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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص 26
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مقدمه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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پیش گفتار
کسانی که با المیزان الفت دارند ،می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در
متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد ،به طور جداگانه
نیز در پایان تفسیر برخی از آیات ،گفتارهای فلسفی ،علمی ،اخالقی ،اجتماعی ،قرآنی و...
بیان فرموده که خود منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند.
این گفتارها تحت  15عنوان در  4جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد
(جلدهای  17و  18و  19و 20معارف قرآن در المیزان )،و به منظور ارتباط گفتارها با آیات
مورد نظر ،در برخی از آنها ،مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان « مقدمه تفسیری بر
موضوع » ،اضافه گردید .گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده
آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.
در هر موضوع ،آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب ،بحث قابل توجهی
به عمل آمده ،ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده ،در این مجموعه گنجانده شد .در
انتخاب ها نیز ،اصل اختصار رعایت گردید.
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فصل اول

نفس انسانی
مقدمه تفسیری بر موضوع :
مراقبت از نفس
َّللا َم ْر ِجعُ ُك ْم
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َ
ضركُم َّمن ض َّل ِإذَا ا ْهت َ َد ْیت ُ ْم ِإلى َّ ِ
علَ ْی ُك ْم أَنفُس ُك ْم ال َی ُّ
َج ِمیعا ً فَیُنَ ِبئُكُم ِب َما كُنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ !»
اى كسانى كه ایمان آوردهاید بر شما باد رعایت نفس خودتان ،چه آنان كه گمراه
شدهاند گمراهیشان بشما ضرر نمىرساند اگر شما خود راه را از دست ندهید،
بازگشت همه شما به خداست و پس از آن آگاهتان مىكند به آنچه عمل مىكردید!»
(/105مائده)
گر چه آیه مؤمنین را امر مىكند به اینكه بخود بپردازند و مراقب راه هدایت خود
باشند و از ضاللت كسانى كه از مردم گمراه شدهاند نهراسند و بدانند كه خداى تعالى حاكم
بر جمیع مردم است ،در هر كسى بر حسب عملش حكم مىكند ،و لیكن در عین حال خالى
از نكات دقیق نیست!
گمراهى و هدایت كه دو معناى متقابلند ،معنایى هستند كه در سلوك طریق محقق
مى شوند و در غیر آن معنا ندارند ،كسى كه همواره مراقب است از وسط جاده حركت كند
به نقطهاى كه جاده به آن منتهى مىشود مىرسد و آن نقطه همان غایت مطلوبى است كه هر
انسان سالكى غرضش رسیدن به آن است ،چنین كسى را مىگویند هدایت شده و بر عكس
اگر در این باره سهلانگارى كند و از وسط جاده به این طرف و آن طرف متمایل شود
بتدریج گمراه شده و نتیجه مطلوب از او فوت مىشود ،چنین كسى را مىگویند گمراه شده .
پس در حقیقت آیه شریفه براى انسان راهى و هدفى فرض كرده كه هر كس بسوى
آن هدف حركت مىكند و چنین فرض كرده كه بعضى كمال مراقبت را در گم نشدن و راه
را از دست ندادن بكار برده و به هدف مىرسند و بعضى دیگر از راه منحرف شده و گمراه
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مىگردند و بدون تردید بنظر چنین مىآید كه آن هدفى را كه قرآن منظور نظر همه مىداند
جز سعادت زندگى و سرانجام نیك چیزى نیست و لیكن قرآن با این حال ناطق است به اینكه
بشر چه سعادتمندش و چه گمراهش به سوى خدا مىرود!
از اینجا معلوم مى شود كه قرآن مقدس ،آدمیان را به گم شده خود یعنى ثوابى كه به
حكم فطرت در جستجوى آن است یا همان سعادت و سرانجام نیكى كه گفته شد  ،راهنمائى
مىكند و مىفرماید  :گمشده شما نزد خداى سبحان است .
هر كس به درگاهش هدایت شود گمشدهاش را پیدا كرده و هر كس گمراه شود از
آن محروم شده است .
الزمه این مطلب این است كه بگوییم  :همه راههایى كه سلوك مىشود چه راههاى
هدایت و چه بیراههها همه و همه به سوى خدا منتهى مىشوند .
چون غایت و نتیجه مقصود نزد اوست  ،چیزى كه هست این راهها مختلفاند  ،یكى
آدمى را به مطلوبش و به رستگارى و فالحش رسانیده و دیگرى زیانكارش مىسازد  ،و
همچنین در نزدیكى و دورى از خدا .
كما اینكه مىفرماید:
« یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه!» (/6انشقاق)و نیز مىفرماید:
« اال ان حزب هللا هم المفلحون!»(/22مجادله) و مىفرماید:
« ا لم تر الى الذین بدلوا نعمت هللا كفرا و احلوا قومهم دار البوار!» (/28ابراهیم)
و نیز مىفرماید:
« فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوالى و لیؤمنوا بى لعلهم
یرشدون!»(/186بقره) و مىفرماید:
« و الذین ال یؤمنون فى اذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئك ینادون من مكان بعید!»
(/44فصلت)
خداى تعالى در این آیات بیان مىكند كه همه راهروان خواه نا خواه به سوى خدا
گام بر مىدارند  ،چیزى كه هست بعضى راهشان كوتاه و رشد و رستگارىشان مسلم است
و بعضى راههاى شان طوالنى و غیر منتهى به سعادت است و برگشت كار سالك این راه
جز به هالكت و نابودى نیست .
و كوتاه سخن ،آیه شریفه براى مؤمنین و غیر مؤمنین دو راه فرض فرموده كه هر
دو منتهى بسوى خداى سبحان است و مؤمنین را دستور مىدهد به اینكه بخود بپردازند و
از دیگران كه اهل ضاللتند صرفنظر كنند و در زمره آنان و جزو آنان قرار نگیرند و از
گمراهى شان نهراسند  ،و بدانند كه حساب گمراهان با پروردگار آنان است نه با مؤمنین ،
مؤمنین مسؤول كار آنها نیستند تا بنشینند و سر به گریبان فرو برده و در باره گمراهى آنان
فكر كنند .
پس آیه از جهت مضمون نزدیك است به آیه شریفه:
« قل الذین آمنوا یغفروا للذین ال یرجون ایام هللا لیجزى قوما بما كانوا یكسبون!»
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(/14جاثیه) و نظیر این آیه شریفه ،آیه:
« تلك امة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم و ال تسئلون عما كانوا یعملون !»
(/134بقره) مىباشد .
پس بر مؤمن الزم است كه بكار خود و هدایت خود بپردازد و ضاللت و شیوع
گناهانى كه از مردم مىبیند او را نلغزاند و مردم او را مشغول نكنند  ،او هم خود به كار
مردم نپردازد  ،حق حق است  ،گر چه مردم تركش كنند  ،باطل باطل است گر چه دو دستى
آنرا بگیرند  ،چنانكه خداى تعالى فرموده:
« قل ال یستوى الخبیث و الطیب و لو اعجبك كثرة الخبیث فاتقوا هللا یا اولى االلباب
لعلكم تفلحون!»(/100مائده) و نیز فرموده:
« و ال تستوى الحسنة و ال السیئة!» (/34فصلت)
پس اینكه فرمود «:ال یضركم من ضل اذا اهتدیتم!» مبنى است بر مطلبى كه گفته
شد و بر حسب كنایه فرمود ضرر نمىرساند و گرنه غرض نهى مؤمنین است از اینكه از
ضاللت كسى كه گمراه شده ،مرعوب و متاثر شوند و این باعث شود كه راه هدایت را رها
كرده بگویند ،چنان كه مىگویند :دنیاى امروز با معنویات مساعد نیست و اجازه نمىدهد
انسان ادیان و معنویات را كیش و آیین خود قرار دهد ،زیرا امور معنوى براى مردم قرون
وسطى خوب بود ،كه مردمى ساده لوح و سطح معارف و تمدنشان خیلى نازل و پایین بود،
نه براى مثل چنین زمانى كه آن مردم منقرض و آن دوره سپرى شده است!! چنانكه خداى
تعالى همین حرف را از زبان آنها نقل نموده و مىفرماید «:و قالوا ان نتبع الهدى معك
نتخطف من ارضنا!»(/57قصص) خالصه معنا این است كه اگر ما هدایت تو را با اینكه
حق است بپذیریم ما را از شهر بیرون مىكنند و نیز نهى مىكند از اینكه از ضاللت آنان
متوحش شده و بر هدایت خود بترسند و بخیال خود به جلوگیرى از ضاللت آنان پرداخته و
خود را فراموش كنند و رفته رفته مانند آنان گمراه شوند  ،زیرا آنچه بر هر مؤمنى واجب
است دعوت مردم بسوى خدا و امر به معروف و نهى از منكر و خالصه اسباب عادى
هدایت را بكار بردن و سپس اثر و مسبب را به خدا واگذاشتن است  ،زیرا همه امور بدست
اوست.
و اما اینكه براى نجات مردم از هالكت ،خود را به هالكت بیندازند این صحیح
نیست و خدا هم  ،چنین دستورى نداده و كسى را به زشتىهاى دیگرى مؤاخذه نفرموده و
هیچ كسى وكیل خدا بر دیگران نیست! بنا بر این برگشت معناى آیه به همان معنائى است
كه آیات زیر در مقام بیان آنند:
« فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا!»(/6کهف)
« انا جعلنا ما على االرض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عمال!» (/7کهف)
« و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا !»(/8کهف) و هم چنین این آیه:
« و لو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به االرض او كلم به الموتى بل هلل االمر
جمیعا ا فلم ییاس الذین آمنوا ان لو یشاء هللا لهدى الناس جمیعا!»(/31رعد)

10

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

و همچنین آیات دیگرى نظیر آن .
پس  ،از این بیان بدست آمد كه این آیه با آیات دعوت به دین و آیات مربوط به امر
به معروف و نهى از منكر هیچگونه منافاتى ندارد  ،زیرا این آیه نهى مىكند مؤمنین را از
اینكه به كار هدایت گمراهان پرداخته و از هدایت خویش بازمانده و در حقیقت در راه نجات
مردم خود را به هالكت بیندازند  ،عالوه  ،دعوت به خدا و امر به معروف و نهى از منكر
خود یكى از شؤون بخود پرداختن و راه خدا پیمودن و وظیفه الهى را انجام دادن است  ،با
این حال چه جاى اینست كه كسى احتمال دهد آیه مورد بحث با آیات دعوت به دین و امر به
معروف و نهى از منكر منافات دارد یا ناسخ آنها است ؟ با اینكه خداى سبحان امر به
معروف و نهى از منكر را یكى از مشخصات روحى اسالم بلكه یكى از پایههایى نامیده كه
دین خود را بر آن اساس بنا نهاده و استوار ساخته است ،و فرموده « :قل هذه سبیلى ادعوا
الى هللا على بصیرة انا و من اتبعنى!» (/108یوسف) و نیز فرموده «:كنتم خیر امة
اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر !» (/110ال عمران)
پس بر هر مؤمنى واجب است كه مردم را با بصیرت تمام بسوى خدا دعوت نماید و
بعنوان امتثال یكى از واجبات الهى امر به معروف و نهى از منكر نماید  ،و در عین حال
چنین وظیفه اى را هم ندارد كه خود را از شدت خشم و غیظ و یا از فرط جد و جهد در
هدایت گمراهان به هالكت اندازد .
از اینكه خداى تعالى براى اهل ایمان راهى را فرض كرده كه در آن هدایت آنان
است  ،و براى دیگران هم راهى را تقدیر نموده كه در آن ضاللت آنها است  ،و نیز از اینكه
با جمله «:علیكم انفسكم!» مؤمنین را امر به پرداختن به نفس خود نموده  ،بخوبى فهمیده
مىشود كه راهى كه به سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است  ،زیرا وقتى گفته
مىشود  :زنهار راه را گم مكن  ،معنایش نگهدارى خود راه است نه جدا نشدن از راهروان
 ،پس در اینجا هم كه مىفرماید  :زنهار كه نفسهایتان را از دست دهید  ،معلوم مي شود
نفسها همان راه هستند نه راهرو  ،چنانكه نظیر این معنا در آیه  «:و ان هذا صراطى
مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله!»(/153انعام) به چشم مىخورد .
پس اگر فرمود  :بر شما باد نفستان  ،مقصود این است كه شما مالزمت كنید نفس
خود را از جهت اینكه نفس شما راه هدایت شما است  ،نه از جهت اینكه نفس یكى از
رهروان راه هدایت است  ،به عبارت دیگر اگر خداى تعالى مؤمنین را در مقام تحریك به
حفظ راه هدایت امر مىكند به مالزمت نفس خود  ،معلوم مىشود نفس مؤمن همان طریقى
است كه باید آنرا سلوك نماید  ،بنا بر این نفس مؤمن طریق و خط سیرى است كه منتهى
به پروردگار مي شود  ،نفس مؤمن راه هدایت اوست  ،راهى است كه او را به سعادتش
مىرساند !
پس آیه مورد بحث مطلبى را بطور روشن بیان كرده است كه آیات زیرین به اجمال
به آن پرداختهاند:
« یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا هللا ان هللا خبیر
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بما تعملون!»(/18حشر)
« و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانسیهم انفسهم اولئك هم الفاسقون!» (/19حشر)
« ال یستوى اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم
الفائزون!»(/20حشر)
كه دستور مىدهد نفس را زیر نظر گرفته و اعمال صالح او را كه سرمایه و توشه
فرداى اوست( و بهترین توشه تقوا است!) تحت مراقبت قرار دهند  ،زیرا براى نفس امروز
و فردایى است و نفس هر آنى در حركت و در طى مسافت است و منتهاى سیرش خداى
سبحان است  ،چون نزد اوست حسن ثواب یعنى بهشت .
بنا بر این بر انسان الزم است كه این راه را ادامه داده و همواره بیاد خداى خود
باشد و لحظه اى فراموشش نكند  ،چون خداى سبحان غایت و هدف است و انسان عاقل
هدف را از یاد نمىبرد  ،زیرا مىداند كه فراموش كردن هدف باعث از یاد بردن راه است.
روى این حساب اگر كسى خداى خود را فراموش كند خود را هم فراموش كرده و
در نتیجه براى روز واپسین خود زاد و توشهاى كه مایه زندگیش باشد نیندوخته است و این
همان هالكت است .
رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هم در روایتى كه شیعه و سنى آنرا نقل كردهاند
فرموده «:من عرف نفسه فقد عرف ربه  -هر كه خود را شناخت خداى خود را شناخته!» و
این معنا نكتهایست كه دقت زیاد و تدبر تمام آنرا ثابت مىكند و به اعتبار نزدیك است ،
زیرا انسان در مسیر زندگیش اگر چه به هر نقطهاى امتداد داشته باشد هیچ همى جز خیر و
سعادت زندگى خویش ندارد ،اگر چه منافع و عواید كارهایش بظاهر عاید دیگران شود .
خداى تعالى هم در این باره مىفرماید:
« ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها !» (/7اسرا)
گفتیم از آیات استفاده مىشود  :طریق انسان بسوى خداوند همان نفس انسان است
 ،زیرا جز خود انسان چیز دیگرى نیست كه طریق انسان باشد  ،خود اوست كه داراى
تطوراتى گوناگون و درجات و مراحلى است مختلف  ،روزى جنین  ،روزى كودك  ،زمانى
جوان و زمانى پیر مىشود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حیات مىدهد و روزى در
قیامت و پس از آن در بهشت و یا در دوزخ بسر مىبرد  ،خالصه این است آن مسافتى كه
هر انسان از بدو وجود تا انتهاى سیرش كه به مقتضاى آیه كریمه و ان الى ربك المنتهى
قرب به ساحت مقدس بارى تعالى است  ،آن مسافت را مىپیماید .
و همین انسان است كه در این خط سیر به هیچ جاى قدم نمىگذارد و هیچ راه
تاریك و روشنى را نمىپیماید مگر اینكه همه آنها توأم است با اعمالى قلبى كه عبارتند از
اعتقادات و امور قلبى دیگر و همچنین توأم است با اعمالى بدنى یا صالح و یا غیر صالح ،
اعمالى كه اثرش چه خوب و چه بد توشه فرداى اوست .
پس طریق آدمى بسوى پروردگارش همان نفس اوست و خداى سبحان غایت و
هدف و منتهاى سیر اوست  ،این طریق مانند راههاى دیگر اختیارى نیست  ،اصوال براى
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این طریق  ،شبیه و نظیرى نیست تا كسى یكى از آن دو را انتخاب و اختیار كند  ،بلكه این
طریق همانطورى كه از آیه «:یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه !»(/6انشقاق)
استفاده مىشود طریقى است اضطرارى  ،و چارهاى جز پیمودن آن نیست  ،طریقى است كه
مؤمن و كافر  ،آگاه و غافل و خالصه همه و همه در آن شركت دارند .
آیه شریفه هم نمىخواهد مردم را سفارش و تحریك كند كه از پیمودن آن سر نپیچند
و بعبارت دیگر چنان نیست كه كسانى كه راه را سلوك نمىكنند مورد نظر آیه باشند و آیه
بخواهد آنها را از این سرپیچى نهى كند  ،زیرا گفتیم همه در راه هستند و به كسانى كه كج
روى مىكنند گفته مىشود درست راه برو و خالصه مىخواهد مؤمنین را به حقیقتى كه از
آن غفلت داشتهاند آگهى دهد .
همانطورى كه گفتیم این حقیقت  ،حقیقتى خارجى و مانند سایر حقایق تكوینى ثابت
و ال یتغیر است و علم اشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخالت ندارد  ،لیكن التفات و
توجه داشتنشان هم بىاثر در عمل آنان نیست بلكه تاثیر بارزى در عمل آنها دارد و معلوم
است كه یگانه مربى نفس انسان همان عمل اوست  ،عمل است كه نفس را مطابق سنخ خود
بار مىآورد  ،عمل است كه اگر با واقع و نفس االمر و غایتى كه ایجاد و صنع براى آن بود
مطابقت و سازگارى داشته باشد نفسى كه با چنین عملى استكمال كند نفسى سعید و نیكبخت
بوده و پاداش تمامى زحماتى كه متحمل شده و نتیجه همه مساعیش را در مىیابد و در اینراه
خسران و ضررى نمىبیند .
و ما راجع به این معنا در بسیارى از مواضع این كتاب بطورى كه جاى شبههاى
نماند بیان بیشترى نمودهایم  ،اینك در اینجا نیز بمنظور توضیح و مقدار مناسب اشاره به آن
نموده و مىگوییم  :انسان مانند سایر مخلوقات موجودى است تحت تربیت الهى  ،بطورى كه
هیچ شانى از شؤون او از نظر پروردگار دور نیست كما اینكه خداى تعالى فرموده «:ما من
دابة اال هو اخذ بناصیتها ان ربى على صراط مستقیم!»(/56هود) و این تربیت  ،تربیتى
است تكوینى  ،نظیر تربیتى كه خداى سبحان در غیر آدمیان و جمیع كائنات در مسیرى كه
همگى بسوى خداى خود دارند اعمال نموده  ،و خودش فرموده است «:اال الى هللا تصیر
االمور!»(/53شوری) و چگونگى این تربیت بین هیچ موجودى و موجود دیگرى تفاوت
ندارد  ،زیرا این صراط صراطى است مستقیم  ،و امرى است متشابه ،و شامل جمیع كائنات
 ،همچنان كه فرموده «:ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت!» (/3ملک) و خداى سبحان
سرانجامى را كه كار آدمى از جهت سعادت و شقاوت و رستگارى و حرمان به آنجا منتهى
مى شود مبنى بر احوال و نفسانیاتى نموده  ،كه آن احوال خود مبنى بر اعمالى است از
انسان كه به دو نوع صالح و طالح و یا تقوا و فجور تقسیم مىشود  ،كما اینكه فرموده:
« و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زكیها و قد خاب من دسیها
!»(7تا/10شمس)
بنا بر این همین آیات هم بطورى كه مىبینید مسیر و راهى را فرض كرده كه یكسر
آن نفس معتدل و ساده و یكسر دیگرش رستگارى و یا محرومیت است  ،آنگاه این دو نتیجه

13

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

یعنى رستگارى یا محرومیت را مبنى بر تزكیه نفس و آلودگى آن نمود( و معلوم است كه
این تزكیه و آلودگى نفس مربوط به اخالق و از مراحل آن است!) آنگاه فضیلت و رذیلت را
مبنى بر تقوا و فجور یعنى عمل نیك و بدى كرده كه آیات مذكور خوبى و بدى آنها را از
فطریات و انسان را از جانب خداوند ملهم به آن دانسته است .
خالصه این آیات از شكل و چگونگى نفس تعدى ننموده و نفس را همانطور كه
هست موجودى دانسته معتدل و ساده  ،موجودى كه تقوا و فجور را به آن نسبت مىدهند ،
موجودى كه با فجور آلوده و با تقوا تزكیه مىشود  ،آرى نفس همان مخلوقى است كه انسان
از ناحیه آن و به مالحظه آن محروم و یا رستگار مىشود و این معنایى كه قرآن بیان نموده
همانطورى كه گفتیم و فهمیدید معنایى است مطابق با مقتضاى تكوین  ،لیكن چنان نیست كه
عموم مردم در درك این معنا یكسان باشند .
و بعبارت دیگر كسانى كه تنبه دارند و متذكرند به تذكرى كه هرگز دستخوش نسیان
نشود با كسانى كه غفلت دارند و واقعیتى را كه هیچ آنى از آن جدا نیستند( یعنى اینكه در
زندگى در حال پیمودن راهى هستند كه یك قدم نمىتوانند از آن تخطى كرده یا یك لحظه آن
را ترك گفته پا از آن بیرون نهند!) را درك نمىكنند یكسان نیستند  ،چنانكه خداى تعالى
فرموده:
« هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذكر اولوا االلباب!»(/9زمر)
و نیز فرموده:
« فمن اتبع هداى فال یضل و ال یشقى!
و من اعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا!
و نحشره یوم القیمة اعمى!
قال رب لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصیرا قال كذلك اتتك ایاتنا فنسیتها و كذلك
الیوم تنسى!»(123ت/126طه)
و این اختالف در درك براى این است كه متذكر به این حقیقت هر لحظه كه به یاد
آن مىافتد و متوجه مىشود كه نسبت به خداى خویش در چه موقفى قرار دارد و نسبت او با
سایر اجزاى عالم چه نسبتى است  ،نفس خود را مىیابد كه منقطع و بریده از غیر خداست و
حال آنكه غیر متذكر چنین دركى ندارد و همین متذكر هم قبل از تذكرش نفس خود را بسته
و مربوط به عالم مىیافت و نیز مىیابد كه در برابرش حجابهایى است كه كسى را جز
پروردگارش به آن حجابها مساس و دسترسى و احاطه و تاثیر نیست تنها پروردگار او قادر
بر رفع آن حجابها است پروردگارى كه او را هم از پشت سر دفع داده و دورش مىكند و
هم از پیش روى بوسیله قدرت و هدایت بسوى خود مىكشاند و نیز نفس خود را مىیافت
كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى و دوستى جز او برایش نیست .
اینجا است كه معناى جملهاى كه بعد از جمله «:علیكم انفسكم ال یضركم من ضل اذا
اهتدیتم!» یعنى جمله« الى هللا مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم تعملون!» (/105مائده)و نیز
معناى این كالمش را كه فرمود «:او من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى
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الناس كمن مثله فى الظلمات لیس بخارج منها!» (/122انعام)بخوبى درك مىكند .
و اینجاست كه ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن
عبودیت و مقام توحید مهاجرت نموده و اگر عنایت الهى دستگیرش شود و توفیق شامل
حالش گردد شرك و اعتقاد به موهومات و دورى از خدا و تكبر شیطانى و استغناى پوشالى
و خیالى را یكى پس از د یگرى به توحید و درك حقایق و نزدیكى به خدا و تواضع رحمانى
و فقر و عبودیت تبدیل مىنماید .
و ما گر چه از نظر اینكه موجودى خاكنشین و دل بسته به عالیقى هستیم كه ما را
از درك حقایق مشغول نموده و نمىتوانیم آنطور كه باید این حقیقت را هم درك نماییم و ما
را مانع مى شود از اینكه بجاى اهتمام به فضالت این دنیاى فانى كه كالم الهى در بیانات
خود آنرا جز لهو و لعب معرفى ننموده چنان كه در سوره انعام فرموده «:و ما الحیوة الدنیا
اال لعب و لهو!»(/32انعام) و در سوره نجم فرموده «:ذلك مبلغهم من العلم!»
(/30نجم)غوطهاى در دریاى حقایق بزنیم اال اینكه اعتبار صحیح و بحث زیاد و تدبر كافى
ما را به تصدیق كلیات این معنا بطور اجمال وادار مىسازد اگر چه به تفصیل آن احاطه پیدا
نكنیم( و خداوند هدایت كننده است!»
این بود توضیح در باره نكتهاى كه آیه مورد بحث اشاره به آن نموده است  ،و گویا
ما در این توضیح از حد اختصار تجاوز نمودیم  ،بنا بر این به همان مقدار كه بیان شد
قناعت نموده  ،بر سر اصل مطلب رفته و مىگوییم  :ممكن هم هست آیه را به خطاب
اجتماعى حمل نموده و گفت كه روى سخن در جمله« یا ایها الذین آمنوا» مجتمع مؤمنین
است  ،و در نتیجه مراد از اینكه فرمود «:علیكم انفسكم!» اصالح وضع اجتماعى جامعه
اسالمى و مهتدى به هدایت الهیه دین شدن و معارف دینیه و عمل صالح و شعائر عامه
اسالمیه را حفظ كردن است  ،چنانكه فرمود «:و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال
تفرقوا!»(/103ال عمران) كه مراد از این اعتصام دسته جمعى  ،همان اخذ به كتاب و سنت
است  ،و نیز بنا بر این حمل  ،مراد از « ال یضركم من ضل اذا اهتدیتم!»(/105مائده)
همانطور كه گفتیم این است كه جامعه مسلمین ایمن است از اضرار مجتمعات گمراه و غیر
مسلمان  ،بنا بر این الزم نیست مسلمین خود را به تعب انداخته و بیش از حد متعارف در
انتشار و تبلیغ اسالم جدیت بخرج دهند  ،و یا مراد این است كه جائز نیست مسلمین از دیدن
اینكه مجتمعات گمراه بشرى همه در شهوات و تمتع از مزایاى زندگى باطل خود فرو
رفتهاند نسبت به هدایت دینى خود دلسرد گردند  ،زیرا مرجع همهشان بسوى خداست و
بزودى خداى تعالى آنان را به آنچه كه كرده و مىكنند خبر مىدهد .
بنا بر این احتمال  ،آیه شریفه مورد بحث جارى مجراى آیه:
« ال یغرنك تقلب الذین كفروا فى البالد متاع قلیل ثم ماویهم جهنم و بئس المهاد!»
(196و/197ال عمران)و همچنین آیه:
« و ال تمدن عینیك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا!»(/131طه)
خواهد بود.
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در اینجا ممكن است از جمله «:ال یضركم من ضل اذا اهتدیتم!» از نظر اینكه منفى
در آن یعنى جمله :گمراهان بشما ضرر نمىرسانند مطلق است و صفت و عمل معینى از
آنها نیست این معنا را استفاده كرد كه كفار هیچ وقت نمىتوانند به جامعه اسالمى پرداخته
و آن را بصورت جامعه غیر اسالمى در آورند  ،بعبارت دیگر ممكن است معناى آیه این
باشد كه  :شما اى مسلمین هدایت خود را حفظ كنید و بدانید كه گمراهان هیچوقت
نمىتوانند با قوه قهریه خود مجتمع اسالمى شما را به یك مجتمع غیر اسالمى تبدیل كنند .
بنا بر این احتمال  ،آیه مورد بحث در مقام بیان مطلبى است كه آیه «:الیوم یئس
الذین كفروا من دینكم فال تخشوهم و اخشون!»(/3مائده) و آیه «:لن یضروكم اال اذى و ان
یقاتلوكم یولوكم االدبار !»(/111ال عمران) در صدد بیان آنند.
المیزان ج  6 :ص 238 :

بحث روایتى در:
مراقبت از نفس
در الغرر و الدرر آمدى از على علیهالسالم روایت شده است كه فرمود:
« من عرف نفسه عرف ربه  -هر كس نفس خود را بشناسد خداى خود را هم
شناخته است!»
مؤلف  :این روایت را شیعه و سنى از رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیز نقل
كردهاند و خود حدیث معروفى است .
بعضى از علما گفتهاند  :این حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال نموده و امام
مىخواهد بفرماید شناختن نفس محال است چنان كه احاطه علمى بر خداى تعالى داشتن
محال است و لیكن این سخن مردود است  ،اوال بدلیل اینكه در روایت دیگرى دارد«:
اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه -نفسشناسترین شما خداشناسترین شما است!» ثانیا بدلیل اینكه
حدیث مزبور در حقیقت عكس نقیض آیه شریفه« و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانساهم
انفسهم!»(/19حشر) است و نیز در همان كتاب مذكور از آن جناب نقل كرده كه فرمود«:
زیرك كسى است كه خود را بشناسد و اعمال خود را خالص كند!»
مؤلف  :در بیان سابق این مطلب كه چگونه اخالص عمل مربوط به معرفت نفس و
متفرع بر آنست تشریح شد .
و نیز در همان كتاب از آن جناب نقل شده است كه فرمود:
« از آن دو معرفت معرفت به نفس از دیگرى بهتر است!»
مؤلف  :ظاهرا مراد آن جناب از دو معرفت معرفت به آیات انفسى و آیات

آفاقى است كه خداى تعالى فرموده:
« سنریهم آیاتنا فى االفاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق ا و لم یكف بربك انه
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على كل شىء شهید!»(/53فصلت) و نیز فرموده:
« و فى االرض آیات للموقنین! و فى انفسكم ا فال تبصرون!» (21و/22ذاریات)
و اما اینكه چرا معرفت و سیر انفسى از سیر آفاقى بهتر است شاید از این جهت
باشد كه معرفت نفس عادتا خالى از اصالح اوصاف و اعمال نفس نیست  ،بخالف معرفت
آفاقى.
توضیح اینكه  :نافع بودن معرفت آیات بطور كلى براى این است كه معرفت آیات به
خودى خود آدمى را به خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا مىسازد و
مىفهماند كه خداوند متعال زندهاى است فنا ناپذیر و قادر دانایى است كه قدرتش مشوب به
عجز و دانائیش آمیخته با جهل نیست و اینكه خالق و مالك هر چیزى خداى تعالى است ،
اوست كه پرورش دهنده و مراقب اعمال هر فردى است  ،خلق را آفرید بدون اینكه حاجتى
به آنها داشته باشد و خلقتش صرفا براى این بود كه به هر یك از آنها به مقدار استحقاق و
قابلیتش انعام كند  ،آنگاه در روز جمع و قیامتى كه در آمدنش شبههاى نیست همه را جمع
نموده  ،كسانى را كه بدى كردهاند به عمل بدشان جزا داده و كسانى را كه احسان كردهاند به
نیكى پاداش دهد.
این مطالب و نظائر اینها معارفى است كه اگر آدمى بطور محكم و مستدل به آنها
راه یابد به حقیقت و واقع زندگیش راه یافته و با كمال وضوح مىبیند كه زندگیش دائمى و
پایدار و سعادتش جاودانى و همیشگى است و آنطور كه به نظر اشخاص سطحى مىرسد
فانى و ناپایدار و آنچنان كه آنان خیال مىكنند سرسرى و از روى هوس نیست  ،اینجاست
كه آدمى به یك موقف علمى مواجه مىشود كه وى را در دنیا و آخرت به این حق یعنى به
تكالیف و وظائفى كه نسبت به پروردگار خود و همچنین نسبت به همنوع خود دارد هدایت
مىنماید و اصوال از برخورد به این موقف علمى بوده كه جمیع طوایف بشرى حتى
وحشى ها و صحرانشینان  ،سننى براى زندگى خود وضع كرده و یا از دیگران اخذ و
اقتباس نموده و به آن ملتزم شدهاند و این بسیار روشن و جاى هیچ تردید نیست كه طوایف
بشرى با اینكه در تشخیص نوع زندگى بعد از مرگ اختالف دارند  ،لیكن عموما احساس
كردهاند كه پس از مرگ حیاتى سرمدى و جاودانه دارند  ،از همین جهت هر طایفه بر طبق
سلیقه و استحسان خود بمنظور سعادت دادن به آن زندگى  ،سنت و مقرراتى براى خود
معین و به آن پاى بند شده .
آرى ،حیاتى كه انسان براى خویش سراغ داشت او را به احساس حوایجى مناسب
آن حیات وادار نمود و در نتیجه به اعمالى كه عادتا متضمن رفع آن حوایج است هدایت شد
و ناگزیر عمل روزمره خود را با آن اعمال كه همان سنت و دین است تطبیق داد .
پس خالصه سخن ما این شد كه نظر و سیر در آیات انفسى و آفاقى و نتیجتا آشنا
شدن به خداى سبحان از نظر اینكه حیات ابدى انسانى را در نظر مجسم مىسازد و نیز از
نظر اینكه این حیات بستگى تمام به توحید و نبوت و معاد دارد از این رو آدمى را به تمسك
به دین حق و شریعت الهى هدایت مىنماید و در این هدایت هر دو طریق یعنى سیر از

17

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

طریق آفاق و از طریق انفس مؤثر و در راهنمایى به دین و ایمان و تقوا هر دو شریك و هر
دو نافعند  ،جز اینكه نظر و سیر در آیات نفس نافعتر است  ،زیرا این سیر از اطالع بر
ذات نفس و قوا و ادوات روحى و جسمى و عوارض آن از اعتدال و افراط و تفریط در كار
و همچنین ملكات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندى كه مقارن با آن است خالى
نیست .
و معلوم است كه اشتغال آدمى به معرفت اینگونه امور و باور داشتن به لوازم آن از
قبیل أمن و یا خطر و سعادت یا شقاوت درد و درمان  ،آدمى را از یك موقف نزدیكى به
گوش دل مى رساند و وقتى آدمى به دردهاى روحى خود و درمان آن واقف شد به اصالح
آنچه فاسد شده و به التزام به آنچه صحیح است مىپردازد  ،بخالف سیر در آیات آفاقى كه
ندایش به این نزدیكى نیست  ،درست است كه آن سیر هم آدمى را به اصالح نفس و تهذیب
آن از اخالق رذیله و نكوهیده و آراستنش به فضایل معنوى و مكارم اخالق وادار مىكند ،
لیكن این معانى را از راهى دور بگوش دل مىرساند .
این بود توجیه روشنى در باره روایت .
البته براى آن معناى دقیقترى نیز هست كه آن معنا از نتایج ابحاث حقیقیهاى كه در
علم النفس هست استخراج مىشود و آن ابحاث عبارتند از اینكه نظر در آیات آفاقى و
معرفت حاصله از آن نظر و معرفتى است فكرى  ،و علمى است حصولى بخالف نظر در
نفس و قواى آن و اطوار وجودى آن و معرفتى كه خود از تجلیات و آثار آن است كه نظر
در آن نظرى است شهودى و علمى است حضورى و فرق علم حصولى با علم حضورى
این است كه علم و معرفت حصولى در تحققش محتاج است به استعمال برهان و ترتیب
قیاس  ،بطورى كه قوام آن به این مقدمات است و مادامى كه این مقدمات ترتیب داده در
ذهن  ،منعكس و منتقش هست و انسان از آن غفلت و انصراف ندارد آن تصدیق و علم هم
باقى است و همینكه اشراف از بین رفت و كمترین غفلتى رخ داد  ،كوچكترین شبههاى تار
و پود آن معرفت را متالشى مىسازد .
ولى معرفت و علم حضورى چنین نیست چون مراد از آن علم عارف شدن است به
نفس خود و یا به قوا و اطوار وجودیش و این علم از قبیل مشاهده و عیان است  ،و حاجت
به ترتیب دادن مقدمات ندارد .
وقتى انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خود شود و ببیند چگونه به
پروردگار خویش احتیاج دارد و چطور در تمامى اطوار و همه شؤون زندگیش
نیازمندیهایى دارد  ،آنگاه به حقیقت عجیبى بر مىخورد  ،چون مىبیند نفسش وابسته و
مربوط به عظمت و كبریا و خالصه وجود و حیات و علم و قدرت و شنوایى و بینایى و
اراده و محبت دیگرى است و جمیع صفات و افعال نفسش قطرهایست از دریایى بیكران و
خوشه ایست از خرمنى بى پایان  ،مخزنى كه دربها و روشنى و جمال و جالل و كمال وجود
و حیات و قدرت و سایر كماالت غیر متناهى است .
شاهد اینكه گفتیم علم حضورى نافعتر از حصولى است این است كه نفس انسانى
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كارهایش جز در خودش انجام نمىشود و چیزى نیست كه او را از خودش بیرون و جدا
سازد و او جز سیر قهرى و اضطرارى و بعبارت دیگر فطرى در باره مسیر خود كارى
ندارد  ،او از هر چیزى كه بر حسب ظاهر با آن اختالط و اجتماع دارد جدا و بیگانه است ،
مگر از پروردگار خود  ،چون او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیزى كه با
نفس است  ،روى این حساب انسان مشاهده مىكند و در مىیابد كه نفسش اگر چه در ظاهر
با مردم است لیكن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است  ،اینجاست كه از هر
چیزى منصرف و منقطع شده و بسوى خداى خود متوجه مىشود و هر چیزى را از یاد
مىبرد و تنها به یاد خدایش ذاكر است .
در این حال دیگر چیزى بین او و خدایش حجاب و مانع نمىشود  ،این است همان حق
معرفتى كه براى آدمیان میسور و ممكن دانسته شده است و سزاوار است نام آنرا خدا را به
خدا شناختن نهاد .
و اما معرفت فكرى كه از آثار سیر آفاقى است و از ترتیب دادن قیاس و یا حدسیات
و یا مقدمات دیگرى بدست مىآید در حقیقت معرفت بصورتهایى است كه در ذهن نقش
بسته است  ،از صورتهاى دیگر ذهنى و خداى معبود بزرگتر از آن است كه در ذهن بگنجد
و ذهن بر وى احاطه یابد و یا ذات مقدسش برابر و مساوى با صورتى شود كه مخلوقى از
مخلوقاتش آنرا در نفس خود آفریده و منقش ساخته است «:و ال یحیطون به
علما!»(/110طه)
در روایتى هم كه مرحوم مجلسى در بحار از ارشاد و احتجاج از شعبى از امام
امیر المؤمنین علیهالسالم نقل مىكند دارد كه آن جناب در ضمن یكى از كلماتش فرمود :
بدر ستى خداوند بزرگتر از آنست كه از چیزى در پرده و نهان شود  ،و یا چیزى از او
پوشیده و پنهان گردد .
و در كتاب توحید از امام موسى بن جعفر علیهالسالم نقل شده است كه در ضمن
یكى از كلمات خود فرمود :بین او و بین خلق حجابى جز خود مخلوقاتش نیست  ،اگر نهان
است با حجابى نادیدنى نهان نیست و اگر مستور است با پردهاى نامرئى مستور نیست ،
معبودى جز او نیست  ،اوست خداوند كبیر و متعال .
و نیز در كتاب توحید بطور مسند از عبد االعلى از امام صادق علیهالسالم در ضمن
حدیثى روایت شده كه فرموده كسى كه خیال مىكند خدا را شناخته ولى خدا را به حجاب و
یا به صورت و یا به هیكلى شناخته او مشرك است و در حقیقت خدا را نشناخته براى این
كه حجاب و صورت و یا مجسمه غیر خداوند متعالند و مطلب از این قرار است  :كه خداى
تعالى هم واحد است و هم موحد یعنى شدید التوحد  ،بنا بر این كسى كه مىخواهد خدا را
بوسیله غیر خدا واحد كند چنین كسى چطور به توحید خدا راه یافته است ؟ كسى به توحید
خدا پى برده كه او را بوسیله خود شناخته باشد و اما كسى كه او را به غیر او شناخته باشد
در حقیقت او را نشناخته و چیز دیگرى را شناخته است ...تا آخر حدیث.
پس  ،از آنچه گذشت چنین بدست آمد كه سیر و نظر در آیات انفسى نفیستر و پر
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ارزشتر از سیر آفاقى است  ،تنها و تنها سیر انفسى است كه نتیجهاش معرفت حقیقى و
حقیقت معرفت است و این معنا با فرمایش امیر المؤمنین )علیهالسالم( در روایت مورد بحث
كه فرمود  :معرفت به نفس نافعتر از معرفت آفاقى است  ،منافات ندارد  ،زیرا اینكه امام
معرفت به نفس را از دیگرى مهمتر شمرده و نفرمود تنها راه بسوى حقیقت و بسوى
پروردگار همانا سیر انفسى است  ،براى این بود كه عامه مردم سطح فكرشان آن اندازه باال
نیست كه بتوانند این معناى دقیق را درك كنند  ،عامه مردم خدا را از همین طریق آفاقى
مىشناسند  ،قرآن كریم و سنت رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و همچنین سیره طاهره آن
جناب و اهل بیت اطهارش این طریقه را پذیرفته و ایمان كسى را كه ایمانش را از ناحیه
سیر آفاقى كسب كرده قبول نموده و عامه را در پیمودن این طریق تخطئه نكرده است و این
نظر و سیر  ،نظرى است شایع در بین متشرعه مؤمنین  ،پس طریقه سیر آفاقى و انفسى هر
دو نافعاند  ،لیكن دومى نفعش تمامتر و بیشتر است .
و در كتاب الدرر و الغرر از على علیهالسالم روایت شده است كه فرمود :
« عارف كسى است كه نفس خود را بشناسد و او را آزاد سازد و از هر چیزى كه
دورش مىكند منزهش بدارد!»
مؤلف  :یعنى از اسیرى هواى نفس و بندگى شهوات آزادش كند!
و نیز در كتاب مزبور از آن جناب روایت شده كه فرمود:
« بزرگترین جهلها و جهل انسان است به نفس خویش!» و نیز فرمود:
« بزرگترین حكمتها براى انسان نفس خود را شناختن است!»
و نیز فرمود:
« از مردم هر كس كه بیشتر نفس خود را مىشناسد او از پروردگار ترسندهتر
است!»
مؤلف  :جهتش این است كه چنین كسى به خداى خود بیشتر عالم و عارف است كما
اینكه خداى سبحان فرمود «:انما یخشى هللا من عباده العلماء  -از بندگان  ،تنها علما از خداى
مىترسند!»(/28فاطر)
و نیز در كتاب مذكور از آن حضرت روایت مىكند كه فرمود  :بهترین عقل انسان
خودشناسى اوست ،بنا بر این كسى كه خود را شناخت خردمندى یافت  ،و كسى كه نادان به
نفس خود بود گمراه شد .
و نیز در كتاب مزبور از آن حضرت روایت مىكند كه فرمود  :در شگفتم از كسى
كه براى گمشده خود جار میزند و از این و آن مىپرسد  ،در حالى كه خودش را گم كرده و
در پى یافتن خود نیست .
و نیز فرمود  :در شگفتم از كسى كه خود را نشناخته چگونه مىتواند پروردگار
خود را بشناسد .
و نیز فرمود :كمال معرفت و نهایت درجه آن این است كه آدمى خود را بشناسد .
و نیز فرمود  :در معرفت آدمى همین بس كه خود را بشناسد و در نادانیش همین
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بس كه خود را نشناسد .
و نیز فرمود  :هر كه خود را بشناسد مجرد شده است .
مؤلف  :مقصود از تجرد  ،یا تجرد از عالقههاى دنیایى است و یا تجرد از مردم و
گوشهگیرى است و یا بوسیله اخالص عمل براى خدا از هر چه جز اوست مجرد شدن است
.
و نیز فرمود  :هر كه نفس خود شناخت  ،مجاهده با نفس نمود و هر كه نفس خود
نشناخت آنرا واگذاشت و رهایش كرد .
و نیز فرمود  :هر كه نفس خود شناخت كارش باال گرفت .
و نیز فرمود  :هر كه نفس خویش را بشناسد دیگران را بهتر مىشناسد و هر كس
نسبت به نفس خود جاهل باشد نسبت به دیگران جاهلتر است .
و نیز فرمود  :هر كس نفس خود شناخت به غایت و نتیجه هر علم و معرفتى رسیده
است .
و نیز فرمود  :هر كس نفس خود نشناخت از راه نجات دور افتاد و در گمراهى و
جهالتها گیج و سرگردان شد .
و نیز فرمود  :معرفت نفس نافعترین معرفتها است .
و نیز در كتاب مزبور از آن حضرت روایت شده است كه فرمود  :رستگارى و
فوز اكبر براى كسى است كه به معرفت نفس موفق شود .
و نیز فرمود  :جاهل به نفس خود مباش  ،زیرا كسى كه جاهل به نفس خود باشد
درحقیقت به همه چیز جاهل است .
و در تحف العقول از امام صادق علیهالسالم در ضمن حدیثى روایت شده است كه
فرمود :هر كس خیال كند خداى را مىشناسد و خداشناسیش از راه توهمات قلبى باشد چنین
كسى نه تنها خداى را نشناخته بلكه شرك به خدا هم ورزیده  ،زیرا صورتى را پرستیده كه
خود در ذهن ایجادش كرده و هر كه خیال كند خداى را شناخته ولى خداشناسیش از راه
اسماء بدون معنا باشد چنین كسى در حقیقت اقرار كرده كه به خدا طعن زده و نسبت نقص و
حدوث به خدا داده  ،زیرا اسماء حادثند و حاجت به محدث دارند و كسى كه خیال كند خدا
را شناخته و خداشناسیش از راه اسم و معنا هر دو باشد و هر دو را بپرستد چنین كسى با
خدا دیگرى را شریك كرده و كسى كه خیال كند خدا را شناخته لیكن خداشناسیش از راه
توصیفات غائبانه باشد نه از راه ادراك  ،در حقیقت  ،خدایى غایب را اثبات كرده و
پرستیده و كسى كه خیال كند خداى را شناخته به این نحو كه موصوف را به صفت نسبت
داده چنین كسى بزرگ را كوچك شمرده  ،آرى «:و ما قدروا هللا حق قدره!»(/74حج)
نمىتوانند به چند و چون خدا پى برده و او را به سنجش در آورند .
وقتى كالم آن جناب به اینجا رسید شخصى عرض كرد  :بنا بر این بیان  ،پس
چگونه مىتوان به توحید خداوند راه یافت ؟ حضرت فرمود  :راه بحث فراخ و راه فرار از
این اشكاالت باز است  ،انسان نسبت به هر چیزى كه حاضر است اول به عین آن معرفت
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یافته و آنرا متمایز از هر چیز دیگرى مىشناسد سپس به اوصاف آن پى مىبرد  ،بخالف
غایب كه به هر چه از اوصاف آن آشنا شود آن اوصاف به كلیت خود باقى است وقتى
متشخص مىشود كه عین آنرا درك كند .
گفته شد چطور حاضر عینش قبل از صفاتش شناخته مىشود ؟ فرمود  :تو نخست
حاضر (خدا ) را مىشناسى سپس به علم او پى مىبرى یا علم مربوط به آن را بدست
مىآورى یا پس از آشنایى به او علم به او پیدا مىكنى و از راه علم به او خودت را هم كه
معلول او هستى مىشناسى ؟ آرى تو خودت را از ناحیه خودت نمىتوانى بشناسى و نیز
مىدانى و باور خواهى كرد كه آنچه در نفس تو است آن نیز ملك خدا و قائم به اوست  ،یا
بعبارت دیگر مقام ثبوت ذات تو و آنچه در آنست و مقام اثباتش همه از ناحیه خداست و این
معنا نظیر معرفتى است كه برادران یوسف نسبت به آن جناب تحصیل كردند  ،چون آنها به
او گفتند  :تو تحقیقا همان یوسفى  ،گفت  :آرى من یوسفم و اینك این( بن یامین) برادر
ابوینى منست  ،چه اگر برادران او را شناختند او را بوسیله خود او شناختند  ،نه بوسیله
چیزى غیر او و هستى او را از ناحیه خود او اثبات كردند  ،نه از ناحیه نفس خود و
توهمهاى قلبى خود ...تا آخر حدیث!
مؤلف :ما در ذیل كالم امام امیر المؤمنین علیهالسالم در روایت دوم این باب كه
فرمود  :معرفت به نفس سودمندتر از معرفت آفاقى است  ،این معنا را توضیح دادیم كه
انسان وقتى به سیر در باره نفس خود بپردازد و اغیار را از دل بیرون راند و با دل خلوت
كند از هر چیزى منقطع و به خداوند متعال مىپیوندد و این خود باعث معرفت
پروردگارش مى شود  ،البته معرفتى كه در حصولش چیزى واسطه نشده است و علمى كه
هیچ سبب در آن مداخله نداشته است  ،چون انقطاع بتنهایى تمامى حجابهایى را كه در بین
است كنار مىزند  ،اینجاست كه آدمى با مشاهده ساحت عظمت و كبریاى حق  ،خود را از
یاد مىبرد و بنا بر این باید این معرفت را معرفت خدا به خدا نام نهاد .
و نیز گفتیم اینجاست كه در سویداى نفس به این مطلب تصدیق و اذعان پیدا مىشود
كه انسان فقیر و محتاج به خداى سبحان و مملوك اوست به ملكى كه در قبال آن هیچ
استقاللى از خود ندارد  ،این توضیحى بود كه ما در ذیل آن روایت گذراندیم .
در اینجا هم مراد امام صادق علیهالسالم از اینكه فرمود :و از راه علم به او خودت
را هم كه معلول اوئى مىشناسى  ،آرى تو خودت را از ناحیه خودت نمىتوانى بشناسى و
نیز مىدانى و باور خواهى كرد كه آنچه در نفس تو است آن نیز ملك خدا و قائم به اوست ،
وجود و بقایش از اوست  ،همان معناست .
در این مقوله روایت دیگرى است كه مسعودى در اثبات الوصیه از امیر المؤمنین
علیهالسالم نقل كرده :كه آن جناب در یكى از خطبههاى غرایش در خطاب به پروردگار
خود عرض كرد :پروردگارا تو از هر نقصى منزهى  ،هر چیزى را از خودت و آثار
خودت پر كردهاى و از هر چیزى جدائى پس هیچ چیزى تو را فاقد نیست و توئى فعال ما
یشاء  ،بزرگى تو اى كسى كه هر موجود قابل دركى آفریده تو است و هر محدودى از آثار
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صنع تو است  ...منزهى تو بار خدایا ! كدام چشم است كه در برابر بهاى نور تو بتواند
مقاومت كند؟ و دیدش تا اوج نور ضیاى قدرت تو كارگر شود ؟! كدام فهم است كه آنچه را
در آنجا است بفهمد  ،مگر چشمهایى كه تو پردهها را از برابر آنها كنار زده و حجابهاى
ظلمانى را از برابرش پاره كرده باشى پس صعود كرد ارواح آنان بر پیرامون بالهاى ارواح
و از همین جهت در اركان تو  ،به مناجات با تو پرداختند و در بین انوار بهاى تو فرو
رفتند و از باالى خاك نظر انداخته و مستواى كبریاى تو را دیدند  ،از این رو اهل ملكوت
آنها را زوار و اهل جبروت آنها را عمار نامیدند .
در بحار از ارشاد دیلمى حدیثى كه ارشاد بدون سند ذكر كرده نقل مىكند و خود
براى آن دو سند ذكر مىكند و در آن حدیث آمده كه  :خداى تعالى فرمود  ،هر كس به
مقتضاى رضاى من عمل كند من او را به سه خصلت وا مىدارم:
اول :شكرى به او یاد مىدهم كه آمیخته با جهل نباشد.
دوم :به ذكرى موفقش مىكنم كه فراموشى در آن راه نداشته باشد،
سوم :محبتى از خودم در دلش مىاندازم كه محبت هیچیك از مخلوقاتم را بر آن
محبت ترجیح ندهد .
چنین كسى وقتى مرا دوست بدارد دوستش مي دارم و چشم دلش را بسوى جالل
خود باز مىكنم و بندگان خاص خود را از او پنهان نمىدارم و با او در تاریكیهاى شب و
روشنى روز هم كالم مىشوم  ،تا جائى كه یكسره از هم كالمى با مخلوقات و همنشینى با
آنها صرفنظر كند و نیز كالم خود و كالم مالئكه خودم را به او مىشنوانم و اسرارى را
كه از خلقم نهان داشتهام براى او فاش مىكنم و نیز لباس حیا بر تنش مىپوشانم  ،بطورى
كه جمیع خلق از او شرم كنند و روى زمین كه راه مىرود با مغفرت خدا قدم بردارد ،
دلش را دلى با ظرفیت و بینا قرار داده و هیچ چیز از اسرار بهشت و آتش را بر او پوشیده
نمى دارم  ،ترس و وحشتى كه در قیامت بر مردم مستولى خواهد شد به او نشان داده و
همچنین به حسابهائى كه از توانگران و بىنوایان و جاهالن و علما مىكشم آشنایش مىنمایم
و نیز من او را در بستر قبرش مىخوابانم و منكر و نكیر را بر او نازل مىكنم تا از وى
پرسش كنند و او اندوه مرگ و ظلمت قبر و لحد و هول مطلع را احساس نكند  ،آنگاه
میزانش را نصب كرده و نامه عملش را باز نموده و كتابش را در دست راستش مىنهم  ،تا
آن كتاب را بخواند  ،آنگاه بین خودم و او واسطه و ترجمان قرار نمىدهم  ،این است صفات
محبین  ،اى احمد اندوه خود را یكى كن و زبانت را یكى ساز و بدنت را چنان زنده بدار
كه هیچ گاه غفلت نورزد  ،چون هر كس از من غافل شود من او را به خودش سپرده و
دیگر باك ندارم كه در كدام وادى به هالكت مىافتد .
مؤلف  :روایات سهگانه اخیر گو اینكه مستقیما مربوط به بحث ما نیست لیكن از این
جهت آنها را نقل كردیم كه خواننده نقاد و بینا با مطالعه آن نسبت به مطالبى كه گفتیم
قضاوت كند  ،چون از این روایات نیز استفاده مىشود كه با فكر و علوم فكرى آنطور كه
باید نمىتوان معرفت حقیقى را كامال استیفا نمود  ،چون این روایات از مواهب الهى كه
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مخصوص است به اولیاء هللا نمونههایى را ذكر مىكند كه به هیچ وجه سیر فكرى نمىتواند
آن امور را نتیجه دهد و به آنها منتهى شود  ،در استقامت و صحت این اخبار هم حرفى
نیست قرآن كریم هم بر صحت آنها گواهى دارد .
المیزان ج  6 :ص 251 :

بحث علمى در:

