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ادامه
خداوند متعال را شاکریم که توفیق تألیف مباحث اصول عقاید دین اسالم را نصیبمان گرداند .در ٔ
مباحث اصول عقاید و پس از مباحث نبوت ،معاد و امامت به اصل توحید رسیده ایم جایگاه این اصل در بیان
الدین معرفته» .سرآغاز دین ،معرفت و شناخت خداست.
«اول ّ
امیرمؤمنان علی اینگونه بیان شده استّ :
معرفت اجمالی خداوند در درون فطرت و نهاد آدمی نهفته است و حتی نیاز به تبلیغ هم ندارد .آنچه پیامبران
الهی به آن مبعوث شده اند این است که این معرفت و شناخت اجمالی تبدیل به شناخت تفصیلی و کامل گردد و
شاخ و برگ آن رشد و نمو کند و علف های هرز مزاحم که به صورت شرک آلود در اطراف این درخت برومند
نمایان می گردد زدوده شود.
تأمل در آیات قرآن کریم نیز حکایت از آن دارد که شعار ایمان به خداوند یکتا در ظاهر و باطن آیات ساری
و جاری است و محور دعوت پیامبر اکرم
بوده است.
تبیین آموزشی بحث توحید در کتاب حاضر از ساختار و مسیر زیر تبعیت می نماید:
در این ساختار بحث ایمان مطلوب و مؤلفه های آن در نخستین درس ارائه شده تا پایه ای قرار گیرد برای
گستره ایمان و متعلقات آن می پردازد« .ایمان مبتنی بر آگاهی و معرفت» به عنوان یکی از
درس بعد که به
ٔ
مؤلفه های ایمان مطلوب از یک سو و «ایمان به خداوند» به عنوان محوری ترین متعلّق ایمان از سوی دیگر،
ضرورت پرداختن به بحث توحید را برای دانش آموز روشن می کند .در درس سوم به نمونه هایی پرداخته شده
است که در آنها شرط علم و معرفت در ایمان به خداوند و انتخاب او به عنوان معبود حضور نداشته است و
عاملی بوده که جوامع در طول تاریخ گرفتار شرک شوند.
در حقیقت این درس مقدمه ای برای ورود به بحث توحید است .بنابراین سه درس اول ضمن آنکه خود
اصالت دارند زمینه ورود به دروس اصلی توحید می باشند.
درس های چهارم تا ششم کتاب به وجوه و ابعاد توحید؛ توحید در خالقیت ،ربوبیت و الوهیت اختصاص
داده شده است و در ادامه یک درس به نقش و جایگاه اعتقاد توحیدی در سبک زندگی مؤمنین پرداخته است.
«نحوه ارتباط خداوند با جهان خلقت» از جمله «نظام مند بودن جهان و
ادامه دروس کتاب با محوریت
ٔ
ٔ
انسان» و «حاکمیت سنن الهی بر جهان هستی» و به طور خاص سنت های حاکم بر زندگی بشر و نمونه های آن
پرداخته است .دو درس پایانی کتاب به دو صفت حکمت و عدالت خداوند پرداخته و سعی شده به زبان ساده
برخی از مسئله های مرتبط با آنها ارائه گردد.
هر درس از کتاب ،عالوه بر متن تبیینی دارای عناصری از جمله اندیشه در آیات ،هم اندیشی و… است.

آموزش کامل ،زمانی اتفاق می افتد که به هریک از این موضوعات به اقتضای اهمیت و جایگاهشان به میزان الزم،
پرداخته شود .حذف هر قسمت ،کاستن از قطعات آموزشی درس است که به هدف نهایی آموزش آسیب می رساند.
محتوای هردرس به گونه ای طراحی شده است که مشارکت دانش آموزان را در فرایند آموزش در کالس و حتی
خارج از کالس را می طلبد.
مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس ،موجب تثبیت و تعمیق یادگیری می شود ،شوق به یادگیری را افزایش
می دهد و در نهایت ،مطلوبیت موضوع آموزش را برای دانش آموز به همراه دارد .از این رو ،شایسته است دبیران
محترم عالوه بر توجه به انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان ،شرایط و فرصت گفت و گو برای پاسخگویی به
سؤاالت آنان را فراهم کنند.
همه فعالیت ها از جمله هم اندیشی ها ،دبیر نقش راهنما را به عهده
داشته
همکاران محترم توجه
انجام
در
که
باشند
ٔ
دارد و در فرایند انجام آن ،گفت و گوی دانش آموزان را جهت دهی و مدیریت می نماید و نهایتاً به جمع بندی بحث
شیوه ارزشیابی از درس ،در دو بخش انجام می گیرد:
می پردازدٔ .
ارزشیابی مستمر
مورد
باید
ترم
هر
آغاز
از
آموزان
نمره ارزشیابی مستمر،
شود.
واقع
توجه
دانش
فعالیت
مستمر،
در ارزشیابی
ٔ
شامل امور زیر است:
 10نمره
 .١مشارکت در فرایند آموزش ،انجام «هم اندیشی» و «اندیشه در آیات» و...
 10نمره
 .2آزمون های طول ترم			
ارزشیابی پایانی
این ارزشیابی در پایان هر نیمسال انجام میگیرد و بر اساس رویکرد کلی محتوای آموزش یعنی فهمیدن ،نه
حفظکردن ،استوار است ،محورهای کلیدی و اصلی ،محور آزمون است و از مطالب حاشیهای و فرعی نباید سؤال
طرح شود .این آزمون  20نمره دارد و کتبی است.
نکات بسیار مهم
 .1در برخی دروس ،بخش هایی با عنوان «برای مطالعه» ،وجود دارد .از این بخش و پاورقی ها ،در هیچ آزمونی
اعم از آزمون های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سؤالی طرح نمی شود.
همه دروس همواره مطلوب است ،اما با وجود درس مستقل علوم و معارف
 .2توجه به صحت قرائت آیات در ٔ
قرآنی ،نمره ای به بحث قرائت در این درس اختصاص نمی یابد.
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

دانشآموز عزىز ،سالم بر شما
اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند ،در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و
بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.
اندیشه ،بهار جوانی را پر طراوت و زیبا میسازد ،استعدادها را شکوفا میکند و امید به
آیندهای زیباتر را نوید میبخشد .عالوه بر آن میتواند برترین عبادتها باشد .پیامبر اکرم
میفرماید:
َافض ُل ِالعباد ِة ِادمان ال َّت َفکُّ ِر ِفی الل ِّٰه و فی ُقدرتهِ
َ
ُ
َ
َ
َ ٰ
درباره خدا و قدرت اوست.
مداوم
اندیشیدن
عبادت،
برترین
ٔ
درباره خدا ،علم و معرفت به برترین موجود را بر ایمان به همراه خواهد داشت.
اندیشه
ٔ
علمی که از نگاه امام علی با فضیلت ترین علوم ،باالترین معرفت ها و آغاز دین است.
خداوند قلب های ما را با ارادت و محبت خود و عقل ما را با معرفت خود سرشته است
(اللهم خلقت القلوب علی ارادتک ) اما این شناخت ،شناخت اجمالی و ابتدایی است و
زمینه ای مناسب برای رشد و تعالی معرفت ما به خدای خویش است و می تواند نیرومندترین
انگیزه را برای شناخت عمیق تر انسان فراهم کند.
انگیزه های دیگری برای شناخت خدا وجود دارد از جمله آنکه ما در درون جان خود
احساس اصیل فطری داریم و آن عالقه به علم و دانش و آگاهی است .آیا ممکن است ما
سرچشمه این
این نظام عجیب را در این جهان پهناور مشاهده کنیم و عالقه نداشته باشیم
ٔ
نظام را بشناسیم؟ آیا ممکن است نخواهیم سرچشمه اصلی این دریای بی کرانی که از ازل تا
ابد را فراگرفته بشناسیم؟

عالوه بر این موارد ،عشق به کمال و تمایل به منافع معنوی و مادی و دفع هرگونه ضرر
و زیان ما را وادار می کند که در موارد احتمال نیز به تحقیق بپردازیم .هرقدر این احتمال
قوی تر ،و سود و زیان آن بزرگ تر باشد ،تحقیق را برایمان الزم می نماید .اگر کسی احتمال
دهد که مطلبی در سرنوشت او تأثیر مهمی دارد محال است خود را موظف به تحقیق پیرامون
آن نداند .موضوع توحید و ایمان به آن از مهم ترین مسائلی است که با «خیر و شر» حال و
آینده ما ارتباط تنگاتنگی دارد ،بنابراین بدون شک ،بررسی این موضوع که آثار عمیق بر
ٔ
حیات هر فرد دارد ،الزم است و بی اعتنایی به آن مخالف حکم عقل.
کتاب اصول عقاید ( ،)3دریچه ای است به سوی خداشناسی ،و آغازی است که پایانی
ندارد و می تواند تا آخرین لحظات عمر تداوم یابد .امید که با شناخت درست خداوند انگیزه ها
و نیت هایمان ،گفتار و رفتارمان و به طور کلّی زندگیمان رنگی توحیدی به خود بگیرد.
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

اول
درس ّ

آرام جان
همه ما در زندگی در تالشیم به حیات برتر و پاک دست یابیم .حیاتی که در آن روح
و جان رشد کند ،چون شمع بتابد و سعادتمند شود.
خداوند متعال در کتاب زندگی شرط برخورداری از این حیات را «ایمان» ذکر
کرده و می فرماید:
من ع ِمل صالِحا ِمن َذ کَ ٍر اَو ُانثی و ُهو م ِ
ؤم ٌن َفلَنُح ِی َی َّنه َحیا ًة طَ ِّیبَ ًة …
َ َ َ
ً
ٰ َ َ ُ
ُ

1

«هرکس کار شایسته ای انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،درحالی
که مؤمن است ،او را به حیاتی پاک زنده می داریم»...

در همین راستا ،محور جریان «هدایت الهی» از آدم تا خاتم النبیین «ایمان
آوردن» مردم بیان شده است:
…اَل ّلٰ ُه یـمن علَیکُم اَن َهـداکُم لِ
ِ
الیمان...
َ ُ ُّ َ

2

بر این اساس انسان هدایت یافته همان انسان مؤمن است

آیه ٩٧
.1
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .17
.2
سوره حجراتٔ ،
ٔ
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رسول اکرم برای رسیدن به همین هدف (ایمان آوردن) ،چنان کوشش کرده اند که بیم
1
از دست دادن جانشان می رفته است.
هدف آزمایش های الهی برای «شناخت ایمان» مردم و میزان صداقت آنان در ادعای «ایمان
داشتن» است.
ذین
صاب ُکم َیو َم ال َتقَى َ
المؤ ِم َ
نینَ .و لِ َیع َل َم الَّ َ
َو ما َا َ
الجمعانِ َفبِـ ِاذنِ ال ٰ ّل ِه َو لِ َیع َل َم ُ
2
نافَقوا...

