عامل، مشروط به جذب مواّد غذاىي : حاصل آنكه
.الزم از راه اعمال صاحله، و دفع آفات و مواّد زيان بار به وسيله اجتناب از گناهان است

و ترك واجبات و ارتكاب حمّرمات، ريشه اميان را ضعيف مى كند و گاهى به خشكيدن آن، منتهى مى شود، چنانكه پيوند عقايد 
.نادرست، موجب دگرگوىن ماهّيت آن مى گردد

پرسش 

.تأثري اميان در اعمال نيك را توضيح دهيد -1

.تأثري اعمال نيك و بد در قّوت و ضعف اميان را شرح دهيد -2

.جمموع روابط متقابل اميان و عمل و رابطه آ'ا با سعادت انسان را بيان كنيد -3

چند نكته مهمّ 
﴾457﴿ صفحه 

درس پنجاه و ششم

چند نكته مهمّ 
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ـ مقدمه

ـ كمال حقيقى انسان 

تبيين عقلى: شامل

ـ نقش انگيزه و نّيت 
﴾459﴿ صفحه 

مقّدمه
برخى از كساىن كه آشناىي كاىف با فرهنگ اسالمى ندارند و كارهاى انساىن را براساس معيارهاى سطحى و ظاهرى، ارزشگذارى 

ندارند و يا مالك ارزش كار ) در برابر حسن فعلى(» ُحسن فاعلى«مى كنند و توجّهى به امهّيت انگيزه و نّيت فاعل، و باصطالح 
را تنها تأثري در آسايش زندگى دنيوى ديگران مى پندارند، چنني كساىن در حتليل بسيارى از عقايد و معارف اسالمى، دچار احنراف 
مى شوند و يا از درك و تبيني آ'ا فرو مى مانند و از مجله در تبيني نقش اميان و رابطه آن با اعمال صاحله، و نقش ويرانگر كفر و 
شرك، و تبيني برترى بعضى از اعمال كم حجم و كوتاه مدت بر كارهاى پرحجم و درازمّدت، دچار كژانديشى مى گردند و مثالً 
چنني مى پندارند كه خمرتعني بزرگى كه اسباب آسايش ديگران را فراهم كرده اند يا آزادى خواهاىن كه در راه آزادى ملتشان مبارزه 

و گاهى  . منوده اند مى بايست داراى مقام اخروى واال و ارمجندى باشند هر چند Zره اى از اميان به خدا و روز قيامت نداشته باشند
كار به آجنا مى كشد كه اميان الزم براى سعادت حقيقى را اميان به ارزشهاى انساىن و پريوزى 'ائى كارگران و زمحتكشان در مهني 

!!را هم مفهومى ارزشى و مساوى با ايده آل اخالقى، قلمداد مى كنند» خدا«جهان، معّرىف مى كنند و حّىت مفهوم 

هر چند از مطالىب كه در دروس گذشته بيان شده مى توان نقاط ضعف و احنراف در اين پندارها را باز شناخت وىل نظر به شيوع 
.اين گونه افكار در عصر حاضر و خطرى كه براى نسل آينده در بردارد جباست كه توضيح بيشرتى درباره آ'ا داده شود

﴾460﴿ صفحه 

البته حبث واىف و مهه جانبه پريامون اين گونه مسائل، جمال وسيعرتى را مى طلبد از اينرو، در اينجا با توجه به بُعد عقيدتى آ'ا و با 
.شيوه اى متناسب با نگارش اين كتاب، تنها به بيان اساسى ترين نكات مى پردازمي

كمال حقيقى انسان
و اين قضاوت، تنها . اگر درخت سيىب را با درخت ىب مثرى مقايسه كنيم درخت سيب را ارزمشندتر از درخت ىب مثر مى مشارمي

خباطر استفاده بيشرت انسان از درخت ميوه دار نيست بلكه درخت ميوه دار از آن جهت كه وجود كامل ترى دارد و آثار وجودى 
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وىل مهني درخت سيب در صورتى كه آفت زده شود و از مسري تكاملش . بيشرتى از آن، پديد مى آيد ذاتاً ارزمشندتر مى باشد
.منحرف گردد ارزش خود را از دست مى دهد و حىت ممكن است منشأ آلودگى و زيا'اىي براى ديگران نيز بشود

انسان هم در مقايسه با ساير جانداران مهني حكم را دارد و در صورتى كه به كمال اليق خودش برسد و آثار وجودى متناسب با 
فطرتش ظاهر گردد ارزمشندتر از آ'ا خواهد بود وىل اگر دچار آفات و احنرافات شود ممكن است از ساير حيوانات هم پست تر و 

. مشرده شده اند2 و گمراهرت از چهارپايان1زيانبارتر گردد چنانكه در قرآن كرمي، بعضى از انسا'ا بدتر از مهه جنبندگان

از سوى ديگر، اگر كساىن درخت سيب را فقط تا هنگام شكوفه دادن ديده باشند گمان مى كنند كه اوج شكوفاىي آن مهان است 
مهچنني كساىن كه تنها كماالت متوسط انسان را مشاهده كرده اند منى توانند به حقيقت و كمال 'ائى . و ديگر كمال باالترى ندارد

.او پى بربند و تنها كساىن مى توانند ارزش واقعى انسان را بشناسند كه با كمال 'ائى وى آشنا باشند

اما كمال حقيقى انسان از قبيل كماالت ماّدى و طبيعى نيست زيرا چنانكه قبال بيان شد انسانّيت انسان، بستگى به روح ملكوتى 
دارد و تكامل انساىن هم در حقيقت، مهان تكامل روح است كه با فعالّيت اختيارى خودش حاصل مى شود خواه فعالّيت دروىن و 

قلىب باشد و خواه

.22/ انفال . 1

.179/ اعراف . 2

﴾461﴿ صفحه 

فعالّيت بريوىن و با وساطت اندامهاى بدن، و چنني كماىل را منى توان از راه جتارب حّسى و با مقياسهاى كّمى، شناساىي و اندازه  
پس كسى كه خودش به چنني كماىل نرسيده و . گريى كرد و طبعاً راه رسيدن به آن را نيز منى توان با وسايل آزمايشگاهى شناخت

.آن را با علم حضورى و شهود قلىب نيافته است بايد آن را از راه برهان عقلى و يا از راه وحى اهلى و كتب آمساىن بشناسد

جاى ترديد نيست كه كمال 'ائى انسان، مرتبه اى ) س(اما از نظر وحى و بيانات قرآىن و سخنان اهل بيت عصمت و طهارت 
به آن، اشاره مى شود و آثار آن، نعمتهاى ابدى و رضوان اهلى است كه در عامل » قرب اهلى«است از وجود وى كه با تعبري 

.آخرت، ظاهر مى گردد و راه كّلى آن، خداپرسىت و تقوى است كه مهه شئون زندگى فردى و اجتماعى را در برمى گريد

