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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

   نقش تاريخى پیامبران

  ١۶٨مجموعه آثار جلد دوم صفحه 

    استاد شھید مرتضى مطھرى

مستقال به خود آنھا يك سلسله قوانین و دستورات وحى  اند كه  يك دسته اقلیت: اند پیامبران به طور كلى دو دسته

اين .را بر اساس آن قوانین و دستورات ھدايت نمايند  اند آن قوانین را به مردم ابالغ و مردم يافته  وماموريت شده است

دانیم كه پیغمبران اولى العزم چند نفر  ما دقیقا نمى.شوند خوانده مى»  اولى العزم«پیغمبران در اصطالح قرآن به نام 

اگر  -پیامبران را بازگو كرده است   كند كه فقط داستان بعضى تصريح مى اند، خصوصا با توجه به اينكه قرآن كريم بوده

اند،  مھم ھمه در قرآن بازگو شده شد كه پیغمبران قرآن داستان ھمه پیامبران را بازگو كرده بود و الاقل اگر مدعى مى

دانیم كه نوح  اينقدر مى   ولى - ممكن بود عده پیغمبران اولى العزم از روى آنچه در قرآن بازگو شده است دانسته شود 

اند و  پیامبران اولى العزم وصاحب شريعت بوده)صلوات اهللا علیه و علیھم(و ابراھیم و موسى و عیسى و خاتم االنبیاء 

است كه به مردم ابالغ و مردم را بر اساس آن قوانین   به ھر يك از اينھا يك سلسله دستورھا و قوانین وحى شده

  .تربیت كنند

شريعت و قوانینى  اند، بلكه مامور تبلیغ و ترويج  نداشته  دوم پیامبرانى ھستند كه از خود شريعت و قوانینىدسته 

باشند، مثال ھود و صالح و لوط و اسحاق و  مى  اكثريت پیامبران از اين گروه.اند كه در آن زمان وجود داشته است بوده

  .اند زكريا و يحیى از اين دسته اسماعیل و يعقوب و يوسف و يوشع و شعیب و ھارون و

  نقش تاريخى پیامبران

اند چه نقشى  اند؟اگر نقشى داشته اند يا بكلى فاقدنقش بوده يا منفى در حركت تاريخ داشته آيا پیامبران نقشى مثبت

اند، حتى از  اثر و نقش نبوده بى اند و مردمى بوده است؟مثبت بوده يا منفى؟ اينكه پیامبران نقش مؤثرى در تاريخ داشته

قدرتھاى ملى در .اند ملى بوده پیامبران در گذشته مظھر يك قدرت عظیم.طرف مخالفان دين و مذھب جاى انكار نیست

اى و میھنى  منحصر بوده به قدرتھاى ناشى از گرايشھاى خونى وقبیله -در مقابل قدرتھاى ناشى از زر و زور  - گذشته 

اعتقادى و ايمانى  اند، و ديگر قدرتھاى ناشى از گرايشھاى رفته به شمار مى كه سران قبائل و سرداران ملى مظھر آن

  .اند رفته كه پیامبران و ارباب اديان مظھر آن به شمار مى

اند سخنى نیست، سخن در جھت عملكرد اين  بوده در اينكه پیامبران با پشتوانه نیروى مذھبى، قدرتى

  .است اينجاست كه نظريات مختلف ابراز شده.نیروست
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شوند كه نقش پیامبران منفى بوده  مدعى مى ھاى خود با يك صغرا و كبراى ساده گروھى معموال در آثار و نوشته.الف

جھتگیرى پیامبران، جھتگیرى معنوى وضد دنیايى بوده است، محور تعلیمات پیامبران انصراف از : است، به اين بیان كه

  ھا ساختن برون، گرايش به ذھنیت و گريز ازآخرت، پرداختن به درون و ر دنیا و توجه به

اند، در جھت دلسرد كردن  مظھر اين نیرو بوده رو ھمیشه نیروى دين و مذھب و پیامبران كه بوده است، از اين  عینیت

و به اين ترتیب نقش پیامبران در تاريخ ھمواره منفى بوده  بشر از زندگى و به مثابه ترمزى براى پیشرفت بوده است