هرچند ایمان واژه ای کام ًال آشنا برای ما و شماست و آن را بارها شنیده و به کار برده ایم؛
اما تاکنون اندیشیده اید که:
مفهوم واقعی ایمان در قرآن کریم چیست؟

چگونه ایمانی ،سبب موفقیت در آزمون های الهی می شود و سعادت انسان
را در پی دارد؟

ایمان مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟

آیه .3
.1
سوره شعراءٔ ،
ٔ
سوره آل عمران ،آیه های  166و .167
.2
ٔ

11

مفهوم «ایمان» چیست؟

در یکى از سال هاى قحطى و خشک سالى در صدر اسالم ،گروهی ازچادرنشینان وارد
شهر «مدینه» شدند و به امید گرفتن کمک از پیامبر« ،یگانه بودن خداوند» و «حقانیت رسالت
پیامبرش» را به زبان آوردند .آنان به این دلیل که بدون جنگ ،شهادتین گفته بودند ،بر پیامبر
منت گذاشتند .در این زمان آی ٔه زیر نازل شد:
قالَ ِت االَعراب آم ّنا ُقل لَم ُت ِ
ؤمنوا َو ٰلکِن قولوا اَسلَمنا َولَ ّما َید ُخ ِل االیما ُن فی
ُ َ
1
ُقلوبِکُم…

«بادیه نشینان گفتند :ما ایمان آوردیم.
(ای پیامبر) بگو :ایمان نیاورده اید ،بلکه بگویید :اسالم آوردیم و هنوز ایمان
در دل هایتان وارد نشده است».
بهراستی چه چیز سبب شد که این گروه مؤمن شمرده نشوند؟ به عبارت دیگر ،ایمان راستین
چه ویژگیهایی دارد؟
تأمل در آیات قرآن کریم و روایات ،ویژگیهای ایمان مطلوب را نشان میدهد .از آن جمله:
الف) علم و آگاهی ،مقدمۀ ایمان
درباره نقش علم و آگاهی در زندگی انسان فرموده اند:
پیامبر اکرم
ٔ
لم َو َش ُّر الدُّنیا َو ِ
یر الدُّنیا َو ِ
الجهلِ
اآلخ َر ِة َم َع ال ِع ِ
اآلخ َر ِة َم َع َ
خَ ُ

2

قرآن کریم نیز همواره ما را از تبعیت کردن اموری که نسبت به آن علم نداریم برحذر داشته
است.
بر این اساس ،ایمانی همراه با خیر دنیا و آخرت خواهد بود که مبتنی بر شناخت باشد و
قدرتش را از علم بگیرد؛ یعنی ایمان برآمده از آگاهی و شناخت.امام صادق فرموده اند:
لم َث َب َت فی ِهَ ،ن َف َعه ایمانُه
َمن َدخَ َل ِفی االیمانِ بِ ِع ٍ
ُ

آیه .14
.١
سوره حجراتٔ ،
ٔ
 .٢الحیاة ،ج  ،1ص .35
 .3کافی ،ج ،١ص ١٢٤
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ُ

3

وظیفه داشتند ،با جهل و نبود شناخت و معرفت که از
در همین راستا پیامبر اکرم
عوامل اصلی شک و تردید برخی از مشرکین بود ،مبارزه کنند و زمینه الزم را به منظور
شناخت حقایق هستی برای آنها فراهم آورند و آنان را از نادانی برهانند:
«و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا را بشنود
١
سپس او را به مکان امنش برسان چراکه آنان قومى نادان اند».
علم و آگاهی نسبت به آنچه بر پیامبر
نازل شده اولین شرط برای رسیدن به ایمان است:
و چون آنچه را به سوى این پیامبر نازل شده بشنوند مى بینى بر اثر آن حقیقتى
که شناخته اند اشک از چشم هایشان سرازیر مى شود ،مى گویند پروردگارا ما
٢
ایمان آورده ایم پس ما را در زمره گواهان بنویس.
هم اندیشی
آیات متعدد قرآن کریم ما را به ّ
تفکر دعوت کرده است .بگویید تفکر چگونه در ایجاد ایمان
مطلوب ،نقشی اساسی می یابد؟
ب) قلب ،سرزمین ایمان
دانستیم براى اینکه ایمان به وجود بیاید حتم ًا باید نوعى آگاهى و علم وجود داشته باشد.
انسان نمىتواند به چیزى که نسبت به آن کام ًال جاهل است ایمان بیاورد.
اکنون ممکن است این سؤال برایتان مطرح شود که :چرا با وجود اینکه بسیاری از
مشرکان صدر اسالم آیات قرآن را می شنیدند و با تعالیم آن آشنا می شدند ،ا ّما به آن ایمان
نمی آوردند؟! یا چرا فرعونیان با اینکه یقین داشتند که خدا وجود دارد و حضرت موسی
پیامبر خداست ،وی را انکار می کردند ٣؟!
آیه .6
 .١ر.ک.
سوره توبهٔ ،
ٔ
آیه .83
مائده،
سوره
 .٢ر.ک.
ٔ
ٔ
آیه .14
نمل،
سوره
 .٣ر.ک.
ٔ
ٔ
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پاسخ به این سؤال ما را به شرط دوم ایمان مطلوب راهنمایی می کند:
«سرزمین ایمان ،قلب است».
قلب ،کانون وجود آدمی است .اگر به چیزی گرایش داریم یا با کسی دوستی میورزیم و اگر
از چیزی متنفریم یا با کسی دشمنی داریم ،مربوط به قلب ماست .قلب است که گاه لبریز عشق
و محبت و لطافت است و گاه آکنده از کینه و نفرت و خشونت؛ گاه در اطمینان و آرامش و گاه
در اضطراب؛ گاه در یقین و گاه در شک و تردید .این قلب است که اگر به حقیقتی معتقد شود،
شوق و ُحب نسبت به آن پیدا میکند و همت انسان را به سوی آن برمیانگیزد.

امام خمینی رابط ٔه قلب و ایمان را با مثالی این گونه بیان کرده اند:
«ممکن است عقل شما به برهان ،چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده
باشد و علم بی فایده گردد؛ مث ًال شما به عقل خود ادراک کردید که مرده
نمی تواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر مگس حس و حرکت
ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از او مفارقت [یافته] (جدا شده) ولی
چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده شما نمی توانید با مرده
[در] شب تاریک به سر برید .ولی اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را قبول
کرد ،هیچ این کار بر شما اشکالی ندارد.»1
 .1امام خمینی ،شرح چهل حدیث ،ص ٣٧
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اکنون وقت آن است که ببینیم که قلب چه زمانی حقایق را می پذیرد و به آن ایمان می آورد؛
قلب وقتی به زیبایی ها آراسته و از زشتی ها دور شده باشد ،حقایق را می پذیرد ،تسلیم آنها
می شود و ایمان می آورد( .ایمان تنها بر قلبی وارد میشود و در آن تثبیت میشود که زمینه
الزم را داشته باشد).
غیـب را بینـد بـه قـدر صیقلـی
هـر کسـی انـدازه روشـن دلـی
هر که صیقل بیش کرد او بیش دید

بیشـتر آمـد بـرو صـورت پدیـد

1

تاکنون با خود اندیشیده اید که چه کنیم تا قلبی سرشار از ایمان داشته باشیم؟
اندیشه در آیات
با تأمل در آیات زیر ،عواملی را که در ایمان نیاوردن قلب دخالت دارند بنویسید.
َ  1و َج َحدوا بِها َو استَی َقنَتها اَن ُف ُس ُهم ظ ًُلما َو ُعلُ ًّوا...

2

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

ِ
ِ
شعرو َن .فی ُقلوبِ ِهم َم َر ٌض
آمنوا َوما َی َ
خدعو َن االّ اَن ُف َس ُهم َوما َی ُ
ُ 2یخادعو َن ال ّلٰ َه َوالَ َ
ّذین َ
3
َفزاد ُهم ال ّلٰ ُه مر ًضا و لَهم عذاب اَلیم بِما کانوا ی ِ
کذبو َن
َ ُ
َ
ََ َ ُ َ ٌ ٌ

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

ِ ِ
ِ
ِـر ٌة َو ُهم ُمستَک ِبرو َن
ّذین ال ُیؤمنو َن بِاآلخ َرة ُق ُ
َ … 3فالَ َ
لوب ُهم ُمنک َ

4

............................................................................................
............................................................................................
 .1مولوی ،مثنوی معنوی
آیه .14
.2
سوره نملٔ ،
ٔ
سوره بقره ،آیات  9و .10
.3
ٔ
آیه .22
نحل،
سوره
.4
ٔ
ٔ
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ِ 4ا َّن الَّذین کَ َفروا سواء علَی ِهم َااَن َذرتَهم اَم لَم ُت ِنذر ُهم الی ِ
ؤمنو َنَ .ختَ َم ال ّلٰ ُه َعلى ُقلوبِ ِهم َو
ُ
َ ٌ َ
ُ
َ
ٰ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لى
ع
و
م
ه
مع
َعلى َس
ظیم
ع
ذاب
ع
م
ه
ل
و
ة
شاو
غ
م
ه
ر
َبصا
ا
َ ٌ َ َُ َ ٌ َ ٌ
َ َ ٰ
ٰ

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

ایمان قلبی ،ایمان اطمینانآور و آرامش بخش است .اطمینان نعمتی است که به اهل ایمان
عطا میشود .خداوند با آرامش بخشیدن به قلب مؤمن او را یاری می کند .در عصر حاضر
که ویژگی بارز آن وجود اضطراب ها ،دلهره ها و فشارهای روحی و روانی است ،جایگاه این
نعمت الهی روشن تر دیده می شود .این آرامش در سرتاسر زندگی مؤمنان واقعی امتداد دارد
دوره رفاه و آسایش آنها نیست.
و مختص ٔ
در ِ
مقابل ایمان قلبی ،حالتی وجود دارد که ایمان تنها بر زبان جاری شده و ظاهری است و
از آنجا که با قلب ارتباطی ندارد نمی تواند آرامش درون را به همراه داشته باشد.
رابطه ایمان و اطمینان قلبی میتوان گفت :برای دریافت پاسخ این پرسش که
با توجه به
ٔ
درجه اطمینان،
میزان ایمان افراد چه مقدار است و مالک سنجش ایمان چیست میتوان به
ٔ
دهنده میزان ایمان
سکون و آرامش فرد استناد کرد.
ٔ
درجه اطمینان و آرامش هر فرد ،نشان ٔ
اوست .اگر بر آرامش قلبی مؤمن افزوده شود ،قبل از آن بر ایمان او افزوده شده است.
ج) اختیار الزمه ایمان
قرآن کریم در آیات متعددی ما را به ایمان امر می کند؛ از جمله:

ِ
ِ
ِ
نادیا ینادى لِ
ِ
ِ
آم ّنا...
َر َّبنا ا َّننا َسمعنا ُم ً ُ
الیمان اَن آمنوا بِ َر ّبِکُم َف َ

2

اگر ایمان امری خارج از اختیار ما بود ،امر کردن به آن از سوی خدا معنا نداشت ،زیرا
خواسته
زمانی که کسی را به کاری امر می کنیم ،انتظار داریم که او به خواست ما عمل کند و
ٔ
سوره بقره ،آیات  6و .7
.1
ٔ
آیه .193
.2
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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خواسته ما به اراده و اختیار امرشونده بستگی دارد.
ما را برآورده سازد .بنابراین انجام
ٔ

صیغه امر (آمنوا) بر نقش ایمان آورنده در ایمان تأکید دارد .اعطای
استفاده قرآن کریم از
ٔ
اراده فرد درجریان ایمانآوردن نیست .ایمان با اکراه
این نقش ،چیزی جز پذیرش انتخاب و ٔ
و اجبار ،مطلوب نیست؛ هرچند رسول خدا بر آن حریص باشد:
ِ
َو لَو شاءَ َر ُّبکَ َل َم َن َمن ِفى االَر ِ
اس َح ّتی
میعا َا َفـا َ
ض کُلُّ ُهم َج ً
َنـت ُتکر ُه ال ّن َ ٰ
1
ِ
نین
َیکونوا ُمؤم َ

زمینه پذیرش ایمان را در قلب ایجاد کند و
براین اساس ،هرفردی ابتدا باید با اختیار خود ٔ
عواملی چون «کبر» که قلب را از پذیرش حق دور میسازد ،از بین ببرد .با دوری از رذایل
اخالقی امکان بهرهبردن از هدایت الهی و در نتیجه ایمان آوردن را فراهم کند .چنانچه انسان
به رذایل اخالقی آلوده گردد ،نه گوش او پذیرای حقایق خواهد بود و نه چشم او حقایق را
خواهد دید ،در نتیجه ایمان هم حاصل نمیشود:
ِ
ِِ
نادو َن ِمن
ولـئکَ ُی َ
َ ...و ا َّل َ
قر َو ُه َو َعلَی ِهم َع ًمى ُا ٰ
ذین ال ُیؤمنو َن فی آذانهم َو ٌ
ٍ2
َمکانٍ بَعید

دلیل کفر کافران ،در مقابل انذار رسوالن نیز همین عامل است.
نتیجه قطعی انذار نیست ،بلکه
هرچند انذار و بیم دادن در ایمان آوردن مؤثر است اما ایمان ٔ
اراده فرد بستگی دارد و میتواند با انذار
ایمان آوردن عملی اختیاری است و به شرایط و ٔ
محقق شود یا نشود.