مراقبت از نفس
خالصه ای از چند اشاره تاریخى و چند بحث علمى مربوط به نفس كه در چند
فصل ایراد مىگردد:
 - 1تا آنجا كه مىدانیم و تاریخ بشرى نشان مىدهد همواره بر زبان انسان حتى بر
زبان انسان اولى در خالل گفتگوهایش كلمه  :من  ،خودم جارى مىشده و مسلما با این كلمه
حكایت از حقیقتى از حقایق خارجى این عالم مىكردهاند و یقینا مىفهمیدهاند كه چه
مىگویند و از این كلمه چه حقیقتى را مىخواهند  ،چیزى كه هست چون مردمى مادى و
نظرهایشان كوتاه و بیشتر سر و كارشان با حوائج جسمى و بدنى خود بوده از این رو همین
پرداختن مداوم به رفع حوائج مادى خود باعث شد كه از معناى واقعى این كلمه و امثال آن
غفلت ورزیده و مانعشان شد از اینكه لحظهاى بخود آمده و در باره معنایى كه كلمات من ،
خودم و امثال آن آنرا حكایت مىكنند تعمق و دقتى بعمل آرند و چه بسا وادارشان مىكرده
كه خیال كنند معناى این كلمات همان بدن مادى آنان است و بس .
و نیز چه بسا گمان مىكردهاند كه فرق میان زنده و مرده بحسب ظاهر عبارت از
همان نفسى است كه آدم زنده در تمام طول زندگیش با آن دم زده و آنرا فرو برده و بیرون
مىدهد  ،و روى این حساب بدن زنده را عبارت از بدنى دانستهاند كه دستگاه تنفسش بكار
باشد و اما بدنى كه یا فاقد آن دستگاه است و یا در اثر بسته شدن مجاریش از كار افتاده ،
چنین بدنى را مرده مىشمردند  ،مردهاى كه هیچ چیزى را درك نمىكند و بطور كلى وجود
و آثار وجودیش باطل شده و شخصیت و حقیقتش معدوم گردیده .
چون چنین خیالى مىكردهاند رفته رفته این مطلب در نظرشان مسلم شده است كه
نفس من  ،خودم همان نَفَس( به فتح نون و فتح فا) و همان هوا یا هواى مخصوص است و
از همین جهت نام آن هوا را روح گذاشته و چنین حكم كردهاند كه انسان عبارت است از
مجموع روح و بدن .
یا اینكه گمان كردهاند زنده بودن بدن و حس و حركت داشتن آن از ناحیه خونى
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است كه در شرایین و رگهاى آن جارى است و آن حیاتى كه با رحلتش انسانیت انسان
رحلت مىكند و از بین مىرود وجود و عدمش بستگى به همین مایع ارغوانى دارد  ،از این
رو حكم كرده اند به اینكه نفس من  ،خودم همان خون است و بلكه خون را نفس نامیده و
آنرا به دو قسم سائله یعنى داراى جهندگى و غیر سائله تقسیم نمودند .
و چه بسا همینكه انسان سر از كار نطفه در آورد و دید كه چگونه از آن لحظهاى
كه رحم آنرا مىرباید مرتب تطورات خلقت یكى پس از دیگرى بر آن عارض مىشود تا
آنجا كه همین نطفه را بصورت انسانى تمام عیار در مىآورد  ،از این رو گفت  :نفس انسان
عبارت است از اجزاى اصلیهاى كه در نطفه جمع شده  ،عینا در تمامى طول زندگى در بنیه
و ساختمان بدن باقى است .
و چه بسا از همین جهت كسانى گفته باشند كه این اجزاى اصلى از اینكه دستخوش
تغییرات و یا فساد و بطالن شوند مصونند  ،در نتیجه انسانیت انسان با بقاى این اجزا باقى
است  ،نه دست حوادث به آن مىرسد و نه آن اجزا خود بطالن و فساد را مىپذیرد  ،با
اینكه اگر این حرفها صحیح باشد و نفس انسانى عبارت از اجزایى باشد كه توصیف
كرده اند مستلزم محاالت زیادى است كه در محل خود ذكر خواهد شد  ،چه اینكه اجتماعشان
را بر هیات مخصوصى شرط بكنند یا نه .
بنا بر این اگر سرگرمى به كار بدن عوام مردم را از درك حقیقت نفس غافل ساخته
و آنها را به چنین خیاالت وا داشته منافات ندارد با اینكه مردانى ممتاز از نظر اینكه انسانند
نه از نظر اینكه داراى تنى خاكى و نیازمند به هزاران شرایط مادیند  -از كلمه من  ،خودم -
معناى دیگرى ادراك كنند و در آن درك هم خطا نكنند  ،چه هیچ بعید نیست كه ما نخست
حقیقتى از حقایق عالم خلقت را بطور اجمال و بدون اینكه خطا برویم درك بكنیم  ،آنگاه
وقتى به تفصیل آن پرداخته و از هویت نفس آن بحث كنیم در آنجا دچار خبط و اشتباه شویم
.
بنا بر این على رغم سوفسطائیان و شكاكان كه براى هیچ چیز واقعیت قائل نیستند و
همه ادراكات را تخطئه مىكنند باید گفت بسیارى از مطالب علمى هست كه مانند
محسوسات ظاهرى و یا باطنى براى آدمى قابل درك و مشاهده است و انسان آنها را به
رأى العین مىبیند  ،چه انسان عالم و چه جاهل با این تفاوت كه علما به تفصیالت آن مطالب
پرداخته و در اطراف آن بحث و اختالف كرده و مىكنند و اما عوام و كسانى كه اهل بحث
نیستند گو اینكه همین مدركات خواص را دارند و مانند آنها با چشم دل چیزهایى را كه آنان
مشاهده مىكردند مشاهده مىكنند و لیكن از پى بردن به تفصیل آن و بحث از خصوصیات
وجودى آن عاجزند .
و خالصه  ،در این مطلب جاى شبهه نیست كه انسان در جمیع لحظات وجود خود
حقیقتى غیر خارج از خود بنام من  ،خودم مشاهده مىكند كه اگر دقت و تعمق در آنچه در
این مشاهده مىیابد بنماید یقینا خواهد دید كه آن چیز بر خالف محسوسات مادى او حقیقتى
است كه مانند امور جسمانى دستخوش تغییر و معروض انقسام و پذیراى اقتران به زمان و
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مكان نیست و نیز مىیابد كه آن حقیقت غیر این بدن مادى است كه اعضا و اجزایش محكوم
به احكام مادهاند  ،به شهادت اینكه بسیارى از اوقات بلكه غالب اوقات از این معنا كه داراى
چنین اعضایى است غفلت داشته بلكه بطور كلى بدن خود را فراموش مىكند  ،با اینهمه از
خود بى خبر نمى شود  ،این خود شاهد این است كه خودش غیر این اعضا است  ،اگر هم
گاهى در مقام اعمال بعضى از عنایات مىگوید از خود بى خبر شدم یا از خود غافل و یا
خود را از یاد بردم  ،این در حقیقت مجازگوئیهایى است بمنظور اعمال پارهاى از عنایات
مختلف نفسانى و گر نه خودش در همین تعبیرات اقرار مىكند كه فاعل این نسیان و غفلت
از خویش كسى است بنام خودم و حكم مىكند به اینكه نفس او و مشاعر نفس  ،اوست كه از
امورى غفلت ورزیده و امور دیگرى را به یاد دارد  ،چیزى كه هست از روى نادانى بجاى
اینكه بگوید از بدن خود و دردهاى او مثال غافل شدم و یا تعبیر دیگرى كند نسبت فراموش
شدن را به من یا خودم مىدهد و مى گوید  :خودم را فراموش كردم و نیز نباید به این كه
بسیارى به خیالشان رسیده كه اشخاص بیهوش از خود و ذات خود بى خبرند اعتنا نمود.
براى اینكه بیهوش آنچه را كه پس از بهوش آمدن درك مىكند و اذعان دارد این
است كه یادش نمىآید آیا در حال اغما به یاد خود بوده یا نه  ،نه اینكه یادش مىآید كه در آن
حال به یاد خود نبوده  ،تا بتواند ادعا كند كه از خود بیخود بوده  ،پس اگر هم این را بگوید
باز نظرش همان معناى سطحى است  ،یعنى از بدنم غافل بودم و حواس ظاهریم از كار
افتاد و بین این دو معنا فرق واضحى است  ،عالوه بر اینكه بعضى از بیهوشها وقتى
بهوش مىآیند پارهاى از خاطرات حالت بیهوشى خود را بصورت چیزى شبیه به رؤیایى كه
ما از خواب خود به یاد داریم به یاد دارند .
و به هر تقدیر در این مطلب شكى نیست كه انسان از این جهت كه انسان است خالى
از چنین شعور نفسانى كه حقیقت نفس او را كه از آن به من تعبیر مىكند در برابرش ممثل
مىسازد  ،نیست و اگر قدرى به آن معنایى كه در خود سراغ دارد انس بگیرد و كمى از
مشغلههاى گوناگون بدنى و آرزوها و هدفهاى مادى منصرف شود تحقیقا به صحت آنچه ما
بیان داشتیم حكم خواهد نمود و خواهد گفت كه نفس او امرى است كه هیچ سنخیت با ماده و
مادیات ندارد  ،براى اینكه مىبیند خاصیت نفس و اثر آن غیر خواص و آثار مادیات است ،
لیكن متاسفانه اشتغال به مشاغل روزانه و صرف همه همت خود در راه تحصیل آرزوهاى
زندگى مادى و رفع حوایج بدنى  ،او را بر آن داشته كه این امر را مهمل گذاشته و در آن
دقتى بكار نبرد و اینگونه مطالب ساده و روان را اذعان نكند و به همان مشاهده عامیانه و
اجمالى اكتفا نماید .
 -2گر چه ما در بحث قبلى گفتیم افراد عادى و معمولى انسان همه همشان
مصروف حوایج مادى از قبیل غذا و مسكن و لباس است و اینگونه افكار براى آنان مجال
اینكه در باره حقیقت نفس و در زوایاى ذات خود كنجكاوى كنند باقى نگذاشته  ،لیكن چنان
هم نیست كه حوادث مختلفى كه گاهى در خالل ایام زندگى بر او هجوم مىآورد هیچگاه او
را از غیر خود منصرف و به خود متوجه نساخته و در واداریش به خلوت با نفس تاثیرى
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نداشته باشد  ،زیرا حوادث تكان دهنده نظیر ترس و وحشت شدید و مسرت فوق العاده و
محبت مفرط و اضطرار شدید و امثال اینها هست كه در این معنا تاثیر بسزائى دارند .
مثال ترس شدید  ،آدمى را در برابر حادثه به هیجان و اضطراب در آورده  ،در
نتیجه نفس كه تاكنون از خود غفلت داشت و سرگرم با غیر خود بود به خود برگشته تو
گویى خودش  ،خودش را از ترس فنا و زوال نگه مىدارد و همچنین مسرت فوق العاده
مایه شیفتگى نفس در برابر لذت است  ،این بیخودى نیز باعث توجه به نفس است و محبت
مفرط كه آن نیز باعث این مىشود كه انسان نسبت به محبوب و مطلوب خود واله شده  ،جز
او هم دیگرى نداشته باشد و اضطرار شدید كه عالقه آدمى را از هر چیزى بریده و تنها
متوجه خود مىسازد  ،همچنین سایر عوامل و پیشامدهائى كه چه بسا یكى یا بیشتر از یكى
از آنها باعث شود پارهاى از حقایق را كه حواس ظاهره و فكر خالى هیچگاه نمىتواند آنها
را درك نماید در برابر آدمى مجسم و محسوس نماید  ،مثال كسى كه در یك ظلمت خیره
كننده قرار گرفته و وحشت همه جاى دلش را پر كرده قیافههاى مخوف و آوازهاى
وحشتزایى احساس مىكند كه هر لحظه او را بر جانش تهدید مىنماید این قیافهها همان
صورتهاى مخوفى است كه عوام آنرا غول و یا هاتف و یا جن و امثال آن مىنامند .
و چه بسا محبت مفرط و یا حسرت و تاسف شدید هم این اثر را داشته باشد  ،یعنى
همه جاى دل را پر كرده و بین آدمى و بین حواس ظاهریش حایل شود و تمامى مشاعرش
را مرتكز محبوب یا در آن مطلب تاسف آور سازد و نتیجتا در حال خواب و یا بین خواب
و بیدارى امور مختلفى را از وقایع گذشته و یا حوادث آینده و یا خفایائى را كه دست حواس
دیگران به آن نمىرسد احساس كند .
و چه بسا اگر اراده آدمى با ایمانى كامل و یقینى محكم و اذعانى جازم همراه و توأم
شود  ،كارهائى كند كه اشخاص متعارف از آن عاجز باشند و اسباب عادى نتوانند انسان را
به چنین نتایجى هدایت كنند .
این حوادث و پیشآمدهاى غیر عادى كه گفتیم حوادث جزئیهایست كه بالنسبه به
حوادث پیش پا افتاده  ،نادر بشمار مىرود و حدوث این حوادث از جهت حدوث عوامل
مختلفهایست كه سابقا به آن اشاره شد و اما اصل وقوع آن چون خیلى محل حاجت نیست ،
لذا خیلى الزم نمىدانیم كه در اثبات و استدالل بر آن خود را بزحمت بیندازیم  ،چون یك یك
ما یا از خود یا از دیگران اینچنین حالتها را سراغ داریم و اما اینكه سبب حقیقى این امر
چیست ؟ این نیز مورد حاجت و اینجا هم جاى تعرضش نیست .
چیزى كه اشاره و تنبیه بر آن در اینجا اهمیت دارد این است كه اینگونه امور ،
امورى هستند كه در وقوعشان حاجت دارند به اینكه نفس از هر چیزى كه از خود خارج
است و مخصوصا از لذائذ جسمانى منصرف شده و لحظهاى بخود متوجه شود و لذا مىبینیم
در باب ریاضت نفس با اینكه داراى انواع مختلف و بىشمارى است  ،مع ذلك در همه آنها
اجماال مخالفت با نفس و آنرا از امور خارج از خود پرهیز دادن اساس كار به شمار مىرود
و این نیست مگر براى اینكه فرو رفتن نفس در خواستهها و شهوات خویش او را از
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پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج از خود راهنمایى مىكند ،
نتیجتا نیروى شگرف نفس را كه باید صرف یك كار  -اصالح خود  -شود در آن شهوات
تقسیم و پراكنده نموده و آنرا از اصالح خویش باز داشته و سرگرم شهواتش مىكند .
 -3در این مطلب جاى شك نیست كه عواملى كه آدمى را به اینگونه آثار نفسانى
دعوت مىكند همانطورى كه براى بعضى از افراد بطور موقت و زمانى كوتاه میسر
مىشود ،همانطور ممكن است براى افراد دیگرى این توفیق بطور مستمر و یا زمانى
طوالنى دست دهد و چه بسا اشخاصى از اهل زهد كه ما خود دیدهایم كارشان به جائى
رسیده كه نسبت به لذائذ مادى و مشتهیات فانى دنیاى فانى زهد ورزیده و جز ریاضت دادن
به نفس و اشتغال به سلوك طریق باطن هم دیگرى ندارند .
و نیز جاى شك نیست كه این اشتغال به نفس كار تازه و از من درآورىهاى عصر
ما نیست  ،زیرا ادله نقلیه و همچنین اعتبارات عقلى داللت دارند بر اینكه این عمل از سنن
بشریت است  ،و از دیر زمانى در میان افراد بشر رواج داشته و هر چه ما به عقب
برگردیم و تاریخ بشریت را ورق بزنیم باز مساله ریاضت به چشم مىخورد و مىفهمیم
مثل اینكه همانطور كه گفتیم این عمل از سنن الزمه انسانیت بوده است  ،حتى در
قدیمىترین عهدى كه بنا بر عقیده ما  ،انسان در زمین مسكن گرفته در بین افراد بشر رائج
بوده است .
 -4بحث از حال امم و دقت در باره سنن و آداب و تجزیه و تحلیل در عقاید و رفتار
آنان این معنا را بدست مى دهد كه اشتغال به معرفت نفس بمنظور حصول آثار عجیب آن با
همه اختالفى كه در طرق آن هست  ،امرى بوده كه در بین همه امم رواج داشته  ،بلكه نه
تنها رواج داشته بلكه جزو كارهاى نفیس و پر ارزشى به شمار مىرفته كه از قدیمترین
اعصار آنرا به گرانترین قیمت و صرف نفیسترین اوقات تحصیل مىكردهاند .
یكى از شواهدش این است كه در اقوام وحشى و ساكنین كنارههاى معموره مانند
آفریقا و امثال آن در همین عصر حاضر رسوم و بقایایى از اساطیر ساحران و جادوگران
یافت مىشود و كسانى به چشم مىخورند كه معتقدند به اینكه این اساطیر صد در صد
صحیح و كامال داراى حقیقت است .
و این مطلب را نه تنها از تاریخ بشرى مىتوان فهمید بلكه اعتبار عقلى و دقت در
آنچه از مذاهب و ادیان قدیمى كه فعال در دسترس ما است نیز این معنا را ثابت مىكند  ،به
این معنا كه اگر ما در ملل و ادیان متداول مانند برهمنى و بودایى و ستارهپرستى و
مانیگرى و مجوسیگرى و یهودیگرى و مسیحیت و اسالم دقتى بعمل آوریم و در همه آنها
سیرى بكنیم خواهیم دید كه براى این امر مهم یعنى بدست آوردن معرفت نفس و تحصیل
آثار آن نهضتهاى عمیق و ریشهدار در همه این ملل بوده است  ،و لو اینكه این رغبت و
نهضت به یك صورت نبوده  ،بلكه از جهت اوصاف و كیفیت تلقین و تقویم مختلف بودهاند ،
اال اینكه همه آنها دعوت تزكیه نفس را داشتهاند .
مثال برهمانیت كه مذهب هند قدیم بوده گو اینكه در توحید و نبوت با ادیان صاحب
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كتاب مخالف است لیكن همین كیش همه مردم  -و مخصوصا خود براهمه  -را دعوت به
تزكیه نفس و تطهیر باطن مىكرده است .
در كتاب ما للهند من مقولة از بیرونى نقل شده كه گفته است  ،عمر یك برهمن بعد
از گذشتن هفت سال دوران كودكى به چهار قسمت تقسیم مىشود  :آغاز قسمت اول آن همان
هشتمین سال عمر است كه در آن سال علماى این كیش نزد این كودك آمد و شد نموده و
واجبات را برایش بیان و او را به التزام به آنها تا چندى كه زنده است و همچنین به عمل به
آنها توصیه مىكنند .
بیرونى مىگوید  :این كودك همچنان در قسمت اول زندگى است تا بیست و
پنجمین سال عمر  ،یا تا چهل و هشتمین سال عمرش  ،كه در این قسمت بر او واجب است
اینكه نسبت به دنیا زهد ورزیده و زمین را فرش و بستر خود قرار داده و از زیر بار
شاگردى بید شانه خالى نكند  ،تفسیر علم كالم و شریعت را از استادى فراگیرد و البته باید
استاد را در تمامى لحظات شبانه روز خدمت نماید  ،و روزى سه بار غسل كرده و قربانى
آتش را همه روزه طرف صبح و در طرف عصر تقدیم نموده  ،بعد از قربانى براى استاد
خود به خاك افتاده و او را سجده كند  ،یك روز در میان روزه بگیرد  ،لیكن نسبت به گوشت
باید براى همیشه از آن اجتناب ورزد  ،دیگر اینكه منزل خود را همان سراى استاد قرار
داده و همه روزه ظهر و یا عصر از آنجا براى دریوزگى بیرون شده  ،تنها از پنج خانه
گدائى كند و هر چه را كه از صدقات به او دادند نزد استاد آورده و تقدیم نماید  ،تا او هر
چه را و هر مقدار را كه خواست براى خود بر گیرد  ،آنگاه اگر او را در مابقى اذن داد
برداشته و با آن سد جوع بكند و نیز هیزم را بدوش كشیده براى آتش ببرد  ،چون آتش نزد
برهمنیها معظم و روشنائیها در این مذهب محترم است و همچنین سایر امم نیز معتقدند كه
اگر آتش بر قربانیهایشان نازل شود آن قربانى قبول است  ،و خالصه اگر بت و یا ستاره و
گاو و خر و صورت مىپرستند همه در این امر شركت دارند .
و اما قسمت دوم زندگی  :این قسمت از سال بیست و پنجم عمر شروع شده تا
پنجاه و یا هفتاد سالگى ادامه دارد  ،در این قسمت استاد او را اجازه مىدهد تا اگر بخواهد
ازدواج نموده و به این وسیله بناى تولید نسل را بگذارد  ،آنگاه بیان مىكند كه چگونه با
همسرش و سایر مردم رفتار و سلوك نماید و نحوه ارتزاق و طرز رفتارش چگونه باشد .
و اما قسمت سوم زندگی  :عبارت است از سنین پنجاه تا هفتاد و پنج یا نود
سالگى  ،در این قسمت باید زهد ورزیده و از آنچه در طول حیات از زن و فرزند و اموال
جمع نموده بیرون آمده و عیال خود را  -اگر نخواست كه با او بیرون شود  -به فرزندان
سپرده و رو به صحراها بگذارد  ،در بیرون آبادیها به همان كارهاى دوران اول زندگى كه
گفتیم بپردازد  ،عالوه بر آن دستورات هیچگاه نباید زیر سقف قرار گیرد  ،و جز ساتر
عورتى از پوست درختان چیزى نپوشد و جز روى زمین و بدون فرش نخوابد و جز با
میوه درختان و برگ و ریشه گیاهان ارتزاق نكند  ،موى خود را بلند گذاشته و هیچگاه آنرا
روغن نزند .
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و اما قسمت چهارم زندگی  :این قسمت از سنین بعد از هفتاد یا نود شروع و تا
آخر عمر ادامه دارد  ،در این سنین باید لباس سرخ پوشیده و چوب دستى بدست بگیرد و
همواره مشغول تفكر و تجرید قلب از دوستىها و دشمنىها شده و شهوت و حرص و
غضب را از خود دور كند  ،با احدى همكالم و رفیق نشود  ،اگر هم خواست جائى برود كه
در آنجا امید ثواب بیشترى را دارد و در بین راه به دهى و یا شهرى بر خورد در آن ده بیش
از پنج روز توقف نكند و اگر كسى چیزى به او داد از آن چیز به قدر قوت روز خود
برداشته و مابقى را واگذارد و آنرا براى فردایش نیندوزد  ،چنین كسى جز مواظبت بر
شرایط طریق نجات و رسیدن به مقامى كه در آن برگشت به دنیا نیست كار دیگرى ندارد .
بیرونى سپس احكام عامهاى كه یك برهمن باید در تمامى طول عمر به آنها عمل كند
ذكر مىنماید .
این بود آنچه از كالم وى مورد حاجت و استشهاد ما در باره یكى از كیشهاى هند
بوده و اما سایر مذاهبى كه هندیها دارند از قبیل جوكیه كه اصحاب انفاس و اوهامند ،و
اصحاب روحانیات و اصحاب حكمت و دیگران براى هر یك از این طوایف نیز ریاضتها
و اعمال شاقه مخصوصى هست و هیچكدام اینها از یك نحوه گوشهگیرى و تحریم لذائذ
شهوانى و جلوگیرى نفس از تمتع از آن خالى نیستند .
و اما مذهب بودایى  ،بودائیان نیز بناى مذهبشان بر تهذیب نفس و مخالفت هواى
نفسانى و تحریم لذائذ بر نفس بمنظور رسیدن به حقیقت معرفت است .
خود بودا هم در زندگیش همین طریقه را سلوك مىكرده  ،زیرا نقل مىكنند كه بودا
در آغاز عمرش یكى از شاهزادگان یا بزرگزادگان بود  ،ناگهان هواى معنویات در سرش
افتاد  ،زخارف زندگى و تخت سلطنت را رها نمود و از همه دورى نمود و به نیستان
موحشى رفت و در بحبوحه جوانى مالزم آن نىزار شد و از مردم كناره گرفت و تمتع از
مزایاى زندگى را ترك گفت و به ریاضت نفس و تفكر در اسرار خلقت روى نهاد  ،تا آنجا
كه در سن سى و شش سالگى معرفت در دلش جاى گرفت  ،در این هنگام بود كه از نیستان
بسوى مردم بیرون رفت و آنان را به ریاضت دادن به نفس و تحصیل معرفت دعوت نمود
و همچنین تا چهل و چهار سال  -بنا بر آنچه در تواریخ ذكر شده  -به این دعوت پرداخت .
و اما صابئون  :مقصود ما از این طایفه آنهایىاند كه قائل به روحانیات و بتهاى
آنها هستند  ،اینان نیز اگر چه امر نبوت را انكار كردند  ،اال اینكه در طریق رسیدن به كمال
معرفت نفسانى راههایى دارند كه خیلى با طرق براهمه و بودائیان تفاوت ندارد  ،اینان  -بنا
بر آنچه در ملل و نحل ذكر شده  -مىگفتهاند  :واجب است بر ما كه دلهاىمان را از
پلیدیهاى شهوات مادى پاك كنیم و اخالق خود را تهذیب نموده و از قید قواى شهویه و
غضبیه آزادش سازیم  ،شاید كه بین ما و بین روحانیان سنخیتى بوجود آید و ما بتوانیم از
آنها حوائج خود را بخواهیم و احوال خود را بر آنها عرضه بداریم و در جمیع امور خود
به آنها روى بیاوریم  ،باشد كه نزد خالق و رازق خود و خالق و رازق ما  ،ما را شفاعت
كنند و این تطهیر قلب حاصل نمىشود مگر بوسیله خود ما و به اینكه ما نفس را ریاضت
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داده و از شهوات پست پرهیزش دهیم  ،و عالوه بر این  ،از روحانیات هم استمداد گرفته به
درگاهشان تضرع و زارى بنماییم  ،یعنى دعا و نماز بجا آورده و زكات مال داده و از
خوردنیها و آشامیدنیها روزه بداریم و قربانیها و ذبیحهها پیشكش داشته بخورات معطر
بخور  ،دهیم و افسون و اذكار و عزایم بخوانیم .
شاید به این وسیله نفوس ما استعدادى حاصل كرده و بتوانیم بدون واسطه دیگران
از روحانیات استمداد كنیم .
گر چه در بین خود صابئون اختالفاتى در باره عقاید عمومى مربوط به مساله خلق
و ایجاد دارند  ،لیكن در باب وجوب ریاضت دادن به نفس براى رسیدن به كمال معرفت و
به سعادت این نشاه همگى متفقند .
و اما پیروان مانى از ثنویها  :اینها نیز اساس مذهبشان بر این پایه است كه نفس از
عالم نور علوى است و در این دامهاى مادى یعنى بدن منزل گزیده و از آن مقام بلند به این
درجه پست هبوط نموده است و وقتى میتوان به سعادت و كمال رسید كه یا باختیار خود و
بوسیله ریاضت دادن به نفس یا بدون اختیار یعنى به مرگ طبیعى  ،این دام ظلمانى را
شكسته و از قفس خاكى به ساحت نور پرواز نماید.
و اما اهل كتاب یعنى یهود و نصارا و مجوس اینان نیز كتابهاى مقدسشان یعنى عهد
عتیق و عهد جدید و اوستا از دعوت به اصالح و تهذیب نفس و مخالفت با هواهاى آن پر
است  ،مخصوصا عهد قدیم و جدید كه همواره زهد در دنیا و اشتغال به تطهیر باطن را
توصیه مىكنند و همیشه در این دو ملت مخصوصا در نصارا در هر قرنى عده كثیرى از
زهاد و تاركین دنیا در مقام تربیت دادن به نفس خود از مردم كنارهگیرى مىكنند  ،بطورى
كه مساله رهبانیت یكى از سنن متبعه آنها است و داستان رهبانیت ایشان را قرآن كریم هم
ذكر كرده و فرموده است:
« ذلك بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم ال یستكبرون!» (/82مائده)و نیز فرموده:
« و رهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق
رعایتها!»(/27حدید)
كما اینكه راجع به تاركین دنیا و عابدهاى یهود هم فرموده:
« لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة یتلون ایات هللا اناء اللیل و هم یسجدون!»
(/113ال عمران)
« یؤمنون باهلل و الیوم االخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و یسارعون
فى الخیرات و اولئك من الصالحین!»(/114ال عمران)
و اما فرق مختلفه مرتاضین كسانى كه داراى اعمال شگفتآورى هستند  ،مانند
ساحران اهل سیمیا و اصحاب طلسمات و آنهایى كه داراى تسخیر ارواح و تسخیر جن و
تسخیر روحانیت حروف و كواكب و غیر آن هستند و آنان كه به احضار و تسخیر نفوس
پرداختهاند گر چه براى هر كدامشان ریاضتهاى عجیب مخصوصى است  ،لیكن نتیجه
نوع آنها همان تسلط بر نفس است .
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و خالصه آنچه گفته شده این است كه هدف نهایى جمیع ارباب ادیان و مذاهب و
صاحبان اعمال مخصوصه  ،همانا تهذیب نفس است بوسیله ترك هواهاى نفسانى و اشتغال
به تطهیر آن از اخالق نكوهیده و احوالى كه با هدف مناسب و سازگار نیست.
 -5ممكن است شما برگردید و بگویید  :آنچه از رفتار و سنن ارباب مذاهب و
طریقه ها به ثبوت رسیده بیش از این نیست كه اینها در دنیا زهد مىورزیدهاند و بس و این
غیر مساله معرفت النفس و اشتغال به تربیت نفسى است كه شما در آن بحث مىكنید  ،به
عبارت سادهتر چیزى كه ادیان و مذاهب به آن دعوت مىكنند عبارت از این است كه انسان
خداوند متعال را از راه زهد در دنیا عبادت كند  ،به این نحو كه اعمال صالح را انجام دهد
و هواى نفس و گناهان و رذایل اخالقى را ترك گوید شاید به این وسیله آماده پاداش
نیكوترى شود  ،یا پاداش اخروى همانطورى كه ادیان آسمانى مانند دین یهود و نصارا و
اسالم به آن تصریح دارند یا پاداش دنیائى چنان كه كیش و ثنیت و مذهب تناسخ و سایر
مذاهب بر آنند  ،پس ممكن است یك نفر متعبد بر حسب دستور دینى خود زهدى را كه به آن
سفارش شده انجام دهد  ،در حالى كه اصال مساله اینكه نفس مجردى در كار هست و براى
آن معرفت مخصوصى است كه سعادت و كمال وجودى آن در آن معرفت است  ،بخاطرش
خطور نكند و همچنین یك نفر مرتاض با همه اختالفى كه در دستورات و سنن آنها هست
ریاضتى را بكشد و این ریاضت را جز بمنظور رسیدن به مقامى كه استاد به او وعده داده و
جز براى مسلط شدن بر نتیجه عمل خود مانند نفوذ اراده مثال تحمل نكند و چیزى كه اصال
یعنى از اول شروع به عمل تا آخر آن بخاطرش نرسد داستان نفس و مطالب راجع به آن
باشد  ،عالوه بر اینكه بسیارى از همینها كه اسم بردید كسانیند كه نفس را جز یك امر مادى
طبیعى مانند خون یا روح بخارى یا اجزاى اصلى نمىدانند  ،چنان كه بسیارى هستند كه
نفس را عبارت از جسمى لطیف و هم شكل بدن عنصرى و در حقیقت بدن را قالبى بر آن
مىدانند كه در آن بدن حلول مىكند  ،و اوست كه در بدن حامل حیات است  ،این است آن
مقدارى كه مىتوان آنرا به ادیان نسبت داد  ،با این حال چطور ممكن است كسى بگوید
جمیع ادیان و مذاهب آسمانى و غیر آسمانى غرض و هدفشان از دین و مذهب معرفت
النفس است ؟ این شبههایست كه ممكن است به ذهن بیاید  ،لیكن خواننده محترم باید متذكر
مطالب قبل هم باشد كه گفتیم انسان در جمیع مواقفى كه اعمالى را بمنظور تربیت نفس و
انصراف آن از امور خارجى و تفنن در لذت مادى و براى اینكه نفس را به خودش متوجه و
منصرف سازد  ،انجام مىدهد  ،و یا به این منظور انجام مىدهد كه آثار نفس و خواص آنرا
كه با اسباب و عوامل طبیعى بدست نمىآید تحصیل كند  ،در همه اینها غرضش جز این
نیست كه مىخواهد نفس را از علل و اسباب خارجى مایوس ساخته و از او بخواهد كه
مستقال و بدون استمداد از آن اسباب كارى را انجام دهد كه حتى با اسباب عادى و مادى هم
انجام نمىگیرد .
بنا بر این یك انسان متدینى كه در دین خود  -هر چه باشد  ،نه ال ابالى  -چنین فكر
مىكند كه یكى از وظایف واجبه انسانى این است كه براى خود سعادت حقیقى را اختیار
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نماید  ،یعنى اگر پیرو دینى است كه معاد جزو عقاید آنست زندگى طیب آخرتى را و اگر
مانند بت پرستى و تناسخى منكر معاد است زندگى سعید دنیوى را كه واجد همه خیرات و
فاقد همه شرور باشد بدست آورد  ،این شخص مىبیند كه چنین زندگى و چنین سعادت را
نمىتواند از راه عیاشى و بى بند و بارى در تمتعات حیوانى تحصیل نماید  ،چون اینها آدمى
را به آن مقصود نمىرسانند  ،پس ناگزیر باید هواى نفس را ترك گفته و تا اندازهاى از
آزادى در هر چیزى كه نفس هوسش كند دست بردارد و ناچار باید مجذوب یك و یا چند
سبب از اسبابهائى كه مافوق سببهاى مادى عادى است شده و نزد او تقرب جسته و پیوندى
با او برقرار سازد و مىبیند كه این تقرب و اتصال وقتى دست مىدهد كه در برابر اوامر
او خاضع باشد و این تسلیم و خضوع خود امرى است روحى و نفسانى كه جز با اعمال و
تروك بدنى محفوظ نمىماند .
و این افعال و تروك همان دستورات عبادى دین مانند نماز و سایر مراسم دینى و
هر چیز دیگرى است كه برگشتش به آن مراسم باشد و معلوم است  ،كه برگشت همه این
مراسم و این عبادات و مجاهدات به یك نوع اشتغال به امر نفس است  ،زیرا انسان فطرتا
احساس مىكند كه هیچ واجبى را از دین انجام نمىدهد و هیچ حرامى را از دین ترك
نمىكند مگر براى همین جهت كه نفسش از این راه منتفع و تربیت شود .
سابقا هم گذشت كه انسان حتى براى یك لحظه از لحظات وجودش از مشاهده نفس
و حضور ذات خود خالى نیست و گفتیم كه مسلما آدمى در این مشاهده و حضور خطا ندارد
و اگر هم احیانا دچار خطا شود خطایش در طرز تفسیرى است كه بر حسب نظریه علمى و
بحث فكرى است .
پس با این بیان روشن شد كه ادیان و مذاهب با همه اختالفى كه در سنن و
طریقه هاى خود دارند اجماال جز اشتغال به امر نفس مقصد دیگرى ندارند  ،چه اینكه خود
متدی نین به آن ادیان این معنا را بدانند یا ندانند ،همچنین یك نفر از اصحاب ریاضت و
مجاهده اگر چه به دینى نگرویده باشد و اصال راجع به اینكه نفسى هست ایمان نداشته باشد
مع ذلك باز از ریاضت مخصوصى كه براى خود انتخاب كرده و با آن ریاضت مىكشد جز
رسیدن به نتیجهاى كه او را به آن وعده دادهاند غرضى ندارد و آن نتیجه هم مربوط به
اعمال و تروك نیست  ،چون بین آن و اعمال و تروك هیچ گونه ارتباط طبیعى یعنى
ارتباطى كه بین اسباب طبیعى و مسببات آن هست برقرار نیست  ،بلكه این ارتباط ،
ارتباطى است ارادى و غیر مادى كه قائم است به شعور و اراده مرتاض  ،شعور و ارادهاى
كه وقتى محفوظ مىماند كه مرتاض ریاضت خود را كه رابطه بین نفس او و نتیجه است
ترك نكند  ،پس حقیقت ریاضتى كه ذكر شد عبارت است از تایید نفس و تكمیل آن در شعور
و اراده براى رسیدن به نتیجه مطلوب و به عبارتى دیگر  :اثر ریاضت این است كه براى
نفس حالتى حاصل شود كه بفهمد مىتواند مطلوب را انجام دهد  ،وقتى ریاضت صحیح و
تمام بود  ،نفس طورى مىشود كه اگر مطلوب را اراده كند حاصل مىشود  ،حاال یا بطور
مطلق اراده كند و یا با شرایط خاصى ،مثل اینكه روح را براى كودكى غیر بالغ آنهم در آینه
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احضار نماید .
برگشت روایتى هم كه نقل شد كه  ،نزد رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم صحبت شد
كه بعضى از یاران عیسى علیهالسالم روى آب راه مىرفتهاند حضرت فرمود  :اگر یقین
آنها بیشتر بود روى هوا هم راه مىرفتند  ،به همین معنا است  ،چون همان طورى كه
مالحظه مىكنید روایت اشاره مىكند به اینكه اینگونه امور خارق عادت دایر مدار یقین به
خداى سبحان و مستقل در تاثیر ندانستن اسباب عادى و مادى است .
بنا بر این  ،ركون و اعتماد قدرت مطلقه الهى به هر درجه كه در انسان بالغ شود به
همان اندازه اشیا برایش رام و منقاد مىشوند (.دقت بفرمایید!)
جامعترین كالم در باره این بحث همان فرمایش امام صادق علیهالسالم است كه
فرمود  :هیچ بدنى از عملى كه نیت در آن قوى باشد ناتوان نشد .
و نیز در حدیثى كه به تواتر نقل شده فرمود  :اعمال به نیتها بستگى دارند .
پس روشن شد كه آثار دینى  ،اعمال و عبادات و همچنین آثار ریاضتها و
مجاهدات چنان است كه بین آنها و بین نفس انسانى روابط معنوى و باطنى بر قرار شده و
در حقیقت اشتغال به آن عبادات و ریاضات به هر مقدار كه باشد اشتغال به امر نفس است
و اگر كسى گمان كند كه آثار اخروى این عمل مانند روح و ریحان و جنت و نعیم و یا آثار
غریبه دنیویشان كه هیچیك از اسباب طبیعى نمىتواند آن آثار را نتیجه دهد مانند تصرف در
ادراكات نفوس و در انواع ارادات آنها و تحریكات بىمحرك و همچنین اطالع بر ما فى
الضمیر و حوادث آینده و اتصال به روحانیات و ارواح و امثال اینها از امور غریبه تنها اثر
اعمال و ریاضات هستند نه از آثار نفس و خالصه چنین پندارد كه این رابطه سببى و
مسببى رابطه ایست بین اسكلت ظاهرى اعمال مزبور و نتایج مذكور  ،نه اینكه از آثار و
شؤون باطنى نفس باشد و یا خیال كند كه حتى بین این آثار غریبه و بین عمل هم رابطهاى
نیست بلكه بدون هیچ رابطه و تصرف  ،اتفاق این آثار دنبال آن اعمال موجود مىشود  ،یا
صرفا به اراده پروردگار و بدون اینكه اثر خاص این اعمال باشد  ،دنبال آن اعمال موجود
مىشود  ،چنین كسى در حقیقت خود را گول زده است .
 -6در اینجا الزم است این نكته را خاطر نشان سازیم كه مبادا خواننده عزیز از
مطالب گذشته در اشتباه افتد و چنین نتیجه بگیرد كه دین عبارت است از عرفان و تصوف ،
یعنى معرفت النفس چنان كه بعضى از اهل بحث از مادیین همین توهم را كرده و در نتیجه
روشهاى زندگى دایر بین مردم را به دو قسم تقسیم نموده  ،یكى مسلك و روش مادیت و
یكى عرفان  ،آنگاه گفتهاند  :كه این عرفان عبارتست از همان دین .
و این خود اشتباه بزرگى است  ،زیرا چیزى كه دین عهدهدار آن است عبارتست از
بیان اینكه براى انسان سعادتى است حقیقى نه موهوم و این سعادت را نمىتوان به كف
آورد مگر بوسیله خضوع در برابر مافوق الطبیعه و قناعت نكردن به تمتعات مادى.
بحث هاى گذشته هم به این نتیجه رسید كه ادیان هر چه باشند چه حق و چه باطل به
این خاطر بكار برده مى شوند كه مردم به آن وسیله تربیت شده و بسوى سعادت سوق داده
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شوند  ،سعادتى كه اصالح نفس و تهذیب آن مردم را به آن نوید داده و بسوى آن دعوت
مىكند  ،البته اصالح و تهذیبى كه مناسب با مطلوب باشد  ،این بود نتیجه بحثهاى گذشته ،
این كجا و مساله اینكه دین عبارت است از عرفان كجا ؟ پس غرض از دین این است كه
مردم خداى سبحان را یا بدون وساطت كسى  -در مذهب حق  -و یا بواسطه شفیعان و شركا
 در مذهب باطل و شرك  -بپرستند  ،چون سعادت انسانى و حیات طیبه او در آن است ،حیات طیبه اى كه انسان جز رسیدن به آن  ،هدف نهایى دیگرى ندارد  ،حیاتى كه آدمى جز
بوسیله نفسى پاك از پلیدیهاى تعلقات مادى و تمتعات بىقید و شرط حیوانى به آن نمىرسد
و چون این دعوت محتاج بود به اینكه جزو دستورات خود اصالح نفس و تطهیر آنرا هم
مندرج نماید  ،تا گرونده به دعوت و آن كسى كه دین او را در دامن خود مىپروراند مستعد
براى پذیرفتن و تلبس به خیر و سعادت شود ،و مثل كسى نباشد كه با این دست گرفته و با
دست دیگر پرتاب كند از این رو مساله تهذیب نفس جزو برنامه دین شده و از البالى احكام
دین گاهى هم اسمى از این معنا بگوش مىخورد  ،بنا بر این اگر چه همانطور كه گفتیم دین
هم عرفان را به یك نحو استلزام  ،مستلزم مىباشد لیكن نمىتوان گفت دین همان معرفت
النفس است  ،بلكه دین امرى است و معرفت النفس امر دیگرى است غیر آن و با مثال ،
این بیان روشن مىشود كه طریقههاى مختلف ریاضت و مجاهدهاى كه بمنظور رسیدن به
انواع مقاصد خارق العاده سلوك مىشود نیز غیر معرفة النفساند  ،اگر چه بعضى به
بعضى به یك نحوى ارتباط داشته باشند .
آرى براى ماست كه به یك امر حكم كرده و بگوییم كه عرفان نفس اگر چه سلوكش
به هر طریقى كه فرض كنیم باشد  ،امرى است كه از دین گرفته شده است  ،چنان كه بحث
فراوان و بیطرفانه هم این معنا را بدست مىدهد كه ادیان با همه اختالف و تشتتى كه دارند
همه انشعاباتى هستند كه از یك دین ریشهدارى كه از فطرت انسانیت ریشه گرفته یعنى از
دین توحید منشعب شدهاند  ،زیرا ما اگر به فطرت ساده خود رجوع كنیم یعنى تعصباتى را
كه به وراثت از اسالف یا به سرایت از اقران بر انسان عارض مىشود كنار بگذاریم بدون
هیچ تردیدى خواهیم دید كه این عالم با این وحدتى كه در عین كثرت دارد و با این ارتباطى
كه اجزایش در عین تفرقه و تشتت با هم دارند همه به یك سببى كه مافوق همه اسباب است
منتهى مىشود و آن سبب همان حق تبارك و تعالى است كه خضوع در برابرش واجب و
ترتیب روش زندگى بر حسب تدبیر و تربیتش الزم است  ،این حكم فطرت  ،همان دین مبنى
بر توحید است .
و ما اگر در جمیع ادیان و ملل دقت عمیقى بكنیم خواهیم دید كه همگى آنها حتى
مسلك بت پرستى و مجوسیت هر كدام بنحوى از انحا مشتمل بر این روح زنده هستند و
هیچكدام از این معنا خالى نیستند و در این باره اختالفى در آنها نیست  ،تنها اختالف در
تطبیق سنن دینى با این اصل است  ،در این تطبیق است كه بعضى از راه اصلى و غرض
ابتدایى منحرف شده  ،و بعضى بدرك واقع موفق شدهاند  ،مثال بعضى گفتهاند  :خداى تعالى
از رگ گردن ما به ما نزدیكتر است و همواره با ما است هر جا كه باشیم و جز او براى
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ما ولى و شفیعى نیست و چون چنین است واجب است بر ما كه تنها او را عبادت كنیم و
دیگرى را در عبادت انباز او نگیریم .
بعضى دیگر گفتهاند  :پستى انسان خاكى و فرومایگى او اجازه نمىدهد خود را
خالصى داده و به آن جناب بپیوندد  ،خاك كجا خداى پاك كجا ؟ لذا بر ما خاكیان واجب
است كه به بعضى از افالكیان كه بندگان مكرم اویند و از جالبیب ماده متجردند و از لوث
طبیعت  ،پاك و پاككنندهاند یعنى روحانیات كواكب و یا رب النوعها و یا انسانهاى مقرب ،
تقرب جسته و آنان را واسطه قرار دهیم:
« و ما نعبدهم اال لیقربونا الى هللا زلفى  -و نمىپرستیم این بتها را مگر براى اینكه
ما را قدمى به خدا نزدیك كنند!» (/3زمر)
و چون این مقربین از حواس ما غایب و مقامشان از ما باالتر است از این رو بر ما
واجب است مجسمهاى بصورت اصنام براى آنها ساخته و به این وسیله كار عبادت و تقرب
خود را به آنها تمام كنیم .
این دو مثالى كه ذكر شد یكى طرز تفكر در باره پروردگار بود در یك دین صحیح
و یكى طرز تفكر و نحوه تطبیق سنت دینى است بر غریزه توحید در یك دین باطل و بر
همین قیاس است جمیع ادیان و ملل  ،به این معنا كه اگر در متون ادیان با اغماض از
حواشى آن  ،یا به عبارتى اگر در مغز آنها و با اغماض از پوستشان دقت كنیم  ،نخواهیم
توانست جز همان فطرت توحید و غریزهاى كه بشر را بسوى توحید خداى( عز اسمه) سوق
و توجه مىدهد چیز دیگرى پیدا كنیم .
و نا گفته پیداست كه گر چه سننى كه در بین طوایف بشرى دایر است بسیار مختلف
و به هر انشعابى كه بتوان تصور كرد منشعب است  ،لیكن اگر به سابقه و عهد قهقراى آنها
مراجعه كنیم خواهیم دید كه همگى آنها میل به توحد را دارند مانند اینكه ریشه همه آنها یكى
بوده است و همگى به فطرت ساده انسانى كه همان توحید است منتهى مىشوند و از آنجا
آب مىخورند .
بنا بر این مىتوان گفت دین توحید پدر ادیان و ادیان حق و باطل فرزندان خلف و
ناخلف این پدرند و این دین فطرى داستان اعتبار دادنش به امر نفس از این قرار است كه
مىخواهد به این وسیله سعادت انسانى را كه به آن دعوت مىكند یعنى معرفت پروردگار را
كه در نظرش مطلوب نهایى است بوجود آورد .
بعبارت دیگر نظر دین به مساله عرفان نفس نظر استقاللى نیست  ،بلكه نظر آلى و
طریقى است  ،زیرا معلوم است كه ذائقه دین راضى نیست به اینكه مردم به امرى سرگرم
باشند كه هیچ مربوط به معرفت پروردگار و عبادت او نباشد  ،دین كه لحن گفتارش این
است كه «:ان الدین عند هللا االسالم  -در نظر خدا دین عبارتست از تسلیم!»(/19ال عمران)
و یا این كه مىفرماید «:ال یرضى لعباده الكفر  -خدا كفر را براى بندگان خود
نمىپسندد!»(/7زمر) چطور ممكن است راضى شود مردم عبادت و معرفت خدا را كنار
گذاشته و تنها و تنها به عرفان نفس بپردازند ؟! پس معلوم مىشود عرفان هم انگیزه اصلیش
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همان دین فطرى بوده و گرنه خودش بخودى خود چیزى نیست كه از فطرت سرچشمه
گرفته باشد و فطرت انسانى انسانها را به آن دعوت كرده باشد  ،تا اینكه گفته شود شاخ و
برگهایش هم به اصل واحدى كه همان دین فطرى باشد منتهى مىشود.
ممكن هم هست این معنا را به وجه دیگرى به ذهن خواننده نزدیك سازیم و آن اینكه
انسانیت به حكم فطرت و جبر طبیعت محكوم شده است كه بمنظور سعادت خود  ،زندگى
خود را اجتماعى نموده و مدنیت را اختیار كند .
تاریخ و مباحث علمى اجتماعى هم این معنا را ثابت كرده كه رجال و یا اقوامى ،
مردم را به قومیت و مدنیت دعوت نموده و سننى اجتماعى از قبیل سنن قبایلى و سلطنتى و
دموكراتى و امثال آن وضع نموده و آنرا در بین مردم اجرا كردهاند و تاكنون نه بدلیل نقلى
و نه بدلیل علمى ثابت نشده كه در تمامى طول تاریخ بشریت اشخاصى  -غیر اهل دین  -پیدا
شده باشند كه به حكم فطرت و جبر طبیعت مردم را همانطور كه به مدنیت سوق دادند
بسوى عرفان نفس و تهذیب اخالق دعوت كرده باشند  ،البته ممكن است بعضى از اصحاب
عرفان  ،اهل دین نباشند  ،مانند ساحران و اصحاب ارواح و امثال آنها و از غیر راه دین
به یاد این نوع عرفان افتاده باشند  ،لیكن گفتار ما این است كه اگر بیاد این مطلب افتادهاند
از این جهت نبوده كه فطرت انسانى آنها در خود احساس حاجت به عرفان مىكرده و حس
احتیاج فطرى آنها را به عرفان نفس واداشته  ،زیرا مىبینیم كه فطرت چنین تقاضایى ندارد
 ،بلكه از این راه بوده كه بطور اتفاق بعضى از آثار غریبه نفس را دیده و به طمع افتادهاند
كه از این قدرت شگرف كه در نفس است سر در آورده و بتوانند با كارهاى عجیب و غریب
تصرفات فوق العادهاى در عالم نموده و مردم را از این راه فریب دهند این طمع و شوق ،
آنها را واداشت كه دنبال این كار را گرفته و همچنین ادامه دهند تا كوره راهى به مقصود
خود یافته و بتدریج آن را به راه هموارى تبدیل نمایند .
 -7از بسیارى از صلحاى دین دار ما حكایت شده كه در خالل مجاهدات دینى خود
به كرامات خارق العاده و حوادث عجیب و غریبى دست یافتهاند كه حتى در بین اماثل و
اقران خود انگشتنما شدهاند  ،نظیر تجسم بعضى از امور در برابر چشمهایشان و مشاهده
اشخاص و وقایعى كه حواس سایر مردم از احساس آن عاجز است و استجابت دعا و شفاى
مریضانى كه امید بهبودى در آنها نیست و همچنین نجات از مهالك و مخاطر بوسیله غیر
طرق عادى و گاهى هم نظایر اینها براى غیر اهل صالح هم اتفاق مىافتد و لیكن این
وقتى است كه شخص داراى نیت صادق و نفسى منقطع از دنیا باشد كه چنین اشخاص هم
چیزهاى نادیدنى را مىبینند  ،در حالى كه خود از سبب قریب آن غافلند و آن امور را بدون
توسط واسطهاى به خود پروردگار نسبت مىدهند  ،البته این نیز اگر چه به یك معنا صحیح
است لیكن اسباب بتوسط را هم نمىتوان نادیده گرفت .
و چه بسا یك نفر استاد احضار ارواح روح مردى را در آینه و یا آب و امثال آن و
بطورى كه معمول است بوسیله تصرف در نفس یك كودك احضار كرده و مىپندارد كه
كودك با همین چشم سر  ،شخص احضار شده را مىبیند و خیال مىكند سایر حضار كه
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نمىبینند بین آنها و آن روح احضار شده حجابى است كه اگر كنار رود آنها نیز مانند آن
كودك او را خواهند دید .
و چه بسا بدست آورده باشند كه بعضى از ارواح احضار شده در خبرهایى كه داده
دروغ گفته است  ،و این خود باعث تعجب شده است  ،چون عالم ارواح عالم طهارت و صفا
است و دروغ و افترا و خالف واقع در آنجا تصور ندارد .
و چه بسا روح انسان زندهاى را احضار كرده و از او اسرار و نهانهایش را
استنطاق نمودهاند  ،در حالى كه خود صاحب روح بیدار و مشغول انجام كارها و حوائج
یومیه خود بوده است و اصال از داستان اینكه روحش مورد استنطاق قرار گرفته و دارد
اسرارش را كه از افشاى آن بسیار تحفظ داشت فاش مىكند بىخبر بوده .
و نیز چه بسا انسانى را بوسیله خواب مغناطیسى خواب كرده در همان حال عملى
را كه خود مىخواهند تلقینش مىكنند و این قدر تكرار مىكنند تا از روى طیب خاطر قبول
كند  ،آنگاه بیدارش مى كنند  ،مرد بدنبال كار خود رفته و همان عمل را كه در خواب تلقینش
كرده بودند با همه شرایطى كه آنها خواسته بودند انجام مىدهد  ،در حالى كه از جریان
تلقین و قبوالندنش در خواب مغناطیسى غافل است .
بعضى از علماى این فن وقتى ارواح زیادى را دیدند كه صورت روحیشان شبیه به
انسان و یا حیوانى است  ،پنداشتند كه البد این صورت در عالم خارج و طبیعت هم  ،كه
عالم تغییر و تحول است وجود دارد  ،مخصوصا عدهاى از آنان كه براى امور غیر مادى
وجودى قائل نبودند بیشتر دچار این پندار شدند  ،حتى بعضى از آنان در صدد بر آمدند
دستگاهى اختراع كنند كه بوسیله آن ارواح را شكار نموده و به دام بیندازند  ،البته همه این
فكرها بدنبال فرضیهاى بود كه در باره نفس فرض كرده بودند و آن این بود كه نفس خودش
مبدئى است مادى براى بدن یا از خواص مبدأ مادى دیگرى است كه كارش از روى شعور
و اراده است .
اینجاست كه باید به این آقایان گفت قبل از اینكه نفوس را بدام بیندازید بلكه قبل از
این كه خود را براى اختراع دستگاه شكار نفس به زحمت بیندازید بهتر این بود كه فكرى در
باره اصل زندگى و حقیقت حیات و شعور مىكردید و لیكن اینان تاكنون نتوانستهاند این
مشكل ال ینحل را كه جان و زندگى و شعور چیست حل نمایند  ،آنوقت به اینگونه شاخ و
برگهاى قضیه پرداختهاند .
نظیر این فرضیه ،فرضیه كسى است كه گفته است :روح جسم لطیفى است به شكل
بدن عنصرى صاحبش كه در تمامى هیات و قیافههاى آن شبیه به آن است.
منشا این فكر این بوده كه دیده است آدمى خود را در خواب مىبیند و مىبیند كه
صورت رؤیائیش شبیه صورت خارجیش است بلكه چه بسا صاحبان ریاضت كه صورت
نفسانى خود را در بیدارى و در خارج بدن و در برابر خود مجسم دیده و دیدهاند كه صورت
روحیشان شباهت تمامى به صورت جسمى شان دارد  ،از این رو گفتهاند روح جسم لطیفى
است كه در بدن عنصرى انسان مادامى كه زنده است حلول نموده  ،وقتى از بدن مفارقت
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كند بدن مىمیرد و نفهمیدهاند كه این صورت  ،صورتى است ذهنى و قائم به شعور انسان ،
نظیر صورتى كه شخص از بدن خود تصور و درك مىكند و نظیر صور سایر موجودات
خارجى كه از بدنش جدا است و چه بسا همین صورت جداى از بدن براى بعضى از ارباب
ریاضت  ،بیش از یكى و یا به هیات غیر هیات خود جلوه كند و چه بسا نفس خود را به
عین آن صورتى كه نفس یك فرد دیگرى دارد ببیند  ،اگر این آقایان توانستند در این چند
مورد نقض نگویند این صور  ،صور روح مرتاض است مىتوانند در باره صورت واحدى
كه مرتاض در خواب و یا در بیدارى شبیه به صورت خود مىبیند بگویند صورت روح
اوست .
حقیقت امر این است كه اینان اطالعاتى از معارف مربوط به نفس بدست آوردهاند
و در این راه موفقیتهائى كسب كردهاند  ،لیكن چون حقیقت نفس را آنطور كه هست
نشناخته اند از این رو در باره همان اطالعات صحیح هم دچار اشتباه و گمراهى شدهاند ،
حق مطلب بنا بر آنچه برهان و تجربه  ،ما را به آن هدایت مىكند این است كه حقیقت نفس
كه همان قوه داراى تعقل است و از آن به كلمه من تعبیر مىشود همانطور كه سابقا هم
اشاره شد امرى است كه در جوهره ذاتش مغایر با امور مادى است و بر خالف تصور
عامیانه انواع و اقسام شعور و ادراكاتش یعنى حس و خیالش و تعقلش همه از این جهت كه
مدركاتى است در عالم خود و در ظرف وجودى خود داراى تقرر و ثبوت و واقعیت است ،
بخالف آنچه كه ادراكات بدن و احساسات عضوى نامیده مىشود كه در حقیقت ادراك و
احساس نیست بلكه خاصیتى است طبیعى از قبیل فعل و انفعالهاى مادى یعنى چشم و گوش
و سایر حواس بدنى هیچیك درك و شعور ندارند  ،چشم نمىبیند و گوش نمىشنود بلكه
وسیله دیدن و شنیدن را براى نفس آماده مىسازد  ،بنا بر این امورى كه تنها براى صلحا و
مرتاضین مشهود مىشود از حیطه نفوس آنها خارج نیست .
بحث در این است كه اینگونه معلومات و این معارف چطور در نفس قرار گرفته ؟
و محلش در نفس كجا است ؟ و اینكه نفس به تمامى حوادثى كه مربوط به اوست و یا
كمترین ارتباط را به او دارد سمت علیت را حائز است  ،پس تمامى این امور غریبه كه اهل
ریاضات و مجاهدات مسلط بر آنها هستند همه معلول اراده و مشیت آنان است و اراده هم
معل ول شعور است  ،پس شعور انسانى در جمیع حوادثى كه مربوط به اوست و امورى كه
انسان به آن تماس دارد دخیل و مؤثر است .
 -8بنا بر این جا دارد كسانى را كه به عرفان نفس اشتغال دارند فى الجمله به دو
طائفه تقسیم كنیم:
اول  -آنهایى كه اشتغالشان از این باب است كه مىخواهند آثار غریبه نفس را كه
از حیطه اسباب و مسببات مادى خارج است احراز نموده و به این وسیله راهى براى
معیشت و یا اعمال سایر اغراض خود پیدا كنند  ،مانند اساتید طلسمات و تسخیر روحانیات
كواكب و موكلین بر امور و تسخیر جن و ارواح انسانى و همچنین مانند آنان كه با دعا و
افسون سر و كار دارند .
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دوم  -آنهایى كه كار با خود نفس دارند و مىخواهند بوسیله دل كندن از امور مادى
و امور خارج از نفس و نیز بوسیله دل بستن به نفس سر از حقیقت آن در آورند و در آن
غور كنند  ،مانند طبقات و مسلكهاى مختلف تصوف و تصوف هم از مطالبى نیست كه
مسلمین آنرا از پیش خود اختراع كرده باشند و یا اصوال مربوط به اسالم باشد  ،زیرا
مىبینیم كه همین مسلك در بین امم قبل از اسالم مانند نصارا و دیگران هم یافت مىشده ،
حتى در بین بتپرستان و بودائیان كسانى دیده مىشوند كه داراى این طریقهاند  ،حتى
بتپرستان و بودائیان معاصر .
پس معلوم مىشود این طریقه  ،طریقهاى بوده كه در نیاكان نیز استمرار داشته
است  ،البته نه به این معنا كه از نیاكان اخذ و تقلید كرده باشند  ،نظیر وراثتى كه در انتقال
انواع مدنیت ها از قومى به قومى و از نسلى به نسلى هست  ،چنان كه بعضى از علماى ملل
و نحل چنین خیال كردهاند  ،بلكه به این معنا كه اصوال همانطورى كه سابقا هم گفته شد دین
فطرى  ،انسان را به زهد دعوت مىكند  ،زهد هم به عرفان نفس  ،راه مىنماید  ،پس مستقر
شدن یك دین در بین یك امت و جاى گرفتن آن در دلها  ،خود بخود مردم را آماده و مهیا
براى این مى سازد كه طریقه عرفان نفس را اختیار و اصوال فكر این كار را در بین آنها
بوجود مىآورد و باعث مىشود بعضى از افرادى كه واجد جمیع عوامل و شرایط مقتضى
هستند این طریقه را اخذ نمایند .
پس پیدا شدن این طریقه در بین یك امت به وراثت نیست بلكه استقرار و مكث روح
دینى در یك مدت معتنابه در بین یك امت باعث این است كه این طریقه صحیح یا باطل در
بین ایشان بوجود آید اگر چه هیچگونه ارتباطى با سایر امم نداشته باشند  ،كه از آنان به
ارث ببرند  ،پس نباید گفت بوجود آمدن این طریقه از راه وراثت و سرایت از قومى به قوم
دیگرى انتشار یافته است .
 -9پس جا دارد دسته دوم از آن دو دستهاى را كه در پى عرفان نفساند یعنى اهل
عرفان حقیقى را نیز به دو طایفه تقسیم كنیم  :طایفهاى از اینها این طریقه را تنها براى این
جهت سلوك مىكنند كه به این طریقه عالقمند هستند  ،البته از مختصرى از معارف نفس هم
بهرهاى دارند  ،لیكن این معرفت براى آنان هیچوقت بطور كامل و تمام دست نمىدهد ،
زیرا اینان از آنجایى كه غیر از خود نفس  ،غرض دیگرى از این معرفت ندارند  ،از همین
جهت از آفریدگار نفس یعنى خداى تعالى كه سبب حقیقى نفس است و زمام نفس در وجود و
آثار وجودش بدست اوست  ،غافلند  ،از این رو آنطور كه باید نتوانستند به معرفت النفس
نایل شوند  ،آرى چگونه ممكن است كسى بتواند به چیزى معرفت تام و كامل پیدا كند در
حالى كه از علل هستى او و مخصوصا علت العلل غافل باشد ؟ و آیا چنین كسى با كسى كه
ادعاى معرفت یك تخت و یا میز و صندلى را مىكند با اینكه براى آن نجار و تیشه و اره ،
كه علت فاعلى و غرض و فایده كه علت غائى است و علل دیگرى كه سبب وجود تختند
قائل نیست چه فرقى دارد ؟ و آیا سزاوار نیست این قسم معرفت را از نظر اینكه باز با علوم
و آثار غریبه نفس توأم است كهانت بنامیم ؟ از این دسته طایفه دیگرى هست كه طریقه
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معرفت النفس را از این نظر دنبال مىكنند كه این معرفت خود وسیله معرفت به
پروردگارشان است  ،این طریقه معرفت النفس همان معرفت النفسى است كه دین هم مردم
را به آن دعوت نموده و آنرا تا اندازهاى مىپسندد و این طریقه همین است كه انسان به
معرفت نفس خود از این نظر بپردازد كه نفس را آیتى از آیات پروردگار خود بلكه
نزدیكترین آیههاى پروردگارش به خود مىداند  ،خالصه نفس را وسیله و راهى بداند كه
بسوى پروردگار سبحان منتهى مىشود:
« و ان الى ربك الرجعى  -و بدرستى بسوى پروردگار تو است بازگشت!»
(/8علق)
این طایفه نیز در بین امم و ادیان چند دسته و داراى چند مذهب مختلفند و ما خیلى
از مذاهب آنها و طریقههایى كه سلوك مىكنند اطالعى نداریم و اما مسلمین  ،آنها نیز
طرقشان بسیار زیاد است و چه بسا شماره طریقههایشان نسبت به اختالفاتى كه تنها در
اصول و اساس مسلك دارند به بیست و پنج سلسله بالغ شود ،كه از هر سلسله از آن  ،چند
سلسله دیگر نسبت به مطالب فرعى منشعب مىگردد و تمامى این سالسل اال یك سلسله
همگى سند طریقه خود را به على بن ابى طالب علیهالسالم منتهى مىكنند  ،در این بین
یكدسته از رجال صوفیه دیده مىشوند كه خود را به هیچیك از این سالسل نسبت نمىدهند ،
این سلسله را اویسى منسوب به اویس قرن  ،مىنامند  ،دسته دیگرى نیز در بین صوفیان
هستند كه نه خود را به اسمى مسمى كردهاند و نه شعار مخصوصى براى خود انتخاب
نمودهاند و این سالسل صوفیه كتابها و رسالههاى زیادى نوشته و در آن سالسل و
طریقههاى خود و همچنین نوامیس مذهبى و آدابى كه خودشان دارند و آدابى را كه رجال
طریقهشان داشتهاند تشریح كرده و نیز مكاشفاتى كه براى رجالشان نقل شده و ادلهاى كه به
آن استدالل بر حقانیت طریقه خود كردهاند و مقاصدى كه طریقه خود را بر آن اساس بنا
كردهاند همه را شرح دادهاند  ،اگر كسى بخواهد به آن مطالب اطالع پیدا كند باید به همان
كتابها مراجعه نماید  ،زیرا بحث از تفصیل این طریقهها و مسلكها و صحیح آنرا تصحیح
كردن و فاسدش را نقد كردن مقام دیگرى غیر از این كتاب الزم دارد و ما در جلد پنجم
عربى این كتاب بحثى گذراندیم كه مطالعه آن در روشن شدن این بحث بى اثر نیست .
این بود خالصه بحثى كه مىخواستیم در اینجا در اطراف معناى معرفت النفس بیان
كنیم .
در پایان  ،این نكته را نیز خاطر نشان مىسازیم كه مساله عرفان نفس  ،مساله
فكرى و نظرى نیست  ،بلكه مقصدى است عملى كه جز از راه عمل نمىتوان معرفت تام و
كامل در باره آن بدست آورد و اما علم النفسى كه فالسفه قدیم  ،كتابها در پیرامون آن تدوین
كرده اند  ،آن علم  ،علمى نیست كه چیزى از این غرض را كه اشاره شد تامین كند و
همچنین علم نفس تربیتى كه متاخرین در همین تازگىها كتابهائى در باره آن نوشتهاند  ،نیز
در حقیقت شعبهایست از فن اخالق به سبك قدیم و در ایفاى غرض مذكور اثرى ندارد .و
المیزان ج  6 :ص 263 :
خدا راهنما است!
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فصل دوم

