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و اخالق  صدق
 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

ميي خود به خود بر روي تمام شخصيت، روحيه، خداشناس و اعمال بشر اثر تا اخالق فـرد ثير به درجه ايمـانٔگذارد، اندازه اين
و شديدتر  و شخـ بيـشتر مـي باشد نفوذ خداشناسي در وجود وي بستگي دارد، هر اندازه ايمان انسان قويتر صيت آدمـي را گـردد

. دهد بيشتر تحت سيطره خود قرار مي
و قرب به خداوند به ايـن درجـاتٔ تا و تفاوت انسانها از نظر كمال انساني و درجات دارد و نفوذ خداشناسي در انسان مراتب ثير

و همه اينها  مي» اخالص«و» صدق«بستگي دارد و اخالص،شود ناميده توضـيح اينكـه. اسـت يعني همه اين درجات، درجات صدق
مي: اشاره گرديد قبالً مي آنگاه كه به خدا رو و او را عبادت مي آوريم داريم كـه تنهـا مـستحق اطاعـت، ذات احـديت كنيم چنين ابراز

و من در مقابل او تسليم مح  و ابراز اين.ض هستم است و جز براي خـدا جـايز نيـست گونه ايستادن ولـي ايـن. داشتن عبادت است
و  در را رهـا كـرده است يعني ما در عمل تا چه اندازه قيد تسليم در برابر غير خـدا» صدق« ابراز ما تا چه اندازه داراي اظهار و ايـم

و اخالص در يك درجـه  مقابل ذات او تسليم محض هستيم؟ اين جهت به درجه ايمان ما بستگي دارد مسلماً همه افراد از نظر صدق
ح. نيستند و برون فرم روند كه عمالًميد پيش برخي تا اين ، جز خـدا ندارنـد اندهي جز امر خدا بر وجود آنها حاكم نيست، از درون

و تمايالت نفساني مي مي نه هواي نفس و نه يك انسان ديگر تواند آنـان را مـسخر فرمـان تواند آنها را از اين سو به آن سو بكشاند
ف. خويش سازد  و البته رضاي خدا همان راهـي اسـت عاليت مي به تمايالت نفساني آن اندازه اجازه دهند كه موافق رضاي خدا باشد

و فرمان انسانهاي ديگر كه انسان را به كمال واقعي خود مي  و غيره از قبيل پدر، مادر، رساند و در حدودرا معلم براي رضاي خدا
مي. دهند اجازه خدا انجام مي  ج برخي از اين پيشتر و محبوبي و مطلوب و معـشوق اصـلي آنهـا روند ز خدا ندارند، خداوند محبوب

و خلق خدا را به حكم اينكه قرار مي و نـشانه«: گيرد و يادگارهـاي آن چيـز را نيـز هر كس چيزي را دوست بدارد آثار آن چيز هـا
مي،»دارد دوست مي  و مخلوقات از آن جهت دوست و نشانهالهي دارند كه آثار ياو آيات و و يادگارها . باشـند دآورهاي خـدا مـي ها

و جلوه برخي پا را از اين هم فراتر مي و جز او ميبينند، يعني او را در همه هاي او چيزي نمي گذارند بينند، همـه چيـز در حكـم چيز
ميآي و همه جهان يك آيينه خانه مي ينه و جلوه او را مي شود كه به هر سو بنگرند او را كه بينند، زبان حالشان اين :شود

صحـرا بنگـبه صح توـرم مـرم دريا تو بينـا بنگـبه دريمـبين را
و دشت و در مـزيباي تو بيننشان از روي به هر جا بنگرم كوه

و با او خدا را ديدم«: فرمود)ع(امام علي با.»هيچ چيزي را نديدم مگر آنكه قبل از او  يك نفر عبادتگر آنچه را در حال عبادت
مي خداي خويش در ميان مي و به مرحله گذارد، در متن زندگي آن را پياده مي» صدق«كند .آورد در

و صحنه زندگي وفاي پيمان است» پيمان«عي عبادت براي يك عبادتگر واق بر. است يكي:و شرط اصلي استداين پيمان مشتمل
ا و و مطامع نفساني و اطاعت غير خدا، اعم از هواي نفس و آزادي از حكومت و اشيارهايي و دومز موجودات  تسليمو اشخاص