آیه .99
.1
سوره یونسٔ ،
ٔ
آیه .44
لت،
فص
سوره
.2
ٔ ّ
ٔ

17

د) عمل ،نشانۀ ایمان و فزایندۀ آن
در آیات متعددی ایمان و عمل صالح کنار یکدیگر قرار گرفته اند .به عمل صالحی پاداش
تعلق میگیرد که ثمره و نتیجه ایمان باشد.
ِ
و من اَراد ِ
شکورا
عی ُهم َم
ولـئِ َ
اآلخ َر َة َو َس 
َ
ک کا َن َس ُ
َ َ
ً
عى لَها َس َ
عیها َو ُه َو ُمؤم ٌن َف ُا ٰ

1

ٰ
بنابراین ،معیار ارزشمندی عمل ،ایمان است .عالوه بر آن ،ایمان بر رفتار و کردار نیز
تأثیر می گذارد .وقتی روح ایمان در دل کسی قرار گیرد اعمال او هم به تناسب ایمانش تغییر
می کند.عمل صالح از باور دینی سرچشمه می گیرد؛ فرائض دینی مثل نماز ،روزه ،حج و
زکات و… برگرفته از ایمان اند و بسیاری از اوصاف ،احوال و عواطف نیز همچون ذکر،
توکل و… بر باور دینی تکیه دارند.
روی ایمان تو در آیین ٔه اعمال ببین

پرده بردار و درآ شعشع ٔه ایمان بین

2

بنابراین بر ایمانی که بر اعمال ما و چگونگی آنها هیچ اثری نداشته باشد نمیتوان نام ایمان گذاشت.
3
لذت ایمان فزاید در عمل
مرده آن ایمان که ناید در عمل

از سوی دیگر اعمال همسو با ایمان ،سبب تقویت ایمان می شود ،همان گونه که اعمال
		
ناشایست ،شایستگی قلب را برای حضور ایمان در آن می کاهد.4
هم اندیشی
با توجه به ویژگی های ایمان مطلوب:
الف) تعریف خود را از ایمان مطلوب ارائه دهید.
ب) تعاریف ارائه شده توسط دوستان خود را بررسی و نقد کنید.
ج) اکنون با همفکری دوستان خود تعریفی کامل از ایمان ارائه دهید.
آیه .19
.1
سوره اسراءٔ ،
ٔ
 .2مولوی ،دیوان شمس.
 .3اقبال الهوری.
آیه .10
روم،
سوره
 .4ر.ک.
ٔ
ٔ
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اندیشه درآیات
آیات و روایات زیر را بخوانید و با اندیشه در آنها ،ارتباط هریک از آیات را با مفاهیم
درس بنویسید.
 1و ُق ِل الح ُّق ِمن ربِکُم َفمن شاء َفلی ِ
ؤمن َو َمن شاءَ َف َلیک ُفر...
َ
َ ُ
َّ
َ
َ

1

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

 2رسول خدا

ِ
ِ
ِ ِ
االیمان
الو ُة
یل َّ
َ :و َمن کا َن اَکثَ ُر َه ِّمه نَ َ
الش َهوات ُن ِز َع من َقلبه َح َ
ٰ
ٰ

2

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

ِ
 3و من یعمل ِمن ّ ِ ِ ِ
ٍ ُ
الج َّن َة َو
نثى َو ُه َو ُمؤم ٌن َف ُاول ٰئِ َ
ک َید ُخلو َن َ
َ َ َ َ َ
الصالحات من َذکَر اَو ا ٰ
3
قیرا
ال ُ  یظلَمو َن نَ ً

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

ِ
ِ
ُ ... 4هم لِلکُف ِر ی ِ ٍ
ِ ِِ
ِ
یس فى ُقلوبِ ِهم َوال ٰ ّل ُه
َقر ُب م ُ
َ َ
نـهم لالیمان َیقولو َن باَفواههم ما لَ َ
ومئـذ ا َ
4
اَعل َُم بِما َیک ُتمو َن
............................................................................................

 5امیرالمؤمنین

ِ
رام
وم َوال َصال ٌة َوال َح ٌ
الل و َ
 :لَوکا َن االیما ُن ک ً
الح ٌ
َالما لَم َین ِزل فیه َص ٌ

5

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

ٰ
دیدا َفا َّت ُقوا ال ّٰل َه یا ُاولِى االَ ِ
آمنوا َقد اَن َز َل ال ّٰل ُه ِالَیکُم
ذابا َش ً
لباب ا َّل َ
 6ا ََع َّد ال ّل ُه لَ ُهم َع ً
ذین َ
6
ِ
کرا
ذ ً

............................................................................................
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ِ
الد ِ ِ
َ 7و ِاذا َس ِمعوا ما ُان ِز َل ِالَى َّ ِ
الح ّق ِ
فیض ِم َن َّ
َعـیـنَ ُهم تَ ُ
مع م ّما َع َرفوا م َن َ
رى ا ُ
الرسول تَ ٰ
1
آم ّنا...
َیقولو َن َر َّبنا َ
............................................................................................

ِ
ِ
ِ
هاء اَال ِا َّن ُهم ُه ُم
آم َن ُّ
َ 8و اذا َ
آم َن ال ّن ُ
الس َف ُ
اس قالوا َا ُنؤم ُن کَما َ
قیل لَ ُهم آمنوا کَما َ
2
هاء...
ُّ
الس َف ُ
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درس دوم

گستره و مراتب ایمان
در درس قبل دانستیم ایمان قلبی براساس اختیار و آگاهی ،به گونه ای
که ما را به سمت انجام اعمال صالح برانگیزد و همراه آن باشد ،ایمانی
است که آرامش امروز و سعادت دیگر روز را برایمان به ارمغان می آورد.
کسی که چنین ایمانی داشته باشد به دستور خداوند برای ایمان آوردن
پاسخ مناسبی داده و فالح و رستگاری خویش را رقم زده است.
در همین حال خداوند در قرآن کریم ،کسانی را که ایمان آورده اند
دوباره به ایمان آوردن دستور داده است!!! ای کسانی که ایمان آورده اید،
ایمان بیاورید!!!!
ذین آ َمنوا آ ِمنوا...
یا َا ُّی َها الََّ َ

1

اکنون این پرسش مطرح می شود که:
چرا خداوند به انسان های باایمان ،دستور ایمان آوردن می دهد؟ آیا این
ایمان ،نوع متفاوتی از ایمان ا ّول مؤمنان است؟ یا آنکه ایمان آنها نقص
داشته است و دستور به رفع این نقص داده شده است؟ اگر چنین است
چه نقصی وجود داشته است؟

آیه.136
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الف) گسترۀ ایمان (متعلقات ایمان)

دقت در آیات قرآن نشان می دهد که ما به امور متعددی باید ایمان داشته باشیم .به این امور
«متعلقات ایمان» گفته می شود.
اندیشه درآیات
با توجه به آیات زیر:

َ 1ا َّلذین ی ِ
ؤمنو َن بِال َغ ِ
الصال َة َو ِم ّما َر َزقنا ُهم ُی ِنفقو َن
یب َو ُیقیمو َن َّ
َ ُ

1

ِ
ِٰ
ِ
ِ
وف َعلَی ِهم َوال ُهم
َجر ُهم ِع َند َر ّبِ ِهم َوال َخ ٌ
َ 2من َ
آم َن بِال ّله َو َ
الیو ِم اآلخ ِر َو َعم َل صال ًحا َفل َُهم ا ُ
2
َیح َزنو َن
ِ
ِ ِ ِٰ
لى رسولِه والک ِ
ِ
بل…
ِتاب ا َّلذی اَن َز َل ِمن َق ُ
َ
 ... 3آمنوا بال ّله َو َرسوله َوالکِتاب ا َّلذی نَ َّز َل َع ٰ َ

ٰ

ٰ

ِ
ِ
ِٰ
ِ ِ
ین ا ََح ٍد ِمن ُر ُسلِه…
َ ... 4و ُ
آم َن بِال ّله َو َمالئکَته َوکُ ُت ِبه َو ُر ُسله ال ُن َف ّ ِر ُق بَ َ
المؤمنو َن کُ ٌّل َ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
5
ِ ِ
قاء ربِ ِهم ی ِ
ؤمنو َن
 ... 5لَ َع َّل ُهم بِل َ ّ ُ
ِٰ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
نین
اسم ال ّله َعلَیه ان کُن ُتم بِآیاته ُمؤم َ
َ 6فکُلوا م ّما ُذک َِر ُ
ٰ

6

صفحه بعد را کامل کنید و سپس متعلقات ایمان را بنویسید:
طرح
ٔ
  5ــ .............
3ــ .............
1ــ .............
  6ــ .............
  4ــ .............
2ــ .............
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زقوم
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عذاب

موت

برزخ

جنت

جهنم

قیامت
ثواب
عقاب

معاد
...
محشر

ایمان به
آخرت

ایمان به
غیب

جزا

عاقبت
جبرائیل
میکائیل

…...
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فروع
دین

...
نوح
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…

سلیمان

صالح

هود
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هم اندیشی
جمله «همه ایمان ها به ایمان به خدا بازمىگردد»؛ توضیح دهید که چگونه
 1با تأمل در ٔ
ایمان به خدا منشأ ایمان به انبیای الهی ،کتاب های آسمانی و عالم قیامت است.
 2کدام یک از متعلقات ایمان ،دربرگیرنده سایر متعلقات است و می تواند در مرکز طرح
قرار گیرد؟

ایمان به غیب و چیستی آن

کلمه «غیب» بیان کرده
قرآن تمام چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد ،با ٔ
است.ایمان به غیب نخستین نقطهای است که مؤمنان را از غیر آنها جدا میکند و پیروان
ادیان آسمانی را در برابر منکران خدا ،انبیا و کتاب های آسمانی ،جهان دیگر و قیامت،
سنت ها و امدادهای غیبی و… قرار میدهد .به همین دلیل ویژگی نخست پرهیزکاران ،ایمان
به غیب 1ذکر شده است.
واژه «غیب» در قرآن حدود سی بار و غالباً در مقابل «شهادت» به کار رفته است .غیب
عبارت است از حقایق و واقعیتهایی که ما با حواس خود نمیتوانیم آنها را درک کنیم.
شامه ما قادر به ادراک آنها نیستند.
چشم ،گوش ،ذائقه ،المسه و ٔ
حواسی که ما داریم ،وسایل بسیار بسیار محدودی هستند که برای تماس با دنیای خارج
ِ
شناخت عالَم شهادت همین حواس ما کافی است .این عالم از آن
به ما داده شده اند .برای
جهت شهادت نامیده شده است که ما با حواس خود آن را می شناسیمّ .اما آیا این حواس
برای ایمان و اعتقاد به جهان غیب کافی است؟ به عبارت دیگر ،آیا این حواس ،ابزاری هستند
که با آن ،هرچه در عالم هستی است را درک کنیم ،به طوری که اگر چیزی را با حواس خود
درک نکنیم ،وجود آن را انکار کنیم .نه ،این اشتباه است .بلکه بزرگ ترین اشتباهی که بشر
در زندگی خود مرتکب میشود و شکل علمی هم به آن می دهد همین است که خیال کند
حواسی که به او داده شده برای این است که هرچه را در این دنیا هست ،با همین حواس
کشف کند .به طوری که اگر چیزی را با حواس خود درک نکرد ،آن را نفی کند و بگوید
24

آیه .3
 .١ر.ک.
سوره بقرهٔ ،
ٔ

وجود ندارد .چرا که اگر وجود داشت ،من با دست خودم آن را لمس میکردم یا با چشم
ذائقه خودم آن را می چشیدم.
خودم آن را میدیدم ،یا با گوش خودم آن را میشنیدم و یا با ٔ

مراد از ایمان به غیب چیست؟

دانستیم که باید به تمام متعلقات ایمان ،اعم از خدا ،رسول و کتابش ،فرشتگان ،امدادهای
غیبی و در یک کالم به غیب ایمان داشت.
ایمان به هریک از این امور غیبی برای مثال ایمان به فرشتگان به چه معنایی است؟
ــ آیا صرفاً ِ
ایمان به وجود داشتن آنهاست؟
ــ آیا ِ
ایمان به وجود رابطه ای ویژه و مشخص میان آنها و خداست؟
و یا…
برای دریافت پاسخ این سؤال ها خوب است به بیانی که شهید مطهری در این زمینه دارند
توجه کنیم:
ِ
الغ ِیب» چیست؟ آیا فقط این است که ایمان داشته باشیم که غیبی
نون ِب َ
ذین یُؤم َ
«معنى « َال َّ َ
وجود دارد ،خدایی وجود دارد ،وحیی وجود دارد ،مالئکه و فرشتگانی وجود دارند؟ کتب
آسمانی ،منشأ غیبی دارند؟ معادی وجود دارد؟ آیا ایمان به غیب همین است و در همین جا
خاتمه پیدا میکند؟ نه ،باالتر است.
رابطه میان خودش با
ایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به ٔ
25

غیب داشته باشد؛ ایمان داشته باشیم که این گونه نیست که غیبی هست جدا و ما هستیم جدا؛
باید به مددهای غیبی ایمان داشته باشیم .شما در سوره حمد میخوانید:
َعب ُد َو ِا ّی َ
« ِا ّی َ
عین»؛
اک نَس َت ُ
اک ن ُ

ای خدای نهان و پنهان ! ما تنها تو را پرستش میکنیم و از تو کمک میگیریم .از تو مدد
میگیریم و از تو نیرو میخواهیم .این ،استمداد است .در راهی که میرویم ،این نیروهایی را
سررشته تمام نیروها در دست توست؛ از
که تو به ما دادهای به کار میاندازیم ولی میدانیم که
ٔ
تو قوت میخواهیم ،از تو مدد میخواهیم ،از تو هدایت میخواهیم.
(برخی) حداکثر به خدایی جدا از عالم و به غیبی جدا از شهادت اعتقاد دارند؛ مثل یک
منظومه شمسی ستارهای کشف شد به نام «نپتون» .در کهکشان
ستارهشناس که میگوید در
ٔ
چنین چیزی کشف شد .خب ،هست که هست ،به من چه مربوط؟ ولی در دین ،عمده ،آن
رابطهای است که میان بنده و خدا ،میان ما و جهان غیب برقرار میشود .دین از یک طرف
ما را وادار به عمل و کوشش ــ و به تعبیر امیرالمؤمنین «خدمت» ــ میکند ،1و از طرف
دیگر میگوید؛ پیوندها و رابطههایی معنوی میان غیب و اینجا [دنیا] هست؛ تو دعا کن ،تو
بخواه ،تو استمداد کن ،از یک راه نهانی که خودت نمیدانی ،به هدف و نتیجه میرسی»2.

