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  خیر اصلی چیست؟

  موضوع

موضوع آن عبارتست از کمال مطلوب رفتار انسانی و اینکه این رفتار و علوم اخالقی با ارزش و معیار سر و کار دارد. 

چندي هست که در درجه دوم اهمیت واقع میباشد. از  سلوك چگونه باید باشد. در سلوك و رفتار بشري منظورهاي

قبیل حفظ صحت، اعتدال جسمانی، یا بدست آوردن پول و یا آموختن پیشه و حرفه. این منظورها هدف غائی و 

اساسی ما را تشکیل نمیدهد، زیرا ممکن است آنها را براي حصول هدفهاي عالیتري از قبیل شرافت و حیثیت 

قه بهمین و یا بسائقه حس عدالت فدا کرده از دست بدهیم. موضوع علوم اخالقی بحث در شخصی و یا عشق و عال

منظورهاي درجه دوم نیست، بلکه منظور بحث در هدف غائی و خیر اصلی در زندگانی میباشد. پرسشی که بنظر 

براي حصولش آیا کمال مطلوب سلوك انسانی یعنی آن کمال مطلوبی که ارزش آنرا دارد که « میرسد اینست: 

موضوع اصلی علوم اخالقی همین است و براي صحیح زندگی » منظورهاي درجه دوم را فدا کنیم، چه میباشد؟ 

  کردن و درست زیستن، تعیین و تشخیص این موضوع اهمیت خاص دارد.

  پاسخهاي این موضوع :

  اپیکور

  ارسطو

  رواقیون

« گذشته و چه در حال حاضر پاسخهاي زیادي داده شده به این موضوع از طرف فیلسوفان و دانشوران دینی چه در 

لذت و خوشی خیر اصلی و مطلق ما است « تشخیص داد. این فیلسوف چنین گفت: » لذت « خیر اصلی را » اپیکور 

و بعضیها از این گفته لذتهاي جسمانی و خوشیهاي شهواتی را استنباط کرده اند. ارسطو چنین تعلیم » در زندگی 

خیر اصلی است. یعنی حیات آمیخته با تقوا و حس تعقل و حیاتی که مبنی بر اعتدال » شاط و شادمانی ن« داد که 



فیلسوف حیاتی که بر اساس تأمل و اندیشه استوار باشد، عالیترین درجه و بنیامین افراط و تفریط باشد. براي این 

اند. اینها چنین تعلیم داده اند که  انضباط نفس را کمال مطلوب شمرده» رواقیون « کمال را متضمن است. 

  عالیترین نوع حیات و زندگانی آنست که شخص خوشیها و آالم زندگانی را یکسان تلقی کند.

ولی با اندکی تعقل و استدالل میتوان به این نکته متوجه شد که هیچیک از اینها را نمیتوان بمنزله کمال مطلوب 

از امیال نمیتواند براي کسی خیر اصلی باشد. وجه ممیزه انسانی زندگانی پذیرفت. جستجوي لذت و متابعت 

عبارتست از سجایاي اخالقی و انسان باید براي تحکیم بنیان اخالقی خویش بعضی از امیال خود را زیر پا گذارد. 

؟ فرض کنیم که ما بدون هیچ قید و شرطی از امیال و خواهشهاي خویش متابعت کردیم، نتیجه آن چه خواهد بود

ما تا بمقام حیوانات تنزل خواهیم کرد. بسیاري از افراد بشر در اثر متابعت بیحد و حدود امیال و خواهشهاي خود 

  حیات خویش را بدست نابودي سپرده اند.

  

و نیز جستجوي شادمانی نمیتواند خیر اصلی باشد. کسانی در جستجوي نشاط و شادکامی هستند که معموالً فاقد 

مهم و خطیر میباشند. شادمانی همینقدر عبارتست از نتیجه اي که در اثر حصول بعضی امیال یا رفع عالقه بمسائل 

بعضی از نیازمندیها بشخص دست میدهد. نشاط بخودي خود کمال مطلوب نمیتواند باشد. گذشته از این شادمانی و 

را جویا باشد؟ در اینصورت کار او نشاط چه شخصی باید مطمح نظر ما باشد؟ آیا فرد باید خوشی و شادمانی خود 

جز خودپرستی و خودخواهی چه تواند بود؟ آیا باید جویاي نشاط و شادمانی دسته و جمعیت مربوط بخودش باشد، 

یا طالب نشاط ابناء بشر باشد؟ اگر حصول شادمانی آنها با هم یا با خودش اصطکاك و مغایرت پیدا کند، در آنصورت 

است که پاسخ دادن بآنها براي کسیکه  ود و بدنبال کدام باید برود؟ اینها همه پرسشهائیخواهان کدام یک باید بش

  در جستجوي خیر اصلی است، بسی دشوار میباشد.

و نیز انضباط نفس کمال مطلوب پسنده اي میباشد، ولی این کمال مطلوب فاقد روح مسرت و محبت است. سنکا 

دل ندهد، مبادا در اثر از دست دادن آن دچار رنج و ماللی که نتیجه  بر آن بود که به هیچکس بیش از حد اعتدال



هجران است بگردد، این نوع تعالیم زندگی را از عالیترین عنصر آن، یعنی عنصر روح شعف و وجد محروم ساخته آنرا 

  مانند استخوان خشک و بیروح میسازد.

  کانت

یفه را خیر اصلی میداند. وي چنین تعلیم داد که حق و با تأیید و ابرام وظ» کانت « در بین نویسندگان جدید 

حسن سلوك باید بر طبق حس وظیفه شناسی که محرك آنها است مورد قضاوت قرار گیرد، نه بر طبق نتائجی که 

میخواند.  Categirical imperativeاز آنها مترتب میشود. وظیفه فقط براي خاطر وظیفه. کانت این موضوع را 

و پسندیده است، ولی احساسات غلطی هم بما دست میدهد که در نظر ما بمنزله همان این نظر عالی 

Categirical imperative  جلوه میکند. مردمی بوده اند که حتی همسایگان خود را کشته و دست بخون آنها

روي اساسی  فقط بر« آغشته کرده اند و این کار را وظیفه خود پنداشته اند. کانت در هر صورت چنین میگوید: 

ولی الزمه اینگونه عمل همانا نظام اخالقی و اصول جهانی میباشد، » عمل کنید که قاعده کلی جهانی تواند بو.د. 

این نظام اخالقی و این اصول اخالقی جهانی چیست و آنرا کجا باید جست؟ پاسخ این پرسش هنوز داده نشده و 

  الینحل مانده است.

  نیچه

خود قرار داده نیچه  که دماغ بشر معاصر را بیش از هرکس دیگر در اینمورد تحت نفوذ شاید بتوان گفت فیلسوفی

آلمانی است. وي میل بقدرت را خیر اصلی تعبیر میکند و آنرا عالیترین کمال مطلوب بشري مینامد، طبق این 

جود ندارد. خدا تعلیمات هیچ حقیقتی، هیچ اصول اخالقی، هیچ قانون اساسی و هیچ کمال مطلوبی در زندگی و

مرده و هیچ چیز برجاي نمیماند بجز انسان که مافوق همه قرار دارد، انسانی که داراي اراده براي کسب قدرت است. 

انسانی بیباکی که بر روي دشمن خویش خیره شده با دلیري او را به مبارزه میطلبد. از اینرو شفقت عبارت از ضعف 

یخواست بدینگونه مردم را رهبري کند. ضعیف را پایمال کند و موجودي و ترحم عبارت از حماقت است. نتیچه م

  بوجود آورد مافوق همه.



صراحت لهجه نیچه قابل تحسین است. ولی این تعلیمات زندگانی را از لطف و معنی بی بهره و عاري میسازد. انسان 

را در فضائی که هیچ غایه و مقصودي بر آن متصور نیست، تنها میگذارد. تنها مفهومی که براي زندگی باقی میماند 

ایجاد مینماید. کمال مطلوب نیچه، انسانی است که از همان است که انسان بمدد مجاهدات شجاعانه خود براي آن 

هرگونه قیود اخالقی رسته و از هرگونه تکلیفی خواه نسبت بخدا و خواه نسبت بانسان آزاد گردیده است. ولی مفهوم 

ذاتی و اصلی حیات در رفاقت و در روابط همجواري با دیگران میباشد. در محبت داشتن نسبت بدیگران و در 

در راه دیگران، واالترین ارزش وجود دارد. حیات عبارت از مقدرات نیست، بلکه پیشرفتی است بسوي فداکاري 

هدفی معین و مفهوم آن در اعطاء کردن و دریافت داشتن و در محبت ورزیدن بدیگران است همانطور که بخودمان 

باشد، موجود انسانی نیست. حیات محبت میورزیم. یک موجود فوق العاده و تنها که مانند قله سرد و بارد کوه 

  انسانی فقط در اجتماع و در رفاقت معنی و مفهوم دارد و تعلیمات نیچه روح این حیات را پایمال میکند.

  

  

  بودا ــ کنفوسیوس

پیشوایان دین نیز راجه باین موضوع تعلیماتی داشته اند و دستوراتی داده اند. کنفوسیوس پیشواي بزرگ اخالقی 

آنچه نخواهید « ن آیه طالئی را کمال مطلوب رفتار نوع بشر بشمار آورد و این ضرب المثل از او است: کشور چین ای

پیامبر بودائیان تعلیم دادکه مهمترین » گوتاما بودا » « دیگران بشما کنند، شما هم در مورد ایشان نکپسندید. 

مطلوب حیات شخصی عبارتست از نیروانا  دشمن انسان امیال و خواهشهاي نفس او است و عالیترین هدف و کمال

یعنی کشتن خواهشهاي نفس. خود وي که در خاندان شاهزادگان تولد یافته بود، ثروت و خانواده را پشت پا زد و 

براي حصول نیروانا زندگی سخت و خشن برهمنی را برگزید. فریسیهاي زمان عیسی بعضی از اقوال شریعت موسی 

که عبارت از اصول معامله متقابل کمال مطلوب رفتار نوع بشر » و دندانی بدندانی چشمی بچشمی « را از قبیل 

میشمردند و آنرا بمنزله حکمی تعبیر میکردند که بموجب آن باید همسایگان خود را دوست بداریم و دشمنان خود 

  را نفرت نمائیم.



رمشقی که کنفوسیوس دادمنفی است و ولی هیچکدام اینها را نمیتوان خیر اصلی در زندگانی نوع بشر دانست. س

نمیتواند در بهترین موارد حیات بشري منطبق شود. ما نمیتوانیم بهمین قدر قانع باشیم که بدیگران بدي نکنیم، 

بلکه در درون خود الزامی می بینیم که در مورد آنها نیکی کنیم. نیرواناي بودا بقدري خشک و سرد است که 

ناع نماید. میل و خواهش انسانی قوه محرکه رفتار او میباشد و براي فعالیت در زندگانی نمیتواند روح انسانی را اق

الزم است. بعالوه ما نمیتوانیم امیال خود را پایمال و نابود کنیم، بلکه همینقدر میتوانیم آنها را در مجراي صحیح 

نابود کردن آنها برآئیم، راه خطا پیموده  اندازیم. این امیال جزء الینفک موجودیت ما هستند و اگر بخواهیم در صدد

ایم. صحیح است که فریسیها با تقصیري که از شرایع موسی میکردند، چون در مقابل چشمی فقط چشمی 

میخواستند، روح کینه توزي و انتقام را محدود میساختند، ولی این تفسیر خود روح انتقام را از بین نمیبرد. ما 

خواستار روشی در رفتار نوع بشر هستیم که از هریک از روشهاي مذکور در فوق  نیازمند هدف بهتري هستیم و

  واالتر و برتر میباشد. این کمال مطلوب چیست؟

  

  

   



  شخصیت کلیدي است براي باز کردن این در

بکار رفته است. مقصود از تحقق » جان انسان « یا » روح انسانی « در اینقسمت بمفهوم » شخصیت « ( اصطالح 

شخصیت آنست که شخص در روح خود همانند خدا شود کما اینکه همین موضوع در مورد عیسی مسیح  یافتن

  تحقق یافت. )

پاسخ این پرسش را باید در سازمان وجود انسانی که موجودي زنده میباشد جستجو نمائیم. خیر اصلی براي انسان 

نسان بحد اکمل ابراز نماید و بدیگران کمک کند باید چیزي باشد که او را مدد کند تا وجود خود را بسمت یکنفر ا

تا بهمین ترتیب وجود خود را تکمیل کنند. خیر اصلی براي یک ببر آنست که بشکار خود حمله کرده او را ببلعد. 

براي یک میمون خیر اصلی آنست که بدرون خانه اي راه یابد و کمی غذا بدزدد. براي یک ماکیان خیر اصلی آنست 

رد و جوجه برآورد و بهمین ترتیب براي سایر حیوانات طبق سازمان جنسی آنها خیر اصلی هست. ولی که تخم بگذا

انسان از حیوانات برتر و واالتر است. وجه ممیزه اي که او را از سایر موجودات مشخص میدارد آنست که وي داراي 

یل کند و دیگران را هم کمک کند شخصیت است. انسان شخصی است و از این رو براي اینکه شخصیت خود را تکم

تا شخصیت خودشانرا تکمیل نمایند، باید خیر اصلی براي برقرار سازد. بهتر است این موضوع را قدري بیشتر تشریح 

  کنیم.

شخصیت چیست؟ خیلی مشکل و شاید غیر ممکن است بتوانیم شخصیت را بطور رضایت بخش تعریف کنیم، ولی 

معنی شخصیت آنست که کسی حس درك حقیقت جوئی داشته باشد، بعضی همه ما میدانیم شخصیت چیست. 

چیزها غلط هستند و بعضی چیزها حقیقی ــ معنی شخصیت آنست که کسی تشخیص عدالت داشته باشد، بعضی 

چیزها عادالنه است و بعضی چیزها غیر عادالنه ــ معنی شخصیت آنست که حس تمیز صحیح و سقیم را داشته 

خصیت داشتن حس نیک کرداري میباشد، بعضی چیزها نیک اند و بعشی بد و شیطانی ــ معنی باشد ــ معنی ش

شخصیت آنست که در وجود انسانی مخمر میباشد و جوهر شخصیت او را تشکیل میدهد. همه ما بوسیله تجربه این 

ماق موجودیت او موضوع را دریافته ایم، انسان موجودي است که حس حقیقت جوئی و نیکو کاري و محبت در اع



وجود دارد. یعنی عبارتست از یک شخص و خیر اصلی براي او آنست که شخصیت خود را تحقق بخشد و حقیقت 

  جو، نیکخواه و پر از محبت باشد و دیگران را کمک کند تا همین کار را درباره خود معمول بدارند.

من بهمسایه خود دروغی بگویم، شخصیت  از این نقطه نظر گناه عبارت میشود از متزلزل ساختن شخصیت. اگر

خود را متزلزل ساخته ام. زیرا خودم را گول زده و فریب داده ام. بهمین نحو من شخصیت همسایه خودم را متزلزل 

کرده ام، زیرا او را هم فریب داده ام. بهمین نحو شخصیت خدا را متزلزل میسازم، زیرا خداست که اساس حقیقت 

ي از حقیقت آفریده است. در مورد هر نوع گناه دیگري هم موضوع بر همین منوال است. گناه است و مرا براي پیرو

عبارت است از تزلزل شخصیت؛ هم شخصیت خودمان، هم شخصیت دیگران و هم شخصیت خدا. گناه عبارتست از 

که زندگانی او  تزلزل قانون : قانون حقیقت قانون نیکوئی و محبت که قانون شخصیت ما را تشکیل میدهد. کسی

آمیخته با گناه و بدکاري باشد، شخصیت جنس مقابل را نیز مانند شخصیت خود متزلزل میسازد. گناه عبارتست از 

فساد شخصیت. آدم گناهکار کسی است که شخصیت او فاسد شده. محبت چیست؟ محبت عبارتست از وفاداري، 

د، حسد نمیبرد، افکار شیطانی و شرارت آمیز ندارد. صمیمیت نسبت بدیگران. محبت همسایه خود را فاسد نمیساز

  محبت بنا کننده شخصیت است.

از اینرو خیر اصلی براي افراد بکمال رسانیدن شخصیت است. این موضوع ممکن است بر اصول اخالقی اجتماعی نیز 

تحقق شخصیت  منطبق شود. اجتماع بشري باید روي اساسی تشکیل یابد که مساعدترین محیط و زمینه را براي

سالم اخالقی مهیا سازد. اصول و تشکیالت اجتماعی که نتواند این محیط را بدست بدهد و آماده سازد، از تکامل 

شخصی جلوگیري میکند. در مقابل چنین تشکیالتی با شخص بسمت شخص معامله نمیشود، بلکه بمنزله کاال و 

مگر بنده و برده. از اینرو حیات شخصی  ، بشمار نمیآیدمتاع وابزار کار. شخصی که کمال مطلوبش در خود او است

که مبنی بر حقیقت، نیکوئی و محبت باشد، نمیتواند در این محیط نشوو نما کند و بالنتیجه نوع بشر بطرف انحطاط 

میرود. اجتماع بشري باید طوري تشکیل یابد که عبارت باشد از اشخاص و اعضائی که با همدیگر بمنزله شخص و 

  ان شخصیت معامله کنند، این جمله خیر اصلی را در حیات اجتماعی او تشکیل میدهد.صاحب

  



  تعلیمات عیسی مسیح

براي اینکه موضوع خیلی روشن شود بهتر است با ین نقطه نظر تعلیمات عیسی راجع به علوم اخالقی فردي و 

دمانی یا انضباط نفس که فیلسوفان همچنین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. عیسی راجع بع لذت، نشاط و شا

بمنزله خیر اصلی سخن گفت. وي برکت » مبارك بودن « دیگر درباره آنها سخن گفته بودند چیزي نکفت، بلکه از 

را براي مسکینان در روح، براي حلیمان، براي گرسنگان و تشنگان عدالت، براي بخشنده و باسخاوت، براي رحم 

و براي صلح و صفاء در میان ابناء بشر و حتی تحمل شهادت براي خاطر عدالت و  کنندگان، خالصه براي پاکدالن

چیزهاي دیگر نظیر اینها موعظه کرد. وي تعلیم داد کسانیکه داراي این اوصاف باشند، در حقیقت مبارکند و مزد 

یت است و اینها آنها بزرگ است، نکته شایان توجه اینست که تمام صفاتیکه عیسی ذکر کرده از جمله صفات شخص

برکت اصلی را تضمین میکند، زیرا راهی را بما مینمایاند که میتوانیم نسبت بخودمان، بدیگران و بخدا نظر صحیحی 

اتخاذ کنیم. انسان چگونه ممکن است روح خود را در آرامش نگاهدارد جز اینکه داراي صفت افتادگی باشد تا 

نسان در زمینه رابطه او با دیگران چه فتح و نصرتی از این عظیمتر هرچیز را با صبر و حوصله تحمل کند؟ براي ا

است که براي شکنجه دهندگان خود برکت بطلبد و در زمینه رابطه انسان با خدا چه صفتی برتر و عالیتر از آنست 

  که داراي قلبی پاك و منزه باشد؟

ن گمان میکردند که اگر طبق احکام در زمان عیسی مردم خیر اصلی را در ظواهر جستجو میکردند. بعضی چنی

شریعت عمل کرده و شریعت را نگاهدارند، برکت شامل حال آنها خواهد شد. اینها همینطور عمل کردند و نتیجه آن 

یکنوع زندگانی شد در ظاهر پا و پاکیزه و در باطن کثیف و آلوده. مانند ظرفی که بیرون آن پاك و درون آن پر از 

م خمس و ذکوه مال خود را تا دینار آخر میپرداختند، ولی عدالت و شفقت را کنار گذاشته کثافت باشد. این مرد

بودند و نمیتوانستند در روح خود آرامش بیابند. اینها قربانی میگذرانیدند، ولی بهمسایه خود کینه میورزیدند. این 

یت دقت را براي حفظ آداب مربوطه مردم چطور متوقع بودند که مورد توجه خدا قرار گیرند؟ در عبادات خود نها

بطهارت و نظافت ملحوظ میداشتند، ولی در دل خود صمیمیت نداشتند. پس چطور میتوانستند عبادت پسندیده 

خدا را بجا آورند؟ عیسی بطالن تمام این ظاهر سازیها را آشکار ساخت و از آنها دعوت کرد که بدرون خود توجه 



انسانی. نه مربوط بروابط ظاهري و آنها را تشویق کرد  دن صفتی است مربوط بروحکنند. وي تعلیم داد که مبارك بو

  که قلب خود را مصفا کنند.

  

گنجها « اشخاص دیگر خیر اصلی را در جمع مال و ثروت و گرد آوردن گنجها براي خود میشمردند. عیسی فرمود 

جائیکه دزدان نقب میزنند و دزدي میکنند، بلکه براي خود در زمین میندوزید، جائیکه بید و زنگ زیان میرسانند و 

این تعلیم نیز ممکن است بر حسب ظاهر نظیر تعالیم دنیوي مرتاضان که » گنجهاي خود را در آسمان بیندوزید. 

زیرا جائیکه گنج تو است، دل تو نیز « در این دنیا غیر عملی است جلوه کند، ولی عیسی علت آنرا ذکر کرده فرمود: 

این موضوع چقدر حقیقت دارد؟ کسیکه عمر خود را وقف جمع مال ووثروت کرده بمرور زمان » خواهد بود. در آنجا 

غالم مال و مکنت خود خواهد شد. این شخص آدمی میشود متمول، ولی اهل نیکوئی و خیر نیست. او مال و منال 

  بدست میآورد، ولی روح خود را از دست میدهد.

، در خوردن و نوشیدن جستجو میکردند. وي آنها را بر حذر کرد که مرگ ممکن است دیگران خیر اصلی را در لذت

« در هر لحظه بسر وقت آنها بیاید. برخی دیگر خیر اصلی را در شهوات چشم و دست میجستند و عیسی بآنها گفت: 

مکن است این مرحله از م» اگر چشم راست تو ترا بلغزاند آنرا بیرون آور و یا اگر دست تو ترا بلغزاند قطعش کن. 

عمل خیلی سخت و خشن جلوه کند. ولی عیسی اصوالً انسان را موجودي صاحب دو چشم و دو دست نمیدانست، 

  بلکه موجودي داراي چشم و دل پاك میشمرد.

اشخاص دیگر خیر اصلی را در احراز مقام بین اشخاص دیگر، در کسب احترام در جامعه، در لطف و ظرافت گفتار و 

ر میجستند، در صورتیکه در درون فاسد شده بودند، وي فساد قلب آنها را بآنها عرضه داشت و آنها را از خدعه و کردا

  تزویر و زیاکاري برحذر کرد.

در نظر عیسی خیر اصلی فرد عبارت بود از اخالق و سجایاي شخصی، مقیاسی که وي براي انسانیت بدست داد، 

و جاه نبود، بلکه کیفیتی بود مربوط بروح و شخصیت. در نظر او انسانیت واقعی عبارت از ثروت، مقام و یا احترام 

عبارت بود از اخالق شخصی و میخواست این اخالق را در نهاد انسانس بوجود آورد. از اینرو وي بنزد مردان و زنانی 



انسان بشوند و مانند رفت که در زندگانی دچار سقوط شده و بدبخت و مفلوك مینمودند و وي از آنها خواست که 

انسان زندگی کنند. وي بمردم نه ثروت و نه مقام و یا لذت عرضه داشت، بلکه بآنها اخالق و سجایاي اخالقی عرضه 

کرد. وي اهمیتی به احترام ظاهر نمیداد، بلکه حقیقت درونی را مهم میشمرد. کلمات او چقدر وسیله تشخیص و راه 

ست. وي از مردم دعوت کرد تا از در تنگ داخل شوند، یعنی دري که مؤدي و طریقه او چقدر محکم و استوار ا

  بحیات است.

  

   



  عیسی و اخالق اجتماعی :

جتماعی نیز بهمین اندازه واجد آنچه گفتیم عبارت بود از تعلیمات عیسی درباره افراد. تعالیم وي درباره اخالق ا

میخواند. منظور » ملکوت خدا « خالصه کرد که آنرا شخصیت است، وي تعلیمات اجتماعی خود را در این عبارت 

  وي از عبارت مزبور سلطنت خدا است در مورد تمام روابطی که افراد انسانی با هم دارند.

عیسی متوجھ شد کھ اشکال کار انسانی آنست کھ خدا را از نظر دور داشتھ و از نقشھ ھا و اندیشھ ھای خود پیروی میکنند. از 

خدا را بجای ملکوت نفس، و ملکوت فداکاری را بجای ملکوت حظ و لذت تعلیم داد. برای تشریح و روشن اینرو وی ملکوت 

کردن موضوع داستانھائی از زندگی بر آنھا فروخواند. مثالً شرح داد کھ چگونھ یکنفر یھودی در موقعی براه خود بسوی یک 

ر او گذشت و او را بحال زجر و درد گذاشت و رفت. سپس ده مجاور روان بود، بدست دزدان افتاده مجروح شد و کاھنی ب

یکنفر الوی بر او گذر کرد بدون اینکھ بدو توجھی کند در حالی کھ ھر دو ھم یھودی و ھم از اھل دین بودند، براه خود رفت. 

و زخمھای او را بست ولی بعداً یکنفر سامری از طوائف غیر یھود آنمرد بینوا را دید کھ زجر میبرد، بر حال او رحمت آورد 

و بر مرکب خود نشانید و بسالمت بھ خانسرائی رسانید. این داستان خیلی ساده بود، ولی چون اصل مھم ملکوت محبت را 

تعلیم میداد و میآموخت کھ رحم و شفقت ما باید بدون تفاوت بر تمام رنج دیدگان و مصیبت زدگان از ھز نژاد و پیرو ھر 

شامل آنھا گردد، چقدر عمیق و وسیع بود. وی توجھ انسان را بمعاملھ ای کھ خدا با انسان معمول  مذھبی کھ باشند رسیده و

میدارد معطوف داشت و نشان داد کھ خدا چگونھ نور آفتاب را بر بدان و نیکان میتاباند و چطور باران رحمت خود را بر 

اگر بکسانی محبت کنید کھ بشما محبت میورزند و « ھا کرد: عادالن و ظالمان میباراند. سپس این پرسش نافذ و زنده را از آن

ملکوت خدا و خیرخواھی برای تمام ابناء بشر میباشد. این بود » اگر فقط برادران خود را سالم گوئید، چھ فضیلتی دارید؟ 

است و مردم باید با  ھمھربان ھم پدر جوھر تعلیمات مسیح در اصول اخالقی و اجتماعی. تمام مردم فرزندان خدا ھستند و خدا

ھمان روح محبت و مھر با ھم سلوک کنند. اینھا میبایست قطع نظر از ھرگونھ اختالف در نژاد، در رنگ و در مقام، ھمدیگر 

  را بسمت اشخاص، با ارزش متساوی بنگرند و طبق آن با یکدیگر سلوک نمایند.

   



  طریقه عیسی

ھمین است، ولی ھنوز یک مسئلھ اصلی میبایست حل و پاسخ داده شود،  تعالیم مسیح خیر اصلی در حلقھ اجتماعی بر طبق

ملکوت خدا یعنی این ملکوت محبت را چگونھ میتوان برقرار ساخت؟ برای استقرار آن راھھای مختلفی پیشنھاد و بمعرض 

ن اینکھ دیگران اعمال آزمایش گذارده شده ولی تعلیمات مسیح در یک مورد از تعالیم دیگر در اینخصوص متمایز بود. در عی

قدرت را بنحوی یا بنحو دیگر برای وصول بھ این منظور وسیلھ اساسی شمردند، عیسی کامالً آنرا طرد و مردود ساخت. اگر 

در طریقھ مسیح برای زندگانی یک نکتھ باشد کھ ھمھ متفقاً و بدون تردید آنرا واضح و روشن میدانند، ھمانا عبارت است از 

  ال زور برای انجام و اجرای مقاصدی کھ در نظر داشت.مردود بودن اعم

بعضی از یھودیان طرفدار استعمال اسلحھ بودند و آتش طغیان و شورش را دامن میزدند. دیگران کھ از اخذ نتیجھ از اینراه 

ھ عیسی را مأیوس بودند، انتظار روزی را میکشیدند کھ خدا با آتش و شمشیر نازل گردد. ھیچیک از این افکار جلب توج

ننمود. خیر اصلی در نظر او امکان نداشت بوسیلھ نابود ساختن یک دستھ و یا غلبھ بر دستھ دیگر تحقق یافتھ و برقرار شود. 

زور و قدرت حیوانی ھیچگاه نمیتواند صلح و آشتی را دائماً در بین بشر برقرار سازد، زیرا این قضیھ نمیتواند طرز فکر و 

د. مھربانی تنھا بوسیلھ پیروی از روش خیرخواھی و فداکاری برقرار تواند بود. اگر شما میتوانید نظر انسان را تغییر دھ

دشمن خود را محبت کنید و محبت شما واقعی باشد، او را بسوی خود جلب خواھید کرد. اینست یک اصل اساسی و مشخص 

بیگانه راه مستقیم و امن همین است. اگر در تعالیم عیسی. این طریقه از راه آتش و شمشیر طوالنی تر است، ولی 

خیر اصلی در حلقه اجتماع عبارت باشد از بوجود آوردن اشخاص نیک و با حقیقت، پس طریقه محبت بهترین 

طریقه وصول به این مقصد تواند بود و عیسی در عمر خود سالک این طریقه بود و دیگران را تعلیم داد که از همان 

  راه بروند.