آن محض در مقابل آنچه خدا به آن امر مي و و به آن راضي است ميكند .دارد را دوست
و اساسيل عبادت واقعي براي عبادتگر عام و پرورش روحي او است، بزرگ درس. عبادت، براي عبادتگر درس است. تربيت

و دوستي اه و خدمت به خلق وارستگي، آزاد منشي، فداكاري، محبت خدا، محبت خلق خدا، محبت امر خدا، همبستگي ل حق، احسان
.و شد از آنچه توضي ... و اي غير خدا را نمي كه توحيد اسالمي، هيچ انگيزه روشن گرديدح داده پذيرد، واقعيت تكاملي انسان

او«واقعيت تكاملي جهان واقعيت  و بر ضد مسير تكاملي خلقت استاست، هر چه رو به آن سو ندارد»ئيبه سوي از نظر. باطل
مي. خلق را نيز بايد براي خدا كردكه كار خود را بايد براي خدا كرد، كار اسالم همچنان شود كار براي خدا يعني كار اينكه گفته

و براي خدا يعني  و خلق يكي است و صوفيگري است، براي خلق، راه خدا و گرنه كار براي خدا منهاي خلق آخوندبازي براي خلق
و مقصد خدا. استسخن نادرستي  و بس مي.رست نه چيز ديگاز نظر اسالم راه، راه خداست كار. گذرد اما راه خدا از ميان خلق

و دوگانه پرستي  و براي خلق كردن شرك براي خود كردن نفس پرستي است، كار براي خلق كردن بت پرستي است، كار براي خدا
و خداپرستي است و كار خلق براي خدا كردن توحيد . شوددر روش توحيدي اسالمي كارها بايد به نام خدا آغاز. است، كار خود
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و اخالص صدق

و يگانه پرستي و تنها به نام خدا توحيد و بت پرستي است و خلق شرك و به نام خدا آغاز كردن كار به نام خلق بت پرستي است
.است

و آن اينكه مخلص بودن از قرآن مجيد در مورد اخالص، نكته جالبي استفاده مي الم(شود به فتح(غير از مخلص بودن) به كسر
الم(بودن مخلص. است) الم و خالص براي خدا انجام دادن) به كسر اما مخلص بودن. يعني در عمل اخالص ورزيدن، عمل را پاك

و خالص شده براي خدا و خالص بودن به تمام. به فتح الم، يعني پاك و پاك و خالص كردن عمل چيزي است بديهي است كه پاك
.وجود چيز ديگر است

و يگانگي جهان  وحدت

و زماني خدا= طبيعت(ان، آيا جه يك) مخلوقات مكاني حقيقي است؟ آيا الزمه توحيد يعني يگانگي خدا» واحد«در مجموع خود
و فاعليت اين است كه خلقت در مجموع خود از نوعي يگانگي برخوردار باشد؟ و صفات  در ذات

آ  يك ماشين است كه صرفاًييا از نوع ارتباط اجزا اگر همه جهان در حكم يك واحد مرتبط است اين ارتباط به چه شكل است؟
و مصن و يا از نوع ارتباط اعضايك پيوند عرضي  يك اندام است با اندام؟ به عبارت ديگر آيا ارتباط اجزا جهان با جهان وعي است

 ارتباط مكانيكي است يا ارگانيكي؟
عدل همچنان كه در كتاب.ع وحدتي است بحث گرديده است در جلد پنجم اصول فلسفه درباره اين مطلب كه وحدت جهان چه نو

و برداشتن آنچه» كل تجزيه ناپذير«نيز درباره اينكه طبيعت يك الهي  و نبودن يك جزء از طبيعت مساوي است با نبودن كل است
مي» شرور«به اصطالح  فه جديد باالخص فالس. شود از طبيعت مساوي است با نيستي تمام طبيعت سخن گفته شده است ناميده

رايرا، يعني اينكه رابطه اجزا» اندام وارگي«گل اصلهِ،فيلسوف بزرگ آلماني تا طبيعت با كل، . اند ييد كردهٔبطه عضو با اندام است
او هگل روي اصولي به اثبات اين مطلب مي هِ. پردازد كه قبول آنها متوقف است بر قبول همه اصول فلسفه گل، يعني پيروان مادي

