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هرگاه بخواهیم برای تقرب به خدا وسیله ای بجوییم، به نماز پناه می بریم و عاشقانه به 
ستایش و سپاس خداوند می پردازیم. در این راز و نیاز، صفات نیکویش را بر زبان جاری 

می سازیم:
حیِم«، »مالِِک َیوِم الّدیِن«. حمِنٰ الرَّ ِه َرِبّ العالَمیَن«، »َالرَّ  »َالَحمُد لِلّٰ

تسبیح و حمدش آشکارا اعالم  و  با رکوع و سجود  را   و خضوع و خشوع خویش 
می کنیم:

»
ٰ
«، »ُسبحاَن َربَِّی ااَلعلٰی َو بَِحمِده

ٰ
 »ُسبحاَن َرّبَیِ الَعظیِم َو بَِحمِده

آیا تاکنون اندیشیده اید که در این گفت وگوی عاشقانه کدام یک از صفات خداوند را 
بیش از دیگر صفات بر زبان جاری می کنیم؟

آیا تاکنون به صفات خداوند در قرآن کریم  اندیشیده اید؟ بر کدام یک از این صفات در 
قرآن بیشتر تأکید شده است؟ 

آیا در معنای آن تأمل کرده اید؟ 
به نظر شما چرا بر این صفت تأکید فراوان شده است؟

درس پنجم

کلمۀ طَِیّبه )2(: پروردگار
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در درس قبل دانستیم که جهان یک مبدأ دارد، همٔه موجودات در خلقت خود نیازمند 
خدا هستند و هیچ خالقی جز خداوند وجود ندارد. اکنون این سؤاالت مطرح می شوند که:

 پس از خلقت موجودات، تدبیر  و اداره آنها چگونه اتفاق می افتد؟ 
 آیا مخلوقات در تدبیر و اداره جهان با خداوند شریک هستند؟ 

 آیا ما در جهان هستی با یک پروردگار روبه رو هستیم یا با پروردگاران؟

 مخلوقی که خود پروردگار است!!!
 پاسخگویی به پرسش های  قبل  با  درک درست معنای صفت »رب« که بیش از 900 بار 

در قرآن کریم به شکل های متفاوت برای خداوند به کار رفته، میسر است.
»رّب هرچیزی به معنای مالکی است که تدبیر کارهای مملوک خود را بر عهده دارد و در 
آن تصرف می کند.« براساس جهان بینی مشرکان در دنیا یک رب وجود ندارد، بلکه ارباب، 
تدبیر امور زندگی را به عهده دارند. این پروردگاران همگی از مخلوقات هستند و مستقل از 

خداوند، کار تدبیر امور جهان را عهده دار هستند. 
از خداوند، رب و  بتوانند مستقل  که  دارند  را  این  آیا مخلوقات شایستگی  به راستی  اما 

پروردگاِر جزئی از هستی یا کل آن بوده و در تدبیر هستی مشارکت داشته باشند؟ 
وقتی به رابطه موجودات با خداوند می نگریم درمی یابیم که رابطٔه وجود موجودات با وجود 
خداوند مانند رابطٔه پرتو های نور با منبع آن است. همان طور که اگر خورشید نورافشانی نکند 
دیگر اثری از پرتوهای خورشید نیست، اگر خداوند نیز هر لحظه هستی بخشی نکند، دیگر 

موجودی در جهان باقی نخواهد ماند.
ِان َیَشأ ُیذِهبکُم َو َیأِت بَِخلٍق َجدیٍد. َوما ٰذلَِك َعلَى الّلِٰه بَِعزیٍز1

از این رو، در قرآن کریم خداوند »غنی« خوانده شده و انسان ها و سایر مخلوقات »فقیر« و 
نیازمند به او؛ و این رابطه هیچ گاه تغییر نمی کند. 

یا َایَُّها الّناُس َانُتـُم الُفَقـراُء ِالَى الّلِٰه  َو الّلُٰه ُهَو الَغنِیُّ الَحمیُد2

1. سوره فاطر/ آیه 16و17.
٢. سوره فاطر/ آیه 15.
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 رابطٔه خداوند با مخلوقات مثل رابطٔه بّنا و ساختمان نیست که با تمام شدن ساخت آن، 
ارتباط بّنا با بنا قطع شود و بنا پایدار بماند. زیرا بّنا، مصالح ساختمان را ایجاد نمی کند و  نیز 
بّنا که آجر را روی سیمان می گذارد، نه   آجر و  خاصیت مصالح را به آنها نمی بخشد. مثالً 
سیمان را ایجاد کرده است و نه خاصیت چسبندگی، مقاومت و استحکام آن را. کار بّنا فقط 
جابه جا کردن مواد و چینش آنها است، اما در رابطٔه خدا با مخلوقات، وجود هر موجودی 

وابسته به خداست و نیاز لحظٔه اول خلقت با لحظه های بعد، تفاوتی نمی کند.
آمدن  وجود  به  و  شدن  پدیدار  مرحله  به  فقط  خداوند  به  موجودات  نیازمندی  بنابراین 

اختصاص ندارد، بلکه آنها در تمام مراحل زندگی به او نیازمندند.
هر موجودی هرچه دارد، از او دارد و موجودی که از هرجهت نیازمند خداست، نمی تواند 
به او کمک کند. پس هر حرکت و اتفاقی که در جهان رخ می دهد، از خداست و کسی با او 

شریک نیست و هیچ مخلوقی نمی تواند پروردگار )رب( باشد.
هر قدر انسان کماالتی نظیر علم و قدرت را کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقیر است. 
زیرا خود و همٔه آنچه به دست آورده، از خدا سرچشمه می گیرد و خداوند به او عطا کرده است.  
انسان ها هرقدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر 
درک می کنند و بندگی و عبودیتشان در پیشگاه خداوند قوی تر و بیشتر می شود. به همین 
خاطر پیامبران، امامان، و اولیای الهی بیش از دیگران از پروردگار جهان کمک می خواهند 

و در مشکالت به او پناه می برند.
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در  بلکه  دارند،  نیاز  خداوند  به  وجودشان  تداوم  و  خود  خلقت  در  تنها  نه  موجودات   
کارهای خود  نیز بی نیاز و مستقل از خداوند نیستند و تمام آثار آنها نیز از خداست. آفتاب 
در رویش گیاهان، باران در سرسبزی زمین و ماه در روشنی بخشیدن به شب مؤثر است؛ ولی 
هیچ یک از آنها قدرت تأثیر را از خود ندارند؛ بلکه از خداوند دارند. اوست که این آثار را 

به مخلوقات خود عنایت کرده است.
هیچ یاری و نیرویی نیست َة    الَحوَل َوال ُقوَّ

مگر به خدای بلندمرتبه و بزرگ ِااّل بِالّلِٰه الَعلِیِّ الَعظیِم  

از این رو، نه تنها وجود ما از خداست، بلکه نیرو و توان ما در انجام کارها نیز از خداست 
و همٔه موجودات در کارهای خود نیز وابسته به اویند. پس شایسته است بگوییم:

به یاری خداوند و نیروی او    ٰ
تِه بَِحوِل الّلِّٰه َو ُقوَّ

برمی خیزم و می نشینم َاقوُم َو َاقُعُد   

 توحید در ربوبیت
 قرآن کریم تنها رّب هستی را خداوند می داند و بر توحید در ربوبیت تأکید بسیار دارد. 
این در حالی است که بسیار اتفاق می افتد، انسان نقش تدبیر، مدیریت و ربوبیت خداوند را 
فراموش کند و تدبیر و مدیریت خود یا سایر انسان ها و مخلوقات را اصل و اساس برنامه ریزی 
خود قرار دهد. از این رو آموزه های دینی همواره تذکر می دهند که »رّب« همٔه موجودات 

با گفت وگو پیرامون متن باال دالیلی را که سبب می شوند بگوییم: »خداوند نمی تواند در 
ادارهٔ جهان شریک داشته باشد«، به صورت خالصه ارائه دهید.

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

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

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

 هم اندیشی 



59

تنها خداوند است. به عبارت دیگر، تدبیر و پرورش همٔه مخلوقات تنها در اختیار اوست. 
است، فرموده  معین  آن  برای  که  مقصدی  سوی  به  و  می کند  مدیریت  را  جهان  که   اوست 

هدایت می کند و به پیش می برد. توحید در ربوبیت، ضلع دوم مثلث توحید را شکل می دهد. 

انسان در  بدین  معناست که  در مقابل توحید در ربوبیت، شرک در ربوبیت قرار دارد و 
باز کند. فکر کند که  یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه  تدبیر خود  برای  الهی،  تدبیر  کنار 
آنها، مستقل از خداوند، می توانند جهان هستی یا بخشی از آن را مدیریت و امور او را تدبیر 
کنند. گاهی نیز انسان تا آنجا پیش می رود که به کلی تدبیر الهی را فراموش می کند. این نوع 

از شرک فراگیرتر از شرک در خالقیت است. 

1 با تأمل در آیٔه زیر بگویید این آیه چگونه بر تدبیر واحد جهان هستی داللت دارد؟
٭ لَو کاَن فیِهما آلِـَهٌة ِاالَّ الّلُّٰه لََفَسَدتا َفُسبحاَن الّلِّٰه َرِبّ الَعرِش َعّما َیِصفوَن1

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

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

2 با تأمل در آیات زیر به این پرسش پاسخ دهید که: آیا توحید ربوبی فطری انسان است؟ 
چگونه؟

تَُهم َو َاشَهَدُهم َعلىٰ  َانُفِسِهم َالَسُت بَِربِّکُم  یَّ ٭ َو ِاذ َاَخَذ َربَُّك ِمن بَنی آَدَم ِمن ُظهوِرِهم ُذِرّ
قالوا بَلٰى  َشِهدنا َان تَقولوا َیوَم الِقیاَمةِ ِاّنا کُّنا َعن ٰهذا غاِفلیَن2

رُّ ِفی البَحِر َضلَّ َمن تَدعوَن ِااّل ِاّیاُه َفلَّما نَّجاکُم ِالَى البَِرّ َاعَرضُتم  کُُم الضُّ ٭ َو ِاذا َمسَّ
َو کاَن ِااِلنساُن کَفوًرا3

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

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

  اندیشه درآیات   

1. سوره انبیاء، آیه ٢٢. 
٢. سوریه اعراف، آیه 17٢.

٣. سوره اسراء، آیه 67.  
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 لوازم توحید در ربوبیت
 دانستیم که همٔه حوادث، حرکات، تأثیرات و تأثرات این عالم از خداست نه مخلوقات. 
نظام های موجود جهان، قانونمندی های حاکم بر آن و روابط میان پدیده ها نیز تنها کار او و 
ناشی از ارادٔه اوست نه هیچ کس دیگری. خالصه آنکه خداوند تنها رّب هستی است و کسی 
شریک او نیست. زیرا او تنها خالق جهان هستی است و مقتضیات آن را بهتر از هرکسی 
می داند. ازسوی دیگر، او تنها مالک هستی است و تنها کسی است که حق تصرف در آن 
را دارد. به این ترتیب وقتی می گوییم به ربوبیت خداوند اعتقاد داریم، توحید در مالکیت و 

والیت  خداوند را نیز پذیرفته ایم. 
توحید در مالکیت: چون خداوند جهان را خلق کرده است، مالک و صاحب اختیار 

آن نیز هست. 
ماواِت َوما ِفی االَرِض…1 َولِّلِٰه ما ِفی السَّ

اگر کسی بپندارد که خداوند جهان را آفریده، اما دیگری را هم در مالکیت آن شریک خود 
قرار داده، گرفتار شرک در مالکیت شده است.

اگر خداوند در موردی اجازٔه مالکیت به یکی از مخلوقات خود می دهد، این مالکیت در 
کنار مالکیت خداوند نیست و جایگزین مالکیت او نمی شود، بلکه در طول مالکیت خداوند 
و نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص حق مالکیت دارد؛ وااّل هیچ موجودی در 

پیشگاه خداوند صاحب هیچ چیزی نیست و همه فقیر الی اللّٰه هستند.

… َو لَم َیکُن لَه و َشریکٌ ِفی الُملِك…2          ...در مالکیت و مدیریت جهان شریکی ندارد...

 

1. سورٔه آل عمران/ آیٔه 109. 
٢. سورٔه اسراء/ آیٔه111. 

اگر مالکیت از آن خداست، آیا مالکیتی که انسان ها دارند و خود را صاحب دسترنج خود 
می دانند، با مالکیت خداوند در تضاد نیست؟ 

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

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

  هم اندیشی   
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توحید در والیت: چون خداوند مالک حقیقی جهان است، بر آن والیت دارد. یعنی هرگونه 
تصّرف در جهان حق او و شایستٔه اوست. اگرهم به کسی اذن والیت دهد، این والیت در کنار و 
در عرض والیت او نیست، بلکه نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص حق والیت پیدا 
می کند. اگر خداوند پیامبر اکرم  را ولّی انسان ها معرفی می کند، بدین معنا نیست که خودش 
دیگر والیت ندارد و آن را به پیامبرش واگذار کرده است. یعنی، خداوند بخشی از والیت خود 

را به دیگری واگذار نمی کند. او در همه حال، ولّی همٔه مخلوقات است.
 َاَحًدا١

ٰ
 ِمن َولِیٍّ َو ال ُیشِرکُ فی ُحکِمه

ٰ
...ما لَُهم ِمن دونِه

از اعتقادات ما مسلمانان، »اعتقاد به توّسل« است. این اعتقاد برگرفته از آیاتی نظیر آیات 
زیر است: 

ِانَّهو ُهـَو  لَکُم َرّبی  ِاّنا کُّنا خاِطئیَن قاَل َسوَف َاستَغـِفُر  ُذنوبَنا  لَنا  َابانا ِاستَغـِفر  ٭ قالوا یا 
حیُم2 الَغفوُر الـرَّ

گفتند: اى پدر! براى گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم .]حضرت یعقوب گفت[:»به 
زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است«

٭ َو ِاذ ُقلُتم یا ُموسٰى لَن نَصِبَر َعلٰى طَعاٍم   واِحٍد َفادُع لَنا َربَّکَ ُیخِرج لَنا ِمّما ُتنِبُت االَرُض …3 

و چون گفتید اى موسى هرگز بر یک ]نوع[ خوراک تاب نیاوریم از خداى خود براى ما 
بخواه تا از آنچه زمین مى رویاند، برای ما خارج کند.
 اکنون با توجه به آیات بگویید مراد از توّسل چیست؟

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

 آیا توّسل شرک در ربوبیت است؟ چرا؟ 
............................................................................................

  هم اندیشی   

1. سورٔه کهف/ آیه 26.
2. سورٔه یوسف/ آیات 97 و 98.

3. سورٔه بقره/ آیه 61.
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 توحید ربوبی یعنى حذف ارباب1
 دّقت در آیات قرآن مجید نشان مى دهد که قرآن مؤکّدًا اصرار دارد که انسان ها در واسطه ها 
گم نشوند و مستقیماً به خداوند توجه کنند، با او سخن بگویند، از او تقاضا کنند، در پیشگاه 
او سر به سجده بگذارند و به درگاه او شکر نعمت بجاى آورند، حل تمامى مشکالت خود را 

از او بخواهند، به او عشق بورزند، تنها به او دل ببندند و غیر او را پرستش نکنند.
تعبیر به »َرِبّ العالَمیَن« در سورٔه حمد، و سوره هاى دیگر قرآن، اشاره به همین حقیقت 
بیان  َرِبَّى االَعلٰى« همه  الَعظیِم« و »ُسبحاَن  َرِبَّى  است. تکرار ذکر رکوع و سجود »ُسبحاَن 
این حقیقت است که نه تنها خلقت ما، بلکه بقا، تربیت، تکامل و تدبیر امور ما همه به دست 
اوست. دلیل آن هم دقیقاً روشن است؛ چرا که »خالق« و »رب« نمى توانند از هم جدا باشند. 
ناحیٔه  از  همه  که  دارد  جدیدى  آفرینش  و  خلقت  لحظه  هر  انسان  کنیم،  دّقت  درست  اگر 

اوست.
بی نیاز  و  مطلق  غنی  هر جهت  از  و خداوند،  فقیرند؛  و  نیازمند  موجودات جهان  تمامى 

است. او »صمد« است؛ یعنى آقا و بزرگى است که همٔه نیازمندان به سوى او مى روند.
به خاطر گم شدن در واسطه ها گرفتار چه خرافاتى  تاریخ ادیان نشان مى دهد که بشریّت 
شده است. چه بسا موجوداتى پست تر از خود را معبود و اختیاردار سرنوشت خود دانسته 
ارمغان  به  او  براى  که  بدبختى  و  پراکندگى  تفرقه،  چه  و خدایان  ارباب  تعّدد  این  و  است. 
نیاورده؟! اّما هنگامى که این واسطه ها کنار رفتند، و رّب مطلق را او دانستیم، و همان طور 
که دالیل و براهین عقلى مى گوید، همه چیز را نیازمند او شناختیم، به سرچشمه اى از نور و 

عظمت، و وحدت و یگانگى دست می یابیم.
از همین روست که صفت »َرّب« بیش از 900 بار در آیات قرآن تکرار شده است. هیچ یک 
از اوصاف الهى تا این حد مورد تأکید قرار نگرفته است. در واقع خلوص توحید اسالم را 

باید قبل از هر چیز در همین توحید ربوبى مطالعه کرد.

