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نیست. اگر بود این همه ظلم گوید: خدایی های نیچه است و میطرفدار اندیشه )تهران(: 1شبهه 

   (1831شهريور  11)شد. ما خود خدای خودمان هستیم. پاسخ چیست)؟!( نمی

  

«x-shobhe»: هر چه که باشد( با  نیچه، آنقدر عقل و علم نداشت که بداند اثبات وجود یا عدم یک شیء(

به جز  گرا( بود،تجربه –ا گرشعارهای ژورنالیستی ممکن نیست. نیچه از آن جهت که ماتریالیست )ماده

واقعیتی قائل نبود. و همین امر سبب « عقل»برای هیچ یک از ابزار شناخت انسان و از جمله « حس»

و « ماکیاولیسم»ای نیز به جز ظهور ی نیچهی اندیشهشد که سخنان غیر عقالنی نیز زیاد بگوید و نتیجهمی

 خودگرایی و ظلم و جنایت چیزی نخواهد بود. 

تواند فقط می« حس»های حسی بسیار محدود است و ثانیاا ی شناختدقت شود که اوالا عرصه –الف      

برای حس ممکن  -هر چند موجودات حسی باشند  –ها های خود را تأیید کند و رد ناشناختهوجود شناخته

د دارند، اگرچه مادی نیست. به عنوان مثال اگر به حس بگویید در کرات دیگر موجوداتی با هزار کله وجو

تواند تواند بگوید: در کراتی که من حس و تجربه کردم وجود نداشتند، اما نمیهستند، اما حس فقط می

ی کرات را تجربه نماید. تواند همهی دیگری وجود ندارد. این کار حس نیست. چون نمیبگوید که در هیچ کره

تواند بگوید که چه چیزی ، نرمی و ... هست، اما نمیتواند بگوید: آب، خاک، حرارت، سختیمی« حس»لذا 

تواند مدعی شود که خدایی حس نیست. لذا حس نمیی نیست. چون هیچ نبودی )عدم( قابل تجربه 

به شخصی که  (السالمعلیه)باشد. لذا امام صادقهست یا نیست. هیچ کدام با ابزار حس قابل اثبات و نفی نمی

 ، فرمود:در آن دوره ماتریالیست بود

توانی بکنی(؟ ای )یعنی همه را با حس تجربه کردی یا میها رفتهآیا به اعماق زمین یا اوج آسمان»     

بدیهی « ها خدایی باشد.دانی شاید در اعماق زمین یا اوج آسمانعرض کرد: خیر. فرمود پس از کجا می

خدا نیست. منتهی امام خواستند به او ها باشد، اصالا است آن خدایی که در اعماق زمین یا اوج آسمان

توانی رد و نفی کنی. لذا از امثال ای نمیهستی، چیزی را که تجربه نکرده« گراحس»بفهماند که تو چون 

کنیم: به فرض که به وجود خدا پی نبردی، حال بگو با کدام حس فهمیدی که خودت خدای نیچه سؤال می

 شود! با چنین جهلی چگونه خودت را به وجود آوردی؟!خودت هستی؟! خدا که اینقدر جاهل نمی

واجب، ممتنع یا »تواند به عقل است. عقل است که می« وجود یا عدم»تنها راه شناخت و درک  –ب      

 ببرد.بودن وجود پی« محال

بردی؟ دا پیاز پیرزنی پرسیدند: از چه راه به وجود خ )ص(اید که پیامبر اکرماین داستان معروف را شنیده     

ها )دلیل بر آن که حتی پیرزن عوام نیز باید با عقل و دلیل به اصول معتقد باشد و نه با تقلید، عادت یا شعار

چرخد و اگر نچرخانم چرخانم میای(، او که در حال ریسندگی بود عرض کرد: این چرخ کوچک را من مینیچه

 ای دارد.ها چرخانندهچرخد، پس البد این زمین و آسماننمی

است که در فلسفه )از قبل افالطون، « حرکت و محرک»این استدالل پیرزن عوام، همان بحث معروف      

ارسطو، بقراط و سقراط( مطرح بوده و هنوز هم هست. لذا اگر امثال نیچه به حد این پیرزن عوام نیز عقل و 

شود که هر معلولی علت، هر نظمی فهم نداشتند که با یک نگاه ساده به عالم هستی برایشان معلوم 

ناظم، هر حرکتی محرک، هر برپایی برپا کننده، هر استواری قیوم ... و به طور کلی هر حادثی محدت و هر 

 خواهد، مشکل خودشان است.موجودی به وجود آورنده می

تر عقل های امثال نیچه، مستلزم تعطیلی بیشهای ماتریالیستبدیهی است که گرایش به اندیشه     

آنها « حرف و لفظ»کنند، اما پیروانشان فقط به استناد می« حس»است، چرا که آنها خودشان دست کم به 

تواند برای ترین راهی است که یک انسان میکنند )؟!( این دیگر غیر عقالنیترین و جاهالنهاستناد می

 شناخت حقایق عالم هستی انتخاب کند!

د گفت: اگر تو خدای خودت هستی، پس چگونه خودت را پس از نبودن به وجود بای« نیچه»به امثال  –ج      

آوردی تا به این همه گمراهی و ذلت دچار نشوی؟ آوردی؟! اگر خدای خودت هستی، خودت را به وجود نمی

: پیدا شدنت (السالمعلیه)ی امام صادقراستی چرا دست کم بر خودت حاکمیت و تسلطی نداری؟! به فرموده
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از نبودن، بزرگیت پس از کوچکی، ناراحتیت پس از خوشحالی و خوشحالیت پس از اندوه، به یاد آمدن  بعد

 ، کتاب التوحید(1)اصول کافی، جدانستی از ذهنت و ...؟! آنچه در ذهنت نبود و فراموش کردن آنچه نیک می

آخر این چه خدایی است که به او باید گفت: اگر تو خدای خودت هستی، کاری کن که دست کم نمیری!      

اش را از نه عقل دارد، نه علم، نه قدرت، نه حکمت ... و حتی توان خلق یک مگس را هم ندارد و اگر لقمه

 تواند باز پس بگیرد؟!دستش بگیرند، نمی

لَْن يَْخلُُقوا ُذباباا َو لَوِ اْجَتَمُعوا لَُه َو إِْن  يا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ »

باُب َشْیئاا ال يَْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّالُِب َو اْلَمْطلُوبُ   (28 -)الحج « يَْسلُْبُهُم الذُّ

آن كسانى را که « هللا»اى مردم مثلى زده شده است، پس به آن )خوب( گوش کنید: به غیر از  ترجمه:

خوانید، هرگز مگسى )را هم( خلق نكنند اگرچه با هم جمع شده و همکاری کنند و اگر مگسى ( می)خدا

 توانند از او باز بستانند، طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.چیزى از آنها بربايد نمى

دا کنیم، به گردن خاما این که پس چرا روی زمین ظلم وجود دارد؟ قرار نیست که ما هر چه می –د      

بیاندازیم و سپس بپرسیم پس چرا؟ آنچه در زمین از ظلم و فساد وجود دارد، همه به دست این انسان جاهل 

)عملکرد(  یهاو ظلوم به وجود آمده است. هر چه ظلم است ناشی از اندیشه و تحقق آن اندیشه

داوند متعال خیر محض خوانند، نه از خدای واقعی. خای است که خود را خدا و رب میمستکبرین و فراعنه

 گردد. است و از او به جز خیر صادر نمی

آنچه از خداوند متعال صادر گردیده است، همه جمال و کمال و نعمت هستی و لوازم وجود و راهنمایی و      

کند، نباید خداوند را مقصر بداند، او به هدایت است، پس اگر آدمی با جهل و ظلم خود این نعمات را ضایع می

 کند:سی ظلم نمیک

ِ َو لُِتْجزى» ماواتِ َو اْْلَْرَض بِاْلَحق   (22 -)الجاثیه « ُكلُّ نَْفسٍ بِما َكَسبَْت َو ُهْم ال ُيْظلَُمونَ  َو َخلََق اللَُّه السَّ

ها و زمین را )به خیال و پندار خلق نكرد( بلكه به حق آفريد. آرى آفريد تا هر كسى را به و خدا آسمان ترجمه:

 شود.كند جزاء دهد و در اين جزا به كسى ظلم نمىه مىآنچ

ْنیا َكَمَثِل ريحٍ فیها ِصرٌّ أَصابَْت َحْرَث َقْوٍم ظَلَُموا أَْنُفَسُهْم َفأَْهلََكْتُه َو ما  َمَثُل ما ُيْنِفُقوَن في» هِذِه اْلَحیاِة الدُّ

 (112-ان )آل عمر« ظَلََمُهُم اللَُّه َو لكِْن أَْنُفَسُهْم يَْظلُِمونَ 

كنید وصفش نظیر بادى است كه در آن سرمايى شديد باشد و مثل آنچه در اين زندگى دنیا خرج مى ترجمه:

به زراعت مردمى كه بر خود ستم كردند برسد و آن را نابود سازد، همانطور كه خدا به آن قوم ستم نكرده به 

 د.اناينان نیز ستم ننموده است، بلكه خودشان به خود ستم كرده

 (21 -)الروم « ِجُعونَ ظََهَر اْلَفساُد فِي اْلبَر ِ َو اْلبَْحرِ بِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ لُِیذيَقُهْم بَْعَض الَّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرْ »

در دريا و خشكى فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به اين وسیله  ترجمه:

 ر بد را به ايشان بچشاند.بعضى از آثار كا

بدیهی است که اگر ظلم و فساد ناشی از باورها، استکبار، جهالت، خودنگری و خودپسندی و اعمال      

ای و عملکردهای ماکیاولی طرفداران این اندیشه های نیچهگشت، بطالن اندیشهنادرست مردم ظاهر نمی

شد و هدایتی اهی )آیات بعد از آیت الکرسی( روشن نمیگردید و بالتبع راه رشد از راه گمرنیز معلوم نمی

پذیرفت. و تازه آن وقت جای شک بود که آیا خدای حکیمی هست یا نیست و اگر هست، چرا راه صورت نمی

 دهد تا فریب اینان را نخورد؟!رشد آدمی را نشان نمی

ی مخلوقات، مخلوقی کاملتر آفرید کل عالم خلقت تجلی خداوند متعال است و خداوند کریم بین همه –د      

در  های خود در مخلوقات دیگر تجلی نداده بود،یا انسان گذاشت. آنچه از اسماء و نشانی« آدم»و نامش را 

است. از جمله تجلیات الهی، تجلی اراده و « خلیفة هللا»این مخلوق تجلی داد و لذا فرمود که او برترین و 
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ار و صاحب اراده است، ولی هیچ مخلوقی اختیار و اراده ندارد، به غیر از اختیار است. خداوند متعال مخت

 انسان )و به حد محدودتری جن(.

گردد و انتخاب نیز انتخاب میسر می« امکان»بدیهی است که نمود و تجلی اختیار و اراده فقط به شرط      

ین حق و حق، یا باطل و باطل، یکی را شود و نه یک چیز. یعنی معنا ندارد که انسان ببین دو چیز واقع می

، «عقل و جهل»، «حق و باطل»انتخاب کند و رفتن به سوی یکی از آنها را اراده کند، بلکه باید بین دو چیز، 

ی خود و ...، یکی را انتخاب کند و اراده« عدل و ظلم»، «هستی و فنا»، «هدایت و گمراهی»، «عزت و ذلت»

ی انسان است و بدیهی است که مستکبرین از این رو دار دنیا، دار اختیار و ارادهی ظهور برساند. را به عرصه

گیرند، پس فساد و تباهی و ظلم روی و پویندگان راه جهل، ظلم و کفر، راه فساد و تباهی و ظلم را پیش می

(، معاد نیز به افتد. و اتفاقاا به خاطر بروز و ظهور همین فساد است که پس از مبدأ )توحیدزمین اتفاق می

، جهل و ظلم و هر آنچه باطل است، از سنخ نیستی و نقص هستند، «عقل»رسد. چرا که به حکم اثبات می

پس فانی بوده و حق ماندنی است. پس به ناچار باید روزی عمل کنندگان به باطل و عملشان نابود شده و به 

 . -ه در ظهور دنیوی و چه در معاد اخروی سزای اعمالشان برسند و حق به تمام و کمال ظهور یابد. ـ چ

 (31-)اإلسراء « َو ُقْل جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل إِنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقاا »

 گمان باطل نابود شونده است.و بگو: حق آمد و باطل نابود گشت. بى ترجمه:

فت: اگر خدایی نیست، پس این همه تالش ای باید گهای ماتریالیسمی و طرفداران نیچهبه اندیشه –ه      

میرند، و کار و به اصطالح خودتان مجاهدت و بحث و گفتگو برای چیست؟ تجربه ثابت کرده است که همه می

توانند برای لذت بیشتر بکنند )ماکیاولیسم(. پس چرا حرف از پس بهتر است تا زنده هستند هر کاری می

 کنند و ...؟!یزنند، چرا اثبات و نفی ممبارزه می

گرا )ماتریالیسم( فرمود: اگر حق با شما )منکران وجود خدا و به آن مرد ماده (السالمعلیه)امام صادق     

میرید و به هیچ مبدل گراها( باشد که نیست، شما و اینان )مسلمانان( با هم برابرید )چون همه میطبیعت

هل توحید هستند و به وجود خداوند عالم، حکیم و قادر گردید(، ولی اگر حق با اینان )مسلمانان که امی

شود و اینها در نعمات اعتقاد دارند( باشد که هست، اینها رستگارند و شما هالک. )چون قیامتی برپا می

 شوید(.مانند و شما به جهنم رفته و بابت تکذیب، کفر و ظلمتان محاکمه و مجازات میالهی پایدار می
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چرا قرآن را که سوزاندند هیچ عذابی از آسمان نازل نشد؟! چرا هیچ کس مسخ نشد؟!  )تهران(: 2شبهه 

ستیز به شدت در میان جوانان ترویج  های اسالمسوسک یا میمون و خر نشد و ...؟! این شبهه را سایت

   (1831شهريور  22)کنند؟ پاسخ چیست؟ می

  

«x-shobhe»: یم و احادیث و روایات نیامده است که اگر کسی به قرآن کریم نه تنها در هیچ کجای قرآن کر

شود و یا مسخ شده و جسمش مبدل به سوسک، خر و میمون اهانت کند، از آسمان عذاب نازل می

است، دیگر کسی به « للعالمینرحمة »که  )ص(شود، بلکه تأکید شده است که پس از بعثت رسول اکرممی

در طول تاریخ شاهدیم که نه تنها مکرر مجلدات قرآن را بر سر نیزه کردند،  شود. چنانچهآن صورت مسخ نمی

که  )ع(ی اطهاراهانت کردند و یا آتش زدند، اما از آسمان عذابی نازل نشد و یا عاملین مسخ نشدند، بلکه ائمه

نها اسب تاخته ی آجان و روح قرآن کریم هستند را نیز به مسلخ کشانده و به شهادت رسانده و بر روی جنازه

گویند، عذابی از ی شهر گذاشتند...، اما باز بدین شکل که اینها میو یا جسد مبارکشان را سه روز بر دروازه

ها به عذاب حکومت طاغوت و سواری دادن به آنها دچار آسمان نازل نشد و کسی هم مسخ نشد. اما انسان

 شدند.

کنند و سپس اول از جانب خود برای خدا تعیین و تکلیف میهای اسالم ستیز طبق معمول لذا این سایت     

 پرسند: پس چرا نشد؟!می

البته باید دقت داشت که عذاب حتماا این نیست که از آسمان سنگ ببارد، یا قطعه آتشی بر جایی بیافتد      

فقط این نیست که  دهن باز کند و آنها را فرو بکشد! و مسخ نیززمین و یا آن که فوری زیر پای کافری مفسد 

 هایشان مثل خر دراز شود یا به شکل میمون و خوک دربیایند.مجرمین آنی گوش

شوند، به جای جنگ با شیطان به جنگ با خدا پرست میهمین که قومی خدا را رها کرده و شیطان     

ی آمریکا برای اشغال سپتامبر، نمایش خودزن 11ای مانند فهمند قائلهشوند که نمیروند، آنقدر احمق میمی

نظامی افغانستان و حضور نظامی در منطقه بوده است و ... عین عذاب است و دنیا و آخرت آنها را به طور 

کشد. و بدترین عذاب این است که انسان را آرام آرام به اعماق جهنم ببرند یا برود، ولی کلی به آتش می

پرستانه با اسالم، قرآن و مسلمین باعث بیدارتر طانهای شیفهمند این دشمنیخود نفهمد. همین که نمی

نماید، های آزاده در جهان شده و موجبات سقوط و هالکت آنها را مساعدتر میشدن مسلمین و سایر انسان

ی دیگر، مردم غیر کرد که کمتر از سه دههعین عذاب است. آیا سی سال پیش کسی به ذهنش خطور می

الملل، ها بریزند و با شعار برعلیه آمریکا و اسرائیل و صهینونیسم بینوپا به خیابانمسلمان در وسط آمریکا و ار

 از حقوق فلسطینیان و مردم مسلمان لبنان دفاع کند؟

پرست با ترفندها و مکرهای آمریکایی در یک اما، چه مسخی باالتر از این که یک عده فراماسون شیطان     

در این سوی  آتش بکشند، بعد یک عده جهان سومی، خوار، ذلیل و بیچاره،ی دنیا مجلدات قرآن را به گوشه

، به نفع آنان قلم بزنند. آیا وقتی این استعمار و استثمار مفرط، به «ی آماتور ظلمهعمله»دنیا در نقش 

که  نیستانجامد، مسخ صورت نپذیرفته است؟! آدمی سوسک بشود بهتر از این استحمار )خر کردن( می

ه خوار و ذلیل و استحمار شود؟ چرا منتظریم حتماا شکل صورتشان برگردد؟ آیا تنزل روح و جان آدمی به اینهم

مسخ نیست؟ اگرچه آنها و اینها ظاهرشان شبیه انسان است، روی دو پا راه  ،حیوانیت و حتی پایینتر از آن

نماید نه آورند که انسان گمان میها را آنقدر قشنگ در میزنند، ادای آدمها حرف میروند، مثل انسانمی

اما در واقع حیوانی بیش نیستند و بلکه کمتر  تنها آدم هستند، بلکه اهل منطق و گفت و شنود نیز هستند،

 از حیوانند! آیا این مسخ نیست؟!

ُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُوَن  إِْن ُهْم إاِلَّ رَ أَنَّ أَْكثَ  َسبُ حْ ُن َعلَْیِه َوكِیالا * أَْم تَ َذ إِلََهُه َهَوئُه أَ َفأَنَت تَُكوخَ أَ َرَءْيَت َمِن اتَّ »

 (22و  28 – )الفرقان« كاَْْلَْنَعاِم  بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِیالا 

آيا كسى را كه هوس خويش را خداى خويش گرفته نديدى؟ مگر تو كارگذار او هستى؟ * آيا  ترجمه:

د؟ كه آنها جز به مانند حیوانات نیستند بلكه روش آنان فهمنشنوند يا مىپندارى بیشترشان مىمى

 .تر استگمراهانه
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)علی بن محمد سمری( نفرمود  خاصش بدر توقیع خود به آخرین نای )عج(مگر امام زمان )اصفهان(: 3شبهه 

، پس ادعا یا خبر دیدار برخی در «ی مرا بکند، کذاب و مفتر استاز این پس هر کس ادعای مشاهده»که 

   (1831شهريور  22)واب یا بیداری چگونه است؟ خ

  

«shobhe-x»: ای به نامه، طی توقیع(هللا تعالی فرجه الشریفعج)طور که اشاره نمودید، حضرت مهدیبله، همان

بدین مضمون مرقوم فرمودند: دیگر وصیت مکن « )ره(علی بن محمد سمری»چهارمین و آخرین نایب خاص خود 

ین گردد، چرا که به امر خداوند متعال غیبت کبرای من آغاز شد ... و سپس مرقوم که پس تو کسی جانش

 نمودند:

یعنی: ]دیگر[ تا قبل از خروج « َمِن الَدعی الُمشاِهدة َقبَل ُخُروج الُسفیانی َو الصَّْیَحِة، َفُهَو َکذاٌب ُمفَترٌ »     

گو ی مرا بنماید، دروغس ادعای مشاهده)که از عالئم حتمی ظهور است( هر ک ی آسمانیسفیانی و صحیه

 «.و افترا زننده است

های مترادف چون: مالقات، زیارت، نظارت، مشاهده ی واژهدقت شود که ما به فارسی رایج خودمان همه     

در کنیم، در حالی که هر کدام معنای خاص خود را دارند، به ویژه اگر واژه و ... را به یک معنا ]دیدار[ ترجمه می

 مورد استفاده قرار گرفته باشد. )ع(کالم وحی و یا کالم معصوم

توانم به دیدار رفته و به ، یعنی من هر موقع که خواستم می«شهود»ادعای مشاهده، یعنی ادعای      

شهود برسم. ایشان را مستقیم مشاهده کنم، هم ببینم، هم بشناسم، هم ارتباط برقرار کنم، هم بگویم و 

خواستند )البته با اجازه( به دیدار ، که هر موقع می)عج(ند چهار نایب خاص دوران غیبت کبرای امامبشنوم. مان

 گرداندند.ها را برمیرساندند و پاسخهای مردم را میشدند، پیاممشرف می

گو فرمایند دیگر چنین چیزی تا قبل از ظهور ممکن نیست و هر کس چنین ادعایی کند، دروغمی )عج(حضرت     

بندد. اما نفرمودند که دیگر هیچ کس به زیارت و دیدار من چه در خواب و چه در است و به من هم افترا می

بیداری و چه بشناسد و چه نشناسد، نایل نخواهد گردید. که اگر چنین بود این که همه دعا، توسل، تالش در 

 شد.، برای دیدار توصیه نمینشینی و ...ی پاک و حالل، پوشاندن چشم از حرام، چلهکسب لقمه

را مالقات یا دیدار نماید. چه بسا بسیاری از ما مکرر ایشان را  )عج(پس هر کسی ممکن است که امام     

ایم، اما نشناختیم و چه بسا بسیاری از افراد مؤمن و متقی مانند برخی از علما )شیخ مفید یا ...( زیارت کرده

اند را زیارت و مالقات کرده )عج(گمشدگان، متوسلین، مضطرین و ...(، امامو حتی افراد معمولی )مثل کسبه، 

را  )ع(اند. لذا ممکن است کسی مدعی شود که من اماماند و یا حتی توفیق گفتگو هم داشتهو حتی شناخته

من »دیدم و اگر فرد صادقی باشد حرفش هم مورد قبول باشد، اما هیچ کس حق ندارد مدعی شود که 

این ادعای مشاهده است و هر کس چنین ادعایی کند، دروغگو و افترا زننده «. نم ایشان را ببینمتوامی

 است.
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کردند، ما هم اگر عصمت داشتیم اند که گناه نمیهنری نکرده )ع(گویند: اهل عصمتمی )تهران(: 4شبهه 

   (1831شهريور  22)کردیم! پاسخ چیست؟ گناه نمی

  

«x-shobhe»: شود. بله اگر کسی مانع از اختیار می« عصمت»کنند که ت بفرمایید که برخی گمان میدق

امکان و اختیار گناه را نداشته باشد و گناهی نکند، هنر چندانی نکرده است. مانند کوری که نگاه به نامحرم 

امکان گناه ننموده و یا کری که هیچ غیبتی نشنیده است. بلکه عصمت به هیچ وجه مانع از اختیار و 

 شود.نمی

باشد، چرا که خداوند نمی )ع(را همگان دارند و مخصوص اهل عصمت« عصمت از گناه»ی دوم آن که نکته     

شود که انسان معصیت نکند که چنین امری نموده است. متعال امر نموده است که معصیت نکنید. البد می

کند. چنانچه ان آن را به انسان نداده است، امر نمیچرا که خداوند متعال و حکیم به کاری که قدرت و امک

 فرمود:

 (2 –)الطالق ...« ال ُيَكل ُِف اللَُّه نَْفساا إاِلَّ ما آتاها »... 

 است ... . كند مگر به مقدار قدرتى كه به او داده... خدا هیچ كس را تكلیف نمى ترجمه:

م؟ اگر مجبور باشیم، یعنی اختیاری در انجام نداشته نداریم، مجبور به گناه هستی« عصمت»مگر ما چون      

باشیم که دیگر بازخواست و سؤال و جواب و پاداش و عقاب معنایی ندارد. لذا اگر به هر علتی مجبور به انجام 

فعلی شویم، آن فعل گناه نیست. اگرچه در فهرست معاصی قرار گرفته باشد. آیا اگر دست و پای کسی را 

به حلقش ریختند، او شرب خمر و معصیت کرده است؟ در یک جمله: وقتی به یک فعل بستند و مسکرات 

شود که با اراده، میل و اختیار صورت پذیرد. لذا امکان پرهیز از معصیت برای همگان می« معصیت»اطالق 

گناه عصمت از »میسر است و اگر این پرهیز ممکن نباشد، دیگر معصیت نیست. لذا افراد بسیاری هستند که 

گردد. مگر آنها این افراد نه فقط مؤمنین و متقین، بلکه کودکان و دیوانگان را هم شامل می« دارند

 کنند؟! خیر. میگناه 

نیز برای همگان میسر است. « عصمت از گناه»صرف گناه نکردن نیست و گناه نکردن یا « عصمت»پس      

ت و هیچ کس دارای آن نیست، به علم )دانش( و بلکه آن عصمتی که مخصوص انبیاء و اوصیای الهی اس

 گردد.بینش آنان برمی

کردیم. پاسخ حال ممکن است کسی بگوید: ما هم اگر آن دانش و بینش را داشتیم، چنین و چنان می     

این است که مگر به حد همین دانش و بینشی که داری عمل کردی؟! اگر عمل کردی، نگران هیچ چیزی 

کرد، باز هم همین بودی. مگر ما نکردی، گمان نکن که اگر بیشتر داشتی اوضاع فرق می نباش و اگر عمل

شویم، علم نداریم که خدایی و اسالمی و آخرتی در کار است. یا مگر وقتی وقتی مرتکب معصیتی می

 دهیم؟ شویم، مجبوریم؟ مگر نه این است که با میل، انتخاب و اراده انجام میمرتکب معصیتی می

کنند؟ چه بسیارند افرادی که نه تنها از علوم و حتی علوم ی افراد به علمی که دارند عمل میمگر همه     

گویند که خود دانند و میقرآنی برخوردارند، اما به آن عامل نیستند! حتی مؤمنین نیز مطالب بسیاری می

 رماید:فعامل به آنها نیستند! لذا خداوند متعال حتی خطاب به مؤمنین می

 (8و 2 –)الصف « َمْقتاا ِعنَد اللَِّه أَن تَُقولُوْا َما اَل تَْفَعلُونَ  رَ وَن َما اَل تَْفَعلُوَن * َكبُ ا الَِّذيَن َءاَمُنوْا لَِم تَُقولُهَ يَأَيُّ »

گويید * خشم كنید به مردم مىايد چرا چیزهايى كه خود عمل نمىترجمه: هان اى كسانى كه ايمان آورده

 كنید.نزد خدا منتظر شما است اگر بگويید آنچه را كه عمل نمى بزرگى

داند عمل نماید، عارف فرمایند که هر کس بدان چه میبدین مضمون و معنا می (السالمعلیه)امیرالمؤمنین     

بندد، شود. پس، نه تنها عصمت، دانش و بینش موجب سلب اختیار نگردیده و راه انتخاب و اراده را نمیمی

گردد و خداوند متعال به هر کسی عقل، شعور،علم، اختیار و امکاناتی تری میبلکه سبب انتخاب آگاهانه

کند. و هر کس که به میزان آنچه به او عطا داده و به همان میزان نیز آنها را مسئول نموده و از آنان مطالبه می

جای  )ع(لی علیین و در جوار معصومینشده ایمان آورده و عمل کند، نه تنها رستگار است، بلکه در اع

 گیرد.می

 (1)پیش از این نیز توضیح مفصلی در پاسخ سؤال مشابه درج شده بود که با کلیک روی شماره  توضیح:     

 توانید مطالعه نمایید.می
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   (1831شهريور  22)چیست؟ –خودی بعضی اشیاءقت خودبهخل-« خلق الساعة»اسخ نظریهپ)اصفهان(:5شبهه

  

«x-shobhe»: ی مباحث عقلی، فلسفی، علمی و حتی حقوقی، سیاسی و ...، اصل بر این است در همه

که مدعی ملزم به آوردن دلیل برای اثبات مدعا است، نه این که دیگران قبل از آن که دلیلی برای اثبات ادعا 

اسالم، قرآن، ملل و کشورهای  ی دلیل برای نفی آن باشند! منتهی نوبت به خدا،ارائه شود، ملزم به ارائه

کنند، یعنی نظریه، دروغ، افترا و تهمتی های تبلیغاتی این قانون را برعکس میرسد، بوقاسالمی که می

 گویید رد کنید! گویند: اگر راست میکنند، بعد میمطرح می

به وجود آمده است. ی ما این است که عالم هستی اتفاقی و تصادفی گویند: نظریهبه عنوان مثال می     

گویند: حال اگر شما دلیلی بر نفی این نظریه دارید اقامه کنید! یا ی دلیلی میسپس بدون هیچ اقامه

خواهد بمب اتمی بسازد، لذا باید اعتماد سازی کند و دلیل متقن بیاورد که گویند: به نظر ما ایران میمی

 چنین قصدی ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت! 

ها )به رغم دستورات اکید اسالم( متأسفانه این رفتار غلط حتی در برخی از امور حقوقی جهان سومی     

گویند: این آقا مدعی است کنند، بعد مینیز نهادینه شده است، مثالا فردی را براساس شکایتی دستگیر می

ند از شاکی، از متهم اید! سپس بدون درخواست سند و دلیل محکمه پسکه شما اموال او را دزدیده

 خواهند که اثبات کند ندزدیده است.می

اطالق « نظریه»در مورد این نظریه و این گونه نظریات نیز همین گونه است و به همین دلیل به آنها      

رسید، دیگر نظریه یا فرضیه شود. یعنی یک نظر است و به اثبات نرسیده است. چرا که اگر به اثبات میمی

 که علم متقن بود. نبود، بل

ی نظریه پردازی به هیچ وجه مزموم نیست. ارائهاست. لذا اصل نظریه« ظن یا گمان»نظریه فقط یک      

ای را در راستای منافع خود ی رسیدن به علم باشد، اما مشکل آنان این است که تا نظریهتواند مقدمهمی

کنند! و تمامی انحرافات پردازی میمنافع خود نظریه کنند و یا حتی در راستایبینند، از آن پیروی میمی

 نشأت گرفته است:« هاها و گمانظن»بشری از همین پیروی از 

ِ َشْیئاا إِنَّ اللََّه َعلیٌم بِما يَْفَعلُونَ  َو ما يَتَّبُِع أَْكَثُرُهْم إاِلَّ ظَن اا إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغني»  (82 -)یونس « ِمَن اْلَحق 

كند، كنند، با اين كه گمان به هیچ وجه حق را اثبات نمىبیشترشان جز خیال و پندار را پیروى نمى ترجمه:

 .كنند دانا استچه مى )پس بدانند كه( خدا بدان

ِ َشْیئاا  َو ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغني»  (23 -لنجم )ا« ِمَن اْلَحق 

كنند، در حالى كه كه هیچ دلیلى علمى بر گفته خود ندارند، و جز خیال و گمان دنبال نمى با اين ترجمه:

 گیرد.خیال و گمان )هیچ دردى را دوا ننموده(، در تشخیص حق جاى علم را نمى

ده است، چه الساعة یا به خودی خود به وجود نیامدر عالم هستی حتی یک چیز هم به صورت خلق     

رسد به بعضی چیزها! لذا اولین پاسخ ما به صاحبان و طرفداران این گونه نظریات مبتنی بر گمان این است 

بعد بگویید: چون « دلیل که ندارید، دست کم یک نمونه بیاورید!»گوییم: و سپس می« دلیلتان چیست؟»که 

 های دیگری هم باشد.این یک نمونه پیدا شد، ممکن است نمونه

تواند مدعی شود که من ای که حتی هیچ کس نمیاصل علیت، یکی از بدیهیات عقالنی است، به گونه     

قبول نداشتن خود را بیان کند و برای نفی آن استدالل کند و آوردن « علت»آن را قبول ندارم! چرا که باید 

شود معلول آن فی او مینفی و ن« علت»شود است. یعنی دلیل او می« اصل علیت»دلیل، همان قبول 

 دلیل.