  .است

  .كنند معموالمتظاھران به روشنفكرى اينچنین اظھار نظر مى

  .كنند ديگر نقش ارباب اديان را منفى معرفى مى گروھى ديگر به نحوى.ب

اند و جھتگیرى معنوى آنان را فريبى و پوششى بر  قائل اينان بر عكس گروه اول براى ارباب اديان جھتگیرى دنیا گرايانه

حفظ وضع موجود و به سود  دنیا گرايانه ھمواره در جھت مدعى ھستند اين جھتگیرىدانند و  روى اين جھتگیرى مى

مدعى ھستند كه تاريخ مانند ھر .طبقه زبردست و علیه طبقه زيردست و در جھت مبارزه باتكامل جامعه بوده است

به دو طبقه متخاصم باپیدايش مالكیت، جامعه .پديده ديگر حركت ديالكتیكى دارد، يعنى حركت ناشى از تضاد درونى

حاكم ھمیشه طرفدار حفظ وضع موجود براى  طبقه.ده كش، و ديگر طبقه محروم و بھره طبقه حاكم و بھره: تقسیم شد

را در يك حال نگه دارد، اما طبقه  خواھد جامعه حفظ امتیازات خود بوده است و على رغم تكامل جبرى ابزار تولید مى

طبقه .كاملترى جانشین آن سازد خواھد وضع موجود را واژگون سازد و وضع لید، مىمحكوم، ھماھنگ با تكامل ابزار تو

عامل زور، عامل زر، عامل : دين، دولت، ثروت، به عبارت ديگر: حاكم در سه چھره مختلف نقش خود را ايفا كرده است

يى ارباب اديان، واقعى نبوده، آخرتگرا.نقش ارباب اديان،اغفال و فريب به سود ستمگران و استثمارگران بوده است.فريب

پس نقش تاريخى ارباب اديان از .آنان براى تسخیر وجدان طبقه محروم و انقالبى و پیشرو فريبى بوده بر چھره دنیاگرايى

يعنى صاحبان زر و زور  - گرا و محافظه كار و طرفدار حفظ وضع موجود  آن جھت منفى بوده كه ھمواره درجناح طبقه كھنه

  .بوده است -

دين و دولت و ثروت، ھمزاد اصل مالكیت و در  از نظر ماركسیسم سه عامل.تزماركسیسم در توجیه تاريخ ھمین است

  .اند طول تاريخ عوامل ضد خلقى بوده

كنند ودر عین حال نقش دين و مذھب و مظاھر آن  ديگر تاريخ را به نوعى ديگر و بر ضد نظريه باال تفسیر مى بعضى.ج

تكامل طبیعت و تكامل تاريخ بر اساس غلبه اقويا و حذف  اينان مدعى ھستند قانون.دانند منفى مى يعنى پیامبران را

  ضعفاست،

و انحطاط بوده و ھستند، دين و مذھب اختراع ضعفا براى ترمز  نیرومندان عامل پیشرفت تاريخ و ضعیفان عامل توقف

را، به عبارت ديگر اخالق ...اف، محبت، ترحم، تعاوناقوياست، ارباب اديان مفاھیم عدل، آزادى، راستى،درستى، انص

اقويا يعنى طبقه پیشرو و عامل تكامل اختراع  بردگى را به سود ضعفا يعنى طبقه منحط و ضد تكامل و به زيان طبقه

ايش ابر ضعفا و اصالح و بھبود نژاد بشر و پید كردند و وجدان اقويا را تحت تاثیر قرار دادند و مانع حذف و از بین رفتن
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و بر ضد »  اخالق بردگى«اند، از آن جھت كه طرفدار  لھذا نقش مذھب و پیامبران كه مظھر اين نیروبوده.مردھا گشتند

  .اند، منفى بوده است بوده -كه عامل تكامل تاريخ، و جامعه است  - »  اخالق خواجگى«

  .ماتريالیست و معروف آلمان طرفدار اين نظريه است فیلسوف»  نیچه«

منكران اديان، نقش پیامبران را در گذشته مثبت و مفید و در جھت  از سه گروه باال كه بگذريم، گروھھاى ديگر، حتى.د