و اما از نظر عقلى، براهني پيچيده اى بر اين مطلب مى توان اقامه كرد كه نيازمند به مقّدمات فلسفى زيادى است و ما در اينجا 
:مى كوشيم بيان ساده اى را ارائه دهيم

تبيين عقلى
انسان بالفطره خواهان كمال ناحمدود است كه علم و قدرت، از مظاهر آن به مشار مى رود، و رسيدن به چنني كماىل است كه 
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و هنگامى چنني كماىل براى انسان، ميّسر خواهد بود كه با منبع ناحمدود علم و . موجب لّذت ناحمدود و سعادت پايدار مى گردد
.1ناميده مى شود» قرب«قدرت و كمال مطلق يعىن خداى متعال، ارتباط پيدا كند و مهني ارتباط است كه به نام 

پس كمال حقيقى انسان كه هدف آفرينش اوست در سايه ارتباط و قرب به خداى متعال، حاصل مى شود و انساىن كه نازلرتين 
مرتبه اين كمال يعىن ضعيف ترين مرتبه اميان را هم نداشته باشد مهانند درخىت است كه هنوز به بار ننشسته و نوبر آن هم به دست 

نيامده است و اگر چنني درخىت در اثر آفت زدگى، استعداد ميوه دادن را از دست بدهد از درختان ىب مثر هم پست تر خواهد 
.بود

بنابراين، امهّيت نقش اميان در كمال و سعادت انسان بدين جهت است كه ويژگى اصلى

.از مؤلف» خودشناسى براى خودسازى«براى توضيح بيشرت رجوع كنيد به كتاب . 1

﴾462﴿ صفحه 

روح انسان، ارتباط آگاهانه و اختيارى با خداى متعال است و بدون آن، از كمال اليق و آثار آن، حمروم مى شود و به ديگر 
و در صورتى كه با سوء اختيار، چنني استعداد واالىي را از بني بربد بزرگرتين ستم را بر خويش . انسانّيتش به فعلّيت منى رسد: سخن

:روا داشته و مستوجب عقوبت ابدى خواهد شد و قرآن كرمي درباره چنني كساىن مى فرمايد

َوابِّ ِعْنَد الّلِه الَِّذيَن َكَفُروا فـَُهْم ال يـُْؤِمُنونَ « .1»ِإنَّ َشرَّ الدَّ

.حتقيقاً بدترين جنبدگان نزد خداى متعال كساىن هستند كه كفر ورزيده اند و اميان منى آورند

هريك از اميان و كفر، جهت اصلى حركت انسان به سوى كمال و سعادت يا سقوط و شقاوت را تعيني مى كند و : حاصل آنكه
.طبعاً هر كدام مؤّخر باشد تأثري 'ائى و سرنوشت ساز را خواهد داشت

نقش انگيزه و نّيت
با توجه به اصل مذكور، روشن مى شود كه ارزش حقيقى براى كارهاى اختيارى انسان، بستگى به تأثري آ'ا در رسيدن به كمال 

و هر چند كارهاىي كه به حنوى حىت با چند واسطه زمينه تكامل ديگران را فراهم مى كند . حقيقى يعىن قرب به خداى متعال دارد
مّتصف به حسن و فضيلت مى شود اما تأثري آ'ا در سعادت ابدى فاعل، منوط به تأثريى است كه در تكامل روح وى داشته 

.باشد

از سوى ديگر، ارتباط افعال خارجى با روح فاعل، از راه اراده، حاصل مى شود كه كار بىواسطه اوست، و اراده كار، از ميل و 
شوق و حمبت به غايت و نتيجه كار برمى خيزد و مهني انگيزه است كه حركىت در درون روح به سوى هدف مقصود، پديد مى آورد 

پس ارزش كار ارادى، تابع انگيزه و نّيت فاعل است و حسن فعلى بدون حسن فاعلى، . و در شكل اراده كار، متبلور مى شود
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تأثريى در تكامل روح و سعادت ابدى خنواهد داشت و به مهني دليل است كه كارهاىي كه با انگيزه هاى ماّدى و دنيوى اجنام 
مى گريد تأثريى در سعادت ابدى ندارد

.55/ انفال . 1

﴾463﴿ صفحه 

 بلكه ممكن 1باشد كمرتين سودى را براى فاعل در بر خنواهد داشت) رياء(و بزرگرتين خدمات اجتماعى هم اگر به قصد خودمناىي 
و بر مهني اساس است كه قرآن كرمي، تأثري اعمال صاحله در سعادت اخروى را . است موجب زيان و احنطاط روحى او هم بشود

.2دانسته است) اراده وجه اله و ابتغاء مرضات اهللا(مشروط به اميان و قصد تقّرب 

ثانياً خدمت به ديگران هم مانند عبادات فردى در . اوال كار نيك، منحصر به خدمت كردن به ديگران نيست: حاصل آنكه
.صورتى مؤثر در كمال 'ائى و سعادت ابدى خواهد بود كه از انگيزه اهلى، سرچشمه گرفته باشد

پرسش

ارزش حقيقى هر موجودى به چيست؟ -1

كمال 'ائى انسان را چگونه مى توان شناخت؟ -2

.اثبات كنيد كه كمال 'ائى انسان، تنها در سايه ارتباط و قرب به خداى متعال، حاصل مى شود -3

.اثبات كنيد كه تأثري كارهاى نيك در سعادت ابدى انسان، مشروط به انگيزه اهلى است -4

.6/ ، ماعون 47/ ، انفال 142، 38/ ، نساء 246/ بقره : ك. ر. 1

/ ، روم 28/ ، كهف 52/ ، انعام 40/ ، غافر 94/ ، انبياء 112/ ، طه 19/ ، اسراء 97/ ، حنل 124/ نساء : ك. ر. 2
.20/ ، الليل 114/ ، نساء 265، 207/ ، بقره 38

حبط و تكفير
﴾465﴿ صفحه 
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درس پنجاه و هفتم

حبط و تكفير

ـ مقدمه

رابطه ايمان و كيفر: شامل

ـ رابطه اعمال نيك و بد
﴾467﴿ صفحه 

مقّدمه
يكى از مسائلى كه پريامون رابطه اميان و عمل صاحل با سعادت اخروى، و متقابال رابطه كفر و عصيان با شقاوت ابدى، مطرح 

آيا رابطه هر حلظه اميان يا كفر با نتيجه اخروى آن، و مهچنني رابطه هر كار نيك و بد با پاداش و كيفرش : مى شود اين است كه
قطعى و ثابت و تغيريناپذير است يا اينكه به گونه اى قابل تغيري مى باشد، مثالً مى توان اثر گناهى را با كار نيكى جربان كرد يا 

بالعكس اثر كار نيكى را با گناهى از بني برد؟ و آيا كساىن كه خبشى از عمر خود را با كفر و عصيان، و خبش ديگرى را با اميان و 
اطاعت، سپرى كرده اند مّدتى گرفتار كيفر، و مّدتى ديگر برخوردار از پاداش خواهند بود، يا حاصل مجع جربى آ'ا تعيني كننده 