از آن جهت که از بدیهیات عقلی بوده و در نهاد آدمی سرشته شده است، « اصل علیت»فهم و قبول      

سواد عصر حجری هم کارهای خود را حتی مستلزم مطالعه و تحصیل هم نیست،  حتی یک عوام بی

تواند یک گوزن دانست که با دست خالی نمیداد. به عنوان مثال میانجام می« اصل علیت»براساس قوانین 



 
 

10 
 

ای را شکار کند، لذا به سراغ چوب و سنگ و تیز کردن آنها رفت. یا آن عوام کوهستانی نیز یا حیوان درنده

داند که به خودی خود سیر گذارد و یا میآید، لذا آن را روی آتش میداند که آب به خودی خود جوش نمیمی

رود. و امروزه نیز بیش از پیش به اثبات رسیده است که اساساا کشف علوم، ل غذا میشود، لذا به دنبانمی

داند نه تنها هیچ موجودی به خودی خود به خود معلول قبول اصل علیت است. انسان از آن جهت که می

یا دهد، به دنبال کشف دالیل و علل ایجاد آید، بلکه حتی هیچ اتفاقی به خودی خود رخ نمیوجود نمی

 شود.گردد و علم کشف میپیدایش اشیاء یا حوادث می

و « وجود»توانست وجود نداشته باشد. پس نسبت آن به در این عالم هر چیزی که وجود دارد، می     

 مساوی بود. لذا حال که به وجود آمده است، معلوم است که علتی سبب پیدایش آن شده است.« عدم»

به وجود نیامده است. چیزی که وجود دارد، از هستی برخوردار شده است  پس هیچ چیزی به خودی خود     

تواند علت پیدایش هستی شود، چون خودش فاقد آن است و تصادف نیز بین هیچی با و عدم )نیستی( نمی

دهد. دست کم یک چیزی باید در عالم هستی باشد که هیچی )عدم با عدم یا نیستی با نیستی( رخ نمی

تیکی، با ضد خودش که در درونش هست تصادف کند و چیز دیگری پیدا شود )نظریه تز، دیالیکبه قول تضاد 

 آنتی تز و سنتز(.

باشد که او دیگر خود مانند این ماهیات، وجودش قائم  ییپس پیدایش عالم، باید معلول وجود یک هست     

واقع از نیستی به هستی راه نیافته  به دیگری نباشد و برای پیدا شدنش نیاز به دیگری نداشته باشد، در

باشد یا به تعبیری دیگر، مخلوق و مصنوع نباشد. یعنی وجودی که ازلی و ابدی، حی، قیوم، غنی، علیم، 

 خالق ... ]هستی و کمال مطلق[ باشد. 
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ای برای توبه و نهچگونه یقینی به وجود خدا پیدا کنیم که پس از ارتکاب گناه، پشتوا )اهواز(: 6شبهه 

   (1831شهريور  22)بازگشت داشته باشیم؟ 

  

«x-shobhe:» شویم که یقین )البته نه معنای تفسیری، فلسفی، اگر کمی به خود توجه کنیم متوجه می

بریم(، در مقابل فهمیم و به کار میکنیم، میعرفانی و ...، بلکه به همین مفهومی که از واژه انتزاع می

ی ما )دست کم عموم مسلمانان( حاصل است. و دلیل آن که، اگر از به وجود باریتعالی در همه شک، نسبت

دهیم و پاسخ مثبت می« آیا به وجود خداوند متعال باور یا اقرار داری یا خیر؟»هر کدام ما سؤال کنند که 

 «.ال إله اال هللا»دهیم به شهادت می

شناسیم، یا کمی ا دالیل دیگری دارد، نه این که خدا را نمیشود که ارتکاب گناه مپس معلوم می     

 دالیل موارد ذیل است: کنیم و ...! از جملهشناسیم، ولی کمی هم در وجودش شک میمی

 –جهان بینی ما مسلمانان در معرفی ابتدا و انتهای عالم هستی شامل دو قسمت است: الف  –الف      

یعنی قبول داریم که مبدأ وجود خداوند متعال است و ما و همه را او « هلل انا»گوییم: ابتدای جهان. که می

ما به سوی او  -« انا الیه راجعون»گوییم: مقصد حرکت حیات یا هدف. که می –خلق کرده است. ب 

 گردیم.برمی

همه  ما نسبت به بخش دوم ضعیف است و نه بخش اول. یعنی مشکل اغلب ما این است که باور و یقین     

ایمان و یقین مناسبی که ما را از  (معاد)وجود خدا را قبول داریم، اما نسبت به آخرت و بازگشت به سوی او 

ریزی برای رسیدن به هدف و مقصد نیز درست ی جدی کند نداریم. لذا در برنامهگناه بازدارد یا وادار به توبه

 کنیم.عمل نمی

جهت دادن به مسیر حرکت به سوی خداوند متعال، یا بازدارندگی از باید دقت کنیم که شناخت خدا برای      

کنند ]حتی شناخت و بسیاری از افرادی که معصیت میانحراف کافی نیست، چرا که ابلیس هم خدا را می

شناسند و ما الحمدهلل منکر وجود باریتعالی نیستیم. اما به آخرت شناخت، ایمان و میراخود ما[ نیز خدا 

 وب و مناسبی نداریم.یقین مطل

هر کس خود را شناخت، »فرمودند:  )ص(ضعف بعدی ما، ضعف در شناخت خودمان است. پیامبر اکرم –ب      

از جمله مسائلی که ما باید در خود بشناسیم، این است که موجودی هستیم «. خدای خود را شناخته است

کنیم و به یمان با اراده و اختیا ر انتخاب میعاشق پیشه و هدفدار. که هدف خود را براساس عشق و دلبستگ

 شویم. سویش رهسپار می

است. ما همه عاشق کمال هستیم. چون خداوند متعال ما را « کمال»ها رسیدن به هدف ما انسان     

این  عاشق خودش که کمال مطلق است آفریده است. پس علت هر حرکت ما ]خواه صواب باشد یا گناه[

 ایم. مالی برای خود دیدهاست که در آن ک

بیند و کند. یا نقص را کمال میمنتهی انسان گاهی در شناخت نیاز خود و بالتبع شناخت کمال خطا می     

گیرد و از سایر مخلوقات برای خود صنم، بیند. انسان گاهی مصداق کمال را اشتباه مییا فانی را باقی می

.... . خالصه آن که انسان هر چه را کمال  آیدو به حرکت در میسازد و به سوی قرب امعشوقی می معبود و

« معاد»رود تا به آن برسد. پس الزم است که باز، به فکر دهد و به سوی او میببیند، آن را هدف قرار می

 باشیم. هدف را آنجا ببینیم. لقاء هللا را هدف بگیریم و نه دنیا را. 

کنیم، به خاطر رسیدن به نفع و لذتی از منافع، متامع و لذایذ دنیا است. دقت کنیم که ما هر چه گناه می     

کند؟! خیر. هر چه گناه است، به خاطر عشق و محبت به دنیاست. لذا پیامبر مگر کسی برای آخرت گناه می

 ی همه گناهان است.یعنی: محبت دنیا ریشه -« ُحُب الُدنیا َرأُس ُکل َخطیَئة»فرمودند:  )ص(اکرم

پس اگر ما خود را بشناسیم و بفهمیم که دنیا گذراست، متامع و لذایذش محدود و فانی است، هیچ چیز      

را باور کنیم و بفهمیم که « معاد»شویم. و اگر گیریم و عاشقش نمیماند و ...، آن را هدف نمیباقی نمی

وم است که آن را هدف آنجا فنایی نیست، همه زیبایی، کمال، جمال، راحتی، رشد و لذت است، معل
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کنیم ... و اگر یک موقعی هم خطایی سر زد و شویم، پس بدان سو حرکت میگیریم، عاشق آن میمی

 دهیم.شویم و به راه ادامه میزمین خوردیم، زود بلند می

شود که کند، معلوم میشود و به سوی او حرکت میاز همین بحث که انسان عاشق هدفش می –ج      

 کند، بلکه او باید هدف باشد تا انسان عاشق او شود.ختن خدا یا قبول داشتن او کفایت نمیصرف شنا

کشاند، محبت است که باعث اساس خلقت عالم، بر محبت است و این محبت است که انسان را می     

سبب شود و محبت است که های زودگذر راه و ... میگرایش به محبوب، حرکت به سوی او، پذیرش سختی

ی عاشق و معشوقی را با خداوند شود. لذا باید رابطهها یا خطاها توسط محبوب میچشم پوشی کاستی

فرمود: به  )ص(متعال برقرار و تشدید کرد. اگر محبت در کار نباشد، اطاعت هم در کار نیست. لذا به پیامبرش

رود و ا که آدمی به سوی محبوب میمردم بگو: اگر واقعاا خدا را دوست دارید، پس من را تبعیت کنید. چر

شود که انسان بلد راه را اطاعت و تبعیت کند. سپس همان بلد راه است و این محبت سبب می )ص(پیامبر

ی محبوب است، بلکه پاسخ فرمود: پاسخ این محبت نیز باغ و بستان و نعمات بهشتی نیست، آنها سفره

 گردد. چنانچه فرمود:غفران و بخشش می محبت، همان محبت است و همین محبت است که سبب

 (81-)آل عمران « لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرحیمٌ  يَْغِفرْ اللَُّه َو  ُيْحبِْبُكمُ  اللََّه َفاتَّبُِعوني تُِحبُّونَ ُقْل إِْن ُكْنُتْم »

دوست بدارد و گناهانتان را  داريد، پس مرا پیروى كنید تا خدا هم شما رابگو اگر خدا را دوست مى ترجمه:

 .بیامرزد كه خدا آمرزگار و مهربان است

آمیز و عاشقانه، مستلزم گسترش کمی و کیفی ارتباط است. عاشقی که در ی محبتاما تشدید رابطه     

پی دیدار معشوق نباشد و از هر فرصتی برای ارتباط با او استفاده نکند، عاشق نیست. عاشق واقعی، 

کند. همین امر سبب فکر معشوق خود است و مشغول هر کاری هم که باشد، او را فراموش نمیمستمر در 

شود که کاری مخالف رأی و خواست او نکند. پس باید با هدف گرفتن قرب الهی و تشدید باور و یقین می

ق با معشوق ی عاشی بنده با پروردگار، عبد با معبود که همان رابطه، رابطه«معاد»نسبت به بازگشت و 

است را افزایش دهیم. گاه با نماز، گاه با تالوت کالم محبوب، گاه با عمل کردن به خواست او و گاه با تفکر 

 رویم، به راهی که باید برویم، موانع راه، روز رسیدن و ... .نسبت به خود، به او، به راهی که می

شود و اگر خدایی ناکرده گناهی ا و پرهیز از گناه میکند، موجب تقواینها همه ایمان و یقین را تقویت می     

 کند. هم رخ داد، امید برای غفران از سوی معشوق را زیاد می

معشوق گیرد، لذا ی عاشقانه، جلوی فراموشی و بدتر از آن گردن کلفتی و سرکشی را میاین رابطه     

 شنود.ین پاسخ هم میو به یق گویدمی« یا رب، یارب»زند و خاضعانه او را صدا می

به حقی که بر من داری، دوستت  ی من!بنده»فرماید: در حدیث قدسی آمده است که خداوند متعال می     

 «.بر تو دارم، دوستم داشته باشکه دارم. پس به حقی 
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خصوص  آیا جهنم قبل از عصیان ابلیس خلق شده بود، یا پس از آن خلق شده است؟ در )تهران(: 7شبهه 

   (1831مهر  3)توضیح دهید. « جنت و جهنم»

  

«x-shobhe:»  برای روشنتر شدن مفهوم در ذهن باید ابتدا به معانی و مفاهیم اسامی دقت نمود و پس از

 آن مفاهیم حقیقی را مورد توجه قرار داد.

گیریم، ه یک معنا در نظر میجهنم، اسامی متفاوتی در قرآن کریم دارد. اگرچه ما معموالا همه را ب -الف      

کنند، اما همین اصرار و تأکید کالم وحی به تفاوت اسامی که طبعاا معانی و مفاهیم متفاوتی را حمل می

یک « نار»و « جهنم»کند که گونه خطور می بیانگر تفاوت حقیقت آنهاست. به عنوان مثال ابتدا به ذهن این

جایگاه آتش و عذاب « جهنم»همان آتش و عذاب سوزاندن و  «نار»معنا و یک چیز است. در هر حالی که 

 است.

های متفاوت و حتی همین عدم دقت در مفاهیم و معانی و حقایق سبب گردیده است که دیدگاه     

و « زمان»های انحرافاتی در عقاید مسلمین نسبت به جنت و نار پدید آید، تا آنجا که برخی آنها را در قالب

اند و برخی دیگر معتقدند که اصالا جنت و جهنم در به عناصر مادی است جستجو نموده که مختص« مکان»

شوند! و حال آن که هر دو دیدگاه خطاست. نه جنت و جهنم عناصر مادی هستند که در قیامت خلق می

ت و بگنجند و نه آن که بعداا خلق خواهند شد. چنانچه قرآن کریم مکرر به خلقت جن« زمان و مکان»قالب 

 گردد:ی ذیل اشاره میجهنم تصریح و تأکید نموده است که به عنوان نمونه به دو آیه

 (2 تا 5)التکاثر، « اْلیَِقینِ  ا َعینْ هَ َرُونَّ لَتَ ِحیَم * ثُمَّ اْلجَ ُونَّ رَ لَتَ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیَِقیِن *  الَّ كَ »

قین برسید * آن وقت دوزخ را خواهید ديد * آن وقت به عین كنم كه اگر به علم الینه، باز تاكید مى ترجمه:

 الیقینش مشاهده خواهید كرد.

 (52 -)العنکبوت « يَْسَتْعجِلُونََك بِاْلَعذابِ َو إِنَّ َجَهنََّم لَُمحیطٌَة بِاْلكافِرينَ »

دوزخ بر آنان احاطه کافران با شتاب از تو )پیامبر( تقاضای عذاب )جهنم( دارند، در حالی که هم اکنون  ترجمه:

 دارد.

شود که جنت و جهنم از هم اکنون وجود دارند، منتهی چنانچه مشهود است از همین دو آیه مسلم می     

شود، اما بسیاری از حقایق دیگر به چشم عقل گونه که هیچ موجود غیر مادی به چشم سر دیده نمیهمان

اند، به چشم سر دیده ه از عناصر مادی تشکیل نشدهشوند، جنت و جهنم نیز از آن جهت کو علم دیده می

 بیند.شوند، منتهی اگر کسی عقل، علم، یقین و توجه داشته باشد، در همین دنیا آنها را مینمی

هستند و وجود ممکنات و « وجود»ها و عوالم متفاوت نیز از نشئه« جنت و جهنم»باید دقت نمود که  –ب      

ی خود باشند، مراتب و مقاماتی دارند و هر مرتبه از جایگاه ویژهی اسمای الهی میهامخلوقات که همه جلوه

برخوردار است و البته چنانچه بیان گردید، این جایگاه مانند اماکن مادی نیست. جایگاه وجودهای کامل و 

ه وجودهای باشد و جایگاالمنتهی میمقامات عالی، جنت است که آن هم مراتب دارد و حد واالی آن سدرة

 پست و نازل )کفار و پوشانندگان حقایق، منافقین، عصیانگران به خداوند متعال و ...(، جهنم است.

وجود از تجلی رحمت الهی است. لذا آن وجودی اعلیتر است که بیشتر تجلی رحمت الهی باشد. از  -ج      

 (صل هللا علیه و آله و عجل فرجهم)مصطفی ی وجود، حضرت محمداین روست حق تعالی به انسان کامل و اعلی مرتبه

 فرماید:که اشراف مخلوقات است می

 (1تا  2 - )النجم« أَْو أَْدنىَ  * َفكاََن َقاَب َقْوَسینْ  َدنَا َفَتَدلىَ  * ثمُ  َو ُهَو بِاْْلُُفقِ اْْلَْعلىَ »

خدا نزديك و نزديكتر شده * او رسول را اش به و او در بلندترين افق جاى گرفته * و در عین بلندى رتبه ترجمه:

 آنقدر باال برد كه بیش از دو كمان و يا كمتر فاصله نماند.
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و هنگامی که واالترین تجلی رحمت و عالیترین مقام وجود را برای هدایت همگان مبعوث و ارسال نمود،      

 فرمود:

 (112 - )اْلنبیاء« َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َرْحَمةا لِْلعالَمینَ »

 ايم.و ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستاده ترجمه:

 یعنی او آمده است تا همگان را به باالترین مقامات و درجات وجودی )برخورداری از رحمت( هدایت نماید.     

ز او فرمایند و در یک جا سائلی ادر تعریف جنت، مفاهیم متفاوتی بیان می )ص(لذا شاهدیم پیامبر اکرم     

 جنت من هستم. -« انا الجنة»فرمایند: پرسد: جنت چیست؟ میمی

پس جایگاه هر کس که شامل رحمت الهی گردد، جوار رحمت، جوار جنت، جوار سدرة المنتهی )و      

باشد. لذا شاهدیم که حتی اسامی دیگر جنت(، که همان جوار وجود مبارک و مقدس ایشان است می

 ، یعنی: حوض من.«حوضی»فرماید: ر که در جنت قرار گرفته است، میایشان در بیان حوض کوث

باشد. وجود اهل جنت، خود جنت جهنم نیز جایگاه دور شدگان از رحمت الهی )لعنت شدگان( می –د      

آورند و در جایگاهی که محل را می« هاجنت»هستند و وجود اهل جهنم، خود جهنم هستند و در قیامت این 

آورند و در جایگاهی ها را می«جهنم»ی این ، جمال ... و سایر تجلیات رحمت الهی است و همهامن، کمال

 دهند.که محل عذاب )دوری از رحمت( است قرار می

پس از همان موقع که رحمت الهی تجلی یافت، و وجودهایی از استعداد نزدیکی یا دوری از رحمت      

 جایگاه آنان نیز معلوم شد.)اختیار و انتخاب( برخوردار گردیدند، 

و یک دلیل دیگر قرآنی آن که وقتی ابلیس تکبر و عصیان کرد، خداوند نفرمود که بابت این عصیان جهنمی      

 خلق شد و یا در آخرت جهنمی خلق خواهم کرد و تو و اتباعت را در آن جای خواهم داد! بلکه فرمود: جهنم را

اهل و یگاهی که محل دور شدگان از رحمت و عذاب است وجود دارد و تو کنم. یعنی جامیپر  شاعباتو از او 

 کنم:باشند( پر میتو از انسان و جن را )که تنها موجودات برخوردار از اختیار و انتخاب می

 (13 -)اْلعراف « ینَ قاَل اْخُرْج ِمْنها َمْذُؤماا َمْدُحوراا لََمْن تَبَِعَك ِمْنُهْم َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَْجَمع»

گفت از آسمان بیرون شو، مذموم و مطرود، هر كه از آنها از تو پیروى كند جهنم را از همه شما لبريز  ترجمه:

 .كنممى

در قرآن کریم به صراحت تصریح شده است که وقتی ابلیس به خاطر تکبر و عصیانش از ظل رحمت الهی      

اج شد، از خداوند منان خواست که جان او را نگیرد و فوری و آنی او را دور شد و از جایگاه مقامات عالی اخر

به جایگاه اهل عذاب و دور شدگان ابدی از رحمت منتقل ننماید. و پس از آن که از روی بغض و حسادت قسم 

داوند بندند[، خنشیند ]و البته به جز افراد مخلص که راه تسلط شیطان را مییاد کرد که بر سر راه همگان می

 کریم نیز قسم یاد نمود که جهنم را از او و پیروانش پر خواهد کرد:

يِن * َقاَل َرب   ا َفإِنََّك َرِجیٌم * َو إِنَّ َعلَْیَك لَْعَنتِى إِلىَ ِمْنهَ َقاَل َفاْخُرْج » يَْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفإِنََّك  َفأَنِظْرنِى إِلىَ  يَْوِم الد ِ

* َقاَل يَْوِم اْلَوْقتِ اْلَمْعلُوِم * َقاَل َفبِِعزَّتَِك َْلُْغوِيَنَُّهْم أَْجَمِعیَن * إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصیَن  * إِلىَ ِمَن اْلُمنظَرِيَن 

 (35 تا 22 - )ص« ْم أَْجَمِعینَ ِمْنهُ قَّ أَُقوُل * َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َو ِممَّن تَبَِعَك اْلحَ قُّ َو َفاْلحَ 

اى * و بدان كه لعنت من تا )خداوند متعال( گفت: پس بیرون شو از بهشت چون كه تو رانده شده ترجمه:

شوند مرا قیامت شامل حال تو است * گفت: پروردگارا حال كه چنین است پس تا قیامت كه همه مبعوث مى

رسد * گفت پس به وقت معلوم مى* تا روزى كه آن داديم قرار يافتگانت مهلت از: فرمود خدازنده بدار * 

شان را گمراه خواهم كرد * مگر بندگان مخلصت از ايشان را * گفت پس حق عزتت سوگند كه همه و همه

 كنیم. گويم * كه جهنم را از تو و از هر كه پیرويت كند از همه پر مىاين است و من حق مى
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باب به وجود آمدن دین توسط بشر برای پر کردن  در پاسخ به معتقدین به نظریه فروید در )تهران(: 8شبهه 

   (1831مهر  11)توان داد؟ خالء روانشناختی در انسان چه پاسخی می

  

«x-shobhe:»  ی معانی و مفاهیم ، تعاریفی درباره«تضاد بین دین و علم»در پاسخ به سؤال مربوط به

باشد و حتماا باید مورد به این سؤال نیز مفید میکه در پاسخ  (1)ها و ادیان الهی و بشری ایفاد گردید واژه

 گردد:مطالعه قرار گیرد. اما در پاسخ مستقیم به این سؤال نیز به نکات ذیل اشاره می

در مقابل ادیان دیگر معرفی کرده « دینی»، فروید نیز (2)توجه به تعاریف ارائه شده در پاسخ قبلی    •     

یی را وضع «بایدها و نبایدها»ی، مبدأ و مقصد آن ارائه داده و براساس آن است. او نیز تعریف از جهان هست

به وجود آمدن دین توسط بشر برای پر کردن خالء روانشناختی »ی فروید مبنی بر کرده است. پس اگر نظریه

ی را بپذیریم، در مورد دین خودش به نحو اولی صادقتر است، چرا که او به صورت مشهود انسان« در انسان

 است که دینی را ساخته است.

هستند، لذا صدق و درستی آنها « نظر و فرض»نظریه یا فرضیه، همان گونه که از نامشان پیداست،    •     

 گردد. اطالق می« علم»اثبات نشده است و اگر اثبات شود، دیگر نظریه یا فرضیه نیستند، بلکه به آنها 

پردازان، هیچ کدام اثبات نگردید، بلکه غالباا توسط دانشمندان و یا ظریهنه تنها نظریات فروید و یا دیگر ن     

نظریه پردازان بعدی، مردود اعالم شد. لذا اسناد و تبعیت از نظریه که چیزی جز ظن و گمان نیست، روش و 

 فرماید:عملی کامالا غیر علمی و جاهالنه است. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می

ماواتِ َو َمْن فِي اْْلَْرضِ َو ما يَتَّبُِع الَّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركاَء إِْن يَتَّبِ  أاَل إِنَّ » ُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو لِلَِّه َمْن فِي السَّ

 (22 -یونس )« إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخُرُصونَ 

ملك خدا است، و آنچه را مشركان از  آگاه باشید كه هر كس )و هر چیز( كه در آسمانها و زمین است ترجمه:

[، و آنها كنند گمان باطلى بیش نیست، ]كار آنها تنها تبعیت از حدس و گمان استغیر خدا پیروى مى

 دروغگویی بیش نیستند. )چون نظریاتشان با واقعیت تطابقی ندارد(.

این قواعد کلی حاکم بر نظریات  نظریات فروید و امثال ایشان راجع به پیدایش دین نیز مستثنٰی از   •     

ی خود، دالیل عقلی و علمی بیان کنند، نه این که آنها باشد، لذا آنان هستند که باید برای اثبات نظریهنمی

محکم و قطعی اعالم کنند و سپس بگویند: هر کس قبول ندارد دلیل « علم»ای را مانند متکبرانه یک نظریه

معروف است که میخی بر زمین کوبید و مدعی شد که اینجا مرکز « رالدیننص»بیاورید. این شبیه همان کار 

زمین است! پرسیدند: به چه دلیل؟ گفت: اگر قبول ندارید متر کنید. یا گفت: تعداد ستارگان آسمان این رقم 

 گویم و اگر قبول ندارید، بشمارید!است که من می

هیچ آشنایی با اسالم ندارند و دین را در قالب مسیحیت البته نباید فراموش کرد که امثال فروید،    •     

 اند که همه تحریف شده است.کلیسا و یهودیت کنیسه یا اقوام بت پرست دیده

باشد و لذا مدعی است که هست میکه و این اسالم است که مدعی معرفی انسان آن گونه    •     

ناصحیح یا ناقص به وجود آمده است. « اسیشنانسان»و « شناسیجهان»تمامی مکاتب بشری، به خاطر 

اند، مجبور شدند در تعریف عالم و انسان، به نظریات و آنان چون حقایق موجود عالم هستی را منکر شده

فرضیات بگروند و حرکت غیر علمی نموده و همگان را به تبعیت از آن دعوت کنند! و قرآن کریم مکرر تصریح 

یا همان نظریات آنان، موجب باور « ظن و گمان»است و هم تبعیت از  نموده که هم حرکتشان غیر علمی

گردد. لذا خداوند متعال آنان را به رغم ظاهری آراسته به علم، تعاریف غلط از هستی )خرافات( و انحراف می

 گردند:موجب انحراف انسان میکه چرا  ،خواندها میظالمترین انسان

 (123 –نعام اال) «ْلٍم َفُتْخرُِجوُه لَنا إِْن تَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِْن أَْنُتْم إاِلَّ تَْخُرُصونُقْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن عِ ... »
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پس آن را براى ما آشكار سازيد )دالیل علمی خود را ارائه دهید(؟  ،دانیدبگو: آيا شما چیزى مى ترجمه:

گويید. و نیستید شما جز اين فرضیه( خود سخن مى نیستید شما جز اين كه از پندار )ظن و گمان، نظریه و

 گويید.كه دروغ مى

 ( 112 -)اْلنعام «  يَْخُرُصونَ َو إِْن تُِطْع أَْكَثَر َمْن فِي اْْلَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبیِل اللَِّه إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِْن ُهْم إاِلَّ »

كنند جز زمین هستند پیروى كنى، تو را از راه خدا برگردانند، آنها پیروى نمىو اگر بیشتر آنان را كه در  ترجمه:

 گويند.از گمان )نظریه و فرضیه(، و چیزى جز دروغ نمى

 (122 -)اْلنعام « لِمینَ َعلَى اللَِّه َكِذباا لُِیِضلَّ النَّاَس بَِغْیرِ ِعْلٍم إِنَّ اللََّه ال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّا َفَمْن أَْظلَُم ِممَِّن اْفَترى»

پس كیست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا به دروغ افترا بست، تا مردم را ندانسته گمراه كند،  ترجمه:

 كند.گمان خدا گروه ستمكاران را هدايت نمىبى

پس واقع آن است که فروید و امثال ایشان هستند که به خاطر عدم شناخت صحیح از عالم هستی و      

دهند و به جای ارائه دالیل عقلی و می« نظریه»های خود به جای علم قطعی، از جانب خود و گمان انسان،

کنند و این ظلم بزرگی به انسان و عقل علمی در اثبات نظریه، همگان را به تبعیت از گمان خود دعوت می

 اوست.

مختلف او: روح، بدن، روان،  اسالم با کالم وحی، از هستی، عالم هستی، انسان و ابعاد متفاوت و     

دهد و ی، نقاط ضعف و قوت و ... انسان خبر میانهای فطری و عقلی، تمایالت نفسها و تنفرجسم، عالقه

ی دیگر نیز دهد. لذا رد آن و تصدیق یک نظریهبرای تعاریف خود نیز دالیل قطعی عقلی و علمی ارائه می

پردازان یا کثرت موافقان ه صرف شعار و اسامی غربی نظریهی دالیل عقلی و علمی است و بمستلزم ارائه

شود آنان و نیز مانور تبلیغاتی سودجویان به خاطر کاربرد آن نظریات در اهداف سیاسی و اقتصادی و ...، نمی

 آورند و در هر دوره،به حساب نمی« علم»قلمداد نمود. چنانچه خود نیز آنان را « علم»ها را ها و فرضآن گمان

کنند و نظریات جدید خود را ارائه داده و همگان را به تبعیت از آن نظریات و فرضیات گذشته را مردود اعالم می

 گذارند. و ساختار شکنی می« پست مدرنیسم»یا « مدرنیسم»کنند و نامش را دعوت می
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د داشت؟ مگر شیطان به بهشت راه قبالا در بهشت بود؟ مگر بهشت وجو )ع(یا حضرت آدمآ )تبریز(: 9شبهه 

   (1831مهر  12)شوند! جهنم در آخرت خلق می دارد؟ به نظر من بهشت و

  

«x-shobhe:»  

و همسرش قبل از آن که به  )ع(آید که به طور قطع حضرت آدمیات قرآن کریم چنین برمیآاز صریح  -الف      

در قرآن کریم فقط به « جنت»ی ا باید دقت شود که واژهاند. امزمین هبوط پیدا کنند، در بهشت )جنت( بوده

های( گوناگون نیز جنت اطالق شده است و حتی به باغ و )بهشت تمعنای جنت اخروی نیست، بلکه به جنا

شود که هر به معنای جایی سبز و خرم اطالق شده است. پس دلیلی نمی« جنت»های زمینی نیز بوستان

 باشد.می« جنت المأواء»ه کردیم، گمان نماییم که حتماا منظور و مقصود همان را مشاهد« جنت»ی کجا واژه

هایی دارد و از جمله آن یا بهشت اخرٰی ویژگی« جنة المأوا»چنانچه در قالب سؤال نیز اشاره شده، آن      

ن نیز به که هر کس وارد آن شود برای همیشه در آن جای خواهد گرفت و دیگر اخراجی در کار نیست و شیطا

 آن جنت راهی ندارد.