1. این یک صفحه عیناً از کتاب پیام قرآن، ج۳، اثر آیة اللّٰه مکارم شیرازی آورده شده است.   
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در آیات زیر که همگی از دعا های قرآنی هستند، دقت کنید.
٭ َربَّنا الُتِزغ ُقلوبَنا بَعَد ِاذ َهَدیتَنا َوَهب لَنا ِمن لَـُدنَك َرحَمةً 1

نیا َحَسنًَة َوِفی اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوِقنا َعذاَب الّناِر2 ٭ … َربَّنا آتِنا ِفی الدُّ

٭ … َربَّنا ال ُتؤاِخذنا ِان نَسینا َاو َاخطَأنا َربَّنا َوال تَحِمل َعلَینا ِاصًرا کَما َحَملتَه و َعلَى الَّذیَن 
 َواعُف َعّنا َواغِفر لَنا َوارَحمنا َانَت َموالنا، َفانُصرنا 

ٰ
لنا ما ال طاَقَة لَنا بِه ِمن َقبلِنا َربَّنا َوال ُتَحِمّ

َعلَى الَقوِم الکاِفریَن3
نَا اغِفرلَنا ُذنوبَنا َوِاسراَفنا فی َامِرنا َوثَِبّت َاقداَمنا َوانُصرنا َعلَى الَقوِم الکاِفریَن4 ٭ … َربَّ

1 در این آیات چه اموری از خداوند خواسته شده است؟
...........................................................................................  

2 در این دعا ها خداوند با چه صفتی خوانده شده است؟
...........................................................................................  

۳ فکر می کنید چرا پیامبران و دیگر صالحان برای درخواست های خود از خداوند، او 
را با آن صفت می خوانده اند؟ 

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

1. سوره آل عمران / آیه 8. 
٢. سوره بقره/ آیه ٢01. 
٣. سوره بقره/ آیه ٢86. 

4. سوره آل عمران/ آیه 147. 

  اندیشه درآیات   
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ُه«،  »ال ِالَٰه ِااَلَّ الّلٰ

این مهم ترین شعار اسالم است. از همین رو، پیشوایان ما توصیه کرده اند که  آن را در 
طول روز تکرار کنیم تا حقیقتش در وجود ما جاری و با جان ما عجین شود و مانند دژی 
مستحکم از ما محافظت کند. عالوه بر آن، پاداش های بزرگی برای این شعار ذکر کرده اند.

پیامبر اکرم  فرموده اند:
 »بهای بهشت، ال ِالٰهَ ِاالَّ اللُّٰه است«.1

همچنین تأکید کرده اند:
 »نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه ای پرمحتوا همانند »ال ِالٰهَ ِاالَّ اللُّٰه« 

نگفته ایم.«٢
از این رو الزم است به عنوان یک مسلمان به درک باالتر و ایمان قوی تری نسبت به 
این عبارت برسیم: به راستی عبارت »ال ِالٰهَ ِاالَّ اللُّٰه« چه محتوایی را درون خود جای 

داده است؟
پذیرش این محتوا چه لوازمی با خود به همراه دارد؟

چگونه می توان اعتقاد به آن را تقویت کرد؟ 

1. شیخ صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص 9.
٢.همان، ص 11.

درس ششم

کلمه طَِیّبه )3( دژ مستحکم
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 توحید در عبادت
 اگر انسان دریابد که:

آفریننده دارای همٔه زیبایی ها و خوبی ها است و  این یگانه  آفریننده ای دارد و  این جهان 
خوبی ها و زیبایی های جهان از اوست و ذره ای زشتی و نقص در او راه ندارد،

 و نیز اگر دریابد که:
 اوتنها مالک، تنها مدیر، تنها سرپرست و تنها تکیه گاه و پشتیبان جهان است و هر زیبایی 
و خیری، و هر مالکیت، تدبیر و تکیه گاهی از اوست و او به هیچ چیز و هیچ کس هم نیازمند 
نیست، متوجه می شود که تنها وجود شایستٔه پرستش و بندگی نیز همان آفریننده، یعنی خداوند 
است و  تنها باید او را اطاعت کرد. بنابراین ثمره و میؤه طبیعی توحید در خالقیت و توحید 

در ربوبیت، توحید در عبادت یا همان توحید الوهیت1 است.  

آیات زیر را بخوانید و ترجمه کنید:
ُه َخیٌر َاّما ُیشِرکونَ  2 ِه َو َسالٌم َعلٰى ِعباِدِه الَّذیَن اصَطفٰى ء آلّلٰ ٭ ُقِل الَحمُد لِّلٰ

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

 َحداِئَق ذاَت َبهَجٍه� ما 
ٰ
ماِء ماًء َفَانَبتنا بِه ماواِت َو ااَلرَض َو َانَزَل لَُکم ِمَن السَّ ن َخَلَق السَّ ٭ َامَّ

ِه َبل ُهم َقوٌم َیعِدلونَ 3 کاَن لَُکم َان ُتنِبتوا َشَجَرها َاِالٌٰه َمَع الّلٰ
..........................................................................................

ن َجَعَل ااَلرَض َقراًرا َو َجَعَل ِخاللَها َانهاًرا َو َجَعَل لَها َرواِسَی َو َجَعَل َبیَن الَبحَریِن  ٭ َامَّ
ِه َبل َاکَثُرُهم ال َیعَلمونَ 4 حاِجًزا َاِالٌٰه َمَع الّلٰ

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

  اندیشه درآیات   

1. »اله« به معنای معبود است.
٢.سورٔه نمل/ آیه 59.

٣. سورٔه نمل/ آیه 60.

4. سورٔه نمل/ آیه 61.
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ِه  َاِالٌٰه َمَع الّلٰ ن ُیجیُب الُمضَطرَّ ِاذا َدعاُه َو َیکِشُف الّسوَء َو َیجَعُلُکم ُخَلفاَء ااَلرِض  ٭ َامَّ
رونَ  1 َقلیاًل ما َتَذکَّ

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

 َاِالٌٰه َمَع 
ٰ
یاَح ُبشًرا َبیَن َیَدی َرحَمِته ن َیهدیُکم فی ُظُلماِت الَبِرّ َو الَبحِر َو َمن ُیرِسُل الِرّ ٭ َامَّ

ُه َعّما ُیشِرکونَ 2 ِه َتعالَى الّلٰ الّلٰ
..........................................................................................

ِه ُقل هاتوا  ماِء َو ااَلرِض اَ ِالٌه َمَع الّلٰ ن َیبَدُا الَخلَق ُثمَّ ُیعیُده و َو َمن َیرُزُقُکم ِمَن السَّ ٭ َامَّ
ُبرهاَنُکم ِان ُکنُتم صاِدقینَ 3

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

اکنون بگویید: 

1 در این آیات، چه اموری به خداوند نسبت داده شده اند؟
.........................................................................................

2 این امور با کدام یک از انواع توحید ارتباط دارند؟
.........................................................................................

۳ هدف و محور اصلی این آیات با چه عبارتی بیان شده و به چه معنایی است؟
.........................................................................................

4 میان آن عبارت و جمالت پیش از آن در هر آیه چه ارتباطی وجود دارد؟ 
.........................................................................................

5 میان این امور و آیٔه زیر چه ارتباطی وجود دارد؟

َه َرّبی َو َربُُّکم َفاعُبدوُه4... َو ِانَّ الّلٰ
.........................................................................................

1.سورٔه نمل/ آیه 6٢.

٢.سورٔه نمل/ آیه 6٣.
٣.سورٔه نمل/ آیه 64.
4.سورٔه مریم/ آیه ٣6.
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 گسترۀ توحید عبادی 
 با دو ضلع مثلث توحید، یعنی توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت، آشنا شدیم. ضلع 
سوم »توحید در الوهیت و عبودیت« است. به این معنا که هیچ موجودی جز اللّٰه سزاوار 
ِالَٰه االَّ اللُّٰه( است. این معنا از  پرستش و بندگی نیست. این معنا و مفهوم شعار اسالم )ال 

توحید نیز نتیجٔه طبیعی توحید نظری )توحید در خالقیت و ربوبیت( است.
 به راستی معنای واقعی توحید عبادی چیست؟ 

 آیا توحید عبادی به این معناست که:
ــ انسان خداوند را تسبیح کند و وجود او را از هرگونه نقصی دور بداند؟ 

ــ امور عبادی نظیر نماز را بجا آورد، سجده کند و به رکوع رود؟
ـ به نیایش او بپردازد، او را حمد کند و دست  نیاز خود را با خشوع  تنها به سمت او دراز کند؟ ـ

در فرهنگ قرآن کریم، عبادت مفهوم وسیع تری از حمد و تسبیح و ستایش خداوند دارد. 
به گونه ای که ممکن است مسلمان به گمان خود و در ظاهر امر، در مقابل غیرخدا تسبیحی 
انجام ندهد، در مقابل کسانی یا اشیایی غیرخدا سجده نکند، با وجود این، در فکر، در دل و 

در عمل، عبادت غیرخدا را کرده باشد! 
چگونه؟ 

عبادت معنای دومی دارد که ممکن است به آن توجه کمتری شود. اگر بخواهیم موّحد و 
پیرو اصل توحید باشیم، باید مراقب باشیم که ندانسته این عبادت را در مقابل غیرپروردگار 

انجام ندهیم؛ و آن عبارت است از اطاعت.

 به داستان زیر توجه کنید: 
، آیٔه زیر را تالوت  چند روز قبل از مسلمان شدن عدّی بن حاتم طایی، رسول اکرم 

فرمودند:
ِه َو الَمسیَح ابَن َمرَیَم   ِاتََّخذوا َاحباَرُهم َو ُرهباَنُهم َاربابًا ِمن دوِن الّلٰ

َو ما ُاِمروا ِااّل لَِیعُبدوا ِالًٰها واِحًدا1 ...

1. سوره توبه/ آیه ٣1. 
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با تأمل در آیات زیر بگویید »عبادت« به چه معنایی است؟
یطاَن  ِاَنَّه و لَُکم َعُدوٌّ ُمبیٌن. َوَاِن اعُبدونی هٰذا  َالَم َاعَهد ِالَیُکم یا َبنی آَدَم َان ال َتعُبُدوا الشَّ

ِصراٌط ُمسَتقیٌم2
..........................................................................................

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

  اندیشه درآیات   

مسیحیان و یهودیان، احبار و رهبان خود را )عالمان و زاهدان خود را( و 
که خدای  در حالی  گرفتند،  و خدایان خود  پروردگاران  را  مریم  بن  مسیح 

متعال فرمان داده بود به آنان که جز خدای واحد کسی را عبادت نکنند.

این آیه وقتی به گوش عّدی بن حاتم رسید، رو به پیامبر کرد و گفت: این حرف قرآن درست 
نیست! ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و رب محسوب شدند؟! کی آنها را عبادت کردیم؟!

پیغمبر اکرم  پاسخ دادند: آیا آنان حالل خدا را حرام نشمردند و آنچه خدا حرام کرده 
بود، حالل نکردند؟ و شما نیز آنچه آنها گفتند بی قید و شرط پذیرفتید.

عدّی بن حاتم گفت: آری پیامبر فرمود: این همان عبادت آنهاست.1
بنابراین اطاعت هر موجود غیرخدایی به صورت مستقل و بی قیدوشرط، عبادت اوست. 
این موجود می تواند یک قدرت سیاسی باشد یا یک قدرت مذهبی، یک عامل درونی باشد، 
مثل نفس انسان و تمایالت نفسانی و شهوانی او یا موجودی خارج از وجود انسان. اطاعت 
غیرخدا، عبادت اوست و توحید خالص، روح دین و پایٔه دین، عبارت است از آنکه انسان، 
اطاعت را به خدا و آنچه از جانب اوست، منحصر کند؛ اطاعت از برنامٔه خدایی، از نظام 

خدایی، از تشکیالت الهی و…  .

1. البرهان،ج2، ص 769
1. سورٔه یس/ آیات 60 و 68.
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در روایتی  از امام جواد  دایرٔه عبادت کمی گسترده تر نیز شده  است. ایشان می فرماید:
 »َمن َاصغٰی ِالٰی ناِطٍق َفَقد َعَبَدهو«

هرکس به گوینده اى گوش سپرد او را پرستیده است.
بنابراین دایرٔه عبادت، نه تنها شامل پرستش و اطاعت کردن می شود، بلکه حتی به کسی دل 
سپردن، یا حواس را به کسی سپردن، عبادت او به حساب می آید. ممکن است بپرسید: پس 

ما حرف های درست را هم گوش نکنیم؟
امام در ادامٔه حدیث می فرماید: 

َه ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَقد َعَبَد الّلٰ َفِان کاَن الّناِطُق َعِن الّلٰ
اگر آن کسی که سخن می گوید و حواس تو را به طرف خود جذب کرده است، از زبان خدا 

سخن می گوید، عبادت خدا می کنی.
َو ِان کاَن الّناِطُق َینِطُق َعن لِساِن ِابلیَس َفَقد َعَبَد ِابلیَس١

اما اگر چنانچه آن گوینده از زبان ابلیس حرف می زند ]حرف هایی برخالف شرع و دین 
می گوید[ در همان حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیس هستی.

 اخالص در بندگی
و  الهی  پیامبران  به وسیلٔه  و  قرار داده  ما  پرستش خود را در فطرت  به   خداوند گرایش 
کتاب های آسمانی ما را به سوی آن راهنمایی کرده است. از سوی دیگر هوای نفس و شیطان 
است:  راه  دو  این  از  یکی  انتخاب  زندگی صحنٔه  دارند.  انسان  زندگی  در  حضور جدی 

بندگی خداوند )هدایت( یا بندگی هوای نفس و شیطان )گمراهی(.2
تمام  او،  هدایت  و  فطری  گرایش  بر  تکیه  با  که  است  آن  می خواهد  ما  از  خداوند  آنچه 
جهت گیری های زندگی خود را سمت و سویی الهی دهیم. همٔه کارها فقط برای رضای او 
و تقرب به او انجام پذیرند و هوای نفس و شیطان در آنها راه نداشته باشند. به بیانی دیگر، 

اخالص در بندگی یا توحید عبادی داشته باشیم.  

1. ابن شعبه حّرانی، تحف العقول، ص 456.
2. سورٔه  یس/ آیات61ــ60
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توجه کنیم که هر عملی از دو جزء تشکیل شده است:
اول: نّیت که به آن هدف یا قصد نیز می گوییم.