راه توبه و بازگشت
مقدمه تفسیری در:
راه و رسم توبه و بازگشت
ب فَأُولَئك یَتُوب
َّللاِ ِللَّ ِذینَ یَ ْع َملُونَ السو َء ب َج َهلَ ٍة ث ُ َّم یَتُوبُونَ ِمن قَ ِری ٍ
« إِنَّ َما الت َّ ْوبَةُ عَلى َّ
ع ِلیما ً َحكیماً!»
َّللاُ َ
َّللاُ َ
یه ْم َو كانَ َّ
َّ
عل َ ِ
« اما خداى تعالى پذیرش توبه كسانى را به عهده گرفته كه از در نادانى اعمالى
زشت انجام داده ،سپس بدون فاصله زیاد توبه كنند و به سوى خدا برگردند،
اینهایند كه خدا هم سویشان بر مىگردد و خدا دانایى فرزانه است!» (/17نساء)
ت الت َّ ْوبَةُ ِللَّ ِذینَ یَ ْع َملُونَ
ضر أ َ َح َد ُه ُم ا ْل َم ْوت قَا َل ِإنى ت ُ ْبت
السیئ َا ِ
« َو لَ ْیس ِ
ت َحتى ِإذَا َح َ
ِ
عذَابا ً أ َ ِلیما ً !»
ار أُولَئك أ َ ْعت َ ْدنَا لَ ُه ْم َ
ا ْل َ
ئ ََنَ َو ال الَّ ِذینَ یَ ُموت ُونَ َو ُه ْم كفَّ ٌ
« و اما آنهائى كه همچنان به كار زشت خود ادامه مىدهند تا مرگشان فرا رسد،
آن وقت مى گویند :االن توبه كردم! براى چنین مردمى بازگشتن نیست و نیز براى
كسانى كه در حال كفر مىمیرند ،كه ما براى آنان عذابى دردناك آماده كردهایم!»
( /18نساء)
مضمون این دو آیه مشتمل است بر یكى از حقایق عالیه اسالم و از تعالیم مترقى
قرآنى و آن عبارت است از حقیقت توبه و آثار و احكامش .
كلمه « توبه» به معناى برگشتن است و در قرآن كریم هم در مورد خداى تعالى آمده
و هم در مورد بندگان او همچنان كه در آیه مورد بحث هر دو نوع توبه آمده است توبه خدا
به معناى برگشتن خداى تعالى به رحمتش به بنده و توفیق توبه به بندگان دادن و توبه بنده
عبارت است از ندامت از گناه و منصرف شدن از اعراض و روگردانى از عبادت!
توبه بنده به طورى كه از قرآن كریم فهمیده مىشود محفوف است به دو توبه خدا !
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توضیح اینكه :توبه عبد حسنه است و حسنه نیازمند به نیرو است و نیروى انجام
حسنه از خدا است ،او است كه توفیق مىدهد ،یعنى اسباب فراهم مىسازد تا بنده موفق و
متمكن از توبه بشود و بتواند از فرورفتگى در لجنزار گناه و دورى از خدا بیرون آید و
بسوى پروردگارش برگردد ،آنگاه وقتى این موفقیت را یافت و به سوى خدا برگشت نیازمند
به این است كه خداى تعالى با یك رجوع دیگرش به رحمت و لطف و عفو و مغفرتش دل او
را از لوث آن گناه پاك كند!
و این دو بازگشت از خداى سبحان دو توبه است  ،كه توبه عبد در بین آن دو قرار
مى گیرد  ،اینك به دو آیه زیر كه اولى توبه اول خدا و آیه دوم توبه دوم خدا را خاطر نشان
مىسازد  ،توجه بفرمائید:
« ثم تاب علیهم لیتوبوا  -سپس به سوى ایشان بازگشت تا ایشان بسویش باز
گردند!» (/118توبه)
« فاولئك اتوب علیهم  -این توبهكارانند كه من بسویشان بر مىگردم!»
(/160بقره)
چون مؤثر واقع شدن توبه به خاطر وعدهاى است كه خداى تعالى به بندگانش داده
و بر حسب آن وعده بر ضرر خود و به نفع بندگانش وفاى به آن وعده را بر خود واجب
ساخته  -توجه بفرمائید كه جمله بر ضرر خود صرفا به منظور معنا كردن كلمه( على)
است نه اینكه براستى خدا از آمرزش گنهكاران توبه كار متضرر مىشود  -در نتیجه بر
خود واجب كرده كه توبه بندگانش را قبول كند  ،اما نه بطورى كه غیر او چیزى را بر او
تكلیف و واجب كرده باشد  ،حال چه اینكه این غیر را عبارت بدانیم از عقل  ،بر خدا واجب
مىداند كه توبه توبهكاران را بپذیرد  -و یا نفس االمر بدانیم و یا واقع و یا حق و یا چیز
دیگر  ،چون ساحت خداى عز و جل منزه و مقدستر از این است كه محكوم حكم كسى  ،یا
چیزى واقع شود  ،بلكه به این معنا است كه خداى تعالى به بندگان خود وعده داده كه توبه
توبهكارانرا بپذیرد و او خلف وعده نمىكند  ،پس معناى عهده دارى قبول توبه توبهكاران و
یا بگو وجوب این عمل بر خدا این است و نیز همین معنا در هر واجب دیگرى كه مىگوییم
بر خدا واجب است منظور است .
و از ظاهر آیه شریفه بر مىآید كه:
اوال در مقام بیان مساله توبه كردن خدا است و اینكه هر جا توبه به خدا نسبت داده
شود معنایش برگشت خدا به رحمت خود به سوى بنده است  ،نه اینكه منظور از توبه خدا
هم توبه بنده باشد  ،گو اینكه الزمه توبه خدا  ،توبه بنده نیز هست  ،چون وقتى شرایط توبه
خداى سبحان تمام باشد  ،الزمه الینفك آن این است كه شرایط توبه عبد نیز تمام شود و این
معنا( یعنى  ،اینكه آیه شریفه در مقام بیان توبه خداى سبحان است) نیازى به توضیح بیشتر
ندارد .
و ثانیا بر مى آید كه آیه شریفه در مقام بیان توبه بطور عموم است  ،چه اینكه بنده
خدا با ایمان آوردنش از كفر و شرك توبه كند و چه بعد از ایمان آوردنش به وسیله اطاعت
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از معصیت توبه كند  ،چون قرآن كریم هر دو قسم برگشتن را توبه خوانده در برگشتن به
معناى اول مىفرماید:
« الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون
للذین آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا
سبیلك!»(/7غافر)
و در مورد برگشتن خداى به معناى دوم مىفرماید:
« ثم تاب علیهم!»(/118توبه)
و این آیه شریفه در باره آن سه نفر مسلمان نازل شد  ،كه از شركت در امر جهاد
تخلف كرده بودند .
دلیل دیگر بر اینكه مراد از توبه در قرآن كریم توبه به معناى أعم است أعم از اینكه
برگشت از شرك و كفر باشد  ،یا برگشت از معصیت  ،تعمیمى است كه در آیه بعدى به
چشم مىخورد  ،چون در آن آیه كه مىفرماید « :و لیست التوبة  »! ...هم متعرض حال
كفار شده و هم حال مؤمنین و بنا بر این مراد از جمله «:یعملون السوء بجهالة  »،معنائى
است عمومى و شامل حال كافر و مؤمن پس كافر هم در كفر ناشى از جهلش مانند مؤمن
فاسق مصداق كسى است كه به جهالتش عمل سوء مي كند  ،یا از این بابت كه منظور از
عمل اعم از عمل قلب و عمل بدنى است و كفر هم عمل قلب است و یا از این بابت كه كفر
باعث اعمال سوء بدنى مىشود  ،پس مراد از جمله« للذین یعملون السوء )،هم كافر است و
هم فاسق  ،البته در صورتى كه كفر و فسقشان از جهالت باشد نه از عناد و طغیان .
و اما كلمه « جهالت» منظور از این جهل همان معناى لغوى كلمه است و جهل در
لغت مقابل علم است  ،چیزى كه هست از آنجائى كه مردم احساس مىكنند كه هر عملى كه
از آنان صادر مىشود از روى علم و ارادهشان صادر مىشود و چون اراده  ،همواره ناشى
از نوعى حب و شوق است  ،چه اینكه فعل بحسب نظر عقال فعلى باشد كه باید در مجتمع
صادر شود و یا فعلى باشد كه از نظر اجتماع نبایستى صادر شود و آنهائى كه در مجتمع
عقل ممیز دارند اقدام به عمل زشت نمىكنند و عملى كه نزد عقال سزاوار نیست انجام
نمىدهند  ،از این رو این درك و اعتقاد برایشان حاصل مىشود كه هر كس با انگیزه هواى
نفس و دعوت شهوت با غضب مرتكب این گناهان و اعمال زشت بشود  ،در حقیقت واقعیت
و حقیقت امر بر او پوشیده مانده و كوران برخاسته در دلش چشم عقلش را كه ممیز بین
خوبىها و بدىها است پوشانده و یا به عبارت كوتاهتر بگو دچار جهلش ساخته و به همین
جهت مردم در عرف و اصطالح خود چنین كسى را جاهل مىنامند  ،هر چند كه با نظر
دقیق و علمى خود این درك نوعى علم است  ،لیكن از آنجائى كه علم گنهكار به زشتى گناه
و علت زشتى و مذموم بودن گناه  ،خاصیت و اثر علم را ندارد  ،چون او را از وقوع در
قبح و شناعت باز نداشت  ،لذا بودن این علم را با نبودش یكسان شمردهاند .
پس گنه كار در عرف و اصطالح مردم جاهل است  ،آرى مردم حتى یك انسان
جوان و كم تجربه را  -هر قدر هم با سواد باشد  -به خاطر غلبه هوى و هوس جوانى در او
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و ظهور عواطف و احساسات دور و درازش جاهل مىخوانند  ،باز به همین جهت است كه
مردم را مىبینى كه مرتكب كارهاى زشت را اگر از عمل خود شرمسار و از پیروى هوا و
هوس و عواطف نابجاى خود خجل نباشد جاهل نمىنامند  ،بلكه او را معاند و مرتكب عمدى
نامیده و یا عنوانى نظیر اینها به او مىدهند.
پس با این بیان روشن شد كه جهالت در اعمال زشت تنها در صورتى است كه
مرتكب آن دستخوش كوران هوا و شهوت و غضب شده باشد و اما در صورتى كه به
انگیزه عناد با حق مرتكب شده باشد  ،او را جاهل نمىدانند .
از نشانىهاى این جهل این است كه وقتى كورانهاى نامبرده در دل صاحبش
فروكش كند و آتش شهوت یا غضب كه او را وادار به ارتكاب گناه كرده بود خاموش گردد
و یا مانعى پیدا شود و نگذارد آن عمل زشت را انجام دهد و یا در اثر فاصله زمانى زیاد از
ارتكاب آن سرد شود و یا گذشت دوران جوانى و ضعیف شدن قواى بدنى و مزاجش او را
متوجه اعمال زشتى كه قبال كرده بسازد  ،جهالتش زائل گشته عالم مىشود و نتیجه عالم
شدنش این است كه  ،از آنچه كرده و یا مىخواسته بكند پشیمان مىشود .
بخالف فعلى كه از روى عناد و عمد و امثال آن صادر شود  ،كه چون علت صادر
شدنش طغیان هیچیك از قوا و عواطف و میلهاى نفسانى نیست  ،بلكه امرى است كه مردم
آن را در عرف و اصطالح خود ناشى از بد ذاتى و خبث طینت و پستى فطرت مىدانند كه
معلوم است كه از بین رفتن طغیان قوا و هوا و هوسها از بین نمىرود  ،نه سریع و نه كند ،
بلكه مادام كه صاحبش زنده است این حالت زشت نیز زنده است و هیچگاه صاحبش
دستخوش ندامت فورى نمىشود  ،مگر آنكه خدا بخواهد او را هدایت كند .
بله گاهى مى شود كه معاند و لجوج دست از لجاجت و عناد و غلبه خواهى بر حق
برداشته  ،در برابر حق خاضع مىگردد و به ذلت عبودیت تن در مىدهد  ،در این هنگام
كه مردم كشف مىكنند كه عناد او ناشى از جهالت بوده  ،نه پستى فطرت و خبث ذات  ،و
در حقیقت هر معصیتى كه از آدم سر بزند جهالتى است از انسان و بنا بر این دیگر براى
عنوان كلى معاند مصداقى باقى نمىماند  ،مگر یكى  ،آن هم كسى است كه تا آخر عمر با
داشتن سالمتى و عافیت از عمل زشت خود دست بر ندارد .
و از اینجا روشن مىشود كه چرا در آیه مورد بحث نزدیك بودن توبه را قید كرد و
فرمود «:ثم یتوبون من قریب!» و معلوم مىشود كه این قید به ما مىفهماند عامل ارتكاب
عمل زشت اگر جهالت باشد تا آخر زندگى انسان دوام نمىیابد و صاحبش را از این كه
روزى به تقوا و عمل صالح بگراید نومید نمىسازد و چون معاند و لجوج بر عمل زشت
خود ادامه نمىدهد  ،بلكه به زودى از آن عمل منصرف مىشود  ،پس مراد از كلمه« قریب
» عهد قریب و یا ساده تر بگویم  ،فاصله نزدیك است و منظور این است كه گنه كار قبل از
پیدا شدن عالمتهاى آخرت و فرا رسیدن مرگ توبه كند .
و گرنه صرف توبه فائدهاى ندارد هر معاند لجوج هر قدر هم عناد و لجاجت داشته
باشد وقتى  -به مرگ خود نزدیك مىشود  -در اثر دیدن وزر و وبال اعمال ننگینش از كرده
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خود پشیمان مىشود و از آنچه كرده بیزارى مىجوید  ،اما این ندامت به حسب حقیقت
ندامت نیست  ،او از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده  ،بلكه حیلهاى است كه نفس شریر
و حیلهگرش براى نجاتش از وبال اعمالش اندیشیده  ،به دلیل اینكه اگر فرضا از آن وبال
مخصوص نجات یابد و مثال مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبودى یافته از لبه پرتگاه مرگ
برگشته  ،زندگى سالم خود را باز یابد  ،دو باره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال
زشتش بر مىگردد  ،همچنان كه قرآن در این باره فرموده:
« و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لكاذبون!» (/28انعام)
دلیل بر اینكه مراد از كلمه« قریب» قبل از پیدا شدن عالمتهاى مرگ است  ،آیه
بعدى است كه مىفرماید «:و لیست التوبة  ...قال انى تبت االن!»
و بنا بر این جمله «:ثم یتوبون من قریب!» كنایه است از اینكه وقتى گناهى از آنان
سرمىزند در توبه كردن امروز و فردا و سهلانگارى نمىكنند ،و فرصت را از دست
نمىدهند .
از آنچه گفتیم روشن شد كه با ذکر قید «جهالت» و قید« ثم یتوبون من قریب» به
حالت احترازی نمىخواهد بفرماید گناه همواره از روى جهالت است و همه گنهكاران بدون
درنگ توبه مىكنند  ،بلكه مىخواهد بفرماید  :گناهكارى دو جور است  ،یكى از روى
جهالت و دیگرى از روى عناد و توبه هم دو جور است  ،یكى بدون درنگ و یكى پس از
دیدن نشانههاى مرگ و آن توبهاى قبول است كه بدون درنگ باشد و آن گناهى توبه
مىپذیرد كه ناشى از جهل باشد.
چون توبه عبارت است از برگشتن بنده به سوى خداى سبحان و برگشتن به
عبودیت او  ،كه در این صورت توبه خداوند به عبد نیز عبارت مىشود  ،از اینكه خدا توبه
بنده را بپذیرد!
« عبودیت » جز در زندگى دنیا كه ظرف اختیار و موطن اطاعت و معصیت
است ،تحقق نمىیابد و با ظهور نشانههاى مرگ  ،دیگر اختیارى براى بنده نمىماند و دو
راهى اطاعت و معصیت ندارد  ،تا راه اطاعت را انتخاب كند  ،همچنان كه خداى تعالى در
باره این موقعیت انسان فرموده:
« یوم یاتى بعض آیات ربك ال ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى
ایمانها خیرا !» (/158انعام) و نیز فرموده:
« فلم یك ینفعهم ایمانهم لما راوا باسنا سنت هللا التى قد خلت فى عباده و خسر هنالك
الكافرون!»(/85غافر) و آیاتى دیگر از این قبیل هست .
و سخن كوتاه اینكه برگشت معناى آیه به این است كه خداى سبحان تنها وقتى توبه
گنه كار را مىپذیرد كه گنهكاریش ناشى از استكبار بر خدا و باعث دروغین شدن توبه و
فقدان تذلل عبودى نبوده باشد و در امر توبه آنقدر امروز و فردا نكند كه فرصت از دست
برود.
ممكن است قید« جهالت» قید توضیحى باشد و معناى آن این باشد  ،توبه و رجوع
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خدا به بندهاش خاص گناهكاران است  ،كه البته هیچ گناهى جز از جهل ناشى نمىشود ،
چون گناه  ،خود را به خطر انداختن و با عذابى الیم بازى كردن است  ،كه جز از جاهل سر
نمىزند و یا معنایش این باشد كه گناه جز از جهل ناشى نمىشود  ،جهل به كنه و حقیقت
معصیت و جهل به كنه آثارى كه بر آن مترتب مىشود و الزمه توضیحى بودن این قید آن
است كه جمله  « :ثم یتوبون من قریب» اشاره باشد به ما قبل مرگ  ،نه كنایه از
سهلانگارى در أمر توبه  ،چون كسى كه از در استكبار گناه مىكند و در برابر سلطان
پروردگارش خاضع نمىشود  ،با جمله  «:ثم یتوبون من قریب» استثنا مىشود نه با كلمه «
بجهالة» و بنا بر این نمىتوان جمله  «:ثم یتوبون  »،...را كنایه گرفت از سهلانگارى در
امر توبه( دقت بفرمائید!)
و لیكن بعید نیست وجه اول یعنى احترازى بودن قید نامبرده با ظاهر آیه سازگارتر
باشد و بنا بر آن توبه همه توبهكاران قبول است  ،مگر دو نفر  :یكى توبه گنه كارى كه در
توبه كردن امروز و فردا مىكند  ،تا لحظه مرگش فرا رسد و دوم توبه كافر بعد از مردنش!
در این آیه براى ختم شدن آن  ،دو نام « علیم» و « حكیم» آمده  ،با اینكه به ذهن
مىرسد خوب بود غفور و رحیم بیاید  ،چون در آیه سخن از گناه و توبه و آمرزش رفته
است  ،لیكن علیم و حكیم آورد تا بفهماند اگر خداى تعالى باب توبه را فتح كرد  ،براى این
بود كه او به حال بندگانش  ،عالم است  ،مىداند چقدر ضعیف و نادانند و حكمتش هم این
را اقتضا مىكرد  ،چون متقن بودن نظام و اصالح امور بشر احتیاج به فتح باب توبه دارد
و نیز از آنجائى كه حكیم است فریب توبههاى قالبى را نمىخورد و ظواهر احوال بندگان
را معیار قرار نمىدهد  ،بلكه دلهاى آنان را مىآزماید  ،پس بر بندگان او الزم است  ،از
علم و حكمت او غافل نمانند و اگر توبه مىكنند توبه حقیقى كنند  ،تا خدا هم حقیقتا جوابشان
را بدهد و دعایشان را مستجاب كند .
المیزان ج  4 :ص 375 :

گفتارى پیرامون توبه
عنوان توبه با همه معانیش كه در قرآن كریم آمده از تعالیم حقیقى است كه مختص
به این كتاب آسمانى است  ،چون توبه به معناى ایمان آوردن از كفر و شرك هر چند در
سایر ادیان آسمانى مانند دین موسى و عیسى علیهما السالم نیز دایر است  ،اما نه از جهت
تحلیل حقیقت توبه و سرایت دادن آن به ایمان بلكه به اسم این كه  ،خود توبه ایمان است .
حتى از اصول مستقلهاى كه  ،آئین مسیحیت را بر آن اصول پى نهادهاند  ،بر مىآید
كه اصال توبه فائدهاى ندارد  ،بلكه نا ممكن است كه انسان از توبهاش بهرهمند شود ،
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مخصوصا این معنا از مطالبى كه در توجیه به دار آویخته شدن مسیح و جان خود را فداى
بشر كردن آوردهاند به خوبى مشاهده مىشود و ما در المیزان آنجا كه در باره خلقت عیسى
علیهالسالم بحث كردیم نقل نمودیم.
این را داشته باش و آنگاه بدانكه ارباب كلیسا بعد از افراط در مساله توبه آنقدر در
این مساله كه آنرا محال مىدانستند بىحد و مرز شدند  ،كه به مردم گنهكار اوراق مغفرت
مىفروختند و از این راه تجارت مىكردند  ،كلیساچیان كه اولیاى دین مسیحیت بودند
گناهان گنهكارانى را كه نزدشان مىآمدند و به گناه خود اعتراف مىكردند مىآمرزیدند .
ولى قرآن كریم  -نه آن راه تفریط را رفته و نه این راه افراط را بلكه حال انسان را
از نظر دعوت شدن و هدایت پذیرفتنش تحلیل كرده و دیده كه انسان از نظر پذیرفتن هدایت
او و رسیدنش به كمال و كرامت و سعادتى كه باید در زندگى آخرتیش نزد خداى سبحان
داشته باشد سعادتى كه برایش حیاتى و واجب بوده و در سیر اختیارى به سوى پروردگارش
بىنیاز از آن نیست  ،به تمام معنا فقیر است یعنى فقر و تهیدستى در حاق ذات او است ،
همچنان كه خود در كالم مجیدش فرمود:
« یا ایها الناس انتم الفقراء الى هللا و هللا هو الغنى الحمید!»(/15فاطر) و نیز
فرموده:
« و ال یملك ون ال نفسهم ضرا و ال نفعا و ال یملكون موتا و ال حیوة و ال نشورا
!»(/3فرقان)
خداى تعالى مىدانست كه بشر اگر به حال خود واگذار گشته  ،دستگیرى نشود  ،در
پرتگاه شقاوت و خطر سقوط دورى از خدا و در كنج مسكنت قرار مىگیرد  ،همچنان كه
در آیه زیر به آن اشاره نموده مىفرماید:
« لقد خلقنا االنسان فى احسن تقویم ،ثم رددناه اسفل سافلین  -ما انسان را در بهترین
وجه متصور بیافریدیم و سپس همو را به پستترین مراحل پستى برگرداندیم!»(4و/5تین)
و نیز مىفرماید:
« و ان منكم اال واردها كان على ربك حتما مقضیا ثم ننجى الذین اتقوا و نذر
الظالمین فیها جثیا !»(71و/72مریم)
و نیز در آغاز خلقت به آدم ابو البشر و همسرش زنهار داده بود كه:
« فال یخرجنكما من الجنة فتشقى!»(/117طه)
خداى تعالى چون بر این علم داشت ،و مىدانست كه نزدیك شدن بشر به منزلگاه
كرامت و استقرارش در مستقر سعادت موقوف بر این است كه از آنچه او را به خطرهاى
نامبرده مىافكند منصرف شود و اگر هم مبتال بدان شده  ،از آن دل بر كند و بسوى
پروردگارش رجوع كند  ،به همین جهت خداى سبحان باب توبه را فتح نمود  ،توبه از كفر
و شرك و توبه از فروعات آن  ،كه همان گناهان باشد .
پس توبه به معناى رجوع به خداى سبحان و دلزده شدن از لوث گناه و تاریكى و
دورى از خدا و شقاوت  ،مشروط بر این است كه قبال انسان به وسیله ایمان آوردن به خدا و
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روز جزا خود را در مستقر دار كرامت و در مسیر تنعم به اقسام نعمت اطاعتها و قربتها
قرار داده باشد و به عبارتى دیگر موقوف بر این است كه قبال از شرك و از هر گناهى
توبه كرده باشد  ،هم چنانكه فرمود:
« و توبوا الى هللا جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون  -هان! اى مؤمنین! همگى به
سوى خدا توبه برید ،تا شاید رستگار گردید!» (/31نور)
پس توبه به معناى برگشتن به سوى خدا هم توبه از شرك را شامل مىشود و هم
توبه از گناه را  ،بلكه شامل غیر این دو نیز مىشود .
مطلب دیگر اینكه انسان از آنجائى كه گفتیم فى نفسه سراپا فقر است و به هیچ وجه
مالك خیر و سعادت خود نیست  ،مگر به وسیله پروردگار خود  ،به ناچار در این رجوعش
به سوى پروردگار نیز محتاج است به عنایتى از پروردگارش و اعانتى از او  ،چون  -در
سابق هم گفتیم رجوع به خداى تعالى احتیاج به عبودیت و مسكنت به درگاه خدا دارد  ،كه
این محقق نمى شود مگر به توفیق و اعانت او  ،كه همین توفیق توبه او و برگشتش به سوى
بنده گنهكارش است كه قبل از توبه عبد شامل حال عبد مىشود و سپس توبه عبد محقق
مىگردد  ،همچنانكه در قرآن كریمش فرمود «:ثم تاب علیهم لیتوبوا  -سپس به سوى آنان
برگشت تا ایشان نیز به سویش برگردند!» و همچنین برگشتن بنده به سوى خدا وقتى
سودمند است كه خدا ى تعالى این توبه و برگشت را قبول كند كه این خود توبه دوم خداى
تعالى است  ،كه بعد از توبه عبد صورت مىگیرد هم چنانكه فرمود:
« فاولئك یتوب هللا علیهم  ...اینانند كه خداى تعالى به سویشان بر مىگردد!»
(/118توبه)
و اگر خواننده محترم( كه خدایش توفیق دهد!) آن طورى كه باید مساله را مورد
دقت قرار دهد خواهد دید كه تعدد توبه خداى تعالى با قیاس به توبه عبد است و گرنه توبه
او یكى است و آن عبارت است از رجوع خداى تعالى به رحمتش به سوى بنده كه هم قبل
از توبه عبد را شامل مىشود و هم بعد از آن را و گاه هم مىشود كه بدون توبه عبد شامل
حال او مىشود كه در سابق در ذیل آیه «:و ال الذین یموتون و هم كفار/18(»!...نسا) از آن
استفاده كردیم و گفتیم قبول شفاعت شفیع در حق بنده گنهكار در روز قیامت یكى از
مصادیق توبه خداى تعالى است و آیه شریفه :
« و هللا یرید ان یتوب علیكم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میال عظیما -
خدا مىخواهد بر شما توبه برد و كسانى كه شهوات را پیروى مىكنند مىخواهند
شما به انحرافى بزرگ منحرف شوید!» (/27نسا)
مطلبى دیگر كه تذكرش الزم است این كه مساله قرب و بعد نزدیكى به خدا و دورى
از او دو امر نسبى هستند  ،ممكن است بعد  ،در مقام قرب هم تحقق یابد  ،بعد از یك مرحله
و قرب به مرحلهاى دیگر و بنا بر این معناى توبه در باره رجوع بعضى از بندگان مقرب
خدا نیز مصداق مىیابد  ،چون موقف او را اگر مقایسه كنیم با موضع كسى كه از او
مقربتر و به خداى تعالى نزدیكتر است  ،رجوع او به خدا  ،توبه مىشود .
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شاهد این گفتار ما توبههایى است كه خداى تعالى در كالم مجیدش از انبیاى معصوم
و بىگناه علیهم السالم حكایت فرموده از آن جمله در باره آدم علیهالسالم چنین مىفرماید:
« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه  -پس آدم كلماتى را از پروردگارش دریافت
نمود و در نتیجه خداى تعالى توبهاش بپذیرفت!»(/37بقره)
و نیز در حكایت دعاى ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم بعد از بناى كعبه مىفرماید:
« و تب علینا انك انت التواب الرحیم!»(/128بقره)
و از موسى علیهالسالم حكایت مىكند كه گفت:
« سبحانك تبت الیك و انا اول المؤمنین!»(/143اعراف)
و در خطاب به پیامبر اسالم مىفرماید:
« فاصبر ان وعد هللا حق و استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعشى و االبكار
!»(/55غافر) و نیز در باره همان جناب مىفرماید:
« لقد تاب هللا على النبى و المهاجرین و االنصار الذین اتبعوه فى ساعة
العسرة!»(/117توبه)
و این توبه  ،توبه عمومى خداى سبحان است  ،كه اطالق آیات بسیارى از كالم
مجیدش بر آن داللت دارد  ،از قبیل آیه:
« غافر الذنب و قابل التوب  -خدائى كه آمرزگار گناه و پذیراى توبه
است!»(/3غافر) و آیه « :و هو الذى یقبل التوبة عن عباده  -توبه را از بندگانش
مىپذیرد!»(/25شوری) و آیاتى دیگر از این قبیل .
پس خالصه آنچه تاكنون گفتیم این شد كه:
اوال گسترش رحمت از ناحیه خداى تعالى بر بندگانش و در نتیجه آمرزش گناهان
ایشان و بر طرف ساختن پرده ظلمتى كه از ناحیه معاصى بر دلهایشان افتاده  -حال چه
اینكه معصیت شرك باشد و چه پائینتر از آن  -خود توبه خدا بر بندگان است و برگشت
بنده به سوى خدا و در خواست آمرزش گناهان و ازاله آثار سوء نافرمانیها از قلبش  -چه
اینكه شرك باشد و چه پائینتر از آن  -خود توبه و رجوع بنده است به پروردگار خودش .
ثانیا معلوم شد كه توبه خداى تعالى بر بندهاش اعم است از توبه ابتدائى و توبه بعد
از توبه بنده و این توبه فضلى است از ناحیه خداى تعالى مثل سایر نعمتهائى كه مخلوق
خود را با آن متنعم مىسازد  ،همانطور كه هیچ بندهاى در آن نعمتها طلبكار خداى تعالى
نیست  ،هم چنین كسى توبه را بر خدا واجب و الزامى نكرده و اینكه مىگوییم عقال بر خدا
واجب است كه توبه بندهاش را قبول كند  ،منظور ما از این وجوب چیزى جز آنچه از امثال
آیات زیر استفاده مىشود نمىباشد .
« و قابل التوب!»(/3غافر)
« و توبوا الى هللا جمیعا ایها المؤمنون!»(/31نور)
« ان هللا یحب التوابین -خداى تعالى توبهكاران را بسیار دوست
مىدارد!»(/222بقره)
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« و فاولئك یتوب هللا علیهم -اینان همانهایند كه خدا توبهشان را مىپذیرد!» (/17نسا)
از این قبیل آیاتى كه خدا را به صفت توبهپذیرى توصیف مىكند و بندگانرا به
سوى توبه تشویق و به سوى استغفار دعوت مىكند و همچنین آیات دیگرى كه وعده قبول
توبه مى دهد  ،حال یا در صریح كالم و یا در لوازم آن و خداى تعالى به فرموده خودش و
به دلیل عقل خلف وعده نمىكند .
از اینجا روشن مىشود كه خداى سبحان در قبول توبه بنده مجبور نیست  ،بلكه او
بدون استثنا هیچ چیز و هیچ حالت در همه احوال مالك مطلق همه چیز است  ،پس او
مىتواند توبه را قبول كند همچنانكه وعدهاش را داده و مىتواند نكند  ،همچنانكه باز خودش
فرموده:
« ان الذین كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم  -محققا كسانى كه بعد
از ایمان آوردنشان كفر ورزیدند و سپس كفر خود را از كفر نخستین خود شدیدتر
كردند هرگز توبهشان پذیرفته نمىشود!» (/90ال عمران)
ممكن است آیه زیر را نیز از این باب گرفت كه مىفرماید:
« ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم یكن هللا لیغفر لهم و ال
لیهدیهم سبیال !»(/137نسا)
این بود خالصه مطالب ما در باره توبه  ،ولى بعضى از علما سخنانى عجیب
گفته اند  ،از آن جمله در معناى آیه زیر كه مربوط به داستان غرق شدن فرعون و توبه
كردن او در نفس آخر است  ،یعنى آیه شریفه:
« حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه ال اله اال الذى آمنت به بنوا اسرائیل و انا من
المسلمین  ،االن و قد عصیت قبل و كنت من المفسدین!»(90و/91یونس)
بیانى آورده كه خالصهاش این است كه این آیه هیچ داللتى بر رد توبه فرعون ندارد
و در قرآن كریم هیچ آیه دیگرى هم وجود ندارد كه بر هالك ابدى او داللت كند از نظر
اعتبار هم  -البته براى كسى كه در سعه رحمت خدا و سبقت رحمتش بر غضبش خوب
بیندیشد  -بسیار بعید به نظر مىرسد كه پناهنده بدرگاه خود و به در خانه رحمت و كرامت
را كه با حال تذلل و استكانت پناهنده او شده از رحمت خود نومید سازد  ،اینكار از یك
انسان  -البته انسانى كه خویهاى فطرى خود یعنى كرامت وجود رحمت را از دست نداده
باشد  -زیبنده نیست كه وقتى انسانى نادم كه به راستى از كارهاى ناپسند گذشته خود پشیمان
شده و به او پناهنده گشته ناامید سازد و از جرم او نگذرد  ،تا چه رسد به خدائى كه ارحم
الراحمین و اكرم االكرمین و غیاث المستغیثین است  -چون هر انسان داراى رحمت و
كرامت  ،رحمت و كرامتش از او است  -لیكن این سخن مردود است به دو دلیل:
یكى قرآنى كه مىفرماید «:و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر
احدهم الموت قال انى تبت االن /18( »! ...نسا) و دیگرى دلیل عقلى و اعتبارى كه در چند
سطر قبل گذشت و آن این بود كه گفتیم پشیمانى در حال مرگ پشیمانى كاذب است و این
مشاهده آثار و عذاب گناه و نزول بال است  ،كه آدمى را در دم مرگ وادار مىكند به اینكه
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اظهار ندامت كند .
و بر فرضى هم كه هر ندامتى توبه باشد و هر توبهاى مقبول درگاه حق واقع گردد ،
لیكن آیه شریفه زیر كه حكایت حال مجرمین در روز قیامت است و مىفرماید  «:و اسروا
الندامة لما راوا العذاب!»(/54یونس) و آیات بسیارى دیگر آن را رد نموده  ،مىفرماید :
بعد از دیدن عذاب اظهار ندامت نموده  ،درخواست مىكنند خدایا ما را به دنیا برگردان تا
عمل صالح كنیم  ،آنگاه سخنشان را رد نموده  ،مىفرماید به فرض هم كه برگردند دو باره
همان اعمالى كه از آن نهى شدهاند از سر مىگیرند و در اظهار ندامتشان دروغگویند .
ممكن است در اینجا توهم كنى كه این تحلیل كه گفتید قرآن كریم از امر توبه نموده
و این راهى كه گفتید در این تحلیلش پیش گرفته تحلیلى است ذهنى كه در بازار حقایق هیچ
ارزشى ندارد و لیكن این توهم را نكن زیرا بحث در باب سعادت و صالح و شقاوت و
طالح انسان غیر این را نتیجه نمىدهد  ،خود ما اگر حال یك انسان عادى واقع در مجتمع را
در نظر بگیریم كه دائما در حال اثرگیرى از تعلیم و تربیت است  ،مىبینیم كه او اگر در
جامعه واقع نشده بود و از خارج چیزى به ذهن او وارد نمىشد  ،نه خوب و نه بد  ،ذهن و
دل و جان او خالى از هر صالح و طالحى بود  -البته صالح و طالح اجتماعى  -و نیز
ذهنش قابل گرفتن هر دو بود  ،او وقتى مىخواهد خود را اصالح كند و جان خود را به
زیور صالح بیاراید و جامه تقواى اجتماعى بر تن كند برایش امكان ندارد  ،مگر وقتى كه
اسباب این كار مساعد باشد و عوامل اجازه بیرون شدنش از حال قبلى را به او بدهد .
این وضع محاذى همان توبه اول خداى تعالى است( او رحمت خود را شامل حال
انسان گنهكار مىكند و در او ایجاد تصمیم مىنماید بر اینكه از كارهاى گذشتهاش دست
بردارد!) سپس شروع به عملى كردن تصمیمش و اینكه از كارهاى گذشته خود و حالت
بدى كه داشت دست برداشته  ،بارى به هر جهت مسامحه كارى را ترك كند .
و این خود توبهاى است به منزله توبه بنده در بحث ما  ،آنگاه شخص مورد فرض
ما به تدریج با انجام رژیمهاى عملى هیات فساد و صفت رذیلهاى را كه بر قلبش مستولى
بود زایل مىكند و اندك اندك صفات كمال را و نور صالح را در قلبش جاىگزین مىسازد
 ،چون این مسلم و واضح است كه قلب آدمى گنجایش صالح و طالح و یا بگو فضیلت و
رذیلت هر دو را ندارد  -دیو چو بیرون رود فرشته در آید  -و این مستقر گشتن صفات
خوب در دل آن شخص كه فرض كردیم در برابر قبول توبه در شخص مورد بحث است ،
شخص فرضى  ،همچنان در مرحله صالح اجتماعى كه مسیر هر انسان فطرى است سیر
مى كند  ،تا همه آن احكام و آثارى را كه دین خدا در باب توبه جارى ساخته  ،به روشى
فطرى كه خدا خلق را بر آن فطرت آفریده جارى سازد .
ثالثا بطورى كه از همه آیات توبه چه آنها كه نقل كردیم و چه آنها كه نقل نكردیم
استفاده مىشود  ،توبه حقیقتى است كه در نفس انسانى و قلب آدمى اثر اصالحى دارد و
جان آدمى را آماده صالح مىسازد  ،صالحى كه زمینه است براى سعادت دنیا و آخرت او
و به عبارت دیگر توبه در آنجائى كه نافع هست  ،یعنى شرائطش جمع است  -در ازاله
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سیئات نفسانى اثر دارد ،سیئاتى كه آدمى را به هر بدبختى در زندگى دنیا و آخرتش
مى كشاند و از رسیدنش به سعادت و استقرارش بر اریكه خوشبختى مانع مىشود و اما
احكام شرعى و قوانین دینى به حال خود باقى است  ،نه با توبهاى از بین مىرود و نه با
گناهى .
بله چه بسا كه بعضى از احكام به حسب مصالحى كه در تشریع آن رعایت شده
ارتباطى با توبه پیدا كند و به وسیله توبه برداشته شود  ،لیكن این غیر آن است كه بگوئیم
خود توبه به تنهائى حكمى از احكام را بردارد  ،در آیه مورد بحث در فصل قبل ،یعنى آیه
 17سوره نساء ،توبه باعث آن مىشد كه حاكم شرع دست از شكنجه مرد و زن زناكار
بردارد  ،اما نه توبه به تنهائى بلكه بضمیمه اصالح فرمود« :فان تابا و اصلحا فاعرضوا
عنهما /16( »!...نسا) و همچنین در آیه زیر توبه را در صورتى مؤثر مىداند كه هنوز
مجرم دستگیر نشده و اما اگر دستگیر شد هر چه هم توبه كند حكم خدا بر او جارى مىشود
و حكم خدا به وسیله توبه برطرف نمىگردد و آن آیه این است:
« انما جزاؤ الذین یحاربون هللا و رسوله و یسعون فى االرض فسادا ان یقتلوا او
یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف او ینفوا من االرض ذلك لهم خزى فى
الدنیا و لهم فى االخرة عذاب عظیم! اال الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم
فاعلموا ان هللا غفور رحیم!»(33و/34مائده) و از این قبیل آیاتى دیگر .
رابعا آن مالكى كه به خاطر آن توبه در اسالم تشریع شد و قبال بیانش گذشت همانا
رهائى از هالكت ناشى از گناهان و آثار سوء معاصى است  ،چون این رهایى وسیله
رستگارى و مقدمه رسیدن به سعادت است  ،همچنانكه قرآن كریم فرمود:
« و توبوا الى هللا جمیعا ایه المؤمنون لعلكم تفلحون!»(/31نور)
و یكى از فوائد توبه عالوه بر این آن است كه مفتوح بودن باب توبه  ،روح امید را
در دل گنهكاران زنده نگه مىدارد و به هیچ وجه دچار نومیدى و خمودى و ركود
نمىگردند  ،آرى سیر زندگى بشر جز با دو عامل خوف و رجاى متعادل مستقیم نمىشود ،
باید مقدارى در دلش باشد  ،تا براى دفع مضرات برخیزد و مقدارى امید باشد تا او را به
سوى جلب منافعش به حركت در آورد  ،اگر آن خوف و این رجاء هر دو با هم نباشند  ،یا
تنها خوف باشد و یا تنها امید  ،آدمى هالك مىگردد همچنان كه قرآن كریم از نومیدى
زنهار داده مىفرماید:
« قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر
الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم! و انیبوا الى ربكم!» (53و/54زمر)
و تا آنجا كه ما از غریزه بشرى اطالع داریم  ،بشر تا زمانى كه در بازار زندگى
شكست نخورده و تالشش بىنتیجه نگشته  ،روحش فعال و با نشاط و تصمیمهایش راسخ و
محكم و تالشش خستگى ناپذیر است  ،اما اگر در زندگى شكست بخورد و اعمال و
زحماتش بى نتیجه شود آرزویش به باد برود  ،آنوقت است كه نومیدى بر دلش مستولى
گشته و سستى اركان او را فرا مىگیرد و اى بسا كه كارى را كه با زحمات زیاد پیش برده
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 ،در وسط راه رها كند و از راهى كه رفته بر گردد و براى همیشه از رستگارى و رسیدن
به هدف نا امید شود  ،توبه تنها و یگانه دواى این درد است  ،بشر مىتواند با توبه دل خود
را همیشه زنده نگه دارد و دل مشرف به هالكت خود را دوباره از لبه پرتگاه هالكت كنار
بكشد .
از اینجا معلوم مىشود توهمى را كه ذیال نقل مىكنیم تا چه پایه ساقط و بى اعتبار
است و آن این است كه بعضى گفتهاند تشریع توبه و دعوت مردم به سوى آن  ،مردم را به
ارتكاب معصیت  ،جرى كردن و بر ترك اطاعت جرأت دادن است  ،چون وقتى خاطر
انسان جمع شد كه خدا توبهاش را مىپذیرد و لو هر معصیتى كه برایش پاى دهد مرتكب
شود  ،چنین اعتقادى جز زیادتر شدن جرأتش بر حرمات خدا و فرورفتگیش در لجنزار
گناهان چیزى به بار نمىآورد و معتقد بدان  ،در هر گناهى را مىكوبد و با خود مىگوید
بعدا توبه مىكنم .
وجه ساقط بودن این توهم این است كه اگر توبه تشریع شده  ،براى این منظور كه
توهم شده نبوده  ،بلكه براى این بوده كه آراسته شدن به زیور فضائل جز با مغفرت و
آمرزش گناهان ممكن نیست و عالوه بر این تشریع شده تا خداى تعالى حالت امید را در
دلها حفظ كند و حسن اثر توبه در این باره جاى انكار نیست و این مفسر و یا دانشمند كه
گفته است توبه مستلزم جرى شدن انسان بر هر معصیتى است  ،چون این فكر را ایجاد
مىكند  ،كه من گناه مىكنم و سپس توبه مىكنم  ،این معنا از نظرش دور مانده كه توبهاى
كه او انگشت رویش گذاشته توبه مورد بحث ما نیست  ،یعنى توبه حقیقى نیست  ،بحث ما
در باره توبه اى است كه انسان را از گناه دلزده كند و گناه را از نظر انسان منفور سازد ،
نه این لقلقه زبانى كه او رویش انگشت نهاده  ،زیرا این چنین توبه را همه دارند  ،هم قبل از
گناه دارند و هم در حال گناه و هم بعد از آن  ،عالوه بر اینكه در چنین فرضى گنهكار قبل
از گناه هم توبه دارد و حال آنكه قبل از صادر شدن گناه ندامت كه همان توبه واقعى است
تصور ندارد  ،مگر آنكه مدعى آن خواسته باشد با خداى تعالى و رب العالمین خدعه و
نیرنگ بكند  ،كه معلوم است مكر و نیرنگ باز به خودش بر مىگردد «:و ال یحیق المكر
السیىء اال باهله!»(/43فاطر)
خامسا نافرمانى خدا كه براى آدمى موقف شرم آورى است آثار سوئى در زندگى او
دارد و بشر هرگز از آنها دست بر نمىدارد و توبه نمىكند  ،مگر به علم و یقین به زشتى
آنها  ،كه اگر چنین علمى براى انسان حاصل شود  ،اوال ممكن نیست آدمى از آنچه تاكنون
مرتكب شده پشیمان نگردد و پشیمانى تاثیر خاص باطنى است  ،كه از كار زشتى كه انجام
شده در دل پیدا مىشود و ثانیا وقتى این حالت در دل پا بر جا مىشود  ،كه پارهاى افعال
صالح و مخالف آن سیئات انجام دهد  ،اعمالى كه بر رجوع و توبه او داللت كند .
تمامى ریزهكاریهائى كه خداى عز و جل در شریعت اسالم براى توبه مقرر كرده
از قبیل ندامت و سپس استغفار و آنگاه مشغول انجام اعمال صالحه شدن و در آخر از
نافرمانى خدا دل كندن و چیزهائى دیگر از این قبیل  ،كه در روایات وارد شده و در كتب
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اخالق متعرض آن شدهاند  ،همه و همه به این واقعیتهائى كه گفتیم برگشت مىكند( و
خالصه آنچه زبان شرع در این باب بیان كرده زبان فطرت و واقعیتهاى خود بشر است!)
سادسا اینكه توبه كه عبارت شد از برگشتن اختیارى از گناه به طاعت و عبودیت،
وقتى محقق مىشود كه در ظرف اختیار صورت بگیرد  ،یعنى در عالم دنیا كه عرصه
اختیار است و اما در عالمى دیگر كه عبد هیچ اختیارى از خود ندارد و نمىتواند به اختیار
خود یكى از دو راه صالح و طالح و سعادت و شقاوت را انتخاب كند  ،توبه در آنجا راه
ندارد  ،كه توضیح بیشترش در سابق گذشت .
یكى از مواردى كه توبه در آنجا صحیح نیست چون هیچ انتخابى در اختیار انسان
نیست  ،گناهان مربوط به « حقوق الناس» است!
در باره « حق هللا» توبه تصور دارد  ،چون خداى تعالى خودش وعده داده از
گناهان گذشته توبهكاران صرفنظر فرماید  ،ولى مردم چنین وعدهاى به ما ندادهاند و من كه
حق آنان را ضایع كردهام از بین بردن آثار سوء این ظلم در اختیار من نیست  ،هر چه من
بگویم توبه كردم  ،مادام كه صاحب حق از من راضى نشده فائده ندارد  ،چون خود خداى
سبحان هم حقوقى براى مردم جعل كرده و حقوق مردم را محترم شمرده و تعدى به یك
فرد از بندگانش به اموال و ناموس و آبرو و جانش را ظلم و عدوان خوانده و حاشا بر
خداى عز و جل كه به كسى اختیار تام دهد  ،تا بدون هیچ جرمى آن حقوق را از بندگانش
سلب كند .
و در حقیقت خودش كارى بكند كه بندگانش را از آن نهى كرده و از این راه به آنان
ستم روا بدارد  ،همچنانكه خودش فرمود «:ان هللا ال یظلم الناس شیئا!»(/44یونس)
بله این مطلب یك مورد استثنا دارد و آن توبه از شرك است كه نه تنها گناهان
مربوط به «حقوق هللا» را محو مىكند  ،بلكه گناهان مربوط به «حقوق الناس» را هم از بین
مىبرد و خالصه اثر تمامى بدیها و گناهان مربوط به فروع دین را از بین مىبرد ،
همچنان كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود:
« االسالم یجب ما قبله  -اسالم ما قبل خود را محو نابود مىسازد!»
و با همین روایت است كه آیات مطلق كه داللت دارد بر آمرزش همه گناهان ،
نظیر آیه  53سوره زمر تفسیر مىشود اگر در آن آیه بطور مطلق فرموده:
« قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر
الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الى ربكم و اسلموا له !»
روایت باال آن را تفسیر مىكند به اینكه راه آمرزش همه گناهان اسالم آوردن است .
مورد دیگرى كه توبه در آنجا صحیح نیست  ،گناهى است كه انسان آنرا در بین
مردم سنت و باب كند و مردم را از راه حق منحرف سازد .
در اخبار آمده كه وزر و گناه هر كس كه به آن عمل كند و یا به خاطر آن سنت ،از
راه حق منحرف و گمراه گردد  ،به گردن كسى است كه آن سنت را باب كرد و علت قبول
نشدن توبه او این است كه حقیقت توبه و رجوع به سوى خداى تعالى در امثال این موارد
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تحقق نمىیابد  ،براى اینكه گنه كار پدیدهاى پدید آورده كه عمرى دراز دارد  ،قهرا آثار آن
نیز با بقاى آن باقى خواهد ماند و دیگر نمىتوان آن آثار را از بین برد و مانند آن مواردى
نیست كه گناه تنها بین گنه كار و خداى عز اسمه بوده و به دیگران تجاوز نكرده .
سابعا اینكه  :توبه هر چند كه محو مىكند از گناهان آنچه را كه محو مىكند و گو
اینكه خداى تعالى در این باره فرموده:
« فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى هللا !» (/275بقره)
(كه بیانش در المیزان آمده است ).و هر چند كه از ظاهر آیه:
« اال من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فاولئك یبدل هللا سیئاتهم حسنات و كان هللا
غفورا رحیما! و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الى هللا متابا !»
(70و/71فرقان)
و مخصوصا با در نظر گرفتن آیه دوم بر مىآید كه توبه خود به تنهائى و یا به
ضمیمه ایمان و عمل صالح عالوه بر اینكه گناه را محو مىكند آنرا مبدل به حسنات هم
مىسازد .
لیكن پرهیز كردن از گناهان هیچ ربطى به گناه كردن و سپس توبه نمودن ندارد و
قابل مقایسه با آن نیست  ،چون خداى عز و جل در كتاب خود روشن كرده كه اوال معاصى
هر چه باشد باالخره و به نوعى به وساوس شیطانى منتهى مىشود و ثانیا ستایشهائى كه
از مخلصین و معصومین از گناه و لغزشها كرده  ،برابر با ستایشى كه از گناهكاران توبه
كار نموده نمىباشد  ،در این آیات دقت بفرمائید:
« قال رب بما اغویتنى الزینن لهم فى االرض و الغوینهم اجمعین ،اال عبادك منهم
المخلصین ،قال هذا صراط على مستقیم ،ان عبادى لیس لك علیهم سلطان
39(»!...تا/41حجر) و نیز آیه:
« و ال تجد اكثرهم شاكرین -تو بیشترین آنان را شاكر نمىیابى!»(/17اعراف)
كه حكایت كالم دیگرى از ابلیس است .
براى اینكه مخلصین و معصومین علیهمالسالم آنچنان مختص به مقام عبودیت
تشریفى هستند  ،كه غیر آنان یعنى حتى صالحان و توبهكاران هرگز به پایه آنان نمیرسند .
المیزان ج  4 :ص 386 :