َ .١ق ِو علی ِخ ِ
ک َج ِ
وارحی؛ فرازی از دعای کمیل.
دمت َ
ّ َ ٰ َ
 .٢مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج  ،٢٣ص ٦٣٩
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اثر ایمان به غیب

تأکید قرآن بر ایمان به غیب برای چیست؟ ایمان به غیب چه آثاری در زندگی به همراه دارد؟
گستره اموری که به آنها ایمان داریم و هدفی که در زندگی انتخاب می کنیم ،ارتباط
میان
ٔ
مستقیمی وجود دارد .اگر کسی اعتقاد و باور خودش را به امور مادی محدود کند ،هدفش
هم به امور مادی محدود خواهد شد .اگر او بگوید حقیقت و وجود عبارت است از آنچه
که من آن را میبینم و هرچه را من نمیبینم و هرچه را من لمس نکنم ،وجود ندارد ،دیگر
نمیتواند هدف خود را فراتر از آن چیزی ببرد که چشمها میبینند ،دستها لمس میکنند و
گوشها میشنوند .پس اگر جهانبینی ما مادی باشد ،به طور طبیعی هدف ما هم یک هدف
مادی خواهد بود .اما اگر به غیب ایمان داشتیم و ورای محسوسات به چیزی باالتر و واالتر
هم ایمان آوریم ،آن وقت هدف ما هم میتواند چیزی واالتر و باالتر از همین مادیات باشد.
«یکی از مشکالت دنیای فعلی بی توجهی به همین موضوع است.بشر ،وقتى
همه درهاى اصالح و صالح به روى او بسته
از غیب و معنویت غافل شودٔ ،
مادى،
مادى نگاه کنید! امروز آنچه که در دنیاى ّ
مىشود .امروز به دنیاى ّ
همه اصالحات و سعادتها محسوب شود ،همین است که
مىتواند کلید ٔ
مادى
انسانها به خود آیند ،متذکّر شوند ،هدف خلقت را از وراى این ظواهر ّ
مادى زندگى ،که همین خور و خواب،
جست وجو کنند و در وراى این ظواهر ّ
باشند.ریشه
شهوات ،قدرت ،مالپرستى و این چیزهاست ،دنبال حقیقتى
ٔ
فساد ،عدمِ توجه به این ِ
ِ
باطن
حقیقى عالم است.»1

ب) مراتب ایمان

در قسمت پیشین دانستیم که بدون استثنا باید همه متعلقات ایمان را پذیرفت و به آنها ایمان
آورد؛ ایمان به خدا و صفات الهی ،ایمان به تمام انبیا ومحتوای همه کتاب های الهی ،ایمان
به. ...
 .1بیانات رهبر انقالب در دیدار با کارگزاران نظام ،آذرماه سال .١٣٧٤
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اما آیا ایمان به این حقایق هستی مراتب مختلف دارد و انسان ها بسته به مرتبه ایمان خود
جایگاه متفاوتی خواهند داشت؟
به دو نمونه زیر توجه کنید:
شایعه کشته شدن رسول خدا
پخش شد،
نمونۀ اول :در جنگ احد هنگامی که ٔ
ابی ،رئیس منافقان
برخی مسلمانان گفتند« :ای کاش پیکی به سوی عبدالله بن ّ
میفرستادیم تا از ابوسفیان برای ما امان بگیرد».
برخی دیگر نیز دست از جنگ برداشتند و بیحرکت در جایی نشستند .در این
میان برخی منافقین گفتند« :اگر او پیغمبر خدا بود کشته نمیشد .بروید و با
1
برادران مشرک خود پیمان ببندید و به دین نخستین خود بازگردید!»
قبیله کافر خود را بهتر از اسالم دانستند و گفتند« :به آنان پناه میبریم و به
برخی نیز ٔ
2
سویشان بازمیگردیم ،چرا که در هر حال آنها خویشان ما و عموزادگان ما هستند».
نمونه دوم :در ماجرای رجیع 3یکی از مسلمانانی که به اسارت مشرکین قریش
درآمدُ ،خبیب بود .هنگامی که میخواستند گردن او را بزنند طناب بر او میپیچند
و به او میگویند« :از اسالم دست بردار تا تو را آزاد کنیم ».او میگوید« :نه،
همه آنچه روی زمین است مال من بشود من دوست نمیدارم که از
به خدا اگر ٔ
اسالم برگردم…»! آنها مکرر ًا به او میگفتند« :از اسالم دست بردار ای خبیب!»
و او هربار پاسخ میداد« :هرگز کافر نخواهم شد!» .آنان میگویند« :قسم به الت
و ع ّزی اگر اسالم را رها نکنی ،تو را میکشیم» و او میگوید« :کشتهشدن من در
راه خدا امری بیارزش و کوچک است ».چون آنها روی او را به طرف مدینه و
زادگاهش برگرداندند ،خبیب گفت« :اینکه روی مرا از قبله برگرداندهاید ،بدانید
که خداوند میفرماید :به هرجا روی کنید خدا همان جاست…» و سپس او را به
4
طرز فجیعی کشتند.
 .١تاریخ الخمیس ،ج  ،1ص .434
 .٢سیره حلبیه ،ج  ،2ص .310
 .٣گروهی از مسلمانان در نزدیکی منازل هُ َذیل در منطقه رجیع درحال گذر بودند که مردان هُ َذیل بر آنان حمله بردند و همه را
کشتند و دو نفر را به اسارت گرفتند (خبیب بن عدی و زیدبن دثنة) اسیر و در نهایت به دست مشرکان مکّه افتادند .قریش آن دو
را از روی کینه ،ناجوانمردانه کشتند.
 .4امتاعاالسماع ،ج  ،1ص 187؛ سبلالهدی ،ج  ،6ص .44
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توجه به این نمونه ها نشان می دهد که ایمان انسان ها متفاوت است .برای روشن شدن
مطلب به این مثال دقت کنید:
گاه ممکن است که انسان با دالیل و شواهد ،وجود چیزی را بپذیرد و نسبت به آن اطمینان
و ایمان حاصل کند .مانند کسی که با دیدن آثار آتش (دود) ،به طور قطع از وجود آتش در
محل اطمینان می یابد؛ هر چند آن را نبیند.
مشاهده آثار فراتر می رود ،نزدیک آتش می شود و گرمای آن را
مرحله
اما گاه فرد ،از
ٔ
ٔ
احساس می کند؛ یعنی گرمای آتش در او اثر می گذارد.
گاه از این نیز فراتر می رود و وارد آتش می شود .در این حالت احساس او از آتش ،بسیار
قوی است و آثار آن را به وضوح و به طور کامل در خود مشاهده می کند .در حقیقت در این
مرحله ،انسان خود را وارد حقیقت می سازد ،و خود جزئی از آن می شود.
ایمان انسان به حقایق غیب نیز می تواند درجات و مراتب متفاوتی داشته باشد .مراتب
ایمان بى نهایت اند و قابل شمارش نیستند .به راستی میان ایمان ما و ایمان شخصیتی مانند
امیرالمؤمنین چه تفاوت درجه ای وجود دارد ،آنجا که می فرماید:
دت َیقی ًنا
لَو ُک ِش َف ال ِغطا ُء َما از َد ُ

همه پرده ها کنار رود ،ذرهاى بر ایمان من افزوده نخواهد شد.
اگر ٔ

1

بنابر آنچه گفته شد ایمان حقیقتی پایدار و ثابت نیست ،بلکه شدت و ضعف می یابد.
همان گونه که ممکن است تثبیت شود یا آنکه افزایش یابد ،ممکن است به کفر تبدیل شود و
زوال و نابودی آن را تهدید کند .همان گونه که ممکن است سیر صعودی داشته باشیم ،ممکن
است به قهقرا برویم .اینگونه نیست که پس از حصول ایمان ،برای حفظ و تداوم آن تالشی
الزم نباشد .از این روست که مؤمنان از خداوند میخواهند که قلبشان از مسیر ایمان خارج
نشود.
عـد ِاذ َه َدیـتَنا...
…ر َّبنا ال ُت ِزغ ُقلوبَنا بَ َ
َ

2

 .1بحاراالنوار ،ج  ،66ص 209
آیه .8
.2
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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هم اندیشی
با مرور درس به سؤال آغازین آن« :چرا مؤمنان به ایمان دستور داده شدهاند؟» پاسخ دهید.

یک نکته
ایمان به بعض ،کفر به بعض!

قوم یهود ،مدتی طوالنی پیش از ظهور اسالم ،منتظر پیامبری بودند که به آن بشارت داده
شده بود .ا ّما پس از بعثت پیامبر  ،با وجود اینکه آن نشانهها در حضرت محمد
عیان
بود ،او را پیامبر موعود خود ندانستند و به او ایمان نیاوردند .دلیل اصلی انکار پیامبری ایشان،
آن بود که ایشان از نسل حضرت اسماعیل بود .در حالی که یهودیان انتظار پیامبری از
نسل حضرت اسحاق  1را داشتند .به عبارت دیگر ،آنان معتقد بودند که پیامبر موعود از
بنیاسرائیل خواهد بود ،در حالی که رسول گرامی اسالم از قوم عرب مبعوث شد.
و به این ترتیب اکثر یهود بر ایمان خود بر حضرت موسی باقی ماندند و از ایمان آوردن
به خاتم ال ّنبیین سر باز زدند.آنها پیش از آن نیز به پیامبری حضرت عیسی ایمان نیاورده
بودند.
درباره این گروه فرموده است:
قرآن کریم
ٔ
ین ذٰ لِ َ
ک َس ً
عض َو ُی
...و َی
بیل
عض َونَک ُف ُر ب َِب ٍ
قولون نُؤ ِم ُن ب َِب ٍ
َ
َ
ریدون َان َی َّت ِخذوا َب َ
َ

2

… و میگویند :به بعضی ایمان میآوریم ،و بعضی را انکار میکنیم و میخواهند
در میان این دو ،راهی برای خود انتخاب کنند.
این در حالی است که مؤمن باید به تمام پیامبران ایمان داشته باشد ،نه ایمان به برخی و کفر
به برخی دیگر.
 .١فرزند دیگر حضرت ابراهیم
آیه.150
.2
سوره نساءٔ ،
ٔ
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.

هم اندیشی
آیا امروزه مؤمنین به این آسیب (ایمان به بعض و کفر به بعض) مبتال هستند؟ چنانچه
جواب شما مثبت است ،نمونه هایی ارائه دهید.
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درس سوم

سراب
قرآن كریم درمقابل ایمان صحیح و مطلوب ،ایمانی را مطرح می كند كه بر پایه هایی بنا شده
كه نه تنها صاحب خویش را به سر منزل مقصود نمی رساند ،بلكه همچون مركبی سركش،
او را گرفتار گمراهی و ظلم بزرگی می گرداند .خداوند در توصیف كسانی كه چنین ایمانی
دارند ،می فرماید:
ــ اعتقادشان همچون درختى پلید و بىریشه است که از روى زمین كنده شده و
1
هیچ ثباتى ندارد.
ــ تالششان مانند تالش کسانی است که دو دست خود را به سوی آب گشوده اند تا
2
آن را به دهانشان برسانند ،اما به آن نخواهند رسید.
ــ اعمالشان همچون سرابی است در زمینی هموار که انسان تشنه آن را آب می پندارد
3
و به سراغ آن می رود ،ولی هنگامی که به آن می رسد آن را چیزی نمی یابد.
ــ سرانجامشان سرانجام كسانی است كه از آسمان سقوط کرده اند و پرندگان [در
4
هوا] آنها را مى ربایند و یا تند باد ایشان را به جاى دوردستى پرتاب مى کند.
و. ...
به راستی ایمان این افراد به چه چیزی تعلق یافته است؟ چه دیدگاهی نسبت به غیب دارند؟
درباره جن و فرشتگان و… نظرشان چیست؟ به طور كلی
پیرامون خدا چگونه می اندیشند؟
ٔ
جهان بینی شان بر چه اعتقاداتی بنا شده است؟
آیه .26
 .١ر.ک.
سوره ابراهیمٔ ،
ٔ
آیه .14
ر.ک.
.٢
سوره رعدٔ ،
ٔ
آیه .39
ر.ک.
.٣
سوره نورٔ ،
ٔ
آیه .31
ر.ک.
.٤
سوره حجٔ ،
ٔ
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ایمان به غیب نداشته باشید لطفاً!!!!!