تعلیمات اخالقى و اجتماعى پیامبران و از طرف ديگر به واقعیتھاى  اين گروھھا از طرفى به محتواى.دانند تكامل تاريخ مى

ترين نقشھا را در اصالح و بھبود و  اند كه پیامبران در گذشته اساسى رسیده اند و به اين نتیجه عینى تاريخى توجه كرده

جنبه مادى تمدن جنبه فنى و صنعتى آن است كه .مادى ومعنوى: تمدن بشر، دو جنبه دارد.اند پیشرفت جوامع داشته

جنبه معنوى .ى انسانھاستتمدن مربوط به روابط انسان دوره به دوره تكامل يافته تا به امروز رسیده است، جنبه معنوى

ھاى مادى آن نیز مجال رشد  تمدن است كه جنبه تمدن مرھون تعلیمات پیامبران است و در پرتو جنبه معنوى

طور مستقیم است و در تكامل جنبه مادى به صورت غیر  علیھذا نقش پیامبران در تكامل جنبه معنوى تمدن به.يابد مى

  .مستقیم

ثبت تعلیمات پیامبران درگذشته سخنى نیست، منتھا بعضى از اين گروھھا نقش مثبت از نظر اين گروھھا در نقش م

شمارند و مدعى ھستند كه با  تعلیمات را منقضى مى دانند و امروز دوره اين گونه اين تعلیمات را منحصر به گذشته مى

ھد داد، ولى بعضى ديگر مدعى خوا پیشرفت علوم، تعلیمات دينى نقش خود را از دست داده و درآينده بیشتر از دست

ھستند كه نقش ايمان و ايدئولوژى مذھبى نقشى است كه ھرگزپیشرفتھاى علمى جايگزين آن نخواھد شد، 

  در میان نقشھاى مختلفى كه پیامبران در گذشته.اندجايگزين آن گردند ھمچنانكه مكاتب فلسفى نیز نتوانسته

نیازى از پشتوانه تعلیمات دينى است،  مل شعور اجتماعى بشرموجب بىشود كه تكا اند احیانا مواردى پیدا مى داشته

اينك موارد تاثیر .به قوت خود باقى خواھد بود ترين نقشھا ھمانھاست كه در گذشته بوده و در آينده ولى اساسى

  :تعلیمات پیامبران در تكامل تاريخى

  تعلیم و تربیت.١

انگیزه مذھبى در گذشته يار و ياور معلمان و پدران و .است داشتهتعلیم و تربیت در گذشته انگیزه دينى و مذھبى 

  .تكامل شعور اجتماعى، نیاز به انگیزه مذھبى را رفع كرده است اين مورد از مواردى است كه.مادران بوده است

  استوار ساختن میثاقھا و پیمانھا.٢

احترام به عھد و .وقراردادھا و وفاى به عھدھاستزندگى اجتماعى بشر بر اساس محترم شمردن پیمانھا و میثاقھا 

اين نقش راھمواره مذھب بر عھده داشته است و ھنوز كه ھنوز .پیمان يكى از اركان جنبه انسانى تمدن بشرى است

با آنكه يك عنصرضد مذھب است، در كتاب درسھاى تاريخ به اين »  ويل دورانت«. است جانشینى پیدا نكرده است

صورت روابط با مھابت انسان و  به مدد شعائر خود میثاقھاى بشرى را به...مذھب«: گويد كند و مى مىحقیقت اعتراف 

به طور كلى پشتوانه محكم ارزشھاى اخالقى  مذھب) ١(».خدا در آورد و از اين راه استحكام و ثبات به وجود آورده است

  .و انسانى بوده است
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  .شود اش روشن مى اعتبارى بدون پشتوانه است كه زود بى اسكناسارزشھاى اخالقى منھاى مذھب در حكم 

..............................................................  