56

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

فصل سوم
دعا و خواست های انسان
دستورالعملی برای دعا کردن
َان فَ ْلیَست َ ِجیبُوا لى َو
« َو ِإذَا سأَلَك ِعبَادِى عَنى فَ ِإنى قَ ِر ٌ
یب أ ُ ِجیب َدع َْوةَ الدَّاع ِإذَا َدع ِ
ْلیُ ْؤ ِمنُوا بى لَعَلَّ ُه ْم یَ ْرش ُدونَ !»
« و چون بندگان من از تو سراغ مرا مىگیرند بدانند كه من نزدیكم و دعوت
دعاكنندگان را اجابت مىكنم البته در صورتى كه مرا بخوانند پس باید كه آنان نیز
دعوت مرا اجابت نموده و باید به من ایمان آورند تا شاید رشد
یابند!»(/186بقره)
این آیه در افاده مضمونش بهترین اسلوب و لطیفترین و زیباترین معنا را براى
دعا دارد:
اوال  :اساس گفتار را بر تكلم وحده ( من چنین و چنانم!) قرار داده  ،نه غیبت( خدا
چنین و چنان است!) و نه سیاقى دیگر نظیر غیبت و این سیاق داللت دارد بر اینكه خداى
تعالى نسبت به مضمون آیه كمال عنایت را دارد .
و ثانیا  :تعبیر فرموده به « عبادى – بندگانم » و نفرمود (:ناس  -مردم) و یا
تعبیرى دیگر نظیر آن و این نیز عنایت یاد شده را بیشتر مىرساند .
و ثالثا  :واسطه را انداخته  ،و نفرموده(:در پاسخشان بگو چنین و چنان!» بلكه
فرمود «:چون بندگانم از تو سراغ مرا مىگیرند من نزدیكم!»
و رابعا  :جمله «:فانى قریب  -من نزدیكم!» را با حرف اِن كه تاكید را مىرساند
مؤكد كرده و فرموده «:پس به درستى كه من نزدیكم!»
و خامسا  :نزدیكى را با صفت بیان كرده و فرموده «:نزدیكم!» نه با فعل« من
نزدیك مىشوم!» تا ثبوت و دوام نزدیكى را برساند .
و سادسا  :در افاده اینكه دعا را مستجاب مىكند تعبیر به مضارع آورد نه ماضى ،
تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند .
و سابعا  :وعده اجابت یعنى عبارت« اجابت مىكنم دعاى دعا كننده!» را مقید كرد
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به قید «:اذا دعان  -در صورتى كه مرا بخواند!» با اینكه این قید چیزى جز خود مقید نیست
 ،چون مقید خواندن خدا است و قید هم همان خواندن خدا است و این داللت دارد بر اینكه
دعوت داعى بدون هیچ شرطى و قیدى مستجاب است نظیر آیه «:ادعونى استجب
لكم!»(/60غافر)
این هفت نكته همه داللت دارد بر اینكه خداى سبحان به استجابت دعا اهتمام و
عنایت دارد .
از طرفى در این آیه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمیر متكلم« من» تكرار شده
و آیهاى به چنین اسلوب در قرآن منحصر به همین آیه است .
و كلمه« دعا » و « دعوت» به معناى این است كه دعا كننده نظر دعا شده را به
سوى خود جلب كند و كلمه « سؤال » به معناى جلب فائده و یا زیادتر كردن آن از ناحیه
مسؤول است  ،تا بعد از توجیه نظر او حاجتش برآورده شود  ،پس سؤال به منزله نتیجه و
هدف است براى دعا ( مثل اینكه از دور یا نزدیك شخصى را كه دارد مىرود صدا مىزنى
و مىخوانى  ،تا روى خود را برگرداند  ،آن وقت چیزى از او مىپرسى تا به این وسیله
حاجتت برآورده شود!) پس این معنا كه براى سؤال شد جامع همه موارد سؤال هست ،
سؤال علمى براى رفع جهل و سؤال به منظور حساب و سؤال به معناى زیادتر كردن خیر
مسؤول به طرف خود و سؤالهاى دیگر .
مطلب دیگر اینكه  ،كلمه « عبودیت» همانطور كه در سابق هم گفتیم به معناى
مملوكیت است  ،البته نه هر مملوكیت  ،بلكه مملوكیت انسان( پس گوسفند را عبد صاحبش
نمىخوانند )،و عبد عبارت است از انسان و یا هر صاحب عقل و شعور دیگرى كه ملك
دیگرى باشد  ،در نتیجه عبد وقتى به خدا نسبت داده مىشود نظیر ملك منسوب به او است .
و ملك خداى تعالى با ملك دیگران فرق دارد  ،فرقى كه بین واقعیت و ادعا و بین
حقیقت و مجاز است  ،براى اینكه خداى تعالى كه مالك بندگان خویش است  ،ملكش هم طلق
است و هم محیط به همه نواحى و جوانب بنده است  ،بندگان او نه در ذات خود مستقل از
اویند و نه در توابع ذاتشان  ،از صفات و افعال و هر چیز دیگرى كه منسوب به ایشان
است  ،از قبیل همسر و اوالد و مال و جاه و غیره و جان كالم آنكه آنچه را كه ملك یك بنده
مىدانیم چون مىبینیم به نحوى از انحا نسبتى به آن بنده دارد  ،حال چه اینكه این نسبت
حقیقى و به طبع باشد  ،مثل نسبتى كه میان او و جان و بدن و گوش و چشم او و عمل و آثار
او هست و یا نسبت وضعى و اعتبارى باشد مانند نسبتى كه میان او و همسر و مال و جاه و
حقوق او هست  ،این ملك را به اذن خدا مالك شده و این نسبتها به وسیله خدا میان او و
مایملكش برقرار گشته  ،حال مایملكش هر چه باشد خداى عز اسمه به او تملیك كرده  ،او
است كه جان بندگان و جسم آنان را به آنان نسبت داده و به بندهاش فرمود  :جان تو و جسم
تو و گوش تو و امثال آن  ،و اگر این نسبت را برقرار نمىكرد اصال بندهاى موجود نمىشد
 ،همچنانكه فرمود:
« قل هو الذي أنشأكم و جعل لكم السمع و األبصار و األفئدة!»(/7مومنون) و نیز
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فرموده «:و خلق كل شيء فقدره تقدیرا !» (/2فرقان)
پس خداى سبحان میان هر چیزى و خود آن چیز حائل است و میان آن و تمامى مقارنات آن
از فرزند و همسر و دوست و مال و جاه و حق او حائل است  ،پس خداى تعالى از هر
چیزى كه فرض شود به مخلوق خود نزدیكتر است  ،پس او قریب على االطالق است ،
همچنانكه خودش فرموده :
« و نحن اقرب الیه منكم و لكن ال تبصرون!»(/85واقعه)و نیز فرموده:
« و نحن اقرب الیه من حبل الورید!» (/16ق)و نیز فرموده:
« ان هللا یحول بین المرء و قلبه!»(/24انفال)
و مراد از قلب همان جان آدمى و نفس مدركه او است .
و سخن كوتاه آنكه مالك بودن خداى سبحان نسبت به بندگانش به مالكیت حقیقى و
بنده بودن بندگان براى او باعث شده كه او بطور على االطالق قریب و نزدیك به ایشان باشد
 ،نزدیكتر از هر چیزى كه با او مقایسه شود و نیز این مالكیت باعث شده كه هر تصرفى و
به هر نحو كه بخواهد در بندگانش بكند جایز باشد بدون اینكه دافعى و مانعى جلو تصرفاتش
را بگیرد و این جواز تصرف حكم مىكند به اینكه خداى سبحان هر دعاى دعا كننده را
اجابت كند هر چه مىخواهد باشد و با اعطا و تصرف خود حاجتش را برآورد چون مالكیت
او عام و سلطنت و احاطهاش بر جمیع تقادیر و بدون هیچ قید و اندازه است .
نه آنطور كه یهود مىپندارد و مىگوید  :خدا وقتى موجودات را آفرید و در آنها
تقدیر و اندازه گیرى كرد  ،كارش تمام شد و زمام تصرفات جدید از دستش بیرون شد ،
آنچه از ازل قضایش را رانده صورت مىگیرد و حتى خودش هم نمىتواند جلو قضاى
رانده شده خود را بگیرد  ،پس دیگر نسخ و بداء و استجابت دعا مفهومى ندارد  ،چون كار
از ناحیه او تمام شده و از دستش در رفته .
و نه آنطور كه جماعتى از این امت پنداشتهاند  ،كه خدا هیچ دخل و تصرفى در
اعمال بندگان خود ندارد  ،اینان(قدریه) هستند كه رسول خدا صلىهللا علیه وآلهوسلّم لقب (
مجوس این امت) به ایشان داده و شیعه و سنى روایت كردهاند كه فرموده «:القدریة مجوس
هذه االمة  -قدریه مجوس این امتند!»
بلكه ملك خداى تعالى حتى بعد از راندن قضا و قدر در عالم و حتى در اعمال
بندگان همچنان به اطالقش باقى است و هیچ موجودى مالك هیچ چیزى نیست مگر به تملیك
و اذن او  ،آنچه او بخواهد و تملیك كند و اجازه وقوعش را بدهد واقع مىشود و آنچه او
نخواهد و تملیك نكند و اجازه وقوعش را ندهد واقع نمىشود  ،هر چند كه( همه عالم) براى
وقوع آن دست به دست هم بدهند  ،همچنانكه خودش فرموده «:یا ایها الناس انتم الفقراء الى
هللا  ،و هللا هو الغنى!» (/15فاطر)
پس روشن شد اینكه فرموده «:و اذا سئلك عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوة الداع
اذا دعان!» (/186بقره)همانطور كه متعرض حكم مساله اجابت دعا است متعرض بیان
علل آن نیز هست و مىفهماند علت نزدیك بودن خدا به بندگان همین است كه دعا كنندگان
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بنده اویند و علت اجابت بىقید و شرط دعاى ایشان همان نزدیكى خدا به ایشان است و
بىقید و شرط بودن اجابت دعا  ،مستلزم بىقید و شرط بودن دعا است  ،پس تمامى دعاهائى
كه خدا براى اجابت آن خوانده مىشود مستجاب است .
البته در اینجا نكتهاى است كه نباید از نظر دور داشت و آن اینكه خداى تعالى وعده
اجیب دعوة الداع خود را مقید كرده به قید« اذا دعان  »!...و چون این قید چیزى زائد بر
مقید نیست  ،مى فهماند كه دعا باید حقیقتا دعا باشد  ،نه اینكه مجازا و صورت آن را آوردن
 ،آرى وقتى مىگوئیم (:به سخن ناصح گوش بده وقتى تو را نصیحت مىكند!) و یا ( عالم
را در صورتى كه عالم باشد احترام كن!) منظورمان این است كه آن نصیحتى را باید گوش
داد كه متصف به حقیقت خیرخواهى باشد و آن عالمى را باید احترام كرد كه حقیقتا عالم
باشد یعنى به علم خود عمل كند.
جمله «:اذا دعان!» نیز همین را مىفهماند  ،كه وعده اجابت هر چند مطلق و بىقید
و شرط است  ،اما این شرط را دارد كه داعى حقیقتا دعا كند و علم غریزى و فطریش منشا
خواسته اش باشد و خالصه قلبش با زبانش موافق باشد  ،چون دعاى حقیقى آن دعائى است
كه قبل از زبان سر  ،زبان قلب و فطرت كه دروغ در كارش نیست آن را بخواهد نه تنها
زبان سر  ،كه به هر طرف مىچرخد  ،به دروغ و راست و شوخى و جدى و حقیقت و
مجاز .
بهمین جهت است كه مىبینید خداى تعالى تمامى حوائج انسانى را هر چند كه زبان
درخواست آن را نكرده باشد سؤال نامیده  ،و فرموده:
« و اتیكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها ان االنسان لظلوم
كفار!»(/34ابراهیم)
كه به حكم این آیه انسانها در نعمتهائى هم كه نه تنها به زبان سر درخواستش را
نكردهاند  ،بلكه از شمردنش هم عاجزند  ،داعى و سائلند  ،چیزى كه هست به زبان فطرت و
پیشین خود دعا و سؤال مىكنند  ،چون ذات خود را محتاج و مستحق مىیابند و نیز
فرموده:
« یسئله من فى السموات و االرض كل یوم هو فى شان!»(/29رحمن)
و داللت این آیه بر آنچه گفتم ظاهرتر و واضحتر است .
پس سؤال فطرى از خداى سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد  ،در نتیجه دعائى
كه مستجاب نمىشود و به هدف اجابت نمىرسد  ،یكى از دو چیز را فاقد است و آن دو چیز
همان است كه در جمله «:دعوة الداع اذا دعان!» به آن اشاره شده است.
اول این است كه دعا دعاى واقعى نیست و امر بر دعا كننده مشتبه شده  ،مثل كسى
كه اطالع ندارد خواستهاش نشدنى است و از روى جهل همان را درخواست مىكند  ،یا
كسى كه حقیقت امر را نمىداند و اگر بداند هرگز آنچه را مىخواست درخواست نمىكرد ،
مثال اگر مىدانست كه فالن مریض مردنى است و درخواست شفاى او درخواست مرده
زنده شدن است هرگز درخواست شفا نمىكند و اگر مانند انبیا این امكان را در دعاى خود
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احساس كند  ،البته دعا مىكند و مرده زنده مىشود  ،ولى یك شخص عادى كه دعا مىكند
از استجابت مایوس است و یا اگر مىدانست كه بهبودى فرزندش چه خطرهائى براى او در
پى دارد دعا نمىكرد  ،حاال هم كه از جهل به حقیقت حال دعا كرده مستجاب نمىشود .
دوم این است كه دعا  ،دعاى واقعى هست  ،لیكن در دعا خدا را نمىخواند  ،به این
معنا كه به زبان از خدا مسئلت مىكند  ،ولى در دل همه امیدش به اسباب عادى یا امور
وهمى است  ،امورى كه توهم كرده در زندگى او مؤثرند .
پس در چنین دعائى شرط دوم « اذا دعان  -در صورتى كه مرا بخواند!» وجود
ندارد  ،چون دعاى خالص براى خداى سبحان نیست و در حقیقت خدا را نخوانده چون آن
خدائى دعا را مستجاب مى كند كه شریك ندارد و خدائى كه كارها را با شركت اسباب و
اوهام انجام مىدهد  ،او خداى پاسخگوى دعا نیست  ،پس این دو طایفه از دعا كنندگان و
صاحبان سؤال دعاشان مستجاب نیست  ،زیرا دعایشان دعا نیست و یا از خدا مسئلت
ندارند چون خالص نیستند .
این بود خالصه گفتار ما در دعا و آنچه كه از آیه مورد بحث استفاده كردیم و با
این بیان معانى سایر آیاتى هم كه در باب دعا هست روشن مىگردد مثل آیه:
« قل ما یعبؤا بكم ربى لوال دعاؤكم!» (/77فرقان)و آیه:
« قل ارایتم ان اتیكم عذاب هللا او اتتكم الساعة ا غیرهللا تدعون ان كنتم صادقین بل
ایاه تدعون فیكشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما كنتم تشركون!»
(40و/41انعام)و آیه شریفه:
« قل من ینجیكم فى ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفیة لئن انجینا من هذه
لنكونن من الشاكرین! قل هللا ینجیكم منها و من كل كرب ثم انتم
تشركون!»(63و/64انعام)
پس همه این آیات داللت دارد بر اینكه انسان دعائى غریزى و درخواستى فطرى
دارد  ،كه به زبان فطرتش از پروردگارش حاجت مىخواهد  ،چیزى كه هست در هنگامى
كه غرق نعمت و رفاه است  ،دلش به اسباب وابسته است و آن اسباب را شریك
پروردگارش مىگیرد و امر بر او مشتبه شده  ،خیال مىكند كه از پروردگارش چیزى
نمىخواهد و دعائى نمىكند  ،با اینكه از غیر خدا چیزى نمىخواهد  ،چون هر چه باشد
باالخره انسانى داراى فطرت است و خلقت و فطرت خدا در افراد اختالف و دگرگونى
نمىپذیرد .
به شهادت اینكه وقتى این سببها از كار مىافتد و گرفتاریها روى مىآورد و
اسباب در رفع آنها از اثر افتاده شرك موهومش و شفیعان خیالیش همه به كنارى مىروند ،
آن وقت مىفهمد كه جز خدا كسى بر آورنده حاجتش و جوابگوى درخواستش نیست  ،لذا
مجددا به توحید فطریش بر مىگردد و همه اسباب را از یاد مىبرد و روى دل سوى خداى
كریم مىكند و خدا هم گرفتاریش را برطرف ساخته  ،حاجتش را بر مىآورد و در سایه
آسایشش مىپروراند  ،تا آنكه رفته رفته خاطرش آسوده و شكمش سیر شود  ،دوباره بهمان
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وضعى كه داشت یعنى سببپرستى و فراموش نمودن خدا برگردد .
و نیز مانند آیه شریفه:
« و قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم
داخرین!»(/60غافر)
چونكه این آیه شریفه  ،هم دعوت به دعا مىكند و هم وعده اجابت مىدهد و هم
عالوه بر این دعا را عبادت مىخواند و نمىفرماید كسانى كه از دعا به درگاه من استكبار
مىكنند  ،بلكه به جاى آن مىفرماید كسانى كه از عبادت من استكبار مىكنند.
و با این بیان خود تمامى عبادتها را دعا مىخواند  ،براى اینكه اگر منظور از
عبادت  ،تنها دعا  ،كه یكى از اقسام عبادت است باشد ترك دعا  ،استحقاق آتش نمىآورد
بلكه منظور ترك مطلق عبادت است كه استحقاق آتش مىآورد  ،پس معلوم مىشود مطلق
عبادتها دعایند( دقت بفرمائید!)
با این بیان معناى آیات دیگر هم كه مربوط به این باب است روشن مىشود  ،مانند
آیه شریفه:
« فادعوا هللا مخلصین له الدین!»(/14غافر) و آیه:
« و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمة هللا قریب من المحسنین!» (/56اعراف)و آیه
شریفه:
« و یدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعین!»(/90انبیا) و آیه شریفه:
« ادعوا ربكم تضرعا و خفیة انه ال یحب المعتدین!» و آیه شریفه:
« اذ نادى ربه نداء خفیا  ...و لم اكن بدعائك رب شقیا!» (/4مریم)و آیه شریفه:
« و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله!» (/26شوری)
و آیاتى دیگر كه مناسب باب دعا است و این آیات اركان اصلى دعا و آداب دعا
كننده را كه عمدهاش اخالص در دعا و مطابقت قلب و زبان و بریدگى از اسباب ظاهرى
و توسل به خداى تعالى است  ،بیان مىكند و آداب دیگرى را هم روایات به آن ملحق كرده
 ،از قبیل خوف و طمع  ،رغبت و رهبت ،خشوع و تضرع ،اصرار  ،ذكر  ،عمل
صالح  ،ایمان  ،ادب حضور و امثال آن .
« فلیستجیبوا لى و لیؤمنوا بى /186(»!...بقره)
حال كه معلوم شد خدا به بندگانش نزدیك است و هیچ چیزى میان او و دعاى
بندگانش حائل نیست و معلوم شد كه او نسبت به بندگان خود و به درخواستهایشان عنایت
دارد و همین خداى مهربان بندگان را دعوت به دعا مىكند و خالصه حال كه معلوم شد
خدا داراى چنین صفتى است  ،پس بندگان معطل چه هستند  ،او را در این دعوتش اجابت
كنند و به سویش رو آورند و ایمان بیاورند كه خدائى است داراى چنین صفت و یقین كنند
به اینكه او نزدیك است و دعایشان را اجابت مىكند  ،تا در نتیجه شاید در دعا كردن به
درگاه او موفق گردند .
المیزان ج  2 :ص 41 :
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روایاتی درباره اهمیت دعا و تحلیل آنها
شیعه و سنى روایت كردهاند كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود  :دعا سالح
مؤمن است .
در كتاب عدة الداعى است كه در حدیث قدسى آمده  :اى موسى از من آنچه احتیاج
دارى درخواست كن  ،حتى علوفه گوسفندت و نمك خمیرت را از من بخواه .
در كتاب مكارم از آن جناب روایت كرده كه فرمود  :دعا از خواندن قرآن بهتر
است  ،براى اینكه خود خداى عزوجل مىفرماید:
« قل ما یعبؤا بكم ربى لو ال دعاؤكم  -بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگار من هیچ
اعتنائى به شما نخواهد كرد!» (/77فرقان)
این مضمون از امام باقر و صادق علیهماالسالم نیز نقل شده است.
در كتاب عدة الداعى در روایت محمد بن عجالن  ،از محمد بن عبید هللا بن على بن
الحسین  :از پسر عمویش امام صادق  ،از پدران بزرگوارش از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت آورده كه فرمود :زمانى خداى تعالى به بعضى از انبیاءش
وحى فرستاد  ،كه به عزت و جاللم سوگند كه آرزوى هر آرزومندى را كه به غیر من امید
ببندد مبدل به نومیدى مىكنم و جامه ذلت در میان مردم بر تنش مىپوشانم و از گشایش و
فضل خودم دور مىكنم  ،آیا بنده  ،بنده من باشد و در شدائدش به غیر من امید ببندد با اینكه
شدائد همه بدست من است و آیا به غیر من امیدوار شود  ،با اینكه غنى بالذات و جواد على
االطالق منم و كلید همه درهاى بسته به دست من است و در خانه من به روى هر كس كه
بخواهد مرا بخواند باز است ...تا آخر حدیث.
و نیز در عدة الداعى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت آورده كه فرمود :
خداى تعالى فرموده هیچ مخلوقى دست به دامن مخلوق دیگر نمىشود  ،مگر آنكه من رشته
اسباب آسمانها و اسباب زمین را علیه او قطع مىكنم  ،دیگر اگر از من چیزى بخواهد
عطایش نمىكنم و اگر به درگاهم دعا كند دعایش را مستجاب نمىسازم و هیچ مخلوقى
دست به دامن خود من نمىشود و چشم امید از مخلوق من نمىپوشد مگر آنكه آسمانها و
زمین را ضامن رزقش مىكنم  ،آن وقت اگر دعا كند اجابت مىكنم و اگر حاجت بخواهد
بر مىآورم و اگر طلب آمرزش كند او را مىآمرزم!
مؤلف :آنچه این دو حدیث افاده مىكنند این است كه دعا باید خالص باشد  ،نه اینكه
سببیت اسباب وجودى عالم را كه آنها را میان هر موجودى و حوائجش واسطه قرار داده
ابطال كنند  ،چون هر انسانى مىداند كه چنین اسبابى وجود دارند اما سببیت آنها را خدا به
آنها داده  ،نه اینكه خود آنها علت تامهاى باشند  ،كه مستقل از خداى سبحان فیض را به
معلولهاى خود برساند .
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توضیح اینكه انسان با فطرت خود این معنا را درك مىكند كه براى حاجتش
برآرندهاى است  ،كه فعلش از او تخلف نمىكند و نیز درك مىكند آنچه از سببهاى
ظاهرى كه وى دست به دامن آنها مىزند سبب تام نیستند و فعل و اثرشان از آنها تخلف
مىكند  ،كه آن شاعر مىگوید «:ناگهان سركنگبین صفرا فزود!»
پس انسان این شعور و درك را دارد كه آن مبدئى كه سرنخ تمامى امور آنجا است
و ركنى كه در تحقق و وجود هر حاجت از حوائجش بدان اعتماد و دلگرمى دارد  ،غیر این
اسباب ظاه رى است و الزمه این درك آن است كه اعتماد كامل و ركون تام به این اسباب
نداشته باشد  ،بطوریكه بكلى از آن سبب تام و حقیقى غافل بماند و هر چیزى را مستند به
سببهاى ظاهریش بپندارد .
آرى انسان با كمترین دقت و توجه ملتفت به این نكته مىشود  ،حال اگر سؤالى كند
و حاجتى بطلبد و حاجتش هم برآورده گردد  ،از این برآورده شدن كشف مىكند سؤالش
سؤال از پروردگارش بوده و حاجتى كه داشته و از راه شعور باطنى خود آن را تشخیص
داده از طریق اسباب ظاهرى به درگاه پروردگارش رسیده و از آنجا به وى افاضه شده
است و اگر همین حاجت را از سببى از اسباب ظاهرى بخواهد  ،از كسى خواسته كه شعور
فطرى و باطنیش حكم مى كند به اینكه آن سبب  ،برآرنده حاجتش نیست  ،بلكه خیال مىكرده
كه آن سبب برآرنده حاجتش مىباشد  ،و قوه خیالیش به عللى غیر از شعور باطنى به حاجت
 ،آن سبب را در نظرش برآرنده حاجت تصویر كرده و این در همان مواردى است كه
باطن آدمى مخالف با ظاهر او است .
مثالى كه مىتوانیم در اینجا بیاوریم این است كه  ،بسیار مىشود انسان چیزى را
دوست دارد و به آن اهتمام مىورزد  ،تا آنكه آن را به دست مىآورد و مىبیند كه همین
محبوبش مزاحم و مضر به منافعى است كه براى او مهمتر و محبوبتر است  ،ناگزیر از آن
دست بر مىدارد و محبوبتر را مىگیرد و بسیار مىشود كه از چیزى نفرت دارد و به
خاطر حفظ منافعش از آن مىگریزد  ،ولى تصادفا به همان چیز بر مىخورد و مىبیند بر
خالف آنچه مىپنداشت از منافعى كه به خاطر آن از این مىگریخت سودمندتر و بهتر است
.
كودك مریض از نوشیدن دواى تلخ مىگریزد و در عین اینكه طالب بهبودى خویش
است  ،از خوردن دوا گریه مىكند  ،این انسان با شعور باطنى و فطریش صحت و سالمتى
را مى خواهد و به زبان فطرت درخواست آن را دارد  ،هر چند كه به زبان سر و با عملش
خالف آن را درخواست مىكند .
پس معلوم مى شود انسان در زندگیش دو نظام دارد  ،یك نظام به حسب فهم فطرى و
شعور باطنى و نظامى دیگر به حسب تخیل  ،نظام فطریش از خطا محفوظ است و در
مسیرش دچار اشتباه نمىشود و اما نظام تخیلیش بسیار دستخوش خبط و اشتباه مىشود ،
چه بسا مىشود كه آدمى به حسب صورت خیالیش چیزى را درخواست مىكند و جدا
مىطلبد و نمىداند كه با همین سؤال و طلبش درست چیز دیگرى مخالف آن مىخواهد پس
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باید حدیث را به همین معنا توجیه كرد و این همان معنائى است كه از كالم على علیهالسالم
كه فرمود «:عطیه و بخشش به قدر نیت است!» به چشم مىخورد.
و در عدة الداعى از رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت آورده كه فرمود  :در
حالى دعا كنید كه یقین به اجابتش داشته باشید .
و در حدیث قدسى آمده :خداى تعالى فرمود :من همان جایم كه ظن بندهام به من آنجا
است  ،پس بنده من نباید به غیر از خیر از من انتظارى داشته باشد  ،بلكه باید نسبت به من
حسن ظن داشته باشد!
مؤلف  :علتش این است كه دعا در حال نومیدى و تردد كشف مىكند از اینكه
صاحبش در حقیقت درخواستى ندارد و نیز روایت شده كه هرگز چیز نشدنى را از خدا
نخواهید .
ّ
و باز در كتاب عدة الداعى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت آورده كه
فرمود  :در حوائج خود به درگاه خدا فزع كنید و در نامالیمات خود به او پناهنده شوید و
به درگاهش تضرع نموده او را بخوانید  ،كه دعا مغز عبادت است و هیچ مؤمن نیست كه
خدا را بخواند مگر آنكه دعایش را مستجاب مىكند آنهم یا به فوریت  ،كه در نتیجه ثمرهاش
در دنیا عاید او مىشود و یا با مدت كه در نتیجه ثمرهاش در آخرت عایدش مىشود و یا
حداقل ثمره آن را به مقدار دعایش كفاره گناهانش قرار مىدهد  ،البته همه اینها در صورتى
است كه از خدا گناه نخواهد .
و در نهج البالغه در یكى از وصایاى امیر المؤمنین به فرزندش حسین علیهالسالم
آمده  :سپس خداى تعالى كلید همه خزینههاى غیبش را در دست خود تو قرار داد و آن این
است كه به تو اجازه داد از او مسئلت كنى  ،با این كلید كه همان دعا است هر درى از
درهاى نعمتهاى او را بخواهى مىتوانى بگشائى و باران رحمت او را به سوى خود
ببارانى  ،پس هرگز دیر شدن اجابت خدا تو را نومید نسازد  ،كه عطیه به قدر نیت است و
چه بسا اجابت دعایت بدین جهت تاخیر مىافتد كه اجرش برایت بیشتر باشد  ،كه بزرگترین
عطا همان آرزو و انتظار اجابت داشتن است و چه بسا چیزى از خدا بخواهى و خدا آن را
بتو ندهد  ،بلكه بهتر از آن را بدهد  ،حال یا در دنیا و یا در آخرت و یا بدین جهت مستجاب
نكند كه خواسته است بالئى را از تو بگرداند  ،چون آنچه خواستهاى بالى جان تو است ،
زیرا بسیار مىشود كه از خدا چیزى بخواهى كه مایه نابودى دین تو است ،اگر آن حاجتت
را برآورند  ،دینت را از دست مىدهى  ،پس بر تو باد كه همیشه از خدا چیزى بخواهى كه
جمال و زیبائیش برایت بماند و وزر و وبالش از بین برود  ،نه مال  ،كه نه تنها براى تو
نمىماند  ،بلكه تو هم براى آن نمىمانى .
مؤلف :اینكه فرمود «:عطیه به مقدار نیت است!» منظورش این بوده كه استجابت
همواره مطابق دعا است  ،پس آنچه سائل بر حسب عقیده قلبیش و حقیقت ضمیرش از خدا
مىخواهد  ،خدا به او مىدهد  ،نه آنچه كه گفتارش و لقلقه زبانش اظهار مىدارد  ،چون
بسیار مىشود كه لفظ آنطور كه باید مطابق با معناى مطلوب نیست  ،كه بیانش گذشت ،
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بنابر این جمله مورد بحث بهترین و جامعترین كلمه است براى بیان ارتباط میان درخواست
و اجابت .
و چگونه جامعترین كلمه نباشد ؟ با اینكه در كوتاهترین عبارت موارد بسیارى از
دعاهائى را كه مستجاب نمىشود بیان كرده  ،كه چرا نمىشود ؟ مانند موردى كه اجابت
طول مى كشد  ،و موردى كه خیر دنیائى مسؤول با خیر مهمتر دنیائى و یا آخرتى تبدیل
مىشود و مواردى كه خواسته دعا كننده به صورت دیگرى غیر صورتى كه خواسته
مستجاب مىشود كه سازگارتر به حال سائل است  ،چون بسیار مىشود سائل نعمتى گوارا
درخواست مىكند  ،كه اگر فورا به او داده شود گوارا نمىشود  ،لذا اجابتش تاخیر مىافتد تا
سائل تشنهتر شود و نعمت نامبرده گواراتر گردد  ،چون خودش در سؤال خود قید گوارا را
ذكر كرده بود  ،پس در حقیقت خودش خواسته كه اجابتش تاخیر افتد و همچنین مؤمن كه به
امر دین خود اهتمام دارد  ،اگر حاجتى را درخواست كند كه برآورده شدن آن باعث هالكت
دین او مىشود و او خودش اطالع ندارد و خیال مىكند برآورده شدن آن حاجت سعادت او
را تامین مى كند  ،در حالى كه سعادت او در آخرت او است  ،پس در حقیقت درخواست او
درخواست سعادت در آخرتش است نه دنیا و بهمین جهت دعایش در آخرت مستجاب
مىشود نه در دنیا .
باز در عدة الداعى از امام باقرعلیهالسالم روایت كرده كه فرمود :هیچ بندهاى دست
خود به سوى خداى عزوجل نمىگشاید مگر آنكه خدا از رد آن بدون اینكه حاجتش داده باشد
شرم مىكند  ،باالخره چیزى از فضل و رحمت خود كه بخواهد در آن مىگذارد  ،بنا بر این
هر وقت دعا مىكنید دست خود را برنگردانید مگر بعد از آنكه آن را به سر و صورت خود
بكشید و در خبرى دیگر آمده  :كه به صورت و سینه خود بكشید.
مؤلف  :در الدر المنثور هم قریب به این معنا از عدهاى از صحابه چون سلمان ،
جابر ،عبد هللا بن عمر ،انس بن مالك و ابن ابى مغیث ،از رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
وسلّم مطالبى در ضمن هشت روایت آورده و در همه آنها جمله «:دست بلند كردن» آمده
است ،پس دیگر معنا ندارد بعضى این معنا را انكار نموده  ،بگویند(دست بلند كردن به
معناى آن است كه خدا جسم است  ،و در آسمان قرار دارد و خدا بزرگتر از این است كه
جسم باشد ).این سخنى است فاسد  ،براى اینكه حقیقت تمامى عبادتهاى بدنى نشان دادن
حالت قلبى و صورت بخشیدن توجه درونى و اظهار حقایق متعالى از ماده است در قالب
تجسم  ،كه این وضع در نماز و روزه و حج و عبادات دیگر با اجزاء و شرایط آنها به
خوبى روشن است و اگر این معنا نبود اصال عبادت بدنى تحقق نمىیافت ،و یكى از آن
عبادتها دعا است و آن عبارت است از مجسم ساختن توجه قلبى و درخواست باطنى به
صورت درخواست ظاهرى كه ما افراد بشر در بین خود داریم و خالصه در برابر
پروردگارمان آن حالتى را مىگیریم  ،كه یك انسان فقیر كه خود را پست احساس مىكند در
برابر توانگرى كه خود را عزیز و عالى پنداشته  ،بخود مىگیرد  ،دست خود را در مقابل
او دراز نموده  ،گردن خود را كج مىكند و با حالت ذلت و تضرع حاجت خود را سؤال
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مىكند.
و اتفاقا در روایتى كه شیخ در مجالس خود با ذكر سند از محمد بن على بن الحسین
و برادرش زید از پدر آن دو از جدشان حسین بن على علیهماالسالم روایت كرده ،آمده كه :
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم وقتى به دعا مشغول مىشد دست خود را بلند مىكرد و
مناجات و دعا مىنمود  ،به حالتى كه یك فقیر گرسنه در گدائى به خود مىگیرد و همین
معنا را عدة الداعى بدون ذكر سند نقل كرده است .
و در بحار از على علیهالسالم روایت كرده كه مردى را شنید مىگفت  :بار الها پناه
مىبرم به تو از فتنه  ،امام فرمود  :معناى این دعاى تو این است كه خدایا پناه مىبرم به تو
از مال و اوالدم  ،چون خداى تعالى فرموده «:انما اموالكم و اوالدكم فتنة!»(/28انفال) پس
اگر مىخواهى به خدا پناه ببرى باید بگوئى  :خدایا پناه مىبرم به تو از فتنههاى گمراه كننده
.
مؤلف  :و این هم باب دیگرى است در تشخیص معناى لفظ  ،كه نظائرى هم در
روایات دارد و در روایات آمده كه حق در معناى هر لفظى همان معنائى است كه در كالم
خداى تعالى آمده و باز از این باب است آن روایاتى كه در معناى جزء و كثیر و امثال آن
رسیده .
و در عدة الداعى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده  ،كه فرموده  :خداى تعالى
دعاى قلبى فراموش كار را مستجاب نمىكند( یعنى كسى كه بىفكر و بىتوجه قلبى دعا
مىكند).
و نیز در عدة الداعى از على علیهالسالم روایت كرده كه فرمود  :خدا دعاى قلب
بازیگر را قبول نمىكند .
مؤلف  :و در این معنا روایات دیگرى نیز هست و سرش این است كه در اینگونه
موارد حقیقت دعا و مسئلت تحقق نمىیابد .
و در كتاب دعوات تالیف راوندى آمده  :كه خداى تعالى در تورات به بنده خود
خطاب كرده مىفرماید  :تو هر وقت بندهاى از بندگان مرا نفرین كنى كه به خاطر ظلمى كه
به تو كرده  ،نابودش كنم  ،در همان وقت كسى هم هست كه تو را نفرین مىكند به خاطر
ظلمى كه تو به او كردهاى  ،اگر مىخواهى هم نفرین تو را مستجاب مىكنم و هم نفرین او
را و اگر بخواهى استجابت نفرین هردوتان را تا روز قیامت تاخیر مىاندازم .
مؤلف  :سر این معنا روشن است  ،براى اینكه وقتى كسى چیزى را به نفع خود
مسئلت مىنماید البد به آن راضى هم هست و وقتى به آن راضى و خشنود باشد باید به هر
چه كه از هر جهت مثل آن است نیز راضى باشد  ،وقتى علیه ستمگر خودش نفرین مىكند
و انتقام را مىخواهد به خاطر اینكه ظلم كرده  ،باید بطور كلى از انتقام گرفتن از ستمگر
راضى باشد و آن را دوست بدارد  ،پس اگر خودش هم ستمگر باشد نفرین علیه ستمگرش
نفرین علیه خودش هم هست  ،چون گفتیم او با نفرین كردنش مىفهماند كه انتقام از ستمگر
را دوست مىدارد  ،حال اگر این انتقام را نسبت به خودش هم دوست بدارد  ،كه هرگز
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دوست نمىدارد  ،به بالئى گرفتار مىشود كه آن را براى غیر خودش درخواست كرده بود
و اگر دوست ندارد در حقیقت نفرینى و دعائى از او سر نزده  ،بلكه فقط گفتارى زبانى بوده
و خداى تعالى در این باره فرموده «:و یدع االنسان بالشر دعائه بالخیر و كان االنسان
عجوال!» (/11اسرا)
و در عدة الداعى روایت كرده كه رسولخدا به ابى ذر فرمود  :اى ابا ذر مىخواهى
كلماتى به تو بیاموزم كه خداى عزوجل به وسیله آنها به تو سود رساند ؟ ابوذر مىگوید گفتم
 :بله یا رسول هللا! فرمود  :خدا را پاس دار  ،تا خدا پاست بدارد  ،خدا را در نظر بگیر  ،تا
همه جا او را پیش رویت ببینى  ،در حال رفاه و خوشى به یاد او باش  ،تا در حال شدت
بیادت باشد و هر وقت خواستى درخواستى كنى از خدا بكن و چون خواستى بىنیاز باشى
این بىنیازى را از راه اعتماد به خدا كسب كن  ،پس بدان كه قلم قضا بر آنچه كه تا روز
قیامت خواهد شد جریان یافته و همه را نوشته و اگر تمامى خالئق جمع شوند تا خیرى به
تو برسانند كه خدا برایت ننوشته  ،نخواهند توانست .
مؤلف  :اینكه فرمود  ( :در حال رفاه و خوشى به یاد او باش  ،تا در حال شدت
بیادت باشد!) معنایش این است كه در حال خوشى دعا كن و خدا را فراموش مكن  ،تا در
حال شدت همان دعایت را مستجاب كند و فراموشت نكند  ،چون كسى كه پروردگار خود
را در حال خوشى فراموش كند  ،بطور قطع چنین پنداشته كه اسباب ظاهرى در فراهم
ساختن رفاه او مستقل از خدایند  ،آن وقت صاحب چنین پندارى  ،وقتى در حال شدت
پروردگار خود را مىخواند معناى این خواندنش این است كه خداى تعالى تنها در حال شدت
رب و مدبر او است و حال آنكه خداى تعالى اینطور نیست  ،بلكه در هر حال چه شدت و
چه رخا ربوبیت دارد  ،در نتیجه صاحب این پندار نه در حال رفاه خداى عالم و آفریدگار
خود را خوانده و نه در حال شدت  ،بلكه دیگرى را خوانده .
و این معنا در بعضى روایات به زبانى دیگر آمده  ،مثال در كتاب مكارم االخالق از
امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :كسى كه از پیش دعا كرده باشد هنگام نزول
بال دعایش مستجاب مىشود و بعضى گفتهاند :دعا صوتى است پسندیده كه در رسیدنش به
آسمان چیزى جلوگیرش نیست و كسى كه قبل از گرفتارى دعا نكرده باشد  ،دعاى در
هنگام نزول بالیش مستجاب نمىشود و مالئكه مىگویند این صداى كیست كه تاكنون نشنیده
و آن را نمىشناسیم  ...تا آخر حدیث.
و این معنا از اطالق آیه «:نسوا هللا فنسیهم/67( »!...توبه)استفاده مىشود  ،و این
معنا با روایاتى كه مىگوید  :دعا با انقطاع از خلق رد نمىشود  ،منافات ندارد  ،براى اینكه
مطلق شدت و بال غیر انقطاع كامل است .از مجموع دو دسته روایات چنین بر مىآید  ،آن
كسى كه در حال خوشى دعا ندارد و با خدا كارى ندارد  ،در حال شدت هم انقطاع كامل
برایش دست نمىدهد  ،باز هم كه دعا كند گوشه چشمش به اسباب ظاهرى است  ،نمىتواند
به كلى از آنها قطع امید كند.
و اینكه فرمود  « :و چون درخواستى داشتى از خدا بخواه و چون خواستى بىنیاز
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باشى با یاد خدا بىنیازى را به دست آر  »!...ارشاد است به اینكه وقتى مىخواهى
درخواستى بكنى و یا كمكى بطلبى  ،این سؤال و استعانت را حقیقتا بكن و سؤال و
استعانت حقیقى آن است كه از خداى تعالى بشود  ،چون اسباب عادى كه در دسترس ما
هست سببیتشان همه محدود به آن مقدارى است كه خدا برایشان مقدر كرده  ،نه آنطور كه به
نظر ما مىرسد و خیال مىكنیم در مقابل خدا آنها هم سبب مستقل در تاثیرند  ،بلكه این
اسباب تنها طریقیت و وساطت در ایصال دارند و گرنه كار همهاش به دست خداى تعالى
است .
بنا بر این بر بنده خدا واجب است كه در حوائج خود متوجه به جانب عزت و باب
كبریاء شود و هرگز به هیچ یك از اسباب ظاهرى ركون و اعتماد نكند  ،گو اینكه خداى
تعالى چنین تقدیر كرده  ،كه امور جز از راه اسباب به جریان نیفتد و لیكن سبب هر چه
باشد چیزى است كه خدا سببش كرده .
پس كالم امام دعوت به این معنا است كه بندگان خدا به اسباب اعتماد نكنند و همه
اعتمادشان بر خدائى باشد كه سببیت را به اسباب داده نه اینكه امام خواسته باشد مردم را به
این اعتقاد هدایت كند كه اسباب به كلى لغو و بىاثرند و هر وقت هر حاجتى دارند از غیر
مجراى اسباب آن را طلب كنند  ،چون چنین چیزى صحیح نیست و چنین توقعى بیجا است
 ،چطور ممكن است امام چنین چیزى فرموده باشد  ،با اینكه اهل دعا در همین دعا كردنش
سببهاى زیادى به كار مى برد  ،از قبیل قلب و زبان و در راه به دست آوردن حاجت خود
همه اركان وجود خود را بكار مىگیرد و همه اینها سببند .
این معنا را در انسان در نظر بگیر  ،كه هر چه مىكند با ابزارهاى بدن خود مىكند
 ،اگر مىدهد با دست مىدهد و اگر مىبیند با چشم مىبیند و اگر مىشنود با گوش مىشنود
 ،پس همین انسان اگر از خدا از كار افتادن اسباب را بخواهد مثل كسى مىماند كه از من
بخواهد چیزى به او بدهم  ،اما بدون دست  ،و یا به او بنگرم اما بدون چشم  ،و یا به
سخنانش گوش دهم اما بدون گوش  ،و كسى كه ركون و اعتمادش تنها به اسباب باشد نه به
خدا  ،مثل كسى است كه تمام امید و انتظارش به دست من باشد تا به سویش دراز شود  ،و
چیزى به او بدهد  ،و یا همه اعتمادش به چشم من باشد تا به او بنگرد  ،و یا همه ركونش به
گوش من باشد تا سخن او بشنود  ،و در عین حال به كلى از وجود من غافل باشد  ،معلوم
است كه چنین كسى غافل و دیوانه است( چون ممكن نیست انسان عاقل دست و چشم و
گوش را ببیند و به كلى از صاحب آن غافل باشد!)
از سوى دیگر باید دانست اینكه مىگوئیم :امور تنها از مسیر اسباب جریان مىیابد ،
قدرت مطلقه و غیر متناهى خدا را مقید نمىكند و اختیار را از او سلب نمىسازد  ،همانطور
كه دیدیم در انسان باعث سلب قدرت و اختیار نشد( در عین اینكه مجبور است هر چه
مىكند به وسیله اعضاى بدنى خود كند  ،باز هم او را موجودى مختار مىدانیم )،و این بدان
جهت است كه تحدید مذكور در حقیقت تحدید فعل است نه فاعل  ،زیرا بدون شك انسان قادر
به دادن و گرفتن و دیدن و شنیدن هست  ،لیكن خود این اعمال جز با دست و چشم و گوش
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انجام نمىشود  ،پس تقید به اسباب از آن فعل است نه فاعل .
خداى واجب تعالى هم همینطور است  ،او نیز قادر على االطالق است  ،اما فعل
خصوصیتى دارد كه متوقف بر وجود اسباب است  ،مثال زید كه خود فعلى از افعال خدا
است  ،در عین حال وقتى زید مىشود و به وجود مىآید ( آرى مادام كه مشخص نشود
موجود نمىشود انسانى است كلى كه جایش تنها در ذهن است!)كه از فالن پدر و مادر متولد
شده باشد  ،و در فالن زمان و مكان و در شرایطى چنین و چنان و نبودن موانعى چنین و
چنان موجود شده باشد و گرنه( همانطور كه در بین پرانتز گفتیم موجود نمىشود و یا اگر
بشود )،زید نیست  ،بلكه عمرو و یا فردى دیگر است  ،پس به وجود آوردن زید مشروط به
همه این علل و شرایط هست  ،ولى این توقف مربوط به فعل ایجاد است  ،نه به خداى فاعل
ایجاد( دقت بفرمائید!)
و اینكه فرمود  «:پس بدانكه قلم قضا بر آنچه كه تا روز قیامت خواهد شد جریان
یافته و همه را نوشته  »!...با در نظر داشتن كلمه « پس » كه در ابتداى آن است  ،جمله
نتیجه جمله قبلى است كه فرمود «:و هر وقت خواستى درخواستى كنى از خدا بكن  »!...و
در حقیقت از قبیل ذكر علت است به دنبال معلول و مىخواهد بیان كند كه به چه علت گفتیم
اگر خواستى درخواستى كنى از خدا بكن  ،و معنایش این است كه حوادث همه از پیش
نوشته شده و از ناحیه خداى تعالى تقدیر شده است و در حقیقت اسباب در پیش آمدن و
نیامدن آن حوادث تاثیرى ندارند  ،پس دیگر معنا ندارد از غیر خدا چیزى درخواست كنى
و به غیر خدا خود را بىنیاز سازى و اما خداى تعالى سلطنت و ملكش ثابت و دائم و
مشیتش نافذ است « كل یوم هو فى شان  -در هر روزى كارى جدید دارد!»(/29رحمن) و
چون معناى روایت این بود امام دنبال جمله مورد بحث فرموده «:و اگر تمامى خلق جمع
شوند »!...
و یكى دیگر از اخبار مربوطه به دعا روایتى است كه بسیارى از راویان آن را نقل
كردهاند و آن این است كه امام فرمود  :دعا خودش هم از قدر است .
مؤلف  :در این روایت به اشكالى كه یهودیان و دیگران بر مساله دعا كردهاند پاسخ
داده شده و اشكال این است كه ( آن حاجتى كه با دعا در طلبش بر مىآیند یا از قلم قضا
گذشته و یا نگذشته  ،اگر گذشته كه خودش به خودى خود موجود مىشود و حاجت به دعا
ندارد و اگر نگذشته هر چه هم دعا كنیم فائده ندارد  ،پس در هیچ یك از دو فرض دعا فائده
ندارد  ) .جوابى كه گفتیم روایت داده این است كه فرض اول كه گفتیم پدید آمدن حاجت از
قلم قضا گذشته  ،این گذشتن قلم قضا باعث نمىشود كه ما از اسباب وجود آن بىنیاز باشیم
و دعا یكى از همان اسباب است كه با دعا یكى از اسباب وجود آن محقق مىشود و همین
است كه مىفرمایند «:دعا خود از قدر است!»
در این معنا روایات دیگرى هم هست از آن جمله در بحار از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت كرده كه فرمود  «:ال یرد القضاء اال الدعاء  -قضا را رد
نمىكند مگر دعا!»
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و از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود « :الدعاء یرد القضاء بعد ما
ابرم ابراما  -دعا قضا را بعد از آن كه تا حدى حتمى شده رد مىكند!»
و از امام ابى الحسن موسى علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :بر شما باد دعا
كردن  ،كه دعا و درخواست از خداى عزوجل بال را رد مىكند هر چند كه آن بال مقدر شده
قضایش رانده شده باشد و تا مرحله اجرا جز امضاى آن فاصلهاى نمانده باشد  ،در همین
حال هم اگر از خداى تعالى درخواست شود آن بال را به نحوى كه خود مىداند بر مىگرداند
.
و از امام صادق علیهالسالم روایت شده است كه فرمود  :دعا قضاى مبرم و حتمى
را بر مىگرداند  ،پس دعا بسیار كنید  ،كه كلید همه رحمتها و رستگارىها و كلید برآمدن
هر حاجت است و مردم به آنچه نزد خدا دارند نمىرسند مگر به دعا  ،چون هیچ درى
نیست كه وقتى بسیار كوبیده شود به روى كوبنده باز نگردد!
مؤلف  :در این روایت اشارهاى است به اصرار در دعا و اینكه اصرار در دعا
یكى از راههاى استجابت آن است  ،سرش هم این است كه دعا بسیار كردن  ،قلب را صفا
مىدهد .
و از اسماعیل بن همام از ابى الحسن علیهالسالم روایت كرده  ،كه فرمود  :دعاى
بنده خدا در خلوت و پنهانى با اینكه یك نفر است با دعاى هفتاد نفر در عالنیه و آشكارا
برابرى مىكند .
مؤلف  :در این كالم اشاره به این نكته است كه پوشاندن دعا و سرى انجام دادن آن
خلوص در طلب را بهتر حفظ مىكند .
و در كتاب مكارم االخالق از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود  :ال
یزال دعا در پس پرده استجابت هست تا بر محمد و آل او صلوات فرستاده شود.
و نیز از امام صادق علیهالسالم نقل كرده كه فرمود :كسى كه قبل از خودش چهل
نفر از مؤمنین را دعا كند بعد براى خود دعا كند  ،دعایش مستجاب مىشود .
و نیز از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در پاسخ مردى از اصحابش كه
گفت :دنبال اثر دوتا از آیههاى قرآن مىگردم پیدایش نمىكنم یكى آیه «:ادعونى استجب
لكم!»(/60غافر) است كه هر چه دعا مىكنیم استجابتى نمىبینیم فرمود :یعنى مىپندارى
خدا خلف وعده مى كند ؟ عرضه داشتم  :نه  ،فرمود  :پس چى ؟ عرضه داشتم نمىدام علتش
چیست  ،فرمود لیكن من علتش را برایت مىگویم  ،كسى كه خدا را در دستوراتش اطاعت
كند  ،آنگاه در جهتى كه باید  ،دعا كند دعایش اجابت مىشود  ،عرضه داشتم جهت دعا
چیست ؟ فرمود  :اینكه قبل از دعا خدا را حمد و تمجید گوئى و نعمتهائى كه به تو داده
برشمارى و شكر بگزارى و سپس بر محمد و آل او صلوات بفرستى  ،آنگاه گناهان خود
را بیاد آورده از آنها طلب مغفرت كنى  ،آنگاه به دعا بپردازى  ،این است جهت دعا  ،آنگاه
پرسید  :آیه دوم چیست ؟ عرضه داشتم  :آیه شریفه «:و ما انفقتم من شىء فهو
یخلفه!»(/39سبا) است براى اینكه من انفاق مىكنم و خلفى و اثرى نمىبینم  ،فرمود  :آیا
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مىپندارى خداى تعالى خلف وعده مىكند ؟ عرضه داشتم  :نه  ،فرمود  :پس چى  ،عرض
كردم  :نمى دانم  ،فرمود  :اگر كسى از راه حاللش كسب روزى كند و در راه حقش انفاق
نماید یك درهم انفاق نمىكند مگر آنكه خدا نظیر و عوض آن را به او مىدهد .
مؤلف  :توجیه این حدیث و امثال آن  ،كه در باب آداب دعا وارد شده  ،روشن است
 ،براى اینكه همه مىخواهند بنده را به حقیقت دعا و درخواست نزدیك سازند .
و در الدر المنثور است كه ابن عمر گفت :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :
خدا وقتى مىخواهد دعاى بنده را مستجاب كند حالت دعا به او مىدهد .
و نیز ابن عمر از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نقل كرده كه فرمود :كسى كه در
دعا را به رویش گشوده باشند حتما درهاى رحمت را نیز به رویش گشودهاند .
و در روایتى دیگر فرموده از شما كسى كه در دعا به رویش باز شود درهاى
بهشت به رویش باز شده .
مؤلف  :این معنا از طرق ائمه اهل بیت علیهمالسالم نیز روایت شده  ،فرمودهاند
كسى كه حالت دعایش داده باشند  ،اجابتش نیز دادهاند و معناى اینگونه احادیث از بیان
گذشته ما روشن گردید .
و نیز در الدر المنثور است كه معاذ بن جبل از رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم
نقل كرده كه فرمود  :اگر خدا را به حق معرفت مىشناختید  ،كوهها در برابر دعاى شما
متالشى مىشدند .
مؤلف  :سرش این است كه جهل به مقام حق  ،و سلطنت ربوبیت  ،و ركون و
اعتماد به اسباب  ،رفته رفته این باور غلط را به انسان مىدهد  ،كه اسباب هم حقیقتا مؤثرند
و این پندار را به حدى مىرساند كه هر معلولى را مستند به علت معهود و اسباب عادى
بداند و چه بسا مىشود كه انسان از این پندار غفلت دارد و یا اصال چنین اعتقادى ندارد ،
لیكن این مقدار را معتقد است كه این اسباب هر یك براى خود جائى دارد  ،كه نمىشود
سببى دیگر جاى آنرا بگیرد  ،مثال ما مىبینیم حركت و سیر باعث نزدیكى به مقصد
مىشود ،ولى با كمى پیشرفت در توحید این اعتقاد از ما زایل مىشود و حركت را سبب
مستقل نمىبینیم و مى گوئیم مؤثر حقیقى خدا است  ،و حركت جنبه واسطگى را دارد  ،ولى
این اعتقاد بر ایمان مىماند كه درست است مؤثر حقیقى خداست ولى اینطور هم نیست كه
حركت  ،هیچ اثر نداشته باشد  ،بلكه واسطه مؤثرى است كه چیز دیگر جاى آن را پر
نمىكند و اگر حركت و سیر نباشد نزدیكى به مقصد حاصل نمىشود .
و سخن كوتاه آنكه ما معتقدیم مسببات از اسباب خود تخلف نمىكنند  ،هر چند كه
اسباب در حقیقت سبب واقعى نباشند و تاثیر واقعى از آن خداى مسبب االسباب باشد و
اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند و این اعتقاد توهمى است كه علم به مقام خداى سبحان
آن را نمىپذیرد  ،چون با سلطنت تامه الهیه منافات دارد( علم به مقام خداى سبحان مىگوید
درست است كه خداى تعالى چنین مقرر كرده كه مثال در هنگام تحقق سیر و حركت ،
نزدیكى به مقصد نیز محقق شود  ،و در هنگام وجود آتش حرارت نیز پیدا گردد  ،ولى چنین
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هم نیست كه تنها وقتى آتش بود حرارت هم باشد و یا وقتى آتش بود حرارت و سوزاندن هم
حتمى باشد و خالصه خداى تعالى با به كار انداختن نظام اسباب و مسببات قدرتش محدود
نشده بلكه همچنان قدرتش مطلقه است  ،مىتواند واسطهها را از وساطت بیندازد و اثر را
بدون فالن واسطه ایجاد كند  ،همچنانكه در مورد معجزات مىبینیم آتش هست اما
نمىسوزاند و یا خوردن نیست ولى سیرى و سیرابى هست!)
و همین توهم باعث شده كه خیال كنیم تخلف مسببات از اسباب عادیه محال است ،
هر جا جسم هست سنگینى و سقوط نیز هست  ،هر جا حركت هست نزدیكى به مقصد نیز
هست  ،هر جا خوردن و نوشیدن هست سیرى و سیرابى هم هست و مانند اینها  ،در حالى
كه در بحث اعجاز گفتیم درست است كه ناموس علیت و معلولیت و به عبارتى دیگر
وساطت اسباب میان خداى سبحان و میان مسببات حق است و گریزى از آن نیست و اما
این ناموس باعث نمىشود كه ما حدوث حوادث را منحصر در صورتى بدانیم كه اسبابش
مهیا باشد  ،بلكه بحث عقلى و نظرى و همچنین كتاب و سنت در عین اینكه اصل واسطگى
اسباب را اثبات مىكند  ،انحصار آنها را انكار مىنماید  ،بلكه در این بین  ،امور محال كه
عقل تحقق آنها را محال مىداند  ،از محل بحث ما خارجند( چون چیزى كه ممكن الوجود
نیست ،بلكه ممتنع الوجود است ،فرض تعلق گرفتن قدرت خدا به ایجاد آن ،فرض ممكن
الوجود شدن آن است و ممتنع الوجود ممكن الوجود نمىشود).
حال كه این معنا روشن گردید  ،مىگوئیم  :علم و ایمان به خدا ما را وادار مىكند تا
معتقد شویم به اینكه آنچه محال ذاتى نیست و عادت آن را محال نمىداند دعاى در مورد آن
مستجاب است  ،كه قسمت عمده از معجزات انبیا هم مربوط بهمین استجابت دعا است .
و در تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه در ذیل جمله:
شدُون !»(/186بقره) فرموده :یعنى ایمان بیاورند
ستَجیبُوا لي َو ْلیُ ْؤ ِمنُوا بي لَعَلَّ ُه ْم یَ ْر ُ
«فَ ْلیَ ْ
كه من قادر هستم آنچه مىخواهند به ایشان بدهم .
و در مجمع البیان مىگوید  :از امام صادق علیهالسالم روایت شده كه فرمود :
معناى« و لیؤمنوا بى!» این است كه این معنا را محقق و ثابت كنند  ،كه من مىتوانم
شدُون!» فرموده  :یعنى شاید به اعتقاد
خواسته آنان را بدهم و در معناى جمله «:لَعَلَّ ُه ْم یَ ْر ُ
حق برسند  ،و به سوى آن راه یابند .
المیزان ج  2 :ص 49 :
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فصل چهارم