هِطرف تاداران ماترياليسم ديالكتيك نيز اين اصل را از و تحت عنوان اصل متٔگل گرفته  يا اصل قابل، يا اصل ارتباط همگاني اشياثير
و مدعي هستند كه رابطه جزء با كل در طبيعت، رابطه ارگانيكي است نه مكانيكي همبستگي تضادها به شدت از آن دفاع مي . كنند

ميولي آنجا كه در مقام اثب حقيقت اين است كه روي اصول فلسفه مادي،. توانند اثبات كنند آيند جز رابطه مكانيكي را نمي ات بر
و رابطه اجزا با كل رابطه عضو با اندام است غير قابل اثبات است فالسفه. اثبات اينكه جهان در كل خود به منزله يك اندام است

و انسان» انسان كبير«اند جهان الهي كه از قديم االيام ادعا كرده در ميان. اند نظر داشتهاي به چنين رابطه» عالم صغير«است
و. اند بيش از ساير فالسفه بر اين موضوع اصرار داشته» اخوان الصفا«فالسفه اسالمي  عرفا نيز به نوبه خود بيش از حكما

و هستي به چشم وحدت مي و. نگرند فالسفه به جهان .شاهد ازلي است» جلوه واحد«كائنات از نظر عرفا تمام خلقت
ت چـعكس روي جــو در آينــو مِادــام افتــه ي در طمع خام افتادعارف از پرتو

آي كه در آينه كرد» يك جلوه«حسن روي تو به ادـام افتـه اوهـيناين همه نقش در
ميمي» فيض مقدس« عرفا ما سوي را و در مقام تمثيل از»سٔرا«گويند فيض مقدس مانند مخروط است كه از جهت نامند يعني

ج و از و منبسطهت قاعدهجهت ارتباط با ذات حق بسيط محض است فه يا عرفا در اينجا به هيچ يك از بياناتي كه فالس.، ممتد
مي اند نمي ردهـك در گذشته گفتيم كه جهان واقعيت. كنيم پردازيم، مطلب را از آن جهت كه به مباحث گذشته ما ارتباط دارد تعقيب
و سيالن است. دارد» از اوئي« و سيال نيست، بلكه عين حركت از. از طرفي در محل خود ثابت است كه جهان يك واقعيت متحرك

و وحدت مسير، به حركتها نوعي وحدت طرف ديگر در مبا و وحدت منتها حث حركت اين نكته به ثبوت رسيده است كه وحدت مبدا
و در يك مسير تكاملي روان است، خواه. بخشدو يگانگي مي و به سوي يك مقصد ناخواه پس نظر به اينكه كل جهان از يك مبدا

و يگانگي برخوردار است .جهان از نوعي وحدت

ش و  هادت غيبت

مياه جهان بيني توحيدي اسالمي، جهان را مجموع و شهادت ميي از غيب جهان غيب: كند به دو بخش داند، يعني جهان را تقسيم
و شهادت، خصوصاً.و جهان شهادت به. از غيب ياد شده استدر خود قرآن كريم مكرر از غيب ركن ايمان اسالمي» غيب«ايمان
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شهيد آيت اله مرتضي مطهري

مي آنان«)2سوره بقره آيه(ين يومنون بالغيبالذ: است ال يعلمها اال هو».آورند كه به غيب ايمان سوره انعام(و عنده مفاتح الغيب
و جز او كسي به آنها آگاه نيست«)59آيه  ».خزائن غيب نزد او است

و مطلق: غيب يا نهان دو گونه است نف. نسبي  بودن او از آن يا علتي نظيرر به علت دورغيب نسبي يعني چيزي كه از حواس يك
و اصفهان غيب است، اما براي كسي كه در اصفهان است، مثالً.، نهان استاين  براي كسي كه در تهران است، تهران شهادت است

و تهران غيب است . اصفهان شهادت است
تلك من انباء: فرمايدمي)49سوره هود آيه(آنجا كه مثل. در قرآن كريم در مواردي كلمه غيب به همين مفهوم نسبي آمده است

مياين«.الغيب نوحيها اليك  بديهي است كه قصص گذشتگان براي مردم اين».كنيم ها از جمله خبرهاي غيب است كه بر تو وحي
. زمان غيب است اما براي خود آنها شهادت است

مي ولي در مواردي ديگر قرآن كريم كلمه غيب را به حقاي كه قي اطالق ي كه قابل حس است، فرق است ميان واقعيت» ناديدني«كند
و ميان)كه اصفهان از كساني كه در تهران هستند نهان است آنچنان( به علت دوري يا مانع ديده نشود،و لمس باشد ولي