   



  کنونیتمایالت 

خیر اصلی براي نوع بشر چیست و چگونه میتوان آنرا بدست آورد؟ این پرسش امروز اساسی ترین مسائل جهانی را 

تشکیل میدهد. افراد و اجتماعات چه چیز را باید بمنزله خیر اصلی مطلق بخواهند؟ کمال مطلوب نهائی در زندگانی 

  ه باین پرسش داده خواهد شد.چه باید باشد؟ سرنوشت نوع بشر بسته به پاسخی است ک

  

  در جستجوي لذت

در زمان کنونی نیز مانند روزگاران پیشین مردمانی هستند که بدون تمناي یک هدف عالی و واالعمر خود را در 

طلب لذت میگذرانند. شعار زندگی آنها اینست که بخوریم و بنوشیم و شادمان باشیم، زیرا فرادا میمیریم. عالئق این 

ود بحوزه کوچک وجود خودشان میباشد و هیچ اندیشه اي براي حیات آینده یا براي دیگران ندارند. اشخاص محد

شادمانی و خوشی تنها چیزي است که آنها نقداً و در حال حاضر براي خودشان میخواهند. باوجود این اوضاع و 

دمی که در جریان زندگی هیچ ذکر احوال کنونی جهان باطل بودن این عقیده و بینش را به ثبوت رسانیده است. مر

و فکري نداشته اند، جز تأمین آسایش امنیت و شادمانی شخصی خودشان، در جریان اصطکاکها و زد و خوردهاي 

الم انگیز کنونی، به بطالن آراء خود پب برده اند. سیلها و تند بادها بر حصار زندگانی آنها جاري شده و وزیده و 

ساخته و بدین نحو آنها را ناگزیر کرده است که بجستجوي اساس دیگري برآیند. در اساس امن آنها را متزلزل 

جستجوي لذت بودن و همه را بدنبال شادمانی شخصی دویدن، بقول عیسی حماقت است. ما باید خواهان و در 

حقیقت  جستجوي چیزي باشیم که از همه واالتر و برتر است. باید نه در جستجوي لذت، بلکه در طلب عدالت و

باشیم که حیات و زندگانی بدون آنها در امان نیست. تجربه هاي تلخ کشمکشهاي کنونی دنیا دالئل زیادي بدست 

میدهد که افراد ملل را بصحت گفتار بزرگ عیسی معتقد میسازد که میفرماید مردم پیش از هر چیز دیگر حتی 

  لبند.پیش از مسکن و غذاي خود باید ملکوت خدا و عدالت او را بط

  



  قدرت

یک عامل مؤثر دیگر وسوسه در دنیاي کنونی، عبارتست از طلب قدرت. انسان موجود عجیبی است که استعداد 

عظیم باو اعطا شده تا هر چیز را در محیط زندگانی خویش تابع و مطیع خود سازد. انسان در عالیترین مدارج 

ا براي مقصود خود بکار برد، این میل به تسلط خلقت قرار دارد و از اینرو قادر است بر هر چیز دیگر مسلط شود و آنر

و استیالء جزو غرایز بشري است. و از قدیمترین تاریخ پیدایش بشر در روي زمین خود را آشکار ساخته است. در 

حقیقت تاریخ حیات بشري عبارتست از شرح تسلط ابناء بشر بر موانع محیط زندگانی خود و بکار بردن آنها براي 

ویش. انسان بر حدود و ثقور طبیعت مسلط شده، زمین را حفر کرده و از اعماق آن فلزات استخراج انجام مقاصد خ

نموده. اقیانوسها را پیموده و برفراز هوا پرواز کرده است. انسان جنگلهاي انبوه را از وجود حیوانات وحشی پاك کرده 

ی بشر که از آتمهاي کوچک گرفته تا کوههاي و مساکن زیبائی براي سکونت خود برپا نموده است. روح استیال جوئ

مرتفع را میخواهد در قلمرو قدرت خویش قرار دهد، حدود وثقوري نمیشناسد. این روح استیال جوئی شامل هرچیز 

است و بر هر چیز تأثیر و نفوذ دارد. انسان میخواهد مقتدر باشد، بر همه تسلط پیدا کند و منظور اصلی او از اقتدار 

همانا تأمین خیر اصلی خود میباشد. اینست فلسفه حیات که ما آنرا در بین نوع بشر امروزه جاري و ساري  و استیالء

  می بینیم.

حس قدرت طلبی در نهاد بشر یکی از احساسات خوب و صحیح است. در ضعف و ناتوانی هیچ فظیلتی نیست. ولی 

ت قدرت و دوم مورد استعمال قدرت. انسان فطرتاً قدرت و در این مورد باید دو نکته را در مد نظر قرار داد. اول ماهی

مورد توجه قرار میدهد و براي زندگانی بر طبق این نظریه تعبیري قائل میشود و این تعبیر نیرو را از لحاظ جسمانی 

آنست که قوي همیشه ضعیف را تابع و مطیع خود قرار داده بر او تسلط میگردد، در نظر مردم تسلط قوي بر 

ف، قانون اساسی زندگانی حیوانی جلوه کرده، حیات بشري نیز تابع این قانون است. از اینرو مردم در پیشگاه ضعی

نیروي جسمانی سر اطاعت بر زمین سوده اند و صفات و ممیزات عالی شخصیت را از نظر دور داشته اند. امروز هم 

ه اگر بتوانند آالت و ادوات نوین قدرت را همین موضوع عامل وسوسه ما میباشد. مردم چنین گمان میبردند ک

  بدست آورده وبر هرچیز دیگر مسلط شوند، خیر اصلی را در زندگانی بدست آورده اند.



این تعبیري که از حیات میشود کامالً غلط است. حتی اگر در صدد تجربه زندگانی حیوانات هم برآئیم، آنرا نارسا 

ري بطالن آن مشهود است. دانشمندان زمین شناسی داستان زندگانی میبینیم و بطریق اولی در مورد روابط بش

حیوانات عظیم الجثه را براي ما نقل میکنند که در زمانهاي ما قبل تاریخ روي زمین را فرا گرفته بودند. ولی نسل 

رنهاي دراز این حیوانات منقرض گردیده و تنها سنگواره هاي آنها باقی مانده، در صورتیکه بلبل خرد حثه در طی ق

زنده و باقی مانده است، نیروي جسمی یکی از عوامل زندگانی میباشد، ولی آنرا عامل منحصر بفرد و حتی عامل 

اصلی حیات نمیتوان بشمار آورد. عوامل دیگري هم در کار است که باید آنها را مورد توجه و دقت قرار داد. انسان 

ر و عقل اعطاء گردیده و همچنین مواهب دیگري باو داده شده که تنها یکی از حیوانات نیست، به انسان مزیت فک

همیشه در محیط زندگانی وي نقش بسیار مهمی بازي کرده است، و نیز انسان داراي احساس اخالقی میباشد که 

بسی بر نیرو  در پرتو آن بعضی اعمال را صحیح و خوب و بعضی را بد و ناپسند میداند. و حس حقانیت یک موضوع،

قوت وي میافزاید. فرضیه نیروي جسمی به تنهائی براي تشریح حیات بشري کافی نیست. در کشمکش براي و 

حیات، عقل بشري و حس اخالقی بشري هم باید بشمار بیاوریم. عالوه بر قوانین جسمانی، یک رشته قوانین دیگري 

  هم بر زندگانی بشر حکمفرمائی میکند.

باید مورد توجه قرار دهیم. در هر مورد که قدرت براي جانبداري از مسائل موضوع طرز استعمال قدرت را نیز 

ناصواب و یا مقاصد خود پرستانه بکار رود، خودش خودش را مغلوب میسازد و بهمراه خود نا امیدي و مالیخولیا 

تمام حیوانات میآورد، حیوانات عظیم الجثه که داراي دندانهاي نیزه مانند بودند بر سطح زمین مسلط شده و بر 

دیگر حمله برده و آنها را دچار وحشت و اضطراب نمودند پیوسته بطرف انحطاط رفته و قبر خود را حفر کردند، زیرا 

اینها قدرت خود را بکار میبرند تا مطامع خود را برآورند، هر بشري که نیروي جسمانی خود را براي منظورهاي بد 

میکند. قدرت حتی اگر براي بقاي خود قدرت هم باشد باید براي منظورهاي بکار برد، قبر خود را با دست خود حفر 

  صحیح بکار برده شود.

خیر اصلی عبارت تز لذت نیست، بلکه عبارتست از » خیر اصلی چیست و آنرا چگونه باید بدست آورد؟ « نتیجه 

ز تعقیب لذات خود خواهانه و تکامل شخصیت، و راه تکامل شخصیت زور نیست، بلکه محبت است. نوع بشر را باید ا

تخریب و صرف نیرو در راه این لذات باز داریم. نظریه انسان در مورد حیات باید تغییر کند و ما باید این نکته را 



تشخیص دهیم که ما فقط اشیاء و حیوان نیستیم بلکه اشخاصی هستیم داراي روح. ما نیازمند آنیم که خوبی و 

اسیم و بدانیم این صفات براي ما که داراي عنوان انسان هستیم، نفیسترین مواریث حقیقت و محبت و ترحم را بشن

بشري شمرده میشوند و از اینرو باید منظور ما آن باشد که اشخاص خوبی بشویم. براي ما که بشر هستیم، خیر 

تاج ندائی اصلی همین است. ما نیازمند شخصی هستیم که این خیر اصلی را در زندگانی خود تجسم دهد. مح

حه اینهمه اوضاع درهم و بر هم آواز داده و براه حق عدالت راهنمائی کند. محتاج نشان و هستیم که ما را از بحبو

  عالمتی هستیم که ابرهاي تیره اي را که بر فراز سر ما سایه افکنده، بکناري زند و روح امید و شهادت در ما بدمد.

این ندا قبال بلند شده و این نور درخشیده است. این عبارتست از شخص  چنین کسی با این صفات در دنیا زیسته و

عیسی مسیح و صداي او و نور او. او نماینده و مجسمه خیر اصلی و عالی و واالي بشري بود و بطور علنی بحقیقت 

  »من راه و راستی و حیات هستم. « اعالم داشت که 

  

  

  

   



  قضا و قدر چیست؟

  مسائل مربوط به قضا و قدر

رابطه خدا با جهان آفرینش و رفتار وي با آدمی موضوعی است که مسئله تقدیر را پیش میآورد. ما معتقدیم که خدا 

آفریننده جهان است، ولیکن باید دانست که آیا بین خدا و حوادث این جهان اعم از حوادث عالم طبیعت یا اتفاقات 

خ بشر روي میدهد، ارتباط و تناسبی وجود دارد یا نه؟ اعتقاد مربوط به زندگانی افراد، یا حوادثی که در جریان تاری

بقضا و قدر یعنی اعتقاد بقدرت قاهره خدا بر جمیع آفرینش و جهان هستی. وقتی به این مسئله معتقد شدیم، فوراً 

د آزاد موضوع دیگري پیش میآید و آن عبارت است از موضوع آزادي بشر در مقابل اراده خدا، ما چگونه در اعمال خو

و مختاریم و در عین حال در تحت اراده و حکمت و مشیت مطلقه الهی قرار داریم؟ چگونه سیر تاریخ مطابق نقشه 

دخالت در آن داشته باشد؟ اشکاالتی که از وجود انسان صورت میگیرد که در عین حال مشیت و اراده و مقصد الهی 

م بیگناه گرفتار درد و رنج زحمت میشوند؟ چرا اصالً در دنیا رنج و زحمت تولید میشود چگونه رفع نمائیم؟ چرا مرد

بدي وجود دارد؟ چرا اشخاص شریر و بد، کامیاب میشوند؟ اینها مسائلی است که در دستور قضا و قدر مندرج است. 

که البته پاسخ این مسائل کار بسیار دشواري است، معذالک انسان باید درباره آنها از روي کمال دقت تفکر کند 

  مقصود و مفهوم آنها را صحیحاً دریابد.

  

  

   



  نظریات مختلف درباره قضا و قدر:

  خدا بمنزله قانون

از جمله نظریات و مالحظاتی که در حل این مسائل پیش میآید، دو موضوع است که در حکم دو نقطه در زوایاي 

مفهوم و یا دو نظریه مختلف راجع بخدا قرار مخالف میباشد و ما آنها را نادیده میگیریم. این دو موضوع بر اساس دو 

گرفته است. بموجب یکی از آن دو نظریه، خدا از لحاظ قانون وجودي است که دنیا را بوسیله قوانین تغییر ناپذیر 

اداره میکند. نظریه دوم مبنی بر اینست که خدا علی الطالق است و از اینرو جهان را بر وفق ذلخواه و اراده بی ثبات 

اداره میکند. بموجب نظریه اولی، خدا بمنزله قانونگذار یا مهندس ریاضی است که در عالم طبیعت و حیوان و خود 

اخالق، قواعد و قوانین و مقررات تغییر ناپذیر معینی وضع کرده و وقایع و حوادث جهان از روي این قوانین خود 

ظمی است که خداوند از روز ازل آنرا بکار انداخته بخود پیش میآیند. جهان آفرینش تماماً مانند دستگاه ساعت من

است. حال اگر موجودات عالم اعم از ماده و اجسام جاندار و انسان بر طبق این قوانین کار کنند، در زندگی خود 

پیشرفت میکنند، و هم آهنگی در زندگی پدیدار میشود، در غیر اینصورت موجودات مزبور دچار تباهی و سفالت و 

مصیبت میشوند. این نظریه خالی از حقیقت نیست، ولیکن حقایق مسلم و قطعی جهان تأیید نمیکند که  و بدبختی

گردش و اداره امور جهان آفرینش بدینمنوال یعنی بصورت میکانیکی باشد. حتی بزرگان و دانشمندان امروز این 

یعی در گذشته، قوانین طبیعی را معین نظریه را براي بیان عالم طبیعت هم کافی نمیدانند. هرچند علماي علوم طب

و ثابت می پنداشتند، ولی دانشمندان امروز در ترکیب ماده تا درجه اي قائل به حوادث و اتفاق شده اند، کذلک در 

مورد نباتات و حیوانات. ولیکن اگر بخواهیم آدمی را نیز مشمول این قاعده بدانیم، اساس اینگونه توجیه و تعبیر 

 متزلزل خواهد شد. حقایقی که در روابط و مناسبات بشري و در تاریخ وجود دارد، هیچگاه این میکانیکی کامال

نظریه را تثبیت و تأیید نمیکند که در عالم اخالق قوانین ابدي و الیزال و ثابتی هست که خود بخود کار میکنند و 

تباهی و ویرانی، و خوبی و راستی  نتایج معین و مشخصی در آنها پدید میآید. البته صحیح است که بدي موجب

موجب آبادي و پیشرفت میشود، ولیکن نباید تصور کرد که مردم شریر و بد همیشه در رنج عذاب، و خوبان همیشه 

در خوشی و رفاه هستند، زیرا نمیتوان گفت که زندگانی بشري بر مدار اینگونه قوانین قاطع دور میزند و این قوانین 



خط یسر زندگانی بشر را تنظیم و تعیین مینماید خالصه اینکه جهان آفرینش را نباید بمنزله  خودبخود کار میکند و

یکدستگاه میکانیکی ساده مانند دستگاه ساعت فرض نمود که روي قاعده معینی کار کند. بلکه دنیا سازمان مخلوط 

  .و درهم و برهمی است که چندین عوامل مختلف در تغییر خط سیر آن مؤثر میباشد

  

   



  عقیده بر اینکه خدا وجود مطلق است

عقیده دوم مبنی بر اینست که خدا قادر مطلق است و باقتضاي اراده مطلق خود بر جهان آفرینش حکومت میکند. 

بر طبق این عقیده هیچگونه قوانین و مقررات موضوعه ناظر بر روابط و مناسبات خدا با جهان آفرینش و رفتار وي با 

ده و جسم صفات ثابتی ندارد و در عالم اخالق هم پاي بند هیچگونه قوانینی نیست، زیرا اگر آدمی نیست و در ما

چنین میبود، وجود همان قوانین در حکم محدود بودن اراده خدا محسوب میشد و حال آنکه خدا قادر مطلق و 

زائیده اراده مطلق او  تواناست و هرچه بخواهد میکند. هرچیزي بزرگ و کوچک، خوب و بد از خدا صادر میشود و

  است.

بر حسب این نظریه، محملی براي قدرت خدا پیدا میشود، ولی بقیمت آزادي بشر تمام میگردد، یعنی دیگر محالی 

براي آزادي باقی نمیماند که انسان در رفتار و اعمال خود مختار باشد، ولی آیا مع الوصف میتوان منکر استقالل 

ه شخصی می بینیم که انسان تا حدود معینی در اعمال و رفتار خود آزاد میباشد و نسبی بشر شد؟ ما بر حسب تجرب

از اینجهت تا اندازه اي مسئول اعمال خود میباشد. اگر چنین نبود، اعمال آدمی نه جاي تحسین و نه جاي تقبیح 

منشاء خیر و شر میباشد داشت و عقیده بمکافات و مجازات بکلی پوچ و بی اصل بود. و نیز بر حسب این نظریه، خدا 

و در نتیجه تمام بدبختیها و مصیبتها از خدا پدید میآید. پس در صورتیکه خدا در جهان آفرینش یگانه عامل بشمار 

آید و مصدر همه چیز او باشد، پس عامل بدي هم وجود او است. در اینصورت ما چگونه میتوانیم بوجودي که از وي 

ایمان آورده و اعتماد کنیم؟ ما فقط بخدائی میتوانیم ایمان بیاوریم که عادل و  بیعدالتی و ناراستی پدید میآید

  مقدس و خوب باشد.

ضمناً هر دو نظریه مذکور در فوق، مبنی بر انکار شخصیت خدا است. زیرا بر حسب نظریه اولی، خدا بطوري با 

مرادف با قانون میشود و در  اًقوانین طبیعت یکسان میگردد که هویت شخصی خود را از دست میدهد و تقریب

موردي که موضوع یاري و مدد خدا بانسان پیش میآید، خدا در مقابل قوانین تغییر ناپذیر نظام طبیعت عاجز و 

درمانده میشود و حال آنکه اگر بشخصیت قائل باشیم، به این حقیقت مسلم متوجه میشویم که شخصیت یعنی 

ی دخالت دارد، ولیکن نباید آنرا بمنزله صرف تماشاچی و ناظر و ترتیب موجودي که هر چند در یک نظام و ترتیب



دانست و معتقد شد که این شخصیت میتواند بر آن نظام حکومت کند و بمقصدي که بر آن معین شده است آنرا 

  سوق دهد.

یکی از  نظریه دوم خم که ذکري از آن در باال رفت، مبنی بر افکار شخصیت خدا است؛ منتهی بطریق دیگري.

خصائص اصلی شخصیت عاقل بودن است. شخص آنکسی است که بر طبق موازین عقلی فکر کند و اراده نماید و 

عمل کند، نه بر وفق هوس و میل خود. یک موجود خیره سر و خود رأي که یکی از بدلخواه خود بجهنم افکنده و 

. چنین موجودي یا دیوانه است یا ظالم، بنابر این دیگري را به بهشت ببرد، نمیتوان یکفرد عاقل و با تمیزي دانست

هر دو نظریه مذکور در فوق را باید مردود دانست، زیرا بموجب هیچکدام از این دو نظریه مسائل مربوط بقضا و قدر 

حل نمیشود. پس باید اراده شخصی و قاهره خدا توأم با قوانین طبیعت و همچنین استقالل یا اختیار بشر را مورد 

ه قرار داد. غیر از این هرگونه عقیده دیگر را باید دور ریخت و مردود دانست، زیرا بغیر از این هیچگونه نظر توج

دیگري به تجربه درست در نمیآید. ولی براي حفظ و قبول این نظریه چگونه میتوان سازش و التیام قائل شد؟ پس 

  موضوعی که باید در مسئله قضا و قدر حل شود همین است.

  

   



  ا و قدر صرفاً یک فرضیه مجرد نیستقض

وقتی در این موضوع تفکر میکنیم، باید بخاطر داشته باشیم که قضا و قدر صرفاً یک عقیده فلسفی مجردي نیست، 

بلکه باید مسلم دانست که زندگانی شخصی بشر طرف توجه و عالقه حکمتی بالغتر و نیروئی عالیتر از خود انسان 

ین موضوع مبتنی بر مذهب و دینی است که قائل بشخصیت خدا باشد و معتقد باشد که است. عقیده و اطمینان با

خدا بطور شخصی با انسان سر و کار دارد. نسبت شخصی داشتن با خدائی که داراي شخصیت باشد، اساس تجربه 

ع ایمان را مذهبی است و کلیتاً معتقدات و آئینهاي مذهبی از همین اصل اساس ناشی میشود. براي مثال، موضو

شاهد میآوریم. ایمان به یک مذهب تنها اعتقاد بوجود خدا نیست، زیرا شیطان هم بخدا معتقد است. بلکه ایمان 

بمذهب عبارت است از اعتماد شخص به یک خداي با شخصیت. گناه هم تنها عبارت از تجاوز و انحراف از یکی از 

انگی از خدا است، مانند دوري و بیگانگی فرزند از پدر خود. موارد قانون نیست، بلکه گناه عبارت از دوري و بیگ

مقصود از عفو و بخشش تنها امید به معافیت از عقوبت و مجازات در آخرت نیست، بلکه عبارت از تجدید مناسبات و 

 ارتباط با خدا و بعبارت دیگر صلح و آشتی مانند معاودت فرزند عیاش و مصرف بخانه پدر خود. همچنین است در

مورو مشیت اراده ازلی. این فقره عبارت از تسلیم و تفویض در مقابل یک قوه مرموزي که در جریان وقایع جهان 

مؤثر باشد نیست، بلکه مشیت را میتوان بمنزله ایمان به عنایات و توجهات شخصی خدا نسبت بزندگانی روزانه و 

میآید، یکی موضوع درد و دیگري مسئله بدي که تاریخ بشر دانست. از چنین بینش و عقیده دو مسئله مهم پیش 

  عقیده بقضا و قدر را قابل بحث و ایراد میگرداند.

  

   



  مسئله درد و رنج

خود مقامی مهم در تاریخ بشر دارد. درد اغلب بمنزله اخطاري است حاکی از رسیدن خطر یا مصیبتی  درد و رنج

مبارزه ایست که بین طبیعیت آدمی و بیماري در داخل بدن صورت میگیرد. بعالوه احساس  براي آدمی. تب بمشابه

درد همیشه بمنزله محرکی بوده است براي انجام عالیترین کارهائیکه در زندگی از آدمی ممکن است بظهور برسد. 

تی که از طرف یکمرد مانند عالقه مفرط و حس فداکاري و از جان گذشتگی مادر در مقابل طفل بیمار، یا خدم

اجتماعی بساکنین محالت پر جمعیت کثیف شهر میشود. چیزي که آدمی را در زندگانی بشري پرورش داده و 

بمراحل کمال بشري سوق داده و میدهد، همانا تحمل زحمت و رنج دیگران و غمخوارگی نسبت به آنان میباشد. آن 

ی را دارد که هیچگونه حرکت و جنبشی از آن مشهود شخصی که طالب زندگانی بی درد و رنج است، حکم سنگ

نمیگرداند. در اینگونه موارد رنج و محنت جایز است و حتی باید از آن استقبال کرد. ولیکن درد و رنج موقعی غیر 

جایز و بیمورد است که مخالف پیشرفت و ترقی زندگانی شخص بشود و یا باعث اخالل و تخریب گردد و مانند 

مگین که از روي دهات بگذرد و از اثر وزش آنها خرابی و بدبختی باقی بماند. یکی دیگر از چیزهائی طوفانهاي سه

که موضوع قضا و قدر را مرود تأمل و بحث قرار میدهد موضوع مرگ است. مخصوصاً در میان جوانان و اطفال. خاصه 

صی خدا نسبت ببندگان خود و اینگونه آنهائیکه در عنفوان جوانی هستند. چگونه میتوان بین عنایت و توجه شخ

  حوادث سازش قائل شد؟

  

  

   



  مسئله بدي

حل مسئله بدي شاید مسئله مشکلتري در این زمینه باشد. با انتساب بدي به آن موجودي که ما او را شیطان 

« سیم میخوانیم مسئله حل نمیشود، زیرا اگر این راه حل را اختیار کنیم، یکقدم باید عقب تر بر گردیم و بپر

با این قبیل پرسشها نه تنها معما » آفریننده شیطان کیست و چرا خدا بشیطان اجازه میدهد که کارهاي بد بکند؟ 

حل نخواهد گشت و راهی پیش پاي ما باز نخواهد شد، بلکه در همان وضع مشکل اولی باقی میمانیم و اگر نسبت 

یکطرف خدا منشاء بدي و فساد بشمار خواهد آمد و از طرف بدي را بخدا بدهیم، معقول نیست، زیرا در اینصورت از 

دیگر سلب شخصیت از آدمی میشود و در واقع انسان آلت فسادي میشود در دست خدا. ما نمیتوانیم خدا را بد 

بدانیم و بدي را بدو نسبت دهیم. بعالوه ما خود احساس میکنیم که ما مردم، مسئول اعمال بد خودمان هستیم. 

  میتوان وجداناً نسبت افعال بد را بخدا داد؟پس چگونه 

در حقیقت از جنبه فلسفی، توضیحاتی نمیتوان راجع به بدي داد. هرچند مردم خیلی سعس کرده اند که تعبیرات و 

تأویالت مختلفی براي بدي پیدا کنند، ولی هیچکدام رضایت بخش و قانع کننده نبوده است. بدي یکی از رموزي 

همیشه سربسته و غیر مکشوف خواهد ماند. ولیکن قدر مسلم اینست که بدي با آزادي بشر ارتباط و است که براي 

بستگی دارد که بدون آن آدمی داراي زندگانی شخصی حقیقی نخواهد بود. خدا آنان را آزاد آفریده است و بنابر این 

فی همینجا است، زیرا فلسفه، یا قدرت انسان میتواند بر علیه اراده خویش عمل کند و اشکال مسئله از نظر فلس

مطلق خدا را تثبیت میکند و در این صورت مجالی براي اندیشه استقالل آدمی باقی نمیگذارد و یا آنکه استقالل 

ا تثبیت میکند و در اینصورت موضوع قدرت حاکمه خدا را نفی مینماید. ولیکن مذهب بین این دو نظر را آدمی ر

اشکالت فلسفی، به این ایمان و عقیده سخت گرائیده است. یعنی مذهب قائل بوجود بدي و  التیام داده و با وجود

رمز عظیم و عمیق آن شده است. معذالک مقصد و مشیت خداوند تحقق یافته و اراده وي انجام خواهد یافت. شاید 

میتوان گفت که برادران مثال قضیه یوسف است. برادران یوسف بدو بدي کردند و او را مثل غالم فروختند. آیا 

یوسف این عمل را انجام دادند بدون آنکه اراده خدا در این امر مدخلیت داشته باشد؟ هرگز ! پاسخ این فقره از لحاظ 

مذهبی از زبان خود یوسف به برادرانش داده شده است. هنگامیکه وي در آن مقام سلطنت، خود را بدانها مکشوف 



او برادر آنها است، در آن مصاحبه خصوصی، یوسف راز درون را بدانها مکشوف  ساخت و بر آنها معلوم نمود که

خدا باعث » شما درباره من بدي اندیشدید، ولی خدا آنرا خوب گردانید. « ساخت و با خاطري مهیج به آنها گفت: 

ی بیند. این آن وقایع بد نشد، ولی معذالک یوسف درست میگفت که همان وقایع را در حیز قدرت و حکمت خدا م

  همان معنی ایمان و اعتقاد مذهبی بقضا و قدر است.

  

  

   



  منشاء ایمان بقضا و قدر

بدیهی است این ایمان مذهبی به قضا و قدر نه مبتنی بر استالل فلسفی است و نه میتوان از مطالعه طبیعت یا از 

رفتار وي را با آدمی، منشاء و  جریان حوادث در تاریخ محملی بر آن قائل شد، بلکه باید ایمان به شخص خدا و

سرچشمه ایمان بقضا و قدر دانست. مذهب این نکته را تثبیت میکند که خدا در جهان آفرینش مقصد و منظوري 

دارد و حکمت و قدرت خدا براي انجام این مقصد کافی است. این یک اندیشه یا تصور محض نیست، بلکه حاصل و 

استدالل و استنتاج مذهبی نیست بلکه علم الیقین است که از راه کشف  نتیجه مذهبی شخص است. حتی مبتنی بر

و مشهود حاصل شده است. از روي شواهد طبیعی یا تاریخی نمیتوان اعتقاد بقضا و قدر پیدا کرد، زیرا در طبیعت و 

ناي تشخیص در تاریخ بسیاري کیفیات عجیب و قریب و حیرت آور دیده میشود که اگر بخواهیم آنها را اساس و مب

قرار دهیم نمیتوان معتقد بمشیت شد؛ ولیکن اساساً ایمان روي چیزهائی قرار گرفته است که مخالف ذوق سلیم و 

صورتاً و ظاهراً غریب و مستعبد میباشد. زیرا کسی که در وادي ایمان قدم میگذارد، با چشم ظاهر طی طریق 

است موضوع قضا و قدر. مشیت یا قضا و قدر عبارت است از نمیکند، بلکه با مدد چیزي که نادیدنی است. همینطور 

عنایت و حکمت و قدرت و محبت خدا و در عین حال قائل بودن به رمز بدي و رنج آدمی. کسیکه بخدا و به محبت 

  وي ایمان آورد، بر حسب تجربه شخصی، بقضا و قدر نیز اعتقاد و ایمان خواهد آورد.