  .۵۵ص /درسھاى تاريخ.١

  آزادى از اسارتھاى اجتماعى.٣

قرآن بر اين .قشھاستترين ن نقش پیامبران در مبارزه با استبدادھا و اختناقھا و درگیرى بامظاھر طغیان، از اساسى

كند، ثانیا در داستانھاى  اوال بپاداشتن عدل رابه عنوان ھدف بعثت و رسالت ذكر مى: نقش پیامبران تاكید فراوان دارد

اى كه با  كند كه طبقه كند و در برخى آيات خود تصريح مى خود درگیريھاى پیامبران را با مظاھر استبداد مكرريادآورى مى

  .اند اند، اين طبقه بوده ر ستیز بودهپیامبران ھمواره د

اند،  حاكم و بر ضد طبقه محروم و مظلوم بوده ماركس و پیروانش كه دين و دولت و ثروت سه چھره مختلف از طبقه سخن

مذھب «: گويد در توجیه نظريه ماركس مى»  دكتر ارانى«. مسلم تاريخى است اى بیش نیست و بر ضد حقايق ياوه

جامعه است و براى مغلوب كردن طبقه زيردست ھمواره تسبیح و صلیب  قه مقتدر و ھیات حاكمهھمواره آلت دست طب

گونه توجیھات از تاريخ و اين گونه فلسفه تاريخھا تنھا يك  براى قبول اين) ١(».نمايند باسرنیزه در يك صف حركت مى

  .چشمھا را ھم گذاشتن و واقعیات تاريخى را ناديده گرفتن: وجود دارد راه

على قھرمان تیغ و تسبیح است، ھم مرد تیغ است وھم مرد تسبیح، اما براى مغلوب كردن كدام طبقه؟طبقه زيردست 

على در .است) ١(»خصما و للمظلوم عونا كونا للظالم«يا طبقه زبردست و حاكم؟شعار على چیست؟شعار على  و محكوم

»  دكتر على الوردى«به قول .زر و زور به كار رفت خداوندانتیغ او علیه .تمام عمر، دوست تیغ و تسبیح بود و دشمن طال

  .خود فلسفه ماركس را نقض كرده است در كتاب مھزلة العقل البشرى على با شخصیت

  -درست در جھت عكس نظريه ماركس  -تر سخن نیچه است  ياوه از اين سخن

..............................................................  

ھمواره دشمن ستمگر و ياور «. ١. دكتر ارانى»  اصول علم روح«، نقل از كتاب »  انترناسیونالیست« مجله.١

  ).خطاب به امام حسن و امام حسین علیھما السالم(۴٧ھا، شماره  بخش نامه)نھج البالغه(» .باشید ستمديده

حمايت ضعیفان برخاسته است، عامل توقف و  اند و دين به زورداران كه چون يگانه طبقه پیشرو و تكامل بخش اجتماع

كند كه قانون جنگل بر آن حكمفرما  گويى جامعه بشرى آنگاه در مسیرتكامل با شتاب حركت مى.انحطاط بوده است

اند و از نظر نیچه عامل تكامل، طبقه  اند وپیامبران بر ضد اين طبقه بوده از نظر ماركس عامل تكامل، طبقه محروم. گردد

گويد دين اختراع  گويد دين اختراع اقويا و اغنیاست و نیچه مى مى ماركس.اند د و پیامبران بر ضد اين طبقه بودهزورمندن

تاريخ را صرفا بر اساس تضاد منافع طبقاتى توجیه كرده و  اشتباه ماركس يكى در اين است كه.ضعفا و محرومان است

عامل تكامل را تنھا و تنھا طبقه محروم دانسته  ر در اين است كه، و ديگ) ١( تاريخ را ناديده گرفته است جنبه انسانى

اشتباه نیچه در اين است كه عامل زور را .است است، سوم در اين است كه پیامبران را در جناح طبقه حاكمه قرار داده
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تر  و انسان قوى تر دانسته است عامل تكامل تاريخ دانسته است،به اين معنى كه انسان برتر را مساوى با انسان قوى

  .) ٢( را يگانه عامل پیش برنده تاريخ

..............................................................  