خوشبخىت يا بدخبىت انسان در جهان جاوداىن است يا مطلب به گونه ديگرى است؟

 است كه از ديرباز مورد حبث و گفتگوى متكلمان اشعرى و معتزىل بوده و ما 1»حبط و تكفري«اين مسأله در واقع، مهسان مسأله 
.در اين درس، ديدگاه شيعه را بطور خالصه، بيان خواهيم كرد

رابطه ايمان و كيفر
در درسهاى قبلى دانستيم كه هيچ كار خوىب بدون اميان به اصول اعتقادى، موجب
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.حبط و تكفري، دو اصطالح قرآىن است كه اوىل به معناى ىب اثر شدن كارهاى نيك، و دومى به معناى جربان گناهان است. 1

﴾468﴿ صفحه 

كفر، موجب ىب اثر شدن كارهاى شايسته است، در اينجا مى افزاييم كه اميان انسان در : سعادت ابدى منى شود، و به ديگر سخن
پايان عمر، آثار سوء كفر سابق را حمو مى كند و مهچون نور پرفروغ، تريگيهاى گذشته را برطرف مى سازد؛ و برعكس، كفر پاياىن 
آثار اميان گذشته را حمو مى كند و پرونده شخص را سياه و سرنوشتش را تباه مى سازد و مهچون آتشى كه در خرمىن بيفتد مهه را 

اميان مانند چراغ پرفروغى است كه خانه دل و روان را روشن و تابناك مى سازد و : و به عنوان متثيل ديگر. يكسره مى سوزاند
تاريكيها و تريگيها را مى زدايد، و كفر مهانند خاموش شدن آن چراغى است كه روشىن ها را از بني مى برد و تاريكيها را پديد 

و تا روان انساىن به اين سراى ماّدى و جهان تغيريات و دگرگونيها تعلق دارد مهواره در معرض روشىن و تاريكى و افزايش و  . مى آورد
كاهش نور و ظلمت، قرار دارد تا هنگامى كه رخت از اين سراى گذرا بربندد و راه گزينش اميان و كفر بر روى او بسته شود و هر 

.1چند آرزو كند كه بار ديگر به اين جهان برگردد و به زدودن تريگيها بپردازد سودى خنواهد داشت

و آيات فراواىن داللت بر اين مطلب دارد از مجله . اين تأثري و تأثر بني اميان و كفر، از ديدگاه قرآن كرمي جاى هيچ ترديدى نيست
:از سوره تغابن مى فرمايد) 9(در آيه 

.»َو َمْن يـُْؤِمْن بِالّلِه َو يـَْعَمْل صاِحلاً ُيَكفِّْر َعْنُه َسيِّئاتِهِ «

.كسى كه اميان به الّله آورد و كار شايسته اى اجنام دهد كارهاى بدش را حمو مى كند

:از سوره بقره مى فرمايد) 217(و در آيه 

نْيا َو اْآلِخَرِة َو أُولِئَك َأْصحاُب الّناِر ُهْم ِفيها « َو َمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َو ُهَو كاِفٌر فَُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُهلُْم ِيف الدُّ
.»خاِلُدونَ 

اعمالشان در دنيا و آخرت باطل شود و اينانند دوزخيان كه . و با حال كفر مبريد) و مرتّد شود(و كسى از مشا كه از دينش برگردد 
.در آجنا جاويدانند

.درس چهل و 'م: ك. ر. 1

﴾469﴿ صفحه 

رابطه اعمال نيك و بد
نظري رابطه بني اميان و كفر را مى توان ىف اجلمله بني كارهاى نيك و بد در نظر گرفت وىل نه بطور كّلى و به صورتى كه مهيشه يا در 

) چنانكه بعضى از متكّلمان معتزىل پنداشته اند(نامه اعمال انسان كار شايسته، ثبت باشد و اعمال نارواى پيشني، حمو شده باشد 
) چنانكه بعضى ديگر گمان كرده اند(يا مهيشه حاصل مجع جربى اعمال گذشته با توّجه به كمّيت و كيفّيت آ'ا منعكس باشد 
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بلكه در مورد اعمال، بايد قائل به تفصيل شد به اين معىن كه برخى از عمال نيك اگر بطور شايسته و مقبول اجنام گريد آثار 
.1اعمال بد گذشته را از بني مى برد مانند توبه كه اگر به صورت مطلوب اجنام گريد گناهان شخص، آمرزيده خواهد شد

اما هر عمل نيكى اثر هر گناهى را از بني . و عيناً مانند پرتو نورى است كه دقيقاً بر مهان نقطه تاريك بتابد و آن را روشن منايد
گوىي روح . منى برد و از اينرو ممكن است شخص مؤمن، مدتى گرفتار كيفر گناهش باشد و سراجنام به Zشت جاوداىن درآيد

انسان، داراى ابعاد گوناگوىن است و هر دسته از اعمال نيك و بد با يك رويه آن، مربوط مى شود مثالً عمل نيكى كه مربوط به 
دارد را از بني منى برد مگر اينكه عمل صاحل آنقدر نوراىن باشد كه به جوانب » ب«است اثر گناهى كه ارتباط با رويه » الف«رويه 

از مجله، در روايات شريفه، وارد شده . ديگر روح هم سرايت كند يا گناه آنقدر آلوده كننده باشد كه ساير ابعاد را هم آلوده سازد
:و در قرآن كرمي كه مى فرمايد. است كه مناز مقبول، گناهان را شستشو مى دهد و موجب آمرزش آ'ا مى شود

.2»َو أَِقِم الصَّالَة َطَريفَِ النَّهاِر َو زَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاتِ «

.و مناز را در دو طرف روز و ساعاتى از شب بپاى دار كه كارهاى نيك، بديها را مى برد

و بعضى از گناهان مانند عقوق والدين و شرب مخر، تا مدتى مانع قبوىل عبادت مى شود يا مّنت گذارى بعد از كمك رساىن، ثواب 
:چنانكه در قرآن كرمي مى فرمايد. آن را نابود مى سازد

.3»ال تـُْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم بِاْلَمنِّ َو اْألَذى«

.53/ ، زمر 25/ ، شورى 54/ ، انعام 135/ ، آل عمران 110/ نساء : ك. ر. 1

.114/ هود . 2

.264/ بقره . 3

﴾470﴿ صفحه 

.احسا'ا و صدقات خود را با مّنت گذارى و آزار دادن، باطل مكنيد

به ) عليهم السالم(وىل تعيني انواع و مقدار تأثري و تأثر اعمال نيك و بد در يكديگر را بايد از طريق وحى و سخنان معصومني 
.دست آورد و قاعده كّلى براى مهه آ'ا منى توان تعيني كرد

در پايان اين درس، جا دارد اشاره كنيم كه اعمال نيك و بد، گاهى آثارى در خوشيها و ناخوشيها يا توفيق و سلب توفيق براى  
كارهاى ديگر را در مهني جهان دارد چنانكه احسان به ديگران به ويژه به پدر و مادر و خويشاوندان، موجب طول عمر و دفع 