ها برای آنها «جنت»های خاصی که به تناسب یک جایگاه است با ویژگیی در واقع به معنا« جنت» -ب      

 دنیایی باشد، ویژگیش همان مکان سبز و خرم و فرح« جنت»ذکر شده است. به عنوان مثال اگر منظور 

د، جایگاه امن، سالمت، سر سبز و با نشاط، با بخش است. اگر منظور از جنت همان بهشت اخروی باش

 پایان الهی و ... برای مؤمنین و عاملین به عمل صالح است:های بینعمت

 (11 -)السجده « نُُزاَل  بَِما كاَنُوْا يَْعَملُونَ  أَمَّا الَِّذيَن َءاَمُنوْا َو َعِملُوْا الصَّالَِحاتِ َفلَُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى»

اند، به پاداش اعمال صالح، منزلگاه پرنعمت در ا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهام ترجمه:

 بهشت ابد يابند.

 نیز یک جایگاه است برای کفار، مشرکین، منافقین، معاندین و نیز اهل معصیت:« جهنم»چنانچه      

ا ُأِعیُدوْا فِیَها َو قِیَل لَُهْم ُذوُقوْا َعَذاَب النَّارِ الَِّذى ِمْنهَ ُرُجوْا خْ يَ ا أََراُدوْا أَن مَ لَّ كُ َو أَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوْا َفَمْأَوئُهُم النَّاُر  »

ُبون  (21 -)السجده « ُكنُتم بِِه تَُكذ ِ

اند، جايشان جهنم است، و هر وقت بخواهند از آن برون شوند، بدان جا اما كسانى كه عصیان ورزيده ترجمه:

 كرديد بچشید.و گويند: عذاب جهنمى را كه تكذيبش مى بازشان گردانند

ی عبادات زیاد و علنی نشدن لذا به جایگاهی که مالئک در آن حضور داشتند و ابلیس نیز به واسطه –ج      

گردد. و بر اساس تصریح اطالق می« جنت»کفری که در قلبش مکتوم بود در آن صف و جایگاه قرار داشت نیز 

نیز در چنین جایگاهی قرار داشته است، چرا که به مالئکه عرضه شد و  )ع(لوم است حضرت آدمآیات کریمه مع

در  )ع(به آنها دستور داده شد که به او سجده کنند و همه سجده کردند جز ابلیس که آنجا بوده و سپس آدم

 دانستند تعلیمشان داد.همان عالم مالئک معلم آنها شد و به آنچه نمی

به همراه همسرش، از همان ابتدا در زمین  )ع(سوی دیگر آیات قرآن کریم تصریح دارد که حضرت آدماز  –د      

ها، شود که در همان آسمانها بوده و سپس به زمین هبوط کرده است، پس معلوم مینبوده و در آسمان

د. به همین دلیل به آن به زمین هبوط پیدا کردنآنجا خداوند آنها را در بهشتی )جنتی( قرار داده بود و از 

شوند، اما این شود. چنانچه مؤمنین نیز پس از مرگ وارد بهشت میبهشت، بهشت برزخی گفته می

بهشت، آن جنت المأواء یا بهشت اخروی نیست، بلکه بهشت برزخی است و کفار نیز پس از مرگ وارد جهنم 

 قیامت. شوند، در حالی که این جهنم نیز جهنم برزخی است و نه جهنممی

 فرماید:می« 22، ص: 3ترجمه المیزان، ج» در  )ره(مرحوم عالمه طباطبایی     

كه آدم در  آيد كه قبل از ايناز داستان بهشت آدم به تفصیلى كه در سوره" بقره" گذشت چنین برمى     

او را از خوردن از درخت زمین قرار گیرد خداوند بهشتى برزخى و آسمانى آفريده و او را در آن جاى داده، و اگر 
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كه زندگى  مزبور نهى كرد براى اين بود كه بدين وسیله طبیعت بشرى را آزموده معلوم كند كه بشر جز به اين

زمینى را طى كرده و در محیط امر و نهى و تكلیف و امتثال تربیت شود، ممكن نیست به سعادت و بهشت 

شود است به مقام قرب پروردگار برسد. از اينجا نیز معلوم مىابدى نائل گردد، و جز با پیمودن اين راه محال 

كه بهشت آدم بهشت جاودان  اند وارد نیست، براى اينكه هیچكدام از اشكاالتى كه بر اين داستان وارد كرده

كه  كه بهشت جاى اولیاى خدا است نه جاى شیطان. و يا اشكال شود به اين نبوده تا اشكال شود به اين

شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ و نیز بهشت خلود است و كسى كه وارد آن شد ديگر بیرون نمىبهشت جاى 

هاى ديگر دنیا جاى زندگى دنیوى باشد و اداره آن زندگى تنها به دنیايى و مادى نبوده تا مانند سرزمین

و اخالق و خالصه وسیله قانون و امر و نهى مولوى ممكن باشد، بلكه بهشت برزخى و جايى بوده كه سجايا 

 شده.ظاهر و هويدا مى - )ع(نه فقط آدم - غرايز بشرى

اند و یا در آخرت خلق خواهند اما در خصوص این که آیا بهشت و جهنم از همان ابتدا خلق شده  –ه      

 و (1) اند ارائه شده استشد؟ پیشتر توضیح مفصل مبنی بر این که این دو جایگاه از همان ابتدا خلق شده

در احادیث و روایات نیز ضمن تصریح به خلقت این دو جایگاه، تأکید شده است که هر کس گمان نماید که 

 باشد. بهشت و جهنم بعداا خلق خواهد شد، از ما نیست. یعنی گمان او براساس حقایق اعتقادی نمی

سازد، اما آن چه ل خود میالبته روایات بسیاری نیز وارد شده است که انسان بهشت و جهنم را با اعما     

باشد وری از نعمات پروردگار میها و یا بهرهکند، چگونگی عذابانسان به تناسب ایمان و عمل خود ایجاد می

 ی که در سؤال اشاره شده است:ی مبارکهو نه خلق جایگاه. و آیه

« ٍء َقديرٌ ُكل ِ َشيْ  لَُّه ُيْنِشُئ النَّْشأََة اْْلِخَرَة إِنَّ اللََّه َعلىُقْل سیُروا فِي اْْلَْرضِ َفاْنظُُروا َكْیَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ ال»
 (21 –)العنکبوت 

بگو در زمین سیر كنید و نیك نظر كنید كه چگونه خدا خلق را آفريد، خداوند همین جور نشاه ديگر پديد  ترجمه:

 .آورد كه خدا بر هر چیز قادر استمى

امت و زنده شدن مردگان و آغاز زندگی در یک نشئه یا عالم دیگر دارد و نه آغاز خلقت اشاره به برپایی قی     

کنند انسان مجدداا زنده نخواهد شد و بهشت و جهنم. خداوند متعال در پاسخ کسانی که گمان می

ها زنده شده و در عالمی دیگر زندگی خواهیم کرد؟ می پرسند چگونه پس از پوسیده شدن استخوانمی

ماید: همان گونه که عالم هستی را از هیچ آفریدم و شما خاکی بیش نبودید و به انسان مبدلتان کردم و فر

 ...، دوباره شما را زنده خواهم کرد و عالم دیگر را برپا خواهم نمود، چنانچه این عالم را برپا کردم.
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دیدم، پدر و مادرم می افتاده )علیلی(بموقع کودک فلج، کر، کور، عقاز کودکی هر )اصفهان(: 11شبهه 

   (1831مهر  12)کند؟ پاسخ مرا قانع نمیهد! اما اینده خواسته و در آخرت به او اجر میگونگفتند:خدا برای او اینمی

  

«x-shobhe:» اند که اگر به خیر و نوع بشر )به غیر از کسانی که از علم و ایمان برخوردارند( این گونه

شوند که این از علم و هنر و تدبیر خودمان بوده است و اگر دچار یک گرفتاری یابند، مدعی میبرکتی دست 

 فرماید:اندازند! چنانچه خداوند متعال خود در قرآن کریم مییا مشکلی شوند، آن را به گردن خدا می

ْنساَن ُضرٌّ َدعانا ثُمَّ إِذا َخوَّْلناُه نِْعَمةا ِمنَّا» ِعْلٍم بَْل ِهَي فِْتَنٌة َو لكِنَّ أَْكَثَرُهْم ال  قاَل إِنَّما ُأوتیُتُه َعلى َفإِذا َمسَّ اإْلِ

 (21 - )الزمر« يَْعلَُمونَ 

داريم خواند و همین كه نعمتى به او ارزانى مىشود ما را مىانسان چنین است كه وقتى گرفتار مى ترجمه:

فتنه و آزمايش اوست اما بیشترشان  ،گويد اين از علم خودم به دست آمده لیكن همین نعمتمى

 فهمند.نمى

شوند، ]به سنت جالب آن که این حالت انسان اختصاص به دنیا ندارد، بلکه در آخرت نیز که گرفتار می     

خواهد همه تقصیرها را به گردن خدا بیاندازد و شیطان که گفت: خدایا حال که تو مرا اغوا کردی ...[ می

کردی گویند: تو خود ما را هدایت نکردی، اگر میشدیم، یا میخواستی ما جهنمی نمییگویند: اگر تو نممی

 شدیم!ما نیز بهشتی می

 (52 - )الزمر« أَْو تَُقوَل لَْو أَنَّ اللََّه َهَدئنِى لَُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقینَ »

 .بودمگويد: اگر خدا هدايتم كرده بود از پرهیزكاران مىو يا مى ترجمه:

اما باید دانست که خداوند متعال، هستی مطلق، کمال مطلق و خیر محض است، لذا نه تنها از او هیچ      

ی خود داده و به احدی نیز گردد، بلکه همه را در ظل رحمت واسعهشری برای احدی از مخلوقات صادر نمی

را به گردن خداوند متعال  های دنیوی و یا اخرویدارد. لذا در پاسخ هر دو گروه که مصیبتظلم روا نمی

ی عمل خودتان است. چنانچه در آخرت به اید، نتیجهفرماید: که آنچه از مصیبت گرفتارش شدهاندازند، میمی

 فرماید:معترضین می

َمْت أَْيديُكْم َو أَنَّ اللََّه لَْیَس بِظاَلٍَّم لِْلَعبیدِ »  (132 - )آل عمران« ذلَِك بِما َقدَّ

 را به دست خود پیش فرستادند و خداوند هرگز در حق بندگان خود ستم نخواهد كرد.اين عذاب  ترجمه:

 فرماید:های دنیوی نیز میو در مورد معترضین به مصیب     

 (21- )الروم« ِجُعونَ ظََهَر اْلَفساُد فِي اْلبَر ِ َو اْلبَْحرِ بِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ لُِیذيَقُهْم بَْعَض الَّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرْ »

در دريا و خشكى فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به اين وسیله  ترجمه:

 بعضى از آثار كار بد را به ايشان بچشاند.

ی عملکرد خود اوست و اگر خداوند متعال از رسد، نتیجهپس آنچه از مصیبت در دنیا و آخرت به انسان می     

 ن و عملکردهای ناصواب نگذرد که مصیبت به مراتب بیشتر خواهد بود.گناها

 (81 -)الشوری « َو ما أَصابَُكْم ِمْن ُمصیبٍَة َفبِما َكَسبَْت أَْيديُكْم َو يَْعُفوا َعْن َكثیرٍ »

ايد، و خدا از رسد به خاطر اعمالى است كه به دست خود كردهو آنچه که از مصیبت به شما مى ترجمه:

 گذرد.رى از گناهان درمىبسیا

 بیند:ی عملکردشان را میو همه در گروی عملکرد خویش هستند و نتیجه     

 (83 - )المدثر« ُكلُّ نَْفسٍ بِما َكَسبَْت َرهیَنةٌ »

 .هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است ترجمه:
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شود که ما فراموش کنیم ر است، دلیل نمیاین که خداوند متعال، عالم، عادل، رحمان، رحیم، کریم و قاد     

گردد که نظامات عالم هستی را نیز هست. لذا رحمت یا قدرت او نه تنها سبب این نمی« حکیم»که او 

 کند که باید نظم و حکمتی در کار باشد.براساس علم، حکمت و نظم نیافریده باشد، بلکه اثبات می

ای معین کرم، لطف، رحمت و نیز قدرت دارد، برای هیچ عملی نتیجهاگر قرار باشد که خداوند متعال چون      

آید که بی عدالتی حاکم گردد، حتی کشف علم و نیز عمل به علم میسر نگردد و نگذاشته باشد، الزم می

 بساط آخرت نیز برچیده شود.

اند. خدا خواسته همیدهاند: البد خدا خواسته است! درست است، ولی معنا و مفهوم آن را نفاین که گفته     

تواند خود را به امید است، یعنی قانون حاکم بر عالم هستی، همان قانون خداوند متعال است. کسی نمی

تواند مرا از آسیب حفظ کند، از باالی کوه به دره پرت کند، یا به امید این که اگر این که اگر خدا بخواهد می

داوند چنین خواسته اگر خود را پرت کردی، بدنت له شده و بخشد، گناه کند! چرا که خخدا بخواهد می

های دنیوی و اخروی آن دچار خواهی شد. و اگر توبه کردی بخشیده خواهی مرد و اگر گناه کردی، به عقوبت

توانی )مثل میرد. حال نمیشود و یا میشوی. یا اگر چاقو را به شکم کسی فرو کردی، او یا مجروح میمی

مرد. خواست بر این است که این نظامات پا بر جا خواست او نمیخدا او را کشت و اگر نمی یزید( بگویی:

تواند قوانین خداوند را تغییر انون و پر از هرج و مرج برپا گردد. پس کسی نمیقنه این که عالمی بی باشد،

 «.ال یمکن الفرار من حکومتک»دهد و یا از حکومت او فرار کند 

است، پس « علت و معلول –ی عل  »اوند فرمود: این جهان براساس علم، حکمت و نظام پس اگر خد     

ای توجه نکردند، شوید، اما عدهنظمی نکنید که اگر کردید، دچار عواقب آن میبراساس جهل عمل نکنید و بی

 خود مقصر هستند.

زم است، اگر فرمود: شراب به عنوان مثال: اگر خداوند متعال فرمود که رعایت بهداشت و سالمت ال     

ی حرام نخورید، از عصبیت بپرهیزید، به یکدیگر ظلم نکنید و ...، اما پدر و مادری قبل نخورید، مال یتیم و لقمه

 از انعقاد نطفه، حین و پس از آن رعایت نکردند و فرزند یا نسل آنها علیل به دنیا آمد، مقصر آنها هستند.

همسران توصیه نمودند که به هنگام همبستری برای انعقاد نطفه با یکدیگر حرف به  )ص(اگر پیامبر اکرم     

نزنید و اگر حرف زدید و فرزند شما الل به دنیا آمد، شما مقصرید، یا اگر در حین بارداری پدر مرتب مادر را 

 واهند بود.ترساند، نگران کرد، به هول و هراس انداخت ... و فرزند معلول شد، خودشان مقصر و پاسخگو خ

کند: چرا سیگار کشیدی و من با قلبی گیرد و سؤال میدر قیامت فرزند علیل راه والدین یا آباء خود را می     

معیوب به دنیا آمدم؟! چرا مرتب غذاهای چرب خوردی و من با چربی یا فشار خون یا ... به دنیا آمدم؟! چرا 

چرا از روی عصبیت با مادر دعوا کردی و او را به هول و  مشروبات الکلی نوشیدی و من کور به دنیا آمدم؟!

هراس انداختی و من علیل به دنیا آمدم؟! چرا آزمایشات ژنتیک را رعایت نکردی و چنین و چنان شد؟! و چرا 

... 

 دهد.تقصیر مظلوم و محروم شده است، اجر میالبته خداوند منان، رحمان و رحیم، در آخرت به آن که بی     
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ای که از نوعی شعور کیهانی که سبب رشد تدریجی آنها و گویند: ماده اولیهگراها میماده )قم(: 11شبهه 

است وجود داشته، پس نیازی به خدای هستی بخش وجود ندارد.  پیدایش جهان و از جمله انسان شده

   (1831مهر  11)همه قوانین علمی فیزیک است. 

  

«x-shobhe:»  ها )و حتی بسیاری دیگر از مردم عوام( ین مشکالت و خطاها در ذهن ماتریالیسمتراز عمده

کنند که پس دیگر خدایی وجود ندارد، گویا قرار است از این است که به محض یک کشف علمی، گمان می

علمی خداوند متعال ]العیاذ باهلل[ فعل غیر علمی، غیر منظم و هرج و مرج صادر گردد! حال آن که وجود همان 

باشد و بالعکس اگر خدای علیم، که کشف شده است، دلیل بارز دیگری بر اثبات وجود خالقی علیم می

 آید.حکیم و قادری نباشد، هرج و مرج و فنا الزم می

یا به تعبیر دیگر انرژی اولیه یا  هایی وجود داشته است،گویند: گازها و مولکولهمین که می –الف      

چرا که عقل و  «از کجا پدید آمده است؟»شود که وجود داشته است، این سؤال ایجاد می ایی اولیهماده

ای حتماا حتی علم تجربی ثابت نموده است که پدیده یا پیدایش خود به خودی وجود ندارد و پیدایش هر پدیده

 علت می خواهد.

قل، تفکر و کشف علم را نیز میسر که امکان تع« علت و معلوم»ی بین اولین و طبیعیترین رابطه –ب      

ای هم وجود پس اگر مولکول یا حتی ذره«. گیردمعلول هستی خود را از علت می»نماید، این است که می

 داشته، باید دانست که هستی خود را از کجا گرفته است؟

چه « شعور»ین خود مادی است و یا غیر مادی؟! اگر ا« این شعور کیهانی»سؤال دوم این است که  –ج      

در ماده و چه در غیر ماده، عنصری مادی است، کم و کیف آن چیست؟ کجاست؟ اندازه و رنگ و حجم آن 

وجود داشته و دارد؟ « شعور»چگونه است؟ بر کسانی که به جز ماده را قبول ندارند، چگونه اثبات شده که 

اند، مشخصات و و اگر کشف کرده دهنداند، از کجا بر بودنش حکم میی آن را کشف نکردهاگر ماده

مادی نیست، اذعان و اقرار به وجود غیر ماده در « شعور»مختصاتش را بیان کنند. و اگر مقر باشند که این 

حکمت و « شعور کیهانی»ماند که آیا این عالم هستی است. مضاف بر این که هنوز این سؤال باقی می

 تدبیر هم داشته است یا خیر؟

ی دیگری از نوعی شعور کیهانی برخوردار باشد، قهراا این شعور ی اولیه یا هر مادهرض که مادهبه ف –د      

میلیاردها سال از تواند غیر خود را شامل گردد. به عنوان مثال اگر پس فقط بر خودش احاطه دارد و نمی

را تدوین و حاکم کرده و خود  توانند با شعور کیهانی نظم بین خودخورشید و ماه و ستارگانی پدید آمدند، نمی

را ملزم کنند که هیچ گاه از آن تخطی ننمایند. همه و همیشه در مداری معین به صورت حکیمانه و هماهنگ 

توانند این نظم حکیمانه را ی آغازین بازگردند ... و نمیبا سایر اجزای خلقت در مدار خود بچرخند و به نقطه

 ها حاکم کنند.امی کهکشانبین تمامی اجزای عالم مادی در تم

ْمُس هَ النَّ َو َءايٌَة لَُّهُم الَّْیُل نَْسلَُخ ِمْنُه » رِى لُِمْسَتَقرٍ  لََّها  َذالَِك تَْقِديُر اْلَعزِيزِ اْلَعلِیِم جْ تَ اَر َفإَِذا ُهم مُّْظلُِموَن * َو الشَّ

ْرنَاُه َمَنازَِل َحتىَ  ْمُس يَنبَِغى  َعاَد كاَْلُعْرُجونِ  * َو اْلَقَمَر َقدَّ ا أَن تُْدرَِك اْلَقَمَر َو اَل الَّْیُل َسابُِق هَ لَ اْلَقِديِم * اَل الشَّ

 (21تا 83 –)یس « فِى َفلٍَك يَْسبَُحونَ  ارِ  َو كلُ هَ النَّ 

و خورشید كه به قرارگاه خود روان است، اين نظم خداى عزيز داناست * و براى ماه منزلها معین  ترجمه:

باره به صورت هالل مانند چوب خوشه خرماى كهنه درآيد * نه خورشید را سزد كه به ماه برسد و كرديم تا دو

 كنند.نه شب از روز پیشى گیرد و هر يك در فلكى )معین و تدبیر شده( سیر مى

قائم »آید که ی ناشناخته هیچ علت وجودی ندارد،  الزم میگویند: این گاز، یا مولکول یا مادهاگر می –د      

« خود هستی»باشد، یعنی هستیش از خودش باشد و از غیر نگرفته باشد و یا به مفهومی دیگر، « بالذات

نیز باشد. چرا که وجود ازلی هستی « ابدی»باید که « ازلی»است و وجود « ازلی»باشد! چنین وجودی 

ه ازلی و ابدی است و زوال مطلق است و چون هیچ نقص و ضعفی به او راه ندارد، زوال نیز ندارد. موجودی ک

شدن حالت « حادث»حالت اول و « فنای»پذیر باشد، چرا که هر تغیری گواه بر  به او راه ندارد، نباید تغییر
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گردد و عقل نیز شود و از ازلی بودن ساقط میمی« حدوث»بعدی است که در این صورت شیء وارد در عالم 

 خواهد.است. چنانچه هر حرکتی محرک می« محدث»وجود  مستلزم« حادثی»کند که پیدایش هر اثبات می

کند که دلیل شما بر حدوث اجسام سؤال می (السالمعلیه)ابن ابی العوجای زندیق از امام صادق –ه      

بینم که اگر مثل آن به آن اضافه شود، بزرگتر فرمایند که هیچ چیز کوچک یا بزرگی نمیمی )ع(چیست؟ امام

حالت دوم )بزرگی(.  - یا حادث شدن -ی از بین رفتن حالت اول )کوچکی( و به وجود آمدن نگردد. همین یعن
 ، کتاب التوحید(1)اصول کافی ج،

تواند ازلی و ابدی رود، نمیآید و بعد از بودن شدن از بین میپس موجودی که نبوده و سپس به وجود می     

 باشد. لذا حادث است و نیاز به محدث دارد.

لبته دالیل بر حدوث ماده و ضرورت اخذ وجود از هستی مطلق که او دیگر قائم بالذات باشد و هستیش را ا     

 کنیم:از دیگری نگرفته باشد بسیار است، اما در خاتمه چند سؤال دیگر نیز مطرح می

و یا فقط یک  ای بوده است که صاحب شعور بوده و ...، به تجربه ثابت شدهی اولیهآیا این که ماده -1     

نظریه است؟! هر چند که حتی اگر ابتدا یک مولکول یا تک سلول یا ذره و اتم نیز خلق شده باشد، اصل 

تواند مدعی آن باشد، چرا که دیگر چنین کند، اما شکی نیست که علم تجربی نمیموضوع تغییری نمی

 این مورد سکوت کند. باشد. پس علم تجربی باید درای وجود ندارد و قابل تجربه نمیماده

باشد، باید مکرر تکرار شود. چرا دیگر اگر این پیدایش خاصیت طبیعی ماده با آن شعور کیهانیش می -2     

از خاک خلق  ثشعور دو انسان مذکر و مؤنی بیشود؟ چگونه یک دفعه از حرکت مادهاین حرکت تکرار نمی

مابقی باید از نطفه و تخمک و امزاج و ... به دنیا آیند؟ آیا اینها شود و گردند، اما دیگر این واقعه تکرار نمیمی

 ی اولیه است؟!ی شعور کیهانی همان مادههمه تدابیر حکیمانه

 رسیده است؟ -و به ویژه به لحاظ علم تجربی  -کدام یک از این نظریات و فرضیات به اثبات  -3     

های عقلی و خدشه ناپذیر را رها کرده و پیرو نظریه و لچه اصراری است که همه بدیهیات و استدال -4     

 فرضیه که بر ظن و گمان است گردیم؟

ِ َشْیئاا إِنَّ اللََّه َعلیٌم بِما يَْفَعلُونَ  َو ما يَتَّبُِع أَْكَثُرُهْم إاِلَّ ظَن اا إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغني»  (82 -)یونس « ِمَن اْلَحق 

كند، كه پندار به هیچ وجه حق را اثبات نمى كنند، با اينندار را پیروى نمىبیشترشان جز خیال و پ ترجمه:

 .كنند دانا است)پس بدانند كه( خدا بدانچه مى
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توان به های بنیادین جهان هستند، چگونه میبا توجه به مبحث ازلی بودن گازها که ذره )قم(: 12شبهه 

   (1831مهر  21)را قبول دارد، وجود خدا را اثبات نمود؟  گرا که فقط عقل و تجربهیک کافر ماده

  

«x-shobhe:»  های بحث(، که الزم است ابتدا به یک سری اصول کلی )به ویژه برای تعیین چارچوب

 شود کامالا دقت گردد:های متفاوت سؤال فوق نیز در ذیل آنها ایفاد میپاسخ

گفتند و امروزه به آنان می« دهریون»قدیمتر به آنها  یگراها که در دورههرچند ماده –الف      

ممکن  –واجب »و ضرورت تقسیم آن به « وجود»گویند، به خاطر فرار از مباحث مربوط به ها می«ماتریالیسم»

بندد، سعی که هر راه گریزی از اقرار به وجود ذات مقدس احدیت به عنوان هستی مطلق را می« و ممتنع

، تئوری یا نظریه نیست که قابل «عقالنیت»و بالتبع « عقل»را تعطیل اعالم کنند، اما « النیتعق»دارند که کالا 

ناچار  شود نیز« عقل»انکار باشد و راه گریزی نیز از قبول آن وجود ندارد. در هر حال اگر کسی بخواهد منکر 

اگرچه فالسفه یا  است برای اثبات مدعای خود دلیل عقلی ارائه دهد. لذا منکران عقل و عقالنیت

کنند با شعارهای گذرند و یا سعی میهم باشند، یا از این مقوله می« پست مدرن»پردازان نظریه

 ژورنالیستی آن را نفی کنند.

نباشد، نه تنها اثبات و نفی هیچ مفهومی و معلوم کردن هیچ سؤالی میسر « عقل و عقالنیت»اگر  –ب      

دسترسی نخواهد بود. چرا که علم تجربی نیز از پیگیری سلسله  نیست، بلکه علم تجربی نیز قابل

« علت»آید. به عنوان یک مثال ساده: علم به دنبال هایی که بر قواعد ثابتی استوار هستند به دست میعلل

برد. در این پرسه نه تنها به گردد و به وجود ویروس سرماخوردگی پی میای به نام سرماخوردگی میعارضه

نیز قبول وجود غیر « علت و معلول»گشتن به دنبال عقل و عقالنیت رفتن است، بلکه قبول « علت»دنبال 

 مادی یا ماوراء الطبیعه است.

های بدن مادی نسبت به دقت شود اگرچه ویروس یک شیء مادی است و سرماخوردگی نیز به واکنش     

خوردگی هیچ کدام مادی و محسوس سرما« معلولیت»ویروس و « علیت»گردد، اما این ویروس اطالق می

 نیستند.

را قبول نماید و طالب دالیل « عقل و عقالنیت»گرا به هیچ وجه اجازه ندارد که در عین حال یک ماده –ج      

ها و ...( به عقلی گردد، چرا که وجود عقل و عقالنیت در عالم محسوسات و تجربیات حسی )آزمایشگاه

خواست، باید با همین « دلیل عقلی»گرایی برای مبحثی رسید. پس اگر مادهاثبات نرسیده و نخواهد 

 الطبیعه اقرار کند.گرایی خارج شود و به وجود ماوراءخواستن از ماده

تواند راجع به اول یا آخر جهان به هیچ وجه نمی« علم تجربی»با توجه به نکات فوق، بدیهی است که  - د     

ی حسی هیچ کدام در عالم تجربه قابل دسترسی، آزمایش، شناخت و تجربه اعالم نظر نماید، چرا که

 نیستند.

ی اولیه و یا ...، سبب پیدایش عالم گرایی مدعی شد که گازهای اولیه، سلول اولیه، ذرهپس اگر ماده     

او نیست که پردازی غیر علمی کرده است، چرا که اوالا ابتدای جهان در اختیار هستی شده است، فقط نظریه

 نیز مادی نیست.« علیت»یا همان اصل « سببیت»تجربه و آزمایشش نماید و ثانیاا 

گرا مدعی است که وجود خداوند متعال را به خاطر این که مادی و محسوس و دقت شود که یک ماده     

. مگر نبود خدا را کندقابل اثبات در عالم احساسات نیست قبول ندارد، اما چرا و به چه دلیل آن را نفی می

دهد، دانم. علم نتیجه نمینمی»تجربه کرده است؟ پس یک ماده گرا ناچار است دست کم اذعان نماید: 

تواند به صورت متقن و تجربه کند که نمیاذعان می« شاید»و با همین «. شاید باشد و شاید هم نباشد

 ای وجود ندارد.شده اثبات نماید که عالم ماوراء ماده

گرا یا ماتریالیستی در هر حال و به ناچار اصل علیت را قبول نمود، اما مدعی شد که حال اگر ماده –ه      

اند! پاسخ این است که ممکن های بنیادین، گازهای اولیه و یا ...، عامل پیدایش عالم هستی شدهسلول

شد، اما محال است که همان است ابتدای خلقت عالم مادی با خلقت یک تک سلولی به حالت گاز یا ... با
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سلول اولیه همیشه بوده باشد )ازلی( و یا بدون خالق )علت وجودی( و به صورت دفعی به وجود آمده باشد. 