گستره دید انسان را افزایش می دهد و زندگی را معنا دار می كند .اما آیا
ایمان به غیب،
ٔ
براساس اینكه مؤمنان به غیب ایمان می آورند ،باید به هر ادعایی كه پیرامون غیب است ،ایمان
آورد؟
بدیهی است که معنای اینکه قرآن میگوید مؤمنان کسانی ،هستند که به غیب ایمان میآورند،
این نیست که هر چیزی را که به شکل امر نهانی به ما گفتند بگوییم ما مؤمنیم پس آن را قبول
داریم .مثال ً فردی میگوید من لشکری از جن دارم که چنین و چنان است و چنین و چنان
ِ
الغ ِیب» و به غیب ایمان
نون ِب َ
ذین یُؤم َ
میکند .آن گاه ما بگوییم ،چون به ما گفته شده استَ « :ال َّ َ
داشته باشید ،پس ما باید به ادعای او هم ایمان داشته باشیم!
در طول تاریخ ادعاهای بسیاری
درباره غیب وجود داشته كه اغلب آنها ،ادعا هایی نادرست
ٔ
درباره خدا ،فرشتگان ،جن و چگونگی ارتباط آنها با یكدیگر و جهان خلقت بوده است .این
ٔ
ادعا ها جهان بینی جوامع را شكل داده و به دنبال آن ،رفتار های ویژه ای را به همراه داشته
عمده
است .عجیب آن است كه ایمان به این توهمات متأسفانه بازار پررونقی نیز داشته و
ٔ
رسالت پیامبران الهی مبارزه با آنها در طول تاریخ بوده است .ممکن است این سؤاالت
مطرح شود که:
ــ مهم ترین این ادعاها چه بوده و به چه شكلی ظاهر شده است؟
انگیزه مطرح شدن آنها چه بوده است؟
ــ دلیل و
ٔ

توهمی به قدمت تاریخ

با بررسی تاریخ بشر با موضوعی شگفت انگیز و البته طوالنی روبه رو می شویم :شرک
نقطه آغاز این توهم كه خداوند شریک دارد،
و وجود شریک برای خداوند .هرچند
درباره ٔ
ٔ
اختالف نظر وجود دارد ،اما از قرآن كریم چنین فهمیده می شود كه این موضوع حداقل از
زمانی نزدیک به حضرت نوح   در میان بشر وجود داشته است .ممكن است این سؤال
مطرح شود كه :آیا مشركان ،شریكان واحدی را در طول تاریخ برای خداوند قائل بوده اند یا
آنكه مردمان هر عصری یا مكانی ،شركای متفاوتی برای خداوند درنظر گرفته بوده اند؟
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انواع شریکان پندار ِی خداوند

وقتی آیات قرآن كریم را مطالعه می كنیم در می یابیم كه مشركان چند چیز را برای خداوند
شریک قرار داده بودند .مهم ترین آنها عبارت بودند از:
الف) بت ها
قرآن كریم از بت ها با تعبیر «اصنام»« ،اوثان» و «تماثیل» یاد كرده است و به میزانی به این
موضوع پرداخته كه می توان تاریخچه ای از اعتقاد به آنها را به دست آورد:
مردم در زمان حضرت نوح   با اعتقاد به پنج بت ،آنها را میپرستیدند 1و در برابر دعوت مصرانه
پیامبرشان ،از پرستش آنها سرباز نزدند .پس از ایشان ،مهمترین رسالت حضرت هود    ،بازداشتن
قوم عاد از بتپرستی بوده است .در زمان حضرت ابراهیم بابل از مراكز بتپرستی بود و
بتخانهای بزرگ با بتهای فراوان در آن قرار داشت .حتی عموی حضرت ابراهیم كه سرپرستی
وی را برعهده داشت ،بتتراش بود.

در زمان حضرت موسی    ،اعتقاد به بت ها به گونه ای در ِدل مردم بنی اسرائیل رسوخ یافته
بودكه حتی پس از نجات از چنگال فرعون ،از حضرت موسی   درخواست تعیین بت
ِ
آیه )23
سرا
واعا َوال ي َ َ
غوث َوي َ َ
(سوره نوحٔ ،
َ .1وقالوا ال ت َ َذ ُر َّن آل َه َت ُكم َوال ت َ َذ ُر َّن َو ًّدا َوال ُس ً
ٔ
عوق َون َ ً
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به عنوان معبود برای قوم خود كردند:

لی اَصنا ٍم لَ ُهم قالوا
لی َقو ٍم َیعکُفو َن َع ٰ
جاوزنا بِـبَنی ِا
َ
حر َفاَتَوا َع ٰ
َو َ
سرائیل البَ َ
1
ِ
جعل لَنا ِال ًٰها کَما لَ ُهم آلِ َه ٌة...
وسی ا َ
یا ُم ٰ

بنی اسرائیل را [سالم] از دریا عبور دادیم[ .ناگاه در راه خود] به گروهی
رسیدند که اطراف بت هایشان ،با تواضع و خضوع ،گرد آمده بودند[ .در این
هنگام ،بنی اسرائیل] به موسی گفتند« :تو هم برای ما معبودی قرار ده،
همان گونه که آنها معبودان [و خدایانی] دارند!»...

حضرت موسی   قوم خود را اندرز داد ،اما اثر نكرد و زمانی كه برای میعاد خداوند رفت،
2
سامری با ساخت گوسالهای از زیورآالت ،سبب بتپرست شدن بسیاری از بنیاسرائیل شد.
اعتقاد به بت در میان این قوم تداوم یافت« .تورات» از بت پرستی یهودیان در دوران پس
از حضرت سلیمان    خبر داده است .داستان بت پرستی قوم «ثمود» و دعوت حضرت
صالح    نیز در قرآن آمده است.
جمله ایشان خطاب به مردم مكه
پس از بعثت خاتم پیامبران ،حضرت محمد نخستین ٔ
جنبه ایجابی ،یعنی دعوت به بندگی انحصاری
در آغاز دعوت علنی بر دوجنبه تأكید داشتٔ :
جنبه سلبی ،یعنی وانهادن هر باور شرک آمیز .قرآن كریم نیز به موضوع شرک و
خداوند ،و ٔ
باورهای عرب جاهلی نسبت به بت ها توجه ویژه داشته است و این نشان از جایگاه بت ها در
فضای اجتماعی و فرهنگی آن دوره دارد.
بیتردید اعتقاد به بتها و پرستش آنها ،با انگیزهها و دیدگاههای مختلف ،در میان مردم عرب
شیوه پرستش در میان ایشان بوده است .قرآن کریم
رواج داشته و پررونقترین و جدیترین ٔ
نام چند بت بزرگ آن روزگار را آورده است (التُ ،ع ّز ٰی و مناة) .نام ِ
گذاری افراد و قبایل به
َ
ِ
عبدو ّد ،عبدالع ّزی و تَیمالالت) نشان از
نام این بتها (مثال ً َ
عبدمناة ،عبد یَغوث .امرئُالقیسَ ،
اهمیت آنها بین مردم آن دوره دارد .بتها به قبیله یا تیرهای از یک قبیله منسوب و به نام آن
همه قبایل محترم بودند.
خوانده میشدند .برخی بتها (مثال ً ع ّزی) نزد ٔ
آیه .138
.١
سوره اعرافٔ ،
ٔ
آیه .148
اعراف،
سوره
.2
ٔ
ٔ
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از نگاه بت پرستان ،بتها نگهبانان و پشتیبان قبیله و افراد آن بهشمار میرفتند .اهل قبیله،
بتها را در جنگها ،كوچها و مسافرتها با خود میبردند تا از آنها یاری بگیرند و دشمنان
قبیله را از تعرض به قبیله بازدارند .افراد قبیله خود را فرزند بتشان میخواندند و رها كردن
نشانه رهاكردن پیوند قبیلهای میشمردند .ناگوارترین رویداد برای آنان
پرستش بت قبیله را ٔ
همه قبیله اسیر شده است .از اینرو ،وقتی در جنگی
به اسارت رفتن بتشان بود؛ گویی ٔ
شكست میخوردند ،گاه از بت خود روی برمیگرداندند و بتی دیگر برمیگزیدند .برای بتها
محفظهای ویژه میساختند و كسانی را به نگهبانی از آنها میگماشتند .این محفظه ،یا در
معابد نگه داری میشد و مردم برای عبادت به آنجا میرفتند ،یا همراه قبیله جابهجا میشد.
وظیفه
هرجا قبیله توقف می كرد ،آن محفظه را زیر چادر مخصوص قرار میدادند تا مردم
ٔ
عبادی خود را در برابر بت ،در آنجا بجا آورند.
عالوه بر بتهای همگانی ،هركس نیز با توجه به توان مالی و جایگاه اجتماعیاش ،بتی ویژه
فراهم میآورد و آن را در جایی از معبد نصب میكرد و به آن تقرب میجست .برخی دیگر،
بتشان را در خانه میگذاشتند و چون به سفر میرفتند ،به آن تبرک میجستند و در بازگشت
از سفر نیز همین كار را میكردند .این امر از ویژگیهای مشترک مردم مكه بود .ثروتمندان
برای بتشان محفظه میساختند .آنها كه نمیتوانستند ،به داشتن بت بسنده میكردند و ناتوانتر
از آنها كسانی بودند كه سنگی را بیآنكه پیكرهای باشد ،مییافتند و همان را در برابر حرم یا
جایی دیگر نصب و بر گرد آن طواف میكردند (انصاب) .داشتن بتهای كوچک قابل حمل،
تراشیده و یا سنگ ساده نیز متداول بود .این بتها را با خود همراه داشتند و به آنها تبرک
میجستند تا نشانی از شیفتگی آنان به كعبه و بتهای اصلی باشد.
نشانه
بتهای مشهور عرب غالباً «ایزدبانو» بودند و نامهایی چون الت ،ع ّزیَ ،مناة و نائله ٔ
نوشته مفسران ،یكی از وجوه تعبیر قرآنی ِ«ان ی
همین امر است .به
دعون ِمن دو ِنه ِا ّل ِاناثًا»،1
ٔ
َ
َ
ٰ
همین نكته است .در عین حال ،برای هر ایزدبانو زوجی نیز وجود داشت .مثال ً عزیز ،زوج
ود و
ع ّزی بود .در نامگذاری بتها ،اوصاف و نقش آنها در نظر گرفته میشد .مثال ً َسعدّ ،
ُرضا خدایان «بختیاری»« ،فراوانی» و «ثروت» بودند.
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نكته قابل توجه آنكه مردم قریش (ساكنان مكه) عالوه بر ع ّزی كه خدای اختصاصی آنان
ٔ
همه قبایل را تكریم و عبادت میكردند .از اینرو ،تمام بتهای عرب را در كعبه
بود ،بتهای ٔ
گرد آورده بودند و این برای آنان منافع مادی و معنوی داشت .برخی مورخان تعداد بتهای
داخل كعبه را هنگام فتح مكه ،كه به امر پیامبر از بین برده شدند ،غیر از تمثال پیامبران360 ،
بت نوشتهاند.
ب) اجرام آسمانی
نمونه
جریان دعوت و احتجاج حضرت ابراهیم با پرستندگان خورشید و ماه و ستارگانٔ ،
كاملی از پرستش اجرام آسمانی است .پرستش این اجرام ،در میان مردم عرب شبهجزیره نیز
عبدالمحرق و عبدالشارق نشان این موضوع است.
رایج بود .نامهایی چون عبدشمس،
َّ
قرآن كریم صراحتاً مخاطبان خود را از سجده بر خورشید و ماه نهی كرده است و این نیز
نشانه رواج باور به خدایی اجرام نورانی آسمان و پرستش آنها در آن زمان است 1.حتی برخی
ٔ
گفتهاند كه مردم عرب و بهویژه عرب جنوب ،سه جرم آسمانی (ماه و خورشید و زهره) را به
مثابه نماد یک خانواده (پدر ،مادر و فرزند) می پرستیدند و نامهای متفاوت بتها نیز به همین
ٔ
پدیده آسمانی و به اعتبار یكی از اوصاف آنها ،رایج بود.
سه ٔ
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ج) اولیای الهی
یكی دیگر از اموری كه بهجای خدا عبادت شدهاند ،اولیا و پیامبران الهی بودهاند.
ری َم …  1
سیح َ
الم َ
بن َم َ
ِاتَّخَ ذوا َا َ
حبار ُهم َو ُرهبا َن ُهم َاربابًا ِمن دونِ ال ٰ ّل ِه َو َ