کمال انسانی
راه های سه گانه تهذیب اخالق
تکرار عمل صالح و مداومت بر آن
باید دانست كه اصالح اخالق و خویهاى نفس و تحصیل ملكات فاضله  ،در دو
طرف علم و عمل و پاك كردن دل از خویهاى زشت  ،تنها و تنها یك راه دارد  ،آنهم عبارت
است از تكرار عمل صالح و مداومت بر آن  ،البته عملى كه مناسب با آن خوى پسندیده است
 ،باید آن عمل را آنقدر تكرار كند و در موارد جزئى كه پیش مىآید آن را انجام دهد تا رفته
رفته اثرش در نفس روى هم قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد و نقشى كه به این زودیها
زائل نشود و یا اصال زوال نپذیرد .
مثال اگر انسان بخواهد خوى ناپسند ترس را از دل بیرون كند و بجایش فضیلت
شجاعت را د ر دل جاى دهد  ،باید كارهاى خطرناكى را كه طبعا دلها را تكان میدهد مكرر
انجام دهد تا ترس از دلش بیرون شود  ،آنچنان كه وقتى به چنین كارى اقدام مىكند  ،حس
كند كه نه تنها باكى ندارد  ،بلكه از اقدام خود لذت هم مىبرد  ،و از فرار كردن و پرهیز از
آن ننگ دارد  ،در این هنگام است كه در هر اقدامى شجاعت در دلش نقشى ایجاد مىكند و
نقشهاى پشت سر هم در آخر بصورت ملكه شجاعت در مىآید  ،پس هر چند بدست آوردن
ملكه علمى  ،در اختیار آدمى نیست  ،ولى مقدمات تحصیل آن در اختیار آدمى است و مي
تواند با انجام آن مقدمات  ،ملكه را تحصیل كند .
حال كه این معنا روشن شد  ،متوجه شدى كه براى تهذیب اخالق و كسب فضائل
اخالقى ،راه منحصر به تــكرار عمل است ،این تــكرار عمل از دو طریــق دست مي دهد.
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طریقه اول :کسب فضایل اخالقی با هدف فواید دنیوی
طریقه اول در تهذیب اخالق در نظر داشتن فوائد دنیائى فضائل و فوائد علوم و
آرائى كه مردم آن را مىستایند  ،مثال مىگویند  :عفت نفس یعنى كنترل خواستههاى شهوانى
و قناعت یعنى اكتفاء به آنچه خود دارد و قطع طمع از آنچه مردم دارند دو صفت پسندیده
است  ،چون فوائد خوبى دارد  ،آدمى را در دنیا عزت مىدهد  ،در چشم همگان عظیم
مینماید و نزد عموم مردم محترم و موجه مىسازد  ،شره  ،یعنى حرص در شهوت باعث
پستى و فقر مي شود و طمع  ،ذلت نفس مىآورد  ،هر چند كه آدمى مقام منیعى داشته باشد
و علم باعث رو آوردن مردم و عزت و جاه و انس در مجالس خواص مىگردد .علم چشمى
است براى ا نسان كه هر مكروهى را به آدمى نشان مي دهد و با آن هر محبوبى را مىبیند ،
بر خالف جهل كه یك نوع كورى است  .علم حافظ آدمى است  ،در حالى كه مال را باید
آدمى حفظ كند و نیز شجاعت باعث مىشود آدمى از تلون و هر دم خیالى دور گردد و مردم
آدمى را در هر حال چه شكست بخورد و چه پیروز شود مىستایند  ،بر خالف ترس و تهور
 ،كه اگر مرد متهور و مرد ترسو از دشمن شكست بخورد  ،مالمت مي شود و اگر هم اتفاقا
دشمن را از بین ببرد  ،مى گویند  :بختش یارى كرد و نیز عدالت را تمرین كند و خود را به
این خلق پسندیده بیاراید  ،از این طریق كه فكر كند عدالت مایه راحتى نفس از اندوههاى
درونى است و یا زندگى بعد از مرگ است  ،چون وقتى انسان از دنیا برود نام نیكش
همچنان در دنیا مي ماند و محبتش در دلها جاى دارد .
این طریقه اول  ،همان طریقه معهودى است كه علم اخالق قدیم  ،اخالق یونان و
غیر آن بر آن اساس بنا شده و قرآن كریم اخالق را از این طریق استعمال نكرده و زیر بناى
آن را مدح و ذم مردم قرار نداده كه ببینیم چه چیزهائى در نظر عامه مردم ممدوح و چه
چیزهائى مذموم است ؟ چه چیزهائى را جامعه مىپسندد و چه چیزهائى را نمىپسندد و قبیح
مىداند ؟ و اگر در آیه:
« و حیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ،لئال یكون للناس علیكم حجة  -و هر جا كه
بودید رو به سوى كعبه كنید تا شماتت مردم بر شما مسلط نباشد!» (/150بقره)
مردم را به ثبات و عزم دعوت كرده و علت آنرا افكار عمومى قرار داده است و
نیز اگر در آیه:
« و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم و اصبروا  -با یكدیگر نزاع مكنید و گر نه
ضعیف مي شوید و نیرویتان هدر مىرود و خویشتن دارى كنید!»(/46انفال)
مردم را دعوت به صبر كرده  ،براى اینكه ترك صبر و ایجاد اختالف  ،باعث
سستى و هدر رفتن نیرو و جرى شدن دشمن مىشود كه همه فوائد دنیائى است .
و اگر در آیه:
« و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم االمور -و هر كس صبر كند و ببخشاید این
خود مایه عزم و عظمت است!»(/43شوری)
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كه مردم را دعوت به صبر و بخشایش كرده  ،چون باعث عزم و عظمت است و
باألخره اگر در امثال آیات باال مردم را به اخالق فاضله دعوت كرده و علت آن را فوائد
دنیائى قرار داده  ،برگشت آن فوائد نیز در حقیقت به ثواب اخروى و در نتیجه خویهاى
مخالف آنها  ،مایه عقاب آخرتى است .

طریقه دوم  :کسب فضایل اخالقی با هدف فواید اخروی
طریقه دوم از تهذیب اخالق این است كه آدمى فوائد آخرتى آن را در نظر بگیرد و
این طریقه  ،طریقه قرآن است كه ذكرش در قرآن مكرر آمده  ،مانند آیه:
« ان هللا اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة! -خدا از مؤمنین
جانها و مالهاشان را خریددر مقابل اینكه بهشت داشته باشند!»(/111توبه)
و آیه:
« انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب  -صابران اجر خود را به تمام و كمال و
بدون حساب خواهند گرفت!» (/10زمر)
و آیه:
« ان الظالمین لهم عذاب الیم  -بدرستى ستمكاران عذابى دردناك دارند!»
(/22ابراهیم)
و آیه:
« هللا ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین كفروا اولیاؤهم
الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات -خداست سرپرست كسانى كه ایمان
دارند و همواره از ظلمتها به سوى نورشان بیرون مىآورد و كسانى كه كافر
شدند ،سرپرست آنها طاغوتهایند كه همواره از نور به سوى ظلمتشان بیرون
مىآورند!»(/257بقره)
و امثال این آیات با فنون مختلف  ،بسیار است .
آیات دیگرى هست كه ملحق به این قسم آیاتند ،مانند آیه:
« ما اصاب من مصیبة فى االرض و ال فى انفسكم اال فى كتاب من قبل أن نبرأها ان
ذلك على هللا یسیر -هیچ مصیبتى در زمین و نه در جانهاى شما نمىرسد مگر آنكه
قبل از آنكه آن را برسانیم در كتابى نوشته بودیم و این براى خدا آسان
است!»(/22حدید)
چون این آیه مردم را دعوت مىكند باینكه از تاسف و خوشحالى دورى كنند  ،براى
اینكه آنچه به ایشان مى رسد  ،از پیش قضاءش رانده شده و ممكن نبوده كه نرسد و آنچه هم
كه بایشان نمى رسد  ،بنا بوده نرسد  ،و تمامى حوادث مستند به قضاء و قدرى رانده شده
است و با این حال نه تاسف از نرسیدن چیزى معنا دارد و نه خوشحالى از رسیدنش و این
كار بیهوده از كسى كه به خدا ایمان دارد و زمام همه امور را بدست خدا مىداند شایسته
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نیست  ،همچنان كه آیه:
« ما اصاب من مصیبة اال باذن هللا و من یؤمن باهلل یهد قلبه  -آنچه مصیبت مي
رسد به اذن خدا مىرسد و هر كس به خدا ایمان داشته باشد خدا قلبش را هدایت مي
كند!»(/11تغابن)
هم به این معنا اشاره دارد .
پس این قسم از آیات نیز نظیر قسم سابق است  ،چیزى كه هست آن آیات  ،اخالق
را از راه غایات اخروى اصالح و تهذیب مىكرد  ،كه یك یك آنها كماالت حقیقى قطعى
هستند نه كماالت ظنى و حیاتى و این آیات از راه مبادى این كماالت كه آن مبادى نیز
امورى حقیقى و واقعى هستند  ،مانند اعتقاد به قضاء و قدر و تخلق به اخالق خدا و تذكر به
اسماء حسنایش و صفات علیایش( چون آدمى خلیفه او است و باید با اخالق خود صفات او
را نمایش دهد!)
حال اگر بگوئى  :اعتقاد به قضاء و قدر  ،عالوه بر اینكه مبدأ پیدایش اخالق فاضله
نیست  ،دشمن و منافى آن نیز هست  ،براى اینكه اینگونه اعتقادات احكام این نشئه را كه
نشئه اختیار است باطل مى كند و نظام طبیعى آن را مختل میسازد  ،چون اگر صحیح باشد
كه اصالح صفت صبر و ثبات و ترك تاسف و خوشحالى را همانطور كه شما از آیه استفاده
كردید  ،مستند به قضاء و قدر و خالصه مستند به این بدانیم  ،كه همه امور در لوح محفوظ
نوشته شده و هر چه بنا باشد بشود مىشود  ،باید صحیح باشد كه كسى بدنبال روزى نرود
و در پى كسب هیچ كمالى بر نیاید و از هیچ رذیله اخالقى دورى نكند و وقتى از او
مى پرسند چرا دست روى دست گذاشته و در پى تحصیل مال یا كمال یا تهذیب نفس از
رذائل و دفاع از حق و مخالفت با باطل بر نمىآئى ؟ بگوید  :هر چه بنا است بشود مىشود
 ،چون شدنىها در لوح محفوظ نوشته شده و معلوم است كه در اینصورت چه وضعى پیش
مىآید و دیگر باید فاتحه تمامى كماالت را خواند .
در پاسخ مىگوئیم  :افعال آدمى یكى از اجزاء علل حوادث است و معلوم است كه
هر معلولى همانطور كه در پیدایش محتاج به علت خویش است  ،محتاج به اجزاء علتش نیز
هست .
پس اگر كسى بگوید( مثال سیرى من با قضاء الهى بر وجودش رانده شده یا بر
عدمش  ،ساده تر بگویم خدا  ،یا مقدر كرده امروز شكم من سیر بشود یا مقدر كرده نشود ،
پس دیگر چه تاثیرى در خوردن و جویدن و فرو بردن غذا هست؟) سخت اشتباه كرده ،
چون فرض وجود سیرى  ،فرض وجود علت آنست و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد ،
یك جزء آن هم خوردن اختیارى خود من است ،پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم و فرو
نبرم ،علت سیرى تحقق پیدا نمىكند هر چند كه نهصد و نود و نه جزء دیگر علت آن محقق
باشد ،پس این خطاست كه آدمى معلولى از معلولها را تصور بكند و در عین حال علت آن
و یا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند
پس این صحیح نیست كه انسان حكم اختیار را لغو بداند ،با اینكه مدار زندگى دنیوى
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و سعادت و شقاوتش بر اختیار است و اختیار یكى از اجزاء علل حوادثى است كه بدنبال
افعال آدمى و یا بدنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى ،پدید مىآید.
چیزى كه هست این هم صحیح نیست ،كه اختیار خود را یگانه سبب و علت تامه
حوادث بداند و هر حادثه مربوط به خود را تنها بخود و باختیار خود نسبت دهد و هیچ یك
از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را كه در رأس همه آنها ،اراده الهى قرار دارد ،در آن
حادثه دخیل نداند ،چون چنین طرز تفكرى منشا صفات مذمومه بسیارى ،چون عجب و كبر
و بخل و فرح و تاسف و اندوه و امثال آن مىشود.
مىگوید :این منم كه فالن كار را كردم و این من بودم كه آن كار را ترك كردم ،و
در اثر گفتن این منم این منم ،دچار عجب مىشود و یا بر دیگران كبر مىورزد و یا (چون
قارون) از دادن مالش بخل مي ورزد ،چون نمىداند كه بدست آمدن مال ،هزاران شرائط
دارد كه هیچیك آنها دراختیار خود او نیست اگر خداى تعالى آن اسباب و شرائط را فراهم
نمي كرد ،اختیار او به تنهایى كارى از پیش نمىبرد و دردى از او دوا نمىكرد.
و نیز مىگوید :اگر من فالن كار را مىكردم ،این ضرر متوجهم نمي شد و یا فالن
سود از من فوت نمىگشت ،در حالى كه این جاهل نمىداند كه عدم فوت و یا موت كه همان
سود و عافیت و زندگى باشد ،مستند به هزاران هزار علت است كه در پیدا نشدن آن یعنى
پیدا شدن فوت و مرگ و ضرر ،نبود یكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه
اختیار خود او موجود باشد ،عالوه بر اینكه اختیار خود او هم مستند به علتهاى بسیارى
است كه هیچیك از آنها در اختیار خود او نیست ،چون همه مىدانیم كه اختیار آدمى اختیارى
خود او نیست ،پس من مىتوانم به اختیار خودم فالن كار را بكنم و یا نكنم ،ولى دیگر
نمىتوانم به اختیار خود اختیار بكنم یا نكنم.
بعد از اینكه این معنا را فهمیدى و این حقیقت قرآنى كه به بیان گذشته تعلیم الهى آن
را به ما آموخته ،برایت روشن گردید ،اگر در آیات شریفهاى كه در این مورد هست ،دقت
بخرج دهى ،خواهى دید كه قرآن عزیز در بعضى از خلق ها به قضاء حتمى و كتاب
محفوظ استناد مي كند نه درهمه.
آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضاء و قدر مي داند كه حكم اختیار را
باطل نمىكند و اما آنچه كه با حكم اختیار منافات دارد ،قرآن كریم شدیدا دفع نموده و مستند
به اختیار خود انسانها دانسته است  ،از آن جمله فرموده:
« و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا وهللا امرنا بها قل ان هللا ال یامر
بالفحشاء أ تقولون على هللا ما ال تعلمون -و چون عمل زشتى مرتكب مي شوند،
مي گویند :ما پدران خود را دیدیم كه چنین مىكردند و خدا فرمان داده كه چنین
كنیم ،بگو :خدا به كار زشت فرمان نمي دهد آیا بدون علم بر خدا افترائى
مىبندید؟»(/28اعراف)
بطوریكه مالحظه مىكنید كفار عمل زشت خود را بخدا نسبت دادند و خدا این
نسبت را نفى مىكند .
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و آن افعال و احوال و ملكاتى را كه اگر مستند به قضاء و قدر نكند  ،باعث مي شود
بندگانش باشتبا ه بیفتد و خود را مستقل از خدا و اختیار خود را سبب تام در تاثیر بپندارند ،
مستند به قضاء خود كرد تا انسانها را بسوى صراط مستقیم هدایت كند  ،صراطى كه
رهروش را به خطا نمىكشاند و آن راه مستقیم این است كه نه انسان همهكاره و مستقل از
خدا و قضاى او است و نه همهكاره قضاء الهى است و اختیار انسان هیچكاره است  ،بلكه
همانطور كه گفتیم  ،هم قضاء خدا دخیل است و هم اختیار انسان.
با این هدایت  ،رذائل صفاتیكه از استناد حوادث به قضاء ناشى میشود از انسانها
دور كرد  ،تا دیگر نه به آنچه عایدشان مي شود  ،خوشحال شوند و قضاء خدا را هیچكاره
بدانند و نه از آنچه از دستشان مىرود تاسف بخورند و خود را هیچكاره حساب كنند ،
همچنانكه فرمود:
« و اتوهم من مال هللا الذى اتیكم  -و به ایشان بدهید از مال خدا كه خدا بشما
داده!»(/33نور)
كه مردم را دعوت به جود و كرم مىكند  ،چون مال را داده خدا معرفى كرده ،
همچنانكه در جمله «:و مما رزقناهم ینفقون  -و از آنچه روزیشان كردهایم انفاق
مىكنند!»(/3بقره) با استناد مال به اینكه رزق خداست  ،مردم را بانفاق دعوت مىكند و
نیز مانند آیه:
« فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفا! انا جعلنا ما على
االرض زینة لها ،لنبلوهم ایهم احسن عمال -نكند مي خواهى خود را به خاطر آنان
و براى این كه به این دعوت ایمان نیاوردهاند ،از غصه هالك كنى؟ ما آنچه كه بر
روى زمین هست در نظر آنان زینت دادیم تا به امتها نشان بدهیم ،كدامشان بهتر
عمل مىكنند!»(6و/7کهف)
كه رسول گرامى خود صلوات هللا علیه را نهى مىكند از اینكه به استناد كفر مردم
غصه نخورد و مىفرماید  :كه این كفرشان خدا را به ستوه نمىآورد بلكه آنچه كه در روى
زمین هست به منظور امتحان آنان در روى زمین قرار گرفته و آیاتى دیگر از این قبیل .
و این روش یعنى طریقه دوم در اصالح اخالق طریقه انبیاء است كه نمونههاى
بسیارى از آن در قرآن آمده و نیز به طورى كه پیشوایان ما نقل كردهاند  ،در كتب آسمانى
گذشته نیز بوده است .

طریقه سوم  :کسب فضایل اخالقی منحصر به قرآن کریم
در این میان طریقه سومى هست كه مخصوص به قرآن كریم است و در هیچ یك از
كتب آسمانى كه تاكنون به ما رسیده یافت نمیشود و نیز از هیچ یك از تعالیم انبیاء گذشته
سالم هللا علیهم اجمعین نقل نشده و نیز در هیچ یك از مكاتب فالسفه و حكماى الهى دیده
نشده و آن عبارت از این است كه انسانها را از نظر اوصاف و طرز تفكر  ،طورى تربیت
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كرده كه دیگر محل و موضوعى براى رذائل اخالقى باقى نگذاشته و به عبارت دیگر
اوصاف رذیله و خوىهاى ناستوده را  ،از طریق رفع از بین برده نه دفع  ،یعنى اجازه
نداده كه رذائل در دلها راه یابد تا در صدد بر طرف كردنش برآیند  ،بلكه دلها را آنچنان با
علوم و معارف خود پر كرده كه دیگر جائى براى رذائل باقى نگذاشته است .
توضیح اینكه هر عملى كه انسان براى غیر خدا انجام دهد  ،اال و البد منظورى از
آن عمل در نظر دارد  ،یا براى این مىكند كه در كردن آن عزتى سراغ دارد و مي خواهد
آنرا بدست آورد و یا بخاطر ترس از نیروئى آنرا انجام مي دهد  ،تا از شر آن نیرو محفوظ
بماند  ،قرآن كریم هم عزت را منحصر در خداى سبحان كرده و فرموده:
« ان العزة هلل جمیعا  -عزت همهاش از خداست!»(/65یونس)
و هم نیرو را منحصر در او كرده و فرموده:
« ان القوة هلل جمیعا  -نیرو همهاش از خداست!»(/165بقره)
و معلوم است كسى كه به این دین و به این معارف ایمان دارد  ،دیگر در دلش جائى
براى ریا و سمعه و ترس از غیر خدا و امید به غیر خدا و تمایل و اعتماد به غیر خدا ،
باقى نمىماند و اگر براستى این دو قضیه براى كسى معلوم شود  ،یعنى علم یقینى بدان
داشته باشد  ،تمامى پستى ها و بدیها از دلش شسته مي شود و این دو قضیه دل او را به
زیور صفاتى از فضائل  ،در مقابل آن رذائل مىآراید  ،صفاتى الهى چون تقواى باهلل و
تعزز باهلل و غیر آن از قبیل مناعت طبع و كبریاء و غناى نفس و هیبتى الهى و ربانى .
و نیز در كالم خداى سبحان مكرر آمده كه ملك عالم از خداست و ملك آسمانها و
زمین از اوست و آنچه در آسمانها و زمین است از آن وى است كه مكرر بیانش گذشت و
حقیقت این ملك همچنانكه براى همه روشن است  ،براى هیچ موجودى از موجودات استقالل
باقى نمىگذارد و استقالل را منحصر در ذات خدا مىكند .
وقتى ملك عالم و ملك آسمانها و زمین و ملك آنچه در آنها است  ،از خدا باشد دیگر
چه كسى از خود استقالل خواهد داشت ؟ و دیگر چه كسى و به چه وجهى از خدا بى نیاز
تواند بود ؟ هیچ كس و به هیچ وجه  ،براى اینكه هر كسى را كه تصور كنى  ،خدا مالك ذات
او و صفات او و افعال او است و اگر براستى ما ایمان به این حقیقت داشته باشیم  ،دیگر
بوئى از استقالل در خود و متعلقات خود سراغ مىكنیم ؟ ! نه با پیدا شدن چنین ایمانى
تمامى اشیاء  ،هم ذاتشان و هم صفاتشان و هم افعالشان  ،در نظر ما از درجه استقالل ساقط
مي شوند  ،دیگر چنین انسانى نه تنها غیر خدا را اراده نمي كند و نمىتواند غیر او را اراده
كند و نمي تواند در برابر غیر او خضوع كند  ،یا از غیر او بترسد یا از غیر او امید داشته
باشد یا به غیر او به چیز دیگرى سر گرم شده و از چیز دیگرى لذت و بهجت بگیرد یا به
غیر او توكل و اعتماد نماید و یا تسلیم چیزى غیر او شود و یا امور خود را به چیزى غیر
او وا بگذارد.
و سخن كوتاه اینكه  :چنین كسى اراده نمىكند و طلب نمىنماید  ،مگر وجه حق
باقى را  ،حقى كه بعد از فناى هر چیز باقى است  ،چنین كسى اعراض نمىكند مگر از
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باطل و فرار نمىكند جز از باطل  ،باطلى كه عبارت است از غیر خدا  ،چون آنچه غیر
خداست فانى و باطل است و دارنده چنین ایمانى براى هستى آن در قبال وجود حق كه
آفریدگار اوست وقعى و اعتنائى نمىگذارد .
و نیز در كالم مجیدش آمده:
« هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى -هللا كه جز او معبودى نیست ،اسمائى نیكو
دارد!»(/8طه)
و نیز آمده:
« ذلكم هللا ربكم ،ال اله اال هو ،خالق كل شىء!»
« اینك هللا است كه پروردگار شماست معبودى جز او كه خالق هر چیز است
نیست!»
و نیز آمده:
« الذى احسن كل شىء خلقه  -خدائى را كه هر چه را آفرید نیكویش كرد!»
(/7سجده)
و آمده كه:
« و عنت الوجوه للحى القیوم  -همه وجوه در برابر حى قیوم خاضع است!»
(/111طه)
و فرموده:
« كل له قانتون  -همه در طاعت وىاند!»(/116بقره) و فرموده:
« و قضى ربك اال تعبدوا اال ایاه  -پروردگارت قضا رانده كه جز او را نپرستید!»
(/23اسرا)
و نیز فرموده:
« ا و لم یكف بربك ،انه على كل شىء شهید  -آیا این براى پروردگارت بس نیست،
كه بر هر چیز ناظر است؟»(/53فصلت) و نیز فرموده:
« اال انه بكل شىء محیط  -آگاه باش كه او بر هر چیز احاطه دارد!»(/54فصلت)
و نیز فرموده:
« و ان الى ربك المنتهى  -و بدرستى كه آخرین منزل هستى ،درگاه پروردگار تو
است!»(/42نجم)
و از همین باب است آیات مورد بحث كه مىفرماید:
« و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا :انا هلل و انا الیه راجعون»!...
(155و/156بقره)
براى اینكه این آیات و نظائرش مشتمل بر معارف خاصه الهیهاى است كه نتایج
خاصهاى حقیقى دارد و تربیتش نه هیچگونه شباهتى به تربیت مكتبهاى فلسفى و اخالقى
دارد و نه حتى به تربیتى كه انبیاء علیهمالسالم در شرایع خود سنت كردهاند .
چون طریقه حكما و فالسفه در فن اخالق همانطور كه گفتیم  ،بر اساس عقاید
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عمومى و اجتماعى است  ،عقایدى كه ملتها و اجتماعات در باره خوبیها و بدىها دارند و
طریقه انبیاء علیهمالسالم هم بر اساس عقائد عمومى دینى است  ،عقائدى كه در تكالیف
عبادتى و در مجازات تخلف از آن تكالیف دارند  ،ولى طریقه سوم كه طریقه قرآن است بر
اساس توحید خالص و كامل بنا شده  ،توحیدى كه تنها و تنها در اسالم دیده مىشود و
خاص اسالم است كه بر آورندهاش بهترین صلوات و درودها باد! ( دقت فرمائید!)

پاسخی به تعرضات شرق شناسان به روش اخالقی اسالم
و عجب اینجاست كه بعضى از شرقشناسان غربى  ،در تاریخ خود كه در باره
تمدن اسالم نوشته  ،حرفهائى زده كه خالصهاش از نظر خواننده مي گذرد  :آنچه از اسالم
و معارفش براى یك جامعه شناس اهمیت دارد  ،بحث از شئون تمدنى است كه دعوت دینى
اسالم آورده و در میان پیروان خود گسترش داده  ،آرى یك دانشمند باید رمز آن خصائص
روحى كه در میان آنان بجاى گذارد  ،خصائصى كه زیر بناى ترقى و تمدن و تكامل
مسلمین شد  ،جستجو كند و گر نه معارف دین اش یك دسته مواد اخالقى است كه همه ادیان
و همه انبیاء  ،آنها را داشته و بدانها اشاره كردهاند( دقت كنید!)
در حالیكه اگر به آنچه ما گفتیم دقت بیشترى بفرمائید  ،خواهید دید این سخن تا چه
پایه ساقط و بى مایه است و این مستشرق چقدر به خطا رفته  ،براى اینكه او فكر نكرده كه
نتیجه  ،همیشه فرع مقدمه است و آثار خارجى كه مترتب بر هر نوع تربیت مىشود  ،این
آثار زائیده و نتایج نوع علوم و معارفى است كه مكتب دارد و مربى آنرا القاء مىكند و
شاگرد و آنكه در تحت تربیت مكتب است  ،آن را فرا مي گیرد .
و اگر دو مكتبدار را در نظر بگیریم كه یكى مردم را بسوى حق و كمال دعوت
مى كند  ،اما درجه نازل از حق و درجه متوسط از كمال و دیگرى نیز بسوى حق و كمال
دعوت مىكند و لكن حق محض و خالص و كمالى كه باالتر از آن تصور ندارد  ،آیا این دو
مكتبدار و این دو نوع مكتب  ،یكسانند ؟! ابدا  ،دین مبین اسالم همین مكتبى است كه بسوى
حق محض و كمال اقصى دعوت مىكند و اما مكتب اول  ،یعنى مكتب حكما و فالسفه تنها
بسوى حق اجتماعى و مكتب دوم تنها بسوى حق واقعى و كمال حقیقى  ،یعنى آنچه مایه
سعادت آدمى در آخرت است مي خواند  ،ولى مكتب اسالم بسوى حقى دعوت مىكند كه نه
ظرف اجتماع گنجایش آنرا دارد و نه آخرت و آن خداى تعالى است  ،اسالم اساس تربیت
خود را بر این پایه نهاده  ،كه خدا یكى است و شریكى ندارد و این زیر بناى دعوت اسالم
است كه بنده خالص بار مىآورد و عبودیت محض را نتیجه مي دهد  ،و چقدر میان این سه
طریقه فاصله است ! این مسلك بود كه جمع بسیار و افرادى بیشمار از بندگانى صالح و
علمائى ربانى و اولیائى مقرب از مرد و زن تحویل جامعه بشرى داد و همین شرافت در
فرق میانه سه مسلك نامبرده كافى است .
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فرق میان سه طریقه یا مسلك تهذیب اخالق
عالوه بر اینكه مسلك اسالم از نظر نتیجه هم با آن دو مسلك دیگر فرق دارد  ،چون
بناى اسالم بر محبت عبودى و ترجیح دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده است( یعنى هر
جا كه بنده در سر دو راهى قرار گرفت كه یكى به رضاى خدا و دیگرى به رضاى خودش
مى انجامد  ،رضاى خود را فداى رضاى خدا كند  ،از خشم خود بخاطر خشم خدا چشم
بپوشد  ،از حق خود بخاطر حق خدا صرفنظر كند و همچنین)....
و معلوم است كه محبت و عشق و شور آن بسا مي شود كه انسان محب و عاشق را
به كارهائى وا مي دارد كه عقل اجتماعى  ،آنرا نمىپسندد  ،چون مالك اخالق اجتماعى هم،
همین عقل اجتماعى است و یا به كارهائى وا مي دارد كه فهم عادى كه اساس تكالیف
عمومى و دینى است  ،آن را نمىفهمد  ،پس عقل براى خود احكامى دارد و حب هم احكامى
جداگانه.
المیزان ج  1 :ص 534 :

بحث در اینکه نیکی چیست؟
اَّللِ َو
بر َم ْن َءا َمنَ ِب َّ
ب َو لَ ِكنَّ ا ْل َّ
ق َو ا ْل َم ْغ ِر ِ
« لَّ ْیس ا ْل َّ
بر أَن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل ا ْل َم ِ
شر ِ
ب َو النَّبِ ِیینَ َو َءاتى ا ْل َما َل عَلى ُح ِب ِه ذَ ِوى ا ْلقُ ْربى َو
ا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو ا ْل َملَئك ِة َو ا ْل ِكت َ ِ
ب َو أَقَا َم الصلَوةَ َو َءاتى
الرقَا ِ
ا ْلیَت َ َمى َو ا ْل َمس ِكینَ َو ا ْبنَ الس ِبی ِل َو السائ ِلینَ َو فى ِ
َّ
اء َو ِحینَ
ساء َو
ع َهدُوا َو
الزكَوةَ َو ا ْل ُموفُونَ بِعَ ْه ِد ِه ْم إِذَا َ
الضر ِ
الصبرینَ فى ا ْلبَأ ْ ِ
َّ
ِ
ا ْلبَأ ْ ِس أُولَئك الَّ ِذینَ ص َدقُوا َو أُولَئك ُه ُم ا ْل ُمتَّقُونَ !»
« نیكى آن نیست كه روى خود را به طرف مشرق كنید( كه چون مسیحى هستید)،
و یا به طرف مغرب( كه چون یهودى هستید )،بلكه نیكى براى كسى است كه به
خدا و روز آخرت و مالئكه و كتاب آسمانى و پیغمبران ایمان داشته باشد و مال
خود را با آن كه دوستش مىدارد به خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و راه
ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زكات بدهد و كسانیند كه
به عهد خود وقتى عهدى مىبندند وفا مىكنند و از فقر و بیمارى و جنگ،
خویشتن دارند ،اینان هستند كه راست گفتند و همینهایند كه تقوى دارند!»
(  / 177بقره )
این دأب قرآن در تمامى بیاناتش است كه وقتى مي خواهد مقامات معنوى را بیان
كند  ،با شرح احوال و تعریف رجال دارنده آن مقام  ،بیان مي كند و به بیان مفهوم تنها
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قناعت نمي كند .
جمله «:و لكن البر من آمن باهلل و الیوم االخر!» تعریف ابرار و بیان حقیقت حال
ایشان است كه هم در مرتبه اعتقاد تعریفشان مىكند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق ،در
باره اعتقادشان مي فرماید «:من آمن باهلل!» و در باره اعمالشان میفرماید «:اولئك الذین
صدقوا !» و در باره اخالقشان مي فرماید « :و اولئك هم المتقون!»
و در تعریف اولى كه از ایشان كرده  ،فرموده «:كسانى هستند كه ایمان به خدا و
روز جزا و مالئكه و كتاب و انبیاء دارند »!...و این تعریف شامل تمامى معارف حقهاى
است كه خداى سبحان ایمان به آنها را از بندگان خود خواسته و مراد به این ایمان  ،ایمان
كامل است كه اثرش هرگز از آن جدا نمىشود و تخلف نمي كند  ،نه در قلب و نه در
جوارح  ،در قلب تخلف نمي كند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و یا اعتراض و یا
در پیشامدى ناگوار دچار خشم نمي گردد و در اخالق و اعمال هم تخلف نمي كند( چون
وقتى ایمان كامل در دل پیدا شد  ،اخالق و اعمال هم اصالح مي شود!)
دلیل بر اینكه مراد از آیه بیان این معنا است  ،ذیل آیه شریفه است كه مىفرماید«:
اولئك الذین صدقوا !» كه صدق را مطلق آورده و مقید به زبان یا به اعمال قلب  ،یا به
اعمال سایر جوارح نكرده  ،پس منظور  ،آن مؤمنینى است كه مؤمن حقیقى هستند و در
دعوى ایمان صادقند  ،همچنانكه در جاى دیگر در باره آنان فرمود:
« فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ،ثم ال یجدوا فى انفسهم
حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما  -حاشا! به پروردگارت سوگند كه ایمان
نمىآورند و ایمانشان واقعى نمىشود مگر وقتى كه تو را در اختالفهائى كه
بینشان پیدا مىشود حكم قرار دهند و چون حكمى راندى هیچ ناراحتى در دل خود
از حكم تو احساس نكنند و سراپا تسلیم تو شوند!» (/65نسا)
در چنین هنگامى است كه حالشان با آخرین مراتب ایمان ،یعنى مرتبه چهارم كه در ذیل
آیه «:اذ قال له ربه اسلم قال أسلمت!» بیانش در مبحث « اسالم و درجات آن» گذشت،
منطبق مي شود.
بعد از این تعریف سپس به بیان پارهاى از اعمالشان پرداخته  ،مي فرماید:
« و اتى المال على حبه ذوى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل و السائلین
و فى الرقاب و اقام الصلوة و اتى الزكوة/177(»!...بقره)
كه از جمله اعمال آنان نماز را شمرده كه حكمى است مربوط به عبادت كه در
آیه «:ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر  -نماز از فحشاء و منكر نهى مىكند!»
(/45عنکبوت)و نیز در آیه «:و أقم الصلوة لذكرى  -نماز را براى یادآورى من بپا بدار
!»(/14طه) در اهمیت آن سخن رفته است  ،یكى دیگر زكات را كه حكمى است مالى و
مایه صالح معاش ذكر فرموده و قبل از این دو بذل مال كه عبارت است از انتشار خیر و
احسان غیر واجب را ذكر كرد كه مایه رفع حوائج محتاجین است و نمىگذارد چرخ
زندگیشان( به خاطر حادثهاى كه برایشان پیش مىآید )،متوقف گردد .
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خداى سبحان بعد از ذكر پارهاى از اعمال آنان بذكر پارهاى از اخالقشان پرداخته ،
از آن جمله وفاى به عهدى كه كردهاند و صبر در باساء و ضراء و صبر در برابر دشمن و
ناگواریهاى جنگ را مي شمارد و عهد عبارتست از التزام به چیزى و عقد قلبى بر آن و هر
چند خداي تعالى آن را در آیه مطلق آورده  ،لكن بطوریكه بعضى گمان كردهاند شامل ایمان
و التزام به احكام دین نمي شود  ،براى اینكه دنبالش فرموده «:اذا عاهدوا  -وقتى كه عهد
مىبندند!»(/177بقره) معلوم مىشود منظور از عهد نامبرده عهدهائى است كه گاهى با
یكدیگر مىبندند( و یا با خدا مىبندند  ،مانند نذر و قسم و امثال آن )،و ایمان و لوازم ایمان
مقید به قید وقتى دون وقتى نمي شود بلكه ایمان را همیشه باید داشت .
و لكن اطالق عهد در آیه شریفه شامل تمامى وعدههاى انسان و قولهائى كه
اشخاص مي دهد مي شود  ،مثل اینكه بگوید «:من این كار را مي كنم و یا این كارى كه
مىكردم ترك مىكنم!» و نیز شامل هر عقد و معامله و معاشرت و امثال آن مىشود .
و صبر عبارتست از ثبات بر شدائد  ،در مواقعى كه مصائب و یا جنگى پیش مىآید
و این دو خلق یعنى وفاى به عهد و صبر هر چند شامل تمامى اخالق فاضله نمي شود و لكن
اگر در كسى پیدا شد  ،بقیه آن خلقها نیز پیدا مي شود .
و این دو خلق یكى متعلق به سكون است و دیگرى متعلق به حركت .وفاى به عهد
متعلق به حركت و صبر متعلق به سكون  ،پس در حقیقت ذكر این دو صفت از میان همه
اوصاف مؤمنین به منزله این است كه فرموده باشد  :مؤمنین وقتى حرفى مي زنند  ،پاى
حرف خود ایستادهاند و از عمل به گفته خود شانه خالى نمي كنند.
و اما این كه براى بار دوم مؤمنین را معرفى نموده كه« اولئك الذین صدقوا !»
(/177بقره) براى این بود كه صدق  ،وصفى است كه تمامى فضائل علم و عمل را در بر
مي گیرد  ،ممكن نیست كسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت و حكمت و عدالت ،
چهار ریشه اخالق فاضله را نداشته باشد  ،چون آدمى به غیر از اعتقاد و قول و عمل  ،چیز
دیگرى ندارد و وقتى بنا بگذارد كه جز راست نگوید  ،ناچار مي شود این سه چیز را با هم
مطابق سازد  ،یعنى نكند مگر آنچه را كه مي گوید و نگوید مگر آنچه را كه معتقد است و
گر نه دچار دروغ مي شود .
و انسان مفطور بر قبول حق و خضوع باطنى در برابر آن است هر چند كه در
ظاهر اظهار مخالفت كند .
بنا بر این اگر اذعان به حق كرد و بر حسب فرض بنا گذاشت كه جز راست نگوید
 ،دیگر اظهار مخالفت نمي كند  ،تنها چیزى را مي گوید كه بدان معتقد است و تنها عملى را
مي كند كه مطابق گفتارش است  ،در این هنگام است كه ایمان خالص و اخالق فاضله و
عمل صالح  ،همه با هم برایش فراهم مي شود .
همچنانكه در جاى دیگر نیز در شان مؤمنان فرموده «:یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا
و كونوا مع الصادقین  -اى كسانیكه ایمان آوردهاید ،از خدا بترسید و با راستگویان
باشید!»(/119توبه)
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و حصرى كه از جمله «:اولئك الذین صدقوا  -تنها اینهایند كه راست مي گویند!»
استفاده مي شود آن تعریف و بیان تا حدى كه گذشت تاكید مي كند و معنایش  -و خدا داناتر
است  -این مي شود «:هر گاه خواستى راستگویان را ببینى راستگویان تنها همان
ابرارند!»
و اما تعریفى كه براى بار سوم از آنان كرد و فرمود «:اولئك هم المتقون!»
بر و صدق اگر به حد كمال
حصرى كه در آن هست  ،براى بیان كمال ایشان است  ،چون ّ
نرسند  ،تقوى دست نمي دهد .
و اوصافى كه خداى سبحان در این آیه از ابرار شمرده  ،همان اوصافى است كه در
آیات دیگر آورده  ،از آن جمله فرموده:
« ان االبرار یشربون من كاس كان مزاجها كافورا!
عینا یشرب بها عباد هللا یفجرونها تفجیرا !
یوفون بالنذر و یخافون یوما كان شره مستطیرا!
و یطعمون الطعام على حبه مسكینا و یتیما و اسیرا !
انما نطعمكم لوجه هللا ال نرید منكم جزاء و ال شكورا  !...تا آنجا كه مىفرماید:
و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا !»
« براستى ابرار از جامى مي نوشند كه مزاج كافور دارد ،چشمهاى كه بندگان خدا
از آن مي نوشند و آن را به هر جا كه خواهند روان كنند ،نیكوكاران به نذر وفا
كنند و از روزى كه شر آن روز عالمگیر است ،بیم دارند و طعام را با آن كه
دوستش دارند به مستمند و یتیم و اسیر دهند و منطقشان این است كه ما شما را
فقط براى رضاى خدا طعام مي دهیم و از شما پاداشى و سپاسى نخواهیم! تا آنجا
كه فرمود :و پروردگارشان هم در عوض آن صبرى كه كردند بهشت و دیبا
پاداششان دهد!» (5تا/12انسان)
كه در این آیات  ،ایمان به خدا و ایمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفاى به
عهد و صبر را نام برده و نیز فرموده:
« كال ان كتاب االبرار لفى علیین و ما ادریك ما علیون كتاب مرقوم یشهده
المقربون ،ان االبرار لفى نعیم! تا آنجا كه مىفرماید :یسقون من رحیق مختوم! و
تا آنجا كه مىفرماید :عینا یشرب بها المقربون!»
« حاشا كه كتاب ابرار هر آینه در درجات بلندى است و تو نمىدانى آن درجات
چیست قضائى است رانده شده كه مقربین درگاه خدا آن را مشاهده مي كنند كه
ابرار همانا در نعیم باشند! تا آنجا كه مىفرماید :از شرابى خالص و صافى و سر
به مهر مي نوشند! تا آنجا كه مىفرماید :چشمهاى كه همان مقربین خودشان از
آن مي نوشند!»
كه اگر میان این آیات و آیات سوره دهر كه گذشت تطبیق به عمل آید  ،آنوقت
حقیقت وصف مؤمنین و مال كارشان  -اگر در آن دقت كنى  -بخوبى روشن مي گردد.
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از یكسو در این آیات ایشان را توصیف كرده باینكه عباد هللا هستند و عباد هللا
مقرب درگاه خدایند و در ضمن اوصافى كه براى عباد خود ذكر كرده  ،فرموده «:ان
عبادى لیس لك علیهم سلطان  -تو اى ابلیس بر بندگان من تسلط نمىیابى!»(/42حجر) و
از سوى دیگر مقربین را توصیف كرده  ،باینكه:
« و السابقون السابقون اولئك المقربون فى جنات النعیم  -سبقت گیرندگان در دنیا
به سوى خیرات كه سبقت گیرندگان به مغفرتند در آخرت ،اینان به تنهائى مقربین و در
بهشت نعیمند!»(10تا/12واقعه)
پس معلوم مي شود این عباد هللا كه در آخرت بسوى نعمت خدا سبقت مىگیرند ،
همانهایند كه در دنیا بسوى خیرات سبقت مي گرفتند و اگر به تفحص از حال ایشان ادامه
بدهى  ،مطالب عجیبى برایت كشف مي شود .
پس از آنچه گذشت این معنا روشن شد  :كه ابرار داراى مرتبه عالیهاى از ایمان
هستند و آن مرتبه چهارم است كه بیانش گذشت و خداي تعالى در بارهشان فرموده:
« الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم االمن و هم مهتدون  -كسانى كه
ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نیامیختند ،تنها اینان هستند كه داراى امنیتند
و هم راه یافتگانند!»(/82نعام)
از رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت شده كه هر كس باین آیه عمل كند ایمان
خود را به كمال رسانده باشد .
المیزان ج  1 :ص 648 :
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فصل پنجم

راز بندگی
راز بندگی
اَّللِ َو َملَئ َكتِ ِه َو ُكت ُ ِب ِه
الرسو ُل ِب َما أ ُ ِنز َل ِإلَ ْی ِه ِمن َّر ِب ِه َو ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ك ٌّل َءا َمنَ ِب َّ
« َءا َمنَ َّ
سم ْعنَا َو أَط ْعنَا ُ
غ ْف َرانَك َربَّنَا َو إِلَ ْیك
َو ُرس ِل ِه ال نُفَ ِر ُ
ق بَینَ أ َ َح ٍد ِمن ُّرس ِل ِه َو قَالُوا ِ
یر!»
ا ْل َم ِص ُ
« پیامبر به آنچه خدا بر او نازل كرد ایمان آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و
مالئکه خدا و كتب و پیغمبران خدا ایمان آوردند و گفتند :ما میان هیچیك از
پیغمبران خدا فرق نمىگذاریم و همه یك زبان و یك دل در قول و عمل اظهار كردند
كه ما فرمان خدا را شنیده و اطاعت كردیم ،پروردگارا ! آمرزش تو را مىخواهیم
( /285بقره)
و مىدانیم كه بازگشت همه به سوى تو است»!...
« خدا هیچ كس را تكلیف نكند مگر به قدر توانائى او و روز جزا نیكىهاى هر
شخصى به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود او است!
بار پروردگارا ! ما را بر آنچه كه از روى فراموشى یا خطا انجام دادهایم مؤاخذه
مكن!
بار پروردگارا ! تكلیف گران و طاقتفرسا چنانكه بر گذشتگان نهادى بر ما نگذار!
بار پروردگارا ! بار تكلیفى فوق طاقت ما را به دوش منه و بیامرز و ببخش گناه
ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و یار و یاور ما توئى!
ما را بر مغلوب كردن گروه كافران یارى فرما! »
(285و/286بقره)
غرض این سوره بیان این معنا است كه حق عبادت خداى تعالى این است كه عبد،
به تمامى آنچه او به زبان پیامبرانش بر بندگانش نازل كرده ایمان آورد ،بدون اینكه میان
پیامبران او فرقى بگذارند و این غرض ،همان غرضى است كه آیه اولى تا كلمه « من
رسله» ایفا نموده و در سوره قصص هم مخالف این دستور را از بنى اسرائیل حكایت
مىكند كه با اینكه انواعى از نعمتها از قبیل كتاب و نبوت و ملك و غیر آن را به ایشان
داده بود ،آنان این نعمتها را با عصیان و تمرد و شكستن میثاقها و كفر ،تالفى كردند و
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این همان معنائى است كه ذیل آیه اول و همه آیه دوم به آن اشاره نموده ،مىفرماید :باید
بندگان براى اجتناب از آنها به خدا پناه ببرند ،بنا بر این ،آخر آیه به اولش و خاتمهاش به
آغازش برمىگردد .
از اینجا خصوصیت مقام بیان در این دو آیه روشن مىشود  ،توضیح اینكه خداى
سبحان سوره را با صفتى شروع كرد كه واجب است هر فرد با تقوائى متصف به آن صفت
بوده باشد و آن صفت عبارت است از اینكه بر بنده خدا واجب است از عهده حق پروردگار
برآید .
مىفرماید  :بندگان با تقواى او  ،به غیب ایمان دارند و نماز را بپا مىدارند و از
آنچه خدا روزیشان كرده انفاق مىكنند و به آنچه بر پیامبر اسالم و سایر رسوالن نازل
كرده  ،ایمان مىآورند و به آخرت یقین دارند .
و به دنبال چنین صفتى است كه خدا آنان را مورد انعام قرار داده و هدایت قرآن را
روزیشان كرد و دنبال این مطلب به شرح حال كفار و منافقین پرداخت و سپس بطور
مفصل  ،وضع اهل كتاب و مخصوصا یهود را بیان كرد و فرمود كه خداى تعالى با هدایت
كردن آنان بر ایشان منت نهاد و با انواعى از نعمتها گرامیشان داشت و مورد عنایات
عظیمى قرار داد  ،ولى در مقام تالفى  ،جز با طغیان و عصیان نسبت به خدا و كفران
نعمتها و انكار او و رسوالنش و دشمنى با فرشتگانش و تفرقه انداختن میان رسوالن و
كتب او بر نیامده و عكس العملى نشان ندادند  ،خداى تعالى هم همانگونه با آنان مقابله كرد
 ،كه با تكالیفى دشوار و احكامى سخت  ،از قبیل به جان هم افتادن و یكدیگر را كشتن و به
صورت میمون و خوك مسخ شدن و با صاعقه و عذاب آسمانى معذب نمودن ،محكومشان
نمود .
سپس در خاتمه سوره  ،به همین مطالب برگشته  ،بعد از بیان وصف رسول و
مؤمنین به او مىفرماید  :اینها بر خالف آنان هستند  ،اینان هدایت و ارشاد خدا را تلقى به
قبول و اطاعت كرده  ،به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن او ایمان آوردند  ،بدون اینكه میان
هیچ یك از پیامبران فرق بگذارند و با این طرز رفتار  ،موقف خود را كه همانا موقف
بندگى است كه ذلت عبودیت و عزت ربوبیت بر آن احاطه دارد  ،حفظ كردند  ،چون
مؤمنین در عین اینكه به تمام معنا دعوت حق را اجابت كردهاند  ،به این مطلب اعتراف
دارند كه از ایفاى حق بندگى و اجابت دعوت خدا عاجزند  ،چون اساس و پایه هستیشان بر
ضعف و جهل است .
و به همین جهت گاهى از تحفظ نسبت به وظائف و مراقبت از آن كوتاهى مىكنند ،
یا فراموش مىكنند  ،یا دچار خطا مىشوند و یا در انجام واجبات الهى كوتاهى نموده ،
نفسشان با ارتكاب گناهان به ایشان خیانت مىكند و ایشان را به ورطه غضب و مؤاخذه
خدا نزدیك مى سازد  ،همانطور كه اهل كتاب را قبل از ایشان به آن نزدیك ساخت  ،از این
جهت به ساحت مقدس خدا و به عزت و رحمت او پناه مىبرند از اینكه ایشان را در
صورت خطا و نسیان مؤاخذه فرماید و درخواست مىكنند به خاطر خطا و نسیان ما را به
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تكالیف دشوار مكلف مفرما و به عذابهائى كه طاقتش را نداریم معذب مدار و ما را عفو
كن و بیامرز و بر قوم كفار پیروز كن .
گفتار ما با روایاتى هم كه در شان نزول سوره وارد شده  ،مناسبتر است  ،چون
در شان نزول گفتهاند  :این سوره در مدینه نازل شد  ،زیرا هجرت رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به مدینه و مستقر شدنش در آن شهر مقارن است با استقبال كامل
مؤمنین آن شهر  ،كه انصار دین الهى بودند و با جان و مال خود به نصرت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم قیام كردند و نیز مقارن بود با از خودگذشتگىهاى اهل مكه ،كه به
خاطر خدا دست از زن و فرزند و مال و وطن خود شستند و به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم پیوستند ،چنین موقعیتى ایجاب مىكرد كه خداى تعالى از دو طائفه
تشكر و ستایش كند ،كه دعوت او و پیامبرش را اجابت كردند( دقت فرمائید!) البته آخر آیه
هم كه مىفرماید «:انت موالنا فانصرنا على القوم الكافرین!» (/286بقره) تا اندازهاى بر
این معنا داللت دارد  ،چون اشاره مىكند كه درخواست آنان در اوائل شكلگیرى اسالم بوده
است .
المیزان ج  2 :ص 678 :

بحثهایى پیرامون:
تقواى دینى و درجات آن
ت األ َ ْب َوب َو قَالَت َه ْیت لَك قَا َل َمعَاذَ
س ِه َو َ
غلَّقَ ِ
« َو َر َو َدتْهُ الَّتى ُه َو فى بَ ْی ِت َها عَن نَّ ْف ِ
َّللاِ ِإنَّهُ َربى أَحْ سنَ َمثْ َواى ِإنَّهُ ال یُ ْف ِل ُح الظ ِل ُمونَ !»
َّ
« و آن زنى كه یوسف در خانه وى بود از او تمناى كامجویى كرد و درها را محكم
بست و گفت بیا! گفت :پناه به خدا كه او مربى من است و منزلت مرا نیكو داشته
است كه ستمگران رستگار نمىشوند!»( /23یوسف)