آفات و بلّيات مى شود يا ىب احرتامى به بزرگان به ويژه معّلمني و اساتيد، موجب سلب توفيق مى گردد وىل ترّتب اين آثار به معناى 
.دريافت كامل پاداش و كيفر نيست و جايگاه اصلى پاداشها و كيفرها جهان ابدى است
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﴾471﴿ صفحه 

پرسش 

.معناى حبط و تكفري را توضيح دهيد -1

.رابطه بني اميان و كفر به چند صورت، تصّور مى شود؟ و كداميك از آ'ا صحيح است -2

رابطه بني اعمال نيك و بد به چه صورت، فرض مى شود؟ و كدام صورت از آ'ا صحيح است؟ -3

آيا آثار دنيوى اعمال نيك و بد، جاى پاداش و كيفر اخروى آ'ا را مى گريد يا نه؟ -4

امتيازات مؤمنان
﴾473﴿ صفحه 

درس پنجاه و هشتم

امتيازات مؤمنان

ـ مقدمه

ـ افزايش ثواب

آمرزش صغائر: شامل

ـ استفاده از اعمال ديگران
﴾475﴿ صفحه 
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مقّدمه
 دانستيم كه اراده اهلى اصالتاً به خريات و كماالت، تعلق مى گريد و شرور و نقايص، بالّتَبع مورد اراده اهلى، 1در خبش خداشناسى

طبعاً در مورد انسان هم اراده اصلى اهلى، بر تكامل وى و رسيدن به سعادت ابدى و Zره مندى از نعمتهاى . واقع مى شوند
جاوداىن، تعّلق گرفته است و عذاب و بدخبىت تبهكاران كه در نتيجه سوء اختيار خودشان حاصل مى شود بالّتبع مشمول اراده 

حكيمانه اهلى مى گردد، و اگر ابتالء به عذاب و شقاوت اخروى، الزمه سوء اختيار خود انسا'ا نبود رمحت واسعه اهلى اقتضاء 
.2مى كرد كه هيچ خملوقى مبتال به عذاب نشود

وىل مهان رمحت فراگري اهلى است كه اقتضاى آفرينش انسان با ويژگى اختيار و انتخاب را داشته، و الزمه انتخاب هر يك از دو 
مسري اميان و كفر، رسيدن به سراجنام نيك يا بد آن است با اين تفاوت كه رسيدن به فرجام نيك، متعّلق اراده اصلى، و سراجنام 

دردناك، متعّلق اراده تـََبعى است و مهني تفاوت، اقتضاء دارد كه هم در تكوين و هم در تشريع، جانب خري، ترجيح داده شود يعىن 
انسان تكويناً طورى آفريده شده كه كارهاى خري آثار عميق ترى در تكوين شخصّيت او بگذارد و تشريعاً به تكاليف سهل و 

آساىن مكّلف شود تا براى پيمودن راه

.خداشناسى، درس يازدهم: ك. ر. 1

:در دعاى كميل مى خوانيم. 2

فَِباْليقِني اَْقَطُع َلْو ال ما َحَكْمَت بِِه ِمْن تـَْعِذيِب جاِحديِك َو َقَضْيَت بِِه ِمْن ِاْخالِد ُمعاِنِديَك جلََعْلَت الّناَر ُكّلها بـَْرَداً َو َسالماً َو ما  «
.»َكاَنْت ِالَحد ِفيها َمَقرَّاً َو ال ُمقاما

﴾476﴿ صفحه 

 و در مقام پاداش و كيفر هم كفه پاداش، 1سعادت و جنات از عذاب ابدى، نياز به تكاليف شاّق و طاقت فرساىي نداشته باشد
 و اين تقّدم و رجحان رمحت، در امورى تبلور مى يابد كه به چند منونه از 2ترجيح داده شود و رمحت اهلى بر غضبش سبقت گريد

:آ'ا اشاره مى شود

افزايش ثواب
خنستني مزّيىت كه خداى متعال براى طالبان راه سعادت در مقام پاداش، قائل شده اين است كه تنها معادل ثواب عمل را به ايشان 

:از سوره منل مى فرمايد) 89(اين مطلب در آياتى از قرآن جميد صرحياً آمده است از مجله در آيه . منى دهد بلكه بر آن مى افزايد

ٌر ِمْنها« .»َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َخيـْ
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.كسى كه كار نيكى اجنام دهد Zرت از آن برايش خواهد بود

:از سوره شورى مى فرمايد) 22(و در آيه 

.»َو َمْن يـَْقَرتِْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيها ُحْسنا«

.و كسى كه كار نيكى را اجنام دهد بر نيكى آن بيفزائيم

:از سوره يونس مى فرمايد) 26(و در آيه 

.»لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىن َو زِياَدة«

:از سوره نساء مى فرمايد) 40(و در آيه . براى كساىن كه نيكى كرده اند نيك ترين است با افزايشى

.»ِإنَّ الّلَه ال َيْظِلُم ِمْثقاَل َذرَّة َو ِإْن َتُك َحَسَنًة ُيضاِعْفها َو يـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيما«

. حتقيقاً خدا به اندازه يك ذّره هم ستم منى كند و اگر كار، نيك باشد آن را دو چندان مى كند و از نزد خود پاداشى بزرگ مى دهد
:از سوره انعام مى فرمايد) 160(و در آيه 

.»َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا َو َمْن جاَء بِالسَّيَِّئِة َفال ُجيْزى ِإالّ ِمثْـَلها َو ُهْم ال ُيْظَلُمون«

كسى كه كار نيكى اجنام دهد ده برابر آن را خواهد داشت و كسى كه كار بدى اجنام دهد

يِن ِمْن َحرَج«) 158/ بقره (» يُرِيُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َو ال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ «. 1 ).78/ حج (» َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

.»َسبَـَقْت َرْمحَُتُه َغَصبهُ «. 2

﴾477﴿ صفحه 

.جز مانند آن كيفر خنواهد داشت و به ايشان ستم منى شود

آمرزش صغائر
امتياز ديگر اين است كه اگر مؤمنان از گناهان بزرگ، اجتناب كنند خداى مهربان گناهان كوچكشان را مى خبشد و اثر آ'ا را حمو 

:از سوره نساء مى فرمايد) 31(مى كند چنانكه در آيه 

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو نُْدِخْلُكْم ُمْدَخالً َكرِمياً « .»ِإْن َجتَْتِنُبوا َكبائَِر ما تـُنـْ
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.اگر از منهّيات بزرگ، دورى كنيد بديهاى مشا را حمو مى كنيم و به جايگاه ارمجندى مشا را وارد مى كنيم

.روشن است كه آمرزش گناهان كوچك براى چنني كساىن مشروط به توبه نيست زيرا توبه، موجب آمرزش گناهان كبريه نيز مى باشد

استفاده از اعمال ديگران
 و نيز دعا و 1ديگر از مزاياى مؤمنان اين است كه خداى متعال استغفار فرشتگان و بندگان برگزيده خود را درباره آ'ا مى پذيرد