قرآن  كریم در نهی از این موضوع و بیاساس بودن این كار مشركان ،خطاب به حضرت عیسی
میفرماید:
اى عیسى ،پسر مریم ،آیا تو به مردم گفتى :من و مادرم را همچون دو خدا به
جاى خداوند بپرستید؟ ایشان در پاسخ بیان داشتند كه ؛ منزهی تو! من حق ندارم
شایسته من نیست ،بگویم! اگر چنین سخنی را گفته باشم ،تو میدانی!
آنچه را که
ٔ
تو از آنچه در روح و جان من است ،آگاهی و من از آنچه در ذات (پاک) توست،
2
آگاه نیستم! به یقین تو از تمام اسرار با خبری.
د) جن و فرشتگان
برخی مشرکان برای خدای تعالی شرکایی از جن انتخاب كرده بودند .قریش معتقد بودند
که خدای تعالی دختری از جن به همسری گرفته و از آن دختر مالئکه به وجود آمده اند.
بنابراین آنها فرشتگان را مؤنّث می پنداشتند  3.

نقش شركا در اندیشۀ مشركان

اكنون كه با انواع شریکانی که برای خداوند درنظر گرفته میشد ،آشنا شدیم ممكن است
این سؤال مطرح شود كه :از نگاه این افراد ،شریكان چه نسبتی با خدا داشته و در چه اموری
همه امور الهی مانند خالق بودن ،رازق بودن ،تدبیر و مدیریت امور
با خداوند مشاركت دارند؟ ٔ
جهان و… یا برخی از آنها؟ برای پاسخ به این پرسش به قرآنكریم مراجعه میكنیم:
ِ
رض لَ َیقولُ َّن ال ٰ ّل ُه
الس
ماوات َوا َال َ
َو لَ ِئن َس َال َت ُهم َمن خَ َل َق َّ
دعون ِمن دونِ ال ٰ ّل ِه…  4
قُل َاف ََر َای ُتم ما َت َ
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و اگر از آنها (مشركان) بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرد،
حتماً می گویند خدا .بگو پس به من خبر دهید از آن خدایانی که به غیر خدا
می پرستید…   
آفریننده آسمان ها و زمین است.
بنابراین از نظر مشركان تنها خداوند
ٔ
اندیشه درآیات
با تأمل در آیات زیر ،دیدگاه مشركان درباره خداوند را تبیین كنید:

الف) ُقل من یـر ُز ُق ُكم ِمن الس ِ
ماء َواالَر ِ
الح َّی
ض ا ََّمن َیملِ ُ
َبصار َو َمن ُیخ ِر ُج َ
ك َّ
َ َّ
الس َ
َ َ
مع َواال َ
1
ِ
ِ
ِ
ـد ّب ُِ
ِ
ی
الم
ج
ر
خ
ال
ا
ر
ی
ن
م
و
ی
ِ
الح
ن
م
ت
َمر َف َس َیقولو َن ال ٰ ّل ُه…
الم ِّی ِت َو ُی ُ َ ّ َ َ َ ّ َ َ ُ َ
م َن َ
َ
.........................................................................................

َرض َو َمن فیها ِان كُن ُتم تَعلَمو َنَ .س َیقولو َن لِ ٰ ّل ِه ُقل َا َفال تَ َذكَّرو َنُ .قل َمن َر ُّب
ب) ُقل لِ َم ِن اال ُ
ِ
العر ِ
الس
َكوت
العظیمَِ .س َیقولو َن لِ ٰ ّل ِه ُقل َا َفال تَـ َّتقو َنُ .قل َمن بِ َی ِده َمل ُ
الس ِ
ماوات َّ
َّ
ش َ
بع َو َر ُّب َ
ٰ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
سحرو َن
جار َعلَیه ان كُن ُتم تَعلَمو َنَ .س َیقولو َن ل ٰ ّله ُقل َفاَ   ّن ٰى ُت َ
جیر َوال ُی ُ
ك ِ ُّل َشیء َو ُه َو ُی ُ
............................................................................................

دوره رسالت حضرت محمد ،خداوند را به عنوان خالق
اكنون كه دانستیم بت پرستان ٔ
رب
قبول داشتند و اقرار می کردند كه مالک زمین و آنچه در آن وجود دارد ،خداستّ ِ ،
آسمان های هفت گانه و عرش عظیم خداست و ملكوت هر چیز در اختیار اوست و در همین
حال ،چیزهای دیگری جز خدا را می پرستیدند ،این سؤال ها مطرح می شود كه ؛
پس بت ها در زندگی آنها چه جایگاهی داشتند و نقششان چه بوده؟ چگونه نقش بت ها را
انگیزه انتخاب بت ها به جای
با عقیده به مالكیت ،خالقیت و ربوبیت خداوند جمع می كردند؟
ٔ
خدا چه بود؟ چه عواملی سبب شده بودند كه مردم به بت پرستی روی آورند؟
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انگیزه های شرک و عوامل آن در طول تاریخ

وجوه متعددی برای انگیزه ها و عوامل بت پرستی بیان شده اند:
.1به اعتقاد بسیاری از بتپرستان ،خدا بزرگترین نور و فرشتهها انواری كوچک
پیرامون او هستند كه از نظر ُقرب و نزدیكی به خدا با یكدیگر تفاوت دارند .بر این
اساس ،آنها پیكری بزرگ را به عنوان خدا و پیكرهایی كوچک را به عنوان فرشتگان
میساختند و در برابر آنها كرنش و ستایش میكردند .ولی در   واقع عبادت خود را برای
خدا و فرشتگان میدانستند.

ِِ
حشر ُهم جمیعا ثُم ی ُ ِ ِ ِ
عبدو َن
وم َی ُ ُ َ ً َّ َ
َو َی َ
قول ل َلمالئكَة ا َٰهؤُالء ا ّیاكُم كانوا َی ُ
.2برخی ،مدیریت و تدبیر عالم را به دست واسطههایی میان خدا و خلق می دانستند .این
واسطه ها جسم نداشتند .به اعتقاد این گروه ،تدبیر عالَم پایین به ستارگان سپرده شده
بنده خدای بزرگ (اله اعظم) هستند .اما
بنده ستارهها و آنها ٔ
است و بنابراین انسانها ٔ
از آنجا كه ستارگان طلوع و غروب دارند ،بتهایی را مثل صورت آنها میساختند و
به انگیزه پرستش ستارگان در برابر آنها خضوع میكردند .به عبارت دیگر ،بت ها ِ
نماد
ٔ
ِ
معبود غایبشان بودند.
.3وجه دیگر آن است كه بتها در حقیقت طلسمهایی بودند كه معتقدان به سعد و نحس
ستارگان آنها را میساختند؛ یعنی هرگاه در آسمان وضع شگفتی روی میداد كه
شایسته ساختن طلسم بود ،طلسم آن را میساختند ،آن را بزرگ میشمردند و عبادت
ٔ
میكردند .این طلسمها به شكل یكی از ستارهها یا برجهای فلكی بود .برای مثال،
درباره پنج ِبت زمان نوح گفتهاند كه آنها را به صورت مرد ،زن ،شیر ،اسب و كركس
ٔ
ساخته بودند .سپس گاهی حوادثی رخ می داد که این تو ّهم را به وجود میآورد كه خدا
در آنها حلول كرده است واین حوادث از جانب آنهاست .به تبع آن برای آنها نقش
خدایی قائل میشدند.
 .4گروهی دیگر از بتپرستان ،خدا را سازنده و روزیدهنده و مدبّر امور عالم میدانستند.
اما با این استدالل كه عظمت او از
محدوده درک بشر بیرون است و انسانها شایستگی
ٔ
عبادت بی
واسطه او را ندارند .بتهایی میساختند و آنها را میپرستیدند تا از این راه
ٔ
به خدا نزدیک شوند.
1
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.5برخی دیگر ،بتها را نمادی از فرشتگان و فرشتگان را صاحب مقامی بلند (نه مقام
تدبیر عالَم) نزد خدا میدانستند .از اینرو ،با پرستش بتها به پرستش فرشتگان
میپرداختند تا به خدا تقرب جویند.
 .6بتپرستانی بودند كه بر هر بت ،شیطانی را موكّل میپنداشتند و معتقد بودند كه پرستش
كامل این شیطان سبب گرهگشایی از كارهایشان میشود و در غیر اینصورت ،آن
شیطان به فرمان خدا آنها را گرفتار نكبت میكند .در این تلقی نیز ،شیطان (در مقابل
فرشتگان) نقش تدبیری در عالَم دارد.
اندیشه درآیات
در آیات زیر تأمل کنید و بگویید:
الف) علت انتخاب بت ها به جای خدا چه بوده است؟
 1و ا َّت َخذوا ِمن ِ
دون ال ٰ ّل ِه آلِ َه ًة لِ َیکونوا لَ ُهم ِع ًّزا
َ

1

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

 2وا َّت َخذوا ِمن ِ ِ ِ
ـنصرو َن
دون ال ٰ ّله آل َه ًة لَ َع َّل ُهم ُی َ
َ

2

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

 3هؤ ِ
عاؤنا ِع َندال ٰ ّل ِه…
ُالء ُش َف ُ
ٰ

3

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

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِٰ
لفى…
4
…وا َّل َ
ذین ا َّت َخذوا من دونه اَولیاءَ ما نَ ُ
عب ُد ُهم اّال ل ُی َق ّ ِربونا الَى ال ّله ُز ٰ
َ
ٰ
............................................................................................
4

ب) علل فوق با انگیزه های مطرح شده در درس ،چه ارتباطی دارند؟

............................................................................................
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ج) در آیات زیر چه نقد هایی بر اعتقادات مشركان وارد شده است؟
 1وا َّت َخذوا ِمن دونِه آلِه ًة الیخلُقو َن َشیئًا و ُهم یخلَقو َن و ِ
ِ
فعا
الیملکو َن لَن ُف ِس ِهم َض ًّرا َو النَ ً
َ ُ
َ َ
َ َ
َ
ٰ
1
ِ
شورا
الیملکو َن َمو ًتا َو َ
َو َ
الحیا ًة َو ال ُن ً

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

فاع ُت ُهم َشی ًئا و ال ُی ِنق ِ
َ 2ا َا َّت ِخذُ ِمن دونِه آلِ َه ًة ِان ُی ِر ِ
حم ُن بِ ُض ّ ٍر ال ُت ِ
ذون
غن َع ّنی َش َ
الر ٰ
دن َّ
َ
ٰ
............................................................................................
2

 3و یعبدو َن ِمن ِ ٰ ِ
ِ
ماوات َو االَر ِ
ض َشی ًئا َوال َیستَطیعو َن
الس
الیملِ ُ
ك لَ ُهم ِرز ًقا ِم َن َّ
َ َ ُ
دونال ّله ما َ

3

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

ِ
واه…
َ 4ا َف َرا َ
َیت َم ِن ا َّت َخ َذ ال ٰ َهه َه ُ
ُ
............................................................................................
4

د) با تأمل در آیات بگویید چرا از شرک به ظلم عظیم یاد شده است؟

 1و ِاذ َق َال لُقما ُن ِلبنِه و ُهو ی ِعظُه یا بنَی ال ُتش ِرك بِال ّلٰ ِه ِا َّن ّ ِ
ظیم
الش َ
ُ َّ
َ َ َ
َ
رك لَظ ٌُلم َع ٌ
ٰ
ُ
............................................................................................
5

ِ 2ان ِه ِ
َسماء َس َّمی ُتموها اَن ُتم َوآباؤُ كُم ما اَن َز َل ال ّلٰ ُه بِها ِمن ُسلطانٍ ِان َی َّت ِبعو َن ِا َّل
َ
ی ا ّل ا ٌ
6
هوى االَن ُف ُس…
الظ ََّّن َوما تَ َ