دوم: شکل و ظاهر عمل.
قصد و نّیت به منزلٔه روح عمل، و شکل عمل نیز در حکم جسد و کالبد آن است. بنابراین، 

عمل بدون نیت، کالبد بی جانی، بیش نیست. از این رو، پیامبر اکرم  فرموده است:
  1

ٰ
ُة الُمؤِمِن َخیٌر ِمن َعَمِله نِیَّ

نیت مؤمن، برتر از عمل اوست.
با  مطابق  باید  هم  و  باشد  الهی  انسان،  قلبی  و  درونی  نیت  باید  هم  عمل،  هر  انجام  در 
شیوه ای که خدا فرمان داده است، انجام شود. شرط اول را »ُحسن فاعلی« و شرط دوم 
را »ُحسن فعلی« می نامند. مثاًل کسی که نماز می خواند، هم باید نماز را برای تقرب الهی و 
به طور  فاعلی  آورد. ُحسن  بجا  با دستور خداوند  آن را مطابق  انجام دهد و هم  او  رضای 
طبیعی ُحسن فعلی را به دنبال می آورد، یعنی کسی که قلبًا با خدای خود خالص است و فقط 
رضایت او را می جوید، اگر بداند خداوند فرمان داده است که عملی مانند نماز باید به شکل 

خاصی انجام شود، او نیز به همان شکل انجام خواهد داد. 

1. کلینی، کافی، ج٢، ص 8٢.
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در برخی از روایات از »ریا« به »شرک« یاد شده است. به نظر شما دلیل آنکه ریا در مقابل 
توحید قرار دارد و نوعی شرک است، چیست؟  

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

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

  هم اندیشی   

 راه های پیشروی در مسیر بندگی
و  می روند  کارهای خود  سراغ  به  متعارض  گاه  و  متفاوت  نیت های  و  انگیزه ها  با  افراد   
آنها  انگیزه ها  این  از  کدام  هر  دارند.  قرار  مختلف  نیت های  و  انگیزه ها  میان  کشاکش  در 
بپیماید که  تا مسیری را  بر هر انسان مؤمنی الزم است  بنابراین  به سوی خود می کشد.  را 
انگیزه های الهی او افزایش یابد. برای رسیدن به حقیقت بندگی و پیشرفت در توحید عبادی، 

برنامه های زیر می تواند به ما کمک کند:  
بندگی و صراط مستقیم، »حق پذیری«  به مسیر  برای ورود  تقویت روحیۀ حق پذیری:   .1
ضرورت دارد. کسی که در مقابل حّق خاضع است و وقتی حقیقت را دریافت تسلیم آن 
موفقیت  با  و  به سرعت  را  آن  می شود،  بندگی  مسیر  وارد  به آسانی  آنکه  بر  عالوه  می شود، 
می پیماید. افراد حق پذیر تابع حکم عقل هستند و وقتی عقل آنان حقیقتی را یافت، روش 
و منش خود را در سمت و سوی حق قرار می دهند. اما کسانی هم هستند که راه ورود به 
حق را بر خود بسته اند و در تصمیم گیری ها به جای پیروی از عقل، از هوی و هوس پیروی 
می کنند. این گونه افراد، وقتی خیرخواهی اطرافیان و دوستان را می شنوند و عقلشان نیز آن 
خیرخواهی را تصدیق می کند، سر به انکار برمی دارند و می گویند: »دلم این طور می خواهد.« 
اینان توجه نمی کنند که »دل« در دوست داشتن خود، تابع مسیر خاصی نیست، بلکه در جهات 

مختلف حرکت می کند. 
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2. افزایش معرفت در توحید نظری: از آنجا که رابطٔه محکمی میان توحید نظری و توحید 
عملی وجود دارد، به هر میزان که معرفت ما به خداوند بیشتر شود و او را عمیق تر بشناسیم، 
انگیزٔه ما برای عبودیت و بندگی نیز افزایش می یابد. دعوت قرآن کریم به تفکر و تعقل در آیات 

و نشانه های الهی به همین مقصود است.
است دل  خداوند  تنبیه  همه  اقرارآفرینش  به خداوند  ندارد  که  ندارد  دل 
هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار1این همه نقش عجب بر درودیوار وجود

این  جز  او  دربارٔه  و  ماند  خواهد  نابینا  همچنان  نزند،  کنار  را  غفلت  پردٔه  کسی  اگر  اما 
نمی توان گفت که:

هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سودمهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان

3. راز و نیاز با خداوند: نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او به ویژه از طریق نماز، 
محبت خداوند را در قلب تقویت می کند، غفلت را کنار می زند و ما را متوجه مراقبت دائمی 

او می سازد. خداوند، همین مطلب را خطاب به حضرت موسی  یادآوری می کند:

الَة لِِذکری2  َاِقِم الصَّ

نماز را برای یاد من به پا دار. 

مهم ترین شرط در ارزشمندی نماز، انجام آن با حضور قلب است. تمرین بجا آوردن نماز 
به جایی برسد که در حاالت دیگر هم از  به تدریج  با حضور قلب، سبب می شود که انسان 
خداوند غافل نشود و هر لحظه حضور او را حس کند. او را نزدیک به خود و حتی همراه 

و در کنار خود بیابد و با تمام وجود با او سخن بگوید.

1. دیوان سعدی.
٢.سورٔه طه، آیٔه 14.
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نقش اعتقاد به معاد و توجه به آن را در تقویت انگیزه بندگی تبیین کنید.
............................................................................................

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

  هم اندیشی   
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 اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در تعیین هدف ها و رفتارهای اوست. برای مثال:
با لذایذ مادی  ــ  اگر کسی پذیرفت که سعادت بشر در کسب ثروت است و انسان فقط 
خوش بخت می شود، به طور طبیعی زندگی خود را صرف رسیدن به همین اعتقاد می کند 

و کارهایی در زندگی انجام می دهد که او را به این اعتقاد برساند. 
امر  انسان است و هیچ  بزرگ ترین کمال  آگاهی و دانش  اندیشید که  ــ  اگر کسی چنین 
دیگری با آن قابل مقایسه نیست، معموالً سعی و تالشش در زندگی در راه رسیدن به علم 

و دانش خواهد گذشت.
اکنون با توجه به رابطٔه میان  نوع اندیشه و سبک زندگی این سؤاالت مطرح می شوند که:

همٔه  و سرچشمٔه  خالق جهان  تنها  به عنوان  را  ــ خداوند  توحیدی  اعتقادات    ثمرات 
خوبی ها و زیبایی ها پذیرفتن  و او را تنها مالک، ولی و پروردگار هستی و تنها تکیه گاه و 

ـ چیست؟   پشتیبان جهان  دانستن و تنها به پرستش خداوند قائل بودنـ 
  تفاوت زندگی یک مسلمان که به توحید اعتقاد دارد، با زندگی کسی که چنین اعتقادی 

ندارد، چگونه است؟ 
 ویژگی های یک جامعٔه توحیدی که سبب تمایز آن از جامعٔه غیرتوحیدی است، کدام اند؟ 

 به طور کلی نشانه ها و آثار توحید در سبک زندگی چیست؟

درس هفتم

اعتقاد به توحید: نشانه ها و آثار 
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بر همان اساس  انتخاب و  با اعتقادات خویش، مسیر زندگی خود را  هر فردی متناسب 
رفتار می کند. بر همین اساس، انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است 
با این اعتقاد خواهد داشت.  و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، رفتاری متناسب 
آنها     از  برخی  دارد.  به همراه  متعدد  اجتماعی  و  فردی  نشانه های  و  آثار  توحید،  به  اعتقاد 

عبارت اند از:

 الف( نشانه ها و ثمرات در ُبعد فردی
    1. حّب خدا 

  »محبّت« عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای انسان لّذت بخش است.
به طرف محبوب کشیده  که  پدید می آید  او  به چیزی محبّت دارد، کششی در  انسان  وقتی 
یا  باشد  آن را دوست دارد؛ خواه مادی  ببرد  لّذت  از هر چه  انسان  به طور کلی،  می شود. 
معنوی. در نوشیدن آب گوارا و طعام لّذت مادی است و در اطعام و نوشانیدن گرسنگان و 
تشنگان لّذت معنوی. این لذت ناشی از برآورده شدن  نیازهایی است که در ما وجود دارند. 
از سویی خداوند  است.  محبّت جمع  عوامل  و  اسباب  همٔه  با خداوند  انسان  رابطٔه  در 
بندگان را دوست دارد. از طرف دیگر، وجود ما وابسته به خداوند و نیازمند به رحمت و 
فیض اوست. او همٔه نیازهای ما را برطرف کرده است.به عالوه، خداوند خالق همٔه زیبایی ها 
و دارای جمال و کمال بی نهایت است و گرایش به خود را درون ما به ودیعه گذاشته است. 

همین عوامل سبب می شوند که مؤمنان عاشق خداوند باشند:
ا لِّلِٰه1 ...  ... َوالَّذیَن آَمنوا َاَشدُّ ُحبًّ

ذکر نمونه:
نوجوانی به حضور پیامبر اکرم  رسید. به حضرت سالم کرد و حضرت با گشاده رویی 
پاسخ او را داد. نوجوان از اینکه حضرت را دیده بود شاد و متبّسم بود.پیامبر از او پرسیدند: 

آیا مرا دوست داری؟ گفت: »بله، به خدا قسم، یا رسول اللّٰه!«

1. سوره بقره/ آیه 165.
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پیامبر  پرسید: به اندازٔه چشمانت؟
ــ بیشتر! 

ــ به اندازه پدرت؟
ــ بیشتر! 

ــ به اندازٔه مادرت؟
ــ بیشتر!

ــ به اندازه خودت؟
ــ بیشتر! ــ به اندازٔه پروردگارت؟

ــ خدا را خدا را خدا را. یا رسول اللّٰه شما را هم به خاطر خدا دوست دارم.
پیامبر اکرم  به اصحاب فرمود: شما هم این گونه باشید. خدا را به خاطر نعمت ها و 

احسان هایش دوست داشته باشید و مرا به خاطر خدا.1
عشق و دوستی های دیگر  در زندگی مؤمنان نیز در پرتو حّب خدا قرار می گیرد: 

دوستی با امامان  و پذیرفتن والیت آنان؛ یاری دادن و همراهی کردن با آنان در همٔه 
حوادث اجتماعی و جدا نشدن از آنان؛ دوستی با مؤمنان، شامل: احساس برادری با آنان و 
رسیدگی به امور مادی آنان، ترجیح دادن نیازهای مادی آنان بر خود و احساس مسئولیت در 
برابر انحراف ها و لغزش های آنان، خیرخواهی برای ایشان، ایجاد ارتباط با جامعٔه مؤمنان در 
تمام جهان. رعایت این موارد رابطٔه محبت را در سراسر زندگی مؤمنان همچون چشمه ای 

جوشان جاری ساخته و دین داران را با رشتٔه محبّت خدا به یکدیگر مّتصل کرده است. 

2. ثبات شخصیت 

کسی که در مسیر توحید گام برمی دارد، تالش می کند امیال، غرایز و خواسته های مادی 
دوست،  شغل،  همسر،  انتخاب  در  مثال،  برای  سازد.  خدا  فرمان  تابع  را  خود  معنوی  و 
در چگونگی تحصیل، تفریح، ورزش و به طور کل درتمام برنامه های روزانٔه خود، رضایت 
خدا را محور قرار می دهد و تالش می کند از دایرٔه فرمان های او خارج نشود. در نتیجه به 
شخصیتی متوازن، متعادل ، پایدار و زیبا می رسد و البته برخوردار از آرامش روحی است. 

1. دیلمی،ارشاد القلوب الى الصواب ؛ ج 1 ؛ ص161
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با جهت گیری های متفّرق و سمت و سوهای  انسان مشرک، فردی است چندشخصیتی 
این  از  هرکدام  است  روشن  گوناگون.  بیرونی  و  درونی  معبودهای  خدمت  در  و  پراکنده 
معبودها انسان را به  سوی خود می کشند و درون انسان ستیزه ای پایان ناپذیر به وجود می آورند 

که آرامش حقیقی را از فرد می گیرد.
کسی که دل به هوای نفس سپرده )بت درون( و او را معبود خود قرار داده یا در پی کسب 
و  است  عملی  گرفتار شرک  بیرون(،  )بت های  طاغوت هاست  و  مادی  قدرت های  رضایت 
درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار دارد. زیرا هم هوای نفس هر روز خواستٔه جدیدی جلوی 
روی او قرار می دهد و هم قدرت های مادی هر روز رنگ عوض می کنند و او را به بردگی 

جدیدی می کشانند.
خدا ]برای کفر و ایمان[ مثلی زده ]است تا بیاموزید[. آیا شخصی که اربابانی 
می دهند[،  او  به  متضاد  دستورات  ]و  یکدیگرند  مخالف  همه  و  دارد  متعدد 
با شخصی که تسلیم امر یک نفر است ]و فقط از او دستور می گیرد[ حال 
یکسان دارد؟ خدا را سپاس ]که حالشان هرگز یکسان نیست[، لیکن اکثر این 

مردم درک ]این حقیقت[ نمی کنند.1

1. ر.ک. سوره زمر/ آیه ٢9.
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در آیات زیر بیندیشید و به پرسش ها پاسخ دهید:
  َو ِان َاصابَتُه ِفتنٌَة انَقلََب 

ٰ
َو ِمَن الّناِس َمن َیعُبُد الّلَٰه َعلیٰ  َحرٍف  َفِان َاصابَه و َخیٌر ِاطَماَنَّ بِه

ه و  نیا َو اآلِخَرَة ذٰلَِك ُهَو الُخسراُن الُمبیُن. َیدعوا ِمن دوِن الّلِٰه ما ال َیُضرُّ  َخِسَر الدُّ
ٰ
َعلیٰ  َوجِهه

الُل البَعیُد١ َو ما ال َینَفُعهو ذٰلَِك ُهَو الضَّ

از مردم کسی هست که خداوند را یک جانبه ]تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی[ 
می پرستد. پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از 
خدا رویگردان می شود. او در دنیا و آخرت، ]هر دو[ زیان می بیند. این همان زیان آشکار 
است. به جای خداوند چیزی را می خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودی. این 

همان گمراهی دور و دراز است.

1 پرستشی که از روی ایمان و یقین باشد، با پرستشی که یک جانبه و تنها به زبان باشد، 
چه تفاوتی دارد؟

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

آنها می رسد، دو روش متفاوت  به  برابر هر خیر و شری که  2 چرا برخی انسان ها در 
پیش می گیرند؟

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

3 درخواست و دعای خود را باید بر چه کسی عرضه کنیم؟
...........................................................................................  

.

1. سوره حج/ آیات 12ــ 11.

  اندیشه درآیات   
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3. وسعت دید 

از جمله تأثیراتی که روح انسان از ناحیٔه توحید می برد، آن است که دارای وسعت می شود. 
موّحد از تنگ نظری ها، کوته بینی ها و سطحی نگری ها آسوده و راحت است. به عبارت دیگر، 
متوّقف  و  نمی شود  خالصه  حقیر  و  پست  نیازهای  و  مادی  مسائل  به  موّحد  آدم  دید  افق 
می بیند.  را  انسان  نیازهای  عظیم ترین  از  نیاز  ده ها  مادی،  نیازهای  کنار  در  او  نمی گردد. 
در حالی که انسان های در باطن مادی، اگرچه در ظاهر الهی ومعنوی اند ، اما خودشان را در 

دنیای مادی، محبوس و زندانی می کنند. 
انسان موّحد آینده را در مقابل خود بی نهایت وسیع می بیند و برای دنیا آخری قائل نیست. 
زیرا آخر دنیا را متصل به آخرت می بیند. دنیا و آخرت را ابتدا و انتهای یک طومار می داند. 
مرگ را دیوار زندگی نمی داند، یا پایان این راه فرض نمی کند، بلکه دریچه و معبری می داند، 

به سوی دنیایی وسیع تر. 
چنین وسعت دیدی ریشٔه ترس را می خشکاند. از آنجا که ترس ریشٔه بدبختی ها در زندگی 
انسان است، موجب می شود انسان انفاق نکند، تن به جنایت ها، ذلت ها و خواری ها بدهد. 

زندگی را تلخ کند و دچار طمع شود.
زرش پای ریزی  در  چه  سرشموّحد  بر  نهی  هندی  شمشیر  چه 
کس ز  نباشد  هراسش  و  بس1امید  و  توحید  معنای  است  همین 

4. امیدوار به حال و آینده

برای انسان موّحد جهان معنای خاص خود را دارد. از نظر او، هیچ حادثه ای در عالم 
انسانی  واقعی  موّحد  همین رو،  از  نداند.  را  آن  حکمت  خودش  گرچه  نیست؛  بی حکمت 
امیدوار است. او سختی های زندگی را امتحان الهی می داند. در مقابل مشکالت صبور و 
استوار است و آنها را زمینٔه موفقیت های آینده قرار می دهد. باور دارد که نامالیمات زندگی 

نشانٔه بی مهری خداوند نیستند بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اویند.