استغفار ساير مؤمنان را در حق ايشان مستجاب مى كند و حىت ثواب اعماىل را كه ديگران براى شخص مؤمن، هديّه كنند به او 
.مى رساند

اين مضامني در آيات و روايات فراواىن بيان شده است وىل نظر به اينكه اين موضوع، ارتباط مستقيم با مسأله شفاعت دارد و بايد 
.با تفصيل نسىب به حبث درباره آن بپردازمي از اينرو در اينجا به مهني اشاره بسنده مى كنيم

پرسش

راز سبقت رمحت اهلى چيست؟ -1

.تبلور اين سبقت را در تكوين و تشريع، بيان كنيد -2

.موارد آن را در پاداش و كيفر انسان، شرح دهيد -3

... و41/ ، ابراهيم 12/ ، ممتحنه 64/ ، نساء 159/ ، آل عمران 7/ غافر : ك. ر. 1

شفاعت
﴾479﴿ صفحه 

درس پنجاه و نهم
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شفاعت

ـ مقدمه

مفهوم شفاعت: شامل

ـ ضوابط شفاعت
﴾481﴿ صفحه 

مقّدمه
يكى از مزاياىي كه خداى متعال به مؤمنان، اختصاص داده اين است كه اگر شخص مؤمن، اميان خودش را تا هنگام مرگ حفظ 

كند و مرتكب گناهاىن نشود كه سلب توفيق و سوء عاقبت و سراجنام شك و ترديد يا انكار و جحود را به بار مى آورد، و در يك 
گناهان كوچكش به واسطه اجتناب از كبائر، خبشوده مى شود . به عذاب ابدى، مبتال خنواهد شد» اگر با اميان از دنيا برود«مجله 

و گناهان بزرگش به وسيله توبه كامل و مقبول، آمرزيده مى گردد، و اگر موفق به چنني توبه اى نشد حتّمل گرفتاريها و مصائب دنيا 
بار گناهانش را سبك مى كند و سختيهاى برزخ و مواقف آغازين رستاخيز، ناخالصى هايش را مى زدايد و اگر باز هم از 

آلودگيهاى گناهان پاك نشد به وسيله شفاعت كه جتّلى بزرگرتين و فراگريترين رمحت اهلى در اولياء خدا به ويژه رسول اكرم و اهل 
  2» مقام حممود«و برحسب روايات فراوان . 1مى باشد از عذاب دوزخ جنات خواهد يافت) عليهم الّصلوة و الّسالم(بيت كرامش 

:وعده داده شده مهني مقام شفاعت است و نيز آيه شريفه) ص(كه در قرآن كرمي به رسول اكرم

. شفاعتم را براى ارتكاب كنندگان گناهان كبريه از امّتم ذخريه كرده ام.»ِاّدَخرُت َشفاَعىت ِالَْهِل اْلَكبائِِر ِمْن اُمَّىت«):ص(عن النّىب . 1
)40-37، ص 8حباراالنوار، ج (

.79/ اسراء : ك. ر. 2

﴾482﴿ صفحه 

.1»َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرضى«

.به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى) آنقدر(و مهانا پروردگارت 

.اشاره به آمرزش اهلى است كه به واسطه شفاعت آن حضرت شامل حال كساىن كه استحقاق دارند مى شود
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امين شوند و بايد مهيشه » مكر اهلى«بنابراين، بزرگرتين و 'ائى ترين اميد مؤمنان گنهكار، شفاعت است وىل در عني حال نبايد از 
بيمناك باشند كه مبادا كارى از آ'ا سر زده باشد يا سر بزند كه موجب سوء عاقبت و سلب اميان، در هنگام مرگ گردد و مبادا 

با بغض خداى متعال از اين جهان بروند بدان جهت كه ) العياذبالّله(عالقه به امور دنيوى به حّدى در دلشان رسوخ يابد كه 
.مى بينند اوست كه به وسيله مرگ، بني ايشان و حمبوZا و معشوقهايشان جداىي مى افكند

مفهوم شفاعت
گرفته شده در حماورات عرىف بدين معىن به كار مى رود كه شخص آبرومندى از » جفت«به معناى » شفيع«شفاعت كه از ريشه 

و شايد نكته استعمال واژه شفاعت در اين موارد، اين . بزرگى خبواهد كه از كيفر جمرمى در گذرد يا بر پاداش خدمتگزارى بيفزايد
باشد كه شخص جمرم به تنهاىي استحقاق خبشودگى را ندارد يا شخص خدمتگزار به تنهاىي استحقاق افزايش پاداش را ندارد وىل 

.چنني استحقاقى را پديد مى آورد» شفيع«ضميمه شدن و جفت شدن درخواست 

در موارد متعارف، علت اينكه كسى شفاعت شفيعى را مى پذيرد اين است كه مى ترسد اگر نپذيرد شفاعت كننده رجنيده شود و 
مشركاىن كه آفريدگار . رجنش خاطر وى موجب حمرومّيت از لّذت مؤانست و خدمت و يا حىت موجب ضررى از ناحيه شفيع گردد

جهان را داراى اوصاف انساىن و از مجله نياز انس با مهسر و ندميان و كمك ياران و مهكاران و يا ترس از انبازان و مهتايان 
مى پنداشتند براى جلب توّجه خداى بزرگ يا مصونّيت از خشم وى دست به دامن خدايان پندارى مى زدند و به پرستش فرشتگان 

و جّنيان و كرنش در برابر بتها و تنديسها

.5/ الضحى : ك. ر. 1

﴾483﴿ صفحه 

.مى پرداختند و مى گفتند

.1»هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعْنَد الّله«

.و نيز مى گفتند. اينان شفيان ما نزد الّله هستند

.2»ما نـَْعُبُدُهْم ِإالّ لِيُـَقرِّبُونا ِإَىل الّلِه زُْلفى«

و قرآن كرمي در مقام رّد چنني پندارهاى . اينان را پرستش منى كنيم؛ جز اين منظور كه قرب و منزلىت براى ما نزد الّله حتصيل كنند
:جاهالنه اى مى فرمايد

.3»لَْيَس َهلا ِمْن ُدوِن الّلِه َوِيلٌّ َو ال َشِفيعٌ «
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وىل بايد توجه داشت كه نفى چنان شفيعان و چنني شفاعىت به معناى نفى مطلق شفاعت نيست و در خود قرآن كرمي آياتى دارمي  
را اثبات، و شرايط شفيعان و نيز شرايط كساىن كه مشمول شفاعت، واقع مى شوند را بيان فرموده است » ِشفاعت بِِإْذِن الّله«كه 

و پذيرفته شدن شفاعت شفيعاِن مأذون، از طرف خداى متعال، به واسطه ترس يا نياز به ايشان نيست بلكه راهى است كه خود 
او براى كساىن كه كمرتين لياقت دريافت رمحت ابدى را دارند گشوده و براى آن، شرايط و ضوابطى تعيني فرموده است و در 