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

ِ ِ
ِ
عبدو َن ِمن ِ
مین ِمن نَصی ٍر
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شرک در دنیای معاصر

با اینکه نمونه های از بت پرستی هم اکنون نیز در کشورهایی مانند ژاپن و هند دیده می شود،
ّاما ،امروزه پرستش بت ها در میان ملت های متمدن جایگاهی ندارد .با این حال ،از بین رفتن
بت های قدیمی ،به معنای پایان شرک ورزی نیست .به نظر می رسد که دنیای امروز گرفتار
جوهره بت پرستی دو چیز است :خدا
شرک و بت پرستی پیچیده تر و خطرناک تری است.
ٔ
را مقصود و معبود ندانستن و ساخته های دست بشر را معبود و مقصود گرفتن .اگر چنین
تعریفی را بپذیریم ،آنگاه خواهیم دید که بت پرستی و شرک در روزگار ما نه تنها منسوخ نشده،
بلکه شکل های بسیار پیچیده و متنوع تری به خود گرفته است .اگر بت پرستان جاهلیت 360
بت می پرستیدند ،امروزه بسیاری از انسان ها هزاران بت برای خود تراشیده و می پرستند.
بت های بزرگ روزگار ما چیستند؟
شناخت این بت ها در شرایط
پیچیده سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی عصر جدید ،مسئولیت
ٔ
بزرگی است که خداوند بر دوش ما قرار داده است .قرآن کریم معیار ثابت شرک و بت پرستی
عهده خودمان قرار
را به ما نشان داده و تطبیق این معیارها و زندگی فردی و اجتماعی را بر ٔ
داده است .به راستی بت های درونی و بیرونی عصر ما کدام اند؟ آیا انسان امروز در بنای
زندگی اجتماعی ،مانند ساختار حکومت روابط اقتصادی ،احکام قضایی به رضایت خداوند
توجه دارد؟ آیا بخش وسیعی از مردم جهان در انتخاب نوع پوشش ،نوع غذا ،نوع تفریح،
مشاهده فیلم،
مطالعه کتاب ،ورود به سایت ها در اینترنت به خواست و رضایت خداوند توجه
ٔ
ٔ
می کنند؟ در انتخاب الگوها و اسوه ها چطور ،آیا اسوه ها و الگوهایی که اکنون مطرح اند و
تبلیغ می شوند ،همان کسانی هستند که خداوند معرفی می کند؟ آیا این اسوه ها ،پیشروان علم،
قهرمانان جهان ،فداکاران در راه آرمان ملت ها ،مبارزان برای استقالل ،روح های متعالی
و بزرگ و آنانی هستند که دیدارشان انسان را به یاد خدا می اندازد؟ یا ...؟ تصویر چه
الگوهایی دیوار اتاق جوانان و نوجوانان را تزئین کرده است؟
اندکی دقیق تر می شویم :آیا تکنولوژی در خدمت انسان است یا انسان در خدمت آن؟ آیا
انسان عصر جدید خود به مهره ای در نظام صنعتی جدید تبدیل نشده است؟ آیا نقش بسیاری
حد چرخ دنده های ماشین های کارخانه ها پایین نیامده است؟
از انسان ها در این جهان در ّ
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درس چهارم

کلمه َط ِّیبه ( :)1نقطه آغاز
...محور ادیان آسمانی است و مثل هوای تازه و لطیفی در تمام اجزای آن جاری
است.
...جان مای ٔه دعوت هم ٔه پیامبران الهی است.
 ...مانند روحی در کالبد تمام قوانین دینی است .هیچ حکمی نمی توان پیدا کرد که
رنگ و نشانی از آن نداشته باشد.
...ریشه همه عقاید درست و اخالق حسنه و اعمال صالح است.
 ...بنیادی ترین اصل اعتقادی قرآن کریم است ،به گونه ای که سایر اصول اعتقادی
با وجود آن معنا می یابند.
این موضوع مهم چیست؟
به چه معنایی است؟ دارای چه مراتبی است؟

توحید محور ادیان

نحوه ارتباط آن با خداوند
در درس قبل نمونه هایی از اعتقادات ناصواب پیرامون غیب و ٔ
ارائه شد .اعتقاداتی که بنیان نظام شرک را شکل می دهند و درست در مقابل نظام توحیدی
قرار دارند .بر این اساس رسالت پیامبران الهی و محورکتاب های آسمانی ،تبیین نظام
توحیدی و رد توهمات نظام شرک و مبارزه با انواع آن بوده است.
اصلی ترین پیام قرآن کریم« ،توحید» است .توحید در لغت به معنای یگانه دانستن است.
اعتقاد به توحید ،اعتقاد به این است که خداوند یگانه است و همتایی ندارد .یکتایی خداوند
به عنوان کلیدی ترین مفهوم در آیات به صورت صریح و در دو شکل ایجابی و سلبی حضور
روشنی دارد .مانند تأکید بر یکی بودن خدا ،یکی بودن خدای آسمان و زمین و همگان ،نفی
هر خدایی جز اللّٰه ،نکوهش معتقدان به وجود الهه یا الهه هایی در کنار خدا ،تأکید بر ضرورت
رها کردن اعتقاد به چند خدا ،رد قائالن به تثلیث  ،1نفی فرزند داشتن خدا ،نکوهش معتقدان
به دختر خدا بودن فرشتگان ،نفی مانند داشتن خدا و…   
اندیشه درآیات
پس از قرائت عبارت های قرآنی ،ارتباط آنها را با مطالب فوق بنویسید.

ِ ِ
یء…)………………………………( 2
٭ … لَ َ
یس کَمثل ٰه َش ٌ
٭ … اَل ّٰل ُه ال ِال ٰ َه ِا ّل ُه َو…)………………………………( 3
ذین قالوا ِا َّن ال ّٰل َه ثالِ ُث ثَالثَةٍ…)………………………………( 4
٭ لَ َقد کَ َف َر ا َّل َ
٭ لَم َیلِد َو لَم یولَد)………………………………( 5

 .1براساس این اعتقاد باطل ،از یک سو خداوند واحد معرفی می شود ّاما از سوی دیگر می گوید که خداوند  ٣جلوه دارد:
١ـ خدای پدر ،که خالق جهان است٢ .ـ خدای پسر ،که همان مسیح است ٣ـ خدای روح القدس که خدای متعال است و در
دل های بندگان حیات می دهد.
آیه .11
.2
سوره شوریٔ ،
ٔ
آیه .255
.3
سوره بقرهٔ ،
ٔ
آیه .73
.4
سوره مائدهٔ ،
ٔ
آیه .3
.5
سوره اخالصٔ ،
ٔ
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٭ … و ِالٰهنا و ِالٰهکُم ِ
واح ٌد…)………………………………( 1
َ ُ َ ُ

٭ اَئِفکًا آلِ َه ًة دو َن ال ّلٰ ِه ُتریدو َن)………………………………( 2

٭… َوما ِمن ِال ٰ ٍه ِا َّل ال ّلٰ ُه…)………………………………( 3
٭ و ُهو ا َّلذی ِفی الس ِ
ماء ِال ٌٰه َو ِفی االَر ِ
ض ِال ٌٰه…)………………………………( 4
َّ
َ َ
5
ِ
ِ
َندادا َواَن ُتم تَعلَمو َن (………………………………)
جعلوا ل ّلٰه ا ً
٭… َفال تَ َ

اضالع توحید

اکنون که با تأکید قرآن بر توحید آشنا شدیم شایسته است به این نکته توجه کنیم که
توحید قرآنی دارای ابعاد و وجوه متعددی است که در این کتاب به سه وجه آن که می تواند
دربرگیرنده مهمترین وجوه دیگر باشد می پردازیم .این وجوه سه گانه به مثابه سه ضلع مثلث
می باشد که نبود هر کدام از آنها سبب شکل نیافتن مثلث توحید می شود.
از سوی دیگر ،اگر هر  یک از اضالع مطابق مختصاتی که خداوند در قرآن برای آنها
درنظر گرفته است ،ترسیم نشوند ــ چیزی از آن کاسته یا به آن اضافه شود ــ مثلثی غیر
الهی شکل می گیرد؛ مثلث شرک.
موحد باشد.
کسی که در اعتقاد و رفتارش در این سه وجه نقص داشته باشد ،نمی تواند ّ
6
این وجوه ،عبارت است از توحید در خالقیت ،ربوبیت و الوهیت.

الف) نیازمندی جهان خلقت به خالق

آیا تاکنون با خیالی آسوده ،در فضایی آرام ،این جهان پر جنب و جوش را در برابر خود
گذاشته ،دور و نزدیک و ریز و درشت آن را تماشا کرده اید؟ در دوردست ،فضایی بی کران
آیه .46
.1
سوره عنکبوتٔ ،
ٔ
آیه .86
.2
سوره صافاتٔ ،
ٔ
آیه .62
.3
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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آیه .84
.4
سوره زخرفٔ ،
ٔ
آیه .22
.5
سوره بقرهٔ ،
ٔ
 .6در این درس به وجه ّاول پرداخته شده است.

با کهکشان ها و منظومه هایش و در این نزدیکی ،جنگل ها ،دریاها ،بیابان ها ،جانوران ،گیاهان
و گل های زیبا .آیا برایتان پیش آمده که در این فضای تأمل برانگیز ،از خود بپرسید:
ما و سایر موجودات ،هستی خود را وام دار چه کسی هستیم؟

شما چه پاسخی به این پرسش می دهید؟
برای پاسخ درست به این سؤال باید توجه داشته باشیم که ما انسان ها پدیده هستیم .یعنی
وجود و هستی ما از خود ما نیست .زمانی نبوده ایم و سپس پدید آمده ایم .نه تنها انسان ها
بلکه اشیای پیرامون ما نیز همین گونه اند .حیوانات ،گیاهان ،جمادات ،زمین ،ستاره ها و
کهکشان ها پدیده هایی هستند که وجودشان از خودشان نیست .به عبارت دیگر ،انسان و
موجودات جهان پدیده هایی هستند که در به وجود آمدن به خودشان متکی نیستند.
عالوه بر آن می دانیم ،هر پدیده ای که وجودش از خودش نباشد ،برای موجود شدن
نیازمند دیگری است؛ همان طور که هرچیزی از خودش شیرین نباشد ،برای شیرین شدن ،به
چیز دیگری نیاز دارد که خودش شیرین باشد.
ذات نایافته از هستی بخش

چون تواند که بود هستی بخش

خشک ابری که بود ز آب تهی

ناید از وی صفت آب دهی

١

 .1جامی ،سبحة االبرار ،اورنگ چهارم.
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نتیجه این جمله
دقت کنید که ما در اینجا نمی گوییم هر موجودی به آفریننده نیاز دارد .زیرا ٔ
آن است که هیچ موجودی وجود نداشته باشد.یعنی با این نگاه ،هر موجودی که بخواهد
وجود داشته باشد ،باید قبل از آن آفریننده ای موجود باشد تا آن را به وجود بیاورد .قبل
آفریننده اول را پدید آورد .این سلسله تا
از آن آفریننده هم باید آفریننده ای موجود باشد تا
ٔ
بی نهایت به عقب باز خواهد گشت و هیچ گاه هیچ موجودی پدید نخواهد آمد .با توجه به
این نکته ،ذهن هیچ وقت نمی گوید هر موجودی به آفریننده نیاز دارد .بلکه ذهن اگر ببیند که
موجودی قبال ً نبوده و بعد پدید آمده ،در اینجاست که می گوید این پدیده نمی تواند خود به
خود پدید آید .حتماً آفریننده ای داشته که آن را پدید آورده است.
همان طور که ذهن نمی پذیرد که یک پدیده خود به خود پدید آید ،می پذیرد که اگر موجودی،
ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد ،این موجود به آفریننده نیاز ندارد .بنابراین،
پدیده ها به آفریننده ای نیاز دارند که آن آفریننده خودش دیگر پدیده نباشد .اگر آن هم نیازمند
به آفریننده باشد ،خودش یکی از پدیده هاست و به اشتباه آفریننده فرض شده و حقیقتاً آفریننده
1
نبوده است.
استدالل
با توجه به آشنایی شما با استدالل منطقی ،ضرورت وجود خداوند برای جهان هستی را
براساس آنچه خواندید در قالب یک استدالل بنویسید.
مقدمه اول (صغری)…………………………………………………....................……… :
مقدمه دوم (کبری):

…………………………………………………………....................

نتیجه...............……...........…………....................…………………………… :

………………………………………………….………………………………………………….....