 آید.است که هیچ چیزی خود به خود به وجود نمی چرا که عقل و علم ثابت کرده

ی بعد از نبودن است و هر چه که نبوده ازلی بودن به معنای اول بودن نیست، چرا که اول خود ابتدای –و      

 آید.به وجود نمی« محدث»است و هیچ حادثی بدون « حادث»و بعداا پیدا شده، حتماا 

باشد، چرا که وجود ازلی، وجود کامل یا هستی مطلق است، « ازلی»تواند مضافاا بر این که ماده نیز نمی     

 ، تغییر و تبدیل نیز به آن راه ندارد. رورتیصلذا چون هیچ نقص و نیازی ندارد، حرکت، شدن، 

ی محدود، متغیر، متحول و در حرکت، که قبل و بعد، بودن پس از نبودن، نبودن پس از بودن و ...، پس ماده     

به آن راه ندارد نیز ازلی نیست، چنانچه ابدی هم نیست. در این خصوص مطلب دیگری نیز درج شده است 

 .(1)گردد که مطالعه آن توصیه می

را برگزید و ثانیاا از همین راه به « عقل و عقالنیت»ای نیست به جز آن که اوالا راه چاره« وجود»لذا در بحث      

وجود ازلی، وجودی که هستیش را از غیر نگرفته است، لذا هستی مطلق است، کمال مطلق است، نقص و 

 برد.پی باشد و ...،نیستی به او راه ندارد، تغییر پذیر نمی

 مالحظه:     

ی مهم تبلیغاتی در این گونه مباحث قابل و الزم به توجه است و آن این که: به دنبال هر کشف یک نکته     

ورد اهای کالن تبلیغاتی به دنبال راهی هستند که از آن دستها یا جریانکوچک یا بزرگ علمی، سازمان

کنند! در حالی که هر پیشرفت و کشف علمی، بیش از پیش علمی راهی برای نفی وجود خداوند متعال پیدا 

رساند که این دستگاه با عظمت خلقت، به صورت خود به خودی از ناکجا آباد نیستی به هستی به اثبات می

 باشد.راه پیدا نکرده است و این علم گسترده و حاکم بر عالم، به ناچار تجلی ذات مقدس علیم می
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ی خود به دست آورد، پس خواهد را با ارادهتواند هر چه میثابت شده که انسان می تهران(:)13شبهه 

   (1831مهر  22)ماند. پاسخ چیست؟ ماند و یا نیازی به حاجب خواستن نمیدیگر نیازی به خدا باقی نمی

  

«x-shobhe:» یاگرا هستند، از جهانی گرا )ماتریالیست( و دنروانشناسان غربی از آن جهت که اکثراا ماده

« من»و آن هم « من»ی بینی بسیار کوچکتری برخوردار هستند و عالم آنها به محدودهبسیار کوچک و جهان

 گردند.های خطا و غلط میها و نظریهشود و به همین دلیل دچار فرضیهجسم و جسد خالصه می

نظریه  اند، صرفاا های دیگر بیان داشتههاز مقول آنچه که روانشناسان غربی در این مقوله و بسیاری –الف      

 کنند.گاه به اثبات نرسیده که صورت علمی به خود بگیرد، اگرچه به چند مثال خطا نیز استناد میاست و هیچ

چیست و مکانیسم آن کدام است؟ « اراده»گرا سؤال نمایید که ی روانشاسان مادهاگر از کلیه –ب      

هایی از آن را بیان نمایند. در حالی که دارند، بلکه شاید فقط آن را تعریف کنند و یا مصداقپاسخی برای ارائه ن

ای وجود ندارد، روان هم باید مادی باشد و اگر مادی هست باید چیستی و اگر معتقدند ماوراء الطبیعه

 نظریه خواهد بود. طمکانیسم آن شناخته شود و اگر شناخته نشده است، هر گونه اظهار نظر در مورد آن فق

گردد که اگر غیر از این ی آدمی نه تنها محدود است، بلکه بیشتر نسبت به خودش جاری میاراده –ج      

کند برسد. به اده میتواند به هر چه ارکند که انسان نمیت مییآید و همین امر تثبباشد، تناقض الزم می

ارد که متعلق به دو برادر است. یکی اراده دارد در زمان فرض کنیم قطعه زمین مشترکی وجود دعنوان مثال:

حال کدام یک از ای در آن احداث نماید. معینی در آن کشاورزی کند و دیگری اراده دارد که در همان زمان خانه

پس یا هیچ کدام محقق گردد.است که هر دو اراده همزمان محقق بدیهی است محالدو اراده محقق میگردد؟

دیگر: زندانی اراده نخواهد شد.یا درفرضود و دیگری محققشیکی از آنها محقق می طو یا فقگردند نمی

 تحقق هر دو اراده محال است.بدیهی است کهمانع از فرار شود.نماید کهه میفرار کند و زندانبان ارادنماید کهمی

به دست آوردن هر چه که انسان  ی توانمندی اراده برایبیان گردید فقط در باب خطا بودن فرضیه چهآن     

 نیز باید به نکات ذیل دقت شود:« نیاز انسان به خدا»و « توحید و اراده»بخواهد بود، اما در مورد مبحث 

ی اجزای آن مانند کتابی است که اول و آخر آن افتاده است و گراها همیشه جهان و همهبرای ماده –د      

گویند: دهند! میکنند و بر همان اساس حکم میو ظاهربین نگاه می به همین دلیل همیشه با دیدی محدود

پرستند که آیا وجود انسان و اراده، مبدأ و هستی انسان اراده دارد ...، پس نیازی به خدا ندارد! و از خود نمی

ه داده  و ی خودش به خود ارادی خودش به وجود آمده و با ارادهخواهد یا خیر؟ آیا انسان با ارادهبخشی می

باشد. پس این و باطل می« دور تسلسل»دهد و ...؟! اینها که موجب اش را جهت میی خودش، ارادهبا اراده

 همیشه وجود داشته و خواهد داشت.« خداوند متعال –هللا »نیاز مستمر به غیر 

ه دنیا نیاید، اراده کند که خواهد به دست آورد، اراده کند که باش هر چه میتواند با ارادهانسان اگر می     

اراده کند که  به مرگ دارد،که دوبار به دنیا بیاید، اراده کند سالخورده نگردد ... و در نهایت با توجه به کراهتی 

 نمیرد. آیا ممکن است؟

هاَدِة َفُیَنب ُِئُكْم بِما ُكْنُتْم تَْعَملُونَ عالِِم ا ُقْل إِنَّ اْلَمْوَت الَّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه َفإِنَُّه ُمالقیُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إِلى» « ْلَغْیبِ َو الشَّ
 (3 - )الجمعه

گریزید، البته آن شما را مالقات خواهد ]اى رسول ما )به جهودان([ بگو، عاقبت مرگی که از آن می ترجمه:

به آنچه )از نیك و بد( گرديد و او شما را كرد و پس )از مرگ( به سوى خدايى كه داناى پیدا و پنهانست بازمى

 سازد.ايد آگاه مىكرده

بینی مادی سبب گردیده که آنها گمان نمایند که نگری ناشی از جهانیهمین خودنگری و سطح –ه      

خداوند متعال ]العیاذ باهلل[ فقط ابزاری است که آنها را به نیاز خود برساند، لذا اگر به گمان خود توانستند 

گیرند که پس نیازی به خدا نیست! بدیهی است ]اگرچه ممکن نیست[، فوری نتیجه می مستقالا کاری کنند

 است و خدایی که ابزار بشر باشد، اصالا خدا نیست.« ابزاری»که این نگاه به خداوند یک نگاه 

یا ترین و طبیعیترین نیاز خود مثل خوردن یک تکه نان فرض کنیم انسان اراده نموده است که ساده –و      

نوشیدن یک جرعه آب را محقق نماید، آیا زمین و آسمان و خاک و آب و چرخش و جو .... میلیاردها میلیارد 

ای به ای بجوشد و قطرهاسبابی که تنظیم شده تا خوشه گندمی بروید ... تا به دست او برسد و یا چشمه

ی خود به هر چه تواند با ارادهمیی او بوده است؟ پس چطور مدعی است که انسان دست برسد نیز به اراده

 دلش خواست برسد؟
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در موضوع وحدت وجود توضیحی دهید. آیا ما نسبت به خدا وجودی داریم؟ نظر مرحوم  )تبریز(: 14شبهه 

 (1831مهر  21)چیست؟  )اعلی هللا مقامه(یا حضرت آیت هللا جوادی آملی )ره(عالمه طباطبایی

  

«x-shobhe:»  است و مفهوم هستی نیز بدون نیاز به وساطت چیز دیگری برای ما « هستی»وجود همان

بدیهیترین مفهوم است، چرا که هر تعریفی که بخواهد آن را روشن کند، « هستی»و همگان معلوم است. 

باید خودش نیز از هستی برخوردار باشد. لذا هیچ مفهومی روشنتر از هستی نزد ما وجود ندارد. در واقع این 

 دهد.که به هر چیز دیگری ]حتی مفاهیم[ تعریف یا تعین می است« هستی»

های گوناگونش یکی است. حتی در تعین« هستی»شود که معنا و مفهوم اگر دقت کنیم بر ما معلوم می     

« هستی»تعین خارجی ندارد و فقط ذهنی است، باز ابتدا برای ذهن « هستی»اگر کسی مدعی باشد که 

 خود را ارائه داده است.  قائل شده و سپس تعریف

یک مشترک معنوی است. یعنی در تمامی اقسام آن مانند: واجب، ممکن، « وجود یا همان هستی»پس      

یک حقیقتی است که در تمامی « هستی»شود که باشد. لذا معلوم میجوهر، عرض و ... به یک معنا می

ست، ملک هست، ماده هست، انسان هست، گوییم: خدا هاقسام و تعیناتش جریان دارد. لذا وقتی می

 کنیم.ی تعیناتش یک معنا را درک میدر همه« وجود و هستی»حیوان هست و ...، از 

چرا که هرگونه محدودیت نشان  ست که هیچ حد و رسمی برنمیدارد،این« وجود یا هستی»های از ویژگی     

ه او راه ندارد.یعنی کمال و حدی ب گونه کم، کاستستی دارد.پس هستی مطلق است.هیچاز عدم و نی

 نقص است.را که دوئیت یا کثرت مستلزم حدوچوئیت بردار نیست.د«یا هستی وجود»همین دلیل مطلق.به

شود که حتی دو وجود، دو هستی و با توجه به نکات فوق که به صورت خالصه ایفاد گردید، مشخص می     

 یابد.قیقت است که در مراتب مختلف ظهور میدو کمال مطلق، مردود است. وجود و هستی یک ح

ولی حقیقت این است که وجود یک حقیقت واحد ذو مراتب است. اگر »:)ره(مرحوم عالمه طباطبایی     

باشند، چگونه مفهوم وجود به عنوان یک مفهوم واحد از  –متباین به تمام الذات  –وجودات خارجی حقایقی 

 (21ص  –)بدایة الحکمه یا آغاز فلسفه « شود؟وحدتی ندارند اخذ و انتزاع میمصادیق و موارد متبن که هیچ جهت 

از جمله احکام سلبی وجود این که وجود هیچ غیری در برابر خود ندارد. زیرا انحصار اصالت در حقیقت »    

قطعی  یاین یک الزمه اش این است که جز وجود هیچ چیز دیگری جدای از او در عالم نباشد.وجود، الزمه

. زیرا همان طور که گفتیم یک  و دو نداردپذیرد. یعنی از جمله این که هیچ گونه دومی را نمیذاتی است. 

وجود اصالت دارد و حقیقت واحد ذو درجاست است و گفتیم هیچ غیری در برابر خود ندارد و بنابراین هر گونه 

اخل خود ندارد که از حقیقت او بیرون باشد و کند. چیزی در داختالط داخلی و خارجی با هر چیز را نفی می

خارج او نیست تا با هم ترکیب شوند. وجود فقط یک حقیقت محض و خالص  ممزج شده باشد، چیزی هم در

پذیرد و هر چه را به عنوان دوم او فرض کنیم، همان حقیقت اول است که هیچ گونه تعدد و تکراری را نمی

چیزی که ما به االمتیاز ی اول ممتاز شده جدا گردد و امتیاز هم به وسیله خواهد بود وگرنه باید از حقیقت 

امیتازی نداریم و اساساا چیزی  ه یوسیلاست انجام شود و فرض این است که وجود چیز دیگری نداریم. پس 

شود. اصالا دوم داشتن در جایی است که اولی مقید و جز یک حقیقت نداریم که آن هم شامل همه چیز می

 (23و  22)همان مدرک، ص « حدود باشد و شامل دومی نشود.م

پس فرض این که ما )انسان یا هر موجود دیگری(، وجودی دارد به غیر وجود خداوند متعال و اساساا وجود      

معنا ندارد. چرا که اگر دو هستی وجود داشته باشند، هر دو « هستی»کثرت و تنوع دارد، غلط است. دو 

توانند قائم بالذات باشند و باید هستی خود شوند و در این صورت نمیو توأم با نیستی می محدود و محصور

 است.« وجود یا هستی»را از غیر گرفته باشند که آن غیر همان 

توحید ذاتی مشتمل بر دو است که یکی به واحد و یگانگی و »:(حفظه هللا تعالی)حضرت آیت هللا جوادی آملی     

خداوند واحد و یکتاست، یعنی هستی محض است که درون  –الف گردد:یکتایی خداوند برمی احد و دیگری به

ال جزء »شود، ذات او از هر جهت بسیط و او جزء راه ندارد و برخالف شیء مرکب که از چند جزء تشکیل می

بر با نفی ای در واقع برو هیچ گونه ترکیبی فرض ندارد. این ُبعد از توحید ذات« تا»سه « تا»است و در او دو « له

 از خداوند سبحان است.«درون ذاتی»هر گونه کثرت 

لیس له فی االشیاء »و « ال شریک له»خداوند واحد و یگانه است یعنی خدا هستی محض است که  –ب      

ری است؛ یعنی در کنار ذات خداوند ذات دیگ« برون ذاتی»این ُبعد از توحید ذاتی به معنای نفی کثرت «. شبه

« نفی تعدد»و ُبعد دوم را « نفی ترکیب»توان که آن هم خدا باشد وجود ندارد. ُبعد نخست توحید ذاتی را می

 «از ذات خداوند دانست، یا به تعبیری ُبعد اول توحید اََحدی و ُبعد دوم را توحید واحدی نامید.
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توسل و واسطه قرار دادن یعنی از «. مْ أَْسَتجِْب لَكُ  اْدُعوني»مگر خداوند نفرمود:  چرا توسل؟: 15شبهه 

   (1831مهر  81)کسی بخواهیم پیغام ما را به خدا برساند، مگر او سمیع نیست؟! 

   

«x-shobhe:» کارها و معنای توسل این نیست که کسی پیغام ما را برساند، بلکه به کارگیری بهترین راه

تعال سمیع، بصیر و علیم است. اساساا خدایی که وسایل برای رسیدن به هدف است و البته که خداوند م

سمیع، بصیر و علیم نباشد، خدا نیست و اگر خدا سمیع نباشد، نه تنها سخن شما، بلکه سخن واسطه را 

شنود. اما همین خداوند علیم، حکیم، سمیع و بصیر، در نظام خلقت و هدایت تکوینی و تشریعی هم نمی

 داده است: های بسیاری قرارخلق خود، واسطه

 (25 -)الحج « ِمَن اْلَمالئَِكِة ُرُسالا َو ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسمیٌع بَصیرٌ  اللَُّه يَْصطَفي»

 گزيند. به راستى كه خدا شنوا و بینا است.خداوند رسوالنى را از میان فرشتگان و مردم بر ى ترجمه:

ی در مورد مباحثی چون: توکل، توسل و شفاعت پیش از این در همین سایت مطالب گوناگون –الف      

حتماا مطالعه  (8)و  (2)و  (1)گردد حتماا صفحات مطرح و درج شده است که به عنوان نمونه پیشنهاد می

 شود. 

فقط منحصر به حرف زدن و چیزی خواستن نیست که بگوییم:  ،«معبود یا رب»با « عبد یا بنده»ارتباط  –ب      

دقت شود  پذیرد.! اگرچه حرف زدن و چیز خواستن نیز بدون واسطه صورت نمینود؟شمگر خودش نمی

کنند، درصدد هستند تا کالا ارتباط میان انسان و خدا را قطع کنند. کسانی که این گونه شبهات را مطرح می

سطه خود نوعی وا« حرف و سخن و طلب»چرا که اگر نفی هرگونه واسطه را بپذیریم، سپس خواهند گفت: 

 داند؟!های ما را نمیهستند، مگر خداوند خودش علیم نیست و خواسته

اولین ارتباط میان بنده و موالیش، اخذ رحمت و نعمات بیکران اوست. از رحمت و نعمت وجود گرفته تا  –ج      

موده است که رزق، هدایت، غفران ... و فالح ابدی. که خداوند هیچ کدام از این موارد را بدون واسطه اعطا نن

 تداوم آن بدون واسطه صورت پذیرد.

 ی دمیدن روح به او حیاتآب و خاک خلق نمود، و سپس به واسطهی خداوند متعال انسان را به واسطه      

انبیاء، اوصیا، اولیاء و کتاب هدایتشان نموده ی جمیع خلقتش روزیش داد و به واسطه ی بخشید، به واسطه 

که بدون واسطه خلق شده است، صادر اول و نور اول، یعنی وجود مقدس حضرت  نماید. تنها چیزیو می

اول  -« اول ما خلق هللا نوری»فرماید: ه می باشد. چنانمی (صلوات هللا علیه و آله)خاتم االنبیاء، محمد مصطفی

از رحمت و  شود و هر چهچیزی که خداوند آفرید، نور ]وجود[ من بود. از آن پس هر چه آفریده شده و می

 باشد. چنانچه فرمود:می (علیهم السالم)آن نور و انوار مقدس معصومینی گردد، همه به واسطه نعمت اعطا می

 (112 -)االنبیاء « َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َرْحَمةا لِْلعالَمینَ »

 .ايمو ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستاده ترجمه:

ی نبی، رسول، کتاب و اوصیاء، اولیاء، مؤمنین و ... صورت حکمت نیز به واسطههدایت، تعلیم علم و      

 پذیرد:می

 َو ُيَعل ُِمُكْم ما لَْم تَُكونُوا َكما أَْرَسْلنا فیُكْم َرُسوالا ِمْنُكْم يَْتلُوا َعلَْیُكْم آياتِنا َو ُيَزك ِیُكْم َو ُيَعل ُِمُكُم اْلكِتاَب َو اْلِحْكَمةَ »

 (151 -البقره )« تَْعلَُمونَ 

تان كند و كتاب و همانطور كه رسولى در میانه شما فرستادم تا آيات ما را بر شما بخواند و تزكیه ترجمه:

 دانستید.حكمتتان بیاموزد و بشما ياد دهد آنچه را كه هرگز خودتان نمى

 رسد:و علل به بندگان می ی اسبابی پروردگار عالم، به واسطهها نیز از ناحیهو سایر نعمات و روزی     
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ْلوى» ُكلُوا ِمْن طَی ِباتِ ما َرَزْقناُكْم َو ما ظَلَُمونا َو لكِْن كانُوا  َو ظَلَّْلنا َعلَْیُكُم اْلَغماَم َو أَْنَزْلنا َعلَْیُكُم اْلَمنَّ َو السَّ

 (52 –)البقره « أَْنُفَسُهْم يَْظلُِمون

جبین و مرغ بريان براى شما فرستاديم و گفتیم از چیزهاى پاكیزه كه و ابر را سايبان شما كرديم و ترن ترجمه:

 .كردندخودشان ستم مىه ما ستم نكردند بلكه به ايم بخوريد، و اين نیاكان شما بروزيتان كرده

داند عالم، عالم اسباب است و حتی برای نوشیدن یک جرعه آب یا خوردن یک حال این انسان که می     

خواهد هر گونه ارتباطش با مبدأ آفرینش بدون اسباب شود، میدها هزار اسباب متوسل میلقمه نان به ص

باشد! مگر طی مسیر آمدن بدون اسباب و وسایل بوده است که طی مسیر بودن و بازگشتن بدون اسباب و 

 وسایل باشد؟!

« من»نه است؟ آیا آن گونه که ی بعد آن که باید دقت نمود تا عبادت و بندگی خداوند متعال چگونکته – ه     

فرماید؟ کدام یک بندگی است؟ ابلیس بندگی را از طریق اطاعت نفس و می« او»گویم، یا آن گونه که می

پسندید و مؤمنین از طریق اطاعت اوامر الهی. پس عبادت و حتی خواستن از طریق های خویش میخواسته

واسطه بخوانید و رحمت و نعمت ن داده است که مرا بیگردد. حال آیا او فرمااطاعت فرمان او محقق می

هایی که من برای هدایت شما قرار واسطه اخذ کنید؟! یا فرمان داده است که به واسطهبیکرانم را بی

ام، مانند: کتاب، رسول، اولیاء، نماز، جهاد، علم و ...، متوسل شوید تا در مسیر حق و صراط مستقیم داده

 ن نزدیکتر گردید؟حرکت نموده و به م

 (85 -)المائده « َسبیلِِه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو اْبَتُغوا إِلَْیِه اْلَوسیلََة َو جاِهُدوا في»

اى ايد، از خدا پروا داشته باشید، و در جستجوى وسیلههان اى كسانى كه در زمره مؤمنین درآمده ترجمه:

برآئید و در راه او جهاد  -كه همان عبوديت و به دنبالش علم و عمل است  -براى نزديك شدن به ساحتش

 كنید، باشد كه رستگار گردید.

 (25 -)البقره « َو اْسَتعیُنوا بِالصَّْبرِ َو الصَّالِة َو إِنَّها لََكبیَرٌة إاِلَّ َعلَى اْلخاِشعینَ »

 .د و آن بسى سنگین است مگر براى خشوع پیشگاناز صبر و نماز كمك بجوئی ترجمه:

ُروا اللََّه َو اْسَتْغَفَر لَُهُم َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِیطاَع بِإِْذِن اللَِّه َو لَْو أَنَُّهْم إِْذ ظَلَُموا أَْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغفَ »

 (22 -النساء )« الرَُّسوُل لََوَجُدوا اللََّه تَوَّاباا َرحیماا 

كه از طرف ما است اطاعت  و ما هیچ رسولى نفرستاديم، مگر براى اين كه مردم او را به خاطر اين ترجمه:

از در  -يعنى تحاكم نزد طاغوت و اعراض از رسول و سوگند دروغ -هاكاریكنند، و اگر نامبردگان بعد از آن خالف

ديدند كه ده بودند، و رسول برايشان طلب مغفرت كرده بود مىتوبه نزد تو آمده بودند، و از خدا طلب آمرزش كر

 .خدا توبه پذير و مهربان است

فرماید: رسول برای اطاعت ارسال شده است و اطاعت خدا در گرو اطاعت رسول است و چنانچه خود می     

 گردد.به ایشان حتماا مقبول واقع می لحتی استغفار به شرط توس
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حقیقت دارد، ولی واقعیت ندارد.  )عج(در کالس اصول عقایدی گفته است: امام زمان سروش :16شبهه 
 (1831آبان  2)پاسخ چیست؟ 

  

«x-shobhe:» دانیم که سروش چنین مطلبی گفته است یا خیر؟ اما بعید نیست. لذا به نکات ذیل نمی
 توجه شود:

اشتراک »و « اشتراک معنوی»حثی تحت عنوان ها مبدر ادبیات، فلسفه و کالم، در مورد واژه –الف      
 ی مطالعات و مباحث و تحقیقات الزم است. وجود دارد که دقت به آن در همه« لفظی

گردد. مانند گویند که هر کجا مطرح شود، یک مفهوم از آن ادراک میای میتراک معنوی، به معنای واژهاش     
 دارد.فهمند و هیچ کس معنای متفاوتی درک یا بیان نمیمیهمه از این واژه یک معنا را «. هستی»ی واژه

هستند. یعنی از یک تلفظ، ولی معانی و مفاهیم متفاوتی « مشترک لفظی»ها اما بسیاری از واژه     
 سراید:باشند. چنانچه مولوی به این مهم اشاره کرده و میبرخوردار می

 است اندر بادیهآن یکی شیر     این یکی شیر است اندر بادیه    

 خوردخورد           آن یکی شیر آدم میاین یکی شیر آدم می

به معنای دشت است، اما یک شیر به « بادیه»همان شیر درنده و یک « شیر»منظور این است که یک      
در  دهند. آن شیر درندهبه معنای ظرف گودی است که در آن مایعجات را قرار می« بادیه»و یک « لبن»معنای 

 نوشد.خوار است، اما این شیر لبنی در ظرف را آدمی میآن بادیه به معنای دشت آدم

ها و مباحثی چون: خدا، دین، اسالم، پیامبر، قرآن، امام، والیت و ... نزد امثال سروش و کلیه مقوله -ب      
الملل( عیان و یسم بینها که وابستگی اغلب آنها به آمریکا و انگلیس )فراماسون و صهیونقرائت جدیدی

« اشتراک لفظی»، فقط (صلوات هللا علیه و آله)مسجل شده است، با خدا و دین الهی واقعی و اسالم ناب محمدی
 دارد و نه تنها از هیچ اشتراک معنوی و مفهومی برخوردار نیست، بلکه اصالا شباهتی هم ندارد.

صی پیامبرش است، پیامبرش شاعری است که خدای سروش و امثال ایشان، خدای منفعل حاالت شخ     
گمانش به ذهنش متصور شده است، وحی در نزد او چیزی همانند شعر و سخن پیامبر است، پیامبر اولی 
العزم او فاقد علم دانشمندان این زمان است، قرآنش نیز چیزی جز سخنان چنان پیامبری نیست و ...، بدیهی 

 سرگردان است!« حقیقت و واقعیت» است که امام زمان او نیز مذبذب بین

ها( از عقاید شخصی که بر اسالم عزیز مطالبی که سروش و امثال ایشان )قرائت جدیدیبه البته با توجه      
چرا که  دلیلی قائل شده است،اند، سروش برای امام زمانش امتیاز ویژه و بیکنند بیان داشتهحملش می

 ه حقیقت دارد و نه واقعیت.چنین امام زمانی در چنین دینی، ن

قبل از هر پاسخی دقت شود: مسلمانی که یکی از ضروریات دین را منکر شده و تکذیب نماید، از  –ج      
 باشد. (عج هللا تعالی فرجه الشریف)اسالم خارج شده است، چه رسد به کسی که منکر وجود و واقعیت امام زمان

ی نه فقط نفی یکی از ضروریات دین، بلکه در واقع نفی و تکذیب همه، )عج(نفی و تکذیب وجود امام زمان     
ی ]از جمله خالی نماندن زمین از حجت خدا[ و همه (السالمعلیهم)آیات قرآن، فرمایشات پیامبر اکرم و معصومین

 اسالم است.

 فرماید:وقتی خداوند متعال می –د      

ُموا َو آثاَرُهْم َو ُكلَّ َشيْ َو نَْكتُ  إِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوتى»  (12 -)یس « إِماٍم ُمبینٍ  ٍء أَْحَصْیناُه فيُب ما َقدَّ

كند همه را اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مىكنیم و آنچه كردهمايیم كه مردگان را زنده مى ترجمه:
 ايم.نويسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین برشمردهمى

است که در هر زمان باید امام مبین )معلوم و واقعی( وجود داشته باشد که همه چیز و از جمله معلوم      
وقتی خداوند  ها و حتی آثار آن اعمال تا آخر الزمان نزد او احصاء شود.ی انسانمقدرات عالم و اعمال همه

 فرماید:متعال می

 (21-)اإلسراء « َي كِتابَُه بِیَمینِِه َفُأولئَِك يَْقَرُؤَن كِتابَُهْم َو ال ُيْظلَُموَن َفتیالا يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُأناسٍ بِإِماِمِهْم َفَمْن ُأوتِ »

دعوتش ی اى رسول )بیاد آور( روزى را كه هر قومى را با كتاب و امامشان دعوت كنیم هر كس نامه  ترجمه:
 ه ايشان نخواهد رسید.خود قرائت كنند و كمترين ستمى بی را به دست راستش دهند آنان نامه 

ی اقوام در هر زمانی امامانی وجود دارند و هیچ کس در طول ی افراد و همهشود که برای همهمعلوم می     
حیاتش بی امام نیست. خواه از امام حق پیروی نماید و یا از امام باطل. پس البد امام حق نیز هر زمان وجود 

 دارد. «حقیقی و واقعی»
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تعدادی از دانشجویان ترم استاد را به خاطر تبلیغ نظریات سروش حذف کردیم، اما از  ن(:)تهرا 17شبهه 

کنند، که بسیار در آن تشکیک می )عج(شما درخواست داریم که در مورد حقیقت و واقعیت حضرت مهدی

   (1831آبان  2)های جامعی ارائه نمایید تا بتوانیم شبهات ایجاد شده برای سایر دوستان را بزداییم. پاسخ

  

«x-shobhe:» ی مهم باید توجه نمود:در پاسخ به موضوع و نیز مباحثه، به چند مسئله 

حقیقت و »با بصیرت کامل دقت کنیم و مخاطب خود را دقت کنیم که اساساا تشکیک کنندگان در  –الف      

هستند و قصد دارند از این نمد چه ، به دنبال چه (الشریفعج هللا تعالی فرجه)وجود مقدس حضرت مهدی« واقعیت

کالهی ببافند؟! باید توجه کنیم و توجه دهیم که به تصریح کالم وحی و نیز حکم عقل، هیچ فردی در روی 

نخواهد بود، لذا اگر امام حق را نشناسد و پیروی او را ننماید، به طور قطع امام باطل را « امام»زمین بدون 

پیروی خواهد کرد. لذا هدف از ایجاد تشکیک در وجود امام حق ]که همان  جایگزین او خواهد نمود و از او

 گردد.جایگزینی امامان باطل است[ روشن می

در تفکر، تدبر و مباحثه، دقت کنیم و دقت دهیم که آیا شخص تشکیک کننده، به حقایق و واقعیات  –ب      

آنها را قبول دارد؟ یا این که از اساس قبول ی یک معرفت و ایمان صحیح است دست یافته و قبلی که الزمه

 ندارد و این موضوع را بهانه برای ایجاد انحراف در اذهان عمومی دیگران نموده است؟

به عنوان مثال: اگر کسی وجود یک استاد دانشگاه را قبول نداشته باشد، معنا ندارد که راجع به چگونگی      

ل، کتاب، معاد، عدل و امامت و والیت را قبول نداشته باشد و یا تدریس او بحث نماید. اگر کسی خدا، رسو

دهد با حقیقت و واقعیت دین متفاوت بوده و حتی منافات بگوید که قبول دارم، اما تعریفی که از آنها می

تشکیک یا بحث نماید. مگر  )عج(داشته باشد، دیگر معنا ندارد که راجع به بودن یا نبودن شخص حضرت مهدی

یا نبوت و  )ص(د کسی خدا را قبول نداشته باشد، سپس راجع به نبوت بحث کند؟ یا وجود پیامبر اکرمشومی

 خاتمیت او را قبول نداشته باشد، بعد راجع به کتاب یا اوصیای او صحبت نماید؟!