   



  عیسی مسیح و قضا و قدر

یسی مسیح از جهات عدیده مذهبی خواه بواسطه زندگانی شخصی خودش و خواه بواسطه تعلیماتش مقام مسلماً ع

بسیار مهمی را دارا میباشد، ولیکن اهمیت و اعتبار مخصوص وي بیشتر در این است که وي خدا را بطور شخص 

مقام بسیار ارجمند و عالی  بمردم نمایان ساخت. در این قسمت عیسی در تاریخ مذهبی بشر منحصر بفرد و داراي

است. بر حسب آنچه بر عیسی آشکارا و مشهود افتاده است، خدا ظن و قیاس نیست. بلکه حقیقتی است ثابت. خدا 

یک فکر مجرد نیست، بلکه شخصیتی است. خدا یک قوه مرموزي نیست، بلکه پدري است که آدمی را دوست 

شخصی با یک خداي شخصی است. این فقره در تاریخ مذاهب میدارد. مذهب در نظر عیسی عبارت از یک رابطه 

دنیا و مشهودات مذهبی منحصر بفرد است و اهمیت مخصوص شخص عیسی مسیح در مذهب از همین یک فقره 

  پیدا است.

  

   



  تعلیمات عیسی مسیح درباره نگرانی

عیسی مسیح درباره مشیت خدا چگونه فکر میکرد و چه مطالبی را تعلیم میداد. مسیح معتقد بود که خداوند نسبت 

توجه و عنایت شخصی دارد. عیسی به پرندگان آسمان به آدمی اعم از زن و مرد و بچه و تمام کائنات و موجودات 

ه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و پدر آسمانی مرغان هوا را نظر کنید که نه میکارند و ن« نگریسته فرمود: 

آیا شما « ) و بمردمانی که نسبت بمعیشت خود اظهار نگرانی میکردند فرمود:  26:  6متی » ( شما آنها را میپروراند 

و میکنند، در سوسنهاي چمن تأمل کنید چگونه نم« و باز به گلها اشاره کرده فرمود: » بمراتب از آنها بهتر نیستید؟ 

نه محنت میکشند و نه میریسند، لیکن بشما میگویم سلیمان هم با همه جالل خود چون یکی از آنها آراسته نشد. 

پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین بپوشاند، اي کم ایمانان آیا نه شما را 

لیکن همه مویهاي سر شما نیز شمرده شده « از در جاي دیگر میفرماید: ). و ب 30ــ  28:  6متی » ( از طریق اولی 

) آیا دو گنجشک بیک فلس فروخته نمیشود و حال آنکه یکی از آنها جز بحکم پدر شما  30:  10متی » ( است. 

  ). 29:  10یزمین نمی افتد؟ ( متی 

ه بیشتر باعث تعجب وي میگردید این بود ایمان عیسی مسیح بخدا بقدري از روي واقع و حقیقت بود که آنچیزي ک

که مردم را نسبت بزندگیشان نگران و در مورد عنایت و توجه پرودگار نسبت به خودشان بی اعتقاد میدید. عیسی 

مسیح معتقد به دعا بود و میگفت هرکس براي احتیاجات روزانه خود باید بخدا توسل جوید و از خدا بوسیله دعا 

و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او « کند و این فقره بمثل میپرداخت و میگفت:  احتیاجات خود را طلب

پس هرگاه شما که شریر هستید « و اضافه کرد: » خواهد و سنگی بدو دهد و یا اگر ماهی خواهد، ماري بدو بخشد. 

ن است چیزهاي نیکو را به آنانیکه از دادن بخششهاي نیکو را به اوالد خود میدانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسما

) و نیز در دعائی که وي بشاگردان خود تعلیم میداد این  11ــ  9:  7متی » ( او سئوال میکنند خواهد بخشید. 

  »نان کفاف ما را امروز بما بده. « نکته را مسئلت میکرد که 

ر و تعبیر کنیم، زیرا این بدان ماند که کمال بی انصافی است اگر بتوانیم این کلمات مسیح را بطور سطحی تفسی

تصور کنیم عیسی براي حل مسئله گرسنگی آمده و رسالت وي همین بوده است و بس. مقصود عیسی از این جمله 



این بود که نگرانی و ترس را نسبت به امر معیشت از اذهان مردم دور کند و از اینرو لب به اندرز گشوده میگفت خدا 

  دانسته ایمان بیاورید که خدا در فکر شما هست. را پرد آسمانی خود

   



  تعلیمات عیسی راجع به درد و رنج و مصیبت

تعلیمات مسیح درباره بدي و رنجوري نیز خیلی مهم است. البته در زمان او هم مانند ما جهان پر از بدبختی و 

ریخته و هیجده نفر را کشته بود. رنجوري و بیماري و مرگ و قتل و مصیبتهاي هولناك بود. مثال در اورشلیم برجی 

پیالطس حاکم رومی جند نفر از یهودیان جلیلی را در هنگام عید قربان بقتل رسانده بود. مردم میآمدند و این 

مطالب را به عیسی میگفتند و معتقد بودند که مقتولین به کیفر اعمال خود رسیده اند زیرا در آنزمان همه معتقد 

آدمی باید، نتیجه گناه اوست و از اینرو اگر کسی کشته میشد، در نظر آنها حتماً گناهکار  بودند که هر بالئی برسر

بود و بواسطه ارتکاب گناهی کشته شدن او را سزاي عمل وي میدانستند. عیسی از بحث در این موضوع خودداري 

طه حساس دیگري میگذاشت میکرد، زیرا میدید مباحثه در این مورد بکلی بیهوده است. ولیکن وي انگشت روي نق

که ارتباط مستقیمی با موضوع داشت. مردمی که این اخبار را براي مسیح میگفتند، تصور میکردند که چون 

خودشان به چنین بلیه هائی گرفتار نگردیده اند پس آنها بیگناه هستند و چون عیسی مسیح از این موضوع آگاه بود 

و آنگاه روي سخن را بآنها » لیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه جلیل؟ آیا گمان میبرید که این جلی« میفرمود: 

» نی، بلکه بشما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هالك خواهید شد. « متوجه ساخته عالوه مینمود: 

ا با تأکید عیسی مسیح مرموز بودن این وقایع را تصدیق میکرد، ولی از بحث و جدال فکري خودداري میکرد، مردم ر

  تمام به توبه و انابه دعوت میفرمود.

  

   



  قضا و قدر و صلیب

در مسئله رنج و عذاب یک نکته هست که در زندگانی مسیح بی نظیر است و آن اینست که مسیح خودش نه تنها 

مکار که مردمان شریر و ست یک معلم و مربی یا واعظ بزرگ بود، بلکه خود نیز دچار زحمت و عذاب بود، باین معنی

با خودمسیح از روي کمال بیعدالتی رفتار میکردند و او را آزاذ میدادند تا باالخره به بدترین شکلی در روي صلیب او 

را مانند یکی از بدترین جنایتکاران به قتل رسانیدند. توجه و تأویلی که مسیح از این مصیبت و رنج خود میکند، 

د چیز محقق میشود مسیح هیچگاه فکر نمیکرد که ستمی که بر او قابل مطالعه و دقت است. از بیانات مسیح چن

خواهد رفت بمنزله کیفر گناهان اوست، او احساس گناه در وجود خود نمیکرد. پس مسیح این عقیده را بکلی 

سخیف و باطل میدانست که هر مصیبتی بر سر انسان آید بمنزله مجازات و کیفر گناه او است. بعالوه مسیح هرگز از 

نهائیکه او را اذیت و آزار میکردند و باالخره موجبات قتل او را فراهم کردند شکایت نمیکرد، بلکه در دم واپسین و آ

آخرین لحظه اي که شمع حیات وي در روي صلیب خاموش میشد، براي همان اشخاص دعا میکرد و این مطلب 

حالی که دیگران براي وي ندبه و زاري میکردند خیلی عجیب بنظر میآمد. ولی از این عجیب تر این بود که در عین 

و تأسف میخوردند. او خود بهیچوجه در فکر خودش نبود و براي  خود غمی نداشت. در حقیقت مسیح کشته شدن 

خود را در روي صلیب دلیل غلبه و پیروزي خود میدانست، نه دلیل شکست. مقصود از این پیروزي غلبه و پیروزي 

ود. وقتی بما دشنام میدهند و ما هم در عوض دشنام میدهیم، هنگامی که ما را لعنت میکنند بر گناه و شرمساري ب

و ما نیز در عوض لعنت میفرستیم بر کسانیکه بما لعنت میکنند، جنبه پست طبیعت ما بر ما حکومت میکند، یعنی 

نگامیکه بر ما ظلم و ستم در چنین موقعی ما زمام اختیار خود را بدست قسمت پست طبیعت خود میدهیم. ولی ه

روا میدارند و ما آنرا با سکوت و رضا تلقی میکنیم، یا هنگامیکه بر ما لعنت میکنند و ما بجاي لعنت براي آنها خیر و 

برکت از خدا بطلبیم، بر پستی طبیعت خود غلبه یافته و احساس پیروزي مینمائیم. در حقیقت این پیروزي از خدا 

مسیح را دشنام میدادند، ولی وي دهان خود س میکنیم. در مورد مسیح هم همینطور بود. است که ما در خود احسا

را باز نمیکرد که جواب بگوید. بر او لعنت میکردند، لیکن او براي دشمنان خود دعا میکرد باالترین ستم را بر او روا 

ح خدا با وي. ولی در ضمن ستمی که بر میداشتند، لیکن او با کمال آرامش آنرا تحمل میکرد. این نبود مگر غلبه رو



مسیح رفت، چیزهاي دیگر هم دیده میشود که قابل دقت است. مسیح نه تنها با کمال بردباري و شکیبائی آن 

مصیبت را تحمل کرد، بلکه معتقد بود که بواسطه این مصیبت، اراده خدا انجام یافته و مقصود حاصل شده است. 

در  ماشا کنندگان، ولی براي مسیح و همچنین در نظر کلیه آن اشخاصی که ویراصلیب نقطه تاریکی بود براي ت

مصیبت و رنج پیروي میکنند بمنزله یک روشنی خیره کننده و فروغ تابناکی است. بزرگترین دشمنان انسان 

ه بر دشمنان خارجی نیستند، بلکه احساساتی هستند که در قلب خودمان جاي دارد. آدمی موقعی پیروز میشود ک

صدمه و عذاب و شرمساري غلبه کند و این تنها از طریق ایمان بحقیقت که در صلیب مسیح مشهود افتاده است 

میسر میشود. صلیب مسیح رنج و عذاب را واسطه و وسیله محبت مقدس خدا قرار میدهد. این امر بظاهر شگفت 

و حکمت و محبت خدا را آشکار میسازد. این  انگیز و غریب میآید. تاریک است، ولیکن در عین تاریکی شمول قدرت

است معنی پیروزي و غلبه واقعی بر رنج و عذاب و شرمندگی و مرگ. مسیح این مطلب را عمالً بوسیله خودش 

خاطر جمع دارید، زیرا که « اثبات نمود. هنگامیکه بسوي صلیب قدم برمیداشت، زبان حال وي بشاگردانش این بود: 

اي پدر بدستهاي تو روح خود را « و در آخرین لحظه زندگی بر روي صلیب فرمود: » ام.  من بر جهان غالب شده

  »میسپارم. 

  

  

   



  تکلمه

فساد بوده  در قرنهاي گذشته ایمان بقضا و قدر براي مردمان با ایمان بمنزله سنگ پا برجا و استواري در بحبوحه

است. با وصف آنکه بر حسب ظاهر، مردم با ایمان، عدالت و درستی و راستی را در معرض شکست میدیدند و خود 

شاهد مصیبتهاي بزرگ و وقایع ناگوار و پریشانیهاي عظیم بودند، معذالک اعتقادشان به عنایت و حکمت و قدرت و 

پیدا نشده با امیدواري و اطمینان کامل به آینده نگران بوده اند.  محبت خدا باقیمانده و ذره اي در ایمان آنها تزلزل

ولیکن مردمان امروز گوئی یکچنین ایمانی را بخدا از دست داده اند. مردم امروز که در پیرامون خود جز خرابی و 

دچار پریشانی و جنگ چیزي نمی بینند، و چون زندگی خود را در معرض تهدید نیروهاي طبیعت مشاهده کنند، 

ترس و وحشت و نومیدي عجیبی شده اند و اصالً براي حیات فرد یا جماعت هیچگونه مقصد و منظور یا ارزشی قائل 

نیستند. مردم این عصر خود را در دست قدرتهاي فساد انگیز مسئومی اسیر و بیچاره می بینند و نتیجه بنظرشان 

راست، هیچ اثري از روشنائی نمی بینند. ولی هیچ به باال تاریک و شوم میآید. بهر طرف که مینگرند اعم از چپ یا 

نمینگرند، زیرا در نظر مردم این زمان، تنها نظام موجود همانا نظام عالم طبیعت است، ولی دیگر متوجه نظام ماوراء 

را  طبیعت یعنی نظام الهی نیستند. بزرگترین احتیاج مردم این عصر آنست که پیوسته در جریان حوادث وجود خدا

کشف نمایند و با آنکه حقیقت را بظاهر در معرض شکست مشاهده کنند، همان را فتح و ظفر خدا بدانند. عظمت و 

شکوه عملیات امروز بشر بقدري چشم مردمان این عصر را خیره نموده است که دیگر خدا را نمی توانند ببینند و 

خدا گوئی نمی توانند بگوش » صداي آرام « یگر ست که دبشناسند وبقدري غرش توپها مردم را مرعوب نموده ا

جان بشنوند و به اندازه ي به زرنگی و هوشمندي خود غره شده اند که دیگر حکمت عالم باال را فراموش نموده و 

  بلکه آنرا بچشم حقارت مینگرند.

قلب جهان آفرینش باید بدانیم که جهان بر یک نظام روحی مستقر و استوار است و آن روح مافوق ماده است در 

شخص خدا قرار دارد و این چنین شخصی مافوق تمام قوانین طبیعت است و نیز باید دانست که ما در دست کور و 

  بی شعوري اسیر نیستیم، بلکه در حیطه شمول محبت خداي رحیم هستیم.



گردان حیران و بهت این بود ایمان عیسی مسیح، آن بالکش و ستمدیده بزرگ و فاتح کبیر. آخرین کلمات وي بشا

  زده خود به تمام مردم سرگردان و حیران جهان در هر دوره و عصري از زمان این بود :

  »بخدا ایمان آورید، بمن نیز ایمان آورید. « 

  

  

  

  

  

   



  آیا حیات جاویدان هست؟

  چرا معتقدیم که شخص فنا ناپذیر و جاویدان است

  

  نفس باالتر از جسم

شخص باقی و فنا ناپذیر است. مرگ هیچگاه نمیتواند شخصیت را اساس اعتقاد بجاوران بودن آدمی شخصیت است. 

از بین ببرد. شخصیت بزرگتر و گرانمایه تر از جسمی است که در آن قرار دارد. ما هیچگاه خودمان را با جسم مان از 

وارح خود را از دست بدهیم، ولی احساس میکنیم که هز جهت برابر نمیدانیم. زیرا ممکن است یکی از اعضاء و ج

خودمان، یعنی شخصیتمان بدون هیچگونه تغییري باقی مانده و با از دست دادن یکی از اعضاء بدن ما، تغییري در 

شخصیت ما داده نشده است. سلولهاي بدن ما پیوسته در تغییراند، چنانکه در ظرف مدت چند سالی بدن ما با بدن 

فرق میکند، بطوریکه ذره اي از بدن سابق ما در بدن امرزومان وجود ندارد. ولی من همان هستم که  سابق بکلی

بودم و تو همان هستی که بودي. اما این اطمنان و یقین نمیتواند ناشی از جسمی طبیعی باشد که پیوسته در 

  معرض تغییر است و ذرات وجود آن تجدید میشود.

  

  

   



  شخصیت افضل بر طبیعت

که نفس غیر از بدن است، همانطور هم اطالعات و معلومات ما راجع بعالم طبیعت که ما را در میان وه همانگونه بعال

گرفته است بیش از اطالعات و معلومات ما است راجع به ماده اي که عالم طبیعت را تشکیل داده است. ما جهان 

ق تعبیر و توجیه شخصی این شناسائی براي ما آفرینش را تنها عبارت از خلقت مادي نمیشناسیم، بلکه از طری

حاصل میشود. صدا عبارت از امواج هوا که بگوش ما میخورد، ولی امواج هوا موسیقی نیست. موسیقی تعبیري است 

که شخصیت ما از امواج هوا میکند. نور عبارت است از امواج اثیر که بچشم میخورد، ولی هنگامیکه ما در کنار دریا 

کوه میایستیم و غروب آفتاب را با رنگهاي زیبا و با شموهش نظاره میکنیم، آنچه ما از غروب آفتاب در  یا در باالي

آن هنگام ادراك میکنیم، همان تعبیر و تفسیري است که ما از غروب آفتاب میکنیم. عالم طبیعت هرچند مرکب از 

  ماده است، ولی در مقابل شخصیت معنی و مفهوم تازه اي پیدا میکند.

شاعران و نقاشان و موسیقی دانها بوسیله شخصیت عالم طبیعت را تفسیر میکنند. فلسفه مادي که تنها ماده را بانی 

و اساس همه چیز و یگانه حقیقت میداند، از تعریف هر آنچه در عالم زندگانی عالی و ارجمند است عاجز میباشد. 

ت که حقایق عالم آفرینش را میتوان بوسیله وجود و طبیعت نظر په مادیون بر آن اس» ( ماتریالیسم « بعالوه اگر 

ماده توضیح داد. این آئین و نظریه را ماتریالیسم میخوانند. ) بتواند معناي زندگانی را روشن کند، به چه جهت ما 

ما از لحاظ اینکه یک شخصی هستیم و داراي شخصیت میباشیم فکر میکنیم و پی بوجود اشیاء اصال فکر کنیم؟ 

من هستم، از اینجهت « یبریم و میفهمیم. ولی ماتریالیسم هیچگاه نمیتواند شخصیت را توضیح دهد. گفتن اینکه م

  فرقی ندارد.» من فکر میکنم از اینجهت هستم « با گفتن اینکه » فکر میکنم. 

  

  

   



  اندیشه و فکر با ماده فرق دارد

پیش میآید کھ در حال آن عاجز میشوند، یکقسمت از این  برای کسانیکھ در موضوع حیات جاودانی میاندیشند، مشکالتی

اشکاالت ناشی از اینست کھ آنھا تمیز بین فکر و ماده را نمیدھند. از خصائص مادیات یکی آنست کھ آنھا فضا را اشغال 

یک فضای میکنند و ھمینکھ شما یک شیئی را از محلی بمحل دیگر حرکت میدھید و منتقل میکنید، در محل اولی آن شیئی 

خالی و در محل فعلی آن شیئی یک فضای پر خواھید داشت ولی این موضوع در مورد افکار و خیاالت ما صدق نمیکند، زیرا 

فکر و اندیشھ را نمیتوان وزن کرد یا با ترازو و اندازه سنجید، برای آنکھ فکر و خیال خاصیت فضائی ندارد و ما بدون آنکھ 

نیم آنها را از خود خارج و صادر کنیم و میتوانیم آنها را بگیریم، بدون آنکه از تملک و آنها را از دست بدهیم، میتوا

تصرف دهنده آنها را خارج کنیم و بتصرف خود در آمریم. بنابر این میتوانیم فکر کرد که چون وجود فضا را نمیگیرد 

ن میمیرد و از بین میرود، وجود از و میتواند بوسیله جسمی که خود او نسبت جلوه ظهور پیدا کند، هنگامیکه بد

  بین نمیرود.

   



  فرضیه هاي راجع به مغز و عقل

از جنبه روانشناسی سه فرضیه عمده در موضوع رابطه بین مغز و عقل موجود است. یکی آنست که مغز ایجاد 

، زیرا عقل فعالیت دماغی میکند. این همان فرضیه مادي است، ولیکن ماده ئنمیتواند ذهن و عقل را بیان نماید

مبین قصد و خیال است. نه از راه تجزیه اجزاء بدن میتوان پی بمقصود آدمی برد و نه از راه کالبد شکافی و قطعه 

  قطعه کردن اعضاء و جوارح بدن میتوان صفات و سجایا و اخالق و روحیات آدمی را شناخت.

اعمال اعضاء و جوارح بدن را نمیتوان کامال هیچ عملی از « دکتر مکلو گال روانشناس عایمقام انگلیسی میگوید: 

روي اساس طبیعی یا شیمیائی توضیح داد. در هر مورد یک قدرت انتخابی آشکارا دیده میشود که هر قدر بخواهیم 

  »توضیحاتی از لحاظ میکانیکی براي آن بدهیم نمیشود. 

زم و ملزوم یکدیگر میباشند. در پاسخ فرضیه دیگر فرضیه متوازي است، به این معنی که جسم و عقل متوازي و ال

روانشناس بزرگ دانشگاه هاروارد فرضیه سوم را مورد توجه قرار میدهد که بموجب آن » ویلیام جیمس « این فقره 

مغز آلت روح شمرده میشود و وظیفه خاص آن انتقال دادن، نه تولید کردن است. ویلیام جیمس این پرسش 

بسیاري از مردم که به رادیو  »زدن با ساز میمیرد، و آیا ویلن زن با ویلن میمیرد؟ آیا ساز « منطقی را میکند که 

گوش میکنند تصور میکنند رادیو پدید آورنده موسیقی است و حال آنکه عمل رادیو عمل انتقال صوت است. یعنی 

ز از جائی بجاي دیگر رادیو الحان موسیقی را که در جاي دیگر بوجود میآید بگوش میرساند و واسطه انتقال آوا

میگردد. همانطوري که شخص موسیقی دان براي بیان عقائد خویش در صورت شکسته شدن ساز یا ویلن میتواند 

آلت موسیقی دیگري پیدا کند، همانطور هم روح آدمی میتواند وسیله دیگري براي تجلی خود پیدا کند. کلمات و 

ی است که بوسیله آن عقاید خود را بیان مینمائیم و اگر کسی کر و الل الفاظ را زبان ما پیدا نمیکند، بلکه زبان آلت

باشد و نتواند زبان خود را بکار برد، حتماً بشکل دیگري افکار و خیاالت خود را بیان خواهد کرد. فی المثل بوسیله 

  حرکت انگشتان.



را بوجود میآورد و منتهی اعضاء و  رابطه بدن ما با روح از اینقرار است : روح یعنی نفس ناطقه که فکر و عقیده

جوارح ما آن افکار و عقاید را جلوه ظهور می بخشد یعنی آنرا صورت بیان میدهد، بدن بمنزله وسیله بیان عقیده 

  است و روح ایجاد کننده و مولد عقیده : بنابر این وقتی جسد آدمی بمیرد، روح از بین نمیرود.

  

  

  

   



  تقاد همگانی و جهانی استاعتقاد به جاودان بودن روح یک اع

در تمام اعصار و قرون مردم معتقد بحیات آینده بوده اند. مردمان دوره جاهلیت و ابتدائی در ماوراء این زندگی 

  میخواندند.» شی ال « عقیده بزندگی دیگري دارند. بابلیهاي قدیم معتقد بیک عالمی بودند که آن را 

از مرگ، و با ساختن اهرام عظیم جهت مردگان خود شهادت به این مصریهاي قدیم معتقد بودند به حیات بعد 

موضوع دادند. اگر اعتقاد ملل قدیم به این امر صرفاً یک توهم و تصوري می بود میبایستی با پیشرفت علم و توسعه 

ه در معلومات از بین رفته باشد. ولیکن موضع اینست که جمعی از بزرگترین و عاقلترین مردم چه در گذشته و چ

حال مذهبی بوده و عالقه شدید و صمیمانه اي بمذهب داشته اند. اکثریت فالسفه و حکماء قدیم و جدید با در نظر 

گرفتن اطراف و جوانب قضیه معتقد شده اند که روح جاودان و زوال ناپذیر است. اینست حاصل تأمل و تفکر 

سن « و » آگوستین « و » سنکا « و » سیسر « و » طو ارس« و » افالطون « و » سقراط « دانشمندان قدیم و امروز 

» امرسون « و » پاسکال « و » کانت « و » التس «  و» برکلی « و » الك « و » الینتس « و » دکات « و » توماس 

معتقد به بقاي روح بودند. این اشخاص جداً معتقد » ادینگنون « و » کپلر « و » نیوتون « و » ویلیام جیمس « و 

  ه اند که بعد از این عالم یک عالم زندگی دیگري هست، زیرا بدون آن زندگی معنی ندارد.بود

  

  

  بقاي روح و طبیعت بشري

در طبیعت آدمی بقاي روح نهفته است. روحیه ما خود بنیادش بر بقاي روح و حاکی از آنست. میل به اصالح 

ما خدا و « مخمر است. کانت فیلسوف بزرگ میگوید: اشتباهات و اعاده نظم اخالقی در شخصیت و نهاد بشري کامالً 

آزادي و جاودانی بودن روح را در تمام افکار و عقاید خودمان مسلم میدانیم، ما تفکر میکنیم، احساس میکنیم، و 

آرزو در سینه خود میپرورانیم. این آرزوها است که ما را باقدام و عمل بر میانگیزد. وجدان، هرچیزي که از ما 

هد بصورت امر میخواهد، یعنی آمرانه از ما مطالبه میکند. ما احساس مسئولیت می کنیم و در خود یک تمایل میخوا



قلبی و درونی نسبت بعدالت و درستکاري حس میکنیم. ما احساس می کنیم که انسا باید دست از درستکاري بر 

ر بیشرفی و خطا کاري ترجیح دارد. قصور ندارد، ولو آنکه زمین و آسمان بهم بخورد و نیز حس میکنیم که مرگ ب

در انجام وظیفه یک حس انفعال و شرمندگی و یأس و نومیدي در ما پدید میآورد، ولی به هر عملی که جنبه 

شجاعت و شهامت داشته باشد، زود قیام میکنیم. این احساس از کجا بما دست میدهد و چرا زود برانگیخته 

د بیک عالم روحانی دیگري که مافوق این عالم مادي است میباشیم، یعنی میشویم؟ مگر نه این است که معتق

یکی دیگر از چیزهائی که با طبیعت ما سرشته شده و در نهاد ما موجود  عالمی که سر بسر ابدي و جاودانی است.

و  میباشد، میل بانجام آن چیزهائی است که جزو ملکات اخالقی و مایه تقوي و پرهیزکاري و اسباب سعادت

خوشبختی محسوب میگردد. ولی آنچه تاکنون از سعادت و تقوي تشخیص شده یک قسمت کوچکی است از مفهوم 

سعادت و تقوي. و البته ما در مقام انجام و تکمیل آن هستیم اخالق و سجایاي روحی و معلومات و اطالعات ما 

یاي روحی و اخالقی و معلومات و ناقص و ناتمام است و ما در جستجوي یک زندگانی هستیم که از حیث سجا

اطالعات، کامل و تما باشد. اشخاصی که بدنیا میآیند و میروند، بدون آنکه از معنی و مفهوم زندگی سر دربیاورند و 

یا آنکه حیات معنوي را بکمال برسانند، آنها در جستجوي فرصتی هستند که بتوانند آرزوهاي درونی خود را برآورند 

ما از ظلم و ستمگري در این دنیا شکوه و ناله میکنیم و چشم براه یک عالم دیگري هستیم که در  و بانجام رسانند.

  آن عالم احقاق حق میشود و عدالت برقرار میگردد و غلبه با حق خواهد بود.

  

  امید جاودانی بودن و حیات کنونی

بشري بدست آورد. از زندگانی آدمی بدون امید جاودانی بودن نمیتوان نمودار و ترسیم رضایت بخشی از حیات 

نامتناهی بودن نمودار است. اگر زندگانی محدود بهمین مدتی باشد که ما در این عالم داریم، بدون آنکه امیدي به 

حیات جاودانی داشته باشیم، زهی تأسف. زیرا آن چنان زندگانی سراسر مایه اندوه و تأثر و داراي ظاهري فریبنده و 

خواهد بود که بمرور ایام ضعیف شود تا آنکه بکلی از هم بپاشد و فرو ریزد. بعضی اشخاص استدالل بمنزله سایه اي 

میکنند که نشاء حیات کنونی ولو آنکه امیدي بجاودانی بودن زندگی و بقاي روح نباشد، فی حد ذاته ارزش دارد و 



از آنرا نمود، این حرف در ظاهر بسیار  هرچند دوره این زندگی کوتاه و ناقص باشد باز هم باید حداکثر استفاده

جذاب و فریبنده مینماید و آدمی را برغبت میآورد، ولیکن وقتی میپرسیم که چه چیز این زندگی قابل اعتنا بوده و 

چه چیز ارزش دلبستگی به این دوره کوتاه عمر میدهد، آنگاه یک مرتبه کاخ آرزوهاي ما فرومیریزد، براي آنکه 

چیزي که ارزش دلبستگی داشته باشد در دوران زندگی دیده نمیشود. زندگی فقط از یک لحاظ  متوجه میشویم که

اهمیت و ارزش دارد و آن موقعی است که ما داراي مقاصدي عالی و ارجمند باشیم و احساسات عاري از خودپسندي 

ت. اگر مرگ معنی نیستی و فنا را را در خود بپرورانیم و ایمان داشته باشیم به اینکه آدمی داراي ارزش جاودانی اس

بزرگترین دشمن ما بشمار خواهد آمد. اگر  بدهد، مقاصد و احساسات موضوع بحث، غیر طبیعی خواهند بود، و مردن

چنانچه روح بقائی نداشته باشد و حیات جاودانی نباشد، در روابط خانوادگی فیمابین والدین و اطفال و محبت در 

ترحم بر مستمندان و بیچارگان هیچ معنائی نخواهد داشت و حکم افسانه و قصه اي را  عالم و داد بین دوستان و

  خواهد داشت که از زبان ابلهی شنیده میشود.