حقيقت، فرق بني اعتقاد به شفاعت صحيح و شفاعت شرك آميز، مهان فرق بني اعتقاد به واليت و تدبري باذن الّله و واليت و 
.4تدبري استقالىل است كه در خبش خداشناسى بيان شد

واژه شفاعت گاهى به معناى وسيع ترى بكار مى رود و شامل ظهور هر تأثري خريى در انسان به وسيله ديگرى مى شود و چنانكه 
پدر و مادر نسبت به فرزندان و گاهى بالعكس، يا آموزگاران و ارشادگران نسبت به شاگردانشان و حىت مؤّذن نسبت به كساىن كه 

با صداى اذان او به ياد مناز افتاده و به مسجد رفته اند شفاعت مى كنند و در حقيقت، مهان اثر خريى كه در دنيا داشته اند به 
.صورت شفاعت و دستگريى در قيامت، ظاهر مى شود

استغفار براى گنهكاران در مهني دنيا نيز نوعى شفاعت است و حىت دعا كردن براى ديگران و درخواست قضاء : نكته ديگر آنكه
حوائجشان از خداى متعال نيز در حقيقت از قبيل

... و44/ ، زمر 94/ ، انعام 13/ روم : ك. ، و نيز ر18/ يونس . 1

.3/ زمر . 2

... و44/ ، زمر 4/ ، سجده 51/ ، و نيز مهني انعام 70/ انعام . 3

.خبش خداشناسى، درس شانزدهم: ك. ر.4

﴾484﴿ صفحه 

به مشار مى رود زيرا مهگى اينها وساطت نزد خداى متعال براى رساندن خريى به شخص ديگر يا دفع شّرى از » شفاعت عندالّله«
.اوست

ضوابط شفاعت
از سوره بقره ) 255(مهانگونه كه اشاره شد شرط اساسى براى شفاعت كردن و شفاعت شدن، اذن اهلى است چنانكه در آيه 

:مى فرمايد

.»َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالّ بِِإْذنِهِ «
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كيست كه بدون اذن خدا نزد او شفاعت كند؟

:از سوره يونس مى فرمايد) 3(و در آيه 

.»ما ِمْن َشِفيع ِإالّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِهِ «

.هيچ شفاعت كننده اى نيست مگر بعد از اذن اهلى

:از سوره طه مى فرمايد) 109(و نيز در آيه 

َفُع الشَّفاَعُة ِإالّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحُن َو َرِضَي َلُه قـَْوالً « .»يـَْوَمِئذ ال تـَنـْ

.در آن روز، شفاعت سودى نبخشيد مگر براى كسى كه خداى متعال به او اذن داده و سخنش را پسنديده باشد

:از سوره سبأ مى فرمايد) 23(و در آيه 

َفُع الشَّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالّ ِلَمْن أَِذَن َلهُ « .»َو ال تـَنـْ

.و شفاعت نزد او سودى نبخشد جز براى كسى كه مشمول اذن اهلى باشد

اما از آيات ديگرى مى توان شرايط . از اين آيات، امجاال شرط اذن اهلى ثابت مى شود وىل از ويژگيهاى مأذونني، استفاده منى شود
:از سوره زخرف مى فرمايد) 86(از مجله آيه . روشن ترى براى طرفني به دست آورد

.»َو ال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفاَعَة ِإالّ َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َو ُهْم يـَْعَلُمونَ «

مگر كسى كه به حق شهادت دهد ) و هيچ كس مالك شفاعت نيست(و كساىن را كه جز خدا مى خوانند مالك شفاعت نيستند 
.و داراى علم باشد

شهداء اعمال باشند كه به تعليم اهلى از اعمال و نّيات» َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ «شايد منظور از 

﴾485﴿ صفحه 

چنانكه از تناسب حكم، و موضوع مى توان . بندگان، اطالع دارند و مى توانند به كيفيت و ارزش رفتار آنان، شهادت بدهند
استفاده كرد كه شفيعان بايد داراى چنان علمى باشند كه صالحيت اشخاص را براى شفاعت شدن، تشخيص دهند، و قدر 

.مى باشند) عليهم السالم(متيّقن از كساىن كه واجد اين دو شرط هستند حضرات معصومني 

از سوره انبياء ) 28(از سوى ديگر، از آياتى استفاده مى شود كه شفاعت شوندگان بايد مورد رضايت اهلى باشند، چنانكه در آيه 
:مى فرمايد

.»َو ال َيْشَفُعوَن ِإالّ ِلَمِن اْرَتضى«
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.او را پسنديده باشد) خدا(شفاعت منى كنند جز براى كسى كه 

:از سوره النجم مى فرمايد) 26(و در آيه 

.»َو َكْم ِمْن َمَلك ِيف السَّماواِت ال تـُْغِين َشفاَعتُـُهْم َشْيئاً ِإالّ ِمْن بـَْعِد َأْن يَْأَذَن الّلُه ِلَمْن َيشاُء َو يـَْرضى«

.چه بسا فرشتگاىن در آمسا'ا كه شفاعتشان كارساز نيست مگر بعد از آنكه خدا براى هر كس خبواهد و بپسندد اذن دهد

روشن است كه منظور از اينكه شفاعت شونده مورد رضايت اهلى باشد اين نيست كه متام اعمالش پسنديده باشد و گرنه نيازى به 
شفاعت نبود، بلكه منظور مرضى بودن خود شخص از نظر دين و اميان است چنانكه در روايات به مهني صورت، تفسري شده 

.است

از سوره شعراء  ) 100(از طرف ديگر، در آياتى چند، خصلتهاى كساىن كه مشمول شفاعت منى شوند بيان شده است مانند آيه 
 آمده است كه از علت به دوزخ رفنت 48 تا 40و در سوره مّدثر از آيه » َفما لَنا ِمْن شاِفِعنيَ «: مى فرمايد» مشركان«كه از قول 

 و كمك نكردن به بينوايان و تكذيب روز جزا را بر1جمرمني، سؤال مى شود و آنان در پاسخ خصلتهاىي مانند ترك مناز

شفاعت ما به كسى كه مناز را ».ِاّن َشفاَعَتنا ال تَناُل ُمْسَتِخفاً بِالصَّلوةِ «: امام صادق در واپسني حلظات عمر شريفش فرمود. 1
).2، ص 4حباراالنوار، ج .(سبك بشمارد منى رسد

﴾486﴿ صفحه 

َفُعُهْم َشفاَعُة الّشاِفِعنيَ «: مى مشرند، آن گاه مى فرمايد از اين آيات استفاده مى شود كه مشركان و منكرين قيامت كه خدا . »َفما تـَنـْ
. را عبادت منى كنند و به بندگان نيازمندش كمك منى رسانند و پايبند به اصول صحيحى نيستند هرگز مشمول شفاعت خنواهند شد

در دنيا هم نوعى شفاعت به مشار مى رود و استغفار آن حضرت درباره كساىن كه ) ص(و با توجه به اينكه استغفار پيامرب اكرم
 مى توان استفاده كرد كه منكر شفاعت هم مشمول 1حاضر نيستند از او درخواست استغفار و شفاعت كنند قبول منى شود