و سایر اما اگر کسی از این مراحل به سالمت عبور نمود و صادقانه ابراز داشت: که خدا، رسول ...  –ج      

به نتیجه نرسیده و یا شک  )عج(ام، اما راجع به وجود شخص حضرت مهدیاصول را قبول کرده و ایمان آورده

شود و باید ابتدا راه یافتن ]که امروزه به همان روش تحقیق معروف شده است[ ام، مسئله متفاوت میکرده

 ها آشنا نمود.ترا به او نشان داد و سپس از همان راه او را به حقایق و واقعی

شود که انسان از راهی که دلش دقت شود که نه فقط در اسالم یا مهدویت، بلکه در هیچ موضوعی نمی     

ای صحیح هم باشد! بدیهی است که این مهم در معرفت دین بسیار خواست تحقیق کند و منتظر نتیجه

 فرمایند:می )عج(حساستر است. امام زمان

جستجوی معارف از غیر طریق ما اهل بیت، به  -« َغیرِ طَریِقنا اهل البیت، ُمساوٌِق النکارناطَلَُب الَمعارف ِمن »

 یابد.انکار ما سوق می

طریق  برای تشکیک چنین پژوهشگر صادقی، دو طریق اثبات وجود دارد که عبارتند از: عقل و نقل. –د      

او ایمان آورده است، این است که توجه کند پس  عقل به کسی که به خداوند حکیم و ارسال انبیاء و اوصیای

ها تعطیل کرد و رفت(؟! آیا گفت: تا اینجا تکلیف هدایت چه شد؟ آیا خداوند )به قول یهودی )ص(از پیامبر اکرم

ی علمی من شما را به هدف از خلقت هدایت کردم، از اینجا به بعد خودتان خود را هدایت کنید؟ اگر قیافه

تواند خود را هدایت پرسیم یعنی چه؟ آیا نیاز به هدایت ندارد، یا خود میرشد یافته و ...، میگرفتند که بشر 

کند؟ اگر بگوید نیاز به هدایت ندارد، خطا بودن اندیشه روشن است. چرا که بشر همچنان گرفتار و غرق در 

خود را هدایت کند! دور  تواندهاست و راه کارها بر او روشن نیست. و اگر بگوید خود میدریای چه کنم

گر باشد؟ به آیات ذیل که آید. چطور ممکن است که نیازمند به هدایت، بتواند خود هدایتتسلسل الزم می

 بسیار گویاست دقت شود:

« ِ ِ أَ َفَمْن يَْهدي إِلَى اْلَحق  ِ ُقِل اللَُّه يَْهدي لِْلَحق  أََحقُّ أَْن ُيتَّبََع أَمَّْن ال  ُقْل َهْل ِمْن ُشَركائُِكْم َمْن يَْهدي إِلَى اْلَحق 

 (85 -)یونس « َفما لَُكْم َكْیَف تَْحُكُمونَ  يَِهد ِي إاِلَّ أَْن ُيْهدى
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)و نیز( از ايشان بپرس آيا از شركاى شما كسى هست كه به سوى حق هدايت كند؟ بگو كه تنها  ترجمه:

كند سزاوارتر است كه حق هدايت مى كند، آيا با اين حال، كسى كه به سوىخدا به سوى حق هدايت مى

برد مگر آنكه ديگرى هدايتش كند. پس شما را مردم پیرويش كنند، و يا كسى كه خودش راه به جايى نمى

 كنید؟چه شده و چگونه حكم مى

   (22 -لملک )ا« ِصراٍط ُمْسَتقیمٍ  َسوِي اا َعلى أَمَّْن يَْمشي َوْجِهِه أَْهدى ُمكِب اا َعلى أَ َفَمْن يَْمشي»

تر است و يا آن كس كه استوار و راست خزد هدايت يافتهپس آيا كسى كه با صورت روى زمین مى ترجمه:

 دارد؟قامت در صراط مستقیم گام برمى

پس الزم است که خداوند حکیم و علیم، خود هادیان را انتخاب و گسیل نماید و این هدایت باید به صورت      

 گاه منقطع نگردد.مستمر بوده و هیچ

هللا در زمان ما کیست؟ یعنی خواهیم بدانیم که این حجت خدا، راهنما و هادی یا امام و ولیحال می –ه      

کیست؟ آیا شخصیت این امام برای امت باید مجهول بماند یا روشن باشد؟ آیا به ظن « امام»مصداق واقعی 

کیست؟ یا باید ببینیم خداوند چه فرموده « امام»گوییم که توانیم بو گمان و خیال و تفسیر به رأی خود می

فرماید: خدا و می (22 –)النساء است؟ خداوند متعال فرمود: رسول را نفرستادم مگر برای آن که اطاعتش نمایید 

اگر در االمر اطاعت کنید و فرماید: ای مؤمنین از خدا و رسول و اولیو می (82 –)آل عمران و رسول را اطاعت کنید 

و در نهایت فرمود: پس وقتی به او رجوع کردید، هر چه  (51 –)النساء رجوع کنید  )ص(امری اختالف کردید به رسول

 حکم نمود بپذیرید.

پس راجع به اصل ضرورت وجود حجت، با عقل و نقل به نتیجه رسیدیم، اما راجع به مصداقش از پیامبر      

بعد حسن، بعد حسین ... و در آخر مهدی علی فرماید: ست؟ میپرسیم که جانشین شما کیمی )ص(اکرم

 این امت از ماست )غدیر خم و بسیار از منابع دیگر حدیث در تشیع و تسنن(. 

کنیم که امام بعد از امام اول نیز امام دوم و ... را معرفی نمودند و اینک از امام حسن عسکری سؤال می     

فرماید: بله، او فرزند من است و کیست؟ آیا به دنیا آمده است یا خیر؟ می شما که باید مهدی این امت باشد

 به دنیا آمده است.

بسیار است که در این مختصر سعی بر آن بود که تا حدی راه تفکر،  ،البته دالیل بر اثبات وجود تذکر:     

 تحقیق و بحث نشان داده شود.
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شود که ه ثابت شود جهان خالقی داشته است، از کجا معلوم میگویند: به فرض کمی )قم(: 18شبهه 

   (1831آبان  11)نماید؟ )لطفاا پاسخ ساده بفرمایید(  این خالق هنوز هم هست و جهان را اداره می

  

«x-shobhe:»  اند و در ذهن این شبهه یا سؤال از آنجا ایجاد شده است که به معنای خالق عالم فکر نکرده

رده باشد. حال سؤال اند که ممکن است بوده باشد و در زمانی کاری کوجود فرضیی را تصور نمودهفقط یک م

 حالی که اصل این تعریف و فرض خطا و ناقص است. ثابت نماییم که هنوز هم هست؟ در چگونهایجاد شده که

ه یقین بوده و قطعیت ، یک فرض نیست، بلک«وجود خالق هستی»ابتدا باید دقت و توجه نمود که  –الف      

است « معلولی»تواند به خودی خود به وجود آید، بلکه هر پیدایشی دارد و ثابت شده است که هیچ چیز نمی

خواهد و معلول خود معرف علت نیز هست. یعنی اگر با نگاه به یک خودرو معلوم می« علت»که حتماا 

ای دارد، ضمناا معلوم و البد مخترع و سازنده شود که اوالا این خودرو به خودی خود به وجود نیامدهمی

شود که سازنده یا سازندگان حتماا از علومی چون مکانیک، طراحی و ... سررشته داشتند و معلوم می

نمودند و شود که از این کار هدفی یا اهداف معین و حکمتی )مثالا نقل و انتقال کاال و مسافر( را دنبال میمی

ی و معلولی و ... نیز مبین است که نه تنها عالم هستی به هستی و نظم و روابط عل  ... . نگاه به عالم 

 خودی خود به وجود نیامده است، بلکه خالق آن علیم، حکیم، مدیر، مدبر، حی، ناظم و ... بوده است. 

یت گرفته است، نه تنها شکل و شمایل و آثار و هو« وجود»از علت خود « موجود»آنچه معلول  –ب      

که خالق عالم هستی بوده است، خود « او»است، بلکه اصل هستی خود را از او گرفته است. پس 

گاه نقص، نیستی و فسادی راه ندارد، وگرنه از است و به هستی محض و مطلق هیچ« هستی محض»

ونه همین است. یعنی منزه از هرگ« سبحان هللا»گردد و از مفاهیم بلند بودن ساقط می« محض و مطلق»

 باشد. عیب و نقصی می

بار افاضه شده باشد، بلکه آن به آن افاضه  چیزی نیست که فقط یک« هستی»دیگر آن که  –ج      

حتی برای یک آن نیز صحیح نیست و موجودات عالم نیز از آن « هستی بخش»گردد. پس تصور نبودن می

ببخشند. پس « هستی»وانند به دیگران تگیرند، نمیاند و میجهت که هستی خود را هم از غیر گرفته

هستی بخش همیشه بوده و هست. مضاف بر این که خلقت نیز فقط یک بار صورت نپذیرفته است، بلکه آن 

پذیرد. و در عالم ماده نیز حرکت و تغییر دلیل بر خلقت جدید است. از بین رفتن حالت قبل به آن صورت می

 ی خالق و هستی بخش است. که مستلزم خلقت جدید از ناحیه(،به وجود آمدن حالت جدید )حدوث )عدم( و

ای دارد و هدف آن نیز مبحث دقت شود که این سؤال و شبهه جدید نیست، بلکه قدمت بسیار دیرینه -د      

ی امور جهان است. شاید اولین گروهی و ربوبیت به معنای تدبیر و اداره« رب»نیست، بلکه مبحث « خالق»

باشند. را به صورت سازماندهی شده مطرح نمودند، حاکمان یهودیان )که در اصل کافر بودند( میکه این بحث 

های توانند از مردم بگیرند، اما براساس آموزهرا نمی« معاد»و نیز « خالق»و « خدا»آنها دیدند که اعتقاد به 

 ود برسند، لذا گفتند: توانند حکومت کرده و به منافع و مطامع دنیایی و شیطانی خدینی نیز نمی

  (22 –)المائده  ...«اللَِّه َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أَْيديِهْم َو لُِعُنوا بِما قالُوا بَْل يَداُه َمْبُسوطَتاِن ُيْنِفُق َكْیَف يَشاُء َو قالَتِ اْلیَُهوُد يَدُ »

ی براى اين كلمه يهود گفت دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و از رحمت خدا دور باشند،  ترجمه:

 دهد بهر نحوى كه بخواهد ... . هاى خدا باز است، مىكفرى كه گفتند، بلكه دست

آنها گفتند: بله، عالم هستی خدا دارد. اما این خدا یک بار خلق کرد و کنار کشید و یک بار هم جمع      

هر کاری بسته است. لذا  ای نیست و دستش ازکند. این وسط دیگر خدا کارهکند و معاد را برپا میمی

ها نیز در جلسات اعتقادی برای ی خودمان است. جالب آن که اخیراا صهیونیستی امور خلق بر عهدهاداره

ها شوند که پس، جهان را باید خودمان براساس اندیشهیهودیان بر همین اصل استناد می کنند و مدعی می

کنیم و هر وقت کم میپس قوانین را خودمان وضع و ح که گیرندجه میتیو آمال خودمان اداره کنیم و ن

فرماید: دست آیه پاسخشان را داده است. میی دهیم! خداوند متعال نیز در ادامه خواستیم، تغییر می

شوید. یعنی از رحمت الهی می« لعنت»خودتان بسته است و بسته باد و به خاطر این دروغ و بهتان دچار 

افتید. و در ادامه ین دوری از رحمت نیز آن است که تا آخر الزمان به جان هم میی اشوید و نتیجهدور می

دهد. یعنی عالم هستی همچنان هر چه فرماید: دست خدا باز است و به هر کس هر چه بخواهد میمی

 گیرد.دارد را از مبدأ هستی می
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؟ «احسن الخالقین»فرماید: ود میخداوند متعال نسبت به خمگر چند خالق وجود دارد که)تهران(: 19شبهه
   (1831آبان  12)

  

«x-shobhe:»  جل جالله وجود ندارد. چنانچه خداوند متعال « هللا»بدیهی است که هیچ خالقی به جز

کنید در امر حیات بخشیدن و فرماید اینهایی که شما گمان میها را مخاطب قرار داده و میی انسانهمه

نیز بوده و شما باید « معبود»و « اله»نمایید که البد تند و به همان لحاظ گمان میای هسپدید آوردن کاره

 توانند خلق کنند.را هم نمی« مگس»بندگی آنها را بکنید، اگر همگی جمع شوند، حتی یک 

ُذباباا َو لَوِ اْجَتَمُعوا لَُه َو إِْن لَْن يَْخلُُقوا  يا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ »

باُب َشْیئاا ال يَْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّالُِب َو اْلَمْطلُوبُ   (28 - )الحج« يَْسلُْبُهُم الذُّ

 هرگز خوانید،مى خدا از غیر كه را كسانى: دهید فرا گوش آن به است، شده زده مثلى! مردم اى ترجمه:

 آنها از چیزى مگس گاه هر و! دهند هم دست به دست كار اين براى چند هر بیافرينند، مگسى توانندمىن

 هم و عابدان، اين هم) مطلوبان آن هم و ناتوانند، كنندگانطلب اين هم! گیرند پس باز را آن توانندنمى بربايد،

 (! معبودان آن

گردد. پیدایش اشیای عالم )هر چه یجی اشیاء اطالق میدر فرهنگ قرآنی به پیدایش تدر« خلق» -الف      

شود و یا به اطالق می« امر»اند که به آن که هست( به دو گونه است: یا به صورت دفعی به وجود آمده

همان « روح»شود. به عنوان مثال: مبدأ پیدایش گفته می« خلق»اند که به آن صورت تدریجی به وجود آمده

 فرماید:مکان در پیدایش آن نقش و دخالت نداشته است. چنانچه می است و زمان و« امر»

 (21 –)الحجر ...«  َفإِذا َسوَّْيُتُه َو نََفْخُت فیِه ِمْن ُروحي»

 ... . پس چون كار او را به پايان رسانیدم )جسدش را خلق کردم( و از روح خود در او دمیدم ترجمه:

ی پیدایشش نگردیده است. اص داده است. یعنی چیز دیگری واسطهرا مستقیم به خود اختص« روح»در اینجا 

او « امر»دمیدن روح که همان بخشیدن حیات است، مستقیماا و بدون نقش داشتن زمان و مکان به خداوند و 

 فرماید:گردد. لذا میبرمی

َرَجاتِ ُذو اْلَعْرشِ ُيْلِقى الرُّوَح ِمْن »  (15 -)غافر « َشاُء ِمْن ِعبَاِدِه لُِینِذَر يَْوَم التَّاَلقِ َمن يَ  َعلىَ أَْمرِِه َرفِیُع الدَّ

خودش است بر هر « امر»ترجمه: خدايى كه داراى درجاتى بلند و صاحب عرش است روح را كه از فرمان 

 كند تا مردم را از روز ديدار بترساند.كس از بندگانش بخواهد نازل و القا مى

 فرماید:و نیز می

 (35 -)اإلسراء « َرب ِي َو ما ُأوتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلیالا  أَْمرِ َك َعِن الرُّوحِ ُقِل الرُّوُح ِمْن َو يَْسَئلُونَ »

كنند، جواب ده كه روح از سنخ امر پروردگار من است و )اى رسول ما( تو را از حقیقت روح پرسش مى ترجمه:

گیرد( و آنچه از علم به شما روزى شده ها تعلق مى)و بدون واسطه جسمانیات بلكه به امر الهى به بدن

 .بسیار اندك است

ی خلقتی )در زمان و مکان( ایجاد پس هر موقع خداوند متعال اراده فرماید که چیزی بدون هیچ واسطه     

 شود:می« بود»نماید و آن چیز از امر خدا به بودن می« امر»شود، 

 (32 -)یس « ئاا أَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفیَُكونُ إِذا أَراَد َشیْ  أَْمُرهُ إِنَّما »

 كار او وقتى چیزى را اراده كند فقط همین است كه بدو بگويد: باش پس وجود يابد. ترجمه:

ماواتِ َو اْْلَْرضِ َو إِذا َقضى»  (112 -)البقره « اا َفإِنَّما يَُقوُل لَُه ُكْن َفیَُكونُ أَْمر بَديُع السَّ
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و آن  بباشگويد كه آسمانها و زمین را بدون الگو آفريده و چون قضاى امر براند تنها مى او كسى است ترجمه:

 شود.امر بدون درنگ هست مى

و سپس  )ع(پیدایش تدریجی است. به عنوان مثال: جسد حضرت آدم« خلق»اما چنانچه بیان گردید  –ب      

و بدون واسطه خلق شد، « امر»روح آنها که از غذا، خون و نطفه( متفاوت از ی ها )به واسطه ی انسانهمه

آید، گیاه از بذر و شود. روشنایی، حرارت و برودت از خورشید یا عمق زمین به وجود میاز خاک و آب خلق می

خداوند متعال ی موضوع بحث،ی مبارکهگردد و ... . چنانچه در آیهآن نیز با تغذیه از آب و خاک خلق می

 فریدیم.آعلقه، از علقه مضغه، از مضغه عظام ...  فرماید: از نطفهمی

شود که انسان گمان نماید که به جز خداوند متعال، دیگران نیز در ها، گاه سبب میهمین تدریج و واسطه     

من این  –گوید: من این صورت ذهنی را خودم خلق کردم آفرینش نقش مستقیم و مستقل دارند. مثالا می

ی خالقیت خوبی دارد و شعرهای فالنی قوه –فالنی این مجسمه را خلق کرد  –نقاشی را خلق کردم 

 فالن مخترغ فالن چیز را خلق کرد و ... .  –سراید قشنگی می

های خلقت هستند. منتهی ممکن است برخی گمان نمایند که خالق، همان واسطه یا اینها همه واسطه     

گردد که خداوند متعال در این آیه و آیات دیگر متذکر می واسطه خودش نیز به صورت مستقل خالق است!

توان به سبب اگرچه ایجاب خلقت تدریجی این است که هر چیزی از چیز دیگری پدید آید ]و در این صورت می

ی اوج، کمال، احسن و ی خالقیت یک نقطهقبلی هر پیدایشی در اصطالح خالق گفت[، اما این سلسله

 است.« هللا»مطلقی دارد که همان 

بینید. ذهن شما خالق تصور و های متفاوت میگردد که شما به چشم خالقخداوند متعال متذکر می     

شود و یا مجسمه و نقاشی و شعر و ساختمان ... و چیزهای دیگری را با دست خود درست تصویری می

شوید، به ام. به علم من عالم میکنید، اما دقت داشته باشید که اینها همه کماالتی است که من دادهمی

و اذن من  شوید ... و به ارادهشوید، به زیبایی من زیبا و زیباشناس و زیبادوست میاراده من صاحب اراده می

گردد، اما ی شما( خلق میگردید و چیزهایی به دست شما )یعنی به واسطهی خلقت مینیز واسطه

یعنی بهترین خلق « احسن الخالقین»قت تدریجی هستید و ای در این خلفراموش نکنید که شما حلقه

 ها خودم هستم.کننده

ی غیر و احسن کنند، اما به واسطهی خلقت هستند، خلق میچون واسطه ،پس چیزهای دیگر هم     

، رابعاا نیستند. چرا که اوالا حتی در وجود خود نیاز به غیر )هللا( دارند، ثانیاا علم و قدرتشان هم از دیگری است

ی آنها خلق شود، محدود است و محدود یعنی ناقص و آنچه ناقص چون محدود هستند، هر چه به واسطه

گویند، چون هیچ خلقی به کماالت او می« احسن مخلوقات»نیست. به انسان « احسن»شود دیگر می

ی به دست او ی خلقتی که چیزاست، چون هیچ واسطه« احسن الخالقین»آفریده نشده است و خداوند 

 شود، کامل نیست و خداوند متعال کمال مطلق و هستی محض و احسن الخالقین است.خلق می

ماند. چون و ... می« َو اللَُّه َخْیُر اْلماكِرين» -« َو ُهَو َخْیُر اْلحاكِمین» -« َو اللَُّه َخْیُر الرَّازِقین»این بحث مانند:      

نماید که آنها استقاللی دارند، بیند و گمان میمی...« زق، حکومت، مکر و ر»های متعددی در انسان واسطه

و تجلی و براساس  یعنی کاملترین و برترین خود اوست و همه به اراده« بهترین»شود که خداوند متذکر می

از  شوند. و علم و قدرتی که خداوند در وساطت خلقت، رزق، حکومت و ... به دیگران وحکمت او واسطه می

 دهد، برای این است که او را بهتر و بیشتر بشناسند.جمله انسان می
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اگر امامان از اسرار عالم باخبر بوده و علم غیبت داشتند، چرا امام حسن مجتبی یا  )اصفهان(: 21شبهه 

   (1831آبان  12)...؟!  خورند و یارسند؟ مثالا چرا آن انگور را میبا زهر به شهادت میالسالم علیهم امام رضا یا سایر ائمه

  

«x-shobhe:»  یکی از بزرگترین مشکالت ذهنی ما این است که همه چیز را با ذهن، باورها ... و در نهایت

آمدهای ما منطبق نیست و از سوی کنیم و چون نتایج حاصله از سویی با خوشآمدهای خود قیاس میخوش

های بروز این خطا در افتیم! از جمله نمونهماید، به شبهه میندیگر نفی آنها باورهایمان را دچار تشکیک می

 یجنگ احد، نتیجهی است. چنانچه ایشان نیز به نتیجه  (صل هللا علهیم اجمعین)عملکرد امامان و حتی پیامبرذهن،

 نکشتن ابوسفیان و جنایات نسل او چون معاویه، یزید و سایر امویان علم داشتند.

گردد با کلیک روی به این موارد توضیحات مفصلی در این سایت درج گردید که توصیه می]در گذشته راجع      

 گردد:حتماا مورد مطالعه قرار گیرد[ اما در این بخش نیز به موارد ذیل اشاره می (2)و  (1)اعداد 

فقط علم به « علم غیب»نماید که شاید اولین خطای ذهنی این باشد که فرد گمان می –الف      

بداند که اگر امروز به مسجد برود، شهید  (السالمعلیه)و عامل است. مثل این که امیرالمؤمنین« شهادت»

رسد و ... این سؤال در ذهن بداند که اگر به کربال برود، به شهادت می (السالمعلیه)شود و یا امام حسینمی

 شود که پس چرا رفت؟!ایجاد می

ی فیزیکی یک عمل اختصاص ندارد، ب و اسرار عالم فقط به خاتمه و نتیجهدر حالی که علم معصوم به غی     

داند شرایط رسد، میداند اگر به مسجد رود به شهادت میبلکه علم جامع است. یعنی او ضمن این که می

شود و اگر برود و به شهادت برسد چه داند که اگر نرود چه میو می« باید برود»ای است که به گونه

 د؟ شومی

را فقط در « منفعت و فایده»خطای بعدی ذهن ما در این است که چون علم جامع نداریم، به طور معمول      

اما نه تنها برای «. من زنده بمانم»کنیم. یعنی می گوییم اصل بر این است که خود و برای خود جستجو می

ا در کسب رضای الهی جستجو ، بلکه برای سایر اهل فضل نیز چنین نیست. بلکه منعفت ر)ع(معصوم

داند که اگر به روی مین برود و ساله می 18کنند. لذا همان طور که وقتی یک بسیجی ساده، یک نوجوان می

داند که این شهادت سبب چه رسد، اما در ضمن میییا به خود نارنجک بسته و زیر تانک برود به شهادت م

رود که این ایثار را به جان بپذیرد، از شود، از او انتظار میمیفواید دیگری برای دین، کشور، جامعه و مردم 

داند که تا این شهادت اتفاق نیافتد مردم بیدار امامی که برای هدایت خلق تا آخرالزمان آمده است و می

رود تا به این علم خود عمل نموده و سبب هدایت شود، انتظار میشوند و حق از باطل تمیز داده نمینمی

 های گردد.انانس

پیمودند، اگر امروز علم عادی به رغم علم غیب خود این راه شهادت را نمی )ع(بدیهی است اگر ائمه     

اگر آنها علم داشته و »کردیم: رسید، سؤال میها میها و شهادتتحلیلی ما به آثار و برکات این مظلومیت

ماند و ...، پس شوند و اسالم حفظ مین بیدار میها این چنیدانستند که اگر به شهادت برسند، انسانمی

؟! پس، علم غیب امام، علم جامع به همه چیز است و نه فقط ابزار یا اسباب و «چرا این شهادت را برنگزیدند

 زمان شهادت خود.

گردد، علم شناخت تکلیف و عمل که از منبع علم غیب نیز اخذ می )ع(از جمله علوم عادی معصومین –ب      

اگر روی مین بروید کشته شده و به »دانید: به تکلیف است. فرض کنیم یک علم این است که شما می

گردد نیز این است که یک علم دیگر که اگر به یقین بدانید علم غیب شما محسوب می -« رسیدشهادت می

اما علم  -« گرددکاتی میاگر این شهادت را به جان بخرید، چه حوادثی اتفاق افتاده و موجب چه بر»دانید می

 آیا باید بروید یا خیر؟ « تکلیف شما چیست؟»هایتان، اینک سوم شما این است که با توجه به دانسته

بدیهی است اگر مسلمان مؤمن با علم عادی که با تقوا مکمل شده است، صاحب بصیرت گردیده و      

ه از علم جامع لدنی برخوردار است، بیش از ک )ع(نماید، معصومتکلیف خود را شناخته و به آن عمل می

 گردد.همگان به این تکلیف آگاه و ملزم می
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آگاه نمودن و هدایت نظری و  )ع(ی مهم و قابل توجه و تأمل دیگر آن که کار پیامبران و اماماناما نکته –ج      

ز احتیاجات مردم عادی در هر عملی مردم است. لذا باید که از جنس مردم باشند، به زبان آنها سخن گویند، ا

زمینه و موضوعی )از خوردن و خوابیدن و تولید گرفته تا تصمیم به جهاد و شهادت و ...( برخوردار باشند و از 

همان راه عادی مردم به رفع این حوایج اقدام کنند، تا برای مردم الگو گردند. وگرنه اگر قرار باشد به هر فعلی 

توانند م غیب و یا استفاده از والیت تکوینی[ دست یازند، به هیچ وجه نمیاز طریق غیر عادی ]مثل عل

ای مردم خواهند گفت: اگر ما هم علم و هدایتگر بوده و برای دیگران امام و الگو باشند. چرا که در هر مسئله

. لذا آنها در های ما را داشتید مثل ما بودیدقدرت شما را داشتیم مثل شما بودیم و یا اگر شما هم محدودیت

توجه به همان ]علم جامع به موضوع و آثار آن[ هیچ  اکنند که البته بروش عادی عمل میهر امری به 

 منافاتی با علم غیب و یا والیت تکوینی آنها ندارد.

دشمنان را به درک واصل نماید؟ در عمل مگر ی توانست با یک نگاه همه نمی )ع(مگر امام حسین     

خواهید هم اکنون شما را بدین مضمون نفرمود که آیا می (السالمعلیها)ی زهراءالعالمین، فاطمهالنساء سیدة

های مسجد را از جا کنده و مسجد را ای ستونتا ببینید که دعای چه کسی مقبول است و زلزله مکننفرین 

را نفرستاد تا مانع از نفرین ایشان که امام بود، سلمان  (السالمعلیه)و مگر علی کند یا نه؟!بر سر شما خراب می

فرستاد، اکنون کسی اهل مبارزه با فسق و ظلم و گردد؟! اما اگر امام با یک نگاه دشمنان را به هالکت می

کرد. و همه می گفتند: باید شخص امام بیاید شد و کسی قیام نمیطاغوت نبود، کسی شهادت طلب نمی

 پذیرفت.یتی صورت نمیو با یک نگاه کار را تمام کند. پس هدا
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ایمان بیاوریم و ایمان به غیب از صفات « غیب»اند که به گویند: چرا از ما خواستهمی )تهران(:21شبهه 
   (1831آبان  22)شود وجود چیزی را که در غیب است باور کرد و به آن ایمان هم آورد؟! مؤمن است؟ چگونه می

  

نگری، شعور، تعقل، تفکر و دوری از ، در واقع دعوت به واقع«ایمان به غیب»دعوت  «:شبهه –ایکس »
« غیب»است. چرا که « ایمان به غیبت»فرماید که از صفات مؤمن سطحی نگری است و به همین دلیل می
به  چنان عمومیت دارد و مشهود است که گویا ما اساساا « غیب»فقط اختصاص به باورهای دینی ندارد، بلکه 

 دهد.بینیم. هر چه هست ظهوری از غیب است و باز هم غیب دیگری را نشان میجز غیب چیزی نمی

بینیم و مابقی در غیب است. هر به عنوان مثال: ما از زمین به این گستردگی به جز سطح آن را نمی     
گر است. از ماه و خورشید ی سطوح دیشود که خود پردهداریم، غیبی آشکار میای از سطح را که برمیپرده

طور است از دیگر موجودات مادی. و حتی بینیم. و همینو ستارگان و آسمان نیز به جز سطح چیزی نمی
بینیم، خود غیب در غیب است. مثالا یک برگ درخت، نمایی خودمان. مضافاا بر این که همین سطحی که می

و مادی، نمودهای دیگری هم دارد  یمین نمای ظاهرشود، اما هظاهری دارد که به چشم محدود ما دیده می
بیند. مثل بینند، و انسان نیز با چشم مسلح )میکروسکوب( میکه شاید بسیاری از حیوانات دیگر می

 ها، ذرات رنگ و ... .های تنفسی و یا مویرگسوراخ

اند و اذعان دارند که در واقع دهامروزه نظریه پردازان غربی و ماتریالیسم نیز به همین نتایج بدیهی پی بر     
گویند: دهند، می« غیب»خواهند شهادت به وجود گیری چون نمی، اما در نتیجه«هیچ چیزی خودش نیست»

ت؟ اما اسالم چیس« یوانموده»دارند که ، بیان نمی«همه چیز وانموده است»کنند ضمن آن که اقرار می
 «.و تجلی هستی مطلق است و خداوند کریم استان تجلی استهمهمه چیز وانموده یابله،»فرماید که می

آموزاند که شما هر چیزی را به در غیب بودن همه چیز و حتی اجزای مادی و مشهود این عالم، به ما می     
ای شناسید و در عین حال نمی بینید، مگر سطحی از آن را و یا این که پردهی نمودها و آثارش میواسطه
خواهید با رسد، دیگر نمید و سطح دیگری را ببینید، پس چرا نوبت به مباحث غیر مادی که میکنار بزنی

ای را کنار بزنید و غیب را ببینید و به وجود وسایلی که در اختیار دارید، مثل فطرت، قلب، عقل، تفکر و ... پرده
 آن شهادت دهید؟!

دهید: یکی عاقل و بینید که شهادت میت چه میمگر شما از دو انسان به جز ظاهری که مثل هم اس     
دیگری کم عقل یا مجنون است، یا یکی عالم و دیگری جاهل است و یا یکی خوش اخالق و دیگری بد اخالق 
است، یا یکی صبور و دیگری عجول است و ...؟! عقل، علم، اخالق، صبوری و ... که مادی و دیدنی نیست. 

ها و آثار آنها پی به غیب آنها بردید؟! پس، حال که وجود غیب ت نمودها و نشانهآیا غیر از این است که با روی
ها و هر چه در آن است کنید؟! و چرا با دیدن زمین و آسمانکنید، چرا انکار میرا در هر ظهوری مشاهده می

و « آیدمینظم بدون ناظم پدید ن»فهمید که برید؟ چرا با دیدن نظم در یک اتاق میپی به خالقش نمی
ی ذرات گویید البد یک نفر این اتاق را چنین منظم کرده است، اما با دیدن نظم هدفدار موجود در همهمی

حرکت و »، «ی و معلولیعل  »نمایید. شما که با دیدن اجزای مادی عالم به نظام عالم، وجود ناظم را انکار می
برید، چرا وجود علت غایی، محرک اولیه، می  و ... که همگی در غیب آنهاست پی« حدوث و قدم»، «محرک

 کنید؟!هستی قدیم و ... را انکار می

ان در قرآن کریم چقدر با دلیل گرفتن اجزای مادی و مشهود عالم ]از یک پشه گرفته تا ببینید خداوند من       
 انسان که خلق برتر است[، توجه انسان را به وجود غیب جلب کرده است:

بِِل َكْیَف ُخلَِقتْ أَ َفال »  (12 -)الغاشیه « يَْنظُُروَن إِلَى اإْلِ

 كنند كه چسان خلق شده؟شتر زير پاى خود نظر نمىی راستى اين منكرين خدا و قیامت چرا درباره  ترجمه:

دهد و شما با دیدن همین فرماید: هر ظاهری، باطنی دارد و هر مشهودی غیبی را نشان میخداوند می     
برید، پس چرا معاد را میپی ی جدید و پایان هر دوره و آغاز دوره« اجل»و تحول اجزای عالم به غیب تغییر 

دهد که طور است آیات حکیمانه و بین قرآن کریم که اگرچه ظاهر است، اما نشان میشوید؟ همینمنکر می
ت و همین ظاهر نیز بیانگر و در همین ظاهر علومی از غیب را نهان کرده است و همه چیز را بیان نموده اس

 تواند حرف یک انسان باشد، بلکه باید از غیب نازل شده باشد: دلیل است که اینها نمی

ماواتِ َو اْْلَْرضِ َو ما َخلََق اللَُّه ِمْن َشيْ  أَ َو لَْم يَْنظُُروا في» أَْن يَُكوَن َقِد اْقَتَرَب أََجلُُهْم  ٍء َو أَْن َعسىَملَُكوتِ السَّ
ِ َحديثٍ بَْعَدُه ُيْؤِمُنونَ    (135 -)اْلعراف « َفبِأَي 

انديشند كه شايد اجلشان نگرند و نمىچرا در ملكوت آسمانها و زمین و هر چه را خدا آفريده نمى ترجمه:
 كنند.نزديك شده باشد راستى پس از قرآن كدام سخن را باور مى

های دیگر است و از ی غیبنهدر غیب است و هم نشاپس هر چیزی در عین آن که ظاهر است، هم خود      
 آورد.برده و ایمان میپی «تیغ»... است و به عقل، شعور، بصیرت، درایت، فکر و مؤمن این است که باصفات
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شناسد. چگونه اند: هر کس خود را بشناسد، خدا را میفرموده )ص(پیامبر اکرم )شبستان(: 22شبهه 

   (1831آبان  22)توان خود را شناخت و به خداشناسی رسید؟ می

  

هر کس خود را شناخت، خدای خود را شناخته  -« من عرف نفسه، فقد عرف ربه» «:شبهه –ایکس »

 است.