ا و به و غير مادي بودن قابل احساس به حواس ظاهره نيست بديهي است. ين اعتبار نهان استواقعيتهائي كه به علت نامحدودي
به آنجا كه قرآن مؤمنان را توصيف مي غي» غيب«كند كه ب نسبي همه مردم اعم از كافر ايمان دارند، مقصود غيب نسبي نيست، به

و اعتراف دارندو مؤ مي. من ايمان ال يعلمها اال هو: فرمايد همچنين آنجا كه بر)59سوره انعام آيه(و عنده مفاتح الغيب كه اطالع
مي. غيب نسبي سازگار نيست و شهادت با يكديگر ذكر و: فرمايدمي)22سوره حشر آيه( در شوند مثالً آنجا كه غيب عالم الغيب

و پيدااو«الشهاده هو الرحمن الرحيم و مهربان استداناي نهان و نامحسوس است، باز ناظر» ست، او بخشنده يعني داناي محسوس
. است نه غيب نسبيبه غيب ناديدني

و جهان شهادت( رابطه اين دو جهان و ورايچگونه است؟) جهان غيب  اين مرز جهان غيب آيا جهان محسوس، مرزي دارد
آمثالً. است و از آن به بعد جهان غيب است از گونه تصورات بديهي است كه اين. نجا تا پشت بام آسمان جهان شهادت است

فر. عاميانه است و مادي خواهد.ض كه مرزي جسماني دو جهان را از هم جدا كندبا اين و هر دو جهان جسماني هر دو جا شهادت
و جسماني نمي. بود و شهادت را با تعبيري مادي را رابطه غيب به ذهن نزديك كند اين توان توضيح داد حداكثر تعبيري كه مطلب

ااست كه بگوي و سايه و فرع يا شخص از قرآن چنين. ست يعني اين جهان به منزله انعكاسي از آن جهان استيم شبيه رابطه اصل
» مفاتح«آنچه در آيه سابق الذكر. موجودات جهان ديگر است» وجود تنزل يافته«شود كه هر چه در اين جهان است، استنباط مي

ش. ناميده شده است» خزائن«ناميده شده در آيه ديگر ماييو ان من و )21سوره حجر آيه( ننزله اال بقدر معلوم اال عندنا خزائنه
آن« و اصلهاي آن نزد ماست، كه خزانههيچ چيزي نيست مگر فرها كه».آوريم مگر به اندازه معين ود نمي از آن  به اين حساب است

و آهن را مي» نازل شده«قرآن همه چيز حتي اشيائي نظير سنگ ما آهن را فرود«)25سوره حديد آيه(و انزلنا الحديد. كند تلقي
اس».آورديم درآر. ايمو از آن جمله آهن را از مكاني به مكاني ديگر انتقال دادهت كه منظور اين نيست كه همه اشيا بديهي ي آنچه

اس»كنه«و» اصل«،»حقيقت«اين جهان است و آنچه در آن جهان است آن در جهاني ديگر است كه جهان غيب »ظل«اش،»رقيقه«ت
. اش در اين جهان است اش، مرتبه تنزل يافته»هساي«و

و زيباستي و خوش  صورتي در زير دارد آنچه در باالستي چرخ با اين اختران نغز
اگـريـصورت زي نـن معــردبـر با  بر رود باال همي با اصل خود يكتاستي رفتــان
و جاويـصورت عقل ب دان بودـي كه بي پايان و و يكتاستيـي همه مجموعـبا همه ه

هيـابــاين سخن را در ني و گر بوعلي سيناستيريــچ فهم ظاهـد  گر ابونصرستي
مي» غيب«كه تحت عنوان قرآن همچنان و بينش را درباره هستي عرضه مي نوعي ايمان و الزم  تحت عناوين شمارد احياناً دارد

به ديگر اين مطلب را بيان مي .)ايمان به وحي(يا ايمان به رسالت رسل» مالئكه«كند از قبيل ايمان
و رسلهل الرسوآمن و كتبه و مالئكته و المومنون كل آمن باهللا برپ«) 285سوره بقره آيه(بما انزل اليه من ربه و مومنان به آنچه يامبر