.2شفاعت، واقع منى شود چنانكه مهني مضمون در روايات هم آمده است

شفيع مطلق و اصلى بايد عالوه بر مأذونّيت از طرف خداى متعال، خودش اهل معصيت نباشد و قدرت ارزياىب : حاضل آنكه
مراتب اطاعت و عصيان ديگران را داشته باشد و پريوان راستني چنني كساىن مى توانند در پرتو او مراتب نازل ترى از شفاعت را 

و از سوى ديگر، كسى لياقت شفاعت شدن را . 3داشته باشند چنانكه چنني پريواىن در زمره شهداء و صّديقني حمشور مى شوند
دارد كه عالوه بر اذن اهلى، اميان راستني به خدا و پيامربان و روز رستاخيز و آنچه خدا بر پيامربانش نازل فرموده و از مجله، 

.حّقانيت شفاعت، داشته باشد و اين اميان را تا پايان عمر، حفظ كند

.6-5/ منافقون : ك. ر. 1

خدا كسى را كه اميان به شفاعت من ندارد مشمول شفاعت من .»َمْن ملَْ يـُْؤِمْن ِبَشفاَعىت َفال اَنَا َلُه الّلُه َشفاَعىت«):ص(عن النىب. 2
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).84، ح 58، ص 8حباراالنوار، ج .(قرار ندهد

مْ «.3 ِِّZيُقوَن َو الشَُّهداُء ِعْنَد َر و كساىن كه اميان به خدا و پيامربان آوردند نزد .»َو الَِّذيَن آَمُنوا بِالّلِه َو ُرُسِلِه أُولِئَك ُهُم الصِّدِّ
.پروردگارشان صّديقان و شهيدان خواهند بود

﴾487﴿ صفحه 

پرسش 

.معناى شفاعت و موارد استعمال آن را شرح دهيد -1

.فرق بني شفاعت صحيح و شفاعت شرك آميز را بيان كنيد -2

.شرايط شفاعت كننده را توضيح دهيد -3

.شرايط شفاعت شونده را شرح دهيد -4

حّل چند شبهه
﴾489﴿ صفحه 

درس شصتم

حّل چند شبهه

ـ بررسى آيات نفى شفاعت 

ـ خداى متعال تحت تأثير شفاعت كنندگان قرار نمى گيرد

ـ شفاعت كنندگان مهربانتر از خدا نيستند
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ـ شفاعت منافاتى با عدل الهى ندارد

شفاعت موجب تغيير سنت الهى نيست: شامل

ـ وعده شفاعت باعث گستاخى مردم نمى شود

.ـ تحصيل شرايط استحقاق شفاعت، سعى در راه رسيدن به سعادت است
﴾491﴿ صفحه 

:درباره شفاعت، اشكاالت و شبهاتى مطرح شده كه در اين درس، به ذكر مهمرتين شبهات و پاسخ آ'ا مى پردازمي

خنستني شبهه اين است كه چندين آيه قرآن كرمي داللت دارد بر اينكه در روز قيامت، شفاعت درباره هيچ كس پذيرفته . 1ش 
:از سوره بقره مى فرمايد) 48(منى شود، از مجله در آيه 

. »َو اتـَُّقوا يـَْوماً ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفس َشْيئاً َو ال يـُْقَبُل ِمْنها َشفاَعٌة َو ال يـُْؤَخُذ ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم يـُْنَصُرونَ «

تربسيد از روزى كه هيچ كس به هيچ وجه از ديگرى كفايت منى كند و از هيچ كس شفاعىت پذيرفته منى شود و از كسى عوضى و 
.بدىل گرفته منى شود و نه مورد يارى واقع مى شوند

افزون . پاسخ اين است كه اين گونه آفات، در مقام نفى شفاعِت استقالىل و ىب ضابطه است كه كساىن به آن، معتقد بودند. ج
بر اين آيات مزبور عاّم است و به وسيله آياتى كه داللت بر پذيرش شفاعت، باذن اهللا و با ضوابط معّني دارد ختصيص داده 

.مى شود چنانكه در درس گذشته به آ'ا اشاره شد

الزمه صّحت شفاعت اين است كه خداى متعال، حتت تأثري شفاعت كنندگان قرار گريد يعىن شفاعت ايشان موجب  .2ش 
.مغفرت كه فعل اهلى است بشود

پذيرفنت شفاعت به معناى حتت تأثري قرار گرفنت نيست، چنانكه قبول توبه و. ج

﴾492﴿ صفحه 

استجابت دعا نيز چنني الزمه نادرسىت ندارد، زيرا در مهه اين موارد، كارهاى بندگان موجب آمادگى براى پذيرش رمحت اهلى 
.»شرط قابليت قابل است نه شرط فاعليت فاعل«مى شود و به اطاعت 

زيرا فرض اين است كه اگر شفاعت آنان ! الزمه شفاعت اين است كه شفاعت كنندگان، مهربانرت از خداى مهربان باشند .3ش 
.منى بود گنهكاران مبتال به عذاب مى شدند يا عذابشان دوام مى يافت

دلسوزى و مهرباىن شفاعت كنندگان پرتوى از رمحت ىب پايان اهلى است، و به ديگر سخن، شفاعت وسيله و راهى است كه . ج
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خداى متعال خودش براى آمرزش بندگان گنهكارش قرار داده، و در حقيقت، جتّلى و تبلور باالترين رمحتهاى اوست كه در بندگان 
شايسته و برگزيده اش منايان مى شود و چنانكه دعا و توبه نيز وسايل ديگرى هستند كه او براى قضاى حوائج و آمرزش گناهان، 

.قرار داده است

اشكال ديگر اين است كه اگر حكم اهلى به عذاب گنهكاران، مقتضاى عدالت باشد پذيرفنت شفاعت درباره آنان خالف  .4ش 
عدل خواهد بود، و اگر جنات از عذاب كه مقتضاى پذيرفنت شفاعت است عادالنه باشد حكم به عذاب كه قبل از اجنام گرفنت 

.شفاعت وجود داشت غريعادالنه بوده است

هر يك از احكام اهلى چه حكم به عذاب قبل از شفاعت، و چه حكم به جنات از عذاب بعد از آن موافق عدل و حكمت . ج
حكم به : توضيح آنكه. است و معناى عادالنه و حكيمانه بودن هر دو، مجع بني ضّدين نيست، زيرا موضوع آ'ا تفاوت دارد

عذاب، مقتضاى ارتكاب گناه است صرف نظر از مقتضياتى كه موجب حتّقق شفاعت و پذيرش آن در حق گنهكار مى شود؛ و 
و تغيري حكم به تبعيت از تغيري قيد موضوع نظاير فراواىن در . حكم به جنات از عذاب، به موجب ظهور مقتضياتى مزبور مى باشد