1. سعدی.
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5. حس مسئولیت نسبت به مخلوقات

را  او  خداوند  که  می داند  و  می بیند  خداوند  مخلوق  را  جهان  موجودات  موحد  انسان 
مسئول حفظ و آبادانی زمین کرده است. او بدن خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند 
به او سپرده است و حق ندارد به آن آسیب رساند؛ همچنان که حق ندارد سالمتی دیگران را 
به خطر اندازد. به همین دلیل امام علی  به مردم زمان خود و همٔه روزگاران که به خدا 

ایمان دارند، می فرماید:
تقواى الهى پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهر و آبادى ها. 
چرا که شما ]در برابر همٔه اینها[ حّتى سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا 

را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.1
انسان مؤمن حّتی به حیوانی که ضرری برای او ندارد، آسیب نمی رساند، بلکه به ادامٔه بقا 

و زندگی آن کمک می کند.

 ب( نشانه ها وثمرات در ُبعد اجتماعی 
 زمانی که توحید در جامعه ای وارد شود، بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با این 
عقیده است، تغییر می دهد. به گونه ای که همٔه اجزا و ارکان نظام اجتماعی در جهت خداوند 

و اطاعت همه جانبه از او قرار می گیرند.

1. نهج البالغه، خطبٔه 167. 
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در ادامه به برخی از آثار توحید در بعد اجتماعی می پردازیم:

1. توحید و نفی طبقات اجتماعی
جامعٔه توحیدی، جامعه ای است که گروه های انسانی در آن، زیر یک سقف حقوقی زندگی  
و حرکت می کنند. این در حالی است که از جمله دردهای مزمن تاریخ، اختالف طبقاتی در 
همٔه اجتماعات است. این موضوع به جوامع عقب ماندٔه قبایلی و دور از تمّدن اختصاص 
ندارد، بلکه حّتی در کشورها و سرزمین هایی که مادر و گهوارٔه تمّدن بوده اند، با زشت ترین 

چهره  ازالبه الی اوراق تاریخ مشاهده می شود.  
در این گونه جوامع، یک عّده  به  محرومیت، رنج  و خدمت به  گروه  دیگر محکوم اند و در 
مقابل، عّده ای  با بهره مندی کامل از نعمت ها، زندگی را با عیش و لّذت می گذرانند. این در 

حالی است که گروه اول هرگز نباید نسبت به این اختالف طبقاتی اعتراض کنند. 

غوغا  آنجا   در  طبقاتی  اختالف  و  است  »هندوستان«  بشری  تمّدن  مهدهای  از  یکی 
زیر طبقات دیگر و صدها طبقه  بودند. یک طبقه  قائل  آنها چهار طبقٔه اصلی  می کند. 

البه الی این چهار طبقٔه اصلی.
دوم  طبقٔه  بودند.  روحانی  و  دینی  رجال  یعنی  »برهمنان«،  اجتماعی  طبقات  باالترین 
تعارض های  و  اختالفات  طبقه،  دو  این  بین  داشت.  تعلّق  شاهزادگان  و  سپاهیان  به 
فراوان بود. قبالً شاهزادگان طبقٔه باال بودند و روحانیون طبقٔه دوم. اما در اثر عوامل و 
کشمکش های فراوان، برهمنان توانستند بر سپاهیان و شاهزادگان غلبه کنند و طبقٔه برتر را به 

خودشان اختصاص دهند. 
طبقٔه سوم زارعان، کارگران و صنعتگران بودند؛ که همٔه کار این سرزمین عظیم را انجام 

می دادند. طبقٔه چهارم هم مردم عامی بودند.
طبقه ای دیگر وجود داشت که چون اصالً از نژاد آریایی نبودند؛ نجس محسوب می شدند.

با دیواری پوالدین جدا می شدند و در جواب این سؤال که:  این طبقات از یکدیگر 

  هم اندیشی  
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اعتقاد به توحید در اسالم هرگونه تبعیض و اختالف طبقاتی را نفی می کند. در این نگاه 
یک خدا وجود دارد، همٔه عالم را او آفریده و تدبیر جهان و جهانیان یکسره در قبضٔه قدرت 
زمینه  این  در  قرآن  آیات  است.  آفریده  فطرت  اصل، یک  از یک  را  انسان ها  اوست.همٔه 

فراوان اند: 
یا َایَُّهاالّناُس اعُبدوا َربَّکُُم الَّذی َخلََقکُم َو الَّذیَن ِمن َقبلِکُم1...

بر این اساس همٔه انسان ها با یک نوع تجهیزات به دنیا آمده اند. همٔه انسان ها الیق اوج و 
پرواز به سوی تکامل بی نهایت اند. این استعداد در همگان هست.

در جامعٔه اسالمی گفته نمی شود که مردم از دو اصل، دو منشأ، دو ریشه یا بیشتر آفریده 

1. سوره بقره/ آیه ٢1. 

علّت و منطق این اختالف چیست؟ پاسخ داده می شد: دلیل اختالف آنها به اصل خلقت 
آنان برمی گردد. آنها در اصل تکوین، چند گونه آفریده شده اند.

را  انسان  بزرگ، وقتی که می خواسته  برهما، خدای  بودند:  معتقد  آنها  آنکه  توضیح 
برهمن ها را از سر خود آفرید، خان ها، سپاهیان و شاهزادگان را از دست های  بسازد، 
خود، کشاورزان را از بازوهای خود، و مردم طبقٔه عامه را از پاهای خود. طبقات نجس 
اصالً از برهما و از آن ریشه و نژاد پاک، نیستند.بنابراین طبقٔه چهارم که از پای برهما 
آفریده شده است، حق ندارد خودش را همسطح برهمن بداند که از سر برهما آفریده شده 
آفریده شده اند،  از اصل شریف تری  نیستند. عده ای  انسان ها در خلقت یکسان  است. 
است.  ذاتی  آنها  برخورداری  و  طبیعی  آنها  هستند.موهبت  بیشتری  احترام  شایستٔه 

محرومیت طبقات پایین هم ذاتی است.
در این نوع جوامع امکان رشد استعدادها یا اعتراض به وضع موجود چقدر احتمال 

دارد؟ چرا؟
............................................................................................

............................................................................................
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شده اند. یک نفر از خاک آفریده شده است، آن دیگری از چیز دیگری مثالً نور. بنابراین، 
توحید، به معنای به یک خدا قائل بودن و تدبیر، خلق، آفرینش و ادارٔه جهان را از یک خدا 
دانستن، ضامن نفی طبقات اجتماعی است. اگر چنانچه ما قائل شدیم که خالق دوتاست،  
آن فلسفٔه دوخدایی، اّولین تأثیری که می بخشد این است که دو گروه در اجتماع به وجود 

می آیند. 
همه یک صف اند، یک  مردم جامعه  که  است  این  معنایش  ما یک خدایی هستیم،  وقتی 

گروه اند، یک طبقه اند، برادر و در کنار هم اند.

می برد؛  به سویی  را  آفریدٔه خود  و  مخلوق  هر خدایی  می بودند،  خدایانی  که  بود  بنا  اگر 
این یعنی اختالف، اختالف طبقاتی میان انسان ها، یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در 
آفرینش؛ آفرینش جهان و انسان. کسی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و 
خدای طبقٔه باالیی و طبقٔه پایینی قائل است، این آفرینش را یک چهل تکٔه جداجدا می داند. 
اما در نگاه توحیدی آفرینش، قطعٔه متصل و منسجم واحد است. انسان، حیوان، کوه، فلک، 
زمین و موجودات، همه و همه با هم اتصال و ارتباط دارند، همه با هم وحدت دارند. اگر چندین 

خدا و معبود می بودند، هر الهی و هر معبودی، مخلوق و آفریدٔه خود را به سویی می برد.
ِاًذا لََذَهَب کُلُّ ِالٍٰه بِما َخلََق1

1. سوره مؤمنون/ آیه 91. 
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شکل گیری نظام های سیاسی جدید، بر پایٔه قدرت سرمایه داران و نفع طلبی فزاینده آنان 
از یک سو، و امکان تولید انبوه کاال به وسیلٔه ماشین های صنعتی از سوی دیگر، به تدریج 
طبیعی  منابع  و صنعت،  سرمایه  کرد. صاحبان  خارج  رده  از  را  کوچک  تولیدکنندگان 
اکثر نقاط جهان را به بهایی بسیار اندک خریدند و یا با قدرت نظامی خود تاراج کردند 
و کاالهای خود را با قیمت هایی بسیار سنگین به مردم همان سرزمین ها فروختند. بدین 
ترتیب، بخش کوچکی از جهان، روز  به روز غنی تر شد و بخش اعظم جهان در فقر و 

تنگدستی فرو رفت.
برای مثال: در سال ٢005 میالدی نیمی از تمام ثروت دنیا در مالکیت ٣00 خانواده 

بوده و نیم دیگر آن، در مالکیت بقیٔه مردم، آن هم به صورت بسیار نابرابر.
محدود  کشور  چند  فقط  )که  غنی  کشورهای   ،٢005 سال  تا  و  اخیر  سال  چند  در 
اعالم  فراوان  تبلیغات  با  و  داده اند  فقیر  به کشورهای  وام  میلیارد دالر  هستند( 1100 
کرده اند که این وام ها را برای توسعٔه کشورهای فقیر پرداخت کرده اند. در حالی که در 
طول این سال ها،1800 میلیارد دالر  بابت سود بانکی وام های خود بازپس گرفته اند، با 
این وجود، تا همین سال، کشورهای فقیر ٢000 میلیارد دالر دیگر به کشورهای غنی 

بدهکار بوده اند. 

  برای مطالعه   

2. تشکیل حکومت توحیدی
همان طور که درون فرد می تواند زیر فشار و کشش هوس های متفّرق و گوناگون شکسته 
هرکدام  که  شود  گوناگون  سطوح  در  زورگویی  حاکمان  گرفتار  می تواند  نیز  جامعه  شود، 
منفعت خود را بخواهند، و مردم را زیر سلطه و والیت خود درآورند. وقتی نظام اجتماعی 
توحیدی است که حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان 
شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده است، دارا باشد و بکوشد که قوانین الهی را 

در جامعه به اجرا درآورد.
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َّال الّلُٰه ِحصنی، َفَمن َدَخـَل ِحصنی َاِمَن ِمن  امام رضا  پس از بیان روایت »کَلَِمُة ال ِاٰلَه ِا
َعذابی« )یعنی: کلمٔه »معبودی جز الّلٰه نیست«، دژ مستحکم من است. هر کس وارد دژ 
من شود، از عذاب من در امان است(، فرمودند: »بُِشروِطها َو َانَا ِمن ُشروِطها2.« )یعنی: 

البته با شرایط آن و من از شرایط آن هستم(.
شرطی که امام بیان فرمودند چگونه بر توحید اجتماعی داللت دارد؟

 فعالیت 

نداده است  آنها حّق حکومت کردن را  به  جامعٔه موّحد، حکومت کسانی را که خداوند 
ظالمان  با  نمی کند،  دوستی  می ورزند،  مسلمانان دشمنی  و  با خداوند  که  آنان  با  نمی پذیرد، 
مبارزه می کند، بنا به فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان حمایت می کند و به این سخن 

خداوند گوش فرا می دهد که فرموده است:
ِة َو  ُکم َاولِیاَء ُتلقوَن ِالَیِهم بِالَمَودَّ ِخذوا َعُدّوی َو َعُدوَّ َها الَّذیَن آَمنوا ال َتتَّ یا َایُّ

َقد َکَفروا بِما جاَءُکم ِمَن الَحِقّ 1...

1. سورٔه ممتحنه، آیٔه 1.
٢.مجلسی،بحاراالنوار،ج49،ص 1٢6 
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در حقیقت، ُبعد اجتماعی توحید بدون تشکیل حکومت و نظام اسالمی محّقق نمی شود. 
و  می گیرد  قرار  الهی  والیت  تحت  جامعه  آن،  رهبری  از  اطاعت  و  اسالمی  نظام  سایٔه  در 
فرمان های خداوند جاری می شود. بر مبنای همین اندیشه، امروزه در کشور ما، مردم نظام 

اسالمی را به رهبری »ولی فقیه« پدید آورده اند.
هر نظام اجتماعی، عالوه بر رکن سیاسی و حکومتی، دارای ارکان دیگری مانند اقتصاد 
و فرهنگ نیز هست. جامعه ای که در مسیر توحید اجتماعی حرکت می کند، باید اقتصاد، 
پیش روند و  یگانه  فرمان های خدای  به سوی اجرای  نیز  آن  ارکان  و  ابعاد  فرهنگ و سایر 
به صورت جامعه ای عدالت گستر درآید. جامعٔه توحیدی، جامعه ای است که از تفرقه و تضاد 
دوری می کند و به سوی وحدت و هماهنگی می رود. این وحدت و هماهنگی فقط با تمّسک 
به توحید و یکتا پرستی و قرار گرفتن در سایٔه حکومت الهی به دست می آید؛ نه با تمّسک به 

ظالمان و حکومت های غیر الهی.

با بررسی وضعیت کنونی جامعه خود، کدام یک از ویژگی های مذکور در درس )بُعد 
فردی و اجتماعی( را پررنگ می یابید؟ کدام یک را کم رنگ تر؟

چه ارتباطی میان نتایج بررسی شما و بحث »  ایمان«  که در درس های قبل بیان کردیم 
وجود دارد؟

  هم اندیشی   
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در درس های پیشین دانستیم، همٔه موجودات تحت اراده و مدیریت 
خداوند قرار دارند و به اذن او عمل می کنند. 

در درس »پر پرواز« به یاری خداوند به بررسی این سؤال ها خواهیم 
پرداخت که:

و  اراده  تحت  و حوادث جهان  همٔه رخدادها  اینکه  به  توجه  با    
جهانی  نظام  این  در  انسان  اختیار  نقش  هستند،  خداوند  مدیریت 

چیست؟ 
اختیار  مانع  اداره می شود،  الهی  ارادٔه  و  علم  با  که  نظام  این  آیا   

انسان است یا بستری مناسب برای آن؟

    درس هشتم

   پر پرواز
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 اختیار: حقیقتی وجدانی و مشهود
تفاوت  برای گردش خون و حرکات پای وی هنگام قدم زدن  انسان   میان حرکات قلب 
اساسی وجود دارد. همچنین تفاوت است میان حرکات دستی که بر اثر بیماری، لرزش دارد، 
با حرکات دستی که خود شخص برای غذا خوردن آن را باال و پایین می آورد. ضربان قلب و  
حرکت دستی که لرزش دارد اختیاری نیست و انسان آنها را گزینش و انتخاب نمی کند. ولی 
حرکات پا برای رفتن به سوی یک مقصد و حرکات دست هنگام غذا خوردن اختیاری اند و 

انسان آنها را انتخاب و گزینش می کند.
»اختیار« که به معنای توانایی انجام  یک کار و یا ترک آن است، حقیقتی وجدانى است و 
هرکس آن را در خود مى یابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک 
کار یا ترک آن است. حّتى کسى که آن را در سخن یا بحث انکار مى کند، در عمل از قدرت 
اختیار خود بهره مى برد و آن را اثبات می کند. مولوی این حقیقت را در قالب مثالی این گونه 

یادآورى مى کند:
درخت بـاالی  رفـت  بـر  یکی  سختآن  دزدانه  را  میوه  او  می فشاند 
َدنی ای  و گفت  آمـد  باغ  می کنی؟صـاحـب  چه  بـگو  شـرمت،  از خدا 
خـدا بــندٔه  خـدا  بـاغ  از  می خورد خرما که حق کردش عطاگـفـت: 
می زدش برپشت و پهلو چوب سختپس ببستش سخت آن َدم بر درخت
بدار شـرمی  از خـدا  آخـر  زارگفـت:   زار  را  بـی گنه  این  مـی ُکـشـی 
بنده اش این  کز چوِب خدا  بنـده اشگفـت:  دیـگر  پـشت  بـر  مـی زنـد 
او آِن  پهلو،  و  او1چـوِب حـق و پشت  فـرمـان  آلــت  و  غــالم  مـن 