مرگ همه را از بین خواهد برد و مرور زمان همه را مغلوب خواهد ساخت و ما مانند بخاري که در هوا صعود کند 

ورستان است و پس از آن دیگر چیزي نیست، چرا خود را در راه خدمت محو و نابود خواهیم شد. اگر پایان کار گ

دیگران دچار زحمت و رنج سازیم؟ در آنصورت هرچقدر کمتر دوست بداریم و کمتر اظهار عالقه کنیم، راحت و 

  آسوده تر خواهیم بود. در زندگی عاري از عالقه و محبت بهترین و مبارکترین زندگانی خواهد بود.

استدالل میکنند که هر چند فرد از بین میرود، ولیکن اهمیت و ارزش در نژاد باقی و محفوظ خواهد  بعضی اشخاص

ماند و هرچند فرد میمیرد، ولی نژاد بحیات خود ادامه میدهد و باقی میماند، ولی براي دوام نژاد بشري در روي این 

ک و بمبهاي مخرب اتومی از مشخصات علوم سیاره چه اطمینانی داریم. مخصوصاً در این عصر که گاز سمی و موش

و صنایع آن محسوب میشود؟ هنگامیکه آخرین نسل بشري از صفحه دنیا محو و معدوم گردد و اگر چنانچه نابودي 

بشر از روي زمین دلیل پایان همه چیز باشد، آنگاه عالم حیات و تمام جریاناتی که قبل از آن وجود داشته چیزي 

ده و عالم وجود داراي کوچکترین ارزش و اثري بوده است و در آن صورت تمام مقاصد عالیه بیهوده و بیفایده بو

وارجمندي که بشر براي نیل بدانها کوشش و مجاهده بخرج داده و بدانها امیدوار بوده و در راه وصول بآنها مرده 

ب تمسخر شده است. بعالوه است، مسخره اي بیش محسوب نمیشود و آرزوها و آرمانها و کوششهاي بشر همه اسبا



بشر مرکب است از افراد. پس هرگاه یک فردي از افراد جامعه، عاري از هرگونه ارزش و خاصیت و فائده اي باشد، 

  نژاد هم بالطبع ارزش خود را باید از دست بدهد.

ره کوتاه عمر گذران انسان بایستی این نکته را همواره در خاطر داشته و متوجه باشد که زندگانی وي محدود باین دو

در این جهان نیست، بلکه مقدرات و سرنوشت ابدي و الیزالی دارد. این اعتقاد که بشر جهت مقاصد روحانی باید 

کوشش و مجاهده نماید متکی به ابدیت است و از اینجا این اعتقاد پیدا میشود که عالیترین و ارجمندترین  

عالم صورت پذیر میشود، در ابدیت کامل میگردد و کامال به ثمر  آرزوهاي و آرمان بشري که بطور ناقص در این

  مینشیند.

  

  

   



  تردید نسبت به حیات آینده

معموالً تصور میرود که علت تردید برخی اشخاص نسبت به حیات آینده مباحثات فکري و فلسفی است. ولی 

پس از مرگ استوار میگرداند، همانا موضوع آنست که آن چیزي که در درجه اول اعتقاد آدمی را نسبت به زندگانی 

طریقه زندگانی او است، نه افکار یا تراوشات فکري او. ما اغلب فکر میکنیم که معتقدات آدمی با منطق و فکر 

تشکیل میشود، ولی حقیقت آنست که ما منطق را مجوز آرزوهاي خود قرار میدهیم. همه ما بر این عقیده متفق 

حقیقت جو باشیم، ولی در حقیقت ما افکار خود را معموال و عموماً بیشتر براي تجویز و هستیم که ما باید راستگو و 

تصویب مقاصد خود خواهانه مورد استفاده قرار میدهیم تا کشف حقیقت و سعس در انجام هر آنچه موافق حقیقت 

ی از روي حق و عدالت رفتار است. ما همه اتفاق داریم بر اینکه در روابط و مناسبات خودمان با همسایگانمان بایست

کنیم، ولی وقتی در مقام عمل بر میائیم، میبینیم مراعات حق و عدالت و بیطرفی در مورد ما مثل ماشینی در تحت 

اختیار احساسات خودمان قرار میگیریم که ذهن و عقل خود را براي تجویز چیزهائی که دوست داریم بکار بریم، نه 

ه تمایالت و تمنیات حقیقی خود را اغلب نمیفهمیم. گوئی آرزوهاي ما خود را از ما آنکه پی بحقیقت ببریم بعالو

پنهان میدارند. خودپسندي در اعماق طبیعت بشري ریشه میدواند و وقتی صحبت از آرزوهاي قلبی بمیان میآید ما 

آنچه هست بمیان  ام استدالل بر میآئیم و تمنیات قلبی خود را موافق حقیقت جلوه میدهیم و صحبت ازدر مق

  نمیآوریم، بلکه صحبت از آنچه را که میل داریم بشویم میکنیم.

تمام اینها مربوط بطرز تفکر و بینش ما نسبت بحیات آینده است. مادامی که ما داراي فکر پام و ذهنی خالی از 

الزمه درك معنی و  هرگونه شائبه اي نباشیم و نسبت به محرکات درونی باطنی خود امین نباشیم، آن بصیرتی که

مفهوم حیات روحانی است، بدست نخواهیم آورد. اگر مردم پیروي از یک فلسفه مادي در زندگی نمایند، بهیچوجه 

نمیتوانند حقایق روحانی را باور کنند و بدان ایمان بیاورند. حیات بشري اقسام و انواع معینی دارد و طریقه زندگانی 

  بحیات آینده انسان را دچار تردید مینماید. هم راههائی دارد که مسلماً نسبت

  

   



  جاه طلبیهاي ناشی از خود پسندي

چیزي که ایمان بزندگانی آینده را براي آدمی مشکل میسازد، همانا اختیار آن شکل زندگی است که پیوسته آدمی 

را پیوسته بطرف  را دنبال هوسهاي جاه طلبانه و کوششهاي خودخواهانه بکشاند. یک محرك نهائی و باطنی انسان

جلو سوق میدهد که کار بکند و نتیجه بگیرد، ولی هنگامیکه این انگیزه شدید درونی، آدمی را فقط براي تحصیل 

مقاصد خودخواهانه مانند قدرت و امتیاز و سیادت تفوق شخصی بکار وادار سازد، موجب خواهد شد که انسان فریب 

  بزندگانی دنیاي کنونی و دنیا بعد در او ایجاد میشود.ظاهر را خورده و حس استخفاف و تحقیر نسبت 

در عالم دادو ستد و معامالت، اشخاصی هستند که یگانه مقصودشان جمع آوري ثروت میباشد. آنها زود از خواب بر 

میخیزند و دیر دست از کار میکشند. ذهن و خیال آنها پیوسته معطوف به اموري است که ارتباط با مصالح و منافع 

شخصی و تفوق و تفاخر بر دیگران نیروهائی هستند که خط مشی و راه و روش زندگانی را  شان دارد. عالقه بقدرتای

معین میکنند و بتدریج حس بشریت و حقیقت پرستی را از آدمی سلب مینمایند. هرگونه مالحظه اخالقی و بشري 

ر دست نوازي بکلی از خاطرشان محو نابود در موضوع احتیاجات دیگران و احساسات و عواطف رقیق انسانی و زی

میگردد و ارزش روحانی زندگی را فراموش میکنند. باالخره هنگامیکه آتش فروزان حیات رو به خاموشی میگذارد، 

عدم رضایت پیش میآید و هیچکس آنها را از روي حقیقت دوست نمیدارد. چنانکه آنها نیز هیچکس را از روي 

بنابر این آنها عالم آینده را محل تأمل میدانند و وجود زندگانی بعدب را تردید مینمایند، حقیقت دوست نداشته اند. 

زیرا آنها از زندگانی خسته اند و ادامه چنین زندگی را کسل کننده و غیر قابل تحمل میدانند. عاقبت بخانه تاریک 

ن و رفتن دنبال آرزوها و امیال دنیوي و گور پناهنده میشوند بدون آنکه امیدي بآینده داشته باشند. ثروت اندوخت

تالش کردن براي تحصیل موفقیتهاي مادي، آدمی را از هر آنچه مربوط بعالم معنوي و روحانی است باز میدارد و 

چشم و پندار آدمی را نسبت به امور معنوي کور میکند. از اینرو این قبیل اشخاص نسبت به زندگانی جاودانی ایمان 

  پیدا نمیکنند.

  

  



  عادات و رسوم

یکی دیگر از طرق زندگی که عالم باقی را محل تأمل و تردید قرار میدهد، عبارت است از آن رسوم و عاداتیکه به 

تبانی بین مردم مقرر گردیده است. چیزي که بیشتر از همه مورد عالقه و توجه این جماعت میباشد همانا جلب 

میشه میخواهند مسندهاي باال را اشغال کنند و احترام و تکریم مردم است. آنها طالب مقامات عالی هستند و ه

تحسین جامعه را نسبت بخود جلب نمایند. آنها مطابق سلیقه و ذوق عمومی لباس میپوشند و راه میروند. حرکات و 

سکنات خود را با روش و مذاق عمومی وفق میدهند و اطوار بزرگان را تقلید میکنند و قیافه متینی بخود میگیرند، 

آدمی هستند. این جماعت پیوسته ه در عالم شخصی خود تفکر نمیکنند که بدانند باطناً خود چه جور ولی هیچگا

در تمام امور از مقتضیات وقت پیروي مینمایند، ولی هرگز بخود جستجوي حقیقت یا عدالت را نمیدهند. آنها جز 

نند و غیر از این یک فقره، هیچ امري را از رسوم و آداب جماعتی را که در میان آنها زندگی میکنند قابل اعتنا نمیدا

امور عالم مقدس نمیشمارند و اگر خود را پاي بند مذهبی بدانند، آن مذهب مذهب آبا و اجدادي آنها است. این 

گروه ممکن است آشنایان زیادي داشته باشند، ولی هیچگاه دوست صدیق و وفاداري نخواهند داشت. ممکن است 

سین واقع شوند، ولی یقین بدانید که در این تعارفات ذره اي حقیقت، یعنی ذره اي محبت و زیاد مورد تمجید و تح

تقدیر واقعی وجود ندارد. زندگی آنها توأم با کیف و لذات آنی و زود گذر میباشد، بدون آنکه توجهی بحقائق ماوراء 

ته باشد آگاه شوند. آنها سعادت و عمر کنونی داشته باشند یا از آنچه در خارج از محیط زندگانیشان وجود داش

نیکبختی را در لذلئذ دنیوي جستجو میکنند بدون آنکه مقصدي عالی و ارجمند داشته باشند که بر اساس آن 

مقصد خواسته باشند اخالق و شخصیت خود را بنیاد نهند. در گردش روزگار و بمرور ایام براي ارضاء نفس و جلب 

ایش قرار میدهند، ولی هیچگاه عطش شان فرو نمینشیند و راضی بوضع خود رضایت خود هر چیزي را مورد آزم

نمیشوند، چون بنده و برده تظاهر و منیت و خودپسندي هستند. و چون هیچ چیز ثابتی را در زندگانی پیدا 

  نمیکنند آنها طبعاً فکر ثبات و بقاء شخصی را کنار میگذارند.

تمایالت و افکار غیر خودپسندانه نماید و طبق آن تمایالت عمل کند،  باالترین چیزي است که آدمی خود را تسلیم

زیرا فقط در پرتو چنین تمایلی اعتقاد ما بحیات آینده راسخ و پابرجا میشود. بزرگترین صفت مشخص که بر تمام 



خرج وجود اشخاص مذکور در فوق حکومت میکند، همانا سعی و اهتمامی است که آنها نسبت بمنافع شخصی خود ب

میدهند و جز خودشان بهیچ چیز و بهیچکس توجه و اعتنا ندارند. در جائی هم که عالقه و توجهی نسبت بدیگران 

نباشد، اعتقاد حقیقی بزندگانی جاودانی وجود پیدا نخواهدکرد، زیرا در عالم هیچ چیزي نیست که فی نفسه داراي 

رزشی است که ما براي چیزهاي فانی و زود گذر قائل ارزش و اهمیتی غائی باشد. ارزش حیات جاودانی بیش از ا

  هستیم.

  

  

   



  شهوانیت

اینک زندگانی مردي را که اسیر و بنده امیال هوسهاي شهوانی خود میباشد از نظر بگذرانیم. انسان از حیث غریزه 

یگراید که شهوت با حیوان قدري اشتراك دارد، ولی در انسان این غریزه بقدري شدید میشود و بقدري به پستی م

هرگز در عالم طبیعت، غریزه شهوت بآن درجه پستی نمیرسد. یک مرد شهوانی یعنی کسی که متهمک در شهوت 

گردیده باشد، عملش بعمل حیوان بیشتر شبیه است تا به انسان. از یکطرف سعادت و لذت را در عالم شهوات 

ست آورد. چنین شخصی زود از جا در میرود و جستجو میکند، ولی رضایت خاطر و آرامش خیال نمیتواند از آن بد

عنان نفس را از دست میدهد و ظالم و سفاك میشود و حس تملک نفس را از دست میدهد و خودپسند و مغرور 

میگردد و از مکیدن خون دیگران لذت میبرد. آن اشخاصی که شهرها را سوزانده و دست بقتل عام گشوده و مردان 

سته و هزار هزار بخاك هالك افکنده، این حال را داشته اند. این جماعت مسلماً نمیتوانند و زنان و اطفال را دسته د

طالب حیات جاودانی باشند و در صدد ضد عاطفه محبت است. عاطفه محبت عاري از هرگونه آلودگی و شائبه 

شهوت رفت، خودپسندي و خودخواهی است. ولی شهوت پایه اش بر خودخواهی استوار است و کسی که دنبال 

  صفت بهائم را پیدا میکند.

  

  

   



  عیسی مسیح و حیات جاودانی

مکاشفه و تجلی خدا بصورت عیسی مسیح، تجلی زندگی جاوید خوانده میشود. عیسی مسیح بحیات جاودانی و 

زندگانی ابدي معتقد بود. هنگامیکه صدوقیان که یکی از فرقه هاي یهود بودند و هیچ اعتقادي برستاخیز و قیامت 

مردگان نداشتند، از حضرت مسیح سئوالت عجیب و غریبی راجع بزندگانی بعد از مرگ میکردند، عیسی به آنها 

من خداي ابراهیم و خداي اسحق و خداي یعقوب هستم. خدا خداي مردگان نیست، بلکه « جواب داد: خدا میگوید 

آنکسانیکه در راه جمع آوري ثروت و مال  ) با این پاسخ همه سکوت کردند. به 32:  22خداي زندگان است. ( متی 

  کوشش میکردند مسیح درباره آخرت چنین گفت :

گنجها براي خود بر زمین نیندوزید جائیکه بید و زنگ زیان میرساند و جائیکه دزدان نقب میزنند و دزدي « 

جائیکه دزدان نقب  مینمایند، بلکه گنجها بجهت خود در آسمان بیندوزید جائیکه بید و زنگ زیان نمیرساند و

  ). 20و  10آیات  6نمیزنند و دزدي نمیکنند. ( متی باب 

مسیح پاره اي مثلهاي ساده و روشن براي مردم میآورد و از راه مثل میخواست توجه مردم را بداوري آینده معطوف 

» ( خواهند داد. لیکن بشما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آنرا در روز داوري « سازد، فرمود: 

ارغوانی قشنگ ملبس و همیشه بعیش و عشرت  ) مسیح آن مرد خودخواه متمول را که بلباس 36آیه  12متی باب 

شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان میپوشید و هر روزه در عیاشی با جالل بسر « سرگرم بود، مثل آورده فرمود: 

و را بر درگاه او میگذاشتند، و آرزو میداشت که از پاره هائی که از خوان میبرد. و فقیري مقروح بود ایلعازر نام که ا

آن دولتمند میریخت خود را سیر کند، بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمهاي او میمالیدند. باري آن فقیر مرد و 

را در عالم اموات  فرشتگان او را بآغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند. پس چشمان خود

اي پدر من « گشوده خود را در عذاب یافت و ابراهیم، را از دور و ایلعازر را در آغوشش دید، آنگاه بآواز بلند گفت: 

ابراهیم، بر من ترحم فرما و ایلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این 

اي فرزند بخاطر آور که تو در ایام زندگی چیزهاي نیکوي خود را یافتی و همچنین « گفت: ابراهیم » نار معذبم. 

ایلعازر چیزهاي بد را، لیکن الحال او در تسلی است و تو در عذاب و عالوه بر این، در میان ما و شما ورطه عظیمی 



» ه نشینندگان آنحا نزد ما توانند گذشت. است چنانکه آنانیکه میخواهند از اینجا بنزد شما عبور کنند نمیتوانند، و ن

) و مسیح صحبت از زمانی مینمود که تمام مردم جمع خواهند شد تا آنکه بعداً از  26ــ  19آیه  16( لوقا باب 

اما چون پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکه مقدس خویش آید، « یکدیگر تفکیک شوند. چنین میفرماید: 

ود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میکند آنگاه بر کرسی جالل خ

بقسمیکه شبان میشها را از بزها جدا میکند، و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار میدهد. آنگاه به 

بتداي عالم براي شما آماده شده اصحاب طرف راست گوید : بیائید اي برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ا

است بمیراث گیرید، زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، 

عیادتم کردید. در حبس بودم دیدن من آمدید. آنگاه عادالن بپاسخ گویند : اي خداوند کی گرسنه ات  مریض بودم 

تشنه ات یافتیم تا سیرابت نمائیم، یا کی غریب بافتیم تا ترا جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم  دیدیم تا طعامت دهیم یا

هر آینه بشما میگویم آنچه « پادشاه در جواب ایشان گوید: » و کی ترا مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت کنیم؟ 

را گوید : اي ملعونان از من دور  به یکی از برادران کوچکترین من کردید، بمن کرده اید. پس اصحاب طرف چپ

شوید در آتش جاودانی که براي ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است، زیرا گرسنه بودم مرا خوراك ندادید، تشنه 

بودم مرا آب ندادید، غریب بودم مرا جا ندادید. عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم نکردید. 

خ گویند : اي خداوند، کی ترا گرسنه  یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده پس ایشان نیز به پاس

خدمتت نکردیم؟ آنگاه در جواب ایشان گوید هر آینه بشما میگویم آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، بمن نکرده 

  ). 46ــ  31آیه  25متی باب اید. و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، اما عادالن در حیات جاودانی. ( 

این تفکیک روي روش زندگانی آنها در دوران زندگانی صورت میگیرد، مبنی بر اینکه آیا آنها نسبت به ضعفا و زیر 

  دستان و بیماران و برهنگان توجه و اعتنائی داشته ان یا فقط در فکر خود بوده اند.

میآید بلکه اکنون است که مردگان آواز پس خدا را میشنوند و آمین آمین بشما میگویم که ساعتی « مسیح فرمود : 

  ). 24آیه  5یوحنا باب » ( هر که که بشنود زنده گردد. 



مسیح در محیطی میزیست که بوي زندگانی جاودانی از آن بمشام میرسید. مسیح معتقد بود که خدا خوب و 

اسقراء نمیشناخت، بلکه بعنوان یک حقیقت آشکار خدا مهربان بوده و پدر او میباشد. عیسی مسیح خدا را از طریق 

را میشناخت. عیسی همیشه با خدا بود و او را در همه چیز میدید و میگفت وي با پدر یکی است. مسیح در آخرین 

مصاحبه با شاگردان خود فرمود : دل شما مضطرب نشود، بخدا ایمان آورید و بمن نیز ایمان آورید. در خانه پدر من 

  ). 2و  1آیه  14یوحنا باب » ( بسیار است واال بشما میگفتم میروم تا براي شما مکانی حاضر کنم  منزل

وقتی او را میبردند که مصلوب نمایند و زنان را میدید که گریه و شیون میکنند، روبدانها نموده گفت : اي دختران 

  ). 28آیه  23کنید. ( لوقا باب اورشلیم براي من گریه میکنید، بلکه بجهت خود و اوالد خود ماتم 

مسیح ترس از مرگ نداشت. هنگامیکه سر قبر ایلعازر آمد گفت : من قیامت و حیات هستم، هر که بمن ایمان آورد 

  ). 25آیه  11اگر مرده باشد زنده گردد. ( یوحنا باب 

  مسیح صحبت از زندگی ابدي میکرد و میگفت که وي آمده است تا حیات ابدي بخشد.

  

  

  

   



  یام عیسی مسیحق

در اینکه عیسی مسیح مصلوب گردید و مرد، هیچ شکی نیست، ولی او دوباره برخاست و در اینکه از قبر برخاست و 

خودش را بشاگردان خود و سایرین تشان داد، آن نیز محل تردید نیست، و یکی از وقایع مسلم میباشد. اینجا جاي 

رفنظر از تفصیل قضیه قدر مسلم آنست که رفتار بی باکانه و بحث راجع بقیام مسیح از مردگان نیست، ولی ص

منهورانه شاگردان مسیح و شادمانی و سرور آنها را پس از یکچنین واقعه ناگواري مانند مصلوب شدن مسیح نمیتوان 

ده بچیزي دیگر حمل نمود، خاصه اینکه شاگردان جداً معتقد بودند که مسیح فی الحقیقه در جلو چشم آنها ظاهر ش

و زنده بوده و پیوسته همراه آنها بود است. شاگردان به این حقیقت در همه جا گواهی میدادند و نزد همه کس از آن 

صحبت میکردند و بمردم در آنخصوص موعظه مینمودند، زیرا آنها معتقد بودند که در این رستاخیز یعنی برخاستن 

دن حیات مسیح را روي زمین نموده است. و نیز این نکته را مسیح از مردگان، خداوند اثبات حقانیت و بی نظیر بو

مکشوف داشته است که نظام ابدي بر اساس محبت و حقیقت استوار است. از اینجهت است که آنها توانسته اند 

بخداي محبت ایمان بیاورند، براي آنکه آن خدا را در عیسی مسیح دیده بودند و بعداً در عالم رفاقت خود نیز آنرا 

جربه کرده و دریافته بودند. پس میتوانستند مدعی شوند و بگویند. ما میدانیم که از عالم موت گذشته قدم در ت

  عرصه زندگی گذارده ایم، چون ما دوست داریم.

  

   



  ایمان بخدا و حیات جاودانی

یدان بودن روح محال است کسی مزه محبت خدا را چشیده و محبت خدا بر او ثابت شده باشد و باز بتواند منکر جاو

زیرا هر که عمل بد میکند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمیآید، مبادا اعمال او توبیخ « گردد. مسیح فرمود: 

  ). 20آیه  3یوحنا باب » ( شود. 

یک شخص شریر عقیده بخدا و حیات جاودانی ندارد، بلکه از این عقیده متنفر و بیزار است، زیرا وي در تاریکی 

یکند و تاریکی قبر را بر امید رستاخیز، و قیام از مردگان ترجیح میدهد. اساس اعتقاد آدمی بحیات جاودان زندگی م

ایمان او است بخدا. اگر خدا آدمی را هوشمند و داراي فکر و فضائل روحی و اخالقی خلق کرده باشد و این 

و براي آنکه بدرجه کمال برسند و صورت پیدا استعدادها در این عالم نتواند تجلیات کامل خود را بظهور برساند، 

کنند بایستی معتقد شد که این استعدادها و ملکات یک دوران دیگري خواهند داشت که بعد از این حیات، تجلی 

خواهند کرد و اگر غیر از این بود، مثل این بود که خداوند بر خالف طبیعت و صفات خودش عمل کرده باشد. اگر 

یات در همین عالم ختم شود و زندگی دیگري باشد، باید گفت منظور غائی خدا از آفرینش چنانچه این نشئه ح

بانجام نرسیده و خدا در مقصود خود توفیق حاصل نکرده است. بهیچوجه نمیتوان باور کرد که خدائی باشد که این 

، ولی براي آن ارواحی که جهان را براي منظوري بوجود آورده و آفرینش او روي مبانی عقلی صحیحی استوار باشد

در طول مدت زندگی پیوسته در مبارزه و کشمکش بوده و به این اعتقاد مرده اند که چیزهاي روحانی فنا ناپذیر 

بوده و حیات داراي معنا و مفهوم ابدي و جاودانی میباشد، هیچگونه ارزشی قائل نشود و روح را محل اعتنا و توجه 

  پس میتوان اطمینان بحیات جاودانی و بقاي روح داشت. قرار ندهد. اگر خدا وجود دارد

  

  

   



  تکلمه

  چرا بجاویدان بودن شخص معتقد باشیم؟

زیرا شخصیت بی نهایت گرانمایه و داراي ارج و بهاء است. وجود یک شخص بمراتب گرانمایه تر و ذیقیمت تر از 

است که از آن روح از بین نمیرود  تمام جهان مادي است. شحصیت دائمی و همیشگی است. آدمی داراي یک روحی

و ضایع و باطل نمیشود. چون در کمون زندگی محبت وجود دارد و چون محبت زوال ناپذیر است، از اینرو محبت بر 

مرگ غلبه میکند. محبت به اقوام، محبت بین والدین و اطفال، محبت به دوستان، محبت بکسانیکه مورد محبت 

  حقائقی هستند پایدار و ثابت و ابدي. کسی قرار نمیگیرند. اینها همه

همینکه انسان محبت خدا را درك نماید بقسمتی که در مسیح مشهود و نمایان بود، آنگاه میتواند نه تنها بصلح و 

  آرامش و سکون خاطر اطمینان حاصل کند، بلکه میتواند بداشتن حیات جاودانی هم مطمئن باشد.

  

   



  تاریخ چیست؟

  ذشته نیست، بلکه عملی است که آن وقایع را با میزانهاي معینی میسنجد.تاریخ فقط شرح وقایع گ

تاریخ نه فقط وقایع گذشته را جداگانه شرح میدهد، بلکه همه آنها را باهم در نظر گرفته پیشرفت و تحول بشر را از 

ده نشان میدهد تا مدارج فعلی مجسم میسازد. تاریخ پیشرفت بشر را بسوي هدفی معین شرح دامراحل بدوي تمدن 

که چگونه انسان براي نیل به زندگی بهتر و عالیتري به اقدامات خطیري دست زده است. از اینرو تاریخ معنی دارد. 

  یعنی کلیه وقایعی که تاریخ از زندگی بشري در صفحات خود ثبت نموده و داراي مقصد است.

نژادهاي مختلف و انتقاالت و کشمکشهاي آن و وقتی انسان جهان را با عرض و طول و پهناي آن بنظر میآورد و 

تاریخ چیست و « فساد وحشتناك و مصائب خطرناك و شکست خوبی و غلبه شرارت را می بیند، از خود میپرسد 

چه عواملی زندگی بشر را اداره نموده متشکل میسازد؟ آیا حوادث و زندگی بشر محصول نیروهاي مادي است، یا در 

القی قرار دارد؟ آیا میتوانیم به یک نقشه اي که زندگی ما را اداره میکند و قانون خدائی که پشت آنها یک قانون اخ

از آن پشتیبانی مینماید عقیده داشته باشیم، یا زندگی ما بازیچه قضا و قدر است؟ آیا تحولی که بتوان آنرا ترقی 

است؟ آیا زندگی بشر متکی به اساس حقیقی نامید در تاریخ یافت میشود، یا زندگی بشر یک بازیچه بیمقصدي 

اینگونه پرسشها فکر ما را » محکمی است و چیزي وجود دارد که ترقی و پیشرفت ما را در آینده هم تضمین کند؟ 

  مشوش نموده ایمانمان را نسبت به بشریت متزلزل میسازد.

  

   



  تفسیر تاریخ از نظر مادیون

و تکامل تاریخ بشري  ري که ماتریالیستها ( مادیون ) از تحولدرباره مسئله فوق هر طور فکر کنیم، مسلماً تفسی

مینمایند، نمیتواند ما را قانع کند. اگر مانند مادیون بخواهیم جریانات حوادث بشري را تماماً نتیجه و محصول 

زندگی  اختراع افزار جدید و فشار احتیاجات مادي بدانیم، مرتکب اشتباه خواهیم شد. البته این نیروها در جریان

بشري بی اثر نبوده، ولی نباید فراموش کرد که غیر از اینها در پشت حوادث تاریخ جهان عوامل دیگري نیز وجود 

نگاشته سده و اوضاع رقت » بیجر ستاو « که بقلم خانم » کلبه عمو تام « داشته است. کسی نمیتواند بگوید کتاب 

جدید آمریکا کمتر از عملیات نظامی ژرژ واشنگتن یا اختراع برق انگیز بردگان را در آمریکا شرح میدهد، در زندگی 

بوسیله ادیسون واجد اهمیت بوده است یا تأثیر افکار ارسطو فیلسوف یونانی در تاریخ خاورمیانه کمتر از لشکر 

داشته تأثیر » پلپو نزیان « کشیهاي اسکندر شاگرد او بوده و یا اهمیت سقراط در تاریخ یونان کمتر از جنگهاي 

  است. چون بشر موجود ایده آلی است، عقاید متفکرین بزرگ تأثیرات عمیقی در تاریخ جهان بر جاي گذاشته است.