از ھمین »  جامعه و تاريخ«فلسفه تاريخ از مؤلف و به بخش  رجوع شود به رساله قیام و انقالب مھدى از ديدگاه.١

تاريخ و نقش پیامبران در تكامل  فلسفه«اچاريم به ھمین اجمال در بحث ما در اينجا ن.٢. بینى سلسله بحثھاى جھان

كتابى تحت عنوان فلسفه تاريخ از نظر فرھنگ  بسنده كنیم و تفصیل و تحقیق دقیق اين مطلب را بر عھده»  تاريخ

  .گذاريم كه يادداشتھايش آماده است اسالمى مى

  ھدف نبوتھا و بعثتھا

اى ديگر مطرح است و آن اينكه ھدف اصلى از مبعوث  مساله اكنون.اى روشن شد تا اندازه نقش پیامبران در تكامل تاريخ

شدن پیامبران و به اصطالح منظورنھايى از ارسال رسل و انزال كتب چیست؟آخرين سخن پیامبران كدام است؟ ممكن 

  .ردم استاست گفته شود ھدف اصلى،ھدايت مردم، سعادت مردم، نجات مردم، خیر و صالح و فالح م

راست و براى سعادت و نجات مردم و خیر و صالح و فالح مردم مبعوث  شك نیست كه پیامبران براى ھدايت مردم به راه

شود؟سعادت  راه راست به چه مقصود نھايى منتھى مى سخن در اين نیست، سخن در اين است كه اين.اند شده

خواھد مردم را از  ارتھا براى بشر تشخیص داده شده كه مىاس مردم از نظر اين مكتب در چیست؟در اين مكتب چه نوع

داند؟ در قرآن كريم ضمن اينكه به ھمه  دھد؟اين مكتب، خیر و صالح و فالح نھايى را در چه چیز مى آن گرفتاريھا نجات

ست، رساند ھدف اصلى، اين دو امر ا اين معانى اشاره ياتصريح شده، دو معنى و دو مفھوم مشخص ذكر شده كه مى

شناختن خدا و نزديك شدن به : آن دو امر عبارت است از.اى است براى اين دو امر مقدمه يعنى ھمه تعلیمات پیامبران

  .او، و ديگر برقرارى عدل و قسط در جامعه بشرى

  .) ١( جا منیرايا ايھا النبى انا ارسلناك شاھدا و مبشراو نذيرا، و داعیا الى اهللا باذنه و سرا: گويد قرآن كريم از طرفى مى

خود او، و  و دعوت كننده به سوى خدا به اذن و رخصت و نويد دھنده و اعالم خطر كننده)گواه امت(ما تو را گواه!پیامبر اى

  .چراغى نورده فرستاديم

تواند  تنھا چیزى است كه مى» دعوت به سوى خدا«كه  ھايى كه در اين آيه آمده است، پیداست در میان ھمه جنبه

  .ى به شمار آيدھدف اصل

الناس  لقدارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقوم: گويد از ظرف ديگر درباره ھمه پیغمبران مى

ما پیامبران خويش را با داليل روشن فرستاديم و باآنھا كتاب و معیار فرود آورديم تا مردم عدل و قسط را بپا ) ١(...بالقسط

  ...دارند

  .صريحا بپا داشتن عدل وقسط را ھدف رسالت و بعثت پیامبران معرفى كرده استاين آيه 
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به توحید نظرى و توحید عملى فردى، اما اقامه عدل و  دعوت به خدا و شناختن او و نزديك شدن به او يعنى دعوت

يا ھدف اصلى آ: اكنون پرستش به اين صورت مطرح است.اجتماعى قسط در جامعه يعنى برقرار ساختن توحید عملى

جمله عدل و قسط اجتماعى مقدمه اين است، و يا  پیامبران خداشناسى و خدا پرستى است و ھمه چیز ديگر و از آن

اى است براى تحقق اين ايده  و وسیله ھدف اصلى بر پا شدن عدل و قسط است، شناختن خدا و پرستش او مقدمه

آيا ھدف اصلى، : طور مطرح كنیم فتیم مطرح كنیم، بايد ايناجتماعى؟و اگر بخواھیم با زبانى كه در گذشته سخن گ

توان نظر  اصلى، توحید عملى اجتماعى است؟در اينجا چند گونه مى يا ھدف توحید نظرى و توحید عملى فردى است

  :داد

..............................................................  