البته بسیاری از امور اختیاری نیستند و ما آنها را انتخاب نکرده ایم. هیچ یک از ما در 
عملکرد دستگاه های متفاوت بدن، مانند دستگاه گوارش و یا گردش خون، و همچنین در 
قوانین حاکم بر طبیعت، مانند قانون جاذبٔه زمین،توالی فصل ها و… نقشی نداریم و این امور 
خارج از اختیار ما و به صورت طبیعی انجام می شوند. اما در عین حال، همین اختیار محدود 

مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین کنندٔه عاقبت و سرنوشت ماست.
1. مولوی، مثنوی معنوی.
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 شواهد وجود اختیار
 با وجود روشن بودِن اختیار و بی نیازی آن از استدالل، شواهدی بر وجود آن را در خود 

می یابیم که عبارت اند از:
ابتدا  این تصمیم ها  برای  1. تفکّر و تصمیم: در طول شبانه روز تصمیم هایی می گیریم و 
می اندیشیم و جوانب آن را با سبک و سنگین کردن می سنجیم. گاهی نیز دچار تردید می شویم 
که از میان چند راه و چند کار، کدام یک را انتخاب کنیم. دست آخر، پس از بررسی های 

الزم، یکی را برمى گزینیم و عمل می کنیم.
کنم آن  یا  کنم  این  فردا  که  دلیل اختیار است ای صنم1این  خود 

2. احساس رضایت یا پشیمانی: هرگاه در کار خود موفق شویم، احساسى از رضایت و 
خرسندى از خود، وجود ما را فرا مى گیرد. این احساس رضایت نشانٔه آن است که آن کار 
را از خود و نتیجٔه اراده و تصمیم عاقالنٔه خود مى دانیم. گاه نیز در کارى مرتکب اشتباه 
مى شویم و به خود یا دیگرى زیان می رسانیم. در این هنگام احساس ندامت و پشیمانى به 
سراغمان مى آید و با خود می گوییم ای کاش آن کار را انجام نمی دادم. این احساس ندامت 

نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.
این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟گر نبودی اختیار این شرم چـیسـت
ز اختیـار خـویش گـشتی مـهتدی2و آن پشیمانی که خوردی زان بدی

1. همان
٢. همان
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3. مسئولیت پذیری: هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم. به همین سبب 
به کسی زیان وارد کرده ایم، جبران می کنیم.  آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و اگر 
عهدها و پیمان ها نیز بر همین اساس استوار شده اند. بنابراین، اگر کسی پیمان شکنی کند و 

مسئولیتش را انجام ندهد، خود را مستحق مجازات می داند.
بیـا فردا  را  سنگ  گویی  سزا؟هیچ  را  َبد  دهم  من  نیایی  ور 

زنـد؟ را  مرکلوخی  عاقل  عتابی کس کند؟1هیچ  سنگی  با  هیچ 

 زمینه ساز شکوفایى اختیار
 خداوند قدرت اختیار و اراده به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن برای 
زندگی خود برنامه ریزی کنیم. به قلّه های کمال برسیم و تا آنجا پیش برویم که جز خداوند، 

عظمت آن را نمی داند.
البته، ما در دنیایی خیالی زندگی نمی کنیم، بلکه در جهانی زندگی می کنیم که خداوند امور 
آن را تدبیر می کند. قوانین مشخصی را بر آن حاکم کرده است و جهان هستی مطابق با آن 
قوانین عمل می کند و به پیش می رود. اکنون جای این پرسش هست که: آیا وجود خداوند 
و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسان اند یا زمینه ساز شکوفایی اختیار و بستری برای 

بهره مندی از آن می باشند؟ پاسخ به این سؤال را در دو بخش توضیح می دهیم:
1. اعتقاد به خدای حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند این اطمینان 
را به انسان می بخشد که همٔه حوادث و رخدادهای جهان، در یک برنامٔه سامان دهی شده و 
غایتمند انجام می گیرد، نه اتّفاقی و بی هدف. انسانی که به حاکمیت چنین خدایی بر جهان 
معتقد است، با وجود اینکه خودش از شناخت علّت بسیاری از حوادث و رخدادهای جهان 
عاجز است، اما مطمئن است هر حادثه ای هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف، 

غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد.
می رود کز  جویباری  می رود2قطره ای   کاری  انجام  پی  از 

1. همان
٢. دیوان پروین اعتصامی.
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همچنین اعتقاد به خدای حکیم، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و 
نگهبانی دارد که اشتباه در کار او نیست. به عبارت دیگر، کشتی جهان ناخدایی دارد که به 

موجب علم و قدرت بی پایانش، هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد.
قرآن کریم در این باره می فرماید:

همانا خداوند نگه مى دارد ـَه ُیـمِسـکُ  ِانَّ الـّلٰ
آسمان ها و زمین را ـماواِت َو االَرَض  الـسَّ
از اینکه نابود شوند َان تَـزوال 

و اگر بخواهند نابود شوند، َو لَـئِـن زالَـتا 
کسی نمی تواند آنها را حفظ کند، ِان َامـَسـکَـُهـما 

مگر خود خداوند1.  ... 
ٰ
ِمـن َاَحـٍد ِمـن بَـعـِده

چنین بینش و نگرشی به انسان اطمینان خاطر می دهد که می تواند در این جهان از قدرت 
اختیار خود بهره ببرد و برای ساختن امروز و فردای خود و جامعه بکوشد و ثمرات تالش 

خود را مشاهده کند.
٢. در نتیجٔه اعتقاد فوق، انسان خداشناس می داند که زندگی در جهانی قانونمند که پشتوانٔه 
آن علم و قدرت خداست، به وی امکان حرکت و فعالیت می دهد. زیرا او می تواند قوانین 
به  و  کند  استفاده  قوانین  از  خود  نیازهای  رفع  برای  و  بشناسد  را  خلقت  جهان  بر  حاکم 
هدف های خود برسد. به عبارت دیگر، او در جهانی زندگی می کند که »قضا و قدر الهی« بر 

آن حاکم است. 

 قدر و قضای الهی

1. سورٔه فاطر/ آیٔه 41.
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 قدر و قضای الهی
آنها  مفهوم  و  معنا  در  و  بشناسیم  بیشتر  را  قرآنی  اصطالح  دو  این  است  الزم  اکنون   
معنای  به  »تقدیر«  و  می روند  به کار  »اندازه«  معنای  به  »َقۡدر«  و  »َقَدر«  کنیم.  تأّمل  عمیق تر 
»اندازه گرفتن« است. »قضا« نیز به معنای »به انجام رساندن«، »پایان دادن«، »حکم کردن« 
با علم خود،  از آن جهت که خدای متعال  و »حتمّیت بخشیدن« است. مخلوقات جهان، 
الهی  تقدیر  به  ر  مقدَّ تعیین می کند،  را  آنها  زمانی  و  موقعیت مکانی  ویژگی،  اندازه، حدود، 
هستند و از آن نظر که با فرمان، حکم و ارادٔه الهی ایجاد می شوند، به قضای الهی وابسته اند. 
پس اینکه می گوییم قدر و قضای الهی بر جهان حاکم است، به این معناست که نقشٔه جهان 
با همٔه موجودات، ریزه کاری ها، ویژگی ها و قانون هایش از آن خدا و از علم خداست و اجرا 
و پیاده کردن آن نیز به ارادٔه خداست. به همین دلیل، نه در نقشٔه جهان نقصی هست و نه در 

اجرا و پیاده کردن آن.
خداوند، دربارهٔ قدر و قضای الهی و این قانونمندی تخلف ناپذیر و استوار، مثالی می زند 

و می فرماید:
مُس َینَبغی لَها اَلالشَّ

َان ُتدِرَك الَقَمَر

و اَل الَّیُل سابُِق النَّهاِر
َو ُکلٌّ فی َفَلٍك َیسَبحوَن1

نه خورشید را سزد
که به ماه برسد

و نه شب بر روز پیشی جوید
و همه بر مداری شناورند

1. سورٔه یس/ آیٔه 40.
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داستان زیر را بخوانید:
،  روزى امیرمؤمنان على   با جمعى از یاران خود در سایٔه  دیوارى نشسته بود. امام 
 متوجه کجى و سستى دیوار شد. براى اینکه دیوار روى ایشان و یاران خراب نشود، از 
آنجا برخاست و زیر سایٔه دیوارى دیگر نشست. یکى از یاران  امام با این پندار که اگر قرار 
باشد دیوار بر سرمان خراب شود، حتماً این کار انجام می شود و ما نمی توانیم تغییری در 
آن ایجاد کنیم، بنابراین ،حرکت، تغییر مکان و تصمیم گرفتن براساس دستور عقل بی فایده 

است، به آن حضرت گفت:
ـ یا امیرالمؤمنین آیا از قضاى الهى مى گریزى؟

امام فرمود: »از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم.«1

اکنون به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
1  شما با طرز فکر یار امام موافقید؟ چرا؟

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

2  مراد امام از جملٔه »از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم« چیست؟ 
............................................................................................

  هم اندیشی   

1. شیخ صدوق، توحید، ص 337.

 اختیار انسان، یک تقدیر الهى 
 وقتى از تقدیر جهان به    وسیلٔه خداوند سخن مى گوییم، منظورمان فقط تعیین طول، عرض، 
حجم، مکان و زمان یک موجود نیست. اینها ساده ترین و آشکارترین تقدیرها هستند. تقدیر 
اینکه آب در چند  الهى شامل همٔه ویژگى ها، کیفیت ها و روابط میان موجودات مى شود. 
درجه بجوشد، تعداد الکترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد، ماه در کدام مدار دور زمین 
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 رابطۀ اختیاِر انسان با ارادۀ خداوند
 در اینجا ما با یک مسئلٔه دیگر روبه رو می شویم؛ اینکه چگونه می توان هم به قضا و ارادٔه 
الهی اعتقاد داشت و گفت همٔه کارها با ارادٔه خداوند انجام می شوند و هم انسان را موجودی 

مختار دانست که کارهایش را با ارادٔه خودش انجام می دهد؟
براى پاسخ به این پرسش الزم است ابتدا با علّت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت 

دارند، بیشتر آشنا شویم. این علت ها دو دسته اند:
1. عّلت های عرضى: در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با 
همکارى یکدیگر مشارکت کنند. مثالً براى رویش یک گل، مجموعه اى از باغبان، خاک، 

1 آیا با جمالت زیر موافقید؟ چرا؟
الف( تقدیرات و قانونمندى های جهان خلقت الزمٔه اختیار انسان است. 

ب( تقدیرات و قانونمندى های جهاِن خلقت، محدودکنندهٔ اختیار انسان است.
یا عدم پیشرفت علوم  باال چه نقشی در پیشرفت  یا قبول هر یک از جمالت  2 رد   

دارد؟ 

  هم اندیشی   

گردش کند، بدن انسان از چه اعضایی تشکیل شود و هر عضوى کدام کار را انجام دهد، 
همه و همه از تقدیرات الهى است. یکى از تقدیرات الهى براى انسان این است که او داراى 
به آب، ویژگى مایع بودن را داده است، به انسان نیز  اختیار باشد. یعنی همان طور که مثالً 

ویژگی مختار بودن را عطا کرده است.
به تعبیر دیگر، خداوند این گونه تعیین کرده است که انسان کارهایش را »با اختیار انجام 
دهد« و کسى نمى تواند از اختیار، که ویژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ حّتى اگر بخواهد فرار 
کند باز هم این یک کار اختیارى است؛ چون همین کار را با خواست و ارادٔه خود انجام 

داده است.
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آب، نور و حرارت، دست به دست هم مى دهند و با مشارکت یکدیگر گل را پدید مى آورند. 
یا مثالً دو نفر دسته های گلدان بزرگی را می گیرند و آن را جابه جا می کنند. هر کدام از این دو 
نفر نیروی خاصی، مستقل از دیگری وارد می  آورند و گلدان را جابه جا می کنند. این گونه 
علت ها را »عرضى« مى گویند. در این مثال، هر عامل به طور مستقیم نقشى برعهده دارد که 
با نقش دیگرى متفاوت است. با این حال، آن عامل نمی تواند به تنهایی امر مورد نظر خود 

را به سرانجام برساند.
2. عّلت های طولى: گاهى تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که مثالً یک 
عامل در عامل دیگر اثر مى گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثیر مى کند تا اثر عامل اول 
را به معلول منتقل کند. براى مثال، وقتى که شما قلم به دست مى گیرید و نامه مى نویسید، چند 

عامل، در طول هم، در انجام این کار دخالت دارند:
اول: قلم که با حرکت خود روى صفحه جمالت را مى نگارد؛

دوم: دست شما که قلم را به حرکت درمى آورد؛
سوم: ساختار عصبى بدن که موجب حرکت دست شما مى شود؛

چهارم: ارادهٔ شما که مقدم بر سه علّت قبلى است؛
پنجم: نفس یا روح شما که اراده از او پدید مى آید.

کل کار نوشتن را به هر  یک از این عوامل مى توان نسبت داد. بدین معنا که اگر هریک 
از این عوامل نبود، عمل نوشتن ممکن نمى شد. اما هر علّتى، به ترتیب، علت بودن خود را 
از عامل باالتر مى گیرد. قلم مى نویسد، اما حرکت آن ناشى از حرکت دست است. حرکت 
دست به نوبٔه خود محصول کار سیستم عصبى است. این کار هم ناشى از اراده و اراده هم 

از نفس شماست. این علّت ها را »طولى« مى گویند.
در مثال پرورش گل، علّت ها در عرض هم قرار داشتند )در یک ردیف بودند(، اما در مثال 
نوشتن، علّت ها در طول هم هستند )در یک ردیف نیستند بلکه نسبت به هم در مرتبه های 

مختلف قرار دارند(.
وجود اختیار و اراده در انسان به علت ارادٔه الهى و خواست اوست. خداوند اراده کرده 
است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختیارى، تا زمانى که انسان 
به انجام فعلى اراده نکند، آن فعل انجام نمى گیرد. اما در عین حال، وجود ما، ارادٔه ما و 
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فردی گفته است: »اگر خدا از قبل سرنوشت و آیندٔه مرا مى داند،  تالش و ارادٔه من 
دیگر نمى تواند نقشى در آینده ام داشته باشد. اگر من تالشى بکنم، چون در علم خداوند 
شکست من آمده است، تالشم به جایی نخواهد رسید. اگر هم علم خداوند بر موفقیتم 

باشد، نیازى به تالش ندارم.«
 آیا شما با او  هم رأی هستید؟ 

 با مشورت دبیر خود، بگویید چه نقدی بر این اندیشه وارد است؟

  هم اندیشی   

عملى که از ما سر مى زند، همگى به ارادٔه خداوند وابسته اند. یعنى ارادٔه انسان در طول ارادٔه 
خداست و با آن منافات ندارد.
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با تقدیر خداوند، نظام حاکم بر جهان خلقت قانونمند است  در درس قبل دانستیم که 
و این قانونمندی  زمینه ساز به کارگیری اراده و اختیار انسان و  حرکت و پویایی اوست.

همان گونه که شناخت قوانین الهی حاکم بر جهان طبیعت از طریق علوم گوناگون، زمینٔه 
بهره مندی مناسب تر از آن را فراهم می کند، شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان نیز به 
او کمک می کند که با درک صحیح وقایع پیرامونی، زندگی شایسته ای را براساس اختیار 

خویش برای خود رقم زند و از تهدید های مسیر در حال و آینده در امان بماند. 
اکنون این سؤال ها مطرح می شوند که: 

 قانون های حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انسان کدام اند؟
 هر یک از اعمال اختیاری انسان، او را مشمول کدام یک از این قانون های الهی 

می کند و از نتایج مثبت یا منفی آن برخوردار می سازد؟ 

درس نهم

ما و سنن الهی 
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 سّنت های الهی 
 براساس تقدیر الهی، عالوه بر پدیده های جهان که مسیر تکاملی خود را در دایرهٔ قوانین 
خاصی می پیمایند ، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نیز  قوانین ویژه ای حاکم اند که قرآن 
کریم از آنها با عنوان »سّنت های الهی« یاد کرده و انسان را به شناخت آنها دعوت نموده است: 

بیَن1  َقد َخلَت ِمن َقبلِکُم ُسنٌَن َفسیروا ِفی االَرِض َفانظُروا کَیَف کاَن عاِقبَُة الُمکَِذّ

شناخت سنن الهی به ما کمک می کند تا بتوانیم براساس آنها رابطه مان را با خدا، خلق، خلقت 
و خود به درستی تنظیم کنیم.