ها «در واقع محرك اصلی اینهمه اختراعات و لشکر کشیها ایده آلهاي معینی بوده است که بشر براي رسیدن بآ

همیشه تالش و مبارزه میکرده است. در حقیقت میتوان تاریخ را داستان تالشهاي بشر براي عملی نمودن اید آلهاي 

یقه جدید زندگی پی برده، مسیر و جهت خود دانست. هر وقت بشر حقیقت جدیدي کشف نموده یا فکر او بطر

جریان تاریخ بکلی عوض شده است. پس تاریخ فقط محصول اختراعات میکانیکی نیست و عقاید اشخاص بزرگ و 

برجسته نیز در آن دخیل و مؤثر بوده است. باید موظف باشیم که درباره وقایع تاریخ از روي ظاهر آنها قضاوت 

یخ یافت میشود که خالی از اهمیت بنظر میآید. در موقع تفسیر حوادث تاریخ این وقایع نکنیم، زیرا وقایع مهم در تار

  را نباید نادیده گرفت.

  

   



  عامل اخالقی در تاریخ

در موقع تفسیر تاریخ مهمترین خبري که باید در نظر گرفت، عامل اخالقی است. آیا ممکن است در ترقی و انحطاط 

ه کرد یا همه چیز بوسیله قواي غیر اخالقی و عقالنی مقدر شده است؟ از قدیم ملتها تأثیر عامل اخالقی را مشاهد

آیا در خالل تاریخ حقیقت این » عدالت، قوم را سربلند میکند، و گناه او را بطرف نیستی میکشاند. « گفته اند: 

خالقی شده و تمام وقایع عبارت به ثبوت میرسد؟ درباره این مسئله زیاد بحث شده. بعضیها بکلی منکر تأثیر عوامل ا

را محصول قواي غیر اخالقی مانند عوامل سیاسی و یا اقتصادي دانسته اند. ایندسته منکر حقیقت قانون اخالقی 

میباشند. بعقیده آنها تمام موازین اخالقی بمتضاي زمان و مکان بوجود آمده و از اینجهت یک قانون اخالقی که 

رد. برخی وجود قانون اخالقی را در طبیعت قبول دارند، ولی بنظر آنها این سرنوشت ملل را تعیین کند وجود ندا

قانون فقط با اخالق انفرادي اشخاص بستگی دارد و در بین آن مسائل علمی و اجتماعی نمیتوان رابطه اي پیدا کرد. 

ئی میکند، لیکن این بعبارت دیگر این اشخاص معتقدند که در مناسبات افراد با یکدیگر یک قانون اخالقی حکمفرما

قانون هیچگونه تأثیري در اهمیت و عظمت یک ملت ندارد. در مقابل، عده دیگر که دسته مهمی را تشکیل میدهند، 

کامال با این افکار مخالف بوده قانون اخالقی را مهمترین عامل امور انفرادي و اجتماعی و ملی میدانند. اینان کسانی 

  ند.هستند که معتقد به نبوت میباش

  

  

   



  قانون اخالقی

  قبل از همه الزم است که عقیده خود را درباره قانون اخالقی کمی توضیح دهیم:

اگر آن چیزي که از قانون اخالقی درك میکنیم، موازین تنگ و محدود باشد و بکوشیم مردمان و وقایع را بر طبق 

تصور کرد که مقصود از قانون اخالقی همان آن میزانها دسته بندي نمائیم، قضاوت ما صحیح نخواهد بود. نباید 

عادات محلی و آداب اجتماعی و طرز خوراك خوردن و لباس پوشیدن است، که فوراً نظر ما را جلب میکند، زیرا 

عالوه بر این چیزها میزانهاي معینی براي سنجش راستی و ناراستی و عدل و ظلم وجود دارد که تابع زمان و مکان 

در خود هابیل را کشت و این عمل او نه فقط هزاران سال پیش در نظر نویسنده تورات قبیح بود، نمیباشد. قائن برا

بلکه امروز هم در نظر عموم مردم ناپسند میباشد. دو هزار و چهار صد سال پیش مردمان شریر در شهر آتن به 

نوقت زشت و قبیح محسوب سقراط آن معلم بزرگ، شربت شهادت نوشانیدند، لیکن عمل آنها امروز هم مثل هما

میشود. این اعمال را نمیشود عادات محلی و یا آداب اجتماعی شمرد، زیرا در هر زمان و مکان این عادات مخالف 

عدالت است. درست است که از یک نظر تمام قضاوتهاي ما تابع زمان و مکان است، لیکن اگر در قضاوت ما یک 

طبیعت بشري با قنون اخالقی سرشته شده و این قانون از اختراعات بشر عنصر ابدي نباشد، زندگی بیمعنی میشود. 

  یا محصول محیط نیست، بلکه قانون ابدي و جبري است.

   



  قانون اخالقی در تاریخ

اگر در مناسبات افراد یک قانون اخالقی حکمرانی میکند، آیا میشود تأثیر آنرا در جریان تاریخ هم ثابت کرد؟ آیا اگر 

نظري بتاریخ گذشته بیفکنیم چه خواهیم دید؟ آیا جزاي ستمگران تنبیه و سزاي زحمت کشان صلح بعقب برگشته 

  و موفقیت بوده است؟ آیا وقتی بتاریخ نظاره میکنیم بجاي عدل و انصاف، هرج و مرج و یک ورطه معلوم نمی بینیم؟

ا یک محکمه عالی است که بهر کس مطمئناً اگر معتقد باشیم که یک قانون اخالقی در جهان حکومت میکند و دنی

مطابق اعمال و لیاقتش جزا یا پاداش میدهد، مأیوس خواهیم گردید، زیرا یک محکمه خودکار میکانیکی در تاریخ 

یافت نمیشود. ولی آیا این حقیقت مسلم با حروف برجسته در صفحات تاریخ نگاشته نشده است که بدکاران شریران 

  باالخره بجزاي خود خواهند رسید؟ اگر چه مدت مدیدي طول بکشد،

مورخ یونانی که بعدالت و اخالق در تاریخ چندان اهمیت نمیدهد، باوجود این وقتی که درباره رفتار » توسیدید « 

قبل از مسیح فرماندار آریستو  406در سال « صحبت میکند، چنین می نویسد: » ملوس « آتنیها با اهالی جزیره 

بجزیره ملوس فرستاده بساکنین آن اخطار کرد که تسلیم شوند، و گفت : حق چیزي کرات آتن یک جهاز کشتی 

است که از بین کسانی که داراي قدرت متساوي هستند صدق میکند. ما قوي هستیم و شما ضعیف، از اینجهت باید 

نیها به نیروي قهریه در بین مرگ و تسلیم یکی را اختیار کنید. چون اهالی جزیره از تسلیم شدن امتناع ورزیدند، آت

جزیره را تسخیر نموده تمام مردان آنجا را کشتند و زنان و کودکان را اسارت بردند. لیکن داستان باینجا خاتمه 

نیافت. در همان سال آتنیهاي مغرور بجزیره سیسیل هم حمله بردند، ولی حتی یکی از آنها زنده برنگشت و همین 

  قضاوت تاریخ چقدر تلخ است !. » تهاجم باعث اضمحالل آتن قدیم گردید

مورخ انگلیسی در قرن گذشته عقیده داشت که جهل و حسد و گناه ایجاد مصیبت و بدبختی مینماید. ما » فرود « 

آواز ( تاریخ ) در طی قرون متمادي « حقیقت این موضوع را بخوبی در تاریخ مشاهده میکنیم. نامبرده مینویسد: 

راستی و ناراستی را اعالم میکند. عقاید عوض میشود، آداب و رسوم تغییر میکند، پیوسته بگوش رسیده، قانون 

عقاید جدیدي ظهور نموده سپس ناپدید میشود، لیکن قانون اخالق برلوح ابدیت نوشته شده است. جریمه هر سخن 

اگر این جریمه از دروغ یا عمل ظالمانه، هر ظلم ستم، هرگونه شهوت پرستی و هرزگی باالخره باید پرداخته شود 



مرتکبین اصلی گناه گرفته نشود، حتماً روزي از یکی گرفته خواهد شد. فقط عدالت و حقیقت زنده و پایدار میماند 

  »هرچند ممکن است گاهی دروغ و بیعدالتی مدت مدیدي دوام کند، ولی باالخره روز مرگ آن فرا میرسد. 

  

   



  پیامبران عبرانی

ران یهود بخصوص طرزي که آنها مصائب سیاسی و علل و موجبات آنرا تجزیه میکنند در این مورد نوشته هاي پیامب

قابل مالحظه است. سالطین و شاهزادگان اسرائیل همیشه در فکر ثروت و عظمت ملت خود بودند، ولی پیامبران 

ل قوت و دوام آنها همانوقت فساد اجتماعی و انحطاط اخالقی ملت را گوشزد مینمودند. پیشوایان سیاسی اسرائی

که پیامبران آنها بفقر و فاقد و بدبختی که دولت خود را در شکوه و جالل کاخهاي ثروتمندان می دیدند، در حالی 

کلبه هاي مستمندان را فرا گرفته بود و به ظلمهائی که ثروتمندان در حق فقرا روامیداشتند اشاره میکردند. کهنه 

ملل بتپرست که بنی اسرائیل را احاطه نموده بودند، دانسته و بآنها لعنت  منشاء بدبختیهاي خود را توحش و بربریت

میفرستادند و از آنطرف پیامبران میکوشیدند که نظر مردم را بسوي گناهان و شرارتهاي خودشان جلب نمایند. گناه 

د گردید، پیامبران مانند سرطان داخل ملت یهود را خورده بود، از اینجهت هنگامیکه دوره بحران فرا رسیده نابو

  تاریخ یهود را درست تجزیه نموده بودند.

  

   



  پیامبران و پیشگوئی آنها

نظر پیامبران درباره تاریخ اسرائیل فقط مبتنی بر اساس اخالقی و اجتماعی نبوده، بلکه وسائل دینی عمیقی نیز 

داشت. بعضی میپرسند پیامبران چگونه میتوانستند وقایع آینده مانند سقوط سامره یا اورشلیم پایتخت یهودیه را 

و یا هوش شخصی خود به این موضوع پی نبرده بودند،  پیشگوئی کنند؟ البته پیامبران مزبور بوسیله سحر و جادو

ولی آنها مردان خدا بودند که همیشه با خدا تماس و رابطه داشتند. پیامبران در وقع پیشگوئی حوادث آینده عقاید 

آنها  شخصی خود را اظهار نمینمودند، بلکه با اطمینان کالم خدا را بیان مینمودند، زیرا داراي فکر خدا بودند. بعالوه

بوسیله مکاشفه معجزآسائی بفکر خدا پی نبرده بودند، ولی میدانستند که خدا عادل است و در عدالت داوري میکند. 

پیامبران در اثر رابطه شخصی که با خدا داشتند میتوانستند راست را از ناراست تشخیص دهند و از اینجهت 

را درك نمایند. بارها دیده شده است که مردمان ساده  هنگامیکه باعمال خدا مینگریستند میتوانستند مقصود خدا

  که داراي قلوب پاکی هستند، بهتر از اشخاص دانشمند و حکیم درباره وقایع و پیش آمدها قضاوت مینمایند.

پیامبران از اینگونه مردمان بودند. اینها داراي مزاج خشن و زمخت بودند که در هواي پاك صحراها پرورش یافته 

فساد شهرها و قصرها در آنها تأثیري نبخشیده بود و قلوبشان با افکار خدا مملو بود. آنها عقیده داشتند که بودند و 

خدا نه فقط خالق دنیا است، بلکه سازنده تاریخ نیز هست و عدالت او عامل قطعی و مؤثري در تعیین سرنوشت ملل 

  میباشد.

  

  

   



  پیامبران و عوارض طبیعی

بعوارض طبیعی مینگریستند، آنها را تابع اراده خدا میدانستند. آنها مردمان عامی و کوته پیامبران در مواقعی که 

بینی نبودند که عوارض طبیعی را محصول نیروي سحرآمیزي که در پشت آنها قرار داشته باشد بدانند. لیکن آنها 

. چنانکه موقعی که بنی اسرائیل عقیده داشتند که خدا میتواند عوارض طبیعی را مطابق میل و مقصود خود بکار برد

از مصر فرار کرده بساحل دریاي سرخ رسیدند و باد شدیدي از مشرق وزیده آب دریا را بکنار زد تا آنها عبور نمایند، 

این پیش آمد در نظر پیامبران بمنزله دخالت مستقیم خدا در امور طبیعت بمنظور کمک به بنی اسرائیل بود. 

اره خدا و طبیعت بیان میکنند، نباید تصور کرد که افکار پیامبران ماوراء الطبیعی بوده، بلکه عقایدي که پیامبران درب

  تاریخی بوده است.

  

   



  عیسی مسیح و اهمیت او در تاریخ

ً در ردیف پیامبران  قرار داشت و طرزی کھ او بھ تاریخ مینگریست، اصوال پاسخ فکر انبیاء فرق نداشت. او عیسی شخصا

مبران عقیده داشت کھ تاریخ داستان وقایع نیست، بلکھ چیزی است کھ مقصد و ھدفی دارد و دست خداوند در مانند تمام پیا

روی تمام حوادث زندگی بشری بوده آنھا را بسوی مقصد عالی خود ھدایت میکند. عقیده عیسی این بود کھ ھر ملتی در تاریخ 

ساند و آن ملت در اثر رد یا قبول آن سرنوشت خود را معین نموده خود روزھای داشتھ کھ خدا میخواستھ بھ آن ملت برکتی بر

است. مثال بعقیده او اورشلیم در زمان وي در چنین روزهائی بسر میبرد، ولی اهالی آن شهر چون او را رد کردند، 

داد که حکم محکومیت خود را امضاء نمودند. وقتی از باالي تپه اي به آن شهر مینگریست، چنان هیجانی باودست 

اي اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیاء و سنگسار کننده مرسلین خود، چند « قطرات اشک برچشمانش حلقه زد و گفت: 

مرتبه خواستم فرزندان ترا جمع کنم، مثل مرغی که جوجه هاي خود را زیر بال خود حمع میکند و نخواستید، 

) وقتی عیسی سرنوشت یهودیان را پیشگوئی  37:  23متی » ( اینک خانه شما براي شما ویران گذاشته میشود. 

میکرد، قلبش از غم و اندوه مملو بود، ولی در همانوقت میدانست که نتیجه حتمی و اجتناب ناپذیر گناه همین 

که اتفاقات آینده صحت اظهارات او را به ثبوت است. شهر اورشلیم بگفته هاي عیسی توجه نکرد، از اینجهت موقعی 

  ی شهر بعد از اندك زمانی بدست رومیان افتاد، مردم کفته هاي او را بیاد آوردند.رسانید، یعن

  

  

   



  عیسی و رنج و درد

عیسی عقیده داشت که زندگی، هم از لحاظ انفرادي و هم طبیعی، اساس اخالقی دارد. با وجود این، او این عقیده 

او در تاریخ خوانده و در زمان حیات خود  عمومی را که میگوید : شخص عادل در زندگی کامیاب میشود، رد کرد.

دیده بود که بسیاري از پیامبران جفا و شکنجه کشیده و سنگسار شده اند و این اصل که شخص عادل و نیکو کار 

در زندگی کامیاب میشود، اساس ندارد. ولی نکته قابل توجه در تعلیمات عیسی این است که او تحمل رنج و زحمت 

شده اي نمیدانست و او عقیده داشت که شخص خوب بوسیله تحمل عذاب و شکنجه میتواند را چیز پست و لعنت 

خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا « بر شرارت غالب آمده از نیکی پشتیبانی نماید. چنانکه گفت: 

» ز شما جفا میرسانیدند. رسانند و بخاطر من هر سخن بدي بر شما کاذبانه گویند .... زیرا همینطور بر انبیاء قبل ا

عیسی با آوردن این عقیده که شخص عادل باید بجاي شریران متحمل رنج و شکنجه شود، معنی درد و رنج و 

زحمت را بکلی عوض کرد. عذاب و شکنجه بجاي اینکه تراژدي باشد، در نظر عیسی فتح و ظفر و غلبه بود. درست 

حمل عذاب و شکنجه گردید، لیکن شهادت او بسیاري از جوانان است که سقراط در دست مردمان شریر و ظالم مت

را قانع ساخت که حقیقت باندازه اي ارزش دارد که انسان باید بخاطر آن جان خود را فدا سازد. استیفان سنگسار 

 مبدل شد، ولی مرگ او باعث نجات پولس گردید و او را از یک شخص جفاکار و ظالم و خطرناك، به رسول محبت

در اثر « ت. لوردا کتون مورخ کامبریج موقعی که درباره الغاء بردگی و استقرار آزادي صحبت میکند میگوید: ساخ

تالشهائی که ضعفا در زیر فشار بمنظور مقاومت در برابر زور متفقاً انجام دادند، در مدت چهار صد سال بتدریج ولی 

ادي و حقیقت در قرون گذشته بوسیله کسانیکه بخاطر آن بهاي آز» بطور مؤثري آزادي اشاعه یافت و عملی گردید. 

  عذاب و محرومیت کشیده اند. پرداخت شده است و این اصل هنوز هم در عصر ما صدق میکند.

  

  

   



  شخص عیسی

ی که عیسی در تاریخ دارد، مدیون تعلیمات او نیست، بلکه براي این است که او تعلیماتش را با زندگی خود اهمیت

عیسی فیلسوفی نبود که عقیده جدیدي بجهان آورده باشد، بلکه خود او ذاتاً عقیده تازه اي بود. او آمیخته بود. 

کسی نبود که فقط پیام خوشی بجهان آورده باشد، بلکه خود او شخصاً پیام خوش و انجیل بود. او تنها پیامبر خدا 

جدیدي نبود، بلکه خود خدا بود که در جهان نبود، ولی خود او کالم خدا بود. آنچه مسیح بجهان آورده بوئولوژي 

ظاهر شد. کلمات او کلمات خدا بود، اعمال وي اعمال خدا بود. او خداي ابدي و سرمدي بود که بشکل انسان بجهان 

  آمد.

این تعریف ممکن است بنظر بعضی حشو زائد فلسفی بیاید، لیکن چنین نیست، مقصود از عبارت فوق اینست که در 

مسیح واقعه بی نظیري در تاریخ جهان بوقوع پیوست. نیروي جدیدي بزندگانی بشر داده شد. در مسیح اثر ظهور 

، نقشه و مقصد خدا در خلقت براي بشریت و جهان مکشوف گردید. عیسی هدف غائی تمام جزئیات جهان است

  تمام حوادث تاریخ را باید بوسیله او تفسیر کرد و او معنی تاریخ است.

رابطه نزدیکی با مسائل عملی زندگی روزانه ما دارد. اگر میخواهید معنی زندگی خود را درك نموده به این تعریف 

هدف و مقصود آن پی ببرید، الزم است آنرا با عیسی بسنجید. اگر بخواهید بطور صحیحی درباره جریان وقایع جهان 

شخصی و ملی خود را بر روي مبانی محکم و  قضاوت کنید باید فکر مسیح را مالك قرار دهید. اگر بخواهید زندگی

صحیحی استوار سازید، ناگزیرید تعلیمات مسیح را گوش گرفته اعمال خود را با آن تطبیق کنید. این چیزها بزرگتر 

بتواند ادعا کند، ولی عیسی وقتی بمعنی زندگی بشري مینگریست، از آنها در نظر داشت.  از آن هستند که یکنفر

  محک و صحیح ترین میزان تمام زندگانی بشر است. عیسی خود آخرین

همراه او نجات و رستکاري وارد زندگی بشر میشود و هرجا که او نیست، بدبختی و زوال و نیستی فرمانروائی میکند. 

  وقتی میگوئیم که مسیح کلمه خدا است که براي بشر ظاهر شد، مقصودمان همین است.

  



  عیسی و خدا

یآید که چگونه ممکن است خداي ابدي داخل تاریخ بشري شده و هنوز تابع زمان و مکان در اینجا سئوالی پیش م

نشود. البته این سئوالی است که طبیعتاً پیش میآید، ولی براي جواب آن دو راه وجود دارد. یکی از این راهها فرضی 

افکار ماوراء طبیعی بنگریم، و ماوراء طبیعی و دیگري حقیقی و عملی است. اگر به این مسئله از نظر فرضیه و 

اشکاالت زیادي براي ما پیش میآید و بهمین جهت است که تاکنون بعضیها نتوانسته اند عیسی را بشناسند عیسی 

معلم عملی بود و همیشه مردم را تشویق میکرد که بحقایق توجه کنند و کسانی که از روي صداقت و صمیمیت به 

  تعلیمات او درست پی برده اند.این عمل مبادرت نموده اند، بمعنی 

بآسمانها بنگرید و « یهودیان تصور مینمودند که خدا فقط خداي آنها و مردمان عادل است. عیسی بآنها گفت که 

آیا » ببینید که چگونه خداوند آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادالن و ظالمان میباراند 

اره قضا یا قضاوت کنیم، بهتر نیست که بجاي غرق در فرضیه ها بحایق نگریسته بر طبق موقعی که میخواهیم درب

آنها تصمیم بگیریم؟ این اصل مخصوصاً در مسائل دینی که مربوط بوجود خدا است بیشتر صدق میکند. فکر محدود 

گریسته آثار اعمال خدا را انسان بوسیله تحقیقات فرضی چه میتواند درباره خدا دریابد؟ از اینجهت باید بحقایق ن

  مشاهده کنیم.

در تاریخ وقایعی یافت میشود که نسبی بوده و زود گذر است. این وقایع فقط مدت کوتاهی وجود داشته بعد از 

اندك زمانی از نظر محو میشوند، در صورتیکه درتاریخ وقایعی یافت میشود که دراراي ارزش همیشگی میباشد. 

اتفاق میافتد، ولی ارزش آن براي همیشه است. این حوادث یکبار اتفاق میافتد و دیگر  هرچند این وقایع در زمان

تکرار نمیشود، ولی داراي معنی ابدي میباشد. ظهور عیسی از همین اتفاقات است. او ستاره قطبی تاریخ بشریت 

  است.است. همه چیز در دنیاي ما تغییر میکند، ولی او دیروز و امروز و تا ابدالباد همان 

  

  



  تاریخ و حفاظت الهی

مقصود از حفاظت این است که خدا در تاریخ جهان نقشه اي دارد. آیا وجود چنین نقشه اي در تاریخ احساس 

میکنیم؟ اگر چنین نقشه اي وجود دارد، پس وقایع حزن انگیز را به چه تعبیر نمائیم؟ این مسئله فکر انسان را 

فقط عنصري که خودمان در آن زندگی میکنیم و اتفاقاتی را که در مشوش میسازد. چون فکر ما محدود است 

اطرافمان می افتد می بینیم. نقشه اي که خدا براي بشر دارد، جامع است و شامل اعصار و تمام جهان میباشد. بنابر 

این  این بدیهی است که وقتی با نظر محدود خود بقضایا بنگریم، درباره مسئله فوق دچار شگفتی خواهیم شد.

مسئله بزرگتر از آنست که بتوانیم آنرا اندازه گیري نمائیم. پس الزم است در موقع قضاوت درباره آن از عجله و 

شتابزدگی احتراز جوئیم. در بین کار خدا و عمل انسان و کارهاي طبیعی و مصنوعی فرق بزرگی است. کارهاي 

ست، لیکن کارهاي خدا به جنگل میماند که در ظاهر بشري مانند باغی است که از روي حساب دقیقاً مرتب شده ا

مرتب و منظم بنظر نمیرسد، ولی بمراتب مجللتر از باغی است که بشر بدست خود احداث نموده. برگهاي یک گل 

  مصنوعی ممکن است منظم تر از گل طبیعی باشد، ولی گل طبیعی بمراتب زیباتر و قشنگتر است.

که بطور مصنوعی مرتب شده است، باوجود این ما زبان نامنظم خودمان را بیشتر  زبانی بنام اسپرانتور وجود دارد

دوست داریم. در مورد تاریخ نیز همینطور است بنظر نامنظم میآید و اگر خواسته باشیم یک ترتیب ریاضی در آن 

ق خدا است. در پیدا کنیم، ممکن است مأیوس شویم. چرا؟ براي اینکه تاریخ ساخته دست بشري نیست، بلکه مخلو

ظاهر بنظر ما نامرتب میآید، ولی در حقیقت ترتیب صحیحی دارد باالخره ایمان بحفاظت خدا در تاریخ یک تجزیه 

شخصی است. اگر کسی در تجزیه خود خدا را شناخته و هدایت و رهبري او را در مورد خود احساس نموده است، 

داند که خداوند اگر او را هدایت نموده، حتماً همسایگان او و میتواند بحفاظت خدا در تاریخ بشري ایمان داشته ب

تمام عالم بشریت را رهبري کرده است. اگر من معتقدم که حفاظت خدا شامل حال ملت من بوده، نمیتوانم بگویم 

در  سایر ملل از حفاظت او محروم بوده اند. اگر خدا گناه را در قلب من مغلوب ساخته است، میتواند همین عمل را

قلوب دیگران نیز انجام دهد. پس می بینیم که ایمان بحفاظت خدا یک تجزیه دینی شخص است. آنچه در قلب 

  خود احساس میکنیم، همان را بتمام جهان توسعه میدهیم.



» آیا ایمان دارید که میتوانم چشمان شما را باز کنم. « روزي عیسی بدو نفر کور که از او استرحام میکردند گفت: 

این موضوع عیناً درباره » بر وفق ایمانتان بر شما بشود. « عیسی بدیشان گفت: » بلی، خداوندا « ها جواب دادند: آن

  تاریخ و معنی آن صدق میکند. براي عقاید دینی تصمیمی اطمینان بخش تر از ایمان شخصی وجود ندارد.

  

  

   



  عدالت چیست؟

بزرگ و معلمین اخالق جهان بوده است. افالطون در کتاب خود از قدیمترین ایام موضوع عدالت مورد توجه فالسفه 

آنرا مورد بحث قرار داده و عالیترین مقام را در عالم نوامیس و فضائل اخالقی براي آن قائل شده » جمهوري « بنام 

 مفصل مشبعی بدینموضوع اختصاص داده و همین» اخالق نیکوماسیان « است. ارسطو در کتاب کالسیک خود بنام 

فصل بمنزله مأخذ اصلی رساالت بعدب راجع به اخالق میباشد. کلیه ادیان موضوع عدالت و انصاف را مخصوصاً 

نسبت بخدا و جامعه بشریت تأکید نموده اند. اغلب کتب مقدسه این ادیان شامل قوانینی است که اعمال عادالنه و 

ع ظلم بر مال و جان بشري باید معمول گردد معلوم غیر عادالنه را تشریح مینماید و ضمناً اقداماتی که براي رف

میدارد. حتی اقوام وحشی هم بنا بروایات خود مقیاساتی براي صحیح و سقیم دارند که در روابطشان با یکدیگر و با 

قبایل مجاور جاري و نافذ است. پیوسته افکار بشر در همه جا متوجه و مشغول به این موضوع بوده که طبیعت الهی 

  مچون نگهبان عادل، عدالت ادراك نموده اصول صحیح را براي سازمان جامعه بشریت پیدا نمایند.را ه

این موضوعات که براي بشریت پیوسته حائز اهمیت بوده، در ازمنه جدید نیز اهمیت خود را از دست نداده است و 

ب نموده است. امروزه در پایان در واقع در اثر ساختمان بغرنج سازمان جدید اجتماعی و ملی همیشه بیشتري کس

جنگ میان قواي عظیم جهان موضوع برقراري یک صلح قابل دوامی بر اساس عدالت موضوعی است داراي اهمیت 

حیاتی براي کلیه ملل جهان. مردم متوجه شده اند که صلح را فقط بر اساس عدالت میتوان ساخت، بنابر این 

، سیاستمداران و اخالقیون همه مشغول تهیه این اصول اند تا مأخذ و بزرگترین متفکرین ادوار بشري، دانشمندان

  پایه چنین صلحی باشد.

دو جنبه این موضوع، یعنی عدالت در میان بشر و در روابط میان بیگانگان و عدالت در روابط میان خدا و انسان 

بت میدهیم و عقیده ما نسبت به خیلی با هم مربوط اند. ما عقیده خود را در مورد عدالت در میان بشر بخدا نس

عدالت خدا روابط ما را با همنوعانمان تشکیل میدهد. مثالً مردمی که در یکدستگاه ملوك الطوایفی اجتماع زیست 

نموده اند خدا را عبارت از یک خداي ملوك الطوایفی دانسته و به ارباب انواع عقیده دارند و باالنتیجه حمله به اقوام 

رت اموالشان را بنام خدا و خدمت باو از روي بیعدالتی نمیدانند. هر دو عقیده در یکدیگر عکس همسایه خود و غا



العمل دارد. بنابر این براي اینکه عقیده خود را در مورد عدالت روشن سازیم باید هر دو جنبه موضوع را در نظر 

  بگیریم.