  .٢۵/حديد.١. ۴۶و  ۴۵/احزاب.١

يكى از اين دو مقصد به زندگى اخروى و .اند اند، يعنى دومقصد مستقل داشته ران از نظر ھدف ثنوى بودهپیامب.١

توحید (، و ديگرى به سعادت دنیوى او)فردى توحید نظرى و توحید عملى(سعادت اخروى بشر مربوط است

اند و از آن جھت كه  د اجتماعى پرداختهاند،به توحی پیامبران از آن نظر كه در انديشه سعادت دنیوى بشر بوده).اجتماعى

اند سعادت اخروى بشر را تامین كنند، به توحیدنظرى و توحید عملى فردى كه صرفا روحى و ذھنى است  خواسته مى

  .اند پرداخته

توحید .فردى مقدمه الزم توحید اجتماعى است ھدف اصلى، توحید اجتماعى است، توحید نظرى و توحید عملى.٢

  .خداوند است به شناختنظرى مربوط 

ھیچ ضرورتى نیست كه خدا را بشناسد يانشناسد، تنھا عامل محرك روح او خدا باشد يا  -فى حد ذاته  -براى انسان 

كند كه انسان او را بشناسد يا نشناسد، بپرستد يا  نمى ھمچنانكه به طريق اولى براى خداوند فرق -ھزاران چیز ديگر 

شدن و توحیداجتماعى است و اين امر بدون توحید نظرى و توحید » ما«كمال انسان در  ولى نظر به اينكه -نپرستد 

  .خود و پرستش خود را فرض كرده است تا توحید اجتماعى محقق گردد عملى فردى میسر نیست، خداوندمعرفت

ه اين ھدف اوست، توحید اجتماعى مقدمه و وسیله وصول ب ھدف اصلى، شناختن خدا و نزديك شدن و رسیدن به.٣

دارد، »  به سوى اويى«و »  از اويى«توحیدى، جھان ماھیت  بینى در جھان -ھمچنانكه قبال گفته شد  -عالى است، زيرا 

مند است و آن اينكه به  انسان ازيك امتیاز خاص بھره.رو كمال انسان در رفتن به سوى او و نزديك شدن به اوست از اين

رو سعادتش،  بشر فطرت خدا جويانه است، از اين فطرت.خدايى است واقعیت واقعیتش) ١(نفخت فیه من روحى حكم

قرب اوست، ولى نظر به اينكه انسان  خدا و پرستش و پیمودن بساط كمالش، نجاتش، خیر و صالح و فالحش در معرفت

متعادل اجتماعى بالطبع اجتماعى است و اگر انسان را از جامعه جدا كنیم ديگر انسان نیست و اگر برجامعه نظامات 

  خدا جويانه حكمفرما نباشد حركت

..............................................................  

  ).٧٢/و ص ٢٩/حجر(» .خود دمیدم)حقیقت متعالى و برتر(و در او از روح...«.١
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علیھذا ارزشھاى اجتماعى از .اند پرداختهظلم و تبعیض  پذير نیست، پیامبران به اقامه عدل و قسط و نفى انسان امكان

اخالق اجتماعى از قبیل جود، عفو، محبت و احسان ارزش ذاتى  قبیل عدل، آزادى، مساوات، دموكراسى و ھمچنین

اى است كه با قطع نظر  ارزششان ارزش مقدمى و وسیله شوند، ھمه ندارند و بالذات كمالى براى بشر محسوب نمى

اند نه خود كمال، مقدمات فالح و  كمال نبود آنھا على السويه است، اينھا شرايط وصول بهاز ذى المقدمه، بود و 

  .اند نه خود نجات اند نه خود فالح و رستگارى، وسائل نجات رستگارى

است غايت انسان و كمال انسان، بلكه غايت و كمال  نظريه چھارم اين است كه ھمچنانكه در نظريه سوم آمده.۴

اند  ادعاى اينكه پیامبران از نظر ھدف ثنوى بوده.شود وبس دى، در حركت به سوى خدا خالصه مىواقعى ھر موجو