الف( با تدّبر در آیات زیر سه ویژگی اصلی سّنت های الهی را بنویسید:
ِه َتبدیاًل2 ِه ِفی الَّذیَن َخَلوا ِمن َقبُل  َولَن َتِجَد لُِسنَِّة الّلٰ ٭ ُسنََّة الّلٰ
ِه َتحویاًل3 ِه َتبدیاًل َولَن َتِجَد لُِسنَِّت الّلٰ ٭... َفَلن َتِجَد لُِسَنَِّت الَلّٰ

4...
ٰ
ِه الَّتی َقد َخَلت فی ِعباِده ٭ .... ُسنََّت الّلٰ

.......................................................................... 1

.......................................................................... 2

.......................................................................... ۳

از  سّنتی  چه  زیر،  آیات  از  یک  هر  بگویید  قبل،  سال های  درس های  به  توجه  با  ب( 
سّنت های الهی را بیان کرده است:

َه  روا ما بَِانُفِسِهم َو َانَّ الّلٰ ًرا نِعَمًة َانَعَمها َعلیٰ  َقوٍم َحّتٰی ُیَغِیّ َه لَم َیُک ُمَغِیّ ـ ذٰلَِك بَِانَّ الّلٰ
َسمیٌع َعلیٌم5     )   .................................... (

  اندیشه درآیات   

1. سورٔه آل عمران/ آیٔه 1٣7.
٢. سورٔه احزاب/ آیٔه 6٢.

٣. سورٔه فاطر/ آیٔه 4٣.

4. سورٔه غافر/ آیٔه 85.
5. سورٔه انفال/ آیٔه 5٣.



99

 نقش انسان درسّنت ها
 وقتی از سّنت های الهی سخن می گوییم و آنها را قوانین ثابت و غیرقابل تبدیل یا تغییر 

می دانیم، ممکن است این سؤال مطرح شود که: پس نقش انسان در این سّنت ها چیست؟ 
آنها دربارٔه خود نقش داشته  اّما انسان  می تواند در تحّقق و عدم تحّقق  ثابت اند  سّنت ها 
شرطیه  شده اند. قضایای  بیان  قرآن  در  شرطیه«  »قضیٔه  به صورت  معموالً  باشد.سّنت ها 
ارتباط دو رخداد را بدین شکل بیان می کنند که اگر رخداد اّول تحّقق یافت، تحّقق رخداد 

دوم حتمی است. مثالً می فرماید:
 ... ِان تَنُصُروا الّلَٰه َینُصرکُم َو ُیثَِبّت َاقداَمکُم2 

از سوی دیگر، انسان ها می توانند با انجام دادن یا ندادن شرط اّول، تحّقق رخداد دوم را 
سرعت بخشند، به تأخیر اندازند و یا حتی کامالً منتفی سازند.

بنابراین خود فرد است که با اختیار خود عملی را انجام می دهد و متناسب با آن عمل، 
سّنتی از سّنت های الهی شامل حال او شده و در نهایت او سزاوار رحمت یا کیفر می شود. 

ـ قاَل َربَُّنا الَّذی َاعطىٰ  ُکلَّ َشی ٍء َخلَقهو ُثمَّ َهدىٰ 1  ) .................................... (

1. سورٔه طه/ آیٔه 50.
٢. سورٔه محمد/ آیٔه 7.



100

 برخی از سّنت های الهی 
 برخی از مهم ترین سّنت های الهی در قرآن کریم عبارت اند از:

الف( سّنت امتحان: 
مهم  نکتٔه  دارند. چند  اشاره  این سّنت  به  کریم  قرآن  در  فتنه٣  و  ابتال٢  امتحان1،  واژه هاى 

پیرامون این سّنت وجود دارند:
نه مخصوص قشری خاص  الهی  امتحان  الهی:  1. سّنت امتحان از عام ترین سّنت های 
از افراد است و نه منحصر در زمان و مکان خاص. بلکه همٔه انسان های مکلّف در معرض 
امتحان خداوندی هستند. ما امور روزمرٔه زندگی را  غالباً جریاناتی عادی و نه آزمایش تلّقی 
می کنیم. می پنداریم که امتحانات الهی به لحظات سرنوشت ساز و استثنایی زندگی اختصاص 
آنکه  می گیرد. حال  قرار  آزمایش  بوتٔه  در  آدمی  ایمان  که  است  لحظاتی  در چنین  و  دارند 

این گونه نیست:
َاَحِسَب الّناُس َان ُیتَرکوا َان َیقولوا آَمّنا َوُهم ال ُیفتَنوَن4

  زمینٔه آزمایش های الهی متفاوت است. عالوه بر اعمال ظاهری انسان، افکار، نّیت ها و 
خواسته های درونی او نیز محل آزمایش است. یکی از این امور قضاوت دربارٔه اشخاص 
است. همین که فرد در فکر و اندیشٔه خود سوء ظن بیجا به کسی داشته باشد، ایمانش به آفت 
دچار شده است. مسلمان وظیفه دارد تا آنجا که می تواند نسبت به برادران و خواهران خود 
خوش بین باشد و از بد گمانی بپرهیزد. در صدر اسالم منافقان به دروغ به یکی از مسلمانان 
گناه بزرگی را نسبت دادند و متأّسفانه برخی از مسلمانان آن را پذیرفتند. خداوند این گروه 

را شماتت کرده و فرمود: 
لَوال ِاذ َسِمعُتموُه ظَنَّ الُمؤِمنوَن َوالُمؤِمناُت بِاَنُفِسِهم َخیًرا َوقالوا ٰهذا ِافٌك ُمبیٌن5 

1. ِانَّ الَّذیَن یَُغّضوَن َاصواتَُهم ِعنَد َرسوِل اللِّٰه ُاولِٰئَک الَّذیَن امَتَحَن اللُّٰه ُقلوبَُهم ِللتَّقوٰى لَُهم َمغِفَرةٌ َوَاجٌر َعظیٌم )سورهٔ حجرات/ آیٔه ٣(.
َمهو فََیقوُل َربّی َاکَرَمِن َوَاّما ِاذا َما ابَتالُه فََقَدَر َعلَیِه ِرزَقهو فََیقوُل َربّی َاهانَِن )سورٔه فجر/   َوَنعَّ

ُ
ُّه و فَاَکَرَمه ا ااِلنساُن ِاذا َما ابَتالُه َرب ٢.فَاَمَّ

آیٔه 15 و 16(.
٣. سورٔه عنکبوت/ آیٔه 2.

4. همان.
5. سورٔه نور/ آیٔه 1٢. 
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چرا زمانى که تهمت را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خویش گمان 
خوب نبردند و نگفتند که این تهمتى بزرگ و آشکار است؟ 

2. هدف خداوند از امتحان و آزمایش بندگان: گاهی هدف امتحان کشف یک حقیقت 
یا تبدیل امری مجهول به معلوم است. مثالً با آزمایش مواد غذایی، سالم بودن یا نبودن آن 
نزد  چیز  هیچ  زیرا  بی معناست،  خداوند  امتحانات  مورد  در  هدف  این  اما  می شود.  کشف 
خداوند مجهول نیست تا با آزمایش بخواهد آن را معلوم کند. پس هدف امتحانات خداوند 

چیست؟ 
گاهی آزمایش برای این است که به خود امتحان شونده امری ثابت شود. معلّم خوب در 
طول سال شناخت کاملی از دانش آموزان پیدا می کند و می داند که به کدام دانش آموز چه 
نمره ای بدهد. اما آنها را امتحان می کند تا بر همه روشن شود، نمره هایی که می خواهد بدهد 
همه درست اند. ممکن است خدای متعال بنده ای را امتحان کند برای اینکه حّجت بر آن 

بنده تمام شود. 
هدف امتحان به اتمام حّجت محدود نمی شود بلکه گاهی خداوند مؤمنین را با سختی ها 
و مشکالت روبه رو می سازد تا هر کسی را به کمال الیق خود برساند. شداید و بالها نه تنها 

درجٔه افراد را می سنجند بلکه موفقیت در آنها درجات معنوی بندگان را باال می برد.  
 یعنی خداوند انسان را آزمایش می کند تا طّی آن، استعدادهای درونی او به فعلیت برسد. 
یاد  برای شنا  یافتن است. مثل آدمی که  برای کمال  این نوع امتحان، نوعی عمل و رفتار 

گرفتن، خودش یا دیگری را به آب می اندازد و در اثر تالش کردن در آب، شناگر می شود.
انسان در خالل گرفتاری های ناشی از امتحان های الهی می تواند کمال یابد. قرآن مجید 

به این حقیقت تصریح دارد:
تا دل های شما کامالً خالص  ... او آنچه را شما در سینه دارید می آزماید 

شوند و او به همٔه اسرار درون شما آگاه است.1 
به عبارت دیگر، بنده را سر دو راهی ها و سختی ها قرار می دهد تا استعدادهای درونی اش 
بروز و ظهور کند. اگر این آزمایش نباشد، او در حد خامی و در حد بالقوه می ماند. سختی ها 
نیازمندی خود بیشتر توجه کند،  به  تا انسان  و مصیبت ها معموالً زمینه را مساعد می کنند 

1. سورٔه آل عمران/ آیٔه 154.
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دست از غرور و سرکشی بردارد و با خضوع قلبی بیشتری از دعوت پیامبران استقبال کند.

3. زمینه های امتحان: امتحان شامل همٔه امور مادی و معنوی اعم از خیر و شر می شود.

با بررسی آیات زیر بگویید آزمایش به وسیلٔه چه اموری بوده است؟

دی
ما

وی
خیرشرمعن

هَُو الَّذی َجَعلَکُم َخالِئَف االَرِض َو َرفََع بَعَضکُم فَوَق بَعٍض َدَرجاٍت ِلَیبلَُوکُم 
فی ما آتاکُم ...1

َو  االَنُفِس  َو  االَمواِل  ِمَن  نَقٍص  َو  الجوِع  َو  الَخوِف  ِمَن  ِبَشیٍء  َّکُم  لََنبلَُون َو 
الثََّمراِت ...٢

٣ نّا َقد فََتّنا َقوَمَك ِمن بَعِدَك َو َاَضلَُّهُم الّساِمِریُّ قاَل فَاِ

َمه و فََیقوُل َربّی َاکَرَمِن  ُّه و فَاَکَرَمهو َو َنعَّ ا ااِلنساُن ِاذا َما ابَتالُه َرب فَاَمَّ
َوَاّما ِاذا َما ابَتالُه فََقَدَر َعلَیِه ِرزَقه و فََیقوُل َربّی َاهانَِن4

َّما َاموالُکُم َو َاوالُدکُم ِفتَنٌة5... … اَ ن

ِرّ َو الَخیِر ِفتَنًة6... کُلُّ نَفٍس ذاِئَقُة الَموِت َو نَبلوکُم ِبالشَّ

  اندیشه درآیات   

1. سورٔه انعام/ آیٔه 165.
٢. سورٔه بقره/ آیٔه 155.

٣. سورٔه طه/ آیٔه 85.

4. سورٔه فجر/ آیٔه 15 و 16.
5. سورٔه انفال/ آیٔه ٢8؛ سورٔه تغابن/ آیٔه 15.

6. سورٔه انبیاء/ آیٔه ٣5.
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مرحله ای  به  انسان  امتحان سبب ورود  از  مرحله ای  هر  در  موفقیت  امتحان:  4. مراتب 
برتر می شود و او را با امتحان های جدیدتری روبه رو می کند؛ درست مانند دانش آموزی که 
با موفقیت در هر امتحانی وارد مرحله ای باالتر از امتحانات می شود؛ برای مثال، اگر انسان 
ایمان به خداوند و بندگی او را اعالم کند، وارد امتحان ها و آزمایش های خاص آن می شود و 
به میزانی که در آزمون های اّولیه سربلند بیرون آید، قدم در آزمون های بعد می گذارد و برای 

کسب کماالت برتر آماده می شود.
امام صادق  مى فرماید:
ِانَّـَمـا الـُمـؤِمـُن

ـِة الـمیزاِن بِـَمـنـِزلَـِة ِکـفَّ

ٰ
ُکـلَّـما زیـَد فى ایمانِـه

 1

ٰ
زیَد فى َبـالِئـه

به راستى که مؤمن
به منزلٔه کفٔه ترازوست.

هر اندازه ایمانش افزوده شود،
امتحانش نیز سنگین تر مى شود.

مطالعه ابتالئات پیامبران در قرآن کریم ذهن را بیشتر به اهمیت این موضوع متوجه می سازد. 
ابتالئات حضرت اّیوب، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل  از آن جمله است. 

1. کلینی، کافی، ج ٢، ص ٢54.
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ب( سّنت جزای حتمی کارهای نیک و بد:
یا  مادی  آثار  دارای  او،  کارهای  انسان حّتی جزئی ترین  هر عمل  قانون خداوند،  براساس 

معنوی هستند و بدون تردید در دنیا یا آخرت یا هردو مکان به آن خواهد رسید. 
در برابر دعوت انبیا مردم دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقیقت پاسخ مثبت مى دهند 
و هدایت الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت می ورزند و در مقابل حق می ایستند. براساس 
سّنت خداوند، هر کس با اراده و اختیار خود، راه حق یا  راه باطل را برگزیند، آثار انتخاب 
و عمل خود را به شکل های متفاوتی خواهد دید. بنابراین آیندٔه زندگی هر فرد و اتفاقاتی که 

برای او رخ می دهد نتیجٔه رفتارهای اوست.
رضایت  و  آخرت  جهان  سعادت  می گذارند،  حق  راه  در  قدم  پاک  نّیت  با  که  آنان  برای 
پروردگار را هدف خود قرار می دهند، در این راه تالش کرده و تقوا پیشه می کنند، عالوه بر 
آنکه رستگاری اخروی را به دست می آورند و در دنیا و آخرت محبوب خدا قرار می گیرند، 

خداوند شرایط و اسباب را چنان فراهم مى سازد که بتوانند آسان تر به مقصد برسند.
یکى از جلوه هاى این توفیق، نصرت و هدایت الهى به دنبال تالش و مجاهدت است. خداوند انسان 

تالشگر و مجاهد را حمایت مى کند. دست او را مى گیرد و با پشتیبانى خود او را به پیش مى برد.
َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لَنَهِدَینَُّهم ُسُبلَنا َوِانَّ الّلَٰه لََمَع الُمحِسنیَن1

 یکی دیگر از جلوه های آن، ایجاد زمینٔه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن، مانند یافتن
دوست خوب، شرکت در یک جلسٔه قرآنی و خواندن یک کتاب تأثیر گذار و هدایتگر است.

ممکن است چنین تصور شود که اثر  اعمال نیک تنها در امور معنوی خالصه می شود، حال 
آنکه آثار مادی آن فراوان است. نمونٔه آن جایگاهی است که حضرت یوسف به دست آورد. 

ایشان در بیان علّت رسیدن به این مقام فرمودند:
 … َقد َمنَّ الّلُٰٰه َعلَینا ِانَّه و َمن َیتَِّق َوَیصِبر َفِانَّ الّلَٰٰه ال ُیضیُع َاجَر الُمحِسنیَن 2

را  عمر  دادن صدقه،  و  به خویشان  محبّت  رحم،  است، صلٔه  آمده  روایات  در  همچنین 
نیز بر طرف کردن  طوالنی می کند٣. آب دادن به درخت تشنه4 یا سیراب کردن حیوانات5 و 

اندوه و غصٔه دیگران نیز زندگی را بهبود می بخشد.

1. سورٔه عنکبوت/ آیٔه 69.
٢. سورٔه یوسف/ آیٔه 90.

٣. عیون اخبار الرضا، صدوق، ج ٢، ص ٣7.