نیست که با رؤیت یا لمس یا شنیدن صدا و  بدیهی است که خداوند متعال از جنس مخلوق و محدود     

شود. چنانچه در قرآن ها و آثارش شناخته میسایر ابزار شناخت مادی درک و شناخته شود، بلکه با نشانه

های خداوند منان است اشاره و ارجاع شده است. البته هللا که همان نشانه« اسم»کریم نیز همیشه به 

ی اسم است[ برای ذهن و فهم بشر غریب نیست، چرا که ما نه جمهشناخت از روی نشانه ]که همان تر

شناسیم. و حتی هر آن از ظواهر مادیات که حس هایش میفقط خداوند متعال، بلکه هر چیزی را با نشانه

 کنیم نیز برای ما نشانه برای شناخت چیز دیگری است.می

فهمیم که منبع حرارتی هست، با دیدن روشنایی میفهمیم که ی گرما میبه عنوان مثال: با دیدن نشانه     

فهمیم که جاذبه هست یا نیست، و با دیدن نظم منبع نور هست، با افتادن اجسام و یا معلق ماندن آنها می

ها پی بریم و این چنین با نشانهپی به ناظم و با دیدن حرکت پی به محرک و با دیدن معلوم پی به علت می

 بریم.برتر یا صاحب نشانه میهای به وجود نشانه

باشد. خدا محدود و در فضا یا مکانی یا زمانی شناخت خداوند متعال نیز از این قاعده مستثنی نمی     

نیست که در خارج به دنبال او بگردیم. او هستی محض است، پس همه جا هست و در هر کجا و هر چیزی 

 ای غیر قابل انکار بر ما نموده است.ی جلوهخودش را به ما ارائه داده است و با هر پدیده ا

وجود دارد؟ به طور قطع کسی « خود»ی نزدیکتر  و قابل شناختتر از ا ها، چه نشانهحال در میان نشانه     

تواند بشناسد و کسی که خود را نشناخته باشد، که نتواند خود را بشناسد، دیگری یا دیگران را نیز نمی

 شناسد.یابد و میسد و هر کس خود را بشناسد، حتماا خدا را هم میشنادیگری را نیز نمی

یابد که خودش علت پیدایشش نبوده است و اگرچه دیگرانی در نگرد و میبه عنوان مثال: به خود می     

اند، اما دیگران نیز مانند خود او محتاج هستند تا کسی به آنان تکامل روابط و علل فیزیکی واسطه بوده

یابد که از سویی فقیر وجود دارد. انسان در خود می« هستی بخشی»یابد که البد ببخشد. پس می هستی

کند، برای رسیدن به کمال است. انسان و هر چه تالش می« عاشق کمال»)ناقص( است و از سوی دیگر 

ه سالمتی و ... کوشد تا نقص خود را به علم، ضعفش را با قوت، فقرش را به غنا و ثروت، بیماریش را بمی

 کوشد تا نقصش را به کمال برساند. چرا؟ چون عاشق کمال است.مبدل کند. در واقع می

حد انسان به کماالتی چون علم، قدرت، وصف و بییابد عاشق کمال است. عشق بیانسان در خود می     

م، قادر، جمیل، غنی، زیبایی، غنا، حیات، رأفت، رحمت، کرم ... به خاطر عشق بی حد و وصف او به علی

« من»وجود دارد که عشقش در « هستی و کمال مطلقی»باشد. پس البد حی، رئوف، رحیم، کریم و ... می

عشق واقعی و عاشق واقعی، دلیل بر وجود معشوق : »)ره(تجلی یافته است. به قول حضرت امام خمینی

 «.واقعی است

بخش و ید و هر چه بیشتر خود را بشناسد، هستیچه بیشتر در خود غور و غوص نما پس انسان هر     

گردد و هر چه بیشتر شناسد و هر چه بیشتر او را بشناسد، بیشتر عاشقش میخداوند متعال را بیشتر می

 شود.عاشق شود، بیشتر متعلق و بنده می

 ی بسیار کوتاه و اجمالی بود. البته آنچه بیان شد، فقط یک اشاره     
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در وساطت  )ع(آیا امکان برقراری ارتباط مستقیم با خدا وجود ندارد؟ نقش انبیاء و ائمه )تهران(: 23بهه ش

توان مستقیم به خدا ای نیاز نیست و میارتباط بندگان با خدا چیست؟ چرا برخی معتقدند که به هیچ واسطه

   (1831آذر  15)رسید؟ 

  

ها، به خاطر خلط مبحث، تحریف معنا و ها و شبههتمامی این قبیل سؤال «:شبهه –ایکس »

نمایند و مطمئن باشید ای است که دشمنان خدا، اسالم و مسلمین برای ایجاد انحراف میسوءاستفاده

کنند، اصالا های مختلف به اذهان عمومی القاء میسازند و به گونهاغلب کسانی که چنین سخنانی را می

 عتقادی به خدا ندارند، چه رسد به اسالم. اینک برای روشنتر شدن موضوع، به نکات ذیل توجه فرمایید:هیچ ا

رکعت نماز  12ی ارتباط بنده با خداوند متعال، ارتباط مستقیم است. مسلمان، روزی همه –الف      

ای که بنده با پس هر رابطه«. ماهدنا الصراط المستقی»گوید: خواند و به عنوان انجام یک واجب، ده بار میمی

 خدای متعال برقرار نماید، ارتباط مستقیم است.

ی ارتباط؟ آیا تحقق چنین امری، «حذف واسطه»منتهی چه کسی گفته که ارتباط مستقیم، یعنی  –ب      

ای خواهد مستقیماا به سوی نقطهحتی در جهان مادی و روابط فیزیکی ممکن است؟ مثالا کسی که می

ی راه و ... استفاده ی نقلیه، نقشههایی چون راه، جاده، قوانین حاکم، وسیلهکت کند، دیگر از واسطهحر

هایی چون خواهد مستقیماا با کسی حرف بزند، دیگر در صورت دور بودن از واسطهکند؟ یا کسی که مینمی

ای چون: زبان، حلق، تارهای صوتی، هکند و اگر نزدیک است، از واسطهتلفن، نامه، ایمیل و ... استفاده نمی

ای حتی یک جرعه آب بنوشد و یا یک تواند بدون هیچ واسطهکند؟! چه کسی میمنطق و ... استفاده نمی

 ها برای برقرار ارتباط نیست.، قطع واسطه«ارتباط مستقیم»قدم بردارد؟! پس معنای 

، وحی، قرآن و )ص(واسطه قرار دادن پیامبر اکرم گونه است. چگونه یک فرد بدوندر عبادات نیز همین –ج      

ی راه، شناسد که بتواند عبادتش نماید؟! و چگونه بدون راهنمایی و تعلیم و تبیین نقشه...، خدای خود را می

کند؟ اصالا چگونه با یابد؟! چگونه بدون واسطه قرار دادن نماز، روزه و ... عبادت میصراط مستقیم را درمی

 زند؟!ای، مثل زبان، ادبیات و ... حرف میهیچ واسطهخدا بدون 

پس عبادت مستقیم به معنای حذف واسطه، یک دروغ محض و یک حیله برای دور کردن انسان از خدا و      

اسالم است و کسانی که چنین ادعایی دارند، اصالا خدا و اسالم را قبول ندارند. و در میان مسلمین نیز هیچ 

ی وهابیت که از سوی انگلیس برای نابودی اسالم تأسیس گردید، چنین ادعایی ندارد. قهمذهبی، به جز فر

اند و اکنون نیز واسطه گرفته ها هستند. مگر قرآن را بیاگرچه آنها نیز در مقام عمل، متوسل به واسطه

کنند و مگر آنها کنند؟ مگر در بیان احکام من درآوردی، به علمای خود رجوع نمیواسطه وحی را اخذ میبی

 کنند؟!ی اثبات حقانیت خود نمیآیات و احادیث درست و غلط و با تفسیر به رأی را واسطه

عبادت و بندگی خدا، اصالا غیرمستقیم ندارد و بندگی اگر بندگی باشد، حتماا مستقیم است و اگر  –د      

ی گردد. اما چنانچه بیان گردید، معنای واژهمیمستقیم نشد، حتماا دچار اعوجاج و انحراف و در نهایت شرک 

 ، حذف واسطه نیست.«مستقیم»

یا حبیب »گوییم: کنیم و میهای مؤمنین است، سؤال میاینک از خداوند متعال که محبوب و معشوق دل     

ادت کنم؟ او نیز ، لطفاا بفرمایید که چگونه تو را خالصانه و مستقیم عب«قلوب الصادقین و یا غایة آمال العارفین

فرماید: من هادی هستم و پاسخ تو را قبل از سؤالت، با واسطه قرار دادن وحی و انبیای خود بیان می

 ام:ام و فرمودهداشته

 (52 –)النساء ...«  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطیُعوا اللََّه َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكم»

 اید، اطاعت کنید هللا، رسول و والت امر خود را ... .ای کسانی که ایمان آورده ترجمه:

پرسیم: بار الها! ما تو را دوست داریم و امید لقای تو را داریم، چگونه مستقیم به سویت بیاییم؟ به می     

 فرماید:و وحی می )ص(همان پیامبری واسطه 
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 (81 -)آل عمران « ُيْحبِْبُكُم اللَُّه َو يَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرحیمٌ  َفاتَّبُِعوني ُقْل إِْن ُكْنُتْم تُِحبُّوَن اللَّهَ »

]ای پیامبر[ بگو، اگر خدا را دوست داريد، از من پیروى كنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را  ترجمه:

 مهربان است.ی بیامرزد كه خدا آمرزنده 

ها واسطه نیست؟ و آیا استفاده از واسطه برای انجام یک فعل و رسیدن به یک مقصود، به معنای  آیا این     

 خروج از صراط مسقتیم آن است؟ پس چرا خود فرمان به آن داد؟ و چرا فرمود:

 (85 -)المائده « َسبیلِِه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  في يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو اْبَتُغوا إِلَْیِه اْلَوسیلََة َو جاِهُدوا»

ايد، از خدا بترسید و به سوى او وسیله بجويید و در راه او جهاد كنید باشد اى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

 كه شما رستگار شويد.

بد به هالکت مثل این است که کسی در وسط بیابانی بگوید: تشنه هستم و این تشنگی اگر ادامه یا     

ی چاه و دلق و طناب و زور بازو، آبی در بیاور و بنوش تا هالک نشوی. و رسم! بعد به او بگویند: به وسیلهمی

 ها سیراب شد؟! شود بدون ایناو بگوید: آیا نمی

مگر هدایت و دعوت به شناخت و پرستش خداوند متعال، از سوی خودش بدون واسطه انجام  –ه      

خواهند بدون واسطه عبادت کنند؟! اگر قرار بود ای مدعی شوند که میپذیرفته است که اکنون عده

حت و فرستاد. و رسوالن نیز برای قصه گفتن و یا نصیای در میان نباشد که اصالا نبی و رسول نمیواسطه

اند، که اطاعت آنها همان صراط مستقیم است. لذا اند، بلکه به تحقیق برای اطاعت کردن آمدهموعظه نیامده

آنها را کنار گذاشت، به خودش ظلم کرده است. یعنی از « ارتباط و عبادت مستقیم»ی اگر کسی به بهانه

سول برگردد و اگر رسول نیز پذیرفت، مسیر عدل و صراط مستقیم خارج شده است و باید سریعاا به دامان ر

 پذیرد. چنانچه فرمود:خدا هم می

ُروا اللََّه َو اْسَتْغَفَر لَُهُم َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِیطاَع بِإِْذِن اللَِّه َو لَْو أَنَُّهْم إِْذ ظَلَُموا أَْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغفَ »

 (22-)النساء « تَوَّاباا َرحیماا  الرَُّسوُل لََوَجُدوا اللَّهَ 

 كه به اذن خدا، فرمان وى ببرند )اطاعتش کنند( و اگر آن و ما هیچ پیامبرى را نفرستاديم جز براى آنترجمه: 

كنند پیش تو آيند و از خدا آمرزش بخواهند و پیامبر ]نیز[ برايشان آمرزش ها هنگامى كه بر خودشان ستم مى

 توبه پذير مهربان يابند.گمان خدا را بخواهد، بى

دقت شود که عبادت خداوند متعال، انجام فرامین اوست. و اگر هر کسی به میل خود کاری کند،  –و      

، همان (السالمعلیهم)ی معصومینخودش را عبادت کرده است و نه خداوند متعال را. پس نقش انبیای الهی و ائمه

کند، بلکه به امر ها را عبادت نمی د و تقرب است. لذا کسی آنی تعلیم و تزکیه و هدایت و رشنقش واسطه

 نماید.پرودگار، با اطاعت از آنان، پروردگار را آن گونه که خودش فرموده عبادت می
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دانست که کشته حکومت بود یا رضای خدا؟ و اگر می (السالمعلیه)هدف امام حسین )یاسوج(: 24بهه ش

   (1831آذر  28)شود، آیا این اقدام خودکشی نبود؟ می

  

را که برای القای تفکر غلط « یا حکومت و یا خدا»دادن  ابتدا باید تفکر مقابل هم قرار «:شبهه -ایکس »

 کنند را در ذهن اصالح نماییم.رایج می« جدایی دین از سیاست»

[ هر کارش برای رضای خداست. خواه نماز شب باشد، یا تجارت (ع)مؤمن ]چه رسد به امام معصوم -الف      

مدینه  هکه ب )ص(بود نیز، برای رضای خدا بود. مگر پیامبر اکرمو یا حکومت. پس اگر قصد ایشان حکومت می

طوری اتفاقی دید و همین جرت نمودند، برای رضای خدا نبود، یا قصد تأسیس حکومت اسالمی نداشته

، خود مکرر هدف از این حرکت و قیام (السالمعلیه)شرایط مساعد است، حکومتی تأسیس کرد؟ و حال آن که امام

کنند. چنانچه در همان ابتدای حرکت از و در هیچ کجا نفرمودند که برای حکومت خروج می ننمودندرا مطرح 

ه برادرشان محمد حنفیه نوشته و آن را به مهر خود ممهور کرده ی کوتاهی که خطاب بنامهمدینه، در وصیت

 بودند، مرقوم داشتند:

عامل اصلی خروج کنندگان برای  سهگذرانی، و برای ظلم )من نه از روی خودخواهی، و برای خوش»...      

جدم است. از شهر خود بیرون آمدم، بلکه هدف من از این خروج، برای طلب اصالح امت  حکومت دنیوی(،

نمایم عمل می )ع(ی جدم و پدرم علی بن ابیطالباست و به سیره« امر به معروف و نهی از منکر»هدف من 

   (133، ص 1خوارزمی، ج لتقم)...« 

بدیهی است که منظور ایشان از امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به نماز یا پرهیز از شراب نبوده      

« معروف»نوشیدند. بلکه اصل و اساس خواندند و هم شراب نمیزمان هم نماز میاست، چرا که مردم در آن 

پذیرش والیت هللا است و اساس منکر نیز نشاندن امثال یزید، به نام اسالم، بر مسند فرمانروایی مسلمانان 

  است. و ایشان برای جلوگیری از این غفلت و انحراف حرکت کردند.

با خبر شدم »نویسند: همان کوفیانی که از ایشان دعوت به عمل آورده بودند، میدر فراز دیگر، خطاب به      

 خواهید.، و نه فرمودند: که خلیفه می...«خواهید که شما امام می

کنند و به منکر بینم مردم به حق و معروف عمل نمیمی»فرمایند: ای دیگر نیز بدین مضمون میدر خطبه     

یعنی یک عده باید جانفشانی «. بینممی جحاند، و من مرگ را از چنین زندگانی اربه جای پرهیز روی کرده

باید خونشان بریزد، تا مسلمانان  (السالمعلیه)کنند، تا امت از خواب غفلت بیدار شوند. یک عده مانند امام حسین

 المؤمنین نگویند.به خواب رفته، فرق یزید با حسین را تشخیص دهند و به او امیر

شود، پس چرا رفت و یا آیا کار ایشان دانست که شهید میاما در خصوص این که اگر امام می –ب      

شود که: و در این مختصر نیز اشاره می (1)خودکشی نبود؟ پیشتر بحث مفصلی شد که حتماا مطالعه نمایید 

ی و بدون تعقل، اراده و انتخاب قرار نیست انسان ندانسته و جاهالنه در راه خدا قدم بردارد و به صورت اتفاق

ای نیز به شهادت رسد. هنر در این است که انسان علم داشته باشد، در راه خدا قرار گیرد و به صورت حادثه

 بداند و به علم خود عمل نماید و اگر احساس تکلیف نمود، در راه رضای الهی، از همه چیز بگذرد.

ی خود، چه باید کرد و نتایج دنیوی و اخروی عمل خود آگاه بدیهی است امامی که به رضای الهی، وظیفه     

ی این شهادت دارد. لذا در هر مقطعی، خبر از شهادت خود دادند و نتیجهاست، در این راه قدم برمی

بود، در طول تاریخ و به ویژه نگری و دنیا طلبی آنها مظلومانه، که البته علتش خواب غفلت مسلمانان و ساده

 ماند.بظ وحفماسالم و آن اینست که  امروز مشخص است
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« امر به معروف و نهی از منکر»فقط  )ع(دور از ذهن است که هدف از قیام ابا عبدهللا )فردیس(: 25بهه ش

شود؟! ...، که در ایران هم انجام می ،ای به این عظیمی و این همه مصیبت فقط برای همینباشد! حادثه

   (1831آذر  22)پس این همه مصیبت برای چه بوده است؟  

  

گاه اجازه ندادند که ما به تعریف، اهمیت، جایگاه و تأثیر مشکل اصلی اینجاست که هیچ «:شبهه  -ایکس »

ایم که معنایش این همیشه گمان کردهایم. و پی ببریم و خود نیز اهمال کرده« رکامر به معروف و نهی از من»

است که مثالا به یکی بگوییم روسریت را جلوتر بکش و به دیگری بگوییم لطفاا شراب نخور، یا نماز بخوان و ...! 

 گردد:در صورتی که اصالا چنین نیست. ذیالا به چند محور جهت توجه اشاره می

برای همین هدف از مدینه خارج شدند، « (السالمعلیه)ابا عبدهللا الحسین»شکی نیست که حضرت  –الف      

بار الها تو »حاضر شده و به خداوند عرض کردند:  )ص(چرا که خودشان چنین فرمودند. در کنار قبر جدشان

من از روی »و نیز فرمودند: « معروف و بدتر از منکر نیستاز دانی که نزد من هیچ چیز محبوبتر می

شوم، بلکه برای نجات انی و یا فساد و ظلم )اهداف حکومت دنیوی( خارج نمیگذر خودخواهی یا برای خوش

و فرمودند: «. امو امر به معروف و نهی از منکر را هدف قرار داده« ارید أن»شوم و امت جدم خارج می

کنند و در چنین شرایطی من مرگ را ترجیح بینم مردم معروف را کنار گذاشته و به منکر عمل میمی»

امر به »ی ی این موارد نه تنها گواه است که این خروج برای احیای دین و امت به وسیلههمه« ... دهممی

 بوده است، بلکه تذکری است تا بیشتر به عمق و ضرورت آن توجه کنیم.« معروف و نهی از منکر

ملت ی هر فقط یک حکم اسالمی نیست، بلکه مشخصه« امر به معروف و نهی از منکر» -ب      

اقوام رایج است و هر ملتی که به ی کشورها و در میان همه ی ای است. لذا شاهدیم که در همه پیشرفته

این امر توجه بیشتری نموده است، رشد بیشتری یافته است. منتهی نکته اینجاست که امر به معروف و 

یرد. به عنوان مثال ممکن پذهای آنان صورت مینهی از منکر در میان هر قومی، نسبت به اهداف و ارزش

است در کشورهای اروپایی )مثل آلمان یا سوئیس( فقط در ارتباط با قوانین اجتماعی مثل رانندگی یا نظافت 

 شهری صورت پذیرد.

تر است، هر چند که به مسائل زیر مجموعه و یا  ایر و ریشهاما نگاه اسالم به این امر بسیار عمیق –ج      

 داند.نیست و آنها را نیز در جای خود الزم و موجب پیشرفت میجزیی نیز بی توجه 

« معروف و منکر»توجه به دو نکته بسیار مهم است. اول این که « امر به معروف و نهی از منکر»در      

است و نه نصیحت یا موعظه. البته این امر و نهی ممکن است به « امر و نهی»کدامند و دوم این که واژه 

شناخته نگردد، امر و نهی از « معروف و منکر»ی قهریه. در هر حال تا باشد یا عملی و یا با قوه صورت لسانی

 آنان ممکن نیست. 

دهد که منظور امام از امر به معروف و نهی از نگاه به شرایط دشمنان اسالم در آن زمان، نشان می –د      

خواندند، مگر حج سلمان نبودند، مگر نماز نمیمنکر، همین اجرای ظواهر احکام نبوده است. مگر آنها م

 کردند؟! خیر.خواری و قمار می گرفتند ... و یا مگر بدحجاب بودند و یا علنی شرابرفتند و یا روزه نمینمی

ی منکر که است را کنار زده بودند و اصل و ریشه« والیت الهی»ی معروف که همان بلکه اصل و ریشه     

ت را به جای آن نشانده بودند. لذا در همان مدینه که ایشان را به دارالخالفه خواستند و اس« والیت شیطان»

ماییم »ای بس مهم برای همیشه و همگان اشاره نموده و فرمودند: موضوع بیعت را مطرح کردند، به نکته

ند. خدا خاندان نبوت و معدن رسالت، خاندان ما محل آمد و شد فرشتگان و محل نزول رحمت خدا هست

اسالم را از خاندان ما شروع و افتتاح کرد و تا آخر نیز همگان با خاندان ما به پیش خواهد برد. اما یزید، این 

گناه آلوده خوار که دستش به خون افراد بیمردی که تو از من توقع بیعت با او را داری، مردی است شراب

شود. کند و آشکارا مرتکب فسق و فجور میششده، شخصی است که حریم دستورهای الهی را درهم می

 ...« کند گاه بیعت نمیو چون منی با چون اویی هیچ

گردند. حساب آنها گردان میآورند و یا به طور کلی از اسالم رویگاه یک ملتی به اسالم روی نمی –ه      

کنند و امیرالمؤمنین خطاب میمتفاوت است. اما گاه امتی به نام اسالم، یزیدی را بر تخت نشانده و او را 
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یعنی خروج یافته از دین معرفی می کنند. در « خوارجی»را به مذبح کشانده و او را  )ع(امام معصوم و حسین

روند. لذا امام برای ی دین تحریف شده است و ملت به نام اسالم به راه کفر میچنین شرایطی، اصل و همه

نهی از »و نیز برای  )ص(واقعی، اسالم والیی و اسالم محمدیکه همان معرفی اسالم « امر به معروف»

نماید ای و یزیدی یا به مصداق امروز اسالم آمریکایی است قیام میکه همان جایگزینی اسالم معاویه« منکر

در راه این  (السالمعلیهم)ی اطهاری ائمهو حاضر است جان و خون خود را در این راه بدهد. و دقت شود که همه

کردند، به ی اسالمی حکومت میمر به معروف و نهی از منکر از سوی دشمنانی که به نام اسالم بر جامعها

 شهادت رسیدند.

بصیرتی در کشور خودمان که مطرح نمودید نیز با بی« اجرای امر به معروف و نهی از منکر»ی مسئله –و      

 جهت گردید.ی بیهکامل انجام گرفت و موجب ضد تبلیغ و ایجاد بغض و کین

 ن جانسبت به تهاجم فرهنگی و ضرورت برخورد با آن هشدار دادند. هما« ولی امر مسلمین»یک وقت      

منظور من از تهاجم فرهنگی حاال آن دختر خانمی نیست که در خیابان حجابش »بدین مضمون فرمودند که 

البته »ای بدحجابی مبدل نگردد، افزودند: و برای این که چنین سخنی به مجوز بر« درست رعایت نشده است

ها را به راه انداختند تا بوسبصیرت سریع مینیاما یک عده بی«. آن هم بد است، اما منظور من این نیست

 های که شایعها را جمع کنند؟! بعد از هشت سال ایشان به شبیخون فرهنگی هشدار دادند. در دورهبدحجاب

ایشان در یک سخنرانی که خاتمی هم « بق و خاتمی هم گرباچف ایران استایران شوروی سا»کردند: می

نه اینجا شوروی است و نه خاتمی گورباچف. و آن موقع که گفتم »حضور داشت، بدین مضمون فرمودند: 

 «.تهاجم فرهنگی، منظورم این بود

بینیم که حتی نیز میدهند و ما هشدار تشکیل ناتوی فرهنگی را می« ولی امر مسلمین»امروز هم      

که کارش نظامی است، بخش فرهنگی تأسیس کرده است و از ترفندهای این بخش نیز تحریف و « ناتو»

باشد. و در چنین شرایطی، وقتی فتنه که همان اسالم والیی است می )ص(وارونه کردن اسالم ناب محمدی

کند، تا آنجا که ی خود میخواص را طعمهگیرد که حتی بسیاری از چنان رنگ اسالمی و انقالبی به خود می

نیز با تأسی به امام و جدش « ولی امر مسلمین»ریزند، از آنان دفاع نموده و برایشان اشک هم می

 «.من یک جان بیشتر ندارم»... فرماید: می
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را که خداوند خواند. چوالیت است و این با نص قرآن نمی« صراط مستقیم»گویند که ای میعده :26بهه ش

نماید که صراط مستقیم، شریک نگرفتن به خدا، احسان به والدین، ی المائده، تصریح میخود در سوره

   (1831آذر  23)باشد. نکشتن اوالد و ... می

   

 ی آن چنین است:ی مبارکه و ترجمهآیه «:شبهه –ایکس »

ُن حْ ُكم م ِْن إِْماَلقٍ  نَّ َو بِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسناا  َو اَل تَْقُتلُوْا أَْواَلدَ  اا ُكوْا بِِه َشیْ َعلَْیُكْم  أاَلَّ تُْشرِ ُكْم ُقْل تََعالَْوْا أَْتُل َما َحرََّم َربُّ »

 َذالِكمُ  تِى َحرََّم اللَُّه إاِلَّ بِاْلَحق  َو اَل تَْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َو َما بَطََن َو اَل تَْقُتلُوْا النَّْفَس الَّ  نَْرُزُقُكْم َو إِيَّاُهمْ 

ُه َو أَْوُفوْا اْلَكْیَل َو اْلمِ  تَْعِقلُوَن * َو اَل تَْقَرُبوْا َماَل اْلیَتِیِم إاِلَّ بِالَّتِى ِهَى أَْحَسُن َحتىَ  َوصَّئُكم بِِه لََعلَّكمُ  یَزاَن يَْبلَُغ أَُشدَّ

 َو بَِعْهِد اللَِّه أَْوُفوْا َذالُِكْم َوصَّئُكم بِِه لََعلَّكمُ  ا إاِلَّ ُوْسَعَها َو إَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدلُوْا َو لَْو َكاَن َذا ُقْربىَ ُف نَْفسا ل ِ بِاْلِقْسِط  اَل نُكَ 

ا رَ أَنَّ هَذا صِ تََذكَُّروَن * َو  ُبَل َفَتَفرََّق بِكُ اِطى ُمْسَتِقیما ْم َعن َسبِیلِِه َذالُِكْم َوصَّئُكم بِِه لََعلَُّكْم َفاتَّبُِعوُه َو اَل تَتَّبُِعوْا السُّ

 (158تا  151 –)المائده « تَتَُّقونَ 

بگو: بیايید برايتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام كرد، كه ]شما را فرمود[ چیزى به او انباز  ترجمه:

ان را مكشید، ما شما را و ايشان را روزى [ تهیدستى، فرزندانتمگیريد و به پدر و مادر نیكى ]كنید[ و از ]ترس

و كسى را كه خدا حرام  - ها آنچه از آن پیداست و آنچه پنهان است دهیم، و نزديك مشويد به زشتيمى

اين است آنچه ]خدا[ شما را بدان توصیه كرد، باشد كه شما بینديشید * و به مال  - حقه كرد، مكشید مگر ب

يتیم نزديك مشويد مگر به وجهى كه آن نیكوتر باشد تا به بلوغ خود برسد، و پیمانه و ترازو را به عدل تمام 

داد گويید. ه يید بتوانايى او. و آنگاه كه سخن گوی كنیم مگر به اندازه بدهید. ]ما[ هیچكس را مكلف نمى

[ خويشاوند باشد و به پیمان خدا وفا كنید، اين است آنچه ]خدا[ شما را بدان وصیت كرد، ی اگرچه ]درباره

هاى ]ديگر[  باشد كه پند گیريد * و ]گفت: بدانید[ كه اين، راه راست من است. پس، از آن پیروى كنید و از راه

كند. اين است آنچه شما را بدان سفارش كرد باشد كه شما ه مىپیروى مكنید كه شما را از راه او پراكند

 پرهیزگار شويد. 