احكام و تقديرات تكويىن و در احكام و قوانني تشريعى دارد، و مهچنانكه عادالنه بودن حكم منسوخ نسبت به زمان خودش 
منافاتى با عادالنه بودن حكم ناسخ در زمان بعد از نسخ ندارد، و حكيمانه بودن تقدير بالء قبل از دعاء يا دادن صدقه منافاتى 
با حكيمانه بودن رفع آن بعد از دعاء و صدقه ندارد و حكم به آمرزش گناه بعد از شفاعت هم منافاتى با حكم به عذاب قبل از 

.حتقق شفاعت خنواهد داشت

﴾493﴿ صفحه 

اشكال ديگر اين است كه خداى متعال، پريوى از شيطان را موجب دچار شدن به عذاب دوزخ دانسته است چنانكه در  .5ش 
:از سوره حجر مى فرمايد) 43(و ) 42(آيات 

.»َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ . ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن ِإالّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلغاِوينَ «

بر بندگان من تسّلطى خنواهى داشت مگر گمراهاىن كه از تو پريوى كنند و وعده گاه مهگى ايشان در دوزخ ) اى ابليس(حتقيقاً تو 
.است

و در حقيقت، عذاب كردن گنهكاران در عامل آخرت، يكى از سنتهاى اهلى است و مى دانيم كه سنتهاى اهلى، قابل تغيري و تبديل 
:از سوره فاطر مى فرمايد» 43«چنانكه در آيه . نيست

.»فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّت الّلِه تـَْبِديالً َو َلْن جتََِد ِلُسنَِّت الّلِه َحتِْويالً «

پس چگونه ممكن است اين سّنت به . هرگز براى سّنت خدا تبديلى خنواهى يافت و هرگز براى سّنت خدا تغيريى خنواهى يافت
وسيله شفاعت، نقض شود؟

: توضيح آنكه. پاسخ اين است كه پذيرفنت شفاعت درباره گنهكار واجد شرايط، يكى از سّنتهاى تغيريناپذير اهلى است. ج
سّنتهاى اهلى، تابع مالكها و معيارهاى واقعى است و هيچ سّنىت با وجود مقتضيات و شرايط وجودى و عدمى آن، تغيريپذير 
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نيست وىل عباراتى كه داللت بر اين سّنتها مى كند غالباً در مقام بيان مهگى قيود موضوع و شرايط خمتلف آن نيست، و از اينرو، 
مواردى يافت مى شود كه ظاهر آيات مربوط به چند سّنت خمتلف، شامل آ'ا مى گردد در صورتى كه در واقع، مصداق آيه اخّص 

و نه تنها قيود و شرايطى كه در عبارت آمده (پس هر سنىت با توجه به قيود و شرايط واقعى موضوعش . و تابع مالك اقوى است
ثابت و تغيريناپذير خواهد بود و از مجله آ'ا سّنت شفاعت است كه نسبت به گنهكاران خاّصى كه واجد شرايط معّني و ) است

.مشمول ضوابط مشخصى باشند ثابت و غريقابل تبديل مى باشد

.وعده شفاعت، موجب جتّرى و گستاخى مردم در ارتكاب گناهان و پيمودن كژراهه ها مى شود .6ش 

پاسخ اين اشكال كه در مورد قبول توبه و تكفري سّيئات نيز جريان دارد اين است كه مشمول شفاعت و مغفرت واقع شدن،  .ج
مشروط به شرايطى است كه شخص گنهكار منى تواند يقني به حصول آ'ا پيدا كند و از مجله شرايط شفاعت شدن اين است كه 

اميان خود را تا

﴾494﴿ صفحه 

از سوى ديگر، كسى كه . واپسني حلظات حياتش حفظ كند و مى دانيم كه هيچ منى تواند به حتقق چنني شرايطى يقني داشته باشد
مرتكب گناهى شد، اگر هيچ اميدى به آمرزش نداشته باشد گرفتار يأس و نوميدى مى شود و مهني نوميدى، انگيزه ترك گناه را در 

از اينروست كه روش تربيت مربيان اهلى اين است كه مهواره مردم را بني . او ضعيف مى كند و به ادامه راه خطا و احنراف مى كشاند
شوند و نه چندان آنان را از » اَمن از مكر اهلى«خوف و رجاء نگهدارند و نه چندان به رمحت اهلى اميدوارشان كنند كه دچار 

.گردند و چنانكه مى دانيم اينها از گناهان كبريه به مشار مى روند» يأس از رمحت اهلى«عذاب برتسانند كه گرفتار 

در سعادت و ) شفاعت كنندگان(اشكال ديگر اين است كه تأثري شفاعت در جنات از عذاب به معناى تأثري كار ديگران . 7ش 
ْنساِن ِإالّ ما َسعى«رهاىي از شقاوت است در صورتى كه به مقتضاى آيه شريفه  تنها تالش و كوشش خود شخص » َو َأْن لَْيَس ِلْإلِ

.است كه او را به سعادت مى رساند

سعى و كوشش شخص براى رسيدن به مقصود، گاهى بطور مستقيم اجنام مى گريد و تا پايان راه، ادامه مى يابد و گاهى بطور . ج
شخصى كه مورد شفاعت قرار مى گريد نيز سعى و كوششى در حتصيل مقّدمات . غريمستقيم و با فراهم كردن مقّدمات و وسايط

سعادت اجنام مى دهد زيرا اميان آوردن و حتصيل شرايط استحقاق شفاعت، كوششى و تالشى در راه رسيدن به سعادت، حمسوب 
مى شود و هر چند تالشى ناقص و نارسا باشد و به مهني جهت، مدتى گرفتار رجنها و سختيهاى برزخ و عرصات آغازين رستاخيز 

شود وىل Zرحال، خودش ريشه سعادت يعىن اميان را در زمني دلش غرس كرده و احياناً آن را با اعمال شايسته اى آبيارى كرده به  
پس سعادت 'ائيش مستند به كوشش و تالش خودش مى باشد هر چند شفاعت  . گونه اى كه تا پايان عمر دنيويش خنشكد

كنندگان هم به حنوى تأثري در بارور شدن اين درخت دارند چنانكه در دنيا هم كسان ديگرى مؤثر در هدايت و تربيت انسا'ا 
.هستند و تأثري آنان به معناى نفى سعى و كوشش خود فرد نيست

﴾495﴿ صفحه 
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پرسش

با وجود آيات نفى شفاعت چگونه مى توان اعتقاد به حتقق آن داشت؟ -1

آيا الزمه شفاعت، تأثريگذارى ديگران بر خداى متعال نيست؟ -2

آيا الزمه شفاعت، اين نيست كه شفاعت كنندگان دايه مهربانرت از مادر باشند؟ -3

.رابطه شفاعت با عدل اهلى را توضيح دهيد -4

.آيا شفاعت، موجب تغيري سنت اهلى نيست -5

آيا وعده شفاعت، باعث گستاخى گنهكاران منى شود؟ -6

.توضيح دهيد كه شفاعت، منافاتى با استناد سعادت افراد به سعى و كوشش خودشان ندارد -7
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