4. تفسیر العیاشی، عیاشی، ج ٢، ص 86.
5. بحاراالنوار، مجلسی، ج 6٢، ص 65. 
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الف( با تأمل در آیات و روایات زیر بگویید که آثار اعمال نیک و بد کدام اند؟
ن َیعیُش بِااَلعماِر1 ن َیموُت بِاآلجاِل َو َمن َیعیُش بِااِلحساِن َاکَثُر ِممَّ نوِب َاکَثُر ِممَّ ٭ َمن َیموُت بِالذُّ

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

َه َیجَعل لَُکم ُفرقانًا ...2 ُقوا الّلٰ ٭… ِان َتتَّ

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

ماِء َوااَلرِض3 َقوا لََفَتحنا َعَلیِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ ٭ َولَو َانَّ َاهَل الُقرٰی آَمنوا َواتَّ

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

 ُیسًرا4
ٰ
َه َیجَعل لَهو ِمن َامِره ِق الّلٰ ٭… َمن َیتَّ

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

 َوَیجَعل لَُکم نوًرا 
ٰ
 ُیؤِتُکم ِکفَلیِن ِمن َرحَمِته

ٰ
َه َوآِمنوا بَِرسولِـه ُقوا الّلٰ َها الَّذیَن آَمُنوا اتَّ ٭ یا َاُیّ

ُه َغفوٌر َرحیٌم5  َوَیغِفر لَُکم َوالّلٰ
ٰ
َتمشوَن بِه

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

َه َیجَعل لَهو  َمخَرًجا َو َیرُزقُه ِمن َحیُث ال َیحَتِسُب6 ...  ِق الّلٰ ٭… َمن َیتَّ

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

ب( این آثار، دنیوی یا اخروی اند؟ مادی یا معنوی اند؟
............................................................................................

  اندیشه درآیات   

1. بحاراالنوار، مجلسی، ج 5، ص 140.
٢. سورٔه انفال/ آیٔه ٢9.

٣. سورٔه اعراف/ آیٔه 96.

4. سورٔه طالق/ آیٔه 4.
5. سورٔه حدید/ آیٔه ٢8.

6. سورٔه طالق/ آیٔه ٢ و ٣.
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ج( سّنت امالء و استدراج:
زندگی دنیوی و اخروی گنهکاران نیز مانند نیکوکاران در گرو اعمال آنهاست. انسانی که 
به دام گناه می افتد، خداوند برای او شرایطی فراهم می کند که توبه کند و از گناه بپرهیزد و اگر 
بارها به گناه دست زند و توبه کند، باز هم خداوند از گناه او می گذرد. اما اگر کسانی چنان در 
گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنى ورزند، خداوند به آنها 
فرصتی می دهد. اما آنها این فرصت را وسیلٔه غوطه ور شدن در تاریکى ها قرار می دهند. 
به طورى که اگر ابتدا اندک امیدى وجود داشت که نور حّقى در دل آنها بتابد، به تدریج چنین 
امیدى بر باد می رود و به شقاوت ابدى گرفتار می شوند. درحقیقت، مهلت ها و امکانات، با 
اختیار و ارادٔه خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر و باعث می شود که بار گناهان آنان هر 

روز سنگین و سنگین تر شود )سّنت امالء1(:
ِانَّما ُنملی لَُهم لَِیزدادوا  َانَّما ُنملی لَُهم َخیٌر اِلَنُفِسِهم  َو ال َیحَسبَنَّ الَّذیَن کََفروا 

ِاثًما َو لَُهم َعذاٌب ُمهیٌن2

از  استفاده  با  آنها  و  امکانات گمراهان مى افزاید  بر  بر مهلت دادن،  گاهی خداوند عالوه 
همین امکانات و با اصرار خود بیشتر در فساد فرو مى روند. قدم به قدم از انسانیت فاصله 
حرکت  در  تدریجى  حالت  چنین  مى شوند.  نزدیک تر  ابدى  به هالکت  به تدریج  و  می گیرند 

به سوى عذاب الهى را »استدراج« مى خوانند.
بوا بِآیاتِنا َسنَستَدِرُجُهم ِمن َحیُث الَیعلَموَن3 َوالَّذیَن کَذَّ

و کسانی که نشانه های ما را دروغ شمردند، قطعًا آنان را از جایی که )خود( 
نمی دانند به تدریج به هالکت نزدیک می کنیم.

خود  عمل  نتیجٔه  که  ـ  » استدراج«  و  » امالء«  سّنت  دایرٔه  در  تا  بکوشیم  باید  بنابراین، 
انسان هاست ـ قرار نگیریم و به هالکت ابدی گرفتار نشویم.

1. امالء به معنای مهلت دادن است.
٢. سورٔه آل عمران/ آیٔه 178

٣. سورٔه اعراف/ آیٔه 18٢
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د( سبقت رحمت بر غضب: 
از آنجا که خداوند به بندگان خود محّبت دارد، با همٔه آنان چه نیکوکار و چه گناهکار، به 

لطف و مهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعالم می کند:
 پروردگار شما رحمت را بر خود واجب کرده است٣. 

حّتی آنجا که خداوند بر کسی غضب می کند، باز هم از دریچٔه لطف و رحمت است. مانند 
مادری که بر فرزندش سخت می گیرد و یا در مواردی او را تنبیه  می کند تا او را از اشتباه 
باز دارد و به هیچ وجه قصد انتقام گیری از فرزند خود را ندارد. از همین روست که راه 

بازگشت گناهکار همیشه باز است.

آیا شما با این جمله موافقید؟
»در دنیای کنونی، کسانی که ایمان ندارند نسبت به مسلمانان، زندگی بهتری دارند.«

ــ علت موافقت یا مخالفت شما چیست؟ 
برای پاسخ می توانید از آیٔه مبارکه  »کُالًّ ُنِمدُّ هٰـؤُالِء َوهٰـؤُالِء ِمن َعطاِء َربِّکَ َوما کاَن َعطاُء 

َربِّکَ َمحظوًرا«2 استفاده کنید.

  هم اندیشی   

امام صادق  می فرماید: 
هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، اگر گناهی مرتکب شود، او را 
گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هنگامی که شر بنده اش ] بنده ای که 
غرق گناه شده است[ را بخواهد، بعد از انجام گناه، نعمتی به او می بخشد تا 
استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد.این همان است که خداوند 

فرموده: َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث ال یَعلَموَن.1

1. تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، ج ٢، ص 15٣.
٢. سورٔه اسراء/ آیٔه ٢0.
٣. سورٔه انعام/ آیٔه 54.
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آمرزش برخی گناهان با توبه، آمرزش برخی دیگر با انجام کار نیک1، حفظ آبروی بندگان 
گناهکار، پذیرش عبادت اندک٢ و رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده٣، نمونه هایی 

از سبقت رحمت بر غضب است.
یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب آنجاست که وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد، 
خداوند به فرشته اش دستور می دهد که فورًا آن را ثبت کند اما وقتی گناهی مرتکب می شود، 
از فرشتٔه خود می خواهد که صبر کند تا بنده توبه کند و گناهش را جبران کند و در صورتی 
که بنده توبه نکرد، آن گناه را ثبت کند4. همچنین خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و 

کار بد را فقط به اندازٔه خودش جزا می دهد5.

1. سورٔه هود، آیٔه 114.
٢. »  ... یا َمن یَقبَُل الَیسیَر َو یَعفو َعِن الَکثیِر ...« مفاتیح الجنان، دعای سحر.

٣. »  ... یا سریع الّرضا ...«، دعای کمیل.
4. کافی، کلینی، ج ٢، ص 4٣7.

5. سورٔه شوری، آیٔه 40؛  سورٔه انعام، آیٔه 160.
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تمامی  پدیده های جهان، تجلّی صفات الهی هستند و ما می توانیم در پس هر 
مخلوق که در هستی می بینیم، خدای متعال را مشاهده کنیم، از همین رو در 
قرآن و سنت همواره بر شناخت خدای متعال از طریق مطالعه و دقت در آیات 

)نشانه ها( آفاقی و انفسی تأکید شده است. 
طبیعت  در  او  نشانه های  طریق  از  را  خداوند  خداشناسی،  روِش  در این 
می شناسیم. هنگامی که جهان خلقت را تکیه گاه معرفت و شناخت خدا قرار 
می دهیم، طبیعت و تمام هستی را جلوه ای از خداوند می یابیم و می فهمیم که 

خداوند منبع وجود، حیات، علم، قدرت و سایر کماالت است. 
نشان  مانع  با مجهوالتی روبه رو می شویم که ممکن است  میان  اما در این 
دادن تصویری درست از خداوند شوند. مثالً در مطالعٔه طبیعت با  این حقیقت 
گریبانگیر  که  دارند  وجود  مصیبت هایی  و  بال  آفت،  که  می شویم  روبه رو 
مّدت  در  یا  می برند  نیستی  دیار  به  را  او  و  می شوند  انسان  مانند  موجودی 
حیاتش، زندگی او را قرین رنج و ناراحتی می کنند. این امور برای چیست؟ 

آفت ها و بالهایی نظیر بیماری، سیل، توفان، زلزله، مصیبت، جنگ، تضاد، 
ظلم و اختناق و غیره برای چیست؟ فلسفٔه وجود آنها چیست؟

به بیانی دیگر، میان حکمت خدا و وجود این امور چه رابطه ای هست؟ آیا 
وجود  این امور در حکمت خدا خللی به وجود نمی آورد؟

درس دهم

حکمت خدا
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 حکیم بودن خدا
 یکی از صفات خداوند که در ادیان الهی و به ویژه در قرآن کریم بر آن بسیار تأکید شده، 
»  صفت حکیم« است. برای حکیم، معانی زیادی ذکر کرده اند که هرکدام به بُعدی از ابعاد 
حکمت اشاره دارد. یکی از معانی حکمت آن است که فاعل یک عمل از انجام اعمال لغو و 

بیهوده خودداری کند و کارهای او دارای اغراض معقول و موّجهی باشد. 

برای اثبات  این مّدعا که افعال خداوند دارای غایت و غرض است، دالیل بسیاری ذکر 
شده اند که به یکی از آنها اشاره می کنیم:

هر فعلی که دارای هدف نباشد، لغو و بیهوده است و انجام فعل بیهوده از دیدگاه عقل، 
کاری زشت و غیرمنطقی به شمار می رود. از طرف دیگر، به دلیل آنکه خداوند دارای علم 
بی نهایت و کمال مطلق است، انجام کاری که بی هدف و دور از حکمت باشد، از سوی او 
محال است. زیرا همٔه کسانی که به کارهای بیهوده دست می زنند، عللی درونی یا بیرونی آنها 
تا آن اعمال را انجام دهند. منظور از علل درونی، برخی خصوصیات  را تحریک می کند 
فردی است که شخص را به سوی امور بیهوده و لغو سوق می دهد. این خصوصیات، درونی 

و مربوط به شخصیت فرد هستند؛ مانند جهل و غفلت یا بیماری های روانی.
علل بیرونی در محیط زندگی فرد وجود دارند و در سوق دادن فرد به انجام کار لغو و 

بیهوده نقش مؤثری  ایفا می کنند؛ مانند دوستان منحرف و تربیت نادرسِت خانوادگی.
اما هیچ کدام از این عوامل درونی و بیرونی در مورد خداوند صادق نیست.

بلکه او دارای همٔه کماالت و  در انجام همٔه امور علیم و قدیر و نسبت به همٔه مخلوقات رحیم 
است.

بررسی آیات قرآن کریم نشان می دهد که صفت »حکیم« ٢0 بار کنار صفت »علیم« قرار 
گرفته است. میان علیم بودن خداوند و حکیم بودن خداوند، چه ارتباطی وجود دارد؟ 

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

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

  اندیشه درآیات   
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 شر چیست؟
 برای فهم رابطٔه حکمت الهی با مسئله ُشرور الزم است مفهوم شر را بشناسیم. 

به نظر شما شر چیست و مصداق های آن کدام اند؟ 
امور شر به دو دسته تقسیم می شوند: 

1. اموری که خود واقعیتی ندارند و از نبود کماالت ناشی می شوند.
٢. امور واقعی که باعث ایجاد نقصان، کاستی و نیستی می شوند.

توضیح مطلب  اینکه اموری مانند نادانی، ناتوانی و نابینایی، در واقع به خودی خود چیزی 
نیستند، بلکه  نبود برخی خیرات و کماالت هستند. برای نمونه، نادانی در حقیقت نبود علم 
است و ناتوانی، نبود توانایی و نابینایی، نبود بینایی است. نه اینکه نابینایی مثالً شیء خاصی 

استدالل باال رادر قالب استدالل منطقی تنظیم کنید:
....................................................... مقدمٔه اول: 
....................................................... مقدمٔه دوم:. 
....................................................... نتیجه:  

 فعالیت 
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یا واقعیت ملموس دیگری باشد و یا نادانی مثالً خود، موجودی در  این عالم باشد. در واقع، 
است.  علم  همان  که  می شود  اضافه  به شما  چیزی  می آموزید، صرفاً  را  دانشی  وقتی شما 
ولی از شما چیزی که خودش واقعیتی باشد )نادانی(، کم نمی شود. شما چیزی را از دست 
نمی دهید، بلکه صرفاً به علم شما افزوده می شود. از همین  روست که می گویند: »ماهیت شر، 
عدمی  است.« دسته دیگری از شرور در  این عالم وجود دارند که خودشان عدمی  نیستند، 
ولی باعث کاستی و نیستی می شوند و از آن جهت که سبب نقصان می شوند، به آنها » شر« 

می گوییم؛ مانند زلزله و سیل.

 حکمت الهی و مسئلۀ شر
 می دانیم که همٔه افعال خداوند حکیمانه و دارای هدف های معقول است ــ که البته  این 
هدف ها به مخلوقات او بازمی گردد و در جهت مصالح مخلوقات است ــ و نیز با انواع شر 
آشنا شدیم؛ اکنون پرسش آغاز درس را دوباره مطرح می کنیم که: اگر خداوند حکیم است و 
کارهایی که می کند بر مبنای مصالح مخلوقاتش است، پس فلسفٔه وجود اموری مثل مرگ، 
زلزله، نقص و به طور کلی شر در عالم چیست؟ آیا وجود شر در تعارض با حکمت الهی )که 

اقتضای خیرخواهی برای مخلوقات را دارد( نیست؟ 
برای یافتن پاسخ درست  این سؤال مهم، الزم است به چند نکته توجه شود: 
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نظام  است،  مطلق  و خیرخواه  قادر  عالم،  که خداوند  آنجا  از  انسان:  علم  1. محدودیت 
هستی را به بهترین وجه خلق کرده و هر جزئی از  اجزای آفرینش به بهترین وجهی که امکان 
داشته، خلق شده است. به همین سبب است که خداوند را » احسن الخالقین« می دانیم. از 
از  ما  نمی توانیم ادعا کنیم که  بنابراین  به محدودیت دانش بشر اعتقاد داریم.  سوی دیگر، 
همٔه اسرار و رموز امور، از جمله آنچه که »شر« می دانیم، آگاهی داریم. بلکه چه بسا در  این 
امور مصالح و منافع فراوانی نهفته باشد که ما از آنها بی خبریم و بدیهی است که نیافتن چیزی 
دال بر نبودن آن نیست. بدین ترتیب، خردمندی اقتضا می کند که در داوری های خود دربارٔه 
حکیمانه نبودن وجود شر با احتیاط بیشتری گام برداریم، زیرا بسیار محتمل است، آنچه را 

که در واقع خیر است، شر بپنداریم.
مثالً بیشتر انسان ها مرگ را یکی از شرهای  این عالم می دانند. حال تصور کنید که اگر 
هیچ انسانی نمی مرد و همٔه انسان ها از اول تاریخ تا آخر دنیا زنده می ماندند، در آن صورت 
آیا  نمی شد؟  مختل  انسان ها  زندگی  آیا  می کردند.  زندگی  زمین  کرٔه  عظیمی در  چه جمعیت 
بیشتر عمر انسان ها به نگهداری از انسان های سالخورده و ناتوان نمی گذشت؟ یا مثالً تصور 
خاکی مان  کرٔه  سر  بر  بالیی  چه  نمی بود،  آتشفشان  چون  طبیعی  بالیای  از  یکی  اگر  کنید، 
می آمد؟ آتشفشانی که مانند دریچٔه هوای یک زودپز مانع انباشت بیش از حد انرژی و گرما 
در درون زمین می شود. این در کنار فواید بسیار دیگری است که فوران آتشفشان ها نصیب 

انسان ها می گرداند؛ از ایجاد منابع عظیم انرژی گرفته تا پدید آمدن معادن فلزی و…
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1.سورٔه بقره، آیٔه ٢16
٢. این موضوع در ادامٔه درس خواهد آمد. 