   



  جنبه حقوقی عدالت

دادگاه بوده است. در مراحل اولیه اجتماع بشري اخالق بیشتر منوط به عقیده اولیه عدالت، حقوق یا مربوط به 

عادات موروثی و متواتره بوده که بتدریج بشکل قانون درآمده است و هر شخصی بایستی بر طبق موازین قانونی و 

در موارد مقررات اجتماعی محیط خود رفتار نماید. عدالت از طریق اجراي قوانین و مقررات مورد قبول آن جامعه 

افراد اجرا میشد. موضوع حق و باطل پیوسته از لحاظ قضائی مورد توجه قرار میگرفت و یکنفر قاضی که انتظار 

یعنی الهه » تمیس « میرفت بیطرفانه بر طبق موازین قانون قضاوت کند بدین امور رسیدگی میکرد. یونانیان قدیم 

ستش ترازو و در دست دیگرش شمشیر است مجسم میکردند. عدالت را با چشمانی که رویش پارچه بسته و در یکد

مصریان قدیم عقیده داشتند که روح انسان پس از مرگ در ترازو گذارده شده و در حضور همه خدایان توزین شده 

و بر طبق آن با شخص رفتار میشود. پس الهه عدالت با هدف صحیحی توزین نموده و بیطرفانه قضاوت مینمود و با 

  عدالت را اجرا میکرد. کمال شدت

منظور از این عدالت قضائی آن بود که خودپسندي دوران جاهلیت افراد را در روابطش با همنوعانش منطقی سازد. 

تقاضاي این عدالت بر رفتار شخص کامال منفی بود یعنی گفته میشد مثال ظلم نکنید، بر آزادي دیگران تجاوز 

را غضب نکنید مجموعه احکام ده گانه تورات در اینمورد نمونه خوبیست،  نکنید، دیگري را صدمه نزنید و یا مالش

زیرا بمردم امر میکند که دزدي مکن، قتل مکن، دروغ مگو، برمال غیر طمع مورز و غیره. منظور و هدف آن 

ه جلوگیري و محافظه کاري است نه بنا و اصالح اخالق. پس با تهدیدات پی در پی یعنی چنانچه ظلم کنی تنبی

میشوي و اگر قتل کنی کشته میشوي و یا چشمی به چشمی و دندانی به دندانی و حرفی به حرفی و ضربتی با 

  ضربتی، اعمال ظالمانه را منع میکند.

شخص حودپرست همه چیز را براي خودش میخواهد و دیگر چندان اهمیت نمیدهد که براي دیگران هم چیزي 

ر عدالت طرفدار عقیده تساوي یعنی تساوي حقوق با دیگران است. قدما تصور باقی میماند یا خیر. در مقابل این ام

میکردند این اصل مساوات باید در میان افراد متساوي الحقوق مراعات گردد، یعنی مابین افراد یک نژاد بخصوص و 

ین اصل یا یک جامعه معین و یا یک مذهب مشخصی مراعات گردد و اشخاصی که خارج از آن قسمت اند شامل ا



تساوي حقوق نیستند. مثال بر طبق شریعت موسی یکنفر یهودي نژاد را ممکن نبود براي مدیونی که داشت بغالمی 

گرفت، در صورتیکه جایز بود افراد غیر یهودي را بخاطر مدیونی که داشت بغالمی بگیرند. پس حکم تورات که 

یهودي اطالق میشد و شامل حال همسایگانی که از فقط به همسایه هاي » همسایه ایت را دوست بدار « میگفت: 

  اقوام و نژادهاي دیگري بودند نمیشد.

این عقیده کوته نظرانه قضائی حتی به خدا هم که قاضی کل و مدافع عدالت است و همه را بر طبق استحقاقشان 

را بسزاي خود میرساند  پاداش میدهد اطالق میشد. باز در مذهب قدیم یهود، یهود را خدائی میدانستند که هر کس

  و گناهکاران را جزا میدهد و نیکان را بر طبق اعمالشان اجر عطاء میفرماید.

من که یهوه خداي تو میباشم، خداي غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از « 

  ). 5:  20خروج » ( آنانیکه مرا دشمن دارند میگیرم 

است و هر روز خدا خشمناك میشود. اگر بازگشت نکند. شمشیر خود را تیز خواهد کرد و کمان  خدا داور عادل« 

  ). 11:  7مزمور » ( خود را کشیده و آماده کرده است 

  

بعالوه طبق عقاید آنها یهود تنها خداي قوم اسرائیل است و بس و از حقوق آنان در مقابل مهاجمین دفاع مینماید. 

خوانیم که کتابی بنام کتاب جنگهاي یهود نامیده شده و شرح جنگهائیست که وي بخاطر قوم حتی در کتب یهود می

  خود نموده است.

در بعضی ادیان هرگناه یا سرکشی تنبیه معینی داشته است و هدایا یا قربانی را باید بخدایان تقدیم نمود تا 

مشابه آن اساسشان بر این اعتقاد است که خدا  عدالتشان بجا آورده شود. غضبشان برطرف گردد. این عقیده و عقاید

  داوري است که قضاوتش بر طبق یک مجموعه قوانین قضائی است.

  

  



  عقیده اخالقی عدالت

با پیشرفت حس اخالق بشر این عقیده قضائی تغییر یافته و مبدل به نوامیس عالیتر نیکوکاري، مهربانی، رحم و 

که از روي نیکوکاري و محبت و سخاوت عمل کنیم. برعکس اشخاص محبت شده است. پس معنی عدالت این شده 

قانونی فقط بر عمل شخص نظر کرده و از روي آن قضاوت میکنند، ولی اشخاص نیکوکار بر موجب و محرك اخالقی 

  شخص نظر کرده و در قضاوت هم مهربان و بخشاینده است.

کلیه اعمال قانونی از یک لحاظ عادالنه « و میگوید: حتی ارسطو هم که قبل از هر چیز عدالت را قانونی میداند 

به حقوق قانونی خود « ، به نیکوئی عطف توجه نموده و آنرا صفتی عالیتر میداند و آدمی را میستاید که »است 

  »متمسک نیست، بلکه مایل است کمتر از سهم خود ببرد، گرچه قانوناً هم ذیحق است. 

تر قرار داد. در زمان او یک مکتب تصوفی بوده که عدالت را چیزي سودمند بحال افالطون مقام عدالت را خیلی باال

شخص قویتر دانسته و بحال شخص ضعیف مضر میدانسته است. بر طبق این عقیده تحمل رنج و زحمت بزرگترین 

ه این یعنی تسلیم نمودن این حقوق. افالطون برعلی» بدي « یعنی حفظ حقوق شخصی و » خوبی « ضرر را داشت. 

عقیده راجع به قضاوت اعتراض نموده و تعلیم میداد که متحمل بدي شدن بهتر از بدي کردن است و آدمی که 

وقتی » جمهوریت « متحمل بدي میشود خیلی خوشحالتر از آدمی است که بدي میکند و در کتاب خود بنام 

د عادل کسی است که گرچه هیچ بدي مر« تعریف مرد عادل را مینماید اینکلمات بسیار عالی را میگوید که: 

نمیکند بنظر مردم ظالم می آید و از اینرو و او را تازیانه زده، و شکنجه نموده دست و پایش را می بندند چشمانش 

  »را سوزانده و باالخره پس از تحمل هرگونه بدي او را بر چوبه داري گذارده، مصلوب میکنند. 

قضاوت سخت نسبت به جنایات و بیعدالتی هاي زمان خود، داراي قلوبی رحیم همچنین انبیاء بزرگ یهود با وجود 

و بخشنده بودند و مخصوصاً نسبت به فقیران و محتاجان ترحم داشتند. این انبیاء عدالت را وابسته به جریانات 

بشري دانسته و به قضائی نمیدانستند که از کتاب قانونی اتخاذ شده باشد، بلکه عدالت را ارث قانونی بشري و امري 

حس طبیعی افراد بشر مراجعه میکردند آنها فریاد خود را بر علیه پادشاهان ظالم و طبقات حاکمه بلند نموده و 



رفتارشان را نسبت به طبقات زیر دست جامعه مورد انتقاد قرار داده و از آنها میخواستند که روش خود را اصالح 

  ایند.نموده و بیوه زنان و یتیمان را حفظ نم

  ».انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دائمی جاري بشود « عاموس نبی میگوید: 

اشعیا و میکاه نبی اعتراضات خود را بر علیه مالکین و متمولین بلند نموده و آنها را براي انحراف عدالت و غارت 

یعدالتی قضاوت میکنید و شخص شریر تا کی از روي ب« قانونی فقیران بباد انتقاد میگیرند. آنها فریاد زده میگویند: 

را احترام میکنید؟ نیکوکاري را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را رهائی دهید، یتیمان را دادرسی کنید و 

  »بیوه زنان را حمایت نمائید. 

  پس عدالت یعنی نیکوکاري. و شخص عادل، بخشنده وسخی بوده که مایل به بخشش و اعانت باشد.

نی عالیتر عدالت یعنی نیکوکاري نیز بخدا که خالق جهان و حاکم بر اقوام و ملل است نسبت داده شده است. این مع

خداوند عدالت را بجا میآورد و انصاف را « ما در کتاب مزامیر غاالً به عباراتی از این قبیل برمیخوریم که میگوید: 

  ). 5:  103مزمور » ( براي جمیع مظلومان 

  ). 5:  33مزمور » ( لت و انصاف را دوست دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. خداوند عدا« 

  ). 3:  111مزمور » ( یهوه نیکوست. و عدالت او تا ابداالبادست « 

پس دیدیم که عدالت معنی جامعتري از قضاوت قانونی دارد، یعنی عدالت بمعنی نیکوکاري و رحم است بخصوص 

ان. عدالت یعنی نیکوکاري و ترحم و سخاوت نسبت به دیگران. خدا عادل است، او نسبت به بیچارگان و درماندگ

  عدالت را با شدت قانونی اجر نمیکند، بلکه رحیم و مهربان است.

  

  

   



  عدالت بمعنی نجات

  باز هم عدالت معنی باالتر از اجر و جزا یا نیکوکاري و سخاوت دارد. عدالت یعنی نجات و رستکاري.

یعنی در رابطه میان قاضی و مجرم مستلزم بیطرفی قانونی است، یعنی حکمی که متناسب با عدالت در محکمه 

خطاي مرتکبه باشد صادر میگردد. بعبارت دیگر چشمی بچشمی و دندانی به دندانی و جان براي جان و غیره. قاضی 

  حکم خود را اعالم میدارد و دیگر کاري ندارد.

دوست داراي معنی باالتریست و بمعنی نیکوکاري و سخاوت میباشد. هیچ عدالت در دوستی، در رابطه میان دو 

آدمی در فکر اجراي نص صریح قضائی در مورد ادعائی بر علیه دولت خود نمیباشد. برعکس او با سخاوتمندي و 

  محبت رفتار نموده و حتی حاضر است قسمتی از ادعاي خود را فراموش کند.

ت که حتی از دوستی هم مقدستر است. این رابطه رابطه خانوادگی است که در حیات بشري رابطه دیگري هم هس

میان زن و شوهر و پدر و فرزند موجود است. در اینجا عدالت معنی وسیعتري از قضاوت و سخاوت دارد که بمعنی 

  فداکاري و نجات است.

  اکنون چند لحظه به این روابط متعدد از لحاظ عدالت توجه نمائیم:

قاضی محکمه پس از اینکه با بیطرفی قضیه مورد دعوا را رسیدگی کرد و حکم خود را بر طبق مواد قانون صادر 

حکم او چه نمود، راضی میشود. او هرگز خود را با مطالعه محرك و علت جرم رنجه نمیدهد و فکر نمیکند که 

کمه حاضر شده و بکارش رسیدگی و تنبیهی تأثیري در بزهکار دارد؟ جنایتی صورت گرفته و جنایتکار در حضور مح

متناسب با اهمیت جرمش در نظر گرفته شده است. قاضی این امر را رسیدگی نموده و وظیفه خود را نسبت به 

  مقصر انجام داده است.

ولی یکنفر دوست هرگز از چنین قضاوتی راضی وقانع نمیشود. رفتار یک دوست نسبت به یک دوست بزهکار 

یعنی هدف اولیه او این نیست که بر طبق نص صریح قانون حکم قضائی بدهد، بلکه تا جائیکه متفاوت است. 

ممکنست مهربان و رؤف باشد. او سعی میکند که دقیق تر بموضوع رسیدگی نموده و در کیفیت امر دقیق شود و 



ائی بخشد. پس هدف و علل و موجبات امر را مورد تحقیق قرار دهد و در صورت امکان دوستش را از محکومیت ره

  روش او محکومیت نیست بلکه نیکوکاري است.

باز هم روش پدري نسبت به فرزند سرکش خود با اینها فرق دارد. پدر هرگز فقط با تنبیه کردن اوالد اکتفا نمیکند 

زند یا فقط به داشتن سخاوت و روح بخشش گناه قناعت نمیکند، زیرا منظور اولیه پدري در سرو کله زدن با فر

بازیگوش این نیست که تقصیر او را مسجل کند، بلکه تا او را از راههاي کجش رهائی بخشد. پدر فقط وقتی فرزند 

سرکش بخطاي خود معترف میگردد و توبه نموده و روش زندگی خود را تغییر میدهد میتواند راضی و خشنود باشد. 

کرده و با رفقاي ناباب خرج مینماید، ولی هرگز راضی پدر متوجه است که فرزندش از روي شرارت پول او را سرقت 

پدر هرگز نمیشود که عدالت را اجرا نموده و پسر را به کالنتري تسلیم کند و یا تازیانه سخت بر او بزند. در حقیقت 

راضی نمیشود که فقط براي عذاب دادن، فرزندش را تنبیه نماید. هرگز در فکر او خطور نمینماید که بخاطر 

ري فرزندش را تنبیه نماید، بلکه اگر هم تنبیهی مینماید صرفاً براي نجات فرزندش میباشد و منظور کلی و تقصی

  اصلی او هم نجات و رهائی فرزند است.

  

  

   



  خدا نجات دهنده است :

عدالت خدا را در روابطش با انسان بایستی در عالیترین حس عدالت که بصورت نجات است جستجو نمود. خدا باالتر 

از یک داوري است که مردم را بر حسب اعمالشان جزا میدهد. خدا بخشنده و مهربان است و بر طبق خطایاي ما با 

یعنی تمام فعالیت او در اثر این منظور عالی نجات است. ما رفتار نمیکند، ولی باالتر از آن، خدا نجات دهنده است، 

خدا هرگز ما را بخاطر تنبیه براي گناه هاي مرتکبه عذاب نمیدهد. اعتقاد مشهور به اینکه معاصی کبیره و صغیره 

 وجود دارد و هرگناهی بامر خدا تنبیهی دارد، صحیح نیست و مفهوم غلطی است از رابطه خدا با انسان. این عقیده

بر اساس این فرض است که خدا بر اساس قانون با بشر سر و کار دارد. و او داور و بشر گناهکار است، ولی خدا با ما 

مانند پدر نسبت به فرزند رفتار مینماید و هرگز بر اساس قضائی با ما رفتار نمیکند و همیشه منظورش نجات و 

ون نیست، بلکه انکار فرمانروائی خدا میباشد. گناه سرکشی بر رهائی ما میباشد. گناه اساساً تجاوز از مواد یک قان

  علیه خداست، و حس عدالت خدا از توبه گناهکار فقط با غم و اندوه و فروتنی راضی میشود.

ولی در اینجا این سئوال پیش میآید که آیا گناه تنبیهی ندارد؟ هرگناهی تنبیهی مخصوص خود دارد. گناه یعنی 

ن در تاریکی و البته باالخره منجر به زوال و خرابی میشود. گناه یعنی مستی و مستی هم لعنت و کوري و یا راه رفت

خرابی خود را بر شخص وارد میآورد. خطاست که شخصی فکر کند گناهی مرتکب میشود و از تنبیهش فرار میکند. 

چشم بپوشاند و احساس سالمتی  مزد گناه موت است؛ این اصل هیچ استثناء ندراد. هیچکس نمیتواند از حقیقت آن

نماید. هیچکس ممکن نیست وقتی خدا را دور میکند بتواند در حیات خود طریق راست را طی نماید، و نظر خدا 

فقط این نیست که ما را از اثرات بد گناه نجات دهد بلکه میخواهد ما را از خود گناه نجات بخشد. پس نظر خدا 

  نجات است.

« به عقیده نجات دهندگی خدا موعظات بسیاري نموده اند. در نوشتجات این انبیاء خدا  انبیاي بزگ یهود راجع

یعنی نجات دهنده خوانده شده است. این کلمه در عهد عتیق در مورد غالمی که به بیگانه اي فروخته » گوئیل 

رابطه  ح را براي شرح دادنانبیاء این اصطال شده و نجات یافته و بنزد ارباب اصلی خود باز میگردد بکا رفته است.

بین خدا و انسان بکار برده اند، بمفهوم اینکه انسان اصوال تعلق بخدا دارد. اما در غالمی گناهی وارد شده و بایستی 



من یهوه خداي قوم » « اي اسرائیل نترس من ترا نجات داده ام « فدیه داده شود و بسوي خدا بازگشت نماید. 

. ارمیاي نبی 43اشعیاء » من، یهوه هستم و جز من نجات دهنده اي نیست » « ه ات قدوس اسرائیل، نجات دهند

نجات را بمعنی روحانیش تعبیر کرده و گفت که در عهد جدید با خدا، دیگر قانون ظاهري بر روي طومار نوشته 

ه آنها قلبی تازه عطا نخواهد شد، بلکه قانون روحانی بر قلوب مردم نوشته میشود، تا هرکس خدا را بشناسد و خدا ب

کند و از گناهانشان بخشایش بیابند. در حقیقت در اثر همین عمل نجات بخش خداست که مردم نجات می یابند، و 

  گرنه در حضور او گوشت و خون مقامی ندارد.

  

  

   



  عدالت و انصاف در تعلیمات عیسی مسیح :

ن عقیده قضائی عدالت و انصاف است. عیسی در اگر در تعلیمات عیسی یک چیز مطلقاً مشهود باشد، این چیز بطال

تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان « طی موعظه معروف خود بر باالي کوه بشاگردان و مستمعین فرموده: 

عدالت کاتبان و فریسیان عدالت قضائی و شرعی بود. آنها می » افزون نگردد، وارد ملکوت آسمان نخواهید شد. 

ات قانون را با کمال دقت و باریک بینی انجام دهند، و حتی زکوه نعناء و شبت و زیره را که بسیار کوشیدند تا مقرر

میکردند. این جماعت نمازهاي طوالنی میخواندند که کوچک و ناچیز بود میدادند، ولی عدالت و انصاف را فراموش 

بی نمایند، ولی از طرف دیگر خانه بیوه زنان را خیلی از نمازهاي مورد دستور طوالنی تر بود، تا از اینراه تحصیل ثوا

غارت میکردند. آنها سبت را نگاه میداشتند، ولی نسبت به فقرا و بینوایان  هیچ ترحمی نمیکردند. آنها بیرون پیاله را 

آن پاك میکردند ولی نسبت به فقرا و بینوایان هیچ ترحمی نمیکردند. آنها بیرون پیاله را پاك میکردند ولی درون 

) آنها خود را پاك و با تقوا دانسته و در جماعات بر صدر می نشستند، ولی دلهایشان  23پر از ستم و جفا بود ( متی 

  پر از ریا بود.

عیسی بکلی منکر این زهد فروشی و دین داري ظاهري بود و مردم را به اجراي مفهوم اخالقی دین دعوت میفرمود، 

و نیکوکار و سخی بود، و این حقایق را در لباس مثل هاي بسیار ساده و پر معنی  یعنی میگفت : باید رحیم و مهربان

میفرمود. او مثلی زده فرمود مردي یکدسته کارگر صبح زود بتاکستان فرستاد و دسته اي دیگر بعد از ظهر اعزام 

دینار و  500که یکی  ) و نیز مثل دو بدهکار را فرمود 6ــ  1:  20داشت و غروب بهر دو یکجور مزد داد ( متی 

:  7دینار مقروض بود و چون هیچیک نمیتوانست قرض خود را بپردازد، طلبکار هر دو را بخشید ( لوقا  50دیگري 

به بعد ) و نیز مثل زیباي سامري نیکو را فرمود که وقتی دشمن خود یعنی یکنفر یهودي را دید که دزدان او را  14

ه نیمه مرده گذارده اند، نزدیک رفته و زخمهایش را بست و او را بر خرش سوار مجروح و برهنه کرده و در کنار جاد

  ). 35ــ  30:  10کرد و بکاروانسراي امنی برده و هزینه معالجه او را داد ( لوقا 

در کلیه این مثلها عیسی راجع بعدالتی که بستگی به قانون ندارد سخن گفت و از حدود مقیاس تقواي عادي بسیار 

برادرم چند مرتبه نسبت بمن گناه کند و من او را « نمود. وقتی یکی از شاگردانش یعنی پرس از او پرسید: تجاوز 



ترا نمیگویم تا هفت مرتبه، بلکه تا « طبق عدد کامل قانونی ) عیسی با تعجب فرمود: » ( ببخشم؟ آیا هفت مرتبه؟ 

و این اصل کامال بر » دادن از گرفتن فرخنده تر است « به بعد ) او فرمود:  21:  18متی » ( هفتاد و هفت مرتبه ! 

عکس اصول عادي مردم است. نه تنها تعالیم عیسی، بلکه حیات او نیز شهادت کامل و زنده اي بر این نیکوکاري 

بوده که خیلی از حدود محدودیت هاي شریعت زمانه تجاوز میکرد. کاتبان و فریسیان با مراعات شریعت اکتفا 

  ولی عیسی پیوسته بیشتر از حدود شریعت میرفت و اهمیت تعلیماتش در همین است.میکردند، 

  

  

   



  عیسی نجات دهنده بشر است :

ولی باز هم معنی عالیتري در تعالیم عیسی هست. او نه تنها نسبت به بشر سخن و نیکوکار بود بلکه نجات دهنده 

من نیامدم تا بجهان داوري « )  1:  19لوقا ». ( من آمدم تا گمشده را یافته نجات بخشم « آنها هم بود. او فرموده: 

او کار خود را بدین طریق آغاز نمود که در کنیسه علناً فرموده ).  47:  12(یوحنا » کنم بلکه جهان را نجات بخشم 

فقیران را مژده دهد، دلشکسته گان را شفا دهد، اسیران را به رستگاري و کوران را به بینائی « که آمده است تا 

یان، زیرا خوشا بحال شما مسکن« ) او فرموده:  18:  4لوقا » ( موعظه کند و آنهائی را که مجروح اند آزاد سازد 

ملکوت آسمان از آن شماست خوشا بحال شما که اکنون گرسنه اید زیرا سیر خواهید شد. خوشا بحال شما که 

گریانید زیرا خواهید خندید. خوشا بحال شما هرگاه مردم از شما نفرت کنند .... شادي کنید زیرا اجر شما در 

  به بعد ). 20:  6لوقا » ( آسمان عظیم است 

و دلشکسته گان را شاد میساخت، چشمان کوران را باز و بینا مینمود، شالن را براه می انداخت، ابرصان  او بینوایان

). او بشر را از بیماري دل و بدن آزاد میساخت. وقتی بخانه  5:  11را طاهر میساخت و مردگان را زنده میکرد ( متی 

و وقتی باجگیر بگناهان خود اعتراف میکرد و وعده  رئیس باجگیران که همه او را گناهکار میشمردند، داخل میشد

وقتی زن گناهکاري ». امروز نجات در این خانه پیدا شد « میداد که جبران گناهان خود را بنماید، عیسی میفرمود: 

در موقعی که عیسی در خانه اي مهمان بود، بنزدش آمد و بقدمهاي عیسی افتاده گریست و با اشک خود پاهاي 

ست و با موي خود آنرا خشک کرد، و در حضور مهمانان پایش را بوسید، عیسی روح نومید و پریشان او عیسی را ش

ادند و و هنگامیکه مهمانان بین خود در اینخصوص شکوه آغاز نه». گناهانت بخشیده شده است « را دیده فرمود: 

ایمانت ترا نجات داده است. به : « عیسی روي بزن نموده فرمود» این کیست که گناهان را می بخشد؟ « گفتند: 

زن گناهکار با شرمساري گناه وارد شد، ولی نجات یافته و شادمان خارج گردید. در واقع تمام فعالیت ». سالمتی برو 

و حیات عیسی در اطراف منظور او براي نجات بشر دور میزد بطوریکه حتی حاضر بود جان خود را هم براي این 

». پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را فدیه بسیاري نماید : « منظور بدهد. او فرمود



فدیه براي نجات بدهکار یا غالمی داده میشد و عیسی حاضر بود این فدیه را بوسیله جان خود براي نجات بشر 

  بمعنی نجات دهنده است.» عیسی « بدهد. حتی اسم او 

  

  

   



  نجات دهنده است : عیسی تعلیم میدهد که خدا

تعلیمات عیسی در اینخصوص خیلی مهم است. اغلب مذاهب در دوره توحش خدا را مانند داوري فرض کرده اند که 

بر حسب اعمالشان مردم را تنبیه کرده و یا اجر میدهد. مذاهب دیگري محبت و بخشایش خدا را تأکید نموده اند. 

ات بخش خدا بینظیر و بیسابقه است. خدا پدر بشر است و همه را ولی تعلیم عیسی درباره خدا در مورد عمل نج

بدون تفاوت دوست دارد، خدا باران خود را بر بدان و نیکان میباراند و آفتاب خود را بر همه می تاباند. بسیاري خدا 

آنها را محبت  را فراموش کرده اند، ولی خدا آنها را فراموش نمیکند. ممکن است مردم گمراه شوند ولی باز هم خدا

نموده و میخواهد آنها را نجات دهد. محبت خدا براي بشر مشروط به محبت متقابل نیست. خواه مردم خدا را 

اگر احکام مرا نگاه داري و اوامر مرا « دوست بدارند یا نه، باز خدا آنها را دوست میدارد شریعت درباره خدا میگفت: 

بیائید نزد من اي تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را « گوید: ولی عیسی می» حفظ کنی من خداي تو هستم 

از لحاظ شرعی و قانونی مذهب، مردم در صدد آنند بخدا نزدیک شوند و تحصیل عدالت » آرامی خواهم بخشید. 

را  شرط الزم براي قبول شدن از خدا است. در تعالیم عیسی، خدا در پی مردم است و در هر حالتی که هستند آنها

دعوت مینماید. عیسی شریعتی تازه نیاورده، بلکه انجیل یعنی مژده نوینی داده که عبارت از دعوت عامی است براي 

بشر. بر طبق قانون عیسی، کناه فقط نشنیدن این دعوت خداست و امتناع از پاسخ به محبت خدا میباشد. نجات 

ل و با تقوي شود، بلکه نجات عبارت از اینست کوششی نیست که شخص در طی آن بر طبق شریعت یا قانون عاد

برهاي گناه خود بنزد خدا می آئیم و از او بخشش و آرامش که بخدا گوش داده و قدرت او را تصدیق نمائیم. ما با ب

  مییابیم. اینست نجات.

مثال یک  انجیل لوقا ضبط شده این عقیده را با کمال زیبائی مالحظه میکنیم.15در مثل هاي عیسی که در باب 

گوسفند از یک گله صد گوسفندي گمشده و شبان نود و نه گوسفند را رها کرده بدنبال آن یک گوسفند گمشده 

  میرود تا آنرا پیدا میکند.

همچنین زنی یک دینار از ده دینار خود را گم میکند و شمعی روشن کرده خانه را جاروب میکند و با کمال جدیت 

  ا آنرا پیدا میکند.در پی دینار گمشده میگردد ت



زیباتر از همه مثل پسر گمشده است که پدر را ترك گفته بدیار دور دستی میرود و پول خود را با عیاشی تباه 

میسازد و آنوقت بیاد خانه پدر می افتد. پس برخاسته و گرسنه و برهنه بسوي پدر برمیگردد و امید دارد که پدرش 

این « او را از دور می بیند بسویش دویده از دیدارش شادي میکند و میگوید:  باز او را قبول خواهد کرد. ووقتی پدر

  »فرزند من مرده بود و باز زنده شده است. گمشده بود و یافت شد. 

پس می بینم که شبان به دنبال گوسفند گمشده میرود، زند در پی دینار گمشده میگردد و محبت پدر است که 

ت بیدار میکند. رابطه خدا هم با انسان چنین است. خدا بشر را دوست دارد، خدا پسر را بهوش آورده از خواب غفل

  بشر را نجات میدهد و خدا نجات دهنده است.

  

  

   



  عدالت در مسائل شخصی و بین المللی

رابطه این مسائل با مسائل عملی روزمره شخصی، ملی و بین المللی چیست؟ آیا این مسائل رابطه حیاتی با اشکالت 

ما دارد و اگر چنین است این رابطه چیست؟ وقتی زندگی عادي و راحت باشد ما خوشحالیم و مسائل بغرنجی  روزانه

نداریم. ولی وقتی یک نفر بر علیه حقوق ما تجاوز مینماید ما خود را در مقابل وضعیت دشواري می بینیم و 

ولی چه نوع عدالتی؟ این قسمت واقعاً در  میخواهیم بدانیم که چگونه عمل کنیم. ما میخواهیم عدالت انجام یابد،

  زندگی روزانه تصمیم گرفتنش دشوار است.