بحث  -1قانون ،اخالق كریمه و توحید
هیچ قانونى به ثمر نمىرسد مگر به وسیله ایمانى كه آن ایمان به وسیله اخالق
كریمه حفظ و آن اخالق هم به وسیله توحید ضمانت شود .
بنا بر این  ،توحید اصلى است كه درخت سعادت آدمى را رشد داده و شاخ و برگ
اخالق كریمه را در آن مىرویاند و آن شاخهها را هم بارور ساخته جامعه بشریت را از آن
میوههاى گرانبها بهرهمند مىسازد  ،همچنانكه فرموده:
« ا لم تر كیف ضرب هللا مثال كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فى
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السماء تؤتى اكلها كل حین باذن ربها و یضرب هللا االمثال للناس لعلهم یتذكرون و
مثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق االرض ما لها من قرار
!»(24تا/26ابراهیم)
و ایمان به خدا را چون درختى معرفى كرده كه داراى ریشه است كه قطعا همان
توحید است .
و نیز داراى خوردنیها معرفى كرده كه در هر آنى به اذن پروردگارش میوههایش
را مىدهد و آن میوهها عمل صالحند .
و نیز داراى شاخههایى معرفى نموده كه همان اخالق نیكو از قبیل تقوا  ،عفت ،
معرفت  ،شجاعت  ،عدالت و رحمت و نظایر آن است .
آنگاه در آیه دیگرى در باره كلمه طیب چنین فرموده:
« الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه !»(/10فاطر)
سعادت صعود به سوى خداى تعالى و تقرب به درگاه او را تنها مخصوص
كلمههاى طیب نموده كه همان اعتقاد حق است و عمل شایسته و مناسب كه آن را باال
مىبرد كمك كار آن قرار داده .
بیان آن اینكه :همه مىدانیم كه كمال نوعى انسان تمام نمىشود و آدمى در زندگیش
آن سعادتى را كه همواره در پى آنست و هدفى بزرگتر از آن ندارد درنمىیابد مگر به
اجتماع افرادى كه در كارهاى حیاتى با یكدیگر تعاون مىكنند كارهایى كه كثرت و تنوع آن
به حدى است كه از عهده یك انسان برنمىآید كه همه آنها را انجام دهد .
و همین درك ضرورى است كه آدمى را محتاج كرده كه اجتماعى تشكیل داده به
سنتها و قوانینى كه نگهدار حقوق افراد از بطالن و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع
هر یك به قدر وسع خود بدان عمل نمایند و در زیر سایه آن قوانین اعمال یكدیگر را مبادله
نموده هر یك به قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران برخوردار شوند  ،و بدون
اینكه نیرومند مقتدر به ضعیف عاجز ظلم كند .
این را نیز مسلم مىداریم كه قوانین مذكور مؤثر واقع نمىشود مگر آنكه قوانین
دیگرى به نام قوانین جزایى ضامن اجراى آن گردد و متخلفین از آن و تجاوزكاران به
حقوق دیگران را تهدید به این كند كه در قبال كار بد كیفر بد دارند و متخلفین از ترس آن
كیفرها هوس تخلف نكنند .
و نیز مقررات دیگرى الزم است تا عاملین به قانون را تشویق و آنان را در عمل
خیر ترغیب نماید .
و نیز قوه حاكمهاى الزم است تا بر همه افراد  ،حكومت نموده به عدل و درستى بر
همه سلطنت داشته باشد .
و این آرزو وقتى صورت عمل به خود مىگیرد كه قوه مجریه از جرم اطالع و بر
مجرم تسلط داشته باشد و اما اگر جرمهایى به دست مجرمینى در خلوت صورت گیرد و
قوه مجریه از آن خبردار نباشد  -و چقدر هم بسیار است  -در این صورت  ،باز جلو جرم

91

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

گرفته نمىشود و دست قوانین به مجرمین نمىرسد .
و نیز اگر چنانچه قوه مجریه ضعیف باشد و آن نیرویى كه باید نداشته باشد و یا در
سیاست مجرمین سهلانگارى نماید  ،مجرمین بر او چیره مىگردند .
و همچنین اگر خود مجرم شخصا قوىتر از قوه مجریه باشد باز هم قوانین بىثمر و
تخلفات و تجاوزات شایع مىگردد .
آدمى طبعا سود طلب است و مىخواهد نفع را به خود اختصاص دهد هر چند به
ضرر دیگران تمام شود .این مصیبت وقتى شدت مىیابد كه این توانایى بر تخلف در خود
قواى مجریه متمركز شود و یا در شخص حاكم كه زمام همه امور را به دست دارد جمع
گردد .در این صورت است كه مردم را خوار نموده دیگر مردم نمىتوانند او را به سوى
عدالت اجتماعى و عمل به حق وادار نمایند .
آرى  ،در چنین وضعى قواى مجریه و یا شخص حاكم فعال ما یشاء گشته  ،هیچ
قدرتى تاب مقاومت او را نیاورده و هیچ ارادهاى نمىتواند با اراده او معارضت نماید .تاریخ
بشری ت از اینگونه خاطرات تلخ مملو و از داستانهاى جبابره و طاغوتها و زورگویىهاى
ایشان به مردم معاصر خود پر است .
نزدیك تر از مراجعه به تاریخ  ،مراجعه به وضع موجود دنیاى معاصر خود ماست
كه مىبینیم در بیشتر نقاط روى زمین همین وضع جریان دارد .
قوانین و سنن اجتماعى هر قدر هم عادالنه تنظیم شده باشد و هر قدر قوانین
جزائیش سختتر تعیین شده باشد  ،مع ذلك آنطور كه باید در مجتمع اجراء نمىشود و جلو
خالف را نگرفته را تخلف را نمىبندد  ،مگر آنكه در افراد آن مجتمع فضائل اخالقى
حكومت كند و مردم به ملكات فاضله انسانى از قبیل ملكه پیروى حق و احترام انسانیت و
عدالت و كرامت و حیاء و اشاعه رحمت و امثال آن پاى بند باشند.
آرى  ،خواننده عزیز نباید از دیدن وضعى كه كشورهاى متمدن دنیا از قوه و
شوكت و نظم( به ظاهر عادالنه) به خود گرفتهاند غره گشته و مرغوب شود  ،چون قوانین
این كشورها بر اساس و پایههاى اخالقى وضع نشده و ضامن اجراء ندارد .
مردم این كشورها فكرشان فكر اجتماعى است  ،افرادشان جز نفع ملت و خیر آن و
جز دفع ضرر از ملتشان چیز دیگرى را محترم نمىشمارند و ملتهایشان جز برده كردن
سایر ملتها و دوشیدن آنها و استعمار سرزمینهایشان و مباح كردن جان و مال و ناموسشان
هدف دیگرى ندارند .
ثمره این پیشرفت و ترقیشان این شد كه آن ظلمهایى را كه جباران در گذشته بر
افراد وارد مىكردند امروزه به اجتماعات منتقل گردیده و در حقیقت امروز اجتماعى بر
اجتماعى دیگر ظلم و ستم روا مىدارد یعنى امروزه ملت جاى فرد را گرفته است  ،پس
مىتوان گفت كه الفاظ  ،معانى خود را از دست دادهاند و هر لفظى معناى ضد خود را به
خود گرفته  ،اگر از حریت و شرافت و عدالت و فضیلت سخنى به میان مىآید مقصود
واقعى از آن پیشرفت دنائت و پستى و ظلم و رذالت است .
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و كوتاه سخن  ،سنن و قوانین اجتماع هیچ وقت از گزند تخلف و بطالن ایمن
نمى شود مگر اینكه بر اساس فضائل اخالقى و شرافت انسانیت تاسیس شده و پشتوانهاش
دلهاى مردم بوده باشد .
و این فضائل اخالقى هم به تنهایى در تامین سعادت اجتماع و سوق انسان به سوى
صالح عمل كافى نیست  ،مگر وقتى كه بر اساس توحید باشد  ،یعنى مردم ایمان داشته
باشند به اینكه عالم  -كه انسان جزئى از آن است  -آفریدگار و معبودى دارد یكتا و ازلى و
سرمدى  ،كه هیچ چیز از علم و احاطه او بیرون نیست و قدرتش مقهور هیچ قدرتى
نمىشود .
خدایى كه همه اشیاء را بر كاملترین نظام آفریده  ،بدون اینكه به یكى از آنها
احتیاجى داشته باشد و به زودى خالیق را به سوى خود بازگردانیده به حسابشان مىرسد ،
نیكوكار را به علت نیكوكاریش پاداش و بدكار را به بدى عملش كیفر مىدهد و آن را مخلد
در نعمت و این را مخلد در عذاب مىكند .
و این خود روشن است كه وقتى اخالق بر چنین عقیدهاى اتكاء داشته باشد براى
آدمیان جز مراقبت رضاى خدا همتى باقى نمىماند  ،در آن صورت تمامى هم آدمى این
مىشود كه یك یك كارهایش مورد رضاى خدا باشد و چنین مردمى از درون دلهایشان ،
رادعى به نام تقوا دارند كه مانع آنان از ارتكاب جرم مىشود .
و اگر اخالق از چنین اعتقادى سرچشمه نگیرد  ،براى آدمى در كارهاى حیاتیش
هدفى جز تمتع به متاع دنیاى فانى و التذاذ به لذائذ حیات مادى باقى نمىماند  ،نهایت چیزى
كه بتواند زندگى او را عادالنه و او را وادار به حفظ قوانین اجتماعى خود كند  ،این فكر
است كه اگر من این قوانین را رعایت نكنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متالشى گشته و
در نتیجه زندگى خودم هم متالشى مىشود  ،پس الزم است كه من از پارهاى از خواستههایم
به خاطر حفظ جامعه صرفنظر كنم  ،تا به پارهاى دیگر نایل شوم  ،كه اگر چنین كنم هم به
بعضى از آرزوهایم مىرسم و هم اینكه مردم مادام كه زندهام مرا مدح و تعریف مىكنند و
نام من در صفحات تاریخ با خطوطى طالیى باقى مىماند .
اما مساله مدح و تعریف مردم البته تا حدى مشوق هست و لیكن تنها در امور
مهمى كه مردم از آن آگاه مىشوند جریان دارد  ،به خالف امور جزئى و شخصى و یا امور
مهمى كه مردم خبردار نشوند  ،از قبیل كارهاى سرى  ،كه در آنجا دیگر این دواعى مانع
ارتكاب انسان نمى شود و اما مساله خطوط طالیى تاریخ و نام نیك  ،آن هم غالبا در
مواردى صورت مىگیرد كه پاى از جانگذشتگى و فداكارى در میان بیاید  ،مانند كشته
شدن در راه وطن و یا بذل مال و صرف وقت در ترفیع مبانى دولت و امثال آن .
این چنین فداكارىها از كسانى سرمىزند كه به حیات دیگرى  ،ماوراى این زندگى
معتقد باشند و كسى كه چنین اعتقادى ندارد جز به یك عقیده خرافى دست به چنین فداكارى
نمىزند  ،زیرا با نبود اعتقاد به یك زندگى دیگر هیچ عاقلى از جان خود نمىگذرد تا بعد از
او نامش را به نیكى یاد كنند  ،چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و ثنا و یا هر
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نفع دیگرى كه تصور شود برخوردار گردد .
آن كدام عاقلى است كه به خاطر آسایش دیگران از جان خود صرفنظر كند و خود
را به كشتن دهد كه دیگران به زندگى برسند  ،با اینكه بر حسب فرض  ،به زندگى دیگرى
اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطالن نپندارد .
مگر اینكه اعتقادى خرافى وادارش كند كه خود را به كشتن دهد كه آنهم با كمترین
توجه و التفات از بین مىرود .
پس روشن شد كه هیچ انگیزه و محركى و لو هر چه باشد جاى توحید را نمىگیرد .
و چیزى وجود ندارد كه جاى توحید را در بازدارى انسان از معصیت و نقض سنن
و قوانین پر كند  ،مخصوصا اگر آن معصیت و نقض سنن از چیزهایى باشد كه طبعا براى
مردم آشكار نشود و باألخص آن معصیتى كه اگر فاش شود به خاطر جهاتى بر خالف آنچه
كه بوده فاش مىگردد ،مانند تجاوزى كه اگر  -العیاذ باهلل  -از یوسف نسبت به زلیخا
سرمىزد .همچنانكه خوددارى و تعفف یوسف از آن  ،بر خالف جلوه كرد و زلیخا او را به
شهوترانى و خیانت متهم نمود .
آرى  ،در چنین فروضى جز توحید هیچ مانع دیگرى نیست  ،همچنانكه یوسف را
جز علم به مقام پروردگارش چیزى جلوگیر نشد و نمىتوانست بشود .

بحث  -2تقواى دینى به یكى از سه امر حاصل مىشود:
و به عبارت دیگر خداى تعالى به یكى از سه وجه عبادت مىشود:
خوف،

رجاء  ،حب!

و این هر سه در آیه «:فى اآلخرة عذاب شدید و مغفرة من هللا و رضوان و ما
الحیوة الدنیا اال متاع الغرور!»(/20حدید) جمع شده است.
بنا بر این  ،هر شخص با ایمانى باید نسبت به حقیقت دنیا توجه داشته باشد و بداند
كه دنیا متاع غرور و دام فریب است كه چون سراب بیابان به نظر بیننده لب تشنه  ،آب
مىآید و او را به سوى خود مىكشاند  ،ولى وقتى نزدیك شود چیزى نمىبیند و اگر چنین
تنبهى داشته باشد دیگر هدف خود را از كارهایى كه در زندگى انجام مىدهد دنیا قرار نداده
 ،مىداند كه در وراى این دنیا جهان دیگرى است كه در آنجا به نتیجه اعمال خود مىرسد ،
حال یا آن نتیجه  ،عذابى است شدید در ازاى كارهاى زشت و یا مغفرتى است از خدا در
قبال كارهاى نیك  .پس بر اوست كه از آن عذاب بهراسد و به آن مغفرت امیدوار باشد .
ولى اگر عالىتر از این فكر كند هدف خود را خشنودى خود قرار نمىدهد و به
خاطر نجات از عذاب و رسیدن به ثواب عمل نمىكند بلكه هر چه مىكند به خاطر خدا و
رضاى او است .
البته طبایع مردم در اختیار یكى از این سه راه مختلف است  ،بعضى از مردم  -كه
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اتفاقا اكثریت را هم دارا هستند  -مساله ترس از عذاب بر دلهایشان چیره گشته و از انحراف
و عصیان و گناه بازشان مىدارد  ،اینها هر چه بیشتر به تهدید و وعیدهاى الهى
برمىخورند بیشتر مىترسند و در نتیجه به عبادت مىپردازند .
و بعضى دیگر حس طمع و امیدشان غلبه دارد  ،اینان هر چه بیشتر به وعدههاى
الهى و ثوابها و درجاتى كه خداوند نوید داده برمىخورند امیدشان بیشتر شده  ،به خاطر
رسیدن به نعمتها و كرامتها و حسن عاقبتى كه خداوند به مردم با ایمان و عمل صالح وعده
داده بیشتر به تقوا و التزام اعمال صالح مىپردازند تا شاید بدین وسیله به مغفرت و بهشت
خدایى نائل آیند .
ولى دسته سوم كه همان طبقه علماى باهلل هستند هدفشان عالىتر از آن دو دسته
است  ،اینان خدا را نه از ترس عبادت مىكنند و نه از روى طمع به ثواب  ،بلكه او را
عبادت مىكنند براى اینكه اهل و سزاوار عبادت است  ،چون خدا را داراى اسماء حسنى و
صفات علیائى كه الیق شان اوست شناختهاند و در نتیجه فهمیدهاند كه خداوند پروردگار و
مالك سود و اراده و رضاى ایشان و مالك هر چیز دیگرى غیر ایشان است و اوست كه به
تنهایى تمامى امور را تدبیر مىكند .
خدا را این چنین شناختند و خود را هم فقط بنده او دیدند و چون بنده شانى جز این
ندارد كه پروردگارش را بندگى نموده  ،رضاى او را به رضاى خود و خواست او را
برخواست خود مقدم بدارد  ،لذا اوال به عبادت خدا مىپردازد و ثانیا از آنچه كه مىكند و
آنچه كه نمى كند جز روى خدا و توجه به او چیز دیگر در نظر نداشته  ،نه التفاتى به عذاب
دارد تا از ترس آن به وظیفه خود قیام نماید و نه توجهى به ثواب دارد تا امیدوار شود .
گو اینكه از عذاب خدا ترسناك و به ثواب او امیدوار هست و لیكن محركش براى
عبادت و اطاعت خوف و رجاء نیست .
كالم امیر المؤمنین صلوات هللا علیه كه عرض مىكند :من تو را از ترس آتشت و
به امید بهشتت عبادت نمىكنم بلكه بدان جهت عبادت مىكنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت
یافتم نیز به همین معنا اشاره دارد .
این دسته از آنجایى كه تمامى رغبتها و امیال مختلف خود را متوجه یك سو
كردهاند و آن هم رضاى خدا است و تنها غایت و نتیجهاى كه در نظر گرفتهاند خداست  ،لذا
محبت به خدا در دلهایشان جایگیر شده است .
آرى  ،این دسته خداى تعالى را به همان نحوى شناختهاند كه خود خداى تعالى خود
را به داشتن آن اسماء و صفات معرفى كرده و چون او خود را به بهترین اسماء و عالیترین
صفات معرفى و توصیف كرده و نیز از آنجایى كه یكى از خصایص دل آدمى مجذوب
شدن در برابر زیباییها و كماالت است  ،در نتیجه  ،محبت خدا كه جمیل على االطالق است
در دلهایشان جایگزین مىشود .
از آیه شریفه «:ذلكم هللا ربكم ال اله اال هو خالق كل شىء فاعبدوه به!» (/102انعام)
ضمیمه آیه «:الذى احسن كل شىء خلقه!»(/7سجده) استفاده مىشود كه خلقت دائر مدار
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حسن و این دو(خلقت و حسن) متالزم و متصادق همند .
آنگاه از آیات بسیار دیگرى برمىآید كه یك یك موجودات  ،آیه و دلیل بر وجود خدا
و آنچه در آسمانها و زمین است آیاتى است براى صاحبان عقل و خالصه در عالم وجود
چیزى كه داللت بر وجود او نكند و جمال و جالل او را حكایت ننماید وجود ندارد .
پس اشیاء از جهت انواع مختلفى كه از خلقت و حسن دارند همه بر جمال ال یتناهى
او داللت نموده  ،با زبان حال او را حمد و بر حسن فنا ناپذیر او ثنا مىگویند و از جهت
انواع مختلفى كه از نقص و حاجت دارند همه بر غناى مطلق او داللت نموده با زبان حال
او را تسبیح و ساحت قدس و كبریائیش را از هر عیب و احتیاجى تنزیه مىكنند ،همچنانكه
فرموده:
« و ان من شىء اال یسبح بحمده !» (/44اسرا)
پس این دسته از مردم در معرفت اشیاء از راهى سلوك مىكنند كه پروردگارشان
بدان راهنمایى كرده و نشانشان داده و آن راه این است كه هر چیزى را آیه و عالمت
صفات جمال و جالل او مىدانند و براى هیچ موجودى نفسیت و اصالت و استقالل نمىبینند
و به این نظر به موجودات مىنگرند كه آیینههایى هستند كه با حسن خود  ،حسن ماوراى
خود را كه حسنى ال یتناهى است جلوهگر مىسازند و با فقر و حاجت خود غناى مطلقى را
كه محیط به آنهاست نشان مىدهند و با ذلت و مسكنتى كه دارند عزت و كبریاى ما فوق
خود را حكایت مىكنند .
و پر واضح است كه آن دسته از مردم كه نظرشان به عالم هستى چنین نظرى باشد
خیلى زود نفوسشان مجذوب ساحت عزت و عظمت الهى گشته و محبت به او آنچنان بر
دلهایشان احاطه پیدا مىكند كه هر چیز دیگرى و حتى خود آنان را از یادشان مىبرد و
رسم و آثار هوا و هوس و امیال نفسانى را به كلى از صفحه دلهایشان محو مىسازد و
دلهایشان را به دلهایى سلیم مبدل مىسازد كه جز خدای عز اسمه چیز دیگرى در آن نباشد ،
همچنانكه فرموده:
« و الذین آمنوا اشد حبا هلل !»(/165بقره)
و لذا  ،این طبقه دو طریق اول را كه یكى طریق خوف و دیگرى طریق رجاء بود
خالى از شرك نمىدانند  ،چون آن كس كه خدا را از ترس مىپرستد در حقیقت به منظور
دفع عذاب از جان خود متوسل به خدا مىشود  ،پس او خودش را مىخواهد نه خدا را .
و همچنین آن كس كه خدا را به امید ثوابش عبادت مىكند به منظور جلب ثواب و
رستگارى به نعمت و كرامت متوسل خدا مىشود  ،او هم خود را مىخواهد نه خدا را ،
زیرا اگر راه دیگرى غیر از توسل به خدا سراغ داشت در جلب آن نفع و دفع آن ضرر آن
راه را مىپیمود و با خدا و عبادت او هیچ سر و كارى نداشت .از امام صادق علیهالسالم
روایتى شده كه مىفرمود:
« هل الدین اال الحب  -مگر دین غیر از محبت چیزى دیگر هم هست؟»
و در حدیث دیگرى فرمود:
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« من او را به مالك دوستیش مىپرستم! این مقام نهفتهاى است كه جز پاكان با آن
تماسى ندارند!»
و اگر اهل محبت را در این حدیث پاكان خوانده براى این است كه گفتیم این طایفه
از هواى نفس و لوث مادیت منزهند .
پس  :اخالص در عبادت جز از راه محبت  ،تمام و كامل نمىگردد!

بحث  -3چگونه محبت باعث اخالص مىشود ؟
عبادت خدا از ترس عذاب  ،آدمى را به زهد وادار مىكند  ،یعنى چشمپوشى از
لذایذ دنیوى براى رسیدن به نجات اخروى ،پس زاهد كارش این است كه از محرمات و یا
كارهایى كه در معناى حرام است یعنى ترك واجبات اجتناب كند.
آنكس هم كه طمع ثواب دارد طمعش او را وادار به كارهایى از قبیل عبادت و عمل
صالح مىكند تا به نعمت اخروى و بهشت برین نائلش سازد پس كار عابد هم این است كه
واجبات و یا كارهایى را كه در معناى واجب است( یعنى ترك حرام) بجا آورد .
و خالصه خوف زاهد او را وادار به ترك و رجاء عابد او را وادار به فعل مىكند
و این دو طریق هر یك صاحبش را به اخالص براى دین وامىدارد نه اخالص براى خدا ،
صاحب دین .
به خالف طریقه سوم كه طریقه محبت است و قلب را جز از تعلق به خدا از هر
تعلقى از قبیل زخارف دنیا و زینتهاى آن  ،اوالد و همسران  ،مال و جاه و حتى از خود و
آرزوهاى خود پاك مى سازد و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هر چه كه منسوب به
خداست  -از قبیل دین و آورنده دین و ولى در دین و هر چه كه برگشتش به خدا باشد -
مىسازد .
آرى  ،محبت به هر چیز محبت به آثار آن نیز هست .
بنا بر این  ،چنین كسى در كارها  ،آن كارى را دوست مىدارد كه خدا دوست بدارد
و آن كارى را دشمن مىدارد كه خدا دشمن بدارد .
به خاطر رضاى خدا راضى و به خاطر خشم خدا خشمگین مىشود و این محبت
نورى مىشود كه راه عمل را براى او روشن مىسازد  ،همچنانكه فرموده:
« ا و من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس!»(/122انعام)
و روحى مىشود كه او را به خیرات وا مىدارد  ،همچنانكه فرموده:
« و ایدهم بروح منه!»(/22مجادله)
سر اینكه از چنین كسى جز جمیل و خیر سرنمىزند و هیچ مكروه و
و همین است ّ
شرى را مرتكب نمىگردد .
و به هیچ به موجودى از موجودات عالم و حوادثى كه در عالم رخ مىدهد نمىنگرد
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و چشمش به هیچ یك از آنها چه بزرگ و چه كوچك  ،چه بسیار و چه اندك نمىافتد مگر
آنكه دوستش داشته و زیبایش مىبیند  ،چون او از آنها جز این جنبه را كه آیات و نشانههاى
خدا و تجلیات جمال مطلق و حسن غیر متناهى و غیر مشوب به نقص و مكروهند نمىبیند .
و به همین دلیل اینگونه اشخاص غرق در نعمتهاى خدا و غرق در مسرتى هستند
كه غم و اندوهى با آن نیست و غرق در لذت و سرورى هستند كه دیگر آلوده به الم و اندوه
نیست و غرق در امنیتى هستند كه دیگر خوفى با آن نیست  ،چون همه این عوارض سوء
وقتى عارض مىشوند كه انسان سوئى را درك بكند و شر و مكروهى ببیند .
و كسى كه هیچ چیزى را شر و مكروه نمىبیند  ،او جز خیر و جمیل مشاهده
نمىكند و وقایع را جز به مراد دل و موافق با رضا نمىبیند .
پس اندوه و ترس و هر سوء دیگر و هر چیزى كه مایه اذیت باشد در چنین كسى
راه ندارد بلكه او از سرور و ابتهاج و امنیت به مرحلهاى رسیده كه هیچ مقیاسى نمىتواند
اندازهاش را معلوم كند و جز خدا هیچ كس نمىتواند بر آن احاطه یابد و این مرحله ،
مرحله اى است كه مردم عادى توانایى تعقل و پى بردن به كنه آن را ندارند  ،مگر به
گونهاى تصور ناقص  .آیه شریفه:
« اال ان اولیاء هللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون الذین آمنوا و كانوا یتقون!»
(62و/63یونس)و همچنین آیه:
« الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم االمن و هم مهتدون!» (/82انعام)
اشاره به همین معنا دارد .
و این طایفه  ،همان مقربینى هستند كه به قرب خداى تعالى رستگار شدهاند  ،چون
دیگر چیزى كه میان آنان و پروردگارشان حائل گردد باقى نمانده  ،نه در محسوسات و نه
موهومات و نه آنچه مورد هوا و خواهش نفس و یا مورد تلبیس شیطان باشد  ،زیرا هر چه
كه در برابر آنان قرار گیرد آیتى خواهد بود كه كاشف از حق تعالى است نه حجابى كه میان
آنان و حضرتش ساتر شود و به همین جهت خداوند علم الیقین را بر ایشان افاضه مىكند
و كشف مى كند براى ایشان از آنچه كه نزد او است از حقایقى كه از دیدگان مادى كور
مستور است  ،همچنانكه در آیه:
« كال ان كتاب االبرار لفى علیین!
و ما ادریك ما علیون!
كتاب مرقوم!
یشهده المقربون!»(18تا/21مطففین) و آیه:
« كال لو تعلمون علم الیقین! لترون الجحیم!»(5و/6تکاثر)
به این معنا اشاره فرموده .
و در پیرامون این معنا در تفسیر آیه «:یا ایها الذین آمنوا علیكم انفسكم !»
(/105مائده)در جلد ششم المیزان بحثى به میان آمده است.
سخن كوتاه آنكه  ،این طایفه در حقیقت متوكلین بر خدا و تفویض كنندگان به سوى
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خدا و راضیان به قضاء او و تسلیم در برابر امر اویند  ،چون گفتیم كه جز خیر نمىبینند و
جز جمیل به چشمشان نمىخورد .
و همین معنا باعث مىشود كه ملكات فاضله و خلقهاى كریمه كه سازگار با این
نظر كه نظر توحید است در دلهایشان مستقر گردد و در نتیجه همانطور كه در عمل
مخلصند در اخالق نیز مخلص شوند و معناى اخالص دین براى خدا هم همین است «:هو
الحى ال اله اال هو فادعوه مخلصین له الدین!»(/65غافر)

بحث  -4معناى اخالص
اینكه در آیات مورد بحث و در آیات بسیارى دیگر  ،اخالص عبد را به خدا نسبت
داده  ،با اینكه بنده باید خود را براى خدایش خالص كند بدان جهت است كه بنده جز موهبت
خداى تعالى چیزى را از ناحیه خود مالك نیست و هر چه را كه خدا به او داده باز در ملك
خود اوست .
پس اگر بنده  ،دین خود را و یا به عبارتى خود را براى خدا خالص كند  ،در حقیقت
خداوند او را جهت خود خالص كرده است .
البته در این میان افرادى هستند كه خداوند در خلقت ایشان امتیازى قائل شده و
ایشان را با فطرتى مستقیم و خلقتى معتدل ایجاد كرده و این عده از همان ابتداى امر با
اذهانى وقاد و ادراكاتى صحیح و نفوسى طاهر و دلهایى سالم نشو و نما نمودهاند و با همان
صفاى فطرت و سالمت نفس و بدون اینكه عمل و مجاهدتى انجام داده باشند به نعمت
اخالص رسیدهاند  ،در حالى كه دیگران با جد و جهد مىبایستى در مقام تحصیلش برآیند ،
آن هم هر چه مجاهدت كنند به آن مرتبه از اخالص كه آن عده رسیدهاند نمىرسند .
آرى  ،اخالص ایشان بسیار عالىتر و رتبه آن بلندتر از آن اخالصى است كه با
اكتساب بدست آید  ،چون آنها دلهایى پاك از لوث موانع و مزاحمات داشتهاند .
و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمه مخلَصین  -به فتح الم  -هر جا كه آمده
باشد هم ایشان باشند .
و این عده همان انبیاء و امامان معصوم علیهمالسالم هستند و قرآن كریم هم
تصریح دارد بر اینكه خداوند ایشان را اجتباء نموده  ،یعنى جهت خود جمعآورى و براى
حضرت خود خالص ساخته  ،همچنانكه فرموده:
« و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم!» (/87انعام)و نیز فرموده:
« هو اجتبیكم و ما جعل علیكم فى الدین من حرج!»(/78حج)
و به ایشان از علم  ،آن مرحلهاى را داده كه ملكه عاصمه است و ایشان را از
ارتكاب گناهان و جرائم حفظ مىكند و دیگر با داشتن آن ملكه صدور گناه حتى گناه صغیره
از ایشان محال مىشود .
و فرق عصمت و ملكه عدالت همین است  ،با اینكه هر دوى آنها از صدور و
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ارتكاب گناه مانع مىشوند  ،از این جهت با هم فرق دارند كه با ملكه عصمت صدور
معصیت ممتنع هم مىشود  ،ولى با ملكه عدالت ممتنع نمىشود .
در صفحات گذشته هم گفتیم كه این عده از پروردگار خود چیزهایى اطالع دارند كه
دیگران ندارند و خداوند هم این معنا را تصدیق نموده و فرموده:
« سبحان هللا عما یصفون! اال عباد هللا المخلصین!» (159و/160صافات)
و نیز محبت الهى ایشان را وامىدارد به اینكه چیزى را جز آنچه كه خدا مىخواهد
نخواهند و به كلى از نافرمانى او منصرف شوند  ،همچنانكه این را نیز در قرآن تقریر
نموده و در چند جاى از آن فرموده است:
« فبعزتك الغوینهم اجمعین! اال عبادك منهم المخلصین !»(82و/83ص)
و از جمله شواهدى كه داللت مىكند بر اینكه عصمت از قبیل علم است  ،یكى آیهاى
است كه خطاب به پیغمبرش مىفرماید:
« و لو ال فضل هللا علیك و رحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوك و ما یضلون اال
انفسهم و ما یضرونك من شىء و انزل هللا علیك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم
تكن تعلم و كان فضل هللا علیك عظیما!»(/113نسا)
كه ما تفصیل معناى آن را در المیزان در سوره نساء آورده ایم .
و نیز آیهاى است كه از قول یوسف مىفرماید:
« ق ال رب السجن احب الى مما یدعوننى الیه و اال تصرف عنى كیدهن اصب الیهن
و اكن من الجاهلین!»(/33یوسف)
و وجه داللت آن را در تفسیرش در المیزان بیان نمودهایم .
از این نكته چند مطلب استفاده مىشود:
اول آنكه :علمى كه آن را عصمت مىنامیم با سایر علوم از این جهت مغایرت دارد
كه این علم اثرش كه همان بازدارى انسان از كار زشت و وادارى به كار نیك است  ،دائمى
و قطعى است و هرگز از آن تخلف ندارد  ،به خالف سایر علوم كه تاثیرش در بازدارى
انسان اكثرى و غیر دائمى است  ،همچنانكه در قرآن كریم در باره آن فرموده:
« و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم!» (/14نمل)و نیز فرموده:
« ا فرایت من اتخذ الهه هویه و اضله هللا على علم!» (/23جاثیه)و نیز فرموده:
« فما اختلفوا اال من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم!»(/17جاثیه) و آیه:
« سبحان هللا عما یصفون اال عباد هللا المخلصین!»(159و/160صافات)
نیز بر این معنا داللت مىكند  ،زیرا با اینكه مخلصین یعنى انبیاء و امامان معارف
مربوطه به اسماء و صفات خدا را براى ما بیان كردهاند و عقل خود ما هم مؤید این نقل
هست  ،مع ذلك خداوند توصیف ما را صحیح ندانسته و آیه مذكور خدا را از آنچه ما
توصیف مىكنیم منزه نموده و توصیف مخلصین را صحیح دانسته .
پس معلوم مىشود كه علم ایشان غیر از علم ما است هر چند از جهتى متعلق علم
ایشان و ما یكى است و آن  ،اسماء و صفات خداست .
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دوم اینكه :علم مزبور  ،یعنى ملكه عصمت در عین اینكه از اثرش تخلف ندارد و
اثرش قطعى و دائمى است  ،در عین حال طبیعت انسانى را  -كه همان مختار بودن در
افعال ارادى خویش است  -تغییر نداده  ،او را مجبور و مضطر به عصمت نمىكند ؟ و
چگونه مى تواند بكند با اینكه علم  ،خود یكى از مبادى اختیار است و مجرد قوى بودن علم
باعث نمىشود مگر قوى شدن اراده را .
مثال كسى كه طالب سالمت است وقتى یقین كند كه فالن چیز سم كشنده آنى است ،
هر قدر هم كه یقینش قوى باشد او را مجبور به اجتناب از سم نمىكند  ،بلكه وادارش مىكند
به اینكه با اختیار خود از شرب آن مایع سمى خوددارى كند .
آرى  ،وقتى عاملى انسان را مجبور به عمل و یا ترك عملى مىكند كه انسان را از
یكى از دو طرف فعل و ترك بیرون نموده و امكان فعل و ترك را مبدل به امتناع یكى از آن
دو بسازد .
شاهد این مدعا آیه:
« و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم ! ذلك هدى هللا یهدى به من یشاء من
عباده و لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون!»(87و/88انعام)
است كه داللت مىكند بر اینكه شرك براى انبیاء با اینكه خداوند برگزیده و
هدایتشان كرده ممكن است و اجتباء و هدایت الهى مجبور به ایمانشان نكرده است .این معنا
را آیه:
« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته!»
(/67مائده) و نیز آیاتى دیگر مىرساند .
پس معصومین به اراده و اختیار خودشان از معصیت منصرف مىشوند و اگر
انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهیم مانند انصراف غیر معصومین است كه به توفیق
خدایى نسبت مىدهیم .
همچنانكه با آن آیات و تصریح اخبارى كه مىگویند انصراف معصومین از
معصیت به خاطر تسدید روح القدس است نیز منافات ندارد  ،چون این نسبت عینا مانند
نسبت تسدید مؤمن است به روح ایمان و نسبت ضاللت و غوایت است به تسویالت شیطان ،
همچنانكه این نسبتها با اختیار مؤمن و كافر منافات ندارد  ،آن نسبت هم با اختیار
معصومین منافات ندارد .
پس چیزى از اینها  ،فعلى را از این جهت كه فعلى است از فاعلى با اراده و اختیار
از فعل بودن خارج نمىسازید  -دقت فرمایید!
بله  ،در این میان عدهاى هستند كه گمان كردهاند خداوند آدمى را از معصیت باز
مىدارد و منصرف مىكند  ،اما نه از راه گرفتن اختیار و ارادهاش  ،بلكه از راه معارضه با
اراده او  ،مثل اینكه اسبابى فراهم آورد كه اراده آدمى از بین برود و یا ارادهاى بر خالف
ارادهاش خلق كند و یا فرشتهاى بفرستد تا از تاثیر اراده آدمى جلوگیرى نماید و یا مجراى
آن را تغییر دهد و آن را به سوى غیر آن هدفى كه طبعا انسان قصد آن را مىكند برگرداند ،
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همانطور كه یك انسان قوى از اراده ضعیف و یا تاثیر آن جلوگیرى مىكند و نمىگذارد فرد
ضعیف آن كارى را كه بر حسب طبع خود مىخواهد بكند انجام دهد .
گویا پارهاى از صاحبان نظریه مزبور جبرى مسلكند و لیكن اصلى كه مشترك
میان همه صاحبان این نظریه است و این نظریه و نظریههاى شبیه به آن مبتنى بر آنست ،
این است كه این طایفه معتقدند حاجت موجودات به باري تعالى تنها در پیدایش است و اما
در بقائشان بعد از آنكه موجود شدند احتیاجى به خداى سبحان ندارند و خداى سبحان سببى
است در عرض سایر اسباب ،با این تفاوت كه چون از سایر اسباب قوىتر و قادرتر است
لذا مى تواند در حال بقاى موجودات هر رقم تصرفى كه بخواهد بكند ،یكى را منع نموده ،
دیگرى را آزاد بگذارد  ،یكى را زنده كند  ،آن دیگرى را بمیراند  ،یكى را عافیت دهد  ،آن
دیگرى را مریض كند  ،به یكى توسعه در رزق دهد و دیگرى را تهیدست نماید و همچنین
سایر تصرفات دیگر.
و از آن جمله اگر بخواهد بندهاى را مثال از شر و گناه دور بدارد فرشتهاى
مىفرستد تا او را از مقتضاى طبعش كه گناه است جلوگیرى نماید و مجراى اراده او را از
شر به سوى خیر تغییر دهد و یا اگر بخواهد بندهاى را به خاطر استحقاقى كه دارد گمراه
كند ابلیس را بر او مسلط مىسازد تا از جانب خیر به شر معطوفش نماید هر چند این
تصرف ابلیس به حد جبر و اضطرار نرسد .
و این حرف به دلیل وجدان مردود است  ،چون ما با وجدان خود این معنا را درك
مى كنیم كه در اعمال خیر و شر هیچ سببى كه با نفس ما منازعه نماید و بر ما غالب شود
وجود ندارد و تنها نفس ما است كه اعمالى از روى شعور و ارادهاى ناشى از شعور و
خالصه از شعور و ارادهاى كه قائم به آنست انجام مىدهد  ،پس هر سببى را كه دلیل نقلى و
عقلى و رأى نفس ما اثبات مىكند  -از قبیل فرشته و شیطان  -سببهایى است طولى  ،نه
عرضى  ،و این خود روشن است .
عالوه بر اینكه  ،معارف قرآنى از قبیل توحید و هر معارف دیگرى كه بازگشت آن
به توحید است همه مخالف با مبناى این نظریه است و در خالل بحثهاى گذشته به مقدار
زیادى این مطلب شرح داده شد.
المیزان ج  11 :ص 210 :

متقین ،تنها دریافت کنندگان پیام الهی
الر ِح ِیم !»
سم َّ ِ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
« الم »
« ذَ ِلك ا ْلكتَب ال َر ْیب ِفی ِه ُهدًى ِل ْل ُمت َّ ِقینَ »! ...
« بنام خدائى آغاز مىكنم كه بر همه موجودات رحمتى عمومى و بر نیكان از
بندگانش رحمتى خاص دارد!»
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« الف الم میم ! این كتاب كه در آن هیچ نقطه ابهامى نیست راهنماى كسانى است
كه تقواى فطرى خود را دارند»،
« آنها كه به عالم غیب ایمان دارند و با نماز كه بهترین مظهر عبودیت است خدا
را عبادت و با زكات كه بهترین خدمت به نوع است وظائف اجتماعى خود را انجام
مي دهند»،
« و همانهائى كه با آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ایمان و به
آخرت یقین دارند!»
« چنین كسان بر طریق هدایتى از پروردگار خویشند و هم ایشان تنها
( 1تا/5بقره)
رستگارانند!»
در آیات نوزدهگانه اول سوره بقره كه حال مؤمنین و كفار و منافقین را بیان مىكند،
از اوصاف معرف تقوى ،تنها پنج صفت را ذكر مىكند و آن عبارت است از :ایمان به
غیب ،اقامه نماز ،انفاق از آنچه خداى سبحان روزى كرده ،ایمان به آن چه بر انبیاء خود
نازل فرموده و به تحصیل یقین به آخرت .دارندگان این پنج صفت را به این خصوصیت
توصیف كرده :كه چنین كسانى بر طریق هدایت الهى و داراى آن هستند!
این طرز بیان بخوبى مىفهماند كه نامبردگان بخاطر این كه از ناحیه خداى سبحان
هدایت شدهاند ،داراى این پنج صفت كریمه گشتهاند ،سادهتر این كه ایشان متقى و داراى پنج
صفت نامبرده نشدهاند ،مگر به هدایتى از خداي تعالى!
آن گاه كتاب خود را چنین معرفى مىكند كه هدایت همین متقین است « :ال ریب فیه
هدى للمتقین!» (/2بقره) پس مىفهمیم كه هدایت كتاب ،غیر آن هدایتى است كه اوصاف
نامبرده را در پى داشت و نیز مىفهمیم كه متقین ،داراى دو هدایتند ،یك هدایت اولى كه
بخاطر آن متقى شدند و یك هدایت دومى كه خداى سبحان به پاس تقوایشان به ایشان كرامت
فرمود!
آن وقت مقابله بین متقین كه گفتیم داراى دو هدایتند ،با كفار و منافقین درست مي
شود ،چون كفار هم داراى دو ضاللت و منافقین داراى دو كورى هستند ،یكى ضاللت و
كورى اول ،كه باعث اوصاف خبیثه آنان از كفر و نفاق و غیره شد ،دوم ضاللت و
كورىاى كه ضاللت و كورى اولشان را بیشتر كرد ،اولى را به خود آنان نسبت داد و دومى
را به خودش ،كه بعنوان مجازات دچار ضاللت و كورى بیشترىشان كرد و در خصوص
كفار فرمود « :ختم هللا على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة!»(/7بقره)
غشاوت را به خود آنان نسبت داد و مهر زدن بر دلهاشان را به خودش.
همچنان كه در آیات بعد در باره منافقین مىفرماید «:فى قلوبهم مرض فزادهم هللا
مرضا/10(»،بقره) مرض اولى را به خود منافقین نسبت مي دهد و مرض دومى ایشان را
به خودش ،به همان معنائى كه از آیه:
« یضل به كثیرا و یهدى به كثیرا و ما یضل به اال الفاسقین  -خدا با این قرآنش
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بسیارى را گمراه و بسیارى را هدایت مىكند و با آن گمراه نمي كند مگر فاسقان
را ،آنهائى را كه قبل از برخورد با قرآن فاسق بودهاند!»(/26بقره) و آیه:
« فلما زاغوا ازاغ هللا قلوبهم  -وقتى خودشان از راه راست منحرف شوند ،خدا
هم دلهاشان را منحرف مىكند!»(/5صف) استفاده مي شود.
كوتاه سخن آن كه :متقین میان دو هدایت واقعند ،همچنان كه كفار و منافقین میانه دو
ضاللت قرار گرفتهاند و هر سه طبقه از دو خصیصه خود ،یكى را یعنى اولى را خودشان
داشتهاند و دومى را خداوند به عنوان جزا بر اولیشان اضافه كرده است.
و چون هدایت دومى متقین بوسیله قرآن صورت مىگیرد ،معلوم مي شود هدایت
اولى قبل از قرآن بوده و علت آن سالمت فطرت بوده است و اما این كه چرا بعضى
فطرتشان سالم است و بعضى نا سالم و آیا علت تامه آن وراثت و خوبى و بدى پدر و مادر
و شیر و امثال آنها است و یا علت تامهاش خود انسان است؟ در پاسخ مي گوئیم هیچ یك از
اینها علت تامه نیست ،ولى همه آنها به مقدار اقتضاء اثر دارد.
این وجدانى همه ما است كه اگر فطرت كسى سالم باشد ،ممكن نیست كه به این
حقیقت اعتراف نكند ،كه من موجود محتاجم و احتیاجم به چیزى است كه خارج از ذات
خودم است و همچنین غیر من تمامى موجودات و آنچه كه به تصور و وهم یا عقل درآید،
محتاج به امرى هستند خارج از ذاتشان و آن امر و آن چیز ،امرى است كه سلسله همه
حوائج بدو منتهى مي شود!
پس شخصي كه سالمت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ایمان به موجودى غایب از
حس خودش دارد :موجودي كه هستى خودش و هستى همه عالم ،مستند به آن موجود است!
شخص سلیم الفطره بعد از آن كه به چنین موجودى غیبى ایمان آورد و اعتراف
كرد ،فكر مىكند كه این مبدء كه حتى دقیقهاى از دقائق از حوائج موجودات غافل نمي ماند
و براى هر موجودى آنچنان سرپرستى دارد كه گوئى غیر از آن دیگر مخلوقى ندارد،
چگونه ممكن است از هدایت بندگانش غافل بماند و راه نجات از اعمال مهلك و اخالق مهلك
را به آنان ننماید؟ همین سئوالى كه از خود مىكند و سئواالت دیگرى كه از آن زائیده مي
شود سر از مسئله توحید و نبوت و معاد در مىآورد و در نتیجه خود را ملزم مي داند كه در
برابر آن مبدء یكتا خضوع كند چون خالق و رب او و رب همه عالم است و نیز خود را
ملزم مي داند كه در جستجوى هدایت او برآید و وقتى به هدایت او رسید ،آنچه در وسع او
هست از مال و جاه و علم و فضیلت همه را در راه احیاء آن هدایت و نشر آن دین بكار بندد
و این همان نماز و انفاق است ،اما نه نماز و زكات قرآن ،چون گفتار ما در باره شخص
سلیم الفطرهاى است كه اینها را در فطرت خود مىیابد ،بلكه نماز و زكاتي كه فطرتش
بگردنش مىاندازد و او هم از فطرتش مىپذیرد.
از اینجا معلوم شد كه این پنج صفتى كه خداي تعالى آنها را زمینه هدایت قرآنى
خود قرار داده ،صفاتى است كه فطرت سالم در آدمى ایجاد مىكند و در آیات مورد بحث به
دارندگان چنین فطرتى وعده مي دهد كه بزودى بوسیله قرآنش ایشان را هدایت مىكند ،البته
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هدایتى زائد بر هدایت فطرتشان ،پس اعمال پنجگانه نامبرده ،متوسط میان دو هدایتند،
هدایتى سابق بر آن اعمال و هدایتى ال حق به آنها و اعتقاد صادق و اعمال صالح میان دو
هدایت واسطهاند ،بطوري كه اگر بعد از هدایت فطرت ،آن اعتقاد و آن اعمال نباشد ،هدایت
دومى دست نمىدهد.
دلیل بر این كه هدایت دومى از ناحیه خداى سبحان و فرع هدایت اولى است ،آیات
بسیارى است كه چند آیه از آنها ذیال از نظر خواننده مىگذرد:
« یثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیوة الدنیا و فى االخرة  -خدا كسانى را
كه ایمان آوردند ،به قول ثابت در حیات دنیا و در آخرت پا بر جا مىكند و خالصه
آنچنانشان را آنچنانتر مي سازد!»(/27ابراهیم)
« یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و آمنوا برسوله ،یؤتكم كفلین من رحمته و یجعل لكم
نورا تمشون به  -اى كسانیكه ایمان آوردهاید از خدا بترسید و به رسول او ایمان
بیاورید ،تا خدا از رحمتش دو برابر به شما بدهد و برایتان نورى قرار دهد ،تا با
آن نور مشى كنید!» (/28حدید)
« ان تنصروا هللا ینصركم و یثبت اقدامكم  -اگر خدا را یارى كنید ،خدا یاریتان
مىكند ،و ایمانتان را قوى مىسازد!»(/7محمد)
« و هللا ال یهدى القوم الفاسقین  -خدا مردم تبهكار را هدایت نمىكند!»
(/108مائده)
پس معلوم مي شود انحراف از هدایت اولى كه همان تبهكارى باشد ،باعث
محرومیت از هدایت خدا مىگردد .و از این قبیل آیاتى دیگر .
و مسئله ضاللت كفار و منافقین ،عینا مانند هدایت متقین ،داراى دو مرحله است،
یكى از ناحیه خود مردم و یكى به عنوان مجازات از ناحیه خدا .
در آیات مورد بحث به حیات دیگرى اشاره شده ،كه انسانها در آن حیات زندگى را
از سر مىگیرند ،حیاتى است كه فعال پنهان است و نسبت به حیات دنیا جنبه باطن را دارد
نسبت به ظاهر ،حیاتى است كه زندگى انسان بوسیله آن حیات در همین دنیا و بعد از مردن
و در بعث و قیامت یكسره مىشود و در بین ،مرگى و انعدامى فاصله نمىگردد ،همچنان كه
فرمود:
« او من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا  ،یمشى به فى الناس ،كمن مثله فى
الظلمات لیس بخارج منها  -آیا كسى كه مرده و بى جان بود ،او را زنده كردیم و
برایش نورى قرار دادیم ،تا با آن در میانه مردم آمد و شد كرد ،مثل كسى است كه
در ظلمتها قرار دارد و بیرون شدنى برایش نیست؟» (/122انعام)
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ایمان
ایمان ،عبارت است از جایگیر شدن اعتقاد در قلب.
این كلمه از ماده « امن» اشتقاق یافته ،گویا شخص با ایمان ،به كسى كه بدرستى و
راستى و پاكى وى اعتقاد پیدا كرده ،امنیت مىدهد ،یعنى آن چنان دل گرمى و اطمینان
مىدهد كه هرگز در اعتقاد خودش دچار شك و تردید نمىشود ،چون آفت اعتقاد و ضد آن
شك و تردید است.
ایمان ،معنائى است داراى مراتبى بسیار چون اذعان و اعتقاد ،گاهى بخود چیزى
پیدا مي شود و تنها اثر وجود آن چیز بر آن اعتقاد مترتب مي شود و گاهى از این شدیدتر
است ،بطوري كه به پارهاى لوازم آن نیز متعلق مىگردد و گاهى از این نیز شدیدتر مي
شود و به همه لوازم آن متعلق مي شود .از همین جا نتیجه مىگیریم :مؤمنین هم در
اعتقادشان به غیب و به خداى حاضر و ناظر و به روز جزاى او ،در یك طبقه نیستند ،بلكه
طبقات مختلفى دارند.

غیب
كلمه غیب بر خالف شهادت ،عبارت است از چیزي كه در تحت حس و درك آدمى
قرار ندارد و آن عبارت است از خداى سبحان و آیات كبراى او ،كه همه از حواس ما غایبند
و یكى از آنها وحى است ،كه در جمله « :و الذین آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك
/4(»،...بقره) به آن اشاره فرموده است.
پس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان به وحى و ایمان به اخرت ،عبارت است
از ایمان به خداى تعالى ،در نتیجه در این چند آیه به ایمان به همه اصول سهگانه دین اشاره
شده است .قرآن كریم همواره اصرار و تاكید دارد در این كه بندگان خدا نظر خود را
منحصر در محسوسات و مادیات نكنند و ایشان را تحریك مىكند به این كه :از عقل سلیم و
لُب خالص پیروى كنند!

یقین
« و باالخرة هم یوقنون!» (/4بقره)قبال اعتقاد راسخ به توحید و نبوت را به كلمه
ایمان تعبیر آورد و در این جمله اعتقاد راسخ بخصوص به آخرت را به ایقان تعبیر كرده و
این بدان جهت است كه به الزمه یقین ،كه عبارت است از فراموش نكردن آخرت ،نیز
اشاره كرده باشد ،چون بسیار مي شود انسان نسبت به چیزى ایمان دارد و هیچ شكى در آن
ندارد ،اما پارهاى از لوازم آنرا فراموش مىكند و در نتیجه عملى منافى با ایمانش انجام مي
دهد ،بخالف یقین كه دیگر با فراموشى نمي سازد و ممكن نیست انسان عالم و مؤمن به
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روز حساب باشد و همواره آن روز را در خاطر داشته و به یاد آن باشد ،به یاد روزى باشد
كه در آن روز به حساب كوچك و بزرگ اعمالش مىرسند و در عین حال پارهاى گناهان را
مرتكب شود ،چنین كسى نه تنها مرتكب گناه نمي شود ،بلكه از ترس ،به قرقگاههاى خدا
نزدیك هم نمىگردد.
همچنان كه خداي تعالى در باره آنان فرموده:
« و ال تتبع الهوى ،فیضلك عن سبیل هللا ،ان الذین یضلون عن سبیل هللا لهم عذاب
شدید بما نسوا یوم الحساب  -خواهش نفس را پیروى مكن ،كه تو را از راه خدا
گمراه مىكند ،كساني كه از راه خدا گمراه مي شوند ،عذابى شدید دارند ،بخاطر
این كه روز حساب را فراموش كردند!» (/26ص) و فهمانید كه ضاللت از راه خدا
تنها بخاطر فراموشى روز حساب است و بدین جهت در آیات مورد بحث فرمود«:
و باالخرة هم یوقنون!» چون به یاد آخرت بودن و بدان یقین داشتن ،تقوى را نتیجه
مي دهد!
هدایت
« اولئك على هدى من ربهم/5(»!...بقره) هدایت همهاش از خداى سبحان است ،و
هیچ قسمى از آن بهیچ كس نسبت داده نمي شود ،مگر بطریق مجاز گوئى.
در جمله مورد بحث ،مؤمنین را به هدایت توصیف كرده و در موردى دیگر هدایت
را این طور تعریف كرده كه «:فمن یرد هللا ان یهدیه ،یشرح صدره  -یعنى كسى را كه خدا
بخواهد هدایت كند سینهاش را گشاده مي سازد!» (/125انعام) گشادگى سینه ،بمعناى
وسعت ان است ،وسعتى كه هر تنگى و تنگ نظرى و بخل را از آن دور مي سازد و چون
در جاى دیگر فرموده « :و من یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون – كسي كه او را از
بخل درونى حفظ كرده باشند چنین كسانى از رستگارانند!»(/9حشر) لذا مىبینیم در آخر
آیه مورد بحث هم نامى از رستگارى برده ،مىفرماید «:اولئك على هدى من ربهم و اولئك
هم المفلحون!» (/5بقره)
المیزان ج  1 :ص 68 :

فضلیت های انسانی،
اعطائی یا اکتسابی؟
َّللاُ یُ َز ِكي َم ْن یَشا ُء َو ال یُ ْظلَ ُمونَ فَتیالً !»
« أ َ لَ ْم ت َ َر ِإلَى الَّذینَ یُ َزكُّونَ أ َ ْنفُ َ
س ُه ْم بَ ِل َّ
« مگر آن كسان را كه خود را به عنوان پاكى مىستایند ،نمىبینى با این كه خداى
تعالى است كه هر كس را بخواهد پاك و تزكیه مىكند و احدى در این كار استقالل

107

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

ندارد و مردم حتى یك خردل ستم نمىشوند!»