فلسفه همین پایه با برخی از مهم ترین برهان های عقلی اثبات وجود خدا ــ برهان فارابی و
 .1شما عزیزان درفصل چهارم کتاب
ٔ
برهان سینوی ــ به تفصیل آشنا خواهید شد.
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اندیشه درآیات
در آی ٔه زیر دو احتمال مردود ،در باب به وجود آمدن یک پدیده ،آورده شده است .آن دو
کدام اند؟ چرا آنها پذیرفتنی نیستند؟
قون
َام خُ ِلقوا ِمن َغی ِر َشی ٍء َام ُه ُم الخالِ َ

١

آیا بی هیچ خالقی پدید آمده اند یا خود خالق خویش اند.
احتمال اول……………………………………………………………....................……… :
دلیل رد شدن…………………………………………………………....................……… :

احتمال دوم:

……….…………………………………………………………....................

دلیل رد شدن……………………………………………………………....................…… :

ب) توحید در خالقیت

دانستیم که میان خلقت و وجود خالق رابطه ای بدیهی وجود دارد .به این معنا که نمی توان
خلقتی را تصور کرد ،در حالی که خالقی برای آن در نظر نداشت .اما آیا جهان خلقت یک
خالق دارد یا محصول مشترک آفریننده های متفاوت است؟
پاسخ این سؤال را می توان از جهان هستی پرسید :آیا هستی ،توحید در خالقیت را تأیید
می کند یا شرک در آفرینش را؟
یکپارچگی جهان مانند یکپارچگی بدن انسان است که گرچه از میلیاردها سلول ،دهها
صفحه بعد
عضو و دستگاه تشکیل شده ،اما پیوندی محکم میان آنها برقرار است .نمونه های
ٔ
بخشی از یکپارچگی میان اجزای بدن انسان را نشان می دهند:
آیه .35
.١
سوره طورٔ ،
ٔ
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 .1فعالیت هر سلول در هر قسمت بدن ،نهتنها در خدمت همان قسمت است ،بلکه در
خدمت نهاییترین هدف ،یعنی رشد و حیات بدن نیز هست.
 .٢هر دستگاهی نظم ،قانونمندی و هدف خاص خود را دارد.اما این امر نهتنها مانع
هماهنگی و همکاری سراسری آنها برای رسیدن به هدف نهایی نمی شود بلکه در خدمت
آن است.
 .3نظامهای بزرگ از بههم پیوستن نظامهای کوچک شکل میگیرند .بدینصورت که
بطنها ،دهلیزها و دریچههای قلب ،قلب را میسازند ،سرخرگ و مویرگ دستگاه گردش
خون را پدید می آورند ،و مجموعهای از دستگاهها نیز بدن را شکل میدهند.
دایره نظام بزرگتر میشود ،نظم و قانونمندی گستردهتری الزم است که نظامهای
 .4هرچه ٔ
کوچکتر را درون خود جای دهد .برای مثال ،خاصیت رشد و نمو به قسمت خاصی از
بدن مربوط نیست ،بلکه به
همه این دستگاهها
مجموعه بدن و دستگاههای آن مربوط است و ٔ
ٔ
بهنحوی برای این هدف فعالیت میکنند .این نظامهای بههمپیوسته و تودرتو که بدن را
میسازند ،فعالیت هماهنگ و سازمانیافتهای انجام میدهند که در پایان به حیات و رشد
منجر میشود.
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عالوه بر بدن انسان ،اگر نگاه عمیقی به مجموعههای منظم پیرامون خود بیفکنیم ،درمییابیم
که هریک از آنها نیز از نظامهای کوچکتری ساخته شدهاند که آن نظامهای کوچک هم
برای خود هدف و غایت خاصی دارند .چهبسا که آن نظامهای کوچک هم از نظامهای
کوچکتری تشکیل شده باشند .این نگاه عمی ق ما را به نظامهایی تودرتو میرساند که به زیبایی
هرچه تمامتر ،یک نظام را میسازند بدون اینکه هیچ بینظمیو خللی در این میان پدید آید.
مجموعه اجزای
بنابر آنچه گفته شد ،یکپارچگی ،انسجام و ارتباط غیر قابل گسست میان
ٔ
جهان و قوانین واحد حاکم بر آن ،وجود صانع ناظم را ضروری می داند .منشأ این نظم و
هماهنگی یکی است یا چند تا؟
قرآن کریم با بیان پیدرپی مثال ها و پدیده های متعدد ،یکدستی ،یکپارچگی و هماهنگی
1
همه آفریدهها را به یک خالق منتسب می کند.
جهان را بیان می کند و ٔ
ماوات ِطبا ًقا ما تَرى فی َخ ِلق الرحم ِن ِمن تَفاو ٍ
ٍ
تف ِ
َارج ِع البَ َص َر
بع َس
ُ
َّ ٰ
َا َّلذی َخل ََق َس َ
ٰ
َهل تَ ِ
ین ین َقلِب ِالَیکَ البصر ِ
ِ
خاس ًئا َو ُه َو
رى من ُفطورٍ.ثُ َّم ارج ِع البَ َص َر ک ََّرتَ ِ َ
َ َ ُ
ٰ
2
سیر
َح ٌ

این آیات که هرگونه ناهمگونی و آشفتگی (تفاوت) در آفریدگان را نفی کرده اند ،از مخاطبان
مجموعه آفرینش بنگرند تا دریابند که خلل (فُطور) در آنها راه ندارد و
می خواهد همواره در
ٔ
هرچه بیشتر بجویند ناتوانی آنان در یافتن کمترین اختالل در خلقت آشکارتر میشود.

سوره بقره نیز هشت نمونه (آیات) از آفریدههای خدا و کار هماهنگ آنها و پیوند استوارشان را بیان کرده است ،به نظر
آیه 164
ٔ .١
ٔ
مفسران ،این آیه برهانی بر یکتایی خدا است که در آیه قبل از آن مطرح شده است (و ِال ٰهکُم ِالٰه ِ
واح ٌد).
َ ُ
ٔ
ٌ
آیه  3و .4
.2
سوره ُملکٔ ،
ٔ
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اندیشه درآیات
با تأمل در آیه های زیر ،چگونگی داللت آنها را بر یکتایی خداوند تبیین کنید.

ض ُسبحا َن ال ٰ ّل ِه
لى بَع ٍ
٭ … َوما کا َن َم َعه ِمن ِا ٰل ٍه ِا ًذا لَ َذ َه َب کُ ُّل ِا ٰل ٍه بِما َخل ََق َو لَ َعال بَ ُ
عض ُهم َع ٰ
ُ
١
َعما ی ِ
صفو َن
ّ َ

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

٭ یا اَیها ال ّناس ُض ِرب م َثلٌ َفاستَ ِمعوا لَه ِا َّن ا َّلذین تَدعو َن ِمن ِ ٰ ِ
بابا
َ َ
ُّ َ
ُ
َ
دون ال ّله لَن َیخلُقوا ُذ ً
ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
طلوب
الم
ُّباب َشی ًئا ال َیستَنق ُ
ُ
َولَ ِواجتَ َمعوا لَه َو ان َیسلُ ُبه ُم الذ ُ
ذوه من ُه َض ُع َف الطّال ُب َو َ
ُ

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

قرآن کریم با تأکید بر یگانگی خداوند ،با مخاطب قرار دادن کسانی که به خدایان متعدد و
چند مبدأ برای جهان اعتقاد دارند ،می فرماید :مخلوقات خداوند در زمین برای شما کام ًال
آشکارند .شما مخلوقاتی را که خدای دیگری خلق کرده است به من نشان دهید!
ِٰ
ذین ِمن دونِه بَ ِل الظّالِمو َن فی َضال ٍل ُمبینٍ
ٰهذا َخ ُلق ال ّله َفا َُرونی ماذا َخل ََق ا َّل َ
ٰ

3

از نگاه به مجموع ٔه عالَم دانسته میشود هیچ موجودی وجود ندارد که خلقتش را بتوان به
غیر خدا نسبت داد.همین نکته در قالب پرسش دیگری نیز گفته شده است:
 ...آیا آنها که شرک میورزند آفریده های خدایانشان را دیدهاند تا بر اثر آن
4
به خطا درافتاده باشند؟...
آیه .91
.1
سوره مؤمنونٔ ،
ٔ
آیه .73
.2
سوره حجٔ ،
ٔ
آیه .11
.3
سوره لقمانٔ ،
ٔ
آیه .16
ر.ک.
.4
سوره رعدٔ ،
ٔ
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دلیلی عقلی بر یکتایی

دانستیم آیات تکوین و تشریع (هستی و قرآن کریم) بر توحید در خالقیت هم نوا هستند ،اما
آیا بدون در نظر گرفتن این آیات دلیلی بر رد چند خدایی وجود دارد؟
یکی از سادهترین دالیل یگانگی خداوند ،نامحدود بودن وجود خداوند است .هریک از
موجودات مادی و غیرمادی ،حد مشخصی از برخی کمال ها و خوبی ها دارند و از سوی
دیگر از نقص های فراوانی رنج می برند .نظیر جهل ،عجز و ناتوانی ،فقر و نیاز ،محدود به
زمان و مکان بودن و … .مث ًال حد گیاه ،رشد و نمو (نامی بودن) ،حد حیوان ،حس و حرکت
داشتن و حد انسان ناطق بودن است و بیش از آن نمی توانند باشند .موجودات غیرمادی نیز
هرکدام دارای
درجه مشخصی از وجود و هستی هستند .اما خداوند ،وجود نامحدود است
ٔ
(دارای جمیع کماالت است و هیچ نقصی ندارد) و چون نامحدود است دومی ندارد .زیرا
اگر بخواهیم برای او دومی تصور کنیم ،باید وجود او را محدود کنیم.
به این تمثیل دقت کنید

کره زمین یکی بیشتر نیست و دومی ندارد .اما آیا
میدانیم که اقیانوس اطلس روی ٔ
میتوان برای آن دومی فرض کرد؟
اقیانوس اطلس به سبب اینکه از شش جهت محدود است و حد و مرز آن از شمال و
جنوب و شرق و غرب مشخص است و نیز سطح و عمق معینی دارد ،فرض اقیانوس دوم در
کنار آن ممکن است.
اکنون تصور کنید اقیانوسی را که از جهات ششگانه نامحدود باشد .آیا در این صورت
فرض اقیانوس دوم ممکن است؟
بدیهی است که اگر اقیانوسی حد و مرز و ساحل نداشته باشد ،تصور اقیانوس دوم ممکن
1
نیست و اگر تصور شود اقیانوس اول را محدود کرده است.
تصور چند خدا برای جهان نیز این گونه است .اگر چند مبدأ و چند خالق برای جهان
تصور کنیم ،هرکدام از آنها را محدود و ناقص فرض کرده ایم ،زیرا هریک از خدایان کماالتی
را باید داشته باشد که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه همگی عین هم میشوند و دیگر،
چند خدا نیستند.
 .١البته این مثال برای تقریب به ذهن است و چنین دریایی در خارج وجود ندارد ،اما وجود خداوند حد و حصر ندارد و نامحدود
است.
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چنین خدایان ناقصی نیازمند هستند و هریک به خالق کامل و بینیازی احتیاج دارند که
نیازشان را برطرف کند؛ درحالیکه خدا ،آن موجودی است که نیازمند نباشد .پس خدا
به  معنای موجود بینیاز ،فقط یکی باید باشد.
با توجه به آنچه گذشت ،توحید در خالقیت به این معناست که:
خدا تنها مبدأ و خالق جهان است .موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود
نیامده است .به عبارت دیگر ،جهان نه از اصلهای متعدد پدید آمده است و نه به اصلهای
متعدد بازمیگردد؛ از یک اصل پدید آمده است و به همان نیز بازمیگردد.
شرک در خالقیت در مقابل توحید در خالقیت قرار دارد و بدین معنا است که دو یا
چند خدای مستقل و بینیاز وجود دارند و هرکدام خالق بخشی از جهان هستند یا اینکه با
همکاری یکدیگر ،بهطور دستهجمعی این جهان را آفریدهاند.

هم اندیشی
در دنیای پیرامون ما دستگاه های متعددی با مشارکت چندین نفر یا شرکت های بزرگ
ساخته شده اند که همگی دارای یکپارچگی ،نظم و انسجام پیچیده ای هستند .اما هیچگاه
از این پیوستگی ها به وجود
سازنده واحدی برای آن دستگاه ها معتقد نمی شویم بلکه
ٔ
ساخت مشارکتی آن را امری عقالنی و طبیعی می دانیم.
در مقابل ،نظم و پیوستگی پدیده های عالم را دلیلی بر یکتایی خالق می دانیم و خالف آن
را رد می کنیم .چرا؟
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