ما ممکنست پیرو طریق عدالت قضائی شویم و جزاي متقابل بخواهیم و بگوئیم چشمی بچشمی و دندانی به دندانی. 

است که معموالً غالب البته ما براي یک چشم دو چشم مطالبه نمیکنیم، بلکه عدالت متساوي را طالبیم. اینراهی 

مردم و ملل در روابط خود با دیگران تعقیب میکنند و جهان پر از دادگاه و وکیل دعاویست تا عدالت متقابل را اجرا 

نماید. با اینحال جهان روي صلح و آرامش را ندیده است و مردم با یکدیگر مخالف و ملل در سایزاند. عدالت بمعنی 

فع اختالفات و راه حل آسانی فراهم نیاورده است، زیرا مردم در اطراف حقوق قانونی عدالت متقابل قانونی براي ر

خود فکر میکنند. همه مردم و ملل جنگجو ادعایشان اینست که براي دفاع از حق خود و براي اجراي عدالت 

است که اصل مبادرت بجنگ میکنند و در بین بشر هرگز پایانی براي جنگ بین افراد و ملل نبوده است. واضح 

  عدالت قضائی یعنی خواستن عدالت متقابل، راه حل اختالفات میان افراد بشر و جنگهاي میان ملل نیست.

و با نرمی تا حدي که در قدرت دارد با  راه دیگري ممکنست راه نیکوکاري و سخاوت باشد، یعنی شخص با میل

اجتناب از مجادله و جنگ کمک کند. در حقیقت این متجاوز کنار بیاید. این روش ممکنست در بسیاري از موارد به 

چیزي است که مردانگی ما را ثابت میکند و روابط ما را با دیگران خوب و دلپسند مینماید. اگر همه مردم در هر 

موقع و در هر جا در ایفاي حقوق قانونی خود پافشاري نمایند، دنیا مدل به جنگلی شده و زندگی غیر قابل تحمل 

اگر هم آهنگی و لذتی در زندگی باشد مربوط به مردم خیر خواه است که مایل بوده اند حقوق خود را میگردد. 

  فراموش کنند و با محبت و آزادگی با دیگران رفتار نمایند.



با اینحال اینروش هم مخصوصاً در موارد سخت نتوانسته است صلح را تأمین نماید، زیرا مردم حاضراند که فقط تا 

از حقوق خود بگذرند و از آن بیشتر حاضر نیستند. اشکال اصلی در اینست که مردم اصوالً حقوق قانونی حد معینی 

خود را در نظر میگیرند، و به از بین رفتن آن اهمیت میدهند و نتیجه اش هم زحمت و غصه است.براي حل 

له حقوق متقابل و بین الثنینی اطمینان مسائل حیاتی، مردم باید از تفکر و سر و کار داشتن با یکدیگر بوسی

  صرفنظر کنند و ادعاهاي خصوصی و متقابل را فراموش نموده نظریه عالیتري داشته و پیرو اصل عالیتري باشند.

این اصل عالیتر د رتعالیم عیسی مسیح پیدا میشود و در موعظه باالي کوه تشریح شده و در حیات خود او نیز ظاهر 

این موعظه شده اگر مانند یک مجموعه قوانین بدانیم از لحاظ مسائل عملی این حیات  گردیده است. بیاناتی که در

نظر ندارد که قوانین تازه تعلیم بدهد و یا مجموعه قوانین خیلی تولید نگرانی میکند. ولی در این موعظه عیسی در 

مه است و یا اقال اکثریت مردم اخالقی یا قضائی پیشنهاد نماید. مجموعه قوانین مقرراتی دارد که اجرایش براي ه

  باید مراعات نمایند. وقتی ما بر طبق قوانین عمل میکنیم، انتظار داریم که دیگران با ما نیز چنین رفتار نمایند.

ولی عیسی در موعظه باالي کوه خود هرگز تصریح نمیکند که دیگران هم باید بهمین طریق عمل کنند. اصالً 

یست، یعنی بما میگوید بدهیم ولی انتظار گرفتن نداشته باشیم، متحمل رنج شویم موضوع عمل متقابل در میان ن

ولی انتظار اجراي نداشته باشیم، و محبت داشته باشیم بدون اینکه انتظار محبت از کسی داشته باشیم. در زندگی 

گران رفتار مینمائیم. عادي، ما بر اساس دعوي خود و دعاوي متقابل عمل میکنیم و روي حقوق و تکالیف خود با دی

در موعظع باالي کوه ما را دهوت میکند که از این مرحله خارج شویم و داراي روحیه جدیدي شویم. موعظه باالي 

کوه شامل یک سلسله دستورهاي تازه نیست که مثل قانون بر مردم تحمیل گردد، بلکه دعوتی است براي طریق 

  جدید جهت زندگی.

اسیم که در روح این تعلیم زندگی میکنند و این طریق جدید را عمل مینمایند، یعنی ما مردان و زنانی را میشن

سعی میکنند بجاي گرفتن ببخشند، بجاي مخدوم شدن، خادم بشوند. چنین مردان و زنان نمک جهان و نور جهان 

ل به خدمت بیکدیگر بوده اند. اگر در زمان حاضر روزنه امیدي در جهان باشد، در اینست که ملل عالم اظهار تمای

  مینمایند نه اینکه یکدیگر را بچاپند، میخواهیم یکدیگر را نجات دهند نه اینکه از بین ببرند.



ترقی اخالقی و « در اکسفورد درباره موضوع بدي در جهان میگوید: » بالیول « استاد کالج » لندزي « دکتر 

اجتماعی وابسته به اینست که پیوسته مردان و زنان حاضر به قبول تعلیمات عیسی باشند، یعنی بیش از آنچه بطور 

  ».قوانین و مقررات اخالقی باشند معقول از آنها انتظار میرود انجام دهند و بهتر از انتظارات 

خود صرف نظر نموده » دعوي حقه « این راه حقیقی ترقی راه نجات بشر است. مردم باید یاد بگیرند که باصطالح از 

  وسعی کنند این طریق جدید را تمرین و عملی سازند.

ه از شما نفرت کنند، احسان دشمنان خود را دوست بدارید. براي لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی ک« 

  »کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید. 

گناهان ما را ببخش چنانکه ما « اینست طریق الهی و فقط یا سلوك در اینراه ماواقعاً میتوانیم دعا کنیم و بگوئیم: 

  نواده الهی شویم.و فقط از اینراه همه یک خا» نیز آنانی را که نسبت بما گناه کرده اند میبخشیم 

  

  

   



  مسئله بدي

  اصل موضوع

مسئله بدي اساسی ترین مسائل است. مردم مکرر میپرسند چرا بدي در جهان وجود دارد؟ چگونه بدي در زندگی 

بشر راه یافته؟ مبدأ آن چیست؟ فالسفه قرون گذشته همواره خود را با این سؤالت مشغول میداشته و کوشش 

  ن سؤاالت مشکل پی ببرند.میکرده اند که به چگونگی ای

اگر چه مسئله بدي از نظر منظور قدري بیشتر از مبدأ آن تولید اشکال کرده است. مردم همواره میخواسته اند 

که  بدانند که چرا اصوالً بدي در جهان وجود دارد؟ فایده بدي چیست؟ منظور آن چیست؟ مخصوصاً در عصر حاضر

  جهان بکار انداخته مسئله بدي جزء مسائل مشکل و بغرنج بشمار میرود.بدي نیروي عظیم خود را در اقصی نقاط 

بنابر این، موضوع از نظر ما شامل دو قسمت است. اول سؤاالت ماوراء طبیعی که مربوط بمبدأ آنست، دیگر سؤاالت 

  دینی و اخالقی که مربوط بمنظور و مفهوم آنست.

  

  

  

   



  موضوع بدي در تاریخ پیدایش مذهب بشر

اولیه فکر بشري، مسئله وجود بدي براي بشر مفهومی ندارد. عقاید بشر اولیه راجع بجهان، شبیه عقاید  در مراحل

معتقدین به ارواح است که بعضی را خوب و عده اي را بد میدانستند و خود را در برکات زندگی مرهون ارواح خوب 

ي پی بردن بمدأ و یا منظور این ارواح پلید دانسته و بدي را مربوط به ارواح بد میدانستند و هیچگاه کوشش برا

  نمینمدند.

بعدها ادیان بوجود چندین خدا معتقد شدند و خدائی براي خوبی و خداي دیگري براي بدي قائل گردیدند. خداي 

خوبی براي آنها خوشی و خوشبختی فراهم میکرد و خداي بدي آنها را رنج و بدبختی بوجود میآورد. مثالً در مذهب 

قدیم، اهورا مزدا خداوند نیکی و اهریمن خداوند بدي بود و هر دو دائماً با یکدیگر پیکار میکردند. اما این  ایران

توضیح کامالً قانع کننده نبود، زیرا اوال عقیده به دو یا چند خدا براي فهم واقعی عالم وجود کافی نیست. ثانیاً این 

منظور، این بود که بدانیم چه کسی اهریمن را خلق کرده و چرا قسمت مبدأ و منظور بدي را توضیح نمیدهد، زیرا 

  این خلقت روي داده؟

  با پیدایش عقیده وحدت وجود، مسئله بدي براي فکر بشر از مسائل جدي و مهم شد.

وحدت وجود، یعنی اعتقاد به وجود یک خدا که خالق جهان است و بر آن حکمرانی میکند، و طبیعتاً این موضوع 

ا پیش میآورد که چرا عناصر بد در جهان وجود دارند؟ آیا خدائیکه عقل کل است، نمیتوانست از بدي یک سؤال ر

جلوگیري کند؟ و آیا چنین اراده اي داشته؟ چرا خدا ببدي اجازه پیدایش داده و اگر او قادر مطلق است پس چرا 

  اساس بدي را واژگون نمیکند؟

عتقدند که بدي ایست که خود شخصیت معینی بنام شیطان وجود در پاسخ این پرسش، بعضی از مذاهب موحد م

دارد و او مسئول بدیهاي چهان است. ولی این عقیده به حل موضوع کمک نمیکند، زیرا باز مجبوریم بپرسیم که چرا 

  شیطان بد و شریر است و چرا خدا به او اجازه چنین کاري را داده است؟



یش حساسیت او نسبت به عدالت و انصاف، اینموضوع دشوارتر میگردد. این با پیشرفت مسئولیت اخالقی بشر و افزا

مسئله در مذهب موحد یهود بطوریکه در نوشته هاي انبیاء شان مندرج است تولید اشکال نموده و مخصوصاً در 

متحمل  کتاب معروف ایوب می بینیم که مرد عادلی با این مشکل روبرو شده و گرفتار آنست. ایوب در زندگانی خود

صدمات بسیار شده و آنرا از عدل و انصاف خدا دور میداند. پس ایوب میپرسد که چرا آدم منصفی همچون او باید 

بدین سختی متحمل رنج و زحمت گردد؟ چگونه این امر با عدالت و انصاف خدا وفق میدهد؟ نویسندگان کتب 

  وم برگزیده خدا میدانستند مینمودند.نبوتی نیز همان پرسش را درباره مصائب قوم یهود که خود را ق

اینموضوع باعقیده خوبی و انصاف و محبت خداي پدر آسمانی که خیر و خوبی جمیع بشر را طالب است خیلی 

بغرنج میشود. براي کسی که منکر وجود خدا بوده و یا کسانیکه میگویند عقل بشر به کنه وجود خدا نمیرسد، 

ا اگر خدا نباشد، نظامی هم در عالم وجود نیست و همه چیز جایز است. براي مسئله بدي چندان بغرنج نیست، زیر

خوبی و بدي نسبت به آنها بیقید میداند شخص طبیعی مسلک و یا مادي هم که خداي واجب الوجود را مافوق 

چنین مشکلی وجود ندارد. ولی اگر عقیده داشته باشیم که خدائی هست و این خدا خوب است، در اینصورت 

وضوع بدي مشکل بزرگ ایمان است. یعنی خداي نیکو و قادر مطلق و دانا چگونه ممکن است اجازه وجود بدي را م

بدهد و بگذارد که بدي در جهان نافذ شود؟ یا باید معتقد شویم که این عالم وجود بهترین جهانی است که امکان 

یده به خداي خیر مطلق نیست. در اینمورد بایستی وجود داشته و یا اینکه اقالً نشان دهیم که وجود بدي مخالف عق

مالحظه کنیم که گرچه از یکطرف وجود بدي ممکنست مانع عمده عقالنی اعتقاد بخدا باشد و منتهی به انکار وجود 

خدا گردد، با اینحال با نهایت تعجب مالحظه میکنیم که ممکنست محرك عمده تمایل بخدا نیز باشد. ممکنست 

ی غیر قابل انکاري برعلیه وجود خدا باشد، بلی وقتی ما در این جهان با بدي روبرو میشویم، پریشان بدي دلیل عقالن

خاطر میگردیم؛ ولی در عین حال همین حقیقت ما را باز بسوي خدا میکشاند. ما از بدي احساس مغلوبیت نموده و 

  ار میسازد مبارزه بدي با انسان است.بنزد خدا پناه میبریم. در حقیقت یکی از دالیلی که مردم را سخت دیند

  

  



  مالحظات فلسفی در موضوع بدي

بعضی از فالسفه سعی کرده اند بوسیله فرضیاتی واقعاً موضوع بدي را منطقی بسازند، ولی نتوانسته اند توضیح 

یطور » الینتیز « مقنعی در اینخصوص بدهند. اینها استدالل میکنند که بدي صوري است و حقیقی نمیباشد. مثالً 

این « فرضیه تشریح مینماید که سرچشمه بدي در جهان نقصی است که در موجودات فانی موجود است و میگوید: 

بهترین جهانی است که ممکن است وجود داشته باشد. پس بمنظور او بدي تنها نقص الزم وجود محدود است، 

  بدینطریق بدي فقط یک امر منفی میشود.

خواسته است نشان بدهد که » هکل « دیگران هم کوشش هائی براي شمردن بدي نموده اند. مثالً بعد از الینتیز 

گناه در سر تکامل عالم وجود یک مقام قانونی و مشروعی دارد. طبق نظریه او بدي مرحله الزمی براي پیشرفت 

رد. بعبارت دیگر بدي در فضیلتی است که باختیار شخص است. پس بدي ذاتاً خوب است و در کمال وجود سهمی دا

  خوبی مستقر است.

نیز همین روش فکري را تعقیب نموده اند. » برانکت « و پرفسور » برادلی « در میان فالسفه قرن اخیر انگلستان 

بدي خوب است، ولی فقط در محل غلطی وجود دارد. یعنی در بدي هیچ چیزي نیست که نتوان « آنها میگویند: 

پس گناه هم در حیات بشر » دي هم از همان منبعی که خوبی ساري میگرد جاري است. بخوبی اطالق نمود و ب

نمیتوان گفت که بدي نباید وجود داشته مقام مشروعی دارد؛ بعبارت دیگر تقوا و فضیلت از میان گناه عبور میکند و 

  باشد.

بدي « ضوع را حل کرده میگوید: قدم فراتر نهاده و این مو» مجاز و حقیقت « برادلی در کتاب معروف خود بنام 

امري است که البته مشکالت بسیاري پیش میآورد، ولی بدترین نسبت ها بدان داده شده است. اشکال موضوع این 

عقیده است که ( خداي ) واجب الوجود را یک موجود اخالقی میدانیم. اگر شما از چنین میدانی شروع کنید در 

الوجود فوري یک بغرنج الینحلی میشود و موضوع حل نشدنی نیست. اگر اینصورت رابطه بدي با خداي واجب 

شخص شهامت داشته و حقایق را آنطور که هست ببیند واقعاً مشکلی نیست که حل نشود. ظاهراً این مشکل از این 



لحاظ غیر قابل حل است که بر اساس یک اصل متناقض قرار داده شده و آن عبارت از این فرض است که واجب 

  »لوجود منتسب نمود و با این عدم انتساب یقیناً موضوع پیچیده تر از بسیاري مسائل نمیگردد. ا

کلیه این فرضیات ماوراء طبیعی راجع به بدي میرساند که صاحبان این عقاید از فهم ماهیت واقعی بدي قاصر بوده 

  و توضیحاتشان سطحی و ظاهري است و رضایت بخش نمیباشد.

  

  

  

  

   



  ضوع بديافالطون و مو

افالطون بدي را به عامل مادي، یعنی به بدن انسانی که احساسات خطا را تحریک میکند و سبب فساد اخالقی 

میشود نسبت داده است. بنظر افالطون و ارسطو خدا خالق نبوده، بلکه صنعتگر جهان است و آنرا از مصالح خامی 

  ده است.که تا ابد و بطور مستقل از او وجود یافته طرح ریزي نمو

عرفا اینعقیده را بسط داده و تعلیم میدادند که جهان مادي کار خدا نیست، بلکه مخلوق موجود پست تري است که 

میخواندند. بعدها پلوتینوس که از پیروان افالطون بود، بطور صریحتري بدي را با ماده مرتبط نمود. » سازنده دنیا « 

رجع نهائی هرگونه بدي میباشد. بدي در ماده و جسم بشري مکنون است. او تعلیم میداد که ماده ذاتاً بد است و م

ولی پلوتینوس توضیح نمیداد که چگونه یک واحد غیر اخالقی از قبیل ماده در نفس خود خنثی است و میتوان آنرا 

را هم با دست براي بدي یا خوبی بکار برد. مثالً چاقو را میتوان براي آسیب و حتی کشتن دیگران بکار برد و همان 

جراح قابلی میتوان براي معالجع امراض بکار برد. بهمچنین بدن ما ممکن است آلت احساسات زشت براي بدي قرار 

  گیرد و یا وسیله خدمت دیگران شود.

اعتقاد به اینکه ماده ذاتاً بد است، بر اساس روانشناسی غلط قرار گرفته است. مردم قدیم اعضاي بدن را داراي 

حی میدانستند یعنی تصور میکردند که قلب تولید محبت و نفرت میکند، رودها تولید همدردي، کلیه ها وظائف رو

تولید احساسات و تمایالت مخفی و چشم تولید غرور مینماید. و بهمچنین کلیه افکار و عواطف را به منابع بدنی 

ولی آنها منابع افکار و عواطف نیستند.  مربوط میدانستند. البته اعضاي بدن تحت تأثیر احساسات قرار میگیرند،

معده خالی ممکن است در من تولید حس گرسنگی نماید، ولی نمیتواند مرا وادار بسرقت غذا از دییگران نماید و 

، نمیتوانم معده ام را مسئول آن بدانم. اگر من کاردي بشکم یکنفر فرو کنم، نمیتوانم بنابر این اگر من دزدي کنم

اي این عمل مالمت نمایم. نسبت به افکار و اعمال ما، عمل اعضاي بدن آلت است نه عضو خالقه، دست خود را بر

  پس بدي را نمیتوان به ماده یا بدن منتسب نمود و منبع آنرا باید در جاي دیگر جستجو نمود.

  



  جواب مذهب به مسئله بدي

اند که خدا مسبب بدي و خوبی هر دو میباشد. بعضی از متفکرین مذهبی، بدي را بخدا نسبت داده اند. یعنی گفته 

خدا قادر مطلق است و از اینرو او مبدأ هر خوب و بدي که در جهان روي میدهد میباشد. جز خدا خالقی نیست و 

کلیه اعمال مخلوقات، خلقت اوست. اینعقیده عمومی هم از لحاظ فلسفی غلط است و بسیار براي ترقی بشر مضر 

  ر اساس عقیده غلطی نسبت به خداي قادر مطلق است.میباشد اول از همه ب

یعنی قادر مطلق بمعنی حاکمی که خالی از هز اصل و مقصدي باشد نیست. قدرت بمعنی این نیست که هر چه 

شخص بخواهد، بزند و ببندد. آدم دیوانه چنین عمل مینماید و یقیناً خدا اینطور نیست. خدا عاقل است و بر اصول 

ند. ما نمیتوانیم تصور کنیم که خدا عمل غیر اخالقی انجام دهد؛ اگر چنین کند بر خالف طبیعت عقالنی عمل میک

خود عمل نموده است. خدا داراي اراده است و ما باید قدرت مطلقه او را بمعنی قدرت او را براي انجام اراده اش 

  درك کنیم.

  

نهائی خدا باید صرفاً خوب باشد؛ ممکن نیست بد ولی در این خصوص بموضوع دیگري هم باید توجه کرد. مقصد 

باشد. خدا زمینه عالم وجود است. اگ رد عالم وجود مقصدي نباشد و یا اگر این منظور خوب نباشد، بنابر این در 

حیات بشر نباید هیچگونه محرکی براي بهبودي باشد. ما در چنگال نیروهاي پلیدیم، وظیفه ما اطاعت نسبت به 

خواهد بود که پایانش قبر است. یقیناً این علت عمده فساد و خرابی بسیار اشخاص در این جهان سرنوشت کوري 

است. این اشخاص هیچ ایمانی ندارند که خدا آنها را براي حیات مبارکی آفریده و از اینرو در طلب وضعیت بهتر و 

فقط خود را تسلیم سرنوشت و قسمت خود را در مقابل مشکالت حیات، بیچاره میبینند و  عالیتري نیستند. آنها

  ماگوار خود مینمایند.

  

  



  بدي و قدرت مطلقه خدا

از طرف دیگر اگر قدرت مطلقه خدا را اینطور تعبیر کنیم که خدا علت مستقیم همه وقایع است و خوب و بد ناشی 

حیات با سکوت و با قبول  از او است، باز بر طبق حقایق مکشوفه بر بشر این تعبیر صحیح نیست. اگر همه چیز را در

و بیعالقگی پذیرفته و آنرا اظهار مستقیم اراده خدا بدانیم و تصور کنیم نقشه قبلی و دشواري از ازل سرنوشت 

زندگی ما را معین نموده، اینفکر هم ناشی از فکر محدود بشري است که میخواهد خود را براي اعمال زشت خود 

خود خالی نماید. ولی کسی که بدي را انتخاب کند، نمیتواند عادالنه ادعا نماید نبرئه نموده و مسئولیت را از شانه 

که خدا اراده کرده که او چنین رفتار کند. اگر کسی کاردي بر پشت دیگري فرو کند، نمیتواند از روي وجدان بگوید 

خصاً مسئول اعمال بد ما داراي حس پشیمانی و تأسفیم و همین نشان میدهد که ما ش». من زدم اما خدا کشت « 

خویش هستیم و اگر اینها را به مردم دیگر و یا بمحیط خود مخصوصاً بخدا نسبت دهیم، این عمل کامال از عدالت 

  دور است.

همین امر تا حدي نسبت به وقایع طبیعی نیز صدق میکند. اگر کسی آب کثیف بنوشد، یا غذاي بدي بخورد و 

بالنتیجه مریض شود و بگوید اگر خدا میخواست، میتوانست مانع شود، این اصول بهداشتی را مراعات ننماید و 

استدالل احمقانه است. بعضی نواحی مستعد زلزله است. پس اگر کسی در این مناطق عمارات چند طبقه و بلند 

یتواند بگوید بسازد و بنیاد عمارات هم سست و مصالح آن بد باشد، وقتی این بناها در اثر زلزله در هم فرو ریزد، نم

کند که از دیوار بلندي بوسیله نردبان شکسته اي باال برود و که خدا چنین خواسته است. اگر شخصی سعی 

بالنتیجه بزمین افتاده و خود را صدمه بزند، این شخص نمیتواند حقاً خدا را براي اینکار مالمت کند و بگوید خدا 

چطور شنا نماید، سعی کند در دریاهاي خطرناك شنا نماید و غرق میتوانست او را حفظ کند. اگر آدمی که نمیداند 

شود چطور میتواند بی احتیاطی خود را معذور دانسته و مسئولیت را بعهده خدا بگذارد؟ خدا علت مستقیم کلیه 

  وقایع عالم طبیعت نیست ــ ما هم مسئولیم.

  

  



  آزادي انسان و اراده خدا

انسان نسبت به اراده خدا منتهی میگردد. در این خصوص دو روش افراطی وجود این موضوع طبعاً به مسئله آزادي 

داشته است؛ مثال یکدسته اراده خدا را ما فوق همه چیز قرار داده و چیزهاي دیگر و حتی اراده انسان را هم در آن 

ه خدا قرار داده است. مستهلک دانسته اند و دسته دیگر از آزادي انسان شروع کرده و بشر را همچون رقیبی بر علی

هر دو نظریه غلط است. یعنی نه انسان کامال آزاد است و نه میتوانیم آزادي بشر را نادیده گرفته و او را چون 

عروسکی بدست خدا بدانیم. انسان در تمام خلقت از لحاظ آزادي بی نظیر است. بشر در انتخاب خود آزادي دارد، 

. بشر در باطن خود صحیح و سقیم را تشخیص میدهد و باطناً نسبت به ولی اینهم مشروط به حس اخالقی اوست

عدالت و ظلم احساساتی دارد که میتوان آنرا صداي خدا در درون شخص خواند. و انسان در موقع انتخاب خود باید 

ود تذکرات این صداي باطنی را مراعات نماید، و گرنه آزادي خود را از دست میدهد و بنده احساسات شدید خ

میگردد. در اینجا اشکال در اینست که فکر میکنیم اراده انسان اساساً با اراده خدا مخالف است و چون خدا قادر 

  مطلق است، پس اراده انسان باید در هم شکسته شود. این طریق صحیح توجه به این موضوع نیست.

ر حال طبیعی خود باشد آزاد است، ولی در اصوال اراده انسان و خدا با یکدیگر مخالف نیست، وقتی انسان واقعاً د

عین حال او با خدا هم اراده است؛ یعنی آنچه انسان بطور آزاد انتخاب میکند اراده خدا هم هست. بدینطریق آزادي 

کامل انسان با قدرت مطلقه خدا هم آهنگی دارد. اینکار سبب میشود که آزادي بشر تأمین یافته و در عین حال 

در زندگانی ما ها انجام میدهد. فقط وقتی ما خارج از مردانگی رفتار میکنیم، احساس میکنیم که با  اراده خدا را هم

خدا مخالفیم، اراده خدا اینست که ما آزادي خود را صحیحاً بکار بریم و معنی اینکار اینست که مطابق اراده او راه 

ساس آزادي نموده و در عین حال با هم یکی هستند. برویم. وقتی دو نفر با اتحاد اراده انتخابی نماید، هر دو اح

میل من اینست ولی در عین حال کامالً با « رابطه میان انسان و خدا همینطور است. خالف نیست اگر بگوئیم که 

اراده خدا این نیست که ما مطیع و تسلیم کامل او باشیم، بلکه آزادي ما که با قبول اراده اش » اراده خدا وفق دارد 

  مین میشود، اراده اوست.تض



فقط وقتی انسان چیزهائی را که صحیح و خوب و شرافتمند است انتخاب مینماید، آزادي دارد و آن حس درونی که 

  ما را بکار خوب و صحیح تشویق مینماید صداي خداست در درون ما.

ست اعتنائی ندارند و با اینحال مسئله مشکل هنوز باقی است، مردم همیشه به صداي خدا که در درون بشر ا

چیزهائی انتخاب میکنند که بر عکس اراده خداست. پس مردم مخالف با اراده خدا مینمایند و ما اینرا فساد اخالقی 

یا گناه مینمامیم و آنوقت این سؤال پیش میآید که چطور ممکنست خدا حکومت کند و ما گناه ورزیم؟ آیا ممکن 

  ولی در عین حال انسان نتواند گناه کند؟ د،نبود که خدا انسان را آزاد بیآفرین

پاسخ این سؤال در اراده خدا براي آفرینش بشر پیدا میشود. صفت ممتازي که انسان را از سایر مخلوقات متفاوت 

مینماید ظرفیت اخالقی بشر است. انسان اصالً موجودي اخالقی است و براي نیکی و حقیقت و محبت آفریده شده 

شري کمال اخالقی است، و کمال اخالقی را هم نمیتوان صرفاً با قدرت مطلق تحصیل نمود. است. هدف شخصیت ب

اینرا فقط میتوان با تجربه ور شد عوامل اخالقی که از نعمت آزادي برخوردار است تحصیل نمود. بایستی همچون 

خدایان را خلق نمایند و نیکی آزادانه طوري زندگی نمایند و یاد بگیرند که انتخاب صحیح بنمایند. خدا نمیتواند 

اخالقی را نیز بدینطور نمیتوان آفرید. بشر براي سیرت و اخالق بشر باید در خودش ظرفیت اخالقی و در اعمالش 

  آزادي داشته باشد.

پرورش روحانی مستلزم آزادي است. بدون آزادي ممکن نیست پیشرفت اخالقی وجود داشته باشد. رفتارما مثل 

عت معین و مشخص نیست، در ساعت، نیکوئی و پیشرفت اخالقی وجود ندارد، ولو هرچه هم حرکت چرخهاي سا

صحیح کار کند و وقت را خوب نشان دهد. اراده خدا این نیست که ماشینهائی بدون امکان اشتباه بوجود بیاورد، 

یا حاضر و آماده نیست بلکه مایل است که سیرت و اخالق را خلق فرماید و سیرت و اخالق ساخته میشود و نولود 

که بخشیده شود. اینرا فقط از راه کوشش اخالقی و پیشرفت روحانی میتوان تحصیل نمود و اینهم ممکن است دچار 

انتخاب غلط و بالنتیجه بدي اخالقی در جهان گردد. براي پیشرفت، خود انسان باید دچار آزمایش گردد. این قیمتی 

داده شود. البته اینموضوع بنظر متضاد میآید، ولی حاصل و شیره این است که براي شخصیت هاي آزاد باید 

متناقض اینست که انسان عاملی است آزاد و این آزادي براي پیشرفت و رسیدن او بکمال است. یکی از بهترین 



بدي و غلبه بر آنست آزادي ما بر اساس غلبه اخالقی ما بر بدي تأمین چیزهاي حیات جز کشمکش بر علیه 

ردد، ولی نه در افسار گسیختگی. اگر انسان آزادي خود را مورد سوء استفاده قرار دهد، متوجه نیست که خلقت میگ

  او براي این منظور بوده که او موجودي اخالقی باشد و او شخصیت خود را نابود میسازد.