فوق   حق تعالی نیست. در همین آیه« والیت»اساساا دین و صراط مستقیم چیزی به جز پذیرش  -الف      

لیات را دوری از شرک فرموده است و سپس نیز به برخی از ک« صراط مستقیم»نیز اولین شرط قرار گرفتن در 

توانید بگویید: یعنی چیست؟ نمی« سالمتی»احکام الهی اشاره شده است. به عنوان مثال: اگر بپرسند 

ورزش کنید، هوای آلوده تنفس نکنید، نمک و چربی و قند کم مصرف کنید و ...، چون اینها هیچ کدام سالمتی 

ی دینداری یا قرار گرفتن ی نیز الزمهی برخورداری از سالمتی است. واجبات و محرمات الهنیست، بلکه الزمه

 در صراط است. منتهی اصل همان پذیرش والیت است. چنانچه فرمود:

ى ُيْخرُِجونَُهْم ِمَن النُّورِ إِلَ  اللَُّه َولِيُّ الَّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ َو الَّذيَن َكَفُروا أَْولِیاُؤُهُم الطَّاُغوتُ »

 (252 -)البقره « الظُّلُماتِ ُأولئَِك أَْصحاُب النَّارِ ُهْم فیها خالُِدونَ 

ها دوستدار[ كسانى است كه ايمان آوردند، آنان را از تاريكى –]سرپرست، يارى ده « ولی»خدا  ترجمه:

ها را از  آن ايشان طاغوت است كه« ولی»اند برد، و آنان كه كافر شدهآورد و به سوى روشنايى مىبیرون مى

 ها در آن ماندگارند. ها اهل آتشند ]و[ آن كشاند، آنروشنايى به تاريكى مى

آیات دیگری نیز وجود دارد. به عنوان خطاب به آنان که معترض بودند چرا « صراط مستقیم»در مورد  –ب      

داند ن خداست که میفرماید: صراط مستقیم این است که شما بدانید ایرا رسول انتخاب کرد، می اوخدا 

 فرماید:رسالتش را به چه کسی دهد؟ و سپس می

كَُّرونَ َتِقیماا  َقْد َفصَّْلَنا ااْلَ اطُ َرب َِك ُمسْ رَ َو َهَذا صِ »  (122 -)اْلنعام « يَاتِ لَِقْوٍم يَذَّ

گیرند شرح ها را براى كسانى كه اندرز مىاين است راه راست پروردگار تو، و به راستى ما اين آيه ترجمه:

 .ايمداده

هدایت نماید و سپس اذعان « صراط مستقیم»کنیم که خداوند ما را به حمد دعا میی و یا در سوره      

است و بدیهی است « ا نعمت دادیکسانی که به آنه –انعمت علیهم »داریم که صراط مستقیم، صراط می
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که منظور از نعمت، مال دنیا نیست که کفار بیشتر دارند، بلکه می فرماید: نعمت داده شدگان انبیاء، صدیق و 

 شهداء هستند. یعنی صراط مستقیم، صراط آنهاست.

َهداِء َو الصَّالِحیَن َو َو َمْن ُيِطعِ اللََّه َو الرَُّسوَل َفُأولئَِك َمَع الَّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَ » د ِيقیَن َو الشُّ ْیِهْم ِمَن النَّبِی ِیَن َو الص ِ

 (21 -)النساء « َحُسَن ُأولئَِك َرفیقاا 

 خدا، كه بود خواهد كسانى همنشین ،(رستاخیز روز در) كند، اطاعت را پیامبر و خدا كه كسى و ترجمه:

 !هستند خوبى هاى رفیق ها آن و صالحان و شهدا و صد يقان و پیامبران از كرده تمام آنان بر را خود نعمت

و قومشان همان هدایت به صراط مستقیم  )ع(فرماید که نجات هارون و موسیالصافات میی یا در سوره       

 است.

خواهد والیت الهی را بپذیرد، در صراط مستقیم قرار گیرد و از آن خارج نشود، چه حال کسی که می –ج      

ورزم، به والدین نیکی ی فوق را تالوت کرد و گفت: بسیار خوب، به خدا شرک نمیباید بکند؟ فرض بگیریم آیه

ان ساده این است که بگوید فقط ورزی؟ بیکنیم که چگونه به خدا شرک نمیکنم ...! حال از او سؤال میمی

گوییم: با این شناخت آیا اطاعتش هم الزم است یا خیر؟ آیا شناسم. میمی...« خالق، رازق، رب و »او را 

االمر باشی یا خیر؟ آیا اگر در امری بین برای این اطاعت مجبور هستی به امر خودش، مطیع رسول و اولی

االمر مراجعه کنی؟ آیا به رسول و اولیالف پیش آمد چه میبینش و دانش شما با مسلمان دیگری اخت

دهی؟ بدیهی است که پاسخ درست، کنی و به خدا نسبت میکنی، یا از خودت تفسیر و تعبیر میمی

گوییم: پس چگونه با بسنده کردن به کتاب، کنار گذاشتن والیت آنان و عدم ضرورت اطاعت است. حال می

االمر باشی و در صراط هم باقی بمانی؟! این انی، مطیع خدا و بالتبع رسول و اولیتوپذیری ایشان میوالیت

 که خود خروج از صراط است.

َو  ٍء َفُردُّوُه إِلَى اللَّهِ َشيْ  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطیُعوا اللََّه َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكْم َفإِْن تَناَزْعُتْم في»

 (51 -)النساء « الرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْلیَْوِم اْْلِخرِ ذلَِك َخْیٌر َو أَْحَسُن تَْأويالا 

 اوصیاى] اْلمر اولو و خدا پیامبر كنید اطاعت و! را خدا كنید اطاعت! ايدآورده ايمان كه كسانى اى ترجمه:

 خدا به اگر( بطلبید داورى آنها از و) بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، نزاع چیزى در گاه هر و! را[ پیامبر

 . است نیكوتر پايانش و عاقبت و بهتر، شما براى( كار) اين! داريد ايمان رستاخیز روز و

گیریم که اولین شرط قرار گرفتن در صراط مستقیم، دوری از شرک است که از پس نتیجه می –د      

باشد. لذا صراط مستقیم همان االمر میمصادیق آن اطاعت از خود یا دیگرانی به غیر از رسول و اولی

ن کند که از گردد. و اگر کسی گمامتجلی می« االمررسول و اولی»هللا است که در پذیرش والیت « والیت»

ها را نیز  کند ...، ولی والیت آنکند، فرزندش را زنده به گور نمیشرک دوری جسته، به والدین احسان می

پذیرد، خودش را فریب داده است و اطاعت از نفس را به جای اطاعت از خدا برگزیده است که این همان نمی

 شرک و خروج از صراط مستقیم الهی است.
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از  151از سوره آل عمران و  55 –ی الزخرف از سوره 21گویند: با توجه به آیات می سر(:)بابل 27بهه ش
   (1831آذر  21)است؟ پاسخ چیست؟  (السالمعلیه)سوره النساء، منجی آخرالزمان حضرت مسیح

   

قبل از پاسخ، دقت شود که اخیراا بسیار باب شده که بدون آوردن نام مسلک و اسم  «:شبهه –ایکس »
این مسلک و رسم، رجوع به ی ، رسم آن را در میان مردم و به ویژه جوانان رایج کنند که از جمله «وهابیت»

پاسخ سؤال ای هم جز انحراف ندارد. لذا در ظاهر قرآن و تفسیر و تأویل دلبخواهی است که البته نتیجه
. اما (1) دیگری در این خصوص مطالبی ایفاد شد که حتماا باید برای همین سؤال نیز مورد مطالعه قرار گیرد

، اولین سؤال این «(السالمعلیه)منجی آخر الزمان بودن حضرت مسیح»مذکور و استناد آنها به ی راجع به سه آیه 
اند، چرا که حتی ظاهر آیات نیز چنین بیان و یا حتی نمودهعجیب و غریب را اخذ ی است که از کجا این نتیجه 

 ای ندارند:اشاره

خواند و ، پس از آن که معتقدین به الوهیت آن حضرت را مشرک می21ی آیه –الزخرف ی در سوره  -الف      
خواستیم اصالا می اسرائیل قرار دادیم نبود و اگربرای بنی« مثل»ای که او را نماید که او به جز بندهتصریح می

 فرماید:دادیم، میبه جای شما مالئکه را روی زمین قرار می

اَعِة َفال تَْمَتُرنَّ بِها َو اتَّبُِعوِن هذا ِصراطٌ ُمْسَتقیمٌ »  (21 -)الزخرف « َو إِنَُّه لَِعْلٌم لِلسَّ

، و مرا پیروى كنید، كه اين [ شك مكنیداى از قیامت است، در ]آن[ او نشانهگمان ]تولد و بعثتی ترجمه: و ب
 راه راست است.

فهماند که ایشان منجی حاال کجای این آیه به صورت مستقیم و یا حتی تلویحی یا تفسیری می     
 آخرالزمان است؟ آیا این سوءاستفاده که هیچ، تحریف علنی نیست؟

و پاسخ  )ع(ن حضرت عیسینیز پس از اشاره به نصرت خواست 55ی  آیه –آل عمران ی در سوره  –ب      
 فرماید:مثبت حواریون می

ُرَك ِمَن الَّذيَن َكَفُروا َو جاِعُل الَّذيَن اتَّبَُعوَك َفْوَق الَّذيَن  إِْذ قاَل اللَُّه يا عیسى» إِن ِي ُمَتَوف ِیَك َو رافُِعَك إِلَيَّ َو ُمطَه ِ
 (55 -)آل عمران « َمْرِجُعُكْم َفأَْحُكُم بَْیَنُكْم فیما ُكْنُتْم فیِه تَْخَتلُِفونَ يَْوِم اْلِقیاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ  َكَفُروا إِلى

و به ياد آر آن زمان را كه خداى تعالى گفت: اى عیسى من تو را خواهم گرفت و به سوى خود باال  ترجمه:
كافر شدند برترى تا خواهم برد و از شر كسانى كه كافر شدند پاك خواهم كرد و پیروانت را بر كسانى كه 

 كنید حكم خواهم كرد.و من بین شما در آنچه اختالف مىم آنگاه برگشتتان به سوى من است،دهقیامت مى

همان طور که مشهود است آیه داللت بر این دارد که خداوند ایشان را باال برد و در واقع تکذیب کسانی      
ای بخواهند که به ظاهر آیه نیز قناعت کنند، باید نتیجه ر عدهاند. و اگاست که معتقدند او را به صلیب کشیده

گردد تا قیامت برپا شود. یعنی حتی اعتقاد تشیع به رجعت ایشان را نیز باید نفی بگیرند که او دیگر برنمی
 کنند، پس از کجای این آیه نتیجه گرفتند که منجی آخر الزمان اوست؟

فرماید: هیچ اهل کتابی )چه یهودی و چه مسیحی(، اهل کتاب نیز می 55آیه  –ی النساء در سوره –ج      
شود. با دروغ و حیله ایمان بیاورد. یعنی با شعار نمی )ع(نیست، مگر این که قبل از مرگش به حضرت عیسی

یاورد شود، بلکه باید واقعاا به عبد و پیامبر بودن ایشان ایمان بو پسر خدا و خود خدا خواندن او کار درست نمی
 تا بشود به او گفت: اهل کتاب. حال این چه ربطی به منجی آخرالزمان دارد؟

 ( 151 -)النساء « َو إِْن ِمْن أَْهِل اْلكِتابِ إاِلَّ لَُیْؤِمَننَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َو يَْوَم اْلِقیاَمِة يَُكوُن َعلَْیِهْم َشهیداا »

آورد و قبل از مرگش به طور حتم به عیسى ايمان مى كه هیچ فردى از اهل كتاب نیست مگر آن ترجمه:
 عیسى در قیامت علیه آنان گواه خواهد بود.

ی ساده را تحریف کرده و کنند، بلکه حتی ترجمهبینیم که نه تنها تفسیر و تأویل به رأی میپس می –د      
صدی به جز دور کردن اذهان دارند که شبهه و انحرافی وارد کنند و اینان هیچ قبه غلط مطلبی بیان می
 عمومی از تشیع ندارد.

فرماید که به اگر قبول دارید، قرآن می –به آنها بگویید: اگر قرآن را قبول ندارید، به قرآن استناد نکنید      
و اگر قبول ندارید و به خاطر اعتقاد ما به قرآن استناد  –العلم مراجعه کنید االمر و راسخون فیرسول و اولی

آنها ی آن را قبول داریم که از جمله ی آیات قرکنید تا به اصطالح دلیل نقضی بیاورید، بدانید که ما همهیم
است. و برای پیامبر آخرالزمان هیچ منعی « پیامبر و اهل بیت صلوات هللا علیهم اجمعین»رجوع به معلم کتاب 

های آن این که مکرر و مستمر نشانیاست، نه  )ع(نداشت که خود بگوید: منجی آخرالزمان حضرت مسیح
 حضرت را از اسم، لقب، کنیه، نسل گرفته تا شکل و قیافه و رسم، مشخصاا بیان نماید.
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   (1831دى  2)شود؟حل نمیمنعمل برایآدمی در« یاراخت»عدم تناقض آن با خدا وعلم مسئله)تهران(:28بهه ش

  

گیرد که معموالا ذهن خداوند متعال و علمش را این مشکل در ذهن از آنجا نشأت می «:شبهه -ایکس »
 پردازد. کند و سپس به تجزیه و تحلیل چگونگی تعلق آن میمرکب و محدود فرض می

کند، خدا را چیزی و علمش را چیز دیگری ایراد نخست در این است که ذهن چون ابتدا قیاس به خود می     
یابد پرسد: آیا علم خدا به این یا آن هم تعلق دارد یا خیر؟ و برای خود پاسخی میو سپس میکند فرض می

گردد. در حالی که علم حق تعالی مانند سمع و به تناسب آن پاسخ با سؤاالت و شبهات فراوانی مواجه می
.. است. حق تعالی بصیر، حی، قادر و . عین ذات اوست. این ذات است که علیم، حکیم، سمیع، و بصرش،

کمال مطلق است و کمال مطلق یعنی هستی مطلق و هستی مطلق یعنی از هر گونه نقص و نیستی منزه 
است به او راه ندارد. پس ذات علیم است و علم ذاتی است. لذا « نبود علم»است. پس جهل نیز که همان 

ست و محدود هم نیست و است، یعنی تجلی همان علم او« تجلی ذات»یابد وقتی هر چه هستی می
 گردد.مسجل می« علم فعلی»تعلق علم ذات به افعال نیز در قالب 

کند ایراد دوم در این است که ذهن آدمی ابتدا و ناخودآگاه علم خدا را محدود به بروز و ظهور یک فعل می     
وقتی علم خدا  –یا ...  دانست که فالنی امشب نماز خواهن خواند یا شراب خواهد خوردمثالا آیا خدا می –

 گوید:آيد و میآن وقت این سؤاالت یا شبهات عدیده در ذهن پدید می محدود به ظهور حادثه )فعل( شد،

 نخورم علم خدا جهل بودگر می –دانست می خوردن من حق ز ازل می

ی فرد در گیرد، بلکه ارادهدر حالی که علم خدا محدود نیست و فقط به ظهور فعل و حادثه تعلق نمی     
و اختیاری که به او  داند که فرد، از این ارادهعمل به آن فعل نیز در قلمروی علم خداست. یعنی خداوند می

 اد یا خیر؟ داده شده است، چگونه استفاده خواهد کرد و فالن عمل را انجام خواهد د

ماند که پدری آن قدر به اگرچه هیچ مثالی در این مبحث پاسخگو نیست، اما برای تقریب ذهن، بدین می     
ای در ... و سایر شرایط فرزند و محیط او آگاه باشد که بداند اگر سرمایههاها، انگیزهروحیات، توانمندی صفات،

...، و اتفاقاا و یا همه را دود خواهد کرد و یا به راه خواهد انداختاختیار او قرار دهد، او با آن فالن کسب را 
اختیار پسر را سلب کرده  او عین همان علم پدر را انجام دهد. حال آیا علم پدر، وقتی این سرمایه را به او داد،

 د احاطه داشته است؟انگیزه و اراده و هم به فعل فرزنیا علم پدر هم بهساخته است؟را مجبور به آن فعل و او

دانم ی علمی داشته باشد که به او بگوید: من مییا مثالا پزشک حاذقی آنقدر به بیمار و بیماریش احاطه     
دانم که با ی چربی است و میدانم که آن فقط غدهی کوچک تو را نگران کرده است. و میکه وجود این غده

دانم که تو حتماا این دارو یا پرهیز را و با شناختی که از تو دارم، می روداین پرهیز یا دارو آب شده و از بین می
شوی. و بیمار هم رعایت کند و خوب شود. حال آیا علم پزشک غده را مجبور به آب رعایت کرده و خوب می

 شدن یا بیمار را مجبور به رعایت کرده است؟

و معلول معین و مشخص در همه جا ساری و ی علت بنا شده است و قاعده« علم»عالم همه براساس      
جاری است که اگر نبود حتی یک موضوع علمی نیز قابل کشف نبود. اگر یک برج چند ده طبقه را با اشراف 
علمی به قواعد فیزیکی و معماری، با قرار دادن چند بمب کوچک در نقاط متفاوت، به آن جهتی که 

ی علمی عالم )مهندس( به آن ی کلی علت و معلول و احاطهعدهریزند، به خاطر همین قاخواهند فرو میمی
 ریزد.قوانین است و در عین حال برج به خاطر علم مهندس فرو نمی

تعالی است. لذا هیچ چیزی دقت شود که عالم هستی، تجلی علم، حکمت، قدرت و سایر اسماء حق     
تی دارد که در انتها علت پیدایش هر چیزی خداوند ای علآيد. بلکه هر پدیدهتصادفی به وجود نیامده و نمی

 ی علمی دارد.ها احاطهمعلولی العلل است، به همه متعال است. لذا حق تعالی که علت

 هللا جوادی آملی در این موضوع بیان بسیار مشخص و ژرفی دارند:حضرت آیت     

و تحقق معلوم های او در خارج و وقوع همه ها جواب این است که تعلق علم ازلی خدا به افعال انسان»     
چیز برابر علم سابق پروردگار، حق است، لیکن با این توضیح که خداوند در ازل علم دارد فالن شخص در آینده 

ی کارها، با با اراده ی خود فالن کار را انجام خواهد داد یا با اختیار خود آن را ترک خواهد کرد. خدا به همه
لعل گردد در »داند فالن خاک روی علل و عوامل طبیعی، ل آنها آگاه است و از ازل میحفظ مبادی و عل

دهد و فالن یا فالن حیوان روی میل طبیعی و غریزی، فالن کار را انجام می«. بدخشان یا عقیق اندر یمن
باهی را پیش شود و دیگری با انتخاب خود راه تکند و سعید میی خود راه خیر را طی میانسان با اراده

 گردد.گیرد و شقی میمی

پس تنها فعل انسان معلوم خدا نیست، بلکه فعل او همراه با مبادی تحقق آن معلوم خداست و علم      
ی افعال خود، علم ازلی دارد و اختیار او محفوظ ازلی خدا موجب جبر نمی شود، چنانچه خداوند درباره

 (822، ص 1د در قرآن، ج)تفسیر موضوعی قرآن کریم : توحی« است.
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چرا اغلب اهل ایمان، نماز، هئیت و ... به لحاظ مالی ضعیف و اکثر کفار ثروتمند و در  )تهران(: 29بهه ش

   (1831دى  5)رفاه هستند؟ 

  

اصالا گمان نکنیم که البد حکمت و قضای الهی بر این قرار گرفته است که مؤمنین در  «:شبهه -ایکس »

فقر، بیچارگی، فشار و مشقت زندگی باشند و کفار در رفاه و آسایش. بلکه کامالا برعکس است. اما موضوع 

 گردد.ی آن اشاره میجهات بسیار متعدد و متفاوتی دارد که ذیالا و به صورت اختصار فقط به چند نمونه

یا و آخرت را اراده نموده است و ی مؤمنین، سالمتی، رفاه و سعادت دنخداوند متعال برای همه –الف      

ی امکانات و شرایط برای تحقق این هدف و رسیدن انسان به این نعمات را فراهم نموده است و به همه

فرماید: مؤمنین نیز آموخته است که از خداوند متعال و کریم خیر دنیا و آخرت را با هم بخواهید. چنانچه می

خواهند، آنان از آخرت نصیبی ندارند. اما بعضی دیگر هم دنیا را می بعضی )اهل دنیا( از خدا فقط دنیا را

 خواهند و هم آخرت را.می

ْنیا َحَسَنةا َو فِي اْْلِخَرِة َحَسَنةا َو قِنا َعذاَب النَّارِ »  (211 -)البقره « َو ِمْنُهْم َمْن يَُقوُل َربَّنا آتِنا فِي الدُّ

گويند پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب و بعضى از آنان مى ترجمه:

 آتش حفظ كن.

ی امکانات را برای سعادت و رفاه دنیوی مؤمنین فراهم طور که بیان شد، خداوند متعال همههمان –ب      

دت پروردگار و حاصل دعا برخوردار باشند و هم از نموده است. مؤمنین باید هم از هدایت الهی و برکات عبا

 نعمات دنیوی و حاصل تالش خود. اما به قول معروف: گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟

هم اکنون به جغرافیای جهان اسالم نظری بیفکنید. کدام منطقه، مثل این منطقه حاصلخیز و دارای معادن      

باشد؟ اما نه تنها استفاده نکردند، بلکه ی و هوایی، جوی و ... مییزمینی و دریازیر زمینی و نعمات و برکات 

 به باد دادند!

به لفظ یا انجام چند عمل مثل نماز، روزه و عزاداری در هیئات نیست. بلکه به « ایمان»باید دقت نمود که      

نی انجام بهترین عمل و به موقع. حال عمل صالح یع...«. والذین امنوا و عملوا الصالحات »باور و عمل است. 

حج به جای  –روزه گرفتند، اما تالش نکردند  –اگر شخص یا ملتی به سراغ نماز رفتند، اما سراغ علم نرفتند 

رمی جمرات کردند، اما جهل و تنبلی را از خود دور نکردند، برای  –های ضد زلزله نساختند آوردند، اما خانه

شود که عزاداری کردند، اما دوست و دشمن زمان خودشان را نشناختند و ... معلوم می (السالمعلیه)امام حسین

شود و هم آخرتشان. گرایانه است. پس هم دنیایشان خراب میایمانشان نیز بسیار سطحی، ساده و عوام

فهمند، باور میحال هر چقدر که دوست دارند، نماز بخوانند یا ختم سوره انعام یا کل قرآن را بنمایند. وقتی ن

 کنند، دیگر ایمان یعنی چه؟ لذا فرمود: کنند و عمل نمینمی

ْنساِن إاِلَّ ما َسعى»  ( 81 -)النجم  «َو أَْن لَْیَس لِْْلِ

ی اى ندارد؟ )یا برای انسان چیزی نیست، مگر در نتیجهكه انسان به جز كار و تالشش سرمايه و اين ترجمه:

 سعی و تالشش(.

ی آنان، اگرچه به خدا و قیامت ایمان نیاوردند، اما دنیا را قبول ل برخی از کفار، البته نه همهدر مقاب     

های آن داشتند، شناختند، کار کردند، ساختند، به قدرت رسیدند، به استعمار هم کشیدند و ...، لذا از بهره

 باشد.گیرشان میدنیا و آخرت گریبان ایمانی نیز در زندگیخدایی و بیهای بیگردند. و البته زیانمنتفع می

ی ی دیگر آن که بشر چه خدا را بشناسد و قبول کند و چه نشناسد و قبول ننماید، بندهنکته –ج      

اند و خدا نیز به آنها خداست و هر چه بخواهد، در واقع از خدا خواسته است. کفار از خدا دنیا را خواسته

کفار همین دنیاست. دارد. پس بهشت اند، از آن محرومشان میدهد و چون آخرت را نخواستهارزانی می

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر  –الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر »فرماید: می )ص(چنانچه پیامبر اکرم

مندی از نعمات دنیوی به هر شکلی و برای هر کسی سعادت است، وانگهی گمان نشود که بهره«. است
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فرماید: اگر ضرورت نظاممندی خداوند می گردد. چنانچهبلکه برای بسیاری موجب شقاوت و عذاب بیشتر می

کردم. بدیهی است که چنین رفاه و به اصطالح غنایی، از یک سو ی کفار را از طال میدنیا نبود، سقف خانه

شوند عطا فرموده است و از سوی دیگر، همین بهشت محدود و مادی آنها را که به زودی از آن خارج می

 گردد:های او مینعمات، موجب بروز بیشتر گردنکشی

« َو َمعارَِج َعلَْیها يَْظَهُرونَو لَْو ال أَْن يَُكوَن النَّاُس ُأمَّةا واِحَدةا لََجَعْلنا لَِمْن يَْكُفُر بِالرَّْحمِن لُِبُیوتِِهْم ُسُقفاا ِمْن فِضٍَّة »
 (88 –)الزخرف 

و اگر نه اين بود كه خواستیم مردم در تحت يك نظام قرار گیرند، براى هر كس كه به رحمان كفر بورزد  ترجمه:

 هايى كه با آن باال روند، و خودنمايى كنند.داديم، و پلههايى داراى سقفى از نقره قرار مىخانه

ود آنهاست. ثانیاا دنیا بهشت افتادگی به اصطالح مؤمنین، از ضعف بینش، ایمان و عمل خپس اوالا عقب     

 –ثالثاا فقرا در بین اهل کفر بسیار بیشتر از مسلمانان یا مؤمنین هستند  –دهد کافر است و خدا به او می

خواهد و روزی را هم از او رابعاا هر متاعی در این دنیا سعادت آور نیست. پس اگر مؤمنی که خدا را می

 دهند.نانچه مال او را گمراه نکند، به او هم زیاد میخواهد، ظرفیت خود را باال برد، چمی

نیازی می کند، اگرچه همیشه نیازمند است و این گونه است که تا احساس غنا و بی ذات بشر این     

 کند و خدا دوست ندارد که بندگان مؤمنش طغیان کنند:احساس کاذب است، طغیان می

َ كَ »  (2و2 - )العلق« ن رََّءاُه اْسَتْغنىَ إِنَّ ااْلنَساَن لَیَْطَغى * أَ  الَّ

 نیاز ببیند.کند * هر گاه كه خود را بىنه اينطور نیست، بلکه انسان یقیناا طغیان و سرکشی می ترجمه:
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چیست و فرق بین صور اول و دوم کدام است و چه اتفاقی « صور اسرافیل»دمیدن در  )تهران(: 31بهه ش

   (1831دى  23)افتد؟ آیا نام دیگری هم در قرآن دارد؟ می

  

« قارعة»و « صاخه»، «زجرة»، «صیحه»با عناوین دیگری چون: « صور»در قرآن کریم از  «:شبهه -ایکس »

 گردد:نیز یاد شده است به ذکر یک آیه بسنده می

ُة * يَْوَم يَِفرُّ الْ » ِه َو أَبِیِه * َو َصِحبَتِِه َو بَ مَ َفإَِذا َجاَءتِ الصَّاخَّ ْم يَْوَمئٍذ َشْأٌن ْنهُ رٍِى م ِ امْ  نِیِه * لِكلُ ْرُء ِمْن أَِخیِه * َو ُأم ِ

 (82تا  88 –)عبس « ُيْغنِیهِ 

چون بانگ گوش فرسا در آيد * روزى كه انسان از برادرش بگريزد * و از مادرش و پدرش * و همسرش  ترجمه:

 براى هر كس از آنان در چنین روز كارى باشد كه او را از همه باز دارد. و پسرانش *

كلمه" صاخه" به معناى صیحه »فرماید: مه طباطبایی در المیزان و ذیل این آیه میهللا عالمرحوم آیت     

 «شديدى است كه از شدتش گوشها كر شود، و منظور از آن نفخه صور است.

باش در آن ، به همان معنای شیپوری است که جهت خبر دادن یا آماده«صور»ی معنای کلمه –الف      

بنابراین، نفخ صور عبارت است از دعوت یا »بس. باش، شیپور جنگ یا شیپور آتشدمند. مثل شیپور آمادهمی

جودات فرمان بعث و گیرند و گاهی با آن به موکه گاهی جهت میراندن موجودات از آن بهره می« ندای ویژه»

 هللا جوادی آملی(، عالمه آیت218، معاد در قرآن، ص 2)تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلد « دهند.نشور می

عالم خلقت، همه براساس حکمت و علم الهی آفریده شده و استوار است و برای پیدایش هر چیز و      

ی خورشید نور و چنانچه خداوند رازق، به وسیلهانجام هر امری نیز علت و اسبابی در نظر گرفته شده است. 

ی جانوران و گیاهان، ارتزاق گیرد، به وسیلههای جوی ضرر آن را میی الیهدهد، به وسیلهحرارت و انرژی می

نماید. برای اعالم پایان دنیا و نیز انبیاء هدایت میی نماید ... و به وسیله حیوانی بشر و حیوان را تأمین می

نام دارد و توسط ملکی به نام « صور»ندگی اخروی نیز ندایی در نظر گرفته شده است که آغاز ز

شود. دمیده می« صور»شود که دوبار در این شود. و از آیات فهمیده میدر آن دمیده می (السالمعلیه)«اسرافیل»

 ی اخروی.صور اول برای اعالم پایان دنیا و صور دوم برای اعالم برپایی معاد و آغاز زندگ

شود. یعنی از قبل خبر آید که صور اول به صورت ناگهانی دمیده میاز مضمون آیات و احادیث برمی –ب      

دهند که در فالن تاریخ یا فالن روز، دنیا به اتمام رسیده و قیامت برپا خواهد شد. بلکه این اعالم ناگهانی نمی

ه به کارها و امور دنیوی خود که متسلزم بحث و جدل با فرماید، مردم مانند همیشاست. خداوند متعال می

 رسد:شود و پایان دنیا فرا میگاه در صور اول دمیده میایکدیگر است مشغول هستند که به ن

ُمونَ »  (21 -)یس « ما يَْنظُُروَن إاِلَّ َصْیَحةا واِحَدةا تَْأُخُذُهْم َو ُهْم يَِخص ِ

 اى كه ايشان را بگیرد در حالى كه سرگرم مخاصمه باشند. آنان منتظر جز يك صیحه نیستند صیحه ترجمه:

ها صاف میرند. کوهی جانداران میشود، همهبار در صور دمیده میبنابراین، هنگامی که نخستین     

 ماند.شوند و حیاتی در زمین باقی نمیمی

شود. این صدا اعالم برپایی ه برای دومین بار در صور دمیده میگذرد کمدتی از این وضعیت می –ج      

شوند، از گورها خارج و فوج فوج به سوی محشر و قیام در برابر قیامت است. با این صدا همه مجدد زنده می

گردند تا پس از محشر و محاکمه، هر کس زندگی اخروی خود را براساس نتایج و آثار خالق خود رهسپار می

 کند.خود در دنیا شروع می عملکرد

 گردد:ی آن بسنده میآیات بسیاری نیز دال بر صورت دوم است که در ذیل به سه نمونه     

 (13 -)النبأ « يَْوَم ُيْنَفُخ فِي الصُّورِ َفَتْأتُوَن أَْفواجاا »

 [ گروه گروه ]به پیشگاه خدا[ بیايند.دمیده شود، و ]مردمان« صور»روزى كه در  ترجمه:

 (58 -)یس « إِْن كانَْت إاِلَّ َصْیَحةا واِحَدةا َفإِذا ُهْم َجمیٌع لََدْينا ُمْحَضُرونَ »

 نبود و آن گاه همه پیش ما حاضر آيند.« يك بانگ»كه اين جز  ترجمه:

 (51 –)یس « َرب ِِهْم يَْنِسلُونَ  َو نُِفَخ فِي الصُّورِ َفإِذا ُهْم ِمَن اْْلَْجداثِ إِلى»

 [ به صدا در آيد، پس ناگهان آنها از گورها به سوى پروردگارشان بشتابند.]اسرافیل و صور ترجمه:

 به هر دو صور اول و دوم اشاره و تصریح شده است.« یس»ی ی مبارکهدر سوره مالحظه:     
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نفرمود که برای من گریه و شیون منما.  )ع(به حضرت زینب )ع(گویند: مگر امام حسینمی )اهواز(: 13بهه ش

در  «ره»سال در عزای ایشان بگرییم؟ )به انضمام پاسخی از امام خمینی 1811حال درست است که ما پس از 

   (1831دى  1)اینباره( 

  

ی ما تشیع، اصالا نگران گریه و خندهدشمنان بدیهی است که دشمنان اسالم و به ویژه  «:شبهه –ایکس »

ی معاصرمان در ایران، های خردسال تا سالخوردهکند که ما در عزای کشتهو برایشان هیچ فرقی نمینیستند 

سال پیش رفته است، بلکه آنها  1811لبنان و نوار غزه بگرییم یا بر ظلمی که به اماممان در  عراق، فلسطین،

ا بیدار کند و منافع آنها را به خطر نگران شادی و اندوهی از ما هستند که اذهان و قلوب خودمان و دیگران ر

و یاران با وفای او نیز به همین دلیل ناراحت و نگران  (السالمعلیه)بیاندازد و از گریه بر مصیبت سیدالشهداء

 هستند.