و فرستادگانشپيامبر و كتابهايش و فرشتگانش ». فرود آمده ايمان دارند، همه ايمان دارند به خدا
ا و و رسله و كتبه و مالئكته و«) 196سوره نساء آيه( ليوم االخر فقد ضل ضالال بعيداومن يكفر باهللا و آنكس كه به خدا  فرشتگانش

و روز بازپسين كفر بورزد و پيامبرانش ».گمراه شده گمراه شدن دوريكتابهايش
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و اخالص صدق

كه. ذكر شده است در اين دو آيه ايمان به كتابهاي خدا مستقالً  بر پيامبران نازل اگر مقصود از اين كتابها كتابهاي آسماني بود
و. شده است همان ايمان به رسل كافي بود اين قرينه است كه مقصود از اين كتابها حقايقي از نوعي ديگر است كه از نوع دفتر

و غيبي با نام. ورقه نيست كتاب«و» كتاب مرقوم«،»ام الكتاب«،»لوح محفوظ«،»كتاب مبين«در خود قرآن مكرر از حقايقي نهاني
. ايمان به اين نوع كتب ماورائي جزئي از ايمان اسالمي است. ياد شده است»مكنون

آن اساساً پيامبران آمده و جهان اند كه به بشر بيني بدهند كه بشر تا آنجا كه برايش مقدور است تصوري هر چند گونه بينش
و مجمل از مجموع نظام آفرينش داشته باشد، خلقت آفرينش محدود به امور حس كر و لمس كردني كه در حوزه علوم حسي دني

مي.باشد تجربي است نمي از پيامبران و و از آشكار تا نهان محدود تا نامحدود باال خواهند بينش انسان را از محسوس تا معقول
و حسي كه از مغرب زمين برخاسته به آنجا كشيده كه گرو موج انديشهليكن. ببرند د همه مفاهيم هي اصرار دارنهاي محدود مادي
و گسترده جهانعالي، و ماديات تنزل دهند وسيع .بيني اسالمي را تا سطح محسوسات

و آخرت  دنيا

و آخرت يكي ديگر از اركان جهان و شهادآنچه قبالً. بيني اسالمي، تقسيم جهان است به دنيا شد تحت عنوان غيب  مربوطت گفته
و تدبيركننده اين جهان است، اگرچه از يك نظر جهان آخرت غيب جهاني. بود به جهاني مقدم بر اين جهان كه سازنده اين جهان

و جهان دنيا شهادت، ولي نظر به اينك ست جهاني است كه انسان به سوي آن بازگشته جهان آخرت متاخر از جهان دنيااست
و جهانهجهان غيب جهاني است كه از آنجا آمد. تحت عنوان مستقل قابل توضيح است. كند مي آخرت جهاني است كه به آنجا ايم
و الي اين؟: السالم اين است معني سخن علي عليه. رويم مي و في اين كرحم اهللا امرء علم من اين : سي كه بداند رحمت حق شامل حال

بهست؟ در كجا آمدهاز كجا و رودمي كجا؟ و؟ علي نفرمود خدا رحمت كند كسي را كه بداند از چه؟  از چه؟ اگر چنين در چه؟
ميگفت مي كه55اي بود به آيه اگر چنين گفته بود اشاره. از خاكايم؟ گفتيم مقصود اين است كه از چه آفريده شده، : سوره طه

و منها نخرجكم تاره اخري و فيها نعيدكم و به زمين بازمي شما را از زمين آفريده«منها خلقناكم و از زمين بار ديگر ايم بيرون گردانيم
».آوريم مي

و آن اينكه از چه جه و مفهوم باالتري دارد ايم؟ در چه جهاني ني آمدها اما سخن علي در اينجا ناظر به آيات ديگري از قرآن است
 رويم؟ هستيم؟ به سوي چه جهاني مي

و شهادت، از نظر جهان و آخرت هم نيز مانند غيب و به تعبير قرآن هر كدام بيني اسالمي دو مفهوم مطلقند دنيا نه نسبي
و كار آخرتي است نشئه يعني يك كار اگر به منظور نفس پرستي باشد كار دنيايي. اي جداگانه هستند، آنچه نسبي است كار دنيايي

ب و در راه رضاي خدا و احياناً همان كار اگر براي خدا با« تحت عنوان در ادامه. اشد كار آخرتي استاست  حيات زندگي جاويد
و آخرت» اخروي . بحث خواهيم كرد درباره دنيا

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)ادامه دارد(
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