  

  

   



  تذکرات نهائی

اینحال اینقدر مسلم است که خود مردم مسئول اغلب شاید ما هرگز نتوانیم کامالً به منشأ بدي پی ببریم، ولی با 

بدیهائی هستند که برآنها روي میدهد، خدا هر بخشش نیکوئی را بقدر کافی ببشر داده تا بتواند هرکس را خوشحال 

  نماید، ولی حرص و آز بشر حیات را براي میلیونها مردم مایه بدبختی ساخته است.

وجود دارد، یقیناً مردم مسئول آنند، اگر خدا یا مخلوق دیگري را مسئول این اگر ظلم، بدبختی و خونریزي در دنیا 

بدیها بدانیم صحیح نیست. سرچشمه بدي در خارج نیست بلکه در خود ماست مردمی که بدیها را به ارواح پلید یا 

نسبت داده و از به خدایان و یا به خداي قادر مطلق منسوب داشته اند، یعنی به قدرتی خارج از کنترل خودشان 

خود سلب مسئولیت نموده اند، در مقابل بدي احساس عجز و بیچارگی نموده و از اینرو عقب افتاده و از ترقی 

  بازمانده اند.

براي بهبود حیات و ترقی، ما باید احساس مسئولیت اعمال زشت خود را بنمائیم و بجاي تحقیق در اطراف بدي و 

ی آنقدر استقامت ورزیم تا بدي یکسره بنیان کن شده و دنیا از صلح و شادي کوشش در معذور داشتن خود، بایست

  برخوردار گردد.

  

   



  معنی تحمل مشقت

معنی رنج دیدن و الم کشیدن در زندگی چیست؟ چرا اصالً رنج و الم در جهان وجود دارد؟ آیا رنج و مشقت اصالً 

  داراي منظور نیکوئی است؟

  

  بدي و نظام طبیعی عالم وجود

ي اینکه اینموضوع مورد توجه قرار گیرد خوبست اول از همه بطور کلی از نقطه نظر عمل طبیعی رنج و مشقت را برا

مورد توجه قرار دهیم. در عالم ما انتظار نظم و ترتیب داریم، حوادث طبیعی همه تابع قانون و نظم و ترتیب اند و 

  و ترتیب عمل طبیعت است.تمام نیکیهائی که ما از طبیعت تحصیل میکنیم نتیجه نظم 

مثالً ما تخم میکاریم و در اثر فعل و انفعاالت شیمیائی که در رطوبت هوا و نور آفتاب صورت میگیرد، موفق میشویم 

که محصول خوبی جمع آوري کنیم، چون تمام خوبی هائی که از آن برخوردار میشویم از نظم طبیعت بما میرسد، 

  همین نظام طبیعت میدانیم. پس تمام بدیهاي مادي را هم حاصل

در طبیعت، بدیهاي طبیعی عیناً مانند نیکی هاي طبیعی الزم است. مثالً آب با خاصیت مایع خود براي ما مایه 

برکت بزرگی است، ولی با همین خاصیت خود ممکنست ما را غرق نماید. پس اینجهان یک جهان منظم مادي است 

وانین هم بطور ثابت عمل میکنند و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که که توسط قوانین اداره میگردد و این ق

قوانین طبیعت فقط براي هوا و هوس ما بکار رود و فایده دیگري نداشته باشد. ما نمیتوانیم بر قوانین طبیعت طوري 

  تسلط یابیم که فقط براي هوا و هوس ما بکار افتد.

  وحیه نظم و ترتیبی که براي خوبی هاي طبیعت قائلیم تلقی کنیم.ما باید بدي هاي طبیعت را هم با همان ر

  

   



  طبیعت کامل نیست

بعالوه اگر فکر کنیم که خدا با یک کلمه جهان را از عدم بوجود آورده و آنرا تمام و کمال و با نظم و ترتیب کامل 

ظم و ترتیب کامل دارد و نه هستی بخشیده این سوء تفاهمی نسبت به آفرینش و رابطه خدا با آن است. نه جهان ن

خدا آفرینش خود را تمام کرده است. طبیعت یک محصول تمام شده نیست، بلکه در جریان عمل آفرینش است. 

عالم وجودي که خدا آفریده داراي خاصیت سیر تکاملی است ولی کامل نیست. وقایع طبیعی را بایستی حاصل و 

تی با یک منظور کلی که هنوز کامل نیست، ولی در سیر تکامل نتیجه یک سلسله فهالیت مسلسل دانسته و بایس

است تفسیر و تعبیر نمود، جهان مخلوق فقط تا حدي مظهر اراده خداست، هنوز بپایان کار خیلی مانده است. خدا 

اکنون در همه نیست، ولی چنین خواهد بود، بدي فقط معنیش اینست که جهان کامل نیست و محتاج رهائی و 

و نیز حیات فعلی نماینده اراده خدا نیست و محتاج تجدید بنا میباشد، خدا و طبیعت و انسان همه با  نجات است

  هم کار میکنند و همه چیزها را تجدید می نمایند.

  بسیار رنجها و مشقات هست که وقتی قوانین طبیعی و طرز عمل آنها را بدانیم از حیات منطقی میگردد.

طاعون، تیفوس و امراض مسریه دیگري که در گذشته کشورها را خالی از سکنه میکرد،  امراض بسیاري از قبیل وبا،

از بسیاري از قسمتهاي جهان بکلی رخت بربسته و در اثر بکار بردن سرم هاي تازه حیات میلیونها اطفال از آبله و 

  دیفتري نجات یافته است.

جراحی بدون درد انجام گیرد، کشف اخیر پنی  داروهاي بیهوشی که در طب بکار میرود، سبب شده که عملیات

سلین حیات هزازان نفر را در میدانهاي جنگ و غیره از خطر مسمومیت و مرگ نجات داده است امروزه ما بقدر 

اجتماعی و اقتصادي خود را منظم کافی راجع به وضعیت بهداشت اطالعات داریم و اگر فقط میتوانستیم حیات 

  مرحله عمل آوریم، بسیاري از رنجهاي غیر الزم جهان از بین میرفت.سازیم و معرفت خود را ب

  

   



  مسئله مرگ

در اینجا باید در اطراف مرگ هم اندکی فکر کنیم، چرا اصالً مرگ وجود دارد؟ دو چیز است که در اینخصوص 

شده خطاست، تولد و رشد میتواند ما را کمک نماید، اول اینکه اگر مرگ را بعنوان تنبیهی بدانیم که براي گناه مقرر 

نمو و مرگ، طبیعی است و بترتیب دنبال یکدیگر می آید. ما بدنیا می آئیم، رشد و نمو میکنیم و میمیریم، بعضی 

عقیده داشته اند که بدي اخالقی، یعنی گناه ابتدا در جهان پیدا شده و بدي مادي بعد بعنوان تنبیهی براي تجاوز 

  انسان افزوده شده است.

کلیه اندوهاي ما میوه سرکشی اولیه بشر است؛ ولی این ترتیب معکوس ترتیب صحیح و اصلی است. پیش از مرگ و 

اینکه گناه شناخته شود، بدي طبیعی یا مادي در جهان بوده و بفراوانی هم یافت میشده، بعالوه رنج و مرض و مرگ 

مشکله و در عمل تولید و تناسل مکنون قسمت همه موجودات زنده است، مرگ در ساختمان ارگانیسها یعنی واد 

است، این بدیها در سازمان جهان مادي است، حیات همیشه در معرض رنج و مرگ است. و مرگ در سلسله عملیات 

  ارگانیک یا حیه یک جزو طبیعی است.

یان حیات ولی از نقطه نظر روح نیز میتوانیم به اینموضوع توجه کنیم. مرگ پایان حسات بشري نیست، اگر قبر پا

بشري میبود ما از همه مخلوقات بدبخت تر بودیم، مرگ براي پایان حیات بشر نیست، بلکه براي غنی ساختن 

  آنست.

  ، بلکه مبدا و نقطه آغاز حیات غنی تري است.مرگ مرحله آخرین حیات ما نیست

  ما آرزوهاي عمیقی داریم که تا ابد براي کمال وقت الزم دارد.

بت بشري هستیم که با مرگ جدا شدنی نیست. مرگ پایان حیات نیست و تنبیهی هم از ما داري عالئق مصاح

  طرف خدا نمیباشد.

  



  رنج و بدي

اما باید اقرار نمود که بعضی بدیهاي طبیعی هست که ما نمیتوانیم آنها را توضیح دهیم. میدان دید ما محدود و 

معلومات ما ناقص است، ولی اینقدر مسلم است که هر رنجی صرفاً بدي نیست، رنج و زحمت قسمت خیلی سودمند 

مثالً اگر من احساس سردرد یا تب میکنم، الزمی در پیشرفت حیات بازي میکند و تا حدي مانع و معالج است.

همین احساس سبب میشود که بفهم در بدن من یک عیب مهمی هست و بالنتیجه مجبور میشود که از آن 

  جلوگیري کنم.

مهلک ترین امراض آنهائی هستند که در ما احساس درد و ناراحتی نمیکنند، زیرا اگر ما احساس درد میکردیم، 

  آنها جلوگیري کنیم. میتوانستیم از پیشرفت

بعالوه رنج و زحمت نه تنها در عالم مادي، بلکه در عالم اخالقی حیات هم ارزش مخصوصی دارد. رنج و زحمت 

مردم را با زور بسوي جلو رانده و وادار به تزکیه نفس و بهبودي اجتماعی مینماید و در واقع محرك ترقی بشر است. 

ماعی در اثر تمایل شخصی به مبارزه با رنج و مشقت بوجود آمده است. بسیاري از کشفیات طبی و اصالحات اجت

بعالوه رنج و زحمت یک اثر تصفیه کننده مخصوصی در سیرت و اخالق شخص دارند و احساسات ما را تطهیر نموده 

یشرفت و نسوج اخالقی ما را تقویت مینماید. ما محتاج نظام و انضباط حاصله از اندوه و زحمت میباشیم تا در پ

  اخالقی خود بکوشیم.

در روابط اجتماعی نیز رنج و زحمت ارزش عظیمی دارد، یعنی همدردیهاي اشخاص را ظاهر ساخته و قهرمانی و 

سبب شده که عناصر غیر متجانس با هم جمع آمده و در دوستی فداکاري مردم را بظهور میرساند. رنج و الم عادي 

  با یکدیگر پیوسته تر شوند.

  

  

   



  لم پیشوائیرنج و ا

اما عالیترین نوع رنج و زحمت را میتوان در زندگانی آنهائی دید که گرچه مطلقاً آزاد بوده اند، باز بخاطر تسکین و 

تقلیل رنجهاي دیگران داوطلبانه طالب رنج دیدن شده اند. مثالً مادر مهربانی آسایش و خواب خود را فداي 

بینوا قسمتی از نان روزانه خود را پس انداز مینماید تا گرسنگان اطراف پرستاري از کودك مریض مینماید، بیوه زنی 

خود را غذا دهد، پزشک مهربانی آسایش خود را فداي خدمت مردمان وحشی مینماید، زنان زیباي جوان ترك خانه 

مرض می  و وطن کرده و به پرستاري دسته هاي ابرصان در سرزمین هاي دور افتاده میروند و خود را بخطر سرایت

اندازند؛ تاجر سرمایه داري که از تحصیل ثروت زیاد چشم پوشیده و براي بهبودي حال مردم محالت کثیف شهر در 

میان آنها زندگی میکند، و عالیتر از اینها رنجی است که مردم کامالً بیگناه بخاطر دشمنان خود متحمل می شوند. 

ن افتاده می بیند؛ براي رفع عطش او آخرین قطرات قمقمه آب را مثالً سربازي که نفري از دشمن را مجروح بر زمی

به او میدهد یا غالم سیاهی که می بیند ارباب سفید پوستش در خطر غرق شدن در رودخانه است و خود را از پل 

  در توي آب پرتاب کرده و جان ارباب خود را نجات میدهد.

از یک شخصی نمود که چند سال قبل برادر او را کشته  نگارنده پزشک جراحی را میشناسم که عمل جراحی مهمی

بود، او را عمل کرده سالم بمنزلش رساند. اینها نمونه هائی است که رنج و فداکاري را مایه برکت می سازد و نه مایه 

  لعنت و آنرا تاج حیات مینماید، نه یک رنج و زحمتی.

  

   



  تذکرات نهائی

ل مربوط بروحیه ایست که ما با آن به رنج و زحمت نظر می افکنیم. اگر آیا معنی رنج دیدن چیست؟ پاسخ این سؤا

ما به آن با این نظر نگاه کنیم که رنج بارگرانی است، پریشان شده و سعی میکنیم با بیقیدي مخصوص پیروان 

آن روبرو فلسفه رواقیون با آن روبرو شویم. ولی اگر آن را یک وسیله انضباط شخصی دانسته و سبب غناي حیات با 

شویم. ولی اگر آن را یک وسیله انضباط شخصی دانسته و سبب غناي حیات بدانیم در اینصورت با دلی شاد با آن 

  روبرو خواهیم شد.

در چنین حالی حتی مرگ هم نیش و تلخی خود را در پیش ما از دست خواهد داد. اگر رنج نتیجه گناه و اعمال 

ویم؛ ولی اگر داوطلبانه بآن رنج مبادرت ورزیم و بخواهیم از اینراه با محبت احمقانه ما باشد ما برایش متأسف میش

بدیگران خدمت کنیم، در اینصورت از آن سرافراز میشویم. یکی از شریفترین شادیهاي حیات بشري اینست که 

  .بخاطر دیگران متحمل رنج گردد تا بار مردم سبک تر شود، به بیکسان محبت کند تا محبوب واقع گردد

  اینقسمت طبعاً به این موضوع منتهی میشود که خدا چگونه بر بدي غلبه مییابد.

  

   



  طرز عمل خدا نسبت ببدي

اگر خدا نیکو و قادر مطلق است پس ممکن نیست بدي جاودانی باشد. بدي نقص اراده الهی و طغیانی است بر علیه 

ایمان دارند که باالخره روزي نیکی بر بدي فائق  منظور خدا و بایستی بیک نحوي پایان یابد. بعضی از ادیان قویاً

  خواهد آمد. ولی آیا خدا چگونه اینکار را خواهد کرد؟ در اینموضوع تعلیمات مختلفی وجود دارد.

  

  خدا با زور کار نمیکند

م یهوه مرد رز« را بصورت مرد مبارزي مجسم ساخته اند، و میگویند  در بعضی از کتب عهد عتیق میبینیم که یهوه

وجود داشته که نشان میدهد یهوه بر علیه دشمنان » کتابهاي جنگهاي یهوه « در واقع کتابی هم بنام » است. 

) و با  14:  17خروج » ( جنگ میکند و میخوانیم که او کامال بقایاي ممالک را از زیر آسمان محو خواهد کرد. 

بر دست راست « ). خدا بمسیح میگوید  9:  2مزمور عصاي آهنین آنها را مانند ظرف کوزه گر خورد خواهد کرد. ( 

من در « ) در کتب انبیاء میخوانیم که خدا میگوید  1:  110مزمور » ( من بنشین تا دشمنانت را پاي انداز تو سازم 

غضب خود مردم را لگد مال میکنیم و از روي آنان با غیظ میگذرم و خون حیات آنان بر جامه ام ریخته شده زیرا 

  ). 4و  3:  63اشعیا » ( انتقام در قلب من بوده  روز

رئیس قبیله و غیره میبینیم » عهد دوازده « و » عید شادمانی « و کتاب » خنوخ « در کتب نبوت ها یعنی کتاب 

که این عقیده کامال پیشرفت نموده و بالنتیجه مجسم مینمایند که خدا بانیرو و فوجی از فرشتگان آمده و نیروهاي 

ا درهم خواهد شکست و ملکوت خود را بروي زمین برقرار خواهد نمود. در اینها ما عقیده تنبیه، انتقام، داوري بدي ر

و پیروزي خدا را بر نیروهاي پلید که در رأس آنها شیطان یا اهریمن قرار گرفته مالحظه میکنیم، مثال میخوانیم که 

را ببند .... محکم آنها را ببند براي هفتاد نسل د درهاي  خداوند به میکائیل فرمود برو و بیمخر او همدستانش« 

زمین تا داوري که براي ابداالباد است اجرا گردد. کلیه بدیها را از صحنه زمین بردار و هرکه بدي را بپایان رسان ( 

  به بعد ). 11:  10کتاب خنوخ 



جهنم را با آتش خاموش نشدنی آن و با  انعکاس این عملیات را در بعضی از نوشته هاي عهد جدید نیز می بینم که

فشردن دندان رنج و عذاب فراوان شریران تعریف می نماید و این فکري است که بسیار واعظان تعقیب نموده اند تا 

  گناهکاران را بیدار نموده بتوبه دعوت کنند.

  

   



  انتقاد از این عقیده

نشان دهد. اوال این عقیده بدي را یک نیروي ارزش این عقیده آنست که شدت اهمیت دعا و عواقب وخیم آنرا 

خارجی میداند که با مبارزه میتوان آنرا درهم شکست. عقیده باینکه بدي یا اهریمن یک قوه خارجی است و پیوسته 

بر علیه خدایا یزدان مبارزه میکند، اصوال از مذهب زردتشت است و از آنجا به دین یهود راه یافته از دین یهود بسایر 

  ن سرایت نموده است.ادیا

عیسی خدمت بزرگی نموده که اینعقیده را اصالح نموده و تعلیم داده است که بدي در خارج پراکنده نیست، در 

افکار زشت از درون یعنی از دل شخص برمیخیزد و چیزهاي پلید از درون برخاسته « درون ما میباشد او فرموده 

اهریمن اراده شخص است. اهریمن روح انسان است. پس اهریمن اصوال بدي یا » شخص پلید و آلوده میسازد. 

چنین نیست که با نیروي خارجی بتوان برعلیه آن غلبه یافت و آنرا درهم شکست. زور میتواند مردم را بکشد، ولی 

  اراده آنها را نمیتواند تسلیم کند.

کنیم وقتی ما تنبیه شویم، عدالت خدا انجام ثانیاً عقیده ما را درچار اشتباه دیگري مینماید و آن اینست که فکر می

اگر معنی عدالت این باشد که خطا کار رنج  میگیرد و هرگاه متحمل رنج و عذاب شویم خدا راضی و خشنود میشود.

و مشقت ببیند پس این فضیلتی نیست. تنبیه براي مجازات و عمل متقابل همیشه یا خارج از اخالق بوده و یا اینکه 

اخالقی دانست. یعنی شخص دچار یک پلیدي اخالقی میشود و بجاي اینکه این پلیدي معنوي را زائل  نمیتوان آنرا

کنید، شما پلیدي مادي هم بر آن میافزائید، فایده این کار چیست؟ پس اصالح شرارت از طریق رنج و عذاب کامالً 

  بی اساس است.

به طبیعت و کیفیت خداست. اگر ما خدا را مقدم بر ولی باالتر از همه، این عقیده بر اساس عقاید غلطی نسبت 

هرچیز، یک حاکم ظالم یا فرمانرواي جباري میدانیم که هر چه دلش میخواهد میکند، و هیچ پاي بند اصول اخالقی 

نیست و رحم و محبت هم ندراد، در اینصورت چنین خدائی ممکن است از رنج دادن اشخاص که در مقابل اراده او 

رزد راضی و خشنود گردد و باالخره هم آنها را خرد و نابود سازد. ولی اگر خدا را پدر همه افراد بشر استقامت میو

دانسته و پدر آسمانی بشناسیم که باران خود را بر عادالن و ظالمان میباراند و آفتاب خود را بر نیکان و بدان 



ا پدري که واقعاً نسبت به فرزند خود محبت دارد، میتاباند، در اینصورت از عذاب دادن بدکاران چه لذتی میبرد؟ آی

ممکنست با نتیجه سخت فرزند نافرمان خود خشنودي حاصل کند؟ بکار بردن زور و قوه حیوانی مخالف طبیعت 

  خداست و ما این موضوع را از تعلیمات و حیات عیسی درك میکنیم.

   



  روش مسیح نسبت به بدي

گونه بر بدي غلبه مییابد؟ تعالیم مسیح در این موضوع کامالً روشن و در عین اگر خدا صرفاً با زورکار نمیکند، پس چ

شریر نمیتوان مغلوب ساخت، بلکه با تغییر حالت بدکاران چیزي که تعالیم حال مهم است. بدي را با درهم شکستن 

پلید را در نظر دارد عیسی را در اینمورد از سایر پیشوایان ممتاز می سازد این حقیقت است که مسیح بیشتر اراده 

تا خود بدي معنوي را، و هدفش اینست که روح گناهکار را تحت تأثیر خود قراردهد و آنرا تغییر حالت دهد و نیکو 

گرداند. آیا انجام این عمل چگونه صورت میگیرد؟ اینکار با مکاشفه محبت انجام می گیرد، یعنی محبتی خالص و 

ر آن مقاومت نماید. معنی اصلی شخص عیسی و صلیب او در همین قسمت عظیم که هیچ دلی نمی تواند در براب

است، یعنی خدا نسبت به وضعیت بشر بی قید نیست، ولی خود را بجهان انداخته تا بشر نجات یابد. اهمیت عقیده 

الوهیت مسیح بیشتر از این لحاظ نیست که بخواهیم خاصیت مافوق بشري شخص مسیح را تصریح نمائیم، بلکه 

صال میخواهیم نشان دهیم که خدا عمال براي نجات بشر اقدام نموده است مسیح تنها یک شخصی نیست که خود ا

را بخدا رسانیده، بلکه در او خدا خود را ببشر رسانیده است و اگر خدا خداي محبت است، طبیعی است که باید 

فدا سازد. این عقیده بسیار شریفتر و  بجهان داخل گردد و شریک رنجهاي بشر گردد و خود را بخاطر نجات بشر

شاهانه تر از اینست که فرمانی بفرستد یا رسولی با پیام تهدید آمیزي اعزام دارد. خدا در جهان را اینقدر محبت 

  نمود که بصورت عیسی مسیح بجهان آمده تا بشر را نجات بخشد.

الم می بیند و با اینحال با صبر و محبت در صلیب مسیح مالحظه می کنیم که خدا بدست مردمان گنهکار رنج و 

خود بر بدي غلبه می نماید. صلیب مسیح از یکطرف بدي بشر را ظاهر میسازد و در عین حال از طرف دیگر محبت 

خدا را نسبت به گناهکاران آشکار می گرداند و چنان محبتی نشان می دهد که گناهکاران را رها نمی سازد. محبت 

می کند، ولی نه آن فداکاري که بخاطر تسکین غضب باشد، این فداکاري فقط حاصل محبت  از طریق فداکاري عمل

اینها را « است. وقتی که ما هنوز گنهکار بودیم مسیح خود را براي ما داد. دعاي مسیح بر باالي صلیب که فرمود 

آشکار گردیده و تا هر  دعائی است براي همه ما. در جلجتا محبت خدا با هدف معینی بر همه نوع بشر» ببخش 

  شخصی با توبه بدان پاسخ ندهد کامل نمیگردد.



  آیا خدا میانجیگري میکند؟

مردم معموالً میپرسند که چرا خدا مداخله نمی کند؟ جواب واضح است نه اینکه خدا مداخله نمی کند؟ بلکه 

ند و مثال میگویند چرا خدا جنگ «مداخله او ناگهانی و از روي خودخواهی نیست. دخالتی که بعضی مردم منتظر آ

را پایان نمی دهد، مثل مداخله یک حاکم جبار در یک نقطه بخصوصی است، و مثل اینست که خدا جهان را 

همچون یکپارچه عظیم ماشین ساخته باشد و خودش بیرون این جهان ایستاده و از او دعوت می شود که آنرا 

ب غایبی معرفی میکند نه همچون پدر عیسی مسیح. صحیح است که اصالح نماید. این عقیده خدا را همچون اربا

خدا گاه بگاه و یا تصادفی دخالت نمی کند و یا از خارج بشر را مجبور نمی سازد، ولی خیلی بیش از اینهاست، یعنی 

  محبت فقط باین قانع نیست که مراقب کارها بوده و انتظار بکشد.

یا مؤثر غیر متأثر نیست. خدا پدري است که از داخل دنیا موفق » حرك محرك غیر م« بطوریکه ارسطو گفته، خدا 

» عیسی فرموده « شده و مردم را به محبت خود می خواند. محبت فقط صبر نمی کند، بلکه الینقطع کار میکند 

ظاهر پدر من تاکنون کار میکند و من نیز کار می کنم و این در اثر اجبار از خارج نیست، بلکه از داخل بشخص 

  هاي مردم با محبت کار میکند و مردم را رها نمی سازد. میگردد خدا بوسیله روح و بوسیله دلها و افکار و اراده

خداي پدر عیسی مسیح مصلوب، کسی است که تمام بار عالم وجود را حمل می کند. او کسی است که از جهان 

اد و ناله کلیه عالم وجود غیر متأثر نمیماند، بلکه با آنها برکنار نمی ماند، بلکه در آن داخل می شود، او خودش از فری

  یکی است.

بیک معنی بسیار عمیقی صلیب عیسی مسیح صلیب خود خداوند است که قرنها و اعصار متمادي حمل می کرده 

  است.

ارد. آنها خدا فالسفه قدیم یونان خدا را بقدري عالی و نورانی میدانستند که تصور میکردند خدا قابلیت تحمل رنج ند

  را عاري از حس درد و بدون احساسات میدانستند.



ولی ما از شخصیت مسیح این عقیده را پیدا نمیکنیم. در مسیح ما یکنوع خدائی می بینیم که قابلیت تحمل رنج 

نیست دارد و رنج می بیند. فهم واقعی عالم وجود این نیست که تصور کنیم خداي مافوق عالم در اندیشه این جهان 

و جهان گناهکار و پر رنج و محنت در زیر قدم اوست، بلکه حقیقت اینست که خدا خدائی است در آسمان، ولی در 

جهان ما هم هست و براي نجات بشر هم با آنها متحمل رنج و عذاب میگردد. عقیده علماي ماوراء طبیعی که خدا را 

  ارد.یک وجود مطلق و بدون احساسات میدانند، ارزش مذهبی ند

در حیات و تعلیمات عیسی و بخصوص در صلیب مسیح می بینیم که خدا وارد مصاحبت رنج و زحمت با نوع بشر 

شده و اینکار را از روي اجبار محبت نموده است. خدا بایستی در آن محوطه فانی که بدي با خدا بمبارزه پرداخته 

  وارد شود و در همین میدان مبارزه پیروز گردد.

راجع بخدا این نیست که خدا فقط عادل یا بخشنده است، بلکه اینست که خدا نجات دهنده است.  عقیده صحیح

مفتاح تعلیمات عیسی راجع بخدا، نجات است. ما در اختیار خدائی نیستیم که نسبت برنجهاي ما بی قید است، بلکه 

  اشد.در تحت توجهات یک پدر آسمانی هستیم که ما را دوست داشته و نزدیک ما می ب

  اینست معنی حیات و تعلیمات عیسی درباره خدا و انسان.

  

  

  

  

   



  افکار نهائی

رابطه همه اینها با مسائل امروزي ما چیست؟ آیا این موضوع ارتباط حیاتی با ما دارد یا فقط یک تتبع فرضی است؟ 

  من معتقدم که رابطه اي با ما دارد و این رابطه هم خیلی نزدیک و صمیمانه است.

در کشاکش بدي و رنج است، مهمترین مسئله جهان اینست که چگونه بر بدي غالب آئیم؟ وقتی ما وحشیگري دنیا 

هاي بشر را می بینیم بفکر کینه و قصاص میافتیم، ولی اگر کینه و انتقام در ما سرایت نموده و قلب ما را مسخر 

و مرگ به حیات و سختی و شدت به آزادي کند، آیا میتواند به صلح و سالمت منتهی گردد؟ آیا نفرت به محبت 

بدي را به نیکوئی مغلوب ساخته و براي آنانی که شما را « منتهی میگردد؟ معنی این جمله چیست که میگوید 

چیست؟ بدي باید ابتدا در » دشمنان خود را دوست بدارید « ؟ و باالتر از همه معنی »عذاب میدهند دعا کنید 

در دیگران مغلوب شود. قبل از اینکه ما بتوانیم صلح را در اخل ما مغلوب گردد و بعد  داخل ما مغلوب گردد و بعد

در دیگران مغلوب شود. قبل از اینکه ما بتوانیم صلح را در خارج مستقر سازیم، باید اول از هر چیز با قلوب خود در 

  ».من غال شده ام « صلح و صفا باشیم. عیسی در پایان حیات خود فرموده 

ما داراي فکر او بوده و احکام او را پیروي کنیم، ما هم میتوانیم ابتدا جهان کوچک درون خود را مغلوب سازیم و  اگر

  سپس دنیاي بزرگتر خارج را. این راه پیروزي واقعی بر نفس و بدي است.
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