 اینک به نکات ذیل توجه فرمایید:     

اصالا به کسی نفرمود که در مصیبت من گریه نکن. چه رسد به حضرت  )ع(امام حسین –الف      

شما این اطفال و زنان ». بلکه حتی وقتی صدای گریه و شیون فرزندان را شنید، به آنها فرمود: (السالمعلیها)زینب

در یک  )ع(امام نمود.و خود نیز در شهادت عزیزانش گریه می« های زیادی در پیش دارندرا آرام کنید که گریه

یا اختاه، یا ام کلثوم، یا فاطمه، یا رباب! انظرن اذا قتلت فال تسققن علی جیباا و ال تخمثشن »... فراز فرمود: 

رسم، ای خواهرم! ای ام کلثوم! ای فاطمه! ای رباب! هنگامی که به قتل می»یعنی: «. وجهاا و ال تقلن هجراا 

 «.از شما شایسته نیست بر زبان نرانیدگریبان چاک نکنید، صورت نخراشید و سخنی که 

 «.فال تشکوا و ال تقولوا بألسنتکم ما ینقص من قدرکم»... فرماید: در فراز دیگری نیز به هنگام وداع می     

 یعنی: هنگام دیدن این مصیبت، شکایت نکنید و با زبانتان چیزی نگویید که از قدر منزلتتان بکاهد.

تاب نشوید، نمایند که بیاش، به آنها توصیه میضمن تسلی دادن به خانواده ()عپس می بینیم که امام     

شما نیست و یا از ی گریبان چاک نکنید، صورت نخراشید، از خدا شاکی نشوید و چیز نگویید که شایسته 

ابی سبب تنماید که نه اجر خود را ذایل کنند و نه در آن معرکه با بیکاهد. توصیه میمقام و منزلت شما می

 شادی دشمن گردند. و هیچ نفرمودند که گریه نکنید.

ها. منظور آن نیست که ایشان ی اشکاست، یعنی کشته« قتیل العبرات»، (السالمعلیه)امام حسین –ب      

ای گریه کنند. بلکه با شکسته شدن دل به یاد و خاطر ایشان، زنگ قلب پاک مظلومانه به قتل رسیدند تا عده

های کدر حب و اشتغال به دنیا کنار رود، انسان بیدار شود و برای مبارزه با ظلم، با تأسی به دهشود، پر

 امامش به راه بیافتد.

عشق و  –دارد می ی عاشورا را زنده نگه، یاد و خاطره«سازنی انساگریه»بدیهی است که این  –ج      

عواطف  –کند ذهن را بیدار و قلب را متوجه و پاک می –کند دهد و زیاد میرا هم بروز می )ع(محبت به حسین

دهد و خالصه آن که زمینه را برای اندازد و شناخت و بغض نسبت به دشمن را افزایش میرا نیز به حرکت می

کند. لذا ها فراری داده و بیزار مینماید و همین اثر است که دشمن را از گریهبیداری و مبارزه با ظلم آماده می

 فایده و عبث جلوه دهند و البته هرگز موفق نخواهند شد.زنند تا آن را بیهر دری می به

ها جدید مطرح شده، و بدانند که از همان اول برای آن که جوانان عزیز نیز گمان نکنند که این شبهه - د     

، فرازی از سخنان «چرا باید عزاداری کرد، چرا باید برای امام حسین گریه کرد»انقالب یک عده راه افتادند که 

 گردد:در همین موضوع ایفاد می )ره(حضرت امام خمینی

« نه»ی کم همه چیزش را فدای اسالم کرد، مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد و سین با عدهامام ح»     

، مجالسی است که دنبال برپاستمحفوظ بماند. و این مجالس که « نه»گفت. هر روز باید، در هر جا، این 

 را محفوظ بدارد.« نه»همین است که این 

اند به است! این را دیگران القاء کرده« ملت گریه»ی مسئله ها و جوانان ما خیال نکنند که مسئله،بچه     

ایست که گریه بر مظلوم است. ترسند. این گریه، گریهها میاونها از همین گریه«. ملت گریه»شما که بگویید 

اند. اینها شعایر آیند، مقابل ظالم هستند، قیام کردههایی که بیرون میفریاد مقابل ظالم است. دسته

 ی ما است که باید حفظ بشود. اینها یک شعار سیاسی است که باید حفظ بشود. مذهب

های انحرافی فرساها! بازیتان ندهند این اشخاصی که با اسمای مختلف و با مرامبازیتان ندهند این قلم     

ر مصائب بینند که این مجالس، مجالس روضه، ذکخواهند همه چیزمان را از دستمان بگیرند و اینها میمی

 (815، ص 11)صحیفه امام؛ ج « دهد.مظلوم و ذکر جنایات ظالم، در هر عصری مقابل ظالم قرار می
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ی شبکه سه سیما در روز جمعه سؤال شد در اذهان عمومی نیز بسیار مطرح در برنامه )تهران(: 32بهه ش

، در حالی که ایشان قیام کرد و شجاعانه مبارزه «گویندمظلوم می (السالمعلیه)چرا به امام حسین»کنند که می

   (1831دى  12)کرد و به شهادت رسید؟ 

  

و قریب در سال  ی شبهات گوناگون و عجیببه طور کلی حمالت سایبری و اشاعه «:شبهه –ایکس »

همیشه پیش و بیش از های پیش بود و همین امر باید سبب شود که ما گذشته به مراتب بیشتر از سال

 سؤال، شبهه و پاسخ مستقیم آن، به هدف از طرح آن توجه کنیم.

ها ، گرویدن قلب(السالمعلیه)بدیهی است که یکی از علل بسیار اصلی و مؤثر در تثبیت حقانیت امام حسین     

ن بسیار سعی به سوی ایشان و زنده ماندن تاریخ و خط کربال، همان مظلومیت امام بر حق است و دشمنا

د میل و قصد قلبی خود نتوانرا در این جبهه خلع سالح کنند. منتهی چون نمی (السالمعلیه)د که امام حسینندار

شوند که ایشان شجاع بود، مظلوم نبود ... و نباید به شوند و مدعی میرا آشکار کنند، با نقاب دفاع وارد می

 گفت.« مظلوم»ایشان 

ای مردم از سوی دیگر، فاوت معانی یک واژه در ادبیات از یک سو و در عادت محاورهدقت شود که گاهی ت     

یک نوع « لعن کردن»کنند گردد. مثل این که اغلب گمان میسبب بروز مشکالتی در فهم حقیقت مطلب می

تا کنند شوند و لعن کردن را تقبیح میی اخالق وارد صحنه میای به بهانهفحش دادن است و سپس عده

یزید و یزیدیان در زبان مردم ملعون نامیده نشوند و قلب مردم نسبت به آنان تلطیف گردد! و حال آن که 

«. ملعون»هستند و یا « مرحوم»ها در مقابل حق تعالی، یا به معنای دوری از رحمت است و انسان« لعنت»

 یعنی یا تحت ظل رحمت الهی و یا دور شده از رحمت هستند.

ناتوان، بی دست و پا و حتی  چاره،هاست. چون در محاوره به انسان بینیز از همین دسته واژه« مظلوم»     

ی مظلوم این است و دیگران نیز ایم که معنای واژهشود، گمان نمودهتوسری خور مظلوم گفته می

 کنند که نباید به امام مظلوم گفته شود.سوءاستفاده کرده و تبلیغ می

است. یعنی کسی که حقش ضایع شده است. خواه « مورد ظلم واقع شده»معنای مظلوم  در حالی که     

ی شجاع و دلیر و توانمند باشد یا نباشد و خواه در اوج قدرت و پیروزی ظاهری نیز باشد یا نباشد. لذا همه

آنان را ضایع ی ظالم بودن کسانی است که حق ی ما مظلوم بودند و این مظلومیت بیانگر و ثابت کنندهائمه

 اند.کرده

های عاشورایی است. در این زیارت عاشورا )که در مفاتیح الجنان نیز درج است( بهترین کتاب تفسیر واژه     

یعنی دور از  -کند ، لعنت می)ع(ی زیارت عاشورا( در اعالم مواضع خود در محضر آن امامدعا، زائر امام )خواننده

فلعن هللا امة اسست »دارد اند و بیان میگذاران این ظلم بوده ا که بنیانآنهایی ر -داند رحمت الهی می

یعنی: پس خدا لعنت کند آن امتی را که این ظلم و جور بر شما «. اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت

ق اهل بیت دارد که این ظلم و این ضایع نمودن حر بیان میئی بعد زاگذاری کردند. و در جملهاهل بیت را پایه

یعنی کسانی که شما « دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم هللا فیها»گوید: چیست و می

ای که خدا شما را بر آن قرار داده بود )والیت، امامت و حکومت( کنار گذاشتند و سپس را از مقامتان و آن رتبه

 کند.اره میهای بعدی مثل قتل و یا کمک به قتل و ... اشبه ظلم

رسیدند، باز مظلوم بودند و السالم به شهادت هم نمیی اطهار علیهمپس اگر امام حسین و سایر ائمه     

حق  ماجرای کربال و حوادث اسفبارش به اوج رساندن این ظلم بود که حتی حق امنیت، حق انتخاب، حق آب،

 عرض قرار داده و ضایع کردند.حق را نیز مورد ت امام بر« حیات»غذا ... و در نهایت حق 
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شما یک حدیث یا روایت بیاورید که معصوم گفته باشند ما از هر خطا و گناهی مبرا  )قم(: 33بهه ش

 (1831دى  12)هستیم؟ 

  

دشمن »قبل از بیان هر حدیث یا روایتی در این زمینه، دقت شود که همیشه  «:شبهه -ایکس »

گردد. لذا ابتدا دقت کنیم که این محقق نمی« اال هللا»عمل نگردد، « ال إله»گام اول است و تا به « شناسی

ای برای چیست و چه فایده« عصمت»ی ی سایبری برای وارد نمودن خدشه به مسئله تالش گسترده

 داشته باشد؟  بر اند برای آنها درتومی

 استقدم اول است. همین که مخاطب قبول کرد ]معصوم نیز ممکن « عصمت»بدیهی است که حمله به      

هر بیانی ممکن است »شود و خواهند گفت: ی دوم حمله که عملیات نهایی است آغاز میخطا کند[، مرحله

ی شود یک مقولهلذا کل دین می«! ، حق و درست باشدناشی از خطای آنها باشد و معلوم نیست که وحی

 و چنین دینی قابل پیروی نخواهد بود.« مشکوک»

 اینک به نکات ذیل توجه و تأمل کافی شود:     

حتی اگر هیچ حدیث یا روایتی از معصوم دال بر بری بودن آنها از خطا و اشتباه عمدی یا سهوی  –الف      

کند که یا اساساا خدایی نیست ]که هست[ و یا اگر هست و هدایت وجود نداشته باشد، عقل حکم می

ها آنها خطا کرده و کند، باید کسانی را هادی بشر قرار دهد که از خطا و اشتباه مصون هستند. و اال نه تنمی

توان گردد، بلکه اساساا به هیچ قول و فعلی نیز نمیی بشری به خطا رفته و هدایت محقق نمیجامعه

، اعتماد الزم برای باور و «احتمال»اعتماد نمود، چرا که احتمال خطا یا اشتباه به آن وارد است و همین 

تواند بگوید: را قبول ندارد، می« عصمت»ن گردد، کسی که برد. لذا به فرض که روایتی بیاگرویدن را از بین می

معصوم ]العیاذ باهلل[ در این گفتار خطا کرده است. پس حتماا فرستادگان خدا برای ابالغ دین او و نشان دادن 

 صراط او و هدایت بشر و بشریت، معصوم هستند.

عصمت به معنای )مورد حفاظت نگاه داشته شدن( و بالتبع دور بودن از هر گونه خطا و اشتباه  –ب      

هایی چون آلزایمر یا تب شدید که موجب فراموشی، عمدی یا سهوی، فراموشی و یا حتی ابتال به بیماری

دانش( معصوم شود، نشأت یافته از علم و ایمان )بینش و خطای تطبیق و مصداق، بیان هذیان و ... می

تب دارد و »گفت: ی دوم میاست. و اگر عصمت صادق نباشد، هر کسی در مقابل هر سخنی مانند خلیفه

 فراموش کرد و ... . –گوید: خطا کرد یا می« گویدهذیان می

ی غامضی نیست، چرا که حد نسبی یا موردی آن در افراد دیگر نیز وجود دارد و حد فهم عصمت مسئله     

آن در انسان کامل. مثل کسی که بگوید: من چون به مضرات نوشیدنی الکلی علم دارم، هرگز آن را کامل 

ام ... و در این مورد عصمت دارم. لذا یکی از مراحل عصمت، که دوری از ام و یا تاکنون دروغ نگفتهننوشیده

وند امر فرمود که گناه نکنید و است، برای دیگران نیز میسر است، چرا که خدا« عصمت از گناه»گناه یا همان 

 نماید.او به چیزی که انسان نتواند آن را انجام دهد، امر و نهی نمی

ی تطهیر است که ی مبارکهبهترین دلیل قبل از هر حدیث و روایتی برای اثبات عصمت، همان آیه –ج      

 فرماید: )البته آیات استداللی فراوان دیگری نیز وجود دارد(می

َرُكْم تَْطه» ...   (88 -)اْلحزاب « یراا َو أَِطْعَن اللََّه َو َرُسولَُه إِنَّما ُيريُد اللَُّه لُِیْذِهَب َعْنُكُم الر ِْجَس أَْهَل اْلبَْیتِ َو ُيطَه ِ

... و خدا و رسولش را اطاعت كنید، به درستی که خداوند اراده کرده است كه پلیدى را از شما اهل  ترجمه:

 داند پاكتان كند.ن طور كه خود مىبیت ببرد، و آ

ها تعلق گرفته است که ها و ناپاکیی حق تعالی به پاک کردن از هر گونه پلیدیدقت شود که اراده     

آنان است. لذا ی از جمله ...« معصیت، خطا و اشتباه، هذیان، افترا، فریب، رهنمود غلط به عمد یا سهو و »

 نماید.را به همین دلیل مصون بودنشان از خطا و اشتباه صادر میخداوند تأکید بر اطاعت از آنان 

 و  اما دو نمونه از احادیث و روایات: - د     
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الذ اب  الد اعی إلی الل ه وخلیفته فی بالده وحجته علی عباده واإلمام أمین الل ه فی خلقه و: …)ع(عن الرضا»

نظام الدین المبر ا عن العیوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، وعن حرم الل ه، اإلمام المطه ر من الذ نوب، و

أودع قلبه ینابیع الحکمة، ألهمه العلم صدره لذلک، وإن  العبد إذا اختاره الل ه عز وجل المور عباده شرح و… و

الزلل ال یحیر فیه عن الص واب فهو معصوم مؤی د موفق مسد د، قد آمن من الخطایا والهاماا فلم یعی بعده بجواب و

 …« شاهده علی خلقهالعثار، یخص ه الل ه بذلک لیکون حجته ]البالغة[ علی عباده وو

ی او در ود: امام امین خداوند در خلق او و حجت او بر بندگانش و خلیفهفرم )ع(ترجمه: حضرت رضا

های الهی است. امام از گناه پاک، و باشد. و دعوت کننده به سوی خدا، و مدافع از حریمهایش میسرزمین

، مجمع )طبرسی… . باشدی او است. بردباری و نظم دین به نام او میها مبرا بوده، علم )حقیقی( ویژهاز عیب

 (11/212و  1البیان، 

اعطا شده است. چنان « معصوم»معصوم نیز لقب  12دقت شود که در روایات و احادیث، حتی به غیر از      

 فرمایند:می (السالمعلیه)حضرت امام رضا

که مرا زیارت  کس معصومه را در قم زیارت کند،مانند کسى است هر -« َمْن َزاَر اْلَمعُصوَمَة بُِقْم َکَمْن َزاَرنى»

 کرده است.

دانند، چه رسد به مقام حتی مؤمن را مبری از آن می )ع(ی اطهار، ائمه«عصمت از گناه و خطا»در مورد      

 فرمایند:می (السالمعلیه)امام حسین چهچنان .)ع(اهل بیت

ن خطا نمی کند تا که کاری انجام دهی که مجبور شوی عذر خواهی کنی از آن، زیرا موم بپرهیز از این     

 (112صفحه  2و جلد  12)بحاراالنوار جلد خواهد.  کند و معذرت می معذرت بخواهد، اما منافق پیوسته هر روز خطا می
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کنند، همین طور دانشمندان فیزیک کوانتوم، با اثبات ازلیت ماده، وجود خدا را رد می )گرگان(: 34بهه ش

ای از دانشجویان نیز با تعصب تمام سعی در اثبات عدم آور این که عدهی غرب و تأسفبرخی از فالسفه

   (1831دى  12)کنند! پاسخ محکم چیست؟ می« غیب»

  

ای ید بیش از اقشار دیگر واقف باشند که هر علمی به حوزهپژوهان محترم بادانش «:شبهه -ایکس »

نتیجه است. به عنوان مثال با علم شیمی یا های دیگر خطا و بیاختصاص دارد و ورودش به حوزه

 ی ادبیات یا وزن و قافیه داشتن یا نداشتن یک غزل نظر داد.توان دربارهشناسی، نمیزمین

خدایی »تواند ثابت کند که نیز همین گونه است. علم تجربی نمیی فلسفه ورود علم تجربی به حوزه

نبود »مضافاا بر این که علم تجربی راجع به هیچ «. خدایی نیست»تواند ثابت کند که و نیز نمی« هست

تواند نظر دهد و فقط مجبور و محدود است که راجع به ای، اگرچه مادی باشند نیز نمی«یانیستی

های دور دست هست، هد. مثالا اگر کسی بگوید که فالن کهکشان در آسمانهای محسوس نظر دهستی

تواند بگوید که نیست، چرا که ابزار شناخت در علم تجربی محدود به ادراکات حسی است و علم تجربی نمی

آن ، لذا از «نیست»تواند مدعی شود و حکم کند که نبرده، نمیها را نگشته و به نبود آن پیی آسمانتا همه

 خواهند.دلیل و مدرک و سندش را می« هست»که مدعی شده 

پس این که ثابت کنیم خدایی هست یا نیست، کار علم تجربی نیست. لذا فیزیک کوانتوم نیز  –الف      

تواند قائم به خود ثابت کند که خدایی هست و یا نیست. حتی اگر ازلیت ماده را ثابت کند ]که نتوانسته نمی

قل و فلسفه و منطق مورد ی عفیزیکی را در عرصه هایتواند[، باز وارد علم فلسفه شده است و یافتهو نمی

تجزیه و تحلیل قرار داده است. مضاف بر این که فیزیک کوانتوم به هیچ وجه در پی نفی خدا نیست و آنچه 

ی تبلیغاتی در نفی خدا به کار گرفته شده، هم تاکنون به صورت ژورنالیستی بیان شده و مورد سوءاستفاده

 وان و نباید تبعیت نمود.تاست و نه علم. و از نظریه نمی« نظریه»فقط 

به خاطر پیروی از  –بینی ی جهانبه ویژه در عرصه –دقت شود که اغلب قریب به اتفاق انحرافات انسان      

تواند جانشین یک مطلب علمی و ثابت شده باشد. چقدر در قرآن کریم به گاه نمینظریه است و نظریه هیچ

تأکید شده است تا انسان گمراه « اس همان ظن و گمان استظن و گمان و نظریه که براس»عدم پیروی از 

 نشده و هدایت گردد:

 (112 -)اْلنعام «  يَْخُرُصونَ َو إِْن تُِطْع أَْكَثَر َمْن فِي اْْلَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبیِل اللَِّه إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِْن ُهْم إاِلَّ »

ین را اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد كه جز گمان را پیروى اگر اكثر مردم روى زم ترجمه:

 زنند.كنند و جز تخمین نمىنمى

ِ َشْیئاا إِنَّ اللََّه َعلیٌم بِما يَْفَعلُونَ  َو ما يَتَّبُِع أَْكَثُرُهْم إاِلَّ ظَن اا إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغني»  (82 -)یونس « ِمَن اْلَحق 

كند، كه پندار به هیچ وجه حق را اثبات نمى كنند، با اينان جز خیال و پندار را پیروى نمىبیشترش ترجمه:

 .كنند دانا است)پس بدانند كه( خدا بدانچه مى

خواهد. ازلی یعنی موجودی که در شود. اثبات علمی میازلی نمی« شعار»یا « نظریه»ماده نیز با  –ب      

به غیر ندارد و همیشه بوده است. یعنی کمال مطلق است و هیچ گونه  یافتن و اصل وجودش نیازیهستی

« ابدی»حتماا  باشد،« ازلی»یابد. لذا همیشه بوده و خواهد بود. پس هر موجودی که نیستی به او راه نمی

که هرگونه حرکت فیزیکی دال بر نیاز است و  –هم هست. یعنی هیچ گونه تغییر، تحول، حرکت فیزیکی 

 است.« حادث»ی این شرایط موجود یابد. در حالی که ماده واجد همهد و ... نیز بر او راه نمیحدوث مجد

بطالن این که چیزی خود به خود و بدون هیچ علت و عامل و سببی به وجود آید، بر همگان ثابت  –ج      

دان استناد نمود نیز ی تجربی )طبیعی( که بتوان باست، به ویژه در علوم تجربی و فیزیک. حتی یک نمونه

ی تجربی و فیزیک( قابل کشف، دسترسی و وجود ندارد که اگر چنین بود، هیچ علمی )به ویژه در عرصه

است که از مشهودات و « علیت»وری نبود. براساس حاکمیت و عمومیت بدون استثنای قوانین بهره
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کنند و به دنبال علل آن اهده میرسند. مثالا یک نوع از بیماری را مشمحسوسات به معلومات جدید می

 کنند.گردند و کشف میمی

ی گذشتگانشان مبنی بر نفی وجود خدا، به وقفهها تالش بیفالسفه معاصر غربی نیز پس از قرن -د      

را رد کنند. خواه نامش را « هستی مطلق»توانند وجود یک عامل حیات بخش اند که نمیاین نتیجه رسیده

یا خدا یا یک انرژی ناشناخته و یا ...، لذا سعی دارند که کالا صورت مسئله را پاک کنند و با الفاظ هللا بگذارند 

خواهد کاری نداریم )یعنی می« قواعد جهانی هستی»جدیدتر و پست مدرنیسمی مدعی شوند که ما با 

 کنیم.خدایی باشد یا نباشد( بلکه با قوانین آن کار داریم که آن را هم خودمان وضع می

نیز چیزی نیست که کسی بخواهد یا بتواند آن را تکذیب و رد کند. ما با غیب « غیب»ی مقوله  –ه      

کنیم. مشهودات هر انسانی بسیار کم است و آنچه مشهود او نیست، از نظرش غایب است. لذا زندگی می

کسی که در تهران است، در  حتی در مادیات نیز غیب وجود دارد. مثالا کسی که در اصفهان است، در نظر

غیب است، تا روزی که برای او نیز ظهور یافته و مشهود گردد. لذا هر مشهودی نیز خود از منظر دیگری در 

 غیب است و نشان از غیب دیگری دارد.

اند و برای این که نگویند ما نیز اذعان به جدید نیز فقط نامش را تغییر دادهی به همین دلیل، فالسفه      

 گویند: هیچ چیز خودش نیست و هر چیزی نشانه است )رورتی(. داریم، می« غیب»

معنای این سخن این است که هر چیزی، نشانه و راهنما به چیز دیگری است که آن در غیب است.      

شود که خون را دارد، گوشت حجابی میمی شود که گوشت را در غیب نگهحتی پوست بدن، حجابی می

ای دارد و ... . بعد هر کدام نشانهها را در غیب نگه میلبولوشود که گدارد، خون حجابی مینگه میدر غیب 

 کنند.هستند که به سوی غیر خود راهنمایی می

یعنی نشانه « اسم»این همان معارف اسالمی است. اسالم عزیز نیز تعلیم داده است که همه چیز      

 ود راهنماست.ای به سوی غیر خاست و هر نشانه

دهند، پس کل جهان هستی ای هستند که غیر خود را نشان میحال اگر تک به تک اجزای جهان نشانه     

تواند بدون علت و عامل دهد. یعنی اگر کل عالم هستی نمیاست که غیر خود را نشان می نیز یک نشانه

اگر همه  –خواهد لی برای وجودش نمیبه وجود آید، بیانگر وجودی هستند که خود علت العلل است و عام

اگر همه ضعیف هستند، نشان از یک قوی دارد که ضعفی بر او راه  –فانی هستند، نشان از یک باقی دارند 

نیاز همگان را  ،اگر همه نیازمند به غیر هستند، نشان از وجودی غنی و بی نیاز دارد که به واسطه –نیابد 

لوقات، همه نشان از خالق حکیم و علیم و قادر و حی ... و کمال مطلق برطرف نماید. پس جهان خلقت و مخ

 دارد. 
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تواند بد و خوب را تشخیص دهد، چگونه با به دنیا آمدن نوزاد ناقص الخلقه که نمی )مشهد(: 35بهه ش

   (1831دى  13)ی سؤال و جواب و نیز عدل الهی قابل توجیه است؟ مسئله

  

، اما در این بخش به (1)قبالا توضیح مبسوطی برای مشابه این سؤال ایفاد شده بود  «:شبهه -ایکس »

 شود:صورت خالصه بیان می

ذیل پاسخ کامل و ی مبارکه  اتقه یا هر مورد مشابه دیگری، آیدر مورد سؤال و جواب ناقص الخل –الف      

 روشنگر است:

 (2 –)الطالق ...« ها ال ُيَكل ُِف اللَُّه نَْفساا إاِلَّ ما آتا»... 

 ... . كند مگر به مقدار قدرتى كه به او داده... خدا هیچ كس را تكلیف نمى ترجمه:

 (232 –)البقره ...«  ال ُيَكل ُِف اللَُّه نَْفساا إاِلَّ ُوْسَعها لَها ما َكَسبَْت َو َعلَْیها َما اْكَتَسبَت»

هاى هر شخصى به سود خود او خدا هیچ كس را تكلیف نكند مگر به قدر توانايى او )و روز جزا( نیكى ترجمه:

 و بديهايش نیز به زيان خود او است... .

شود و نه از کسی بیش از آنچه وسع و پس نه از کسی بیش از آنچه به او داده شده است سؤالی می     

الخلقه، بلکه کودکی که ر دنیا و نه در آخرت. لذا نه تنها مولود ناقصگردد. نه دقدرتش است چیزی مطالبه می

قبل از سن تکلیف از دنیا رفته است و یا کسی که سالم به دنیا آمده، اما بعد دیوانه شده است و ...، 

گیرد. چنانچه از کسی که تمکن مالی نداشته، سؤال تکلیفی ندارد و مورد سؤال و جواب نیز قرار نمی

پرسند که چرا روزه نند که چرا حج به جای نیاوردی و چرا انفاق نکردی؟ یا از کسی که بیمار بوده، نمیکنمی

کنند که چرا انجام ندادی؟! پس فقط نگرفتی؟ یا از کسی که امکانی برای انجام فعلی نداشته، سؤال نمی

ر آخرت نیست، بلکه هر انسانی در شود. و این سؤال فقط دها و نیز وسع )امکان( سؤال میی دادهبه اندازه

ی چگونگی وری بهینه است و در دنیا و آخرت، نتیجههمین دنیا به نسبت نعمات و امکاناتش مسئول بهره

 بیند.وری خود را میبهره

کند ی معضالتی که روح و روان را نیز متأثر میاما راجع به عدل خداوند متعال که گاهی با مشاهده –ب      

 ی ذیل به وضوح تبیین نموده است:گیرد نیز آیهدر ذهن مورد سؤال قرار می

 ( 21 -)الروم « الَّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجُعونَ ظََهَر اْلَفساُد فِي اْلبَر ِ َو اْلبَْحرِ بِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ لُِیذيَقُهْم بَْعَض »

در دريا و خشكى فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به اين وسیله  ترجمه:

 بعضى از آثار كار بد را به ايشان بچشاند.

رسد، ناشی از یان می فوق این است که هر چه بدی و شر در دنیا به انسبه طور کلی مفهوم آیه     

 گردد.صادر نمی« شری»محض است و از او هیچمطلق و خیرند متعال هستی و کمالخداوعملکرد خود اوست.

است و قرار « جبر و اختیار»اما نظام دنیا نیز نظامی حکیمانه، عالمانه، منظم و برای انسان برخوردار از      

های ها یا ناهماهنگیا زیر و رو شود. لذا اگر به خاطر بیماریهنیست که این نظام به خاطر تأثرها و تألم

ها، ها و تألمژنتیکی، عدم رعایت والدین از شروط همبستری برای بارداری گرفته تا تغذیه، عصبیت، فشار

های موروثی یا حادثی و ...، کودکی ناقص الخلقه به دنیا بیاید، مقصر آن خداوند متعالی که هیچ گونه بیماری

نقص و طبعاا تقصیری بر او راه ندارد، نیست. بلکه ظلمی است که از سوی فرد، افراد، جامعه و ... بر انسان 

شود. مثل این است که اسرائیل بر سر مردم گردد و یک طرف ظالم و طرف دیگر مظلوم واقع میتحمیل می

ای شوند، عدهکودک و بزرگ، کشته میای زن و ریزد. عدهبی گناه غزه بمب شیمیایی یا الکترونیک یا ... می

ای بر اثر موج انفجار عصبی یا حتی بیمار روانی شوند، عدهالخلقه میای بیمار و ناقصشوند، عدهمجروح می

 گردند و ... گونه رشد مطلوبی محروم میشوند و از هرحال و آینده آواره میرپرست و درسای بیشوند، عدهمی

ها موجب تألم و پذیریها و یا تأثیردر نظام علیت، تأثیر و تأثر وجود دارد و گاه معلول بدیهی است چون     

توان انتظار داشت که خداوند حکیم نظام دنیا را متغیر کند تا هیچ فعلی بر گردد، نمیحتی آزار و اذیت می

ند و ظالمین به سزای آیهیچ کسی تأثیر نگذارد. بدیهی است در چنین شرایطی، ظالم و مظلوم پدید می

 گیرند.اعمالشان رسیده و مظلومین از جانب خداوند رحمان و رحیم مورد لطف و مرحمت قرار می

 