(/49نساء)

ستودن از شؤون ربوبیت و یا بگو تربیت مربى عالم است و مختص به خداى تعالى
است و اما آدمىزاده هر چند كه ممكن است واقعا متصف به كمالى باشد و فضایلى را دارا
بشود و انواعى از شرافت و پیشرفتهاى معنوى را كسب بكند  ،اما به محضى كه روى آن
فضایل و شرافتها تكیه كند  ،نوعى استقالل و بىنیازى از خدا را براى خود اثبات كرده و
این خود در معناى ادعاى الوهیت و شركت با رب العالمین است و انسان سراپا حاجت كه
نه نفع و ضررى براى خود مالك است و نه مرگ و حیاتى  ،كجا ؟ و استقالل و بى نیازى
از خدا  ،كجا ؟ با این كه انسان خودش و آنچه به او مربوط است چه آنها كه در جان او و
روح او است  ،و چه آن چیزهایى كه از خارج به او رسیده و او خود را مالك آنها پنداشته
و چه آن اسبابى كه آن خیرها را به وى رسانده  ،همه و همه مملوك خداى سبحانند  ،آن هم
مملوك خالص  ،به این معنا كه هیچ كس دیگرى با خدا در مالكیت آنها شركت ندارد و بنا بر
این دیگر چه چیزى براى انسان باقى مىماند ؟ .
و این غرور و خودپسندى كه وادار مىكند آدمى را به این كه خود را بستاید  ،نامش
عجب است  ،كه از اصول رذایل اخالقى است  ،و چون هیچ انسانى بریده از انسانهاى
دیگر نیست  ،به تدریج این رذیله او را وادار مىكند به این كه در تماسش با انسانهاى دیگر
به رذیله دیگرى مبتال شود  ،كه نامش تكبر است  ،او به حكم همان خود پسندیش مىخواهد
خود را باالتر از سایرین جلوه دهد  ،و بندگان خداى را بنده خود بپندارد  ،اینجا است كه به
هر ظلم و ستم و حقكشى و هتك هر حرمتى از محارم الهى دست مىزند و به خود اجازه
مىدهد بر جان و ناموس و اموال مردم دستدرازى كند.
همه اینها در جایى است كه فردى از افراد مبتال به این بیمارىهاى روانى یعنى
عجب و تكبر شده باشد اما اگر از فرد تجاوز كند و خلقى اجتماعى و سیرهاى قومى شود ،
آن وقت است كه هالك نوع بشر و فساد زمین حتمى است و همان است كه خداى تعالى از
مجتمع یهود حكایت مىكند  ،كه گفتند « :لیس علینا فى االمیین سبیل !»
(/75ال عمران)
پس هیچ انسانى جا ندارد به منظور ستایش خود فضیلتى را براى خود ذكر كند،
حال چه این كه در این خودستایى راستگو باشد و چه دروغ بگوید  ،براى اینكه او مالك آن
فضیلت براى خود نیست  ،این خداى سبحان است كه آن فضیلت  ،را به وى داده و او است
كه فضل خود را به هر كس بخواهد و به هر نحو كه بخواهد عطا مىكند و او است كه با
دادن فضل و افاضه نعمتش هر كه را بخواهد عمال تزكیه مىكند و یا با ستایش قولى هر كه
را بخواهد مىستاید و تزكیه مىكند و به صفات كمال  ،شرافتش مىدهد  ،مثال در باره
برگزیدگى آدم و نوح علیهما السالم مىفرماید:
« ان هللا اصطفى آدم و نوحا !»(/33ال عمران)
در باره صداقت و نبوت ابراهیم و ادریس علیهما السالم مىفرماید:
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« انه كان صدیقا نبیا  -او مردى بود صدیق و پیامبر!»(41و/56مریم)
در باره علم یعقوب علیهالسالم مىفرماید «:و انه لذو علم لما علمناه !»
(/68یوسف)
در باره عبودیت و خلوص یوسف علیهالسالم مىفرماید:
« انه من عبادنا المخلصین!»(/24یوسف)
در حق موسى و این كه بندهاى مخلص و فرستادهاى نبى بود مىفرماید:
« انه كان مخلصا و كان رسوال نبیا!»(/51مریم)
در حق عیسى و آبرومندیش در دنیا و آخرت و اینكه از مقربان بوده است
مىفرماید:
« وجیها فى الدنیا و اآلخرة و من المقربین!»(/45ال عمران)
در ستایش سلیمان و ایوب مىفرماید «:نعم العبد انه اواب!»(/30ص)
و در باره پیامبر اسالم خاتم انبیا محمد مصطفى صلوات هللا علیه و على آله و
دوستیش نسبت به خداى تعالى فرموده:
« ان ولیى هللا الذى نزل الكتاب و هو یتولى الصالحین!»(/196اعراف)
و نیز فرموده «:و انك لعلى خلق عظیم!»(/4قلم)
و همچنین در باره عدهاى از انبیا در سورههاى انبیا و مریم و انعام و صافات و
ص و غیر اینها ستایشهاى دیگرى كرده است .
سخن كوتاه این كه  ،تزكیه و ستایش  ،كار خداى سبحان است و حقى است
مخصوص او  ،كه غیر با او در آن شریك نیست  ،زیرا ستایشهایى كه از غیر او سر
مىزند سر تا پایش ظلم است! زیرا اگر چیزى را ستایش مىكند كه خدا آن را نستوده براى
خود در برابر خدا استقاللى قائل شده ،از سوى دیگر در ستایش آن چیز یا راه افراط رفته یا
تفریط  ،چون او واقف به اندازه و مقدار آن چیز نیست  ،تا به اندازهاى كه باید ستایشش كند!
به خالف خداى تعالى كه هر چه را و هر كه را مىستاید به حق و عدالت و به اندازهاى كه
خود گرفته مىستاید نه افراط كند و نه تفریط و به همین جهت در آخر آیه می فرماید «:و ال
یظلمون فتیال!»(/49نسا)
تزكیه خداى تعالى در آیه شریفه هر چند مطلق آمده و شامل تزكیه عملى و قولى هر
دو مىشود و لیكن به حسب مورد با تزكیه قولى منطبق است .
با این آیه شریفه دو مطلب روشن مىشود:
 -1یكى اینكه هیچ صاحب فضیلتى حق ندارد از این كه داراى آن فضیلت است
دچار عجب گشته از خودش خوشش آید و خود را به داشتن آن فضیلت بستاید  ،زیرا
ستایش مخصوص خداى تعالى است و ما این مطلب را از جمله «:بل هللا یزكى »!...
(/49نسا) مىفهمیم  ،كه از ظاهرش بر مىآید  ،تنها خداى تعالى است كه هر كس را
شایسته تزكیه بداند  ،دیگران هم نباید او را به خاطر آن فضیلت بستایند  ،مگر فضیلت او را
مستند به خداى تعالى نموده و همان مقدار فضیلتى را كه خدا به او داده بستایند  ،نه بیشتر ،
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از این جا نتیجه مىگیریم كه اوال فضایل تنها و تنها آن كماالتى هستند كه خداى تعالى آنها
را ستوده و اما چیزهاى دیگرى كه دین خدا آنها را نمىشناسد و فضیلت نمىنامد  ،نیستند
و ثانیا الزمه این حرف آن نیست كه مردم دوغ و دوشاب را یكى  ،خوب و بد را یكسان
دانسته  ،فضیلتى براى صاحب فضیلت قائل نشوند و قدر و منزلت آن فضیلت را تعظیم
نكنند  ،زیرا قدرشناسى و فضیلت دوستى  ،خود از شعائر خداى تعالى است چطور ممكن
است چنین نتیجه غلطى گرفت  ،با این كه خود خداى تعالى فرمود «:و من یعظم شعائر هللا
فانها من تقوى القلوب!»(/32حج) تعظیم شعائر الهى  ،خود از آثار سالمت قلب و تقواى
نفس است  ،بنا بر این یك فرد جاهل وظیفه شرعى دارد كه در برابر عالم خضوع كند و
قدر و منزلتى براى او بشناسد و این خود پیروى كردن از حق است  ،چون قرآن تفاوت
گذاشتن بین عالم و جاهل را حق دانسته و فرموده «:هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال
یعلمون ؟»(/9زمر)
البته این نی ز معلوم است كه لزوم احترام كردن مردم از عالم غیر این است كه خود
عالم براى مردم قیافه بگیرد و از این كه چند كلمه از مردم بیشتر مىداند به خود ببالد ،
خود را بستاید و توقع احترام از مردم داشته باشد و این تفاوت منحصر در مساله علم
نیست  ،بلكه در همه فضایل حقیقى و انسانى وظیفه صاحب فضیلت و وظیفه مردم نسبت به
او تفاوت مىكند .
 -2مطلب دومى كه از آن چه گذشت به دست آمد این است كه همان طور كه دو سه
سطر قبل اشاره كردیم  ،فضیلت آن چیزى است كه خداى تعالى آن را فضیلت بداند  ،پس
این كه غربیها مىگویند آدمى باید اعتماد به نفس داشته باشد و بعضى از نویسندگان ما نیز
دنبال آنان را گرفتهاند حرف درستى نیست  ،چون دین خدا چنین چیزى را به عنوان فضیلت
نمىشناسد و مذاق قرآن كریم نیز آنچه خداى تعالى در قرآن كریمش فضیلت دانسته اعتماد
به خدا و افتخار به بندگى او است  ،قرآن مىفرماید «:الذین قال لهم الناس ان الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا هللا و نعم الوكیل!»(/173ال عمران) و نیز
فرموده «:ان القوة هلل جمیعا!» (/165بقره)و باز فرموده «:ان العزة هلل جمیعا!»(/65یونس)
و آیاتى دیگر!
( و من گمان مىكنم غناى طبع و استغناى از خلق و اباى نفس را با اعتماد نفس
اشتباه گرفتهاند  ،بله این كه من خود را فقط محتاج خدا و فقیر نعمتهاى او بدانم و در
برابر خلق سر فرود نیاورم و با سیلى صورت خود را سرخ نموده خود را بىنیاز نشان دهم
 ،استغناى طبع است و اسالم به آن سفارش كرده و نیز این كه ایمانم  ،به خداى تعالى آنقدر
زیاد باشد كه در سویداى دلم ذرهاى نسبت به آیندهام نگرانى نداشته باشم  ،این توكل به خدا
و یا بگو غناى طبع است و فضیلت است و همچنین این كه تنها در برابر خداى تعالى
اظهار ذلت و حقارت كنم و بس و دیگر تن به هیچ ذلتى ندهم اباى نفس است و فضیلت
محسوب مىشود و اما این كه من در تعیین سرنوشت خود تكیهام به خودم باشد و به قول
همین غربزدگان اعتماد به خودم بكنم  ،این شرك به خدا است و اسالم فضیلتش نمىداند!
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مترجم).
المیزان ج  4 :ص 592 :

در معناى بیمارى دل
َائرةٌ
یه ْم یَقُولُونَ ْ
سر ُ
ترى الَّ ِذینَ فى قُلُو ِب ِهم َّم َر ٌ
نخشى أَن ت ُ ِصیبَنَا د َ
« فَ َ
ض یُ ِ
عونَ ِف ِ
سروا فى أَنفُس ِِه ْم
فَعَسى َّ
تى بِا ْلفَتْح أ َ ْو أ َ ْم ٍر ِم ْن ِعن ِد ِه فَیُص ِب ُحوا عَلى َما أ َ ُّ
َّللاُ أَن یَأ ْ َ
نَد ِِمینَ !»
« نشانه اینكه بعضى از مدعیان ایمان از سنخ همان كافرانند  -این است كه
مىبینى این بیماردالن به سوى یهود و نصارا مىشتابند و مىگویند :ما بیم آن
داریم كه بال بر سر ما آید  -غافل از اینكه چه بسا خداى تعالى از ناحیه خود فتحى
آورده و امرى دیگر كه خودش مىداند پیش بیاورد ،آن وقت است كه این
بیماردالن نسبت به آنچه در دل پنهان مىداشتند پشیمان شوند!» (/52مائده)
جمله «:فى قلوبهم مرض »،بطور اجمال داللت دارد بر اینكه دل انسانها در خطر
نوعى بیمارى قرار دارد و قهرا وقتى براى چیزى حالت بیمارى تصور شود حالت سالمتى
هم دارد  ،چون صحت و مرض در مقابل هم هستند  ،تا یكى از آن دو فرض نداشته باشد
طرف دیگر نیز فرض ندارد وقتى یكى از این دو حالت مىتواند در دلى یا هر چیزى محقق
شود كه قبال آن چیز  ،چیزى باشد كه تحقق طرف دیگر و حالت دیگر نیز در آن ممكن باشد
 ،نظیر كورى و بینائى كه خواننده توجه دارد به اینكه دیوار را به عنوان اینكه نمىتواند
ببیند كور نمىخوانیم زیرا استعداد بینائى در آن نیست و همچنین نمىتوان آن را به هیچ
مرضى متصف كرد  ،چون استعداد صحت و سالمتى ندارد .
و در كالم خداى عز و جل هر جا كه خداى تعالى براى دلها اثبات مرض كرده ،
احوال آن دلهاى مریض و آثار آن را بیان كرده و در بیانش امورى را ذكر نموده كه داللت
دارد بر اینكه آن دلها استقامت فطرى خود را از دست داده  ،از راه میانه منحرف شدهاند ،
به آیات زیر توجه فرمائید:
« اذ یقول المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا هللا و رسوله اال
غرورا!»(/12احزاب)
« اذ یقول المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض غر هؤالء دینهم!»(/49انفال)
« لیجعل مایلقى الشیطان فتنة للذین فى قلوبهم مرض و القاسیة قلوبهم!» (/53حج) و
آیاتى دیگر .
مطلب این است كه مرض قلب عبارت است از اینكه قلب دچار نوعى تردید و
اضطراب شود كه مساله ایمان به خدا و اطمینان نسبت به آیات او را كدر و ناصاف كند و
ایمان در آن قلب آمیخته با شرك شود و لذا مىبینیم كه در مرحله خلق و خوى احوالى و
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اخالقى متناسب با كفر بر آن عارض مىگردد و در مرحله عمل كارهائى از آن سر مىزند
كه متناسب با كفر به خدا و به آیات او است .
در مقابل  ،سالمتى قلب و صحت آن عبارت است از اینكه قلب در مستقرى قرار
گیرد كه خلقتش در همان مستقر بوده و یا به عبارت دیگر عبارت است از اینكه قلب راه
میانه را از دست ندهد و برگشت این حالت به خلوص قلب در توحید خداى سبحان و اعتماد
كردن به جناب او و بریدن از هر چیز دیگرى است كه هواى نفس به سوى آن كشش دارد ،
این نكته از آیه زیر به چشم مىخورد كه مىفرماید:
« یوم ال ینفع مال و ال بنون اال من اتى هللا بقلب سلیم!»(88و/89شعرا)
از همین جا روشن مىشود كه بیماردالن غیر از منافقینند  ،همچنانكه تعبیر قرآن از
این دو طائفه مثل «:المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض »،در غالب موارد تا حدى خالى از
اشعار بر دو طائفه بودن آن دو نیست  ،براى اینكه منافقین عبارتند از كسانى كه به زبان
ایمان آورده و در دل ایمان ندارند و دلهاشان كافر خالص است و از نظر حیات ایمانى مرده
است  ،نه بیمار  ،همچنانكه قرآن كریم آنان را مرده و دارندگان ایمان را زنده خوانده و
مىفرماید:
« او من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس!» (/122انعام) و
نیز مىفرماید «:انما یستجیب الذین یسمعون و الموتى یبعثهم هللا!»(/36انعام)
بنا بر این ظاهر از عرف و اصطالح قرآن كریم این است كه مرض قلب عبارت
است از شك و تردیدى كه بر درك آدمى نسبت به آنچه مربوط به خداى تعالى و آیات اوست
مستولى و چیره مىشود و نمىگذارد قلب با آن معارف كه همان عقائد دینى است جوش
بخورد و انسان مبتالى به آن شك و تردید عقد قلبى نسبت به خدا و آیاتش داشته باشد .
پس بیماردالن( به حسب طبع معناى این كلمه) عبارتند از كسانى كه ایمانشان
ضعیف است  ،همانهائى كه دلهایشان به پر كاهى مىماند كه هر لحظه دستخوش نسیمها
گشته  ،به این سو و آن سو كشیده مىشود ولى منافقین كه به زبان اظهار ایمان مىكنند اصال
ایمان ندارند و در باطن كافرند اما كافر بى شهامتى كه كفر خود را علنى نمىسازند بلكه
بخاطر مصالح مادى خود آن را پنهان مىكنند تا با دم زدن از اسالم و ایمان مؤمنین را و با
اظهار كفر نزد كفار آنان را بدوشند .
بله بسا مىشود كه در قرآن كریم از بیماردالن تعبیر به منافق مىشود و این تعبیر
نوعى تحلیل است  ،در حقیقت مىخواهد بفهماند كه بیماردالن نیز مانند منافقین از داشتن
لطیفه ایمان محرومند  ،پس از این نظر مانند آنها هستند  ،مانند آیه زیر كه كلمه منافقین را
بر بیماردالن اطالق نموده و مىفرماید:
« بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما ،الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون
المؤمنین ،ایبتغون عندهم العزة فان العزة هلل جمیعا و قد نزل علیكم فى الكتاب ان
اذا سمعتم آیات هللا یكفر بها و یستهزء بها فال تقعدوا معهم حتى یخوضوا فى حدیث
غیره انكم اذا مثلهم ،ان هللا جامع المنافقین و الكافرین فى جهنم جمیعا!»
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(138تا/140نسا)
و این اطالق غیر اطالق بیمار بر منافقین واقعى است كه در دل اصال ایمان ندارند
مانند آیه زیر:
« و من الناس من یقول آمنا باهلل و بالیوم االخر و ما هم بمؤمنین  ...فى قلوبهم
مرض فزادهم هللا مرضا  ...و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ا نؤمن كما
آمن السفهاء!»(8تا/13بقره)
چون در این آیات به این جهت عنوان بیمار دل را بر منافقین واقعى اطالق كرده كه
بفهماند دلهاى منافقین واقعى از مرحله شك در باره حق سیر نموده  ،در آخر به انكار حق
منتهى شده است  ،در آغاز به خاطر ارتكاب دروغ و اینكه در دل دچار شك بودند ولى به
دروغ دعوى ایمان كردند بیمار دل شدند و به تدریج خداى تعالى بیماریشان را بیفزود تا در
آخر منكر حق شده و آن را مسخره كردند و هالك گشتند .
و اصوال خداى سبحان مرض قلب را در حد مرضهاى جسمانى دانسته كه به
تدریج شدت مىیابد و اگر به معالجهاش نپردازند مزمن مىشود و در آخر كار بیمار را به
هالكت مى كشاند و شدت یافتنش به خاطر ناپرهیزى كردن و بیمارى را با چیزهائى كه
براى مریض مضر است و طبع مریض را بیشتر تحریك مىكند كمك كردن است كه این
ناپرهیزى و امداد كردن بیمارى در بیماریهاى قلبى همان ارتكاب معصیتها است كه خداى
تعالى در بارهاش فرموده:
« فى قلوبهم مرض فزادهم هللا مرضا !»(/10بقره) و نیز فرموده:
« و اذا ما انزلت سورة  ...و اما الذین فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم
و ماتوا و هم كافرون ،اوال یرون انهم یفتنون فى كل عام مرة او مرتین ،ثم ال
یتوبون و ال هم یذكرون!»(124و/125توبه)
و نیز در یك بیانى عمومى فرموده:
« ثم كان عاقبة الذین اساؤا السواى ان كذبوا بایات هللا و كانوا بها یستهزؤن!»
(/10روم)
خداى تعالى همانطور كه براى دلها قائل به بیمارى است  ،براى عالج آن بیمارى
در آیاتى از قرآن كریمش عالج نیز پیشنهاد كرده است  ،از آن جمله در بیانى عام و كلى
فرموده:
« یهدیهم ربهم بایمانهم!»(/9یونس) و نیز فرموده:
« الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه!»(/10فاطر)
بنا بر این كسى كه دچار مرض قلب است اگر بخواهد خود را مداوا و بیمارى خود
را بر طرف سازد باید به سوى خداى عز و جل توبه ببرد و توبه عبارت است از ایمان به
او و تذكر به افكار شایسته و اعمال صالح  ،همچنانكه در آیه قبلى یعنى آیه  126سوره توبه
در باره آنهائى كه در صدد عالج دل خود نیستند فرمود «:ثم ال یتوبون و ال هم یذكرون!»
و نیز در كالمى جامع در این باب فرموده:
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« یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ا تریدون ان
تجعلوا هلل علیكم سلطانا مبینا! ان المنافقین فى الدرك االسفل من النار و لن تجد
لهم نصیرا! اال الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا باهلل و اخلصوا دینهم هلل فاولئك
مع المؤمنین و سوف یؤت هللا المؤمنین اجرا عظیما!»(144تا/146نسا)
و ما در سابق هم گفتیم كه مراد از توبه در اینجا رجوع به خدا است به ایمان و
استقامت ورزیدن در برابر آن و تمسك به كتاب و سنت و در آخر به اخالص عمل .
المیزان ج  5 :ص 619 :

بر اولیاء خدا نه حزنی هست و نه خوفی!
علَ ْی ِه ْم َو ال ُه ْم یحْ َزنُونَ !»
ف َ
« أَال إِنَّ أ َ ْو ِلیَا َء َّ ِ
َّللا ال َخ ْو ٌ
« الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو كانُوا یَتَّقُونَ !»
َّللاِ ذَ ِلك ُه َو ا ْلفَ ْو ُز
شرى فى ا ْل َحیَو ِة ال ُّد ْنیَا َو فى االَ ِخ َر ِة ال ت َ ْبدِی َل ِلك ِل َم ِ
ت َّ
« لَ ُه ُم ا ْلبُ َ
ا ْلعَ ِظی ُم!»
السمی ُع ا ْلعَ ِلی ُم !»
« َو ال یحْ ُزنك قَ ْولُ ُه ْم إِنَّ ا ْل ِع َّزةَ ََّّللِ َج ِمیعا ً ُه َو
ِ
« آگاه باشید كه اولیاى خدا از هیچ چیزى ترس و اندوه ندارند!»
« همانهائى كه ایمان آوردند و پرواى از خدا حالت همیشگى آنهاست!»
« آنان هم در دنیا بشارت دارند و هم در آخرت! و این كلمه خداست! و در كلمات
خدا دگرگونى وجود ندارد! و همین بشارت خود رستگارى عظیمى است!»
« سخنانى كه مشركین مىگویند تو را اى پیامبر غمگین نسازد! كه عزت همهاش
از آن خدا است! و تنها شنوائى و دانائى از آن اوست!»
(62تا/65یونس)
وقتى مىگوئیم خداى تعالى ولى بنده مؤمنش مىباشد  ،معنایش این است كه آن
چنان وصل به بنده است و آن چنان متولى و مدبر امور بنده است كه هیچ كس دیگرى این
چنین ارتباطى را با آن بنده ندارد  ،او است كه بنده را به سوى صراط مستقیم هدایت مىكند
 ،امر مىكند  ،نهى مىكند  ،به آنچه سزاوار است وا مىدارد  ،از آنچه نكوهیده است باز
مىدارد و او را در زندگى دنیائى و آخرتیش یارى مىكند .
همچنانكه از این طرف نیز مىگوئیم مؤمن واقعى ولى خدا است  ،زیرا آن چنان
وصل به خدا است كه متولى اطاعت او در همه اوامر و نواهى او است  ،و تمامى بركات
معنوى از قبیل هدایت  ،توفیق  ،تایید  ،تسدید و به دنبالش اكرام به بهشت و رضوان را از
خداى تعالى مىگیرد .
پس  ،اولیاى خدا  -به هر حال  -تنها مؤمنیناند  ،زیرا خداى تعالى خود را ولى آنان
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در حیات معنویشان دانسته و فرموده:
« و هللا ولى المؤمنین!»(/68ال عمران)
چیزى كه هست آیه بعد از این آیه كلمه والیت را طورى تفسیر مىكند كه با این
ادعاء كه خداى تعالى ولى همه مؤمنین باشد  ،نمىسازد  ،چون ما مىدانیم در بین مؤمنین
كسانى هستند كه در عین داشتن ایمان مبتال به شركند  ،همچنانكه خود خداى تعالى
فرموده «:و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون!» (/106یوسف)
آیه بعد از آیه مورد بحث مؤمنین ولى خدا را چنین معرفى كرده:
« الذین آمنوا و كانوا یتقون!»(/63یونس)
و تازه به صرف داشتن ایمان و تقوا معرفى نكرده بلكه با آوردن كلمه «كانوا»
فهمانده كه اولیاى خدا قبل از ایمان آوردن تقوائى مستمر داشتهاند  ،فرموده« :الذین آمنوا»
و سپس بر این جمله عطف كرده كه «:و كانوا یتقون!» و با آوردن این جمله مىفهماند كه
اولیاى خدا قبل از تحقق این ایمان از آنان  ،دائما تقوا داشتهاند  ،و معلوم است كه ایمان
ابتدایى مسبوق به تقوا نیست  ،بلكه ایمان و تقوا در افراد معمولى متقاربند و با هم پیدا
مىشوند و یا بر عكس اولیاى خدا اول ایمان در آنان پیدا مىشود  ،بعدا به تدریج داراى
تقوا مىگردند  ،آن هم تقواى مستمر و دائمى .
پس منظور از این ایمان مرتبه دیگرى از مراتب ایمان است  ،غیر آن مرتبه اول
كه در افراد معمولى یافت مىشود .
در جلد اول المیزان در تفسیر آیه  130سوره بقره نیز گفتیم كه براى هر یك از
ایمان و اسالم و همچنین براى شرك و كفر مراتب مختلفى است كه بعضى فوق بعضى
دیگر است:
مرتبه اول از اسالم عبارت است از اینكه آدمى كلمه شهادتین را بر زبان جارى
سازد  ،و به ظاهر تسلیم دستورات دین گردد .
دنبال این مرتبه  ،مرتبه دوم اسالم است كه اولین مرتبه ایمان شمرده مىشود و آن
عبارت است از اینكه گوینده شهادتین قلبا به مضمون آن دو شهادت معتقد شود و بطور
اجمال و بى چون و چرا قبول داشته باشد كه اسالم دین حق است  ،هر چند كه بطور تفصیل
به همه عقائد حقه دین معتقد نشده باشد  ،به همین جهت است كه در آیه سوره یوسف این
معنا را ممكن شمرده كه ایمان به خدا از پارهاى جهات با شرك جمع شود  ،و فرموده «:و ما
یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون!»(/106یوسف) و این مرحله از اسالم و ایمان به
تدریج صفا و نمو پیدا مىكند تا آنجا كه بنده خدا از هر جهت و در تمامى امورى كه به
خداى تعالى برگشت مىكند  -كه قهرا همه امور عالم است  ،زیرا برگشت تمامى امور به
خداست  -بى چون و چرا تسلیم خدا شود  ،و هر درجه كه اسالم آدمى باال برود یك درجه
نیز به ایمان او اضافه مىشود  ،یعنى داراى ایمانى مناسب با لوازم آن مرتبه از اسالم
مىگردد  ،تا آنجا كه بنده خدا به حقیقت معناى الوهیت تسلیم امر پروردگارش مىشود  ،و
حقیقتا خود را عبد و خدا را اله و معبود خود مىداند .
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اینجاست كه دیگر اعتراض و خشم از او سر نمىزند  ،در برابر هیچ امرى از
قضاء و قدر و حكم پروردگارش ناراحت نمىشود و بر هیچیك از خواستههاى او اعتراض
نمىكند .
در مقابل این مرحله از تسلیم ایمانى قرار دارد كه همان «یقین به هللا» است  ،و
یقین به تمامى آنچه كه به هللا برگشت دارد  ،و این ایمان كاملى است كه به وسیله آن
عبودیت عبد به حد تمام مىرسد  ،و دیگر نقصى در ایمانش باقى نمىماند!
خداى تعالى در باره چنین ایمانى فرموده:
« فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فى انفسهم حرجا
مما قضیت و یسلموا تسلیما!»(/65نسا)
و به نظر مىرسد كه همین مرتبه از ایمان و یا مرتبهاى نزدیك به این مرتبه  ،مراد
آیه شریفه «:الذین آمنوا و كانوا یتقون!»(/63یونس) باشد  ،چون گفتیم ایمان در این جمله
ایمانى است بعد از تقواى مستمر نه ایمان ابتدائى كه ایمان مرتبه اول است  ،به بیانى كه
گذشت .
عالوه بر این  ،در آیه مورد بحث اهل این مرتبه از ایمان را اینطور معرفى و
توصیف كرده كه:
« ال خوف علیهم و ال هم یحزنون !»(/62یوسف)
و این جمله به خوبى داللت مىكند بر اینكه منظور از این ایمان  ،درجه عالى از
ایمان است  ،آن ایمانى كه با آن معناى عبودیت و مملوكیت صرف  ،براى بنده به حد كمال
مىرسد و بنده غیر از خداى واحد بى شریك مالكى نمىبیند و معتقد مىشود كه خودش
چیزى ندارد تا از فوت آن بترسد و یا به خاطر از دست دادن آن اندوهناك گردد.
چون خوف همیشه از اینجا سرچشمه مىگیرد كه نفس  ،احتمال ضررى را بدهد كه
ضرر او است و از این راه اندوه به دل وارد مىشود كه آدمى چیزى را كه دوست داشته
از دست بدهد  ،و یا چیزى را كه كراهت داشته گرفتارش شود .
و خالصه  ،خوف و اندوه به خاطر از دست دادن نفع و یا برخورد با ضرر دست
مى دهد و تحقق این خوف و اندوه وقتى قابل تصور است كه آدمى براى خود ملك و یا حقى
نسبت به آن چیزى كه از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد  ،مثال خود را مالك فرزند و یا
جاه و یا آنها و غیر آنها را متعلق حق خود بداند و اما چیزى را كه مىداند به هیچ وجه بین
او و آن چیز علقه و رابطهاى نیست  ،هیچ وقت در باره آن نه ترسى پیدا مىكند و نه
اندوهى .
و بر این حساب اگر كسى را فرض كنیم كه معتقد است به اینكه تمامى عالم و تك
تك موجودات آن و حتى وجود خودش ملك مطلق خداى سبحان است و احدى در این ملكیت
شریك او نیست قهرا خود را نیز مالك هیچ چیز نمىداند و هیچ چیزى را متعلق حق خود به
حساب نمى آورد تا در باره آن دچار خوف و یا اندوه گردد و این حالت همان وضعى است
كه خداى تعالى اولیاى خود را به داشتن آن توصیف نموده و فرموده:
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« اال ان اولیاء هللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون!»(/62یونس)
پس اولیاى خدا نه از چیزى مىترسند  ،و نه براى چیزى اندوه مىخورند  -نه در
دنیا و نه در آخرت  -مگر آنكه خداى تعالى اراده كند كه آنان از چیزى بترسند و یا در باره
آن اندوه خورند  ،همانطور كه از آنان خواسته است تا از پروردگارشان بترسند و از فوت
كرامتى الهى كه از آنان فوت شده اندوه بخورند و همه اینها مراحلى است از تسلیم خدا
شدن  -دقت بفرمائید!
بنا بر این  ،اطالق آیه كه خوف و اندوه را بطور مطلق از اولیاى خدا نفى مىكند ،
داللت دارد بر اینكه اولیاى خدا هم در دنیا متصف به نداشتن خوف و اندوهند و هم در
آخرت و اما امثال آیات:
« اال المتقین!»(/67زخرف)
« یا عباد ال خوف علیكم الیوم و ال انتم تحزنون!»(/68زخرف)
« الذین آمنوا بایاتنا و كانوا مسلمین!»(/69زخرف)
منافاتى با این اطالق ندارد  ،زیرا هر چند ظاهر آن آیات این است كه در مقام
معرفى اولیاى خدا است به آن معنائى كه آیه مورد بحث براى اولیاى خدا كرده اال اینكه
صرف اثبات عدم خوف و عدم حزن در روز قیامت ثابت نمىكند كه در دنیا خوف و حزن
دارند!
بله  ،البته بین دو نشاة دنیا و آخرت فرق هست و آن این است كه در آخرت نعمتها
و كرامتها همه خالصند و نهایت درجه از صفا و خلوص را دارند  ،ولى همین نعمتها و
كرامتها در دنیا مشوب و ناخالصند .
و نظیر آن آیات آیه زیر است كه مىفرماید:
« ان الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئكة ان ال تخافوا و ال تحزنوا و
ابشروا بالجنة التى كنتم توعدون!»(/30فصلت)
« نحن اولیاؤكم فى الحیوة الدنیا و فى االخرة !»(/31فصلت)
هر چند این آیات ظاهرند در اینكه این نازل شدن و بشارت آوردن مالئكه در روز
مرگ صورت مىگیرد  ،چون فرموده «:كنتم توعدون  -وعدهاش به شما داده شده بود!» و
نیز فرموده «:ابشروا  -مژده باد شما را به بهشت!» و لیكن همانطور كه قبال نیز گفتیم
صرف اثبات یك زمان  ،كافى نیست در نفى زمان دیگر .
ضمنا باید دانست که :نفى و برداشتن خوف از غیر خدا و نفى حزن از اولیاى او
به این معنا نیست كه براى اولیاء هللا خیر و شر  ،نفع و ضرر ،نجات و هالكت  ،راحت و
خستگى  ،لذت و درد و نعمت و بالء یكسان و درك اولیاى خدا در باره آنها شبیه به هم
باشد  ،چون عقل انسانى بلكه شعور عام حیوانى هم این معنا را نمىپذیرد  ،بلكه معنایش این
است كه اولیاى خدا براى غیر خداى تعالى هیچ استقاللى در تاثیر نمىبینند و مؤثر مستقل
را تنها خداى تعالى مى دانند و مالكیت و حكم را منحصر در خداى عز و جل دانسته  ،در
نتیجه از غیر آن جناب نمىترسند و جز از چیزى كه خدا دوست مىدارد و مىخواهد كه از
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آن برحذر باشند و یا به خاطر آن اندوهگین شوند  ،برحذر نشده و اندوهگین نمىگردند .
المیزان ج  10 :ص 130 :

چگونه دروغ ها فاش می شوند؟
صبر َج ِمی ٌل َو َّ
یص ِه بِد ٍَم َك ِذ ٍ
ب قَا َل بَ ْل َّ
« َو َجا ُءو عَلى قَ ِم ِ
سولَت لَ ُك ْم أَنفُس ُك ْم أ َ ْمرا ً فَ ٌ
َّللاُ
ا ْل ُمستَعَانُ عَلى َما ت َ ِصفُونَ !»
« (برادران یوسف) پیراهن وى را با خون دروغین بیاوردند ،گفت( چنین نیست)
بلكه دلهاى شما كارى بزرگ را به نظرتان نیكو نموده ،صبرى نیكو باید و خداست
كه در این باب از او كمك باید خواست!»(/18یوسف)
از این آیه چنین برمىآید كه پیراهن خونآلود وضعى داشته كه نمودار دروغ آنان
بوده  ،چون كسى را كه درندهاى پارهاش كرده و خورده باشد معقول نیست پیراهنش را سالم
بگذارد .
از اینجا معلوم مىشود كه چراغ دروغ را فروغى نیست  ،و هیچ گفتار و پیشامدى
دروغین نیست مگر آنكه در اجزاى آن تنافى و در اطرافش تناقضهایى به چشم مىخورد
كه شاهد دروغ بودن آنست و به فرضى هم كه طراح آن  ،خیلى ماهرانه طرحش كرده
باشد ،اوضاع و احوال خارجى كه آن گفتار دروغین محفوف به آن است بر دروغ بودنش
شهادت داده و از واقع و حقیقت زشت آن هر چه هم كه ظاهرش فریبنده باشد پرده
برمىدارد .
این مطلب تجربه شده كه عمر اعتبار دروغ كوتاه  ،و دروغگو دیرى نمىپاید مگر
آنكه خودش به آن اعتراف مىكند و اگر هم اعتراف نكند بارى اظهاراتى مىكند كه از
بطالن گفتارش پرده برمىدارد .
حال باید دید چرا چنین است ؟ دلیلش این است كه بطور كلى در این عالم  ،نظامى
حكومت مىكند كه به واسطه آن نظام در اجزاء و ابعاض عالم نسبتها و اضافاتى برقرار و
در نتیجه ابعاض به یكدیگر متصل و مربوط مىشوند و این اضافات نسبتهایى غیر
متغیرند  ،پس هر حادثى از حوادث كه فرض كنیم وقتى در خارج واقع مىشود لوازم و
ملزوماتى متناسب با خود دارند كه به هیچ وجه از یكدیگر منفك نمىشوند و در بین تمامى
لوازم و ملزومات آثارى است كه بعضى را بر بعضى دیگر متصل مىسازد  ،بطورى كه
اگر به یكى از آنها خللى وارد آید همه مختل مىشود و اگر همان مختل  ،سالم گردد همه
سلسله سالم مىشود و این قانونى است كلى و استثناء ناپذیر .
مثال اگر جسمى از مكانى به مكانى دیگر انتقال یابد  ،از لوازم این انتقال آن است
كه دیگر در آن زمان آن جسم در مكان اول نباشد  ،بلكه از آن و از لوازم آن و هر چه كه
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متصل به آن است دور و غایب باشد و نیز مكان اول از آن خالى و مكان دوم مشغول به آن
باشد و نیز اینكه فاصلهاى را كه میان دو مكان است بپیماید و همچنین لوازم دیگر كه اگر
یكى از آنها اختالل یابد  -مثال در همان زمان باز هم مكان اول شاغل آن جسم باشد  -تمامى
لوازمى كه شمردیم مختل شده  ،دیگر صدق نخواهند داشت .
و انسان و هر سبب دیگرى كه فرض شود نمىتواند حقیقتى از حقایق هستى را به
نوعى تدلیس و تردستى بپوشاند  ،و در عین حال تمام لوازم و ملزومات مربوط به آن را هم
مستور بدارد و یا آن حقیقت را بطور كلى از محل واقعیش( كه محفوف به آن لوازم و
ملزومات است )،خارج كند و یا از مجراى هستىاش تحریف نماید و به فرضى هم كه
بتواند یكى از لوازم را هم مستور سازد  ،لوازم دیگرش سر درمىآورد  ،و به فرضى كه آن
را هم در پرده كند الزم سومى ظاهر مىشود و همچنین تا حقیقت پنهان شده آشكارا گردد .
از همینجا است كه مىگویند حكومت و دولت از آن حق است هر چند باطل جوالن
و عرض اندامى هم بكند .
و نیز مىگویند ارزش از آن صدق است هر چند احیانا باطلى مورد رغبت قرار
بگیرد  ،و نیز از همین جهت است كه خداى تعالى فرموده:
« ان هللا ال یهدى من هو كاذب كفار!» (/3زمر)و نیز فرموده:
« ان هللا ال یهدى من هو مسرف كذاب!»(/28غافر) و نیز فرموده:
« ان الذین یفترون على هللا الكذب ال یفلحون!»(/116نحل) و فرموده:
« بل كذبوا بالحق لما جائهم فهم فى امر مریج !»(/5ق)
و این بدان جهت است كه چون حق را دروغ شمردند ناگزیر پایه خود را بر اساس
باطل نهاده و در زندگیشان بر باطل تكیه زدند و در نتیجه خود را در نظامى مختل قرار
دادند كه اجزایش با یكدیگر تناقض داشته و هر جزئى جزء دیگر و هر طرفى طرف دیگر
را رسوا و انكار مىكند .
« قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل و هللا المستعان على ما تصفون!»
(/18یوسف)
این جمله جواب یعقوب علیهالسالم است و این جواب را در وقتى داده كه خبر
مرگ یوسف  ،فرزند عزیز و حبیبش را شنیده  ،فرزندان بر او درآمدهاند در حالى كه
یوسف را همراه ندارند و با گریه و حالتى پریشان خبر مىدهند كه یوسف را گرگ خورده
و این پیراهن خون آلود اوست و او در همین حال مقدار حسد برادران را نسبت به یوسف
مى دانست و اینكه او را به زور و اصرار از دستش ربودند به خاطر داشت و حال نیز كه
پیراهنش را آوردهاند وضع خونین پیراهن اعالم به دروغگویى آنان مىكند  ،در چنین
شرایطى این جواب را داده و همین را هم مىباید مىداد .
آرى  ،در این جواب هیچ اعتنایى به گفته آنان كه گفتند  :ما رفته بودیم مسابقه
بگذاریم نكرده و فرموده  :بلكه نفس شما امرى را بر شما تسویل كرده و تسویل به معناى
وسوسه است و معناى پاسخ او این است كه  :قضیه اینطور كه شما مىگویید نیست  ،بلكه
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نفس شما در این موضوع شما را به وسوسه انداخته و مطلب را مبهم كرده  ،و حقیقت آن
را معین ننموده .
آنگاه اضافه كرد كه من خویشتن دارم  ،یعنى شما را مؤاخذه ننموده  ،در مقام انتقام
بر نمىآیم  ،بلكه خشم خود را به تمام معنى فرو مىبرم .
پس اینكه فرمود «:بل سولت لكم انفسكم امرا!» خود تكذیب دعوى آنان و هم بیان
این جهت است كه من به خوبى مىدانم فقدان یوسف مستند به این گفتههاى شما و دریدن
گرگ نیست  ،بلكه مستند به مكر و خدعهاى است كه شما به كار بردهاید و مستند به
وسوسهاى است كه دلهاى شما آن را طراحى كرده و در عین حال به منزله مقدمهاى است
براى جمله بعد كه مىفرماید:
« فصبر جمیل»!...
آن را توصیف نكرده  ،بلكه بطور مبهم فرموده صبر خوبست اشاره به عظمت
قضیه و تلخى و دشوارى تحمل آن است.
چیزى كه هست معناى صبر این نیست كه انسان خود را آماده هر مصیبتى نموده
صورت خود را بگیرد تا هر كس خواست سیلیش بزند  ،نه  ،معناى صبر  -كه یكى از
فضایل است  -این نیست كه آدمى چون زمین مرده زیر دست و پاى دیگران بیفتد مردم او
را لگدكوب كنند و مانند سنگ دم پا بازیچهاش قرار دهند  ،زیرا خداى سبحان آدمى را
طورى خلق كرده كه به حكم فطرتش خود را موظف مىداند هر مكروهى را از خود دفع
نماید و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده تا به قدر توانائیش از آنها استفاده
كند و چیزى را كه این غریزه را باطل و عاطل سازد نمىتوان فضیلت نام نهاد .
بلكه صبر عبارت است از اینكه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد كه بتواند
كنترل نظام نفس خود را  -كه استقامت امر حیات انسانى و جلوگیرى از اختالل آن بستگى
به آن نظام دارد  -در دست گرفته  ،دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فكر و فساد
رأى جلوگیرى كند .
پس صابران آنهایى هستند كه در مصائب استقامت به خرج داده و از پا درنمىآیند
و هجوم رنجها و سختیها پایشان را نمىلغزاند  ،به خالف غیر صابران كه در اولین
برخورد با نامالیمات قصد هزیمت مىكنند و آنچنان فرار مىكنند كه پشت سر خود را هم
نگاه نمىكنند .
از همین جا معلوم مىشود كه صبر چه فضیلت بزرگى است و چه راه خوبى است
براى مقاومت در برابر مصائب و شكستن سورت و شدت آن  ،ولى با این حال به تنهایى
كافى نیست كه عافیت و سالمت را كه در مخاطره بوده برگرداند  ،در حقیقت صبر مانند
دژى است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود  ،ولى این دژ نعمت امنیت و سالمتى و
حریت حیات را به انسان عودت نمىدهد و چه بسا محتاج به سبب دیگرى شود كه آن سبب
رستگارى و پیروزى را تامین نماید .
این سبب در آیین توحید عبارت است از خدا  -عز سلطانه .
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یك نفر موحد وقتى نامالیمى مىبیند و مصیبتى به او روى مىآورد نخست خود را
در پناه دژ محكم صبر قرار داده  ،بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود در دست
گرفته و از اختالل آن و متالشى شدن قوا و مشاعرش جلوگیرى مىكند  ،و سپس بر
پروردگار خود كه فوق همه سببها است توكل جسته  ،امید مىدارد كه او وى را از شرى
كه روى آورده حفظ كند و همه اسباب را به سوى صالح حال او متوجه سازد  ،كه در این
صورت كار او كار خود خداى تعالى شده و خدا هم كه بر كار خود مسلط است  ،اسباب را
هر چند سبب بیچارگى او باشد به سوى سعادت و پیروزى او جریان مىدهد و ما در این
باره در تفسیر آیه« و استعینوا بالصبر و الصلوة!» در جلد اول المیزان بحثى را گذراندیم .
به خاطر همه این جهات بود كه یعقوب بعد از آنكه فرمود «:فصبر جمیل!» دنبالش
گفت «:و هللا المستعان على ما تصفون!» و كلمه صبر را با كلمه توكل تمام كرد  ،نظیر آنكه
در آیات بعدى همین معنا را رعایت نموده چنین گفت:
« فصبر جمیل عسى هللا ان یاتینى بهم جمیعا انه هو العلیم الحكیم »!...
(/83یوسف)
پس جمله «:و هللا المستعان على ما تصفون!» كه راستى كالم عجیبى است  -توكل
یعقوب را بر خداى تعالى بیان نموده  ،مىفرماید:
 من مىدانم كه شما در این قضیه مكر و حیلهاى به كار بردهاید  ،و مىدانم كهیوسف را گرگ نخورده و لیكن در كشف دروغ شما و دستیابى بر یوسف به اسباب
ظاهرى كه بدون اذن خدا هیچ اثرى ندارند دست نمىزنم و درمیان این اسباب دست و پا
نمىزنم بلكه با صبر  ،ضبط نفس نموده و با توكل به خدا حقیقت مطلب را از خدا
مىخواهم!
پس معلوم شد كه جمله و هللا المستعان على ما تصفون دعایى بود كه یعقوب
علیهالسالم در مقام توكل كرده و معنایش این است :پروردگارا! من در این گرفتاریم بر تو
توكل كردم تو در آنچه كه این فرزندانم مىگویند یاریم كن .
این جمله توحید در فعل را مىرساند .یعقوب خواست بگوید تنها و یگانه مستعان
خداست  ،و مرا جز او مستعانى نیست .
آرى  ،او معتقد بود كه هیچ حكم حقى نیست مگر حكم خدا  ،و در آیات بعدی به
همین معنا تصریح كرده و گفته است «:ان الحكم اال هلل علیه توكلت!» (/40یوسف)
و براى اینكه توحید در فعل را تكمیل نموده و به باالتر از این برساند اصال اسمى
از خود نبرد و نگفت  :بزودى صبر خواهم كرد و نیز نگفت  :و من در آنچه شما مىگویید
به خدا استعانت مى جویم بلكه خود را به كلى كنار گذاشت و فقط از خدا دم زد  ،تا برساند
همه امور منوط به حكم خداست كه تنها حكم او حق است و این كمال توحید او را مىرساند
و مىفهماند كه با آنكه در باره یوسفش غرق اندوه و تاسف است  ،در عین حال یوسف را
نمىخواهد و به وى عشق نمىورزد و از فقدانش دچار شدیدترین و جانكاهترین اندوه
المیزان ج  11 :ص 139 :
نمىگردد مگر به خاطر خدا و در راه خدا!
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فصل ششم

درجات اسالم و ایمان
درجات اسالم و مسلمانی
« إِ ْذ قَا َل لَهُ َربُّهُ أَس ِل ْم قَا َل أَسلَ ْمت ِل َرب ا ْلعَلَ ِمینَ !»
« وقتی پروردگارش به وى(ابراهیم) گفت :اسالم بیاور گفت من تسلیم رب
العالمینم!»
الدینَ فَال ت َ ُموت ُنَّ إِال َو
َّللاَ اصطفَى لَ ُك ُم ِ
نى إِنَّ َّ
« َو َوصى ب َها إِ ْب َر ِهی ُم بَ ِنی ِه َو یَ ْعقُوب یَبَ َّ
أَنتُم ُّمس ِل ُمونَ !»
« و ابراهیم فرزندان خود را و یعقوب هم ،به این اسالم سفارش كرده گفت :اى
پسران من! خدا دین را براى شما برگزید زنهار مبادا در حالى بمیرید كه اسالم
نداشته باشید!»(131و/132بقره)
در این آیه كالم ابراهیم را اینطور حكایت مىكند  ،كه گفت «:من اسالم آوردم براى
رب العالمین!» با اینكه جا داشت بگوید «:پروردگارا من اسالم آوردم براى تو !»
جمله «:و چون پروردگارش به او گفت!» هر چند از یك لطف خاصى حكایت
مىكند ،كه مقتضایش آزادى ابراهیم در گفتگو است و لیكن از آنجا كه ابراهیم علیهالسالم
هر چه باشد باألخره بنده است و طبع بنده ذلت و تواضع است ،لذا ایجاب مىكند كه خود را
در این مقام آزاد و رها نبیند ،بلكه در عوض ادب حضور را مراعات كند ،چون در غیر
این صورت در حقیقت خود را مختص بمقام قرب و متشرف بحظیره انس حساب كرده ،در
حالیكه ادب بندگى اقتضاء مي كند او در همان حال هم خود را یكى از بندگان ذلیل و مربوب
ببیند و در برابر كسى اظهار ذلت كند  ،كه تمامى عالمیان در برابرش تسلیم هستند  ،پس
نباید مىگفت «:اسلمت لك  -من تسلیم توام!» بلكه باید مىگفت «:اسلمت لرب العالمین -
تسلیم آنم كه همه عالم مربوب و تسلیم اویند!»
اصطفاء ابراهیم در زمانى بود كه پروردگارش به او گفت :اسالم آور و او هم
براى خداى رب العالمین اسالم آورد .مقام اصطفاء عینا ً همان مقام اسالم است.
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اسالم چیست؟
كلمه « اسالم» كه باب افعال است و كلمه« تسلیم» كه باب تفعیل است و كلمه
«استسالم» كه باب استفعال است ،هر سه یك معنا را مىدهند و آن این است كه كسى و یا
چیزى در برابر كس دیگر حالتى داشته باشد كه هرگز او را نافرمانى نكند و او را از خود
دور نسازد!
این حالت اسالم و تسلیم و استسالم است ،همچنانكه در قرآن كریم آمده « :بلى من
اسلم وجهه هلل  -آرى كسي كه روى دل تسلیم براى خدا كند/112(»!...بقره) و نیز فرموده«:
انى وجهت وجهى للذى فطر السموات و االرض حنیفا  -من روى دل ،متوجه به سوى آن
كس مي كنم كه آسمانها و زمین را بیافرید توجهى معتدالنه !» (/79انعام)
« وجه» هر چیز عبارت از آنطرف آن چیز است كه روبروى تو قرار دارد  ،ولى
وجه هر چیز نسبت به خداى تعالى تمامى وجود آن است ،براى اینكه چیزى براى خدا پشت
و رو ندارد  ،پس اسالم انسان براى خداى تعالى وصف رام بودن و پذیرش انسان است ،
نسبت به هر سرنوشتى كه از ناحیه خداى سبحان برایش تنظیم مىشود  ،چه سرنوشت
تكوینى  ،از قدر و قضاء و چه تشریعى از اوامر و نواهى و غیر آن !
به همین جهت مي توان گفت  :مراتب تسلیم بر حسب شدت و ضعف وارده بر
انسان و آسانى و سختى پیش آمدها  ،مختلف مىشود  ،آنكه در برابر پیشآمدهاى ناگوارتر و
تكالیف دشوارتر تسلیم مىشود  ،اسالمش قوىتر است  ،از اسالم آن كس كه در برابر
ناگوارىها و تكالیف آسانترى تسلیم مىشود!
پس بنا بر این اسالم داراى مراتبى است .

درجات اسالم و درجات ایمان
 -1مرتبه اول مسلمانی
مرتبه اول از اسالم پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهى خدا است  ،به اینكه با زبان ،
شهادتین را بگوید  ،چه اینكه موافق با قلبش هم باشد و چه نباشد  ،كه در این باره خداى
تعالى فرموده:
« قالت االعراب :آمنا  ،قل :لم تومنوا  ،و لكن قولوا :أسلمنا  ،و لما یدخل االیمان
فى قلوبكم  -اعراب گفتند  :ما ایمان آوردیم بگو  :هنوز ایمان نیاوردهاید  ،و لكن
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بگوئید  :اسالم آوردیم  ،چون هنوز ایمان داخل در قلبتان نشده!» (/14حجرات)

مرتبه اول ایمان و مؤمنی
در مقابل اسالم باین معنا اولین مراتب ایمان قرار دارد و آن عبارت است از اذعان
و باور قلبى بمضمون اجمالى شهادتین  ،كه الزمهاش عمل به غالب فروع است.

 -2مرتبه دوم اسالم
مرتبه دوم از اسالم دنباله و الزمه همان ایمان قلبى است كه  ،در مقابل مرتبه اول
اسالم قرار داشت  ،یعنى تسلیم و انقیاد قلبى نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلى و اعمال
صالحه اى كه از توابع آن است  ،هر چند كه در بعضى موارد تخطى شود و خالصه كالم
این كه داشتن این مرحله منافاتى با ارتكاب بعضى گناهان ندارد و خداى تعالى در باره این
مرحله از اسالم مىفرماید:
« الذین آمنوا بایاتنا  ،و كانوا مسلمین  -آنانكه به آیات ما ایمان آوردند  ،و
مسلمان بودند!» (/69زخرف)
و نیز مىفرماید:
« یا ایها الذین آمنوا  ،ادخلوا فى السلم كافة  -اى كسانیكه ایمان آوردید  ،همگى
داخل در سلم شوید!» (/208بقره)
پس به حكم این آیه یك مرتبه از اسالم هست كه بعد از ایمان پیدا مىشود  ،چون
مىفرماید  :اى كسانیكه ایمان آوردید ! داخل در سلم شوید  ،پس معلوم مىشود این اسالم
غیر اسالم مرتبه اول است  ،كه قبل از ایمان بود!

مرتبه دوم ایمان
در مقابل اسالم مرتبه دوم ،مرتبه دوم از ایمان قرار دارد و آن عبارتست از اعتقاد
تفصیلى به حقایق دینى كه خداى تعالى در بارهاش مىفرماید:
« انما المؤمنون  ،الذین آمنوا باهلل و رسوله  ،ثم لم یرتابوا  ،و جاهدوا باموالهم و
انفسهم فى سبیل هللا  ،اولئك هم الصادقون  -مؤمنان تنها آنهایند كه بخدا و
رسولش ایمان آورده  ،و سپس تردید نكردند  ،و با اموال و نفوس خود در راه
خدا جهاد نمودند  ،اینها همانها هستند كه در دعوى خود صادقند!» (/15حجرات)
و نیز فرموده:
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« یا ایها الذین آمنوا  ،هل ادلكم على تجارة تنجیكم من عذاب الیم ؟ تؤمنون باهلل و
رسوله  ،و تجاهدون فى سبیل هللا باموالكم و انفسكم  -اى كسانى كه ایمان آوردید
 ،آیا مىخواهید شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه از عذاب دردناك نجاتتان دهد ؟
آن اینست كه بخدا و رسولش ایمان آورید  ،و در راه خدا با اموال و نفوس خود
جهاد كنید!»(10و/11صف)
كه در این دو آیه دارندگان ایمان را  ،باز به داشتن ایمان ارشاد مىكند  ،پس معلوم
مىشود ایمان دومشان غیر ایمان اول است.

 -3مرتبه سوم اسالم
مرتبه سوم از اسالم دنباله و الزمه همان مرتبه دوم ایمان است  ،چون نفس آدمى
وقتى با ایمان نامبرده انس گرفت و متخلق باخالق آن شد  ،خود بخود سایر قواى منافى با
آن  ،از قبیل قواى بهیمى و سبعى  ،براى نفس رام و منقاد میشود و سخن كوتاه  ،آن قوائى
كه متمایل به هوسهاى دنیائى و زینتهاى فانى و ناپایدارش مىشوند  ،رام نفس گشته ،
نفس باسانى مى تواند از سركشى آنها جلوگیرى كند  ،اینجاست كه آدمى آنچنان خدا را بندگى
مىكند  ،كه گوئى او را مىبیند  ،آرى او اگر خدا را نمىبیند  ،بارى  ،این باور و یقین را
دارد كه خدا او را مى بیند  ،چنین كسى دیگر در باطن و سر خود هیچ نیروى سركشى كه
مطیع امر و نهى خدا نباشد  ،و یا از قضا و قدر خدا بخشم آید  ،نمىبیند و سراپاى وجودش
تسلیم خدا مىشود .
در باره این اسالم است كه خداى تعالى مىفرماید:
« فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم  ،ثم ال یجدوا فى انفسهم
حرجا مما قضیت  ،و یسلموا تسلیما  -نه به پروردگارت سوگند ایمان نمىآورند(
یعنى ایمانشان كامل نمىشود )،مگر وقتى كه هم در اختالفاتى كه بینشان پدید
مىآید تو را حكم كنند و هم وقتى حكمى راندى در دل هیچگونه ناراحتى از حكم
تو احساس نكنند و به تمام معنا تسلیم شوند!»(/65نسا)

مرتبه سوم ایمان
این اسالم در مرتبه سوم است كه در مقابلش ایمان مرتبه سوم قرار دارد  ،و آن
ایمانى است كه آیات:
« قد افلح المؤمنون ( تا آیه) و الذین هم عن اللغو معرضون!» (1تا/3مومنون)
و نیز آیه:
« اذ قال له ربه اسلم قال  :اسلمت لرب العالمین!»(/131بقره)
و آیاتى دیگر بان اشاره مىكند  ،و اى بسا بعضى از مفسرین  ،كه این دو مرتبه را
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یعنى دوم و سوم را یك مرتبه شمردهاند .
و اخالق فاضله از رضا و تسلیم و سوداگرى با خدا و صبر در خواسته خدا  ،و
زهد به تمام معنا و تقوى  ،و حب و بغض به خاطر خدا  ،همه از لوازم این مرتبه از ایمان
است .

 -4مرتبه چهارم اسالم
مرتبه چهارم از اسالم دنباله و الزمه همان مرحله سوم از ایمان است  ،چون
انسانى كه در مرتبه قبلى بود  ،حال او در برابر پروردگارش حال عبد مملوك است در باره
موالى مالكش  ،یعنى دائما مشغول انجام وظیفه عبودیت است  ،آنهم بطور شایسته و
عبودیت شایسته همان تسلیم صرف بودن در برابر اراده مولى و محبوب او و رضاى او
است .
همه اینها مربوط بعبودیت در برابر مالك عرفى و بشرى است و این عبودیت در
ملك خداى رب العالمین عظیمتر و باز عظیمتر از آنست  ،براى اینكه ملك خدا حقیقت ملك
است  ،كه در برابرش هیچ موجودى از موجودات استقالل ندارد  ،نه استقالل ذاتى  ،نه
صفتى  ،نه عملى  ،آرى ملكیتى كه الیق كبریائى خداى جلت كبریاؤه است این ملكیت است .
پس انسان در حالیكه در مرتبه سابق از اسالم و تسلیم هست  ،اى بسا كه عنایت
ربانى شامل حالش گشته  ،این معنا برایش مشهود شود كه ملك تنها براى خداست و غیر خدا
هیچ چیزى نه مالك خویش است و نه مالك چیز دیگر  ،مگر آنكه خدا تملیكش كرده باشد ،
پس ربى هم سواى او ندارد و این معنائى است موهبتى و افاضهاى است الهى  ،كه دیگر
خواست انسان در بدست آوردنش دخالتى ندارد و اى بسا كه جمله:
« ربنا و اجعلنا مسلمین لك  ،و من ذریتنا امة مسلمة لك  ،و ارنا مناسكنا»!...
(/128بقره)
اشاره به همین مرتبه از اسالم باشد  ،چون ظهور جمله «:اذ قال له ربه  :اسلم قال:
اسلمت لرب العالمین »!...ظاهر در این است كه امر « اسلم» امر تشریفى باشد  ،نه تكوینى
و ابراهیم علیهالسالم دعوت پروردگار خود را اجابت نمود  ،تا باختیار خود تسلیم خدا شده
باشد و این هم مسلم است كه امر نامبرده از اوامرى بوده كه در ابتداء كار ابراهیم متوجه او
شده پس اینكه در اواخر عمرش از خداى تعالى براى خودش و فرزندش اسماعیل تقاضاى
اسالم و دستورات عبادت مي كند چیزى را تقاضا كرده كه دیگر باختیار خود او نبوده و
كسى نمىتواند با اختیار خود آن قسم اسالم را تحصیل كند .