دنیوى است و فالح دنیوى جز برخوردارى از  شرك ال يغفر است، ھمچنانكه ادعاى اينكه ھدف نھايى پیامبران فالح

ستى است، ولى بر خالف نظريه سوم پر مواھب طبیعت زندگى در سايه عدل و آزادى و برابرى و برادرى نیست، ماده

انسان يعنى خداشناسى و خدا  ارزشھاى اجتماعى و اخالقى با اينكه مقدمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و يگانه

  .پرستى ھستند، فاقد ارزش ذاتى نیستند

ذى المقدمه  در يك گونه تنھاارزش مقدمه اين است كه به: رابطه مقدمه و ذى المقدمه دو گونه است توضیح اينكه

خواھد از نھر آبى بگذرد،  مثال انسان مى.السويه است رساند، پس از رسیدن به ذى المقدمه، وجود و عدمش على مى

بديھى است كه پس ازعبور از نھر، وجود و عدم آن سنگ براى .دھد سنگ بزرگى را در وسط نھر وسیله پريدن قرار مى

عبور به پشت بام و كارنامه كالس براى نامنويسى در كالس  براىھمچنین است نردبان . انسان على السويه است

  .باالتر

ذى المقدمه است و در عین اينكه ارزش اصیل و يگانه از آن  گونه ديگر اين است كه مقدمه در عین اينكه وسیله عبور به

ه ذى المقدمه، على السويه نیست، پس از وصول ب ذى المقدمه است، پس از وصول به ذى المقدمه وجود و عدمش

اول و دوم مقدمه است براى معلومات  مثال معلومات كالسھاى.وجودش ھمان طور ضرورى است كه قبل از وصول

معلومات نباشد، اگر فرضا ھمه آنھا  كالسھاى باالتر، اما چنین نیست كه با رسیدن به كالسھاى باالتر نیازى به آن

  فراموش شود و كان لم يكن گردد، زيانى به

تنھا با داشتن آن معلومات و از دست ندادن آنھاست كه  نرسد و دانش آموز بتواند كالس باالتر را ادامه دھد، بلكه جايى

  .توان كالم باالتر را ادامه داد مى

نردبان از مراتب و درجات .است و گاھى نیست سرمطلب اين است كه گاھى مقدمه مرتبه ضعیفى از ذى المقدمه

ه سنگ وسط نھر از مراتب و درجات بودن درآن طرف نھر نیست، ولى معلومات كالسھاى پشت بام نیست، ھمچنانك

  .اند پايین و معلومات كالسھاى باال مراتب و درجات يك حقیقت

چنین نیست كه اگر انسان به .و پرستش حق، از نوع دوم است حق ارزشھاى اخالقى و اجتماعى نسبت به معرفت

، وجود و عدم راستى،درستى، عدل، كرم، احسان، خیر خواھى، جود، عفو معرفت كامل حق و پرستش حق رسید

و در حقیقت، درجه و ) ١()اهللا تخلقوا باخالق(على السويه است، زيرا اخالق عالى انسان نوعى خدا گونه بودن است

ناشى از عالقه  انسان به اين ارزشھا اى از خداشناسى و خداپرستى است و لو به صورت ناآگاھانه، يعنى عالقه مرتبه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

آنھا نداشته باشد و احیانا در  فطرى به متصف شدن به صفات خدايى است ھر چند خود انسان توجه به ريشه فطرى

گويد دارندگان اخالق فاضله ازقبیل عدالت، احسان،  اين است كه معارف اسالمى مى.شعور آگاه خود منكر آن باشد

اين گونه افراد اگر كفر و شركشان ازروى عناد .اثر نیست جھان ديگر بىجود و غیره ھر چند مشرك باشند اعمالشان در 

اى از خدا  خود آگاه باشند، به درجه در حقیقت اين گونه اشخاص بدون آنكه.نباشد به نوعى در جھان ديگر ماجورند

  .) ٢( اند پرستى رسیده

..............................................................  

  .رجوع شود به بخش آخر كتاب عدل الھى از مؤلف.٢. ٣۶٣ص /امع االسرار سید حیدر آملىج.١

  