مرتبه چهارم ایمان
و یا درخواست ثبات بر امرى بوده كه باز ثابت بودنش باختیار خودش نبوده پس
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اسالمى كه در این آیه درخواست كرده  ،اسالم مرتبه چهارم بوده  ،و در برابر این مرتبه از
اسالم  ،مرتبه چهارم از ایمان قرار دارد  ،و آن عبارت از این است كه این حالت  ،تمامى
وجود آدمى را فرا بگیرد  ،كه خداي تعالى در باره این مرتبه از ایمان مىفرماید:
« اال ان اولیاء هللا ال خوف علیهم  ،و ال هم یحزنون  ،الذین آمنوا  ،و كانوا
یتقون!»
« آگاه باش  ،كه اولیاء خدا نه خوفى بر آنان هست  ،و نه اندوهناك میشوند ،
كسانیكه ایمان آوردند  ،و از پیش همواره مالزم با تقوى بودند!»
(62و/63یونس)
چون مؤمنینى كه در این آیه ذكر شدهاند  ،باید این یقین را داشته باشند  ،كه غیر از
خدا هیچكس از خود استقاللى ندارد ،و هیچ سببى تاثیر و سببیت ندارد مگر باذن خدا  ،وقتى
چنین یقینى براى كسى دست داد  ،دیگر از هیچ پیشامد ناگوارى ناراحت و اندوهناك
نمىشود و از هیچ محذورى كه احتمالش را بدهد نمىترسد  ،این است معناى اینكه فرمود«:
نه خوفى بر آنان هست و نه اندوهناك مي شوند!» و گر نه معنا ندارد كه انسان حالتى پیدا
كند كه از هیچ چیز نترسد و هیچ پیشامدى اندوهناكش نسازد  ،پس این همان ایمان مرتبه
چهارم است  ،كه در قلب كسانى پیدا مي شود  ،كه داراى اسالم مرتبه چهارم باشند( دقت
فرمائید!)
المیزان ج  1 :ص 451 :
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فصل هفتم

محرکه های نفس انسانی
بحث اخالقى درباره:
اعتدال قوای سه گانه محرک نفس انسانی
علم اخالق عبارت است از فنى كه پیرامون ملكات انسانى بحث مىكند  ،ملكاتى كه
مربوط به قواى نباتى و حیوانى و انسانى اوست  ،به این غرض بحث مي كند كه فضائل
آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم كند كدام یك از ملكات نفسانى انسان خوب و فضیلت و
مایه كمال اوست و كدام یك بد و رذیله و مایه نقص اوست  ،تا آدمى بعد از شناسائى آنها
خود را با فضائل بیاراید و از رذائل دور كند و در نتیجه اعمال نیكى كه مقتضاى فضائل
درونى است  ،انجام دهد تا در اجتماع انسانى ستایش عموم و ثناى جمیل جامعه را بخود
جلب نموده  ،سعادت علمى و عملى خود را به كمال برساند .
و این علم اخالق بعد از فحص و بحثهایش به این نتیجه رسیده  :كه اخالق آدمى (
هر چند كه از نظر عدد بسیار است  ،ولى منشا همه خلقهاى وى )،سه نیروى عمومى است
كه در آدمى وجود دارد و این قواى سهگانه است كه نفس را برمىانگیزد  ،تا در صدد به
دست آوردن و تهیه علوم عملى شود  ،علومى كه تمامى افعال نوع بشر به آن علوم منتهى
مي شود و بدان مستند مي گردد .
و این قواى سهگانه عبارت است از قوه شهویه  ،غضبیه  ،نطقیه فكریه كه همانطور
كه گفته شد تمامى اعمال و افعال صادره از انسان  ،یا از قبیل افعالى است كه به منظور
جلب منفعت انجام مي شود  ،مانند خوردن و نوشیدن  ،و پوشیدن و امثال آن و یا از قبیل
افعالى است كه به منظور دفع ضرر انجام مىشود  ،مانند دفاع آدمى از جان و عرض و
مالش  ،و امثال آن  ،كه مبدأ صدور آنها قوه غضبیه است  ،همچنانكه مبدأ صدور دسته اول
قوه شهویه است .
و یا از قبیل افعالى است كه ناشى از تصور و تصدیق فكرى است  ،مانند برهان
چیدن و استدالل درست كردن( كه هیچ فعلى از افعال دو دسته قبلى هم نیست  ،مگر آنكه
آدمى قبل از انجامش در ذهن خود این افعال را انجام مي دهد  ،یعنى براى هر كارى
مصالحى كه در آن كار هست  ،با مفاسد آن مىسنجد و سبك و سنگین مي كند  ،و سرانجام
یكى از دو طرف مي چربد  ،آنگاه آن عمل را در خارج انجام مي دهد )،كه اینگونه افعال
ذهنى ناشى از قوه نطقیه فكریه است .
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و از آنجائیكه ذات آدمى معجونى مي ماند كه از این قواى سهگانه تركیب شده باشد
و این قوا با اتحادشان یك وحدت تركیبى درست كردهاند كه افعال مخصوصى از آنها صادر
مي شود  ،افعالیكه در هیچ حیوان دیگرى نیست و نیز افعال مخصوصى كه آدمى را به
سعادت مخصوص به خودش مي رساند  ،سعادتى كه بخاطر رسیدن به آن این معجون
درست شده .
لذا بر این نوع موجود واجب است كه نگذارد هیچیك از این قواى سهگانه راه افراط
و یا تفریط را برود و از حاق وسط به این سو یا آن سو  ،بطرف زیادى و یا كمى منحرف
گردد  ،چون اگر یكى از آنها از حد وسط به یك سو تجاوز كند معجون آدمى خاصیت خود
را از دست مي دهد  ،دیگر مركب و معجون  ،آن مركب و معجون نیست و در نتیجه به آن
غایت كه بخاطر آن تركیب یافته  ،یعنى به سعادت نوع نمي رسد .
و حد اعتدال در قوه شهویه این است كه این قوه را تنها در جایش به كار بندى  ،هم
از نظر كمیت و مقدار و هم از نظر كیفیت  ،از افراط و تفریطش جلوگیرى كنى كه اگر
شهوت در این حد كنترل شود  ،فضیلتى مي شود كه نامش عفت است  ،و اگر بطرف افراط
گرائید  ،شره و اگر بطرف تفریط گرائید  ،خمودى مي گردد كه دو مورد از رذائلند .
و حد اعتدال در قوه غضبیه این است كه این نیرو را نیز از تجاوز به دو سوى
افراط و تفریط جلوگیرى كنى  ،یعنى آنجا كه باید  ،غضب كنى و آنجا كه باید  ،حلم بورزى
 ،كه اگر چنین كنى  ،قوه غضبیه فضیلتى مي شود بنام شجاعت  ،و اگر بطرف افراط
بگراید  ،رذیلهاى مي شود بنام تهور و بیباكى  ،و اگر بطرف تفریط و كوتاهى بگراید رذیله
دیگرى مي شود  ،بنام جبن و بزدلى .
و حد اعتدال در قوه فكریه این است كه آن را از دست اندازى به هر طرف و نیز
از بكار نیفتادن آن جلوگیرى كنى  ،نه بیجا مصرفش كنى و نه بكلى درب فكر را ببندى كه
اگر چنین كنى این قوه فضیلتى مي شود بنام حكمت و اگر بطرف افراط گراید  ،جربزه است
و اگر بطرف تفریط متمایل بشود  ،بالدت و كودنى است .
و در صورتیكه قوه عفت و شجاعت و حكمت هر سه در كسى جمع شود  ،ملكه
چهارمى در او پیدا مي شود كه خاصیت و مزاجى دارد  ،غیر خاصیت آن سه قوه (
همچنانكه از امتزاج عسل كه داراى حرارت است با سركه كه آن نیز حرارت دارد ،
سكنجبین درست مىشود  ،كه مزاجش بر خالف آن دو است )،و آن مزاجى كه از تركیب
سه قوه عفت و شجاعت و حكمت بدست مىآید ،عبارت است از عدالت.
و عدالت آن است كه حق هر قوهاى را به او بدهى و هر قوهاى را در جاى خودش
مصرف كنى كه دو طرف افراط و تفریط عدالت عبارت مي شود از ظلم و انظالم  ،از
ستمگرى و ستمكشى .
این بود اصول اخالق فاضله یعنى عفت و شجاعت و حكمت و عدالت كه هر یك از
آنها فروعى دارد كه از آن ناشى مي شود و بعد از تحلیل به آن سر در مىآورد و نسبتش به
آن اصول نسبت نوع است به جنس  ،مانند جود  ،سخا  ،قناعت  ،شكر  ،صبر  ،شهامت ،
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جرأت  ،حیاء  ،غیرت  ،خیرخواهى  ،نصیحت  ،كرامت و تواضع و غیره كه همه فروع
اخالق فاضله است كه در كتب اخالق ضبط شده( و مي توانى شكل درختى بكشى كه داراى
ریشههائى است كه شاخههائى بر روى آن روئیده است).
و علم اخالق حد هر یك از آن فروع را برایت بیان مىكند و از دو طرف افراط و
تفریط جدایش مي سازد و مي گوید  :كدام یك خوب و جمیل است و نیز راهنمائیت مىكند
كه چگونه مي توانى از دو طریق علم و عمل آن خلق خوب و جمیل را در نفس خود ملكه
سازى ؟ طریق علمیش این است كه به خوبىهاى آن اذعان و ایمان پیدا كنى و طریق
عملیش این است كه آنقدر آن را تكرار كنى تا در نفس تو رسوخ یابد  ،و چون نقشى كه در
سنگ مىكنند ثابت گردد .
مثال یكى از رذائل اخالقى كه گفتیم در مقابل فضیلتى قرار دارد  ،رذیله جبن و
بزدلى است در مقابل فضیلت شجاعت  ،اگر بخواهى این رذیله را از دل بیرون كنى  ،باید
بدانى كه این صفت وقتى صفت ثابت در نفس مي شود كه جلو نفس را در ترسیدن آزاد
بگذارى تا از هر چیزى بترسد و ترس همواره از چیزى به دل مي افتد كه هنوز واقع نشده
 ،ولى هم ممكن است واقع شود و هم ممكن است واقع نشود،در اینجا باید به خود بقبوالنى :
كه آدم عاقل هرگز بدون مرجح میان دو احتمال مساوى ترجیح نمي دهد .
مثال احتمال مي دهى امشب دزد به خانهات بیاید و احتمال هم مي دهى كه نیاید و
این دو احتمال از نظر قوت و ضعف مساوىاند و با اینكه مساوى هستند تو چرا جانب
آمدنش را بدون جهت ترجیح مي دهى ؟ و از ترجیح آن دچار ترس مي شوى ؟ با اینكه این
ترجیح بدون مرجح است .
و چون این طرز فكر را در خود تكرار كنى و نیز عمل بر طبق آن را هم تكرار
كنى و در هر كارى كه از آن ترس دارى اقدام بكنى  ،این صفت زشت یعنى صفت ترس
از دلت زائل مي شود و همچنین هر صفت دیگرى كه بخواهى از خود دور كنى و یا در
خود ایجاد كنى  ،راه اولش تلقین علمى و راه دومش تكرار عملى است .
این مقتضاى مسلك اول از دو مسلك تهذیب نفس است كه قبال در مبحث « بحثى در
اخالق :راه های سه گانه تهذیب اخالق :طریقه اول :کسب فضایل اخالقی با هدف فواید
دنیوی» نام برده بودم و خالصه این مسلك این است كه نفس خود را اصالح كنیم و ملكات
آن را تعدیل نمائیم تا صفات خوبى بدست آوریم  ،صفاتیكه مردم و جامعه آن را بستایند .
و نظیر آن مسلك دوم یعنى مسلك انبیاء و صاحبان شرایع است  ،با این تفاوت كه
هدف و غرض در این دو مسلك مختلف است  ،در مسلك اول جلب توجه و حمد و ثناى
مردم و در مسلك دوم سعادت حقیقى و دائمى یعنى به كمال رساندن ایمان به خدا و ایمان به
آیات او است  ،چون خیر آخرت سعادت و كمال واقعى است نه سعادت و كمال در نظر
مردم به تنهائى  ،ولى در عین این فرق  ،هر دو مسلك در این معنا شریكند كه هدف نهائى
آنها فضیلت انسان از نظر عمل است .
و اما مسلك سوم كه قبال در مبحث فوق الذکر بیانش گذشت با آن دو مسلك دیگر این
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فرق را دارد  :كه غرض از تهذیب اخالق تنها و تنها رضاى خداست نه خود آرائى به
منظور جلب نظر و ثنا و بارك هللا مردم و به همین جهت مقاصدى كه در این فن هست ،
در این سه مسلك مختلف مي شود  ،در مسلك سوم فوائدى در نظر سالك است  ،و در آن دو
مسلك دیگر فوائدى دیگر .
در مسلك سوم اعتدال خلقى معنائى دارد و در آن دو مسلك دیگر معنائى دیگر و
همچنین جهات دیگر مسئله در مسلك سوم با آن دو مسلك مختلف مي شود.
توضیح اینكه وقتى ایمان بنده خدا رو بشدت و زیادى مىگذارد  ،دلش مجذوب تفكر
در باره پروردگارش مي شود  ،همیشه دوست مي دارد بیاد او باشد و اسماء حسناى محبوب
خود را در نظر بگیرد  ،صفات جمیل او را بشمارد  :پروردگار من چنین است محبوبم
چنان است و نیز محبوبم منزه از نقص است  ،این جذبه و شور همچنان در او رو به زیادى
و شدت مىگذارد و این مراقبت و بیاد محبوب بودن  ،رو به ترقى مىرود تا آنجا كه وقتى
به عبادت او مىایستد  ،طورى بندگى مىكند  ،كه گوئى او را مىبیند و او براى بندهاش در
مجالى جذبه و محبت و تمركز قوى تجلى مىكند و هم او را مىبیند و هماهنگ آن محبت
به خدا نیز در دلش رو بشدت مىگذارد .
علتش هم این است كه انسان مفطور به حب جمیل است  ،سادهتر بگویم  :عشق به
جمال و زیباپسندى فطرى بشر است  ،همچنانكه خود خدایتعالى فرموده:
« و الذین آمنوا اشد حبا هلل  -آنها كه ایمان دارند ،خدا را بیشتر دوست مي
دارند!» (/165بقره )
چنین كسى در تمامى حركات و سكناتش از فرستاده خدا پیروى مىكند  ،چون وقتى
انسان كسى را دوست بدارد  ،آثار او را هم دوست مي دارد و رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
وسلّم از آثار خدا و آیات و نشانههاى اوست  ،همچنانكه همه عالم نیز آثار و آیات او است .
باز این محبت همچنان زیاد مي شود و شدت مىیابد  ،تا جائى كه پیوند دل از هر
چیز مىگسلد و تنها با محبوب متصل مي كند و دیگر به غیر پروردگارش هیچ چیز
دیگرى را دوست نمي دارد و دلش جز براى او خاشع و ظاهرش جز براى او خاضع نمي
شود .
چون چنین بندهاى به هیچ چیز بر نمىخورد و در كنار هیچ چیز نمي ایستد كه
نصیبى از جمال و زیبائى داشته باشد  ،مگر آنكه آن جمال را نمونهاى از جمال ال یتناهى و
حسن بى حد و كمال فنا ناپذیر خدایش مىبیند پس حسن و جمال و بهاء  ،هر چه هست از آن
اوست  ،اگر غیر او هم سهمى از آن داشته باشد  ،آن نیز ملك وى است  ،چون ما سواى خدا
آیت او هستند  ،از خود چیزى ندارند و اصوال آیت خودیتى ندارد  ،نفسیت و واقعیت آیت ،
همانا حكایت از صاحب آیت است  ،این بنده هم كه سراپاى وجودش را محبت صاحب آیت
پر كرده  ،پس او دیگر رشته محبت خود را از هر چیزى بریده و منحصر در پروردگارش
كرده است  ،او به غیر از خداى سبحان و جز در راه خدا محبت ندارد .
اینجاست كه بكلى نحوه ادراك و طرز فكر و طرز رفتارش عوض مي شود  ،یعنى
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هیچ چیزى را نمى بیند مگر آنكه خداى سبحان را قبل از آن و با آن مي بیند و موجودات در
نظرش از مرتبه استقالل ساقط مي شوند .
پس صور علمیه و طرز فكر چنین كسى غیر از دیگران است  ،براى اینكه دیگران
به هر چیزى كه نظر مي كنند  ،از پشت حجاب استقالل نگاه مىكنند  ،ولى او این حجاب را
پس زده و این عینك از چشم برداشته  ،این از نظر علم و طرز فكر و همچنین از نظر عمل
با دیگران فرق دارد  ،او از آنجائى كه غیر خدا را دوست نمي دارد  ،قهرا جز تحصیل
رضاى او هدفى ندارد  ،اگر چیزى مي خواهد و اگر امیدش مي دارد  ،اگر از چیزى مي
ترسد  ،اگر اختیار مي كند و یا صرفنظر مي نماید و یا مایوس مي شود  ،یا استیحاش مي
كند  ،یا راضى مي شود  ،یا خشمناك مي گردد  ،همهاش براى خداست .
پس هدفهاى او با هدفهاى مردم مختلف است  ،چون او تاكنون مانند سایر مردم هر
چه مي كرد به منظور كمال خود مىكرد  ،به این منظور مىكرد كه یك فضیلت انسانى
كسب كند و اگر از كارى دورى مي كرد و یا از خلقى دورى مي گزید بدین جهت بود كه
آن عمل و آن خلق و خوى رذیله بود  ،ولى حاال هر كارى مي كند بدان جهت مي كند كه
محبوبش دوست دارد و اگر نمىكند براى این نمي كند كه محبوبش آن را كراهت دارد و
خالصه همه هم و غمش محبوب است نه فضیلتى برایش مطرح است و نه رذیلتى  ،نه
ستایش مردم و نه بارك هللا ایشان و نه یاد خیرشان  ،نه توجهى به دنیا دارد و نه به آخرت ،
نه بهشتى در نظر دارد و نه دوزخى و روز به روز ذلت عبودیتش و دلیل محبتش بیشتر
مىشود:
« روت لى احادیث الغرام صبابة!...
...
یك عشق سطحى اسرار عشق سوزان را برایم حدیث كرد!
و سند خود را به همسایگان آن كوه بلند تنها نسبت داد!
و حدیث دیگرم کرد عبور نسیم از باد صبا!
از باغها ،از وادى غضا ،از بلندیهاى نجد!
از اشك ،از دیدگان زخمى من ،از شور عشق!
از اندوه ،از قلب جریحه دارم ،از وجد!
كه :شور عشق و دلدادگیم با هم سوگند خوردهاند:
كه مرا تلف كنند ،تا در قبر سر ببالین لحد بگذارم!»
و این بیانش كه ما در اینجا آوردیم هر چند اختصار را در آن ترجیح دادیم و لیكن
اگر در همین اختصار نیك دقت و تامل بخرج دهى  ،خواهى دید كه در عین كوتاهیش در
رساندن مطلوب كافى است  ،و نیز روشن گردید كه در مسلك سوم پاى فضیلت و رذیلت به
میان نمىآید و غرضها كه همان فضائل انسانى باشد  ،به یك غرض مبدل مىشود و آن
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عبارت است از وجه خدا  ،اى بسا كه در پارهاى موارد  ،نظریه این مسلك با آن دو مسلك
دیگر مختلف شود  ،به این معنا كه آنچه در نظرهاى دیگر فضیلت شمرده شود  ،در این
نظریه و مسلك رذیله شود و به عكس .
در اینجا بقیهاى باقى ماند كه تذكرش الزم است و آن این است كه در فن اخالق یك
نظریه دیگر هست كه با نظریههاى دیگر فرق دارد و اى بسا بشود آن را مسلك چهارم
شمرد و آن این است كه براى فن اخالق هیچ اصل ثابتى نیست  ،چون اخالق هم از نظر
اصول و هم فروع در اجتماعات و تمدنهاى مختلف اختالف مىپذیرد و آنطور نیست كه
هر چه در یكجا خوب و فضیلت بود  ،همه جا خوب و فضیلت باشد و هر چه در یكجا بد و
رذیله بود  ،همه جا بد و رذیله باشد  ،چون اصوال تشخیص ملتها در حسن و قبح اشیاء
مختلف است  ،بعضى ادعا كردهاند این نظریه نتیجه نظریه معروف به تحول و تكامل در
ماده است .
و در توضیحش گفتهاند  :اجتماع انسانى خود مولود احتیاجات وجود او است ،
احتیاجاتى كه مي خواهد آن را برطرف كند و در بر طرف كردنش نیازمند به تشكیل
اجتماع مى شود  ،بطورى كه بقاء وجود فرد و اشخاص  ،منوط به این تشكیل مىگردد  ،و
چون طبیعت محكوم قانون تحول و تكامل است  ،قهرا اجتماع هم فى نفسه محكوم این قانون
خواهد بود  .و در هر زمانى متوجه بسوى كاملتر و مترقىتر از زمان پیش است  ،قهرا
حسن و قبح هم  -كه عبارت است از موافقت عمل با هدف اجتماع  ،یعنى كاملتر و راقىتر
و مخالفتش با آن  -خود بخود تحول مىپذیرد و دیگر معنا ندارد كه حسن و قبح به یك حالت
باقى بماند .
بنا بر این در جوامع بشرى نه حسن مطلق داریم و نه قبح مطلق  ،بلكه این دو دائما
نسبى است و بخاطر اختالفى كه اجتماعات بحسب مكانها و زمانها دارند  ،مختلف مىشوند
و وقتى حسن و قبح دو امر نسبى و محكوم به تحول شد  ،قهرا واجب مي شود كه ما اخالق
را هم متحول دانسته  ،فضائل و رذائل را نیز محكوم به دگرگونى بدانیم .
اینجاست كه این نتیجه عاید مىشود كه علم اخالق تابع مرامهاى قومى است ،
مرامهائى كه در هر قوم وسیله نیل به كمال تمدن و هدفهاى اجتماعى است  ،بخاطر اینكه
گفتیم  :حسن و قبح هر قومى تابع آنست  ،پس هر خلقى كه در اجتماعى وسیله شد براى
رسیدن آن اجتماع به كمال و هدف  ،آن خلق  ،فضیلت و داراى حسن است و هر خلقى كه
باعث شد اجتماع در مسیر خود متوقف شود و یا رو به عقب برگردد  ،آن خلق رذیله آن
اجتماع است .
و به همین منوال باید حساب كرد و براى هر اجتماعى فن اخالقى تدوین نمود و بنا
بر این اساس  ،چه بسا مىشود كه دروغ و افتراء و فحشاء  ،شقاوت  ،قساوت و دزدى و بى
شرمى  ،همه جزو حسنات و فضائل شوند  ،چون ممكن است هر یك از اینها در طریق
رسیدن به كمال و هدف اجتماعى مفید واقع شوند و بر عكس ممكن است راستى  ،عفت،
رحمت  ،رذیله و زشت گردند  ،البته در جائیكه باعث محرومیت اجتماع شوند .
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این خالصه آن نظریه عجیب و غریبى است كه مسلك اجتماعى سوسیالیست و
مادیین اشتراكى مذهب  ،براى بشر به ارمغان آوردهاند  ،البته این را هم باید دانست كه این
نظریه آنطور كه اینان فكر مىكنند یك نظریه جدیدى نیست  ،براى اینكه كلبىها كه طائفهاى
از یونانیان قدیم بودند  -بطوریكه نقل شده  -همین مسلك را داشتند  ،و همچنین مزدكىها (
كه پیروان مردى مزدك نام بودند كه در ایران در عهد كسرى ظهور كرد و او را به اشتراك
دعوت نمود )،و حتى بر طبق این مرام عمل هم كردند و نیز در بعضى از قبائل وحشى
آفریقا و غیره سابقه دارد .
و بهر حال مسلكى است فاسد و دلیلى كه بر آن اقامه شده  ،از بیخ و بن فاسد است
 ،وقتى مبنا فاسد شد  ،بنا هم فاسد مي شود .
توضیح این بحث نیازمند به چند مقدمه است:
مقدمه اول :اینكه ما به حس و وجدان خود مىیابیم كه هر موجودى از موجودات
عینى و خارجى براى خود شخصیتى دارد كه از آن جدا شدنى نیست و نه آن شخصیت از
او جدا شدنى است و به همین جهت است كه هیچ موجودى عین موجود دیگر نیست  ،بلكه
در هستى از او جداست  ،و هر موجودى براى خود وجود جداگانهاى دارد  ،زید وجودى با
شخصیتى و یك نوع وحدتى دارد كه بخاطر آن شخصیت و وحدت  ،ممكن نیست عین
عمرو باشد  ،بلكه زید  ،شخصى است واحد و عمرو هم شخصى است واحد و این دو  ،دو
شخصند نه یك شخص و این حقیقتى است كه هیچ انسانى در آن شك ندارد( البته این غیر
آن سخنى است كه مي گوئیم عالم ماده موجودى است داراى یك حقیقت شخصى  ،پس زنهار
كه امر برایت مشتبه نشود).
نتیجه این مطلبى كه گفتیم شكى در آن نیست  ،این است كه وجود خارجى عین
شخصیت باشد  ،ولى الزم نیست كه وجود ذهنى هم در این حكم عین موجود خارجى باشد ،
براى اینكه عقل جایز مي داند كه یك معناى ذهنى هر چه كه بوده باشد بر بیشتر از یكى
صادق آید ،مانند مفهوم ذهنى از كلمه « انسان» كه این مفهوم هر چند كه در ذهن یك حقیقت
است و لیكن در خارج به بیش از یكى هم صادق است و همچنین مفهوم انسان بلند باال و یا
انسانى كه پیش روى ما ایستاده است .
و اما اینكه علماى علم منطق مفهوم ذهنى را بدو قسم كلى و جزئى تقسیم مىكنند و
همچنین اینكه جزئى را به دو قسم حقیقى و اضافى تقسیم مىكنند  ،منافاتى با گفته ما ندارد
كه گفتیم مفهوم ذهنى بر غیر واحد نیز منطبق مي شود  ،چون تقسیم منطقىها در ظرفى
است كه یا دو مفهوم ذهنى را با یكدیگر مىسنجند و یا یك مفهوم را با خارج مقایسه
مىكنند( مثال در مقایسه دو مفهوم با یكدیگر مي گویند  :هر چند كه حیوان یك مفهوم كلى و
انسان نیز یك مفهوم كلى است و لكن مفهوم انسان نسبت به مفهوم حیوان  ،جزئى است ،
چون انسان یكى از صدها نوع حیوان است و در مقایسه یك مفهوم با خارج مي گویند :
مفهوم انسان هر چند در ذهن بیش از یك چیز نیست و لیكن این یك چیز در خارج با میلیونها
انسان صادق است).
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و این خصوصیتى كه در مفاهیم هست  ،یعنى اینكه عقل جائز مي داند بر بیش از
یكى صدق كند  ،همان است كه چه بسا از آن به اطالق تعبیر مىكنیم و مقابل آن را شخصى
و واحد مي نامیم .
مقدمه دوم :این كه موجود خارجى( البته منظور ما خصوص موجود مادى است)،
از آنجا كه در تحت قانون دگرگونى و تحول و حركت عمومى قرار دارد  ،قهرا موجود ،
داراى امتداد وجودى است امتدادى كه مي توان به چند قطعه و چند حد تقسیمش كرد ،
بطورى كه هر قطعه اش مغایر قطعه قبلى و بعدیش باشد و در عین اینكه این تقسیم و این
تحول را مىپذیرد  ،در عین حال قطعات وجودش بهم مرتبط است  ،چون اگر مرتبط
نمىبود و هر جزئى موجودى جداگانه بود  ،تحول و دگرگونگى صدق نمىكرد  ،بلكه در
حقیقت یك جزء از بین رفته و جزئى دیگر پیدا شده  ،یعنى دو موجودند كه یكى از اصل
نابود شده و دیگرى از اصل پیدا شده و این را تبدل و دگرگونگى نمي گویند تبدل و تغیرى
كه گفتیم الزمه حركت است در جائى صادق است كه یك قدر مشترك در میان دو حال از
احوال یك موجود و دو قطعه از قطعات وجود ممتدش باشد .
از همین جا روشن مىگردد كه اصوال حركت خود امرى است واحد و شخصى كه
همین واحد شخصى وقتى با حدودش مقایسه مي شود  ،متكثر و متعدد مي شود  ،و با هر
نسبتى قطعهاى متعین مي شود كه غیر قطعههاى دیگر است  ،و اما خود حركت  ،سیالن و
جریان واحدى است شخصى .
و چه بسا  ،وحدت حركت را اطالق و حدودش را تقیید نامیده  ،مي گوئیم  :حركت
مطلقه به معناى در نظر گرفتن خود حركت با چشمپوشى از نسبتش به تك تك حدود  ،و
حركت مقیده عبارت است از در نظر گرفتن حركت با آن نسبتى كه به یك یك حدود دارد .
از همینجا روشن مىگردد كه این اطالق با اطالقى كه گفتیم مفاهیم ذهنى دارند ،
فرق دارد  ،زیرا اطالق در آنجا وصفى بود ذهنى ! براى موجودى ذهنى ولى اطالق در
حركت وصفى است خارجى و براى موجودى خارجى .
مقدمه سوم :این كه هیچ شكى نداریم در اینكه انسان موجودى است طبیعى و داراى
افراد و احكام و خواص و از این میان آنكه مورد خلقت و آفرینش قرار مىگیرد  ،فرد فرد
انسان است نه مجموع افراد  ،یا به عبارتى اجتماع انسانى  ،خالصه كالم اینكه  :آنچه آفریده
میشود فرد فرد انسان است و كلى انسان و مجموع آن قابل خلقت نیست  ،چون كلى و
مجموع در مقابل فرد خارجیت ندارد  ،ولى از آنجائیكه خلقت وقتى احساس كرد كه تك تك
انسانها وجودى ناقص دارند و نیازمند به استكمالند و استكمال هم نمیتوانند بكنند مگر در
زندگى اجتماعى  ،به همین جهت تك تك انسانها را مجهز به ادوات و قوائى كرد كه با آن
بتواند در استكمال خویش بكوشد  ،و بتواند در ظرف اجتماع براى خود جائى باز كند .
پس غرض خلقت اوال و بالذات متعلق به طبیعت انسان فرد شده و ثانیا و بالتبع
متعلق باجتماع انسانى شده است .
حال ببینیم حقیقت امر آدمى با این اجتماعى كه گفتیم اقتضاى آن را دارد و طبیعت
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انسانى بسوى آن حركت مىكند( اگر استعمال كلمات اقتضاء و علیت و حركت در مورد
اجتماع استعمالى حقیقى باشد )،چیست ؟ گفتیم فرد فرد انسان موجودى است شخصى و
واحد  ،به آن معنا از شخصیت و وحدت كه گذشت و نیز گفتیم  :این واحد شخصى در عین
اینكه واحد است  ،در مجراى حركت و تحول و سیر از نقص بسوى كمال واقع شده و به
همین جهت هر قطعه از قطعات وجودش با قطعات قبل و بعدش مغایر است و باز گفتیم در
عین اینكه داراى قطعاتی متغایر است  ،داراى طبیعتى سیال و مطلقه است و اطالقش و
وحدتش در همه مراحل دگرگونگىها محفوظ است .
حال مي گوئیم این طبیعت موجود در فرد  ،با توالد و تناسل و اشتقاق فرد از فرد
نیز محفوظ است و این طبیعت كه نسال بعد نسل محفوظ مي ماند  ،همان است كه از آن
تعبیر مى كنیم به طبیعت نوعیه كه بوسیله افراد محفوظ مي ماند  ،هر چند كه تك تك افراد از
بین بروند و دستخوش كون و فساد گردند  ،عینا همان بیانیكه در خصوص محفوظ بودن
طبیعت فردى در قطعات وجود فرد گذشت .
پس همانطور كه طبیعت شخصى و فردى مانند نخ تسبیح در همه قطعات وجودى
فرد و در مسیرى كه از نقص فردى بسوى كمال فردى دارد محفوظ است  ،همچنین طبیعت
نوعیه انسان در میان نسلها مانند نخ تسبیح در همه نسلها كه در مسیر حركت بسوى كمال
قرار دارند محفوظ است .
و این استكمال نوعى حقیقتى است كه هیچ شكى در وجود آن و در تحققش در نظام
طبیعت نیست و این همان اساسى است كه وقتى مي گوئیم (:مثال نوع انسانى متوجه بسوى
كمال است و انسان امروز وجود كاملترى از وجود انسان اولى دارد و همچنین احكامى كه
فرضیه تحول انواع جارى مىكند )،تكیهگاهمان این حقیقت است.
چه اگر در واقع طبیعت نوعیهاى نبود و طبیعت نوعیه خارجیتى نمي داشت و در
افراد و انواع محفوظ نبود  ،اینگونه سخنان كه گفتیم جز یك سخن شعرى چیز دیگرى نبود .
عین این حرفى كه در باره طبیعت فردى و شخص انسان و نیز طبیعت نوعیهاش
زدیم  ،و حركت فرد و نوع را به دو قسم مطلق و مقید تقسیم نمودیم  ،عینا در اجتماع
شخصى( چون اجتماع خانواده و قوم و محیط و یا عصر واحد )،و نیز در اجتماع نوعى
چون مجموع نوع بشر  -البته اگر صحیح باشد اجتماع یعنى حالت دسته جمعى انسانها را
یك حالت خارجى و براى طبیعت انسان خارجى بدانیم  -جریان مىیابد .
پس اجتماع نیز در حركت است  ،اما با حركت تك تك انسانها و نیز اجتماع تحول
مى پذیرد  ،باز با تحول افراد و اجتماع از همان آغاز حركتش بسوى هدفى كه دارد یك
وحدتى دارد كه حافظ وحدتش  ،وجود مطلق آن است .
و این وجود واحد و در عین حال متحول  ،بخاطر نسبتى كه به یك یك حدود داخلى
خود دارد  ،به قطعه قطعههائى منقسم مي شود و هر قطعه آن شخص واحدى از اشخاص
اجتماع را تشكیل مي دهد  ،همچنانكه اشخاص اجتماع ( مانند اجتماع هندى  ،ایرانى و )،...
در عین وحدت و تحولش  ،بخاطر نسبتى كه با یك یك افراد انسان دارد  ،بقطعاتى تقسیم مي

136

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

شود  ،چون وجود اشخاص اجتماع مستند است بوجود اشخاص انسانها .
همچنانكه مطلق اجتماع بان معنائى كه گذشت  ،مستند است به مطلق طبیعت
انسانى  ،چون حكم شخص نیز مانند خود شخص  ،شخصى و فردى است  ،همچنانكه حكم
مطلق مانند خود او مطلق است  ،البته مطلق الحكم( نه حكم كلى  ،چون گفتگوى مادر
اطالق مفهومى نیست اشتباه نكنید!)
و ما هیچ شكى نداریم در اینكه فرد از انسان بخاطر اینكه واحد است  ،حكمى واحد
و قائم به شخص خود دارد  ،همینكه شخص یك انسان از دنیا رفت  ،آن حكم هم از بین
مىرود  ،چیزیكه هست حكم واحد او بخاطر تبدلهاى جزئى كه عارض بر موضوعش «
فرد انسان» مي شود  ،تبدل پیدا مىكند .
یكى از احكام انسان طبیعى این است كه غذا مىخورد  ،با اراده كار مىكند ،
احساس دارد  ،فكر دارد و این احكام تا او هست باقى است  -هر چند كه با تحوالتى كه او
بخود مىگیرد  ،این نیز متحول مي شود  -عین این كالم در احكام مطلق انسان نیز جارى
است  ،انسانیكه بوجود افرادش موجود است .
و چون اجتماع از احكام طبیعت انسانى و از خواص آن است  ،مطلق اجتماع هم از
احكام نوع مطلق انسانى است و منظور ما از مطلق اجتماع  ،اجتماعى است كه از بدو
پیدایش انسانى پی دا شده و همچنان تا عهد ما برقرار مانده  ،این اجتماع تا بقاى نوع باقى
است و همان احكام اجتماع كه خود انسان پدیدش آورد و خود اجتماع اقتضایش را داشت ،
مادام كه اجتماع باقى است  ،آن احكام نیز باقى است  ،هر چند كه بخاطر تبدلهاى جزئى
تبدل یابد  ،ولى اصلش مانند نوعش باقى است .
اینجاست كه مي توانیم بگوئیم  :یك عده احكام اجتماعى همواره باقى است و تبدل
نمىیابد  ،مانند وجود مطلق حسن و قبح  ،همچنانكه خود اجتماع مطلق نیز اینطور است ،
باین معنا كه هرگز اجتماع غیر اجتماع نمي شود و انفراد نمىگردد  ،هر چند كه اجتماعى
خ اص مبدل به اجتماع خاص دیگر مي شود  ،حسن مطلق و حسن خاص نیز عینا مانند
اجتماع مطلق و اجتماع خاص است .
مقدمه چهارم :این كه ما مىبینیم یك فرد انسان در هستى و بقائش محتاج به این
است كه كماالتى و منافعى را دارا باشد و بر خود واجب مي داند آن منافع را بسوى خود
جلب نموده  ،ضمیمه نفس خود كند ،دلیلش بر این وجوب احتیاجى است كه در جهات
وجودیش دارد و اتفاقا خلقتش هم مجهز به جهازى است كه با آن مي تواند آن كماالت و
منافع را بدست آورد  ،مانند دستگاه گوارش و دستگاه تناسلى و امثال آن كه اگر احتیاج
بمنافع و كماالتى كه راجع به این دو دستگاه است  ،در وجودش نبود  ،از آغاز خلقت مجهز
به این دو جهاز هم نمي شد و چون شد  ،پس بر او واجب است كه در تحصیل آن منافع اقدام
كند و نمي تواند از در تفریط آنها را بكلى متروك گذارد  ،براى اینكه این تفریط با دلیل
وجوبى كه ذكر كردیم منافات دارد و نیز در هیچیك از ابواب حوائج نمي تواند به بیش از
آن مقدارى كه حاجت ایجاب مىكند اقدام نموده و افراط كند  ،مثال اینقدر بخورد تا بتركد و
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یا مریض شود و یا از سایر قواى فعالهاش باز بماند  ،بلكه باید در جلب هر كمال و هر
منفعت راه میانه را پیش گیرد و این راه میانه همان عفت است و دو طرف آن یعنى
افراطش شره و تفریطش خمود است .
و همچنین فرد را مىبینیم كه در هستیش و بقائش در وسط نواقصى و اضدادى و
مضراتى واقع شده  ،كه عقل به گردنش مىگذارد این نواقص و اضداد و مضرات وجودش
را از خود دفع كند  ،دلیل این وجوب باز همان حاجت و مجهز بودن خلقتش به جهازات
دفاع است.
پس بر او واجب است كه در مقابل این مضرات مقاومت نموده  ،آنطور كه سزاوار
است  ،یعنى بطور متوسط از خود دفاع كند  ،در این راه نیز باید از راه افراط و تفریط
اجتناب كند  ،چون افراط در آن با سایر تجهیزاتش منافات دارد و تفریط در آن با احتیاجش
و مجهز بودن به جهازات دفاعش منافات دارد و این حد وسط در دفاع از خود همان
شجاعت است و دو طرف افراط و تفریطش تهور و جبن است  ،نظیر این محاسبه در علم
و دو طرف افراط و تفریطش یعنى جربزه و كودنى  ،و همچنین در عدالت و دو طرف
افراط و تفریطش یعنى ظلم و انظالم  ،جریان دارد .
حال كه این چهار مقدمه روشن گردید مي گوئیم  :این چهار ملكه از فضائل نفسانى
است كه طبیعت فرد بدلیل اینكه مجهز بادوات آن است  ،اقتضاى آن را دارد  ،و این چهار
ملكه یعنى عفت و شجاعت و حكمت و عدالت  ،همه حسنه و نیكو است  ،براى این كه نیكو
عبارت از هر چیزى است كه با غایت و غرض از خلقت هر چیز و كمال و سعادتش
سازگار باشد و این چهار ملكه همه با سعادت فرد انسانى سازگار است  ،به همان دلیلى كه
ذكرش گذشت و صفاتیكه در مقابل این چهار ملكه قرار مىگیرند  ،همه رذائل و زشت
است و همیشه هم زشت است .
و وقتى فرد انسان به طبیعت خود و فى نفسه  ،چنین وضعى دارد این انسان در
ظرف اجتماع نیز همین وضع را دارد و چنان نیست كه ظرف اجتماع صفات درونى او را
از بین ببرد  ،چگونه مي تواند از بین ببرد با اینكه خود اجتماع را همین طبیعت درست
كرده  ،آیا ممكن است یك پدیده طبیعت سایر پدیدههاى طبیعت را باطل كند ؟ هرگز  ،چون
باطل كردنش به معناى متناقض بودن یك طبیعت است و مگر اجتماع مي تواند چیزى بجز
تعاون افراد  ،در آسانتر شدن راه رسیدن به كمال بوده باشد ؟ نه  ،اجتماع همین است كه
افراد دست به دست هم دهند  ،و طبیعتهاى خود را به حد كمال و نهایت درجه از هدفى كه
براى آن خلق شده برسانند .
و وقتى یك فرد انسان فى نفسه و هم در ظرف اجتماع  ،چنین وضعى را داشت ،
نوع انسانى نیز در اجتماع نوعیش همین حال را خواهد داشت  ،در نتیجه نوع انسان نیز مي
خواهد كه در اجتماعش به كمال برسد  ،یعنى عالىترین اجتماع را داشته باشد و به همین
منظور هر سودى را كه نمي خواهد بسوى شخص خود جلب كند  ،آنقدر جلب مىكند كه
مضر به اجتماع نباشد و هر ضررى را كه مي خواهد از شخص خود دفع كند  ،باز به
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آنمقدار دفع مى كند  ،كه مضر به حال اجتماعش نباشد و هر علمى را كه مي خواهد كسب
كند  ،به آن مقدار كسب مىكند  ،كه اجتماعش را فاسد نسازد .
و عدالت اجتماعیش را هم باز به آن مقدار رعایت مىكند كه مضر به حال اجتماع
نباشد ،چون عدالت اجتماعى عبارت است از اینكه حق هر صاحب حقى را به او بدهند و
هر كس به حق خودش كه الیق و شایسته آن است برسد  ،نه ظلمى به او بشود و نه او به
كسى ظلم كند.
و همه این صفات چهارگانه كه گفتیم در افراد فضیلت و مقابل آنها رذیلت است و
نیز گفتیم  :در اجتماع خاص انسان نیز فضیلت و رذیلتند  ،در اجتماع مطلق انسان نیز
جریان دارد  ،یعنى اجتماع مطلق بشر حكم مىكند به حسن مطلق این صفات و قبح مطلق
مقابل آنها .
پس با این بیان این معنا روشن گردید كه در اجتماع انسانى  -كه دائما افراد را در
خود مىپرورد  -حسن و قبحى وجود دارد و هرگز ممكن نیست اجتماعى پیدا شود كه خوب
و بد در آن نباشد  ،به این معنا كه هیچ چیزى را خوب نداند و هیچ چیزى را بد نشمارد و
نیز روشن شد كه اصول اخالقى انسان چهار فضیلت است كه همه براى ابد خوبند و مقابل
آنها براى ابد رذیله و بدند و طبیعت انسان اجتماعى نیز به همین معنا حكم مىكند .
و وقتى در اصول اخالقى قضیه از این قرار بود  ،در فروع آن هم كه بر حسب
تحلیل به همان چهار اصل بر مىگردند  ،قضیه از همان قرار است  ،یعنى طبیعت آن فروع
را هم قبول دارد  ،گو اینكه گاهى در بعضى از مصادیق این صفات كه آیا مصداق آن هست
یا نیست  ،اختالف پدید مىآید كه انشاء هللا بدان اشاره خواهیم نمود .
توضیح:
بعد از آنكه آن مقدمات و این نتیجه را خواندى  ،كامال متوجه شدى كه چرا گفتیم :
بیانات مادیین و آن دیگران در فن اخالق ساقط و بى اعتبار است  ،اینك توضیح:
 -1این كه گفتند «:حسن و قبح مطلق اصال وجود ندارد بلكه هر چه نیكو است نسبتا
نیكو است و هر چه هم زشت است نسبتا زشت است و حسن و قبحها بر حسب اختالف
منطقهها و زمانها و اجتماعها مختلف مي شود »،یك مغالطهاى است كه در اثر خلط میان
اطالق مفهومى به معناى كلیت و اطالق وجودى به معناى استمرار وجود  ،كردهاند .
بله ما هم قبول داریم كه حسن و قبح بطور مطلق و كلى در خارج یافت نمي شود ،
به این معنا كه در خارج هیچ حسنى نداریم كه داراى وصف كلیت و اطالق باشد  ،و هیچ
قبحى هم نداریم كه در خارج قبح كلى و مطلق باشد  ،چون هر چه در خارج است  ،مصداق
و فرد كلى ذهنى است .
ولى این حرف باعث نمي شود كه نتیجه مورد نظر ما یا اثبات و یا نفى شود و اما
حسن و قبح مطلق به معناى مستمر و دائمى كه حسنش در همه اجتماعات و در همه
زمانهائى كه اجتماع دائر است حسن و قبحش قبح باشد  ،داریم و نمي شود نداشته باشیم ،
بر اى اینكه مگر هدف از تشكیل اجتماع چیزى جز رسیدن نوع انسان به سعادت هست ؟ و
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این سعادت نوع با تمامى كارها چه خوب و چه بد و خالصه با هر فعلى كه فرض بكنیم
تامین نمي شود و قهرا این پدیده نیز مانند تمامى پدیدههاى عالم شرائط و موانعى دارد ،
پارهاى كارها با آن موافق و مساعد است و پارهاى دیگر مخالف و منافى است  ،آنكه موافق
و مساعد است حسن دارد و آنكه مخالف و منافى است قبح دارد  ،پس همیشه اجتماع بشرى
حسن و قبحى دائمى دارد .
و بر این اساس چگونه ممكن است اجتماعى فرض شود  -حال هر طور دلت
خواست فرض كن  -كه اهل آن اجتماع معتقد به عدالت اجتماعى نباشند یعنى دادن حق هر
ذى حقى را به اندازه اى كه منافى با حقوق دیگران نباشد  ،واجب ندانند و یا جلب منافع را
به آن مقدار كه به حال دیگران ضرر نزند الزم ندانند و یا دفع مضرات به مصالح اجتماعى
را به آن مقدار كه سزاوار باشد الزم تشخیص ندهند و یا به علمى كه منافع انسان را از
مضارش جدا كند اعتناء نكنند و آن را فضیلت نشمارند .
و مگر عفت و عدالت و شجاعت و حكمت چیزى غیر اینها است كه گفتیم هیچ
اجتماعى  -به هر طور كه فرض شود  -در فضیلت بودن آنها تردید نمىكند  ،بلكه آنها را
حسن و فضیلت انسانیت مي داند .
و همچنین چگونه ممكن است اجتماعى پیدا شود كه به خود اجازه دهد در برابر
تظاهر به كار زشت و شنیع بى تفاوت باشد و چهره در هم نكشد ؟ به هیچ وجه ممكن نیست
 ،هر اجتماعى به هر طورى كه فرض شود  ،در مقابل عمل زشت اظهار تنفر مىكند  ،و
این همان حیاء است كه از شاخههاى عفت است .
و یا اجتماعى یافت شود كه خشم كردن و تغیر در مقابل كسانیكه مقدسات جامعه را
هتك مىكنند و حقوق مردم را مىبلعند  ،واجب نداند و رسما حكم كند كه خشم الزم نیست ،
هیچ اجتماعى چنین یافت نخواهد شد  ،بلكه هر اجتماعى كه باشد خشم گرفتن بر آنگونه
افراد را واجب مي داند و این همان غیرت است كه از شاخههاى شجاعت است .
و نیز هر اجتماعى كه فرض كنى حكم مىكند باینكه فرد فرد انسانها باید به حقوق
اجتماعى خود قانع باشند و این همان قناعت است( كه شاخه دیگرى از عفت است )،و یا
حكم مىكند باینكه هر كسى باید موقعیت اجتماعى خود را حفظ كند و در عین حال دیگران
را هم تحقیر ننموده  ،بر آنان كبریائى نكند و بدون حق و قانون ستم روا ندارد و این همان
تواضع است و همچنین مطلب در یك یك از فروع اخالقى و شاخههاى آن چهار فضیلت از
این قرار است.
 -2این كه گفتند «:نظریهها در خصوص فضائل در اجتماعات مختلف است  ،ممكن
است خوئى از خویها در اجتماعى فضیلت باشد و در اجتماعى دیگر رذیلت و مثالهائى
جزئى نیز بر مدعاى خود ذكر كردهاند »،در پاسخشان مي گوئیم  :این اختالف نظر اختالف
در حكم اجتماعى نیست  ،باینكه مردمى پیروى كردن فضیلت و حسنهاى را واجب بدانند و
اجتماعى دیگر واجب ندانند  ،بلكه این( همانطور كه قبال هم اشاره كردیم )،از باب اختالف
در تشخیص مصداق است كه بعضى فالن خوى را از مصادیق مثال تواضع نمي دانند  ،و
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بعضى دیگر آن را از مصادیق رذیلهاى مىپندارند .
مثال در اجتماعاتى كه حكومتهاى استبدادى بر آنها حاكم است  ،براى تخت
سلطنت اختیار تامى قائل است كه هر چه بخواهد مي تواند بكند و هر حكمى بخواهد مي
تواند براند و این بخاطر آن نیست كه نسبت به عدالت و خوبى آن سوء ظن و شك و تردید
دارند  ،بلكه بدین جهت است كه استبداد و خودكامگى حق مشروع سلطان است و به همین
جهت آنچه را سلطان مىكند ظلم نمي دانند  ،بلكه آن را از سلطان استیفاى حقوق حقه خود
مىپندارند  ،خالصه اگر با جان و مال و ناموس مردم بازى مىكند  ،این رفتار را ظلم نمي
دانند  ،بلكه مي گویند او چنین حقى را دارد و خواسته حق خود را استیفاء كند .
و نیز اگر در پارهاى اجتماعات مانند ملت فرانسه در قرون وسطى  -بطوریكه نقل
كردهاند  -علم را براى پادشاه ننگ مي دانستند  ،این نه از آن جهت بوده كه خواستهاند
فضیلت علم را تحقیر كنند  ،بلكه ناشى از این پندار غلط بوده كه علم به سیاست و فنون
اداره حكومت  ،با مشاغل سلطنت تضاد دارد و خالصه سلطان را از وظائفى كه بدو محول
شده باز مي دارد .
و نیز اگر عفت زنان و اینكه ناموس خود را حفظ نموده  ،در اختیار غیر شوهران
قرار ندهند و همچنین حیاء زنان و غیرت مردان و نیز عدهاى از فضائل مانند قناعت و
تواضع خوىهائى است كه در پارهاى اجتماعات فضیلت شمرده نمي شود  ،بدان جهت
نیست كه از عفت و حیا و تواضع و قناعت بدشان مىآید و آنها را فضیلت نمي دانند  ،بلكه
از این جهت است كه در اجتماع خاصى كه دارند  ،مصادیق آن را مصداق عفت و حیا و
غیرت و قناعت و تواضع نمي دانند  ،یعنى میگویند عفت خوب است ولى اینكه زن
شوهردار با مرد اجنبى مراوده نداشته باشد  ،عفت نیست  ،بلكه بىعرضگى است و
همچنین آن صفات دیگر .
دلیل بر این معنا این است كه اصل این صفات در آنان وجود دارد  ،مثال اگر
حاكمى در حكم خود عفت بخرج دهد  ،بنا حق حكم نكند  ،او را ستایش مىكنند و اگر قاضى
در قضاء خود حق را رعایت كند و رشوه نگیرد  ،او را مىستایند و اگر كسى از شكستن
قانون شرم داشته باشد  ،او را با حیا مي خوانند و اگر كسى از استقالل و تمدن و سایر
شئون اجتماعى و مقدسات ملى دفاع كند  ،غیر متمدنش مي خوانند و كسى را كه به آنچه
قانون برایش معین نموده اكتفا كند  ،بقناعتش وصف مىكنند و اگر كسى در برابر
زمامداران و رهبران اجتماعى كرنش كند  ،او را متواضع مي نامند  ،پس معلوم مي شود
اصل غیرت و قناعت و حیا و تواضع در آنان هست  ،چیزى كه هست در مصادیق آن
نظریههاى مختلف دارند .
 -3و اما این كه گفتند «:اخالق در فضیلت بودنش دائر مدار این است كه با
هدفهاى اجتماعى سازگار باشد!» چون دیدهاند كه اجتماع چنین اخالقى را مىپسندد  ،این
نیز مغالطهاى واضح است .
براى اینكه منظور از اجتماع آن هیئتى است كه از عمل كردن به مجموع قوانین كه

141

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و هفتم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در خودسازی و کمال انسانی

طبیعت به گردن افراد اجتماع گذاشته حاصل مي شود و البد در صورتیكه خیلى به انتظام
آن قوانین و جریان آن وارد نیاید  ،جامعه را به سعادتشان مىرساند و قهرا چنین قوانین
خوبیها و بدیهائى معین مىكند  ،پارهاى چیزها را فضیلت و پارهاى دیگر را رذیلت معرفى
مي نماید .
و مراد به هدف اجتماع مجموع فرضیات و ایدههائى است كه براى پدید آوردن
اجتماع نو آن فرضیات را به گردن افراد جامعه تحمیل مىكنند  ،پس میان اجتماع و
هدف هاى اجتماع خلط و مغالطه شده  ،با اینكه این دو با هم فرق دارند  ،یكى فعلیت دارد ،
دیگرى صرف فرض و ایده است  ،یكى تحقق است و دیگرى فرض تحقق  ،آنوقت چگونه
حكم یكى از آندو حكم دیگرى مي شود ؟ و چگونه حسن و قبح و فضیلت و رذیلهاى كه
اجتماع عام به مقتضاى طبیعت انسانیت معین كرده مبدل به حكم فرضیههائى كه جز فرض
تحققى ندارد  ،مىشود  ،بیان سادهتر اینكه چگونه ممكن است احكام اجتماعى كه طبیعت
بشریت براى او معین كرده  ،از حسن و قبح و فضیلت و رذیلت  ،فداى خواستههاى فرضى
افراد جامعه كرد  ،با اینكه خواستههاى افراد تنها و تنها ایده و فرض است ؟ مگر اینكه
اصال بگویند  :اجتماع عام طبیعى  ،از ناحیه خود هیچ حكمى ندارد  ،بلكه هر حكمى كه
هست مال خواسته افراد است  ،مخصوصا در جائیكه آن فرضیه با سعادت افراد سر و كار
داشته باشد كه در پاسخشان مي گوئیم دوباره باید همه آن حرفهائیكه در باره حسن و قبح و
فضیلت و رذیلت زدیم و گفتیم كه این احكام باألخره سر از اقتضائى در مىآورد كه دائما در
طبیعت انسان هست  ،تكرار كنیم .
عالوه بر اینكه در این سخن محذور دیگرى نیز هست و آن این است كه حسن و قبح
و سایر احكام اجتماعى  -كه حجتهاى اجتماعى و استداللش از آن تركیب مىیابد  -اگر تابع
اهداف بوده باشد  ،با در نظر گرفتن اینكه ممكن و بلكه واقعیت این است كه اهداف مختلف
و متناقض و متباین است  ،باید هیچوقت در هیچ اجتماعى یك هدف اجتماعى مشترك كه
مقبول همه افراد و اجتماعات بوده باشد  ،یافت نشود و وقتى یافت نشد  ،آن هدفى دنبال مي
شود كه طرفدارانش قدرتمندتر باشند و معلوم است كه در اینصورت تقدم و موفقیت هم از
آن قدرتمندان خواهد بود.
در اینصورت این سؤال پیش مىآید  :آیا این طبیعت انسانیت است كه او را به یك
نحوه زندگى اجتماعى سوق مي دهد  ،كه در آن زندگى هیچگونه تفاهمى میانه اجزائش
نباشد و در هیچ یك از احكامش اتفاق نظر نداشته باشند جز یك حكم كه آنهم مایه تباهى
اجتماع است و آن عبارت است از :
شكار است آنرا كه او راست زور! »
« دو شیر گرسنه یكى ران گور
و آیا كسى مىتواند بخود جرأت دهد و بگوید حكم طبیعت انسان و اقتضاء وجودیش
حكمى است متناقض ،آنهم تناقضى به این زشتى كه خودش خود را باطل كند و از بین ببرد؟
المیزان ج  1 :ص 559 :
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