بالیای غیرطبیعی نیز مانند بالیای طبیعی هستند. گاهی انسان اموری را برای خود ناگوار 
قلمداد می کند و آنها را شر به حساب می آورد، غافل از  اینکه چه فوایدی در پس آنها وجود 
دارد. البته شرور از آن جهت که شر محسوب می شوند، حکمت و علت های دیگری دارند 

که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

با تأّمل در آیٔه زیر بگویید میان مفهوم آیه و مطالب صفحه قبل چه ارتباطی وجود دارد؟ 
ُه َیعَلُم  ...َو َعسٰی َان َتکَرهوا َشیًئا َو ُهَو َخیٌر لَُکم َو َعسٰی َان ُتِحّبوا َشیًئا َو ُهَو َشرٌّ لَُکم َوالّلٰ

َو َانُتم ال َتعَلموَن1

  اندیشه درآیات   

 آیا شما نمونه های دیگری از بالیای طبیعی را می شناسید که برای انسان ناخوشایندند، اما 
در دل آنها منافع بسیاری نهفته است؟ 

 فعالیت 

2. غایت نهایی خلقت انسان: اصل دیگر این است که هدف نهایی از آفرینش انسان آن نیست که 
در دنیا به تن آسایی و بهره مندی هرچه بیشتر از نعمت های مادی مشغول باشد بلکه غایت اصلی 
و نهایی او رسیدن به سعادت و رستگاری حقیقی است که جز با نزدیک شدن به خداوند در سایٔه 
بندگی او فراهم نمی شود. بر این اساس، به صرف آنکه امری با آسایش و رفاه مادی شخصی 
معارض بود، نباید آن را با غایت آفرینش انسان ناسازگار دانست.چه بسا سعادت و رستگاری آن 
شخص در گرو تحمل سختی ها و ناهمواری ها باشد. بنابراین، ممکن است آنچه ما آنها را شرور 
می دانیم، یکی از مهم ترین عوامل کمک کننده در جهت دستیابی انسان به غایت حقیقی خلقت 

خویش بوده و وجود آنها در نهایت سازگاری با حکمت الهی باشند.٢
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3. حاکمیت قوانین الهی و نقش انسان در پدید آمدن شر: همان طور که در درس سّنت های 
الهی خواندیم، خداوند، جهان هستی را با یک سلسله قوانین ثابت و پایدار اداره می کند.
به تعبیر دیگر، یک سلسله قوانین ثابت و سّنت های الیتغیر الهی بر پدیده های جهان حاکم 
هستند. این قوانین مانند قراردادهای میان انسان ها نیستند که با نظر و رأی انسان ها عوض 
شوند بلکه مبتنی بر خصوصیات ذاتی و تغییرناپذیر جهان آفرینش و موجودات آن هستند و 

لذا تبدیل و تغییر آنها محال است. 
برخوردار  اختیار  ارزشمند  نعمت  از  انسان ها  که  آن است  ثابت خداوند  قوانین  از  یکی 
باشند و با استفاده از همین نعمت است که عده ای راه صالح را پیش می گیرند و عده ای نیز 
منشأ شر می شوند. روشن است که به لحاظ دینی، انسان ها  این شرها را پدید آورده اند و لذا 

نمی توان منشأ آنها را خداوند دانست.  این امور با حکمت خداوند ناسازگارند.
یکی دیگر از قوانین ثابتی که عالم ماده، بر اساس آن تدبیر می شود، » اصل علّیت« است. زمانی 
که علِّت تامٔه یک معلول وجود داشته باشد، آن معلول به وجود می آید. زندگی و پیشرفت های 

جهان مبتنی بر همین اصل اتفاق می افتند و حذف آن، زندگی را نابود خواهد کرد.
با توجه به اصل فوق، یک شر مانند ناشنوایی یا نابینایی را در نظر بگیرید. عامل آن چیست؟
به وجود می آید. شرهای  تامٔه آن  با وجود علِّت  نابینایی یک معلول است که  یا  ناشنوایی 
طبیعی مثل نابینا و ناشنوا بودن بعضی از انسان ها، از لوازم جهان طبیعت است. عالم ماده به 
دلیل وجود تزاحم1 ها و تضادها، برخی از وسایل را از مجرای صحیح خود خارج می سازد، 
ناپذیر. طبق اصل  مبتنی بر اصل علّیت است که اصلی است ثابت و تغییر  و این امر صرفاً 
علّیت، زمانی که علت تامٔه معلول مثل نابینایی، فراهم شد، گریزی از آن معلول نخواهد بود.

مثال  به عنوان  به همین گونه است.  نیز  پدیده های شر  برخی  انسان در ظهور  اعمال  نقش 
ازون،  الیٔه  رفتن  بین  از  سبب  می کنند،  تولید  نقلیه  وسایل  و  کارخانه ها  که  سمی   گازهای 
افزایش دما و برهم خوردن تعادل در شرایط جوی کرٔه زمین می شود و خسارت های بسیاری 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  افعال  از  بالها  می کند. این  وارد  کشاورزان  به ویژه  انسان ها  به  را 
انسان ها نشأت می گیرند و با حکمت الهی ارتباطی ندارند.انسان ها با وقوع این شرور تنها 

باید خودشان را سرزنش کنند.

1ــ غم و شادی، رنج و امید، خوشی و ناخوشی، وجود و عدم، خیر و شر و ... در کنار هم وجود دارند.
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نا آگاهی  به دلیل  برای خود و دیگران شرآفرین می شود ولی  به عبارت دیگر، انسان گاه 
با آثار آن، نتیجٔه نامطلوب اعمال خود را بهانه ای برای اعتراض به  از رابطٔه عمل خویش 
حکمت الهی قرار می دهد. برای نمونه، اگر به منطقه هایی که در آنها از سالح های شیمیایی 
آثار مخّرب  این بمب های شیمیایی در  در جنگ ها استفاده شده است توجه کنید، می بینید 
چندین نسل از نوزاداِن تازه متولّدشده دیده می شود یا وقتی انسان زباله های صنعتی را درون 
رودخانه ها و دریاها می ریزد و محیط طبیعت را آلوده و مسموم می کند، آثار بد  این آلودگی 

گریبان گیر خودش می شود.

4. نسبی بودن شر: شر مثل کوچکی و بزرگی از جمله »  صفات نسبی« است که در مقایسه 
با موضوعات گوناگون، متفاوت می شود. توضیح آنکه هرگاه صدق یک صفت بر چیزی، به 
در نظر گرفتن امر سوم و مقایسٔه  این صفت با آن )امر سوم( مشروط باشد، آن صفت را نسبی 

می نامیم. به  این مثال توجه کنید:

نمونه هایی از شروری که انسان در زندگی فردی و اجتماعی،منشأ آن بوده است را 
نام ببرید

  هم اندیشی   
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 حجم یک مورچٔه بسیار بزرگ که از بزرگی آن انگشت حیرت به دهان گرفته اید و حجم 
شتر  که  می بینید  بگیرید.  نظر  در  شگفتید،  در  آن  کوچکی  از  که  کوچک  بسیار  شتر  یک 
که  است  چطور  است.  بسیاربزرگ  مورچٔه  آن  از  بزرگ تر  برابر  هزاران  کوچک،  بسیار 
»بسیارکوچک« از »بسیاربزرگ« بزرگ تر است؟ آیا  این تناقض است؟ خیر، تناقض نیست.
آن بسیار کوچک، بسیار کوچک شترهاست و با مقیاس و قالبی که ذهن براساس سابقه 
با  از شتر ساخته، بسیار کوچک است. آن بسیار بزرگ هم بسیار بزرگ مورچه هاست و 
مقیاس و قالبی که ذهن براساس سابقه از مورچه ساخته، بسیار بزرگ است. یعنی این مورچه 
دیگر شترها  با  مقایسه  در  آن شتر  و  با سایر مورچه ها غول پیکر است  مقایسه  در  غول پیکر 
کوچک  شتر  آن  از  کوچک تر  بسیار  غول پیکر،  مورچٔه  همان  وگرنه  است؛  بسیارکوچک 

است.
این است معنای اینکه می گوییم: »بزرگی و کوچکی دو مفهوم نسبی اند.«

و  زلزله  سیل،  مانند  طبیعی  بالهای  از  یک  هر  به  اگر  نمونه،  برای  است.  نسبی  نیز  شر 
آتشفشان که در اطراف ما اتفاق می افتند یا حتی برخی حیوانات درنده و گزنده و میکروب ها 
توجه کنیم، می بینیم که  اینها اگرچه برای عده ای ممکن است زیانبار باشند، ولی برای عده ای 
دیگر مفید و حّتی ضروری هستند. از  این گونه امور، آنچه بد است، نسبت به شیء یا اشیای 
معّینی بد است. زلزله برای تخلیٔه انرژی زمین بد نیست، اما برای کسانی که روی گسل خانه 
ساخته اند، بد است. زهر مار، برای مار بد نیست، برای انسان و دیگر موجوداتی که از آن 
آسیب می بینند، بد است. گرگ برای گوسفند بد است، ولی برای خودش و برای گیاه بد 
نیست. همچنان که گوسفند هم نسبت به گیاهی که آن را می خورد و نابود می کند بد است، 

ولی نسبت به خودش یا انسان یا گرگ بد نیست. 
حال که مشخص شد شر نسبی است و یک پدیده می تواند برای موجودی شر باشد و برای 
دارد که  پدیده ای وجود  یا  آیا موجود  مفید، این سؤال مطرح می شود که:  دیگر  موجودی 
وقتی شرهای آن را با منافع آن مقایسه می کنیم، به  این نتیجه برسیم که شر آن بیشتر از نفع آن 

است؟ در ادامه پاسخ  این سؤال را می یابید.
ما در آن زندگی می کنیم، سرشار از خیرها، خوبی ها و  5. خیر بیشتر از شر: جهانی که 
برخی  تزاحم است، رخداد  مادی خاستگاه  که جهان  آنجا  از  با  این حال،  کماالت است، 
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امکان یا عدم امکان هر یک از فرض های زیر را در این دنیا بررسی کنید.
الف( جهانی با غلبه زشتی ها بر خیرات

ب( جهانی سراسر خیر و نیکی

  هم اندیشی  

کاستی ها و ضررها اجتناب ناپذیر است. ولی واضح است که اگر اندازٔه خیرها و شرهای عالم 
را با یکدیگر مقایسه کنیم، به راحتی متوجه می شویم که خیرهای آن بسیار بیشتر است. از 
همین رو، حکمت و رحمت خداوند اقتضا می کند چنین جهانی که خیرهایش به مراتب بیش 
از شرهایش است، آفریده شود. به بیان دیگر، از میان دو گزینٔه آفریدن و نیافریدن جهان مادی 

که خیرهای آن به مراتب بیشتر از شرهای آن است، عقل حکم به آفریدن می کند.

 برخی از آثار و ثمرات رخداد امور شر 
طبیعت  جهان  در  عمومی  او  جایگاه  و  انسان  آفرینش  استعدادها:  شکوفاشدن   .1
به گونه ای است که بسیاری از استعدادهای مادی و معنوی او جز با رویارویی با سختی ها 
و مشکالت شکوفا نمی شوند. همان گونه که عضالت بدن ورزشکار تنها از راه تمرین های 
در  نیز  انسان  معنوی  و  روحی  قابلیت های  پاره ای  می شوند،  ورزیده  طاقت فرسا  و  سخت 
برخورد با بالیا و مصائب به فعلیت می رسند. برای نمونه، بسیاری از اکتشافات و اختراعات 
علمی تحت تأثیر نیاز جدی انسان در برخورد با مشکالت حیات فردی و جمعی، رخ داده اند.

2. آزمون الهی: همان طور که در درس قبل خواندیم، یکی از سّنت های عمومی  خداوند، 
» سنت امتحان« است. خداوند، براساس هدف آفرینش انسان و ویژگی های وجودی اش، او 
را در صحنه های گوناگون زندگی می آزماید. خداوند گاه انسان را با رفاه و آسایش و گاه نیز 
با قراردادن در موقعیت های سخت و دشوار و گرفتارکردن او در دامان بالها و مصیبت ها 
می آزماید. سربلندی و پیروزی در  این آزمایش ها موجب رشد و تکامل انسان به ویژه در بُعد 
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برابر انسان های مستمند  اندازٔه رفاهی که دارند، در  به  معنوی او می شود. انسان های دارا 
مسئول هستند و باید از آنها دستگیری کنند. آنهایی که از نعمت هایی مانند سالمتی برخوردار 
هم  خدمات،  کنند. این  خدمت  ضعیف  و  بیمار  انسان های  به  توانشان  درحد  باید  هستند، 
کودکی  نمونه،  برای  عاطفی.  کمک های  دربردارندٔه  هم  و  مادی اند  کمک های  در بردارندٔه 
که پدر یا مادر خود را از دست داده، ممکن است به کمک مالی دیگران نیازمند نباشد، ولی 
بی تردید به محبت و رسیدگی نیاز دارد. اینها گوشه ای از وظایفی است که خداوند بر دوش 
انسان ها قرار داده است و از آنان می خواهد که تا حد توانشان از ضعیف ترها دستگیری کنند. 

3. دریافت پاداش الهی: یکی از حکمت های وجود جهان آخرت، دریافت پاداش عظیم 
در ازای صبوری بر مشکالت و سختی های دنیاست. این معامله چون با خدا انجام می شود، 
خیر  برسد،  مؤمن  بندٔه  به  بدی  و  خوبی  از  هرچه  حقیقت،  در  بود.  خواهد  سودآور  حتماً 
اوست. زیرا اگر بدی به او برسد، با صبرکردن در راه خدا پاداشی عظیم در انتظار اوست و 
اگر خیر به او برسد، با بجا آوردن شکر آن نعمت، باز هم خداوند به او پاداش می دهد؛ اگرچه 

ثواب صبر بر مشکالت بسیار بیشتر است.
َه َمَع الّصابِریَن1 لٰوِة ِانَّ الّلٰ بِر َو الصَّ َها الَّذیَن آَمُنوا اسَتعینوا بِالصَّ یا َایُّ

با  یاری جویید؛ زیرا خدا  نماز  ای کسانی که ایمان آورده اید، از شکیبایی و 
شکیبایان است.

1. سورٔه بقره، آیٔه 15٣. 
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البته مسلّم است که صبرکردن در مصیبت ها به معنای تسلیم شدن در برابر فقر و مشکالت 
تأمین رفاه خود و خانواده اش و کسب روزی حالل  باید پیوسته برای  بلکه انسان  نیست. 
بکوشد و اگر چنین کند، هم برای صبر بر مشکالت به او پاداش داده می شود و هم برای تالش 

برای کسب روزی حالل و فائق آمدن بر مشکالت.
4. هشدار و بیدارگری: یکی دیگر از فایده های مهم بالها و مصیبت ها آن است که انسان 
را از خواب غفلتی که بر اثر فروغلتیدن در نعمت های دنیایی به آن دچار شده است، بیدار 
می کنند،  مسئولیت های مهم او را در برابر خداوند به او یادآور می شوند، تکبّرش را به تواضع 

و خضوع تبدیل می کنند و زمینٔه مناسبی برای بازگشت او به مسیر حق آماده می سازند.

عوَن1. ّراِء لََعلَُّهم َیَتَضرَّ َولََقد َارَسلنا ِالٰی ُاَمٍم ِمن َقبِلَک َفَاَخذناُهم بِالَبأساِء وَ الضَّ

5. قدرشناسی نعمت های الهی: از دیگر فایده های حوادث ناگوار آن است که انسان اهمیت 
از این  روست که گفته اند: »قدر عافیت  آنها را بشناسد.  الهی را دریابد و قدر  نعمت های 

کسی داند که به مصیبتی دچار آید.«

6. کّفارۀ خطاها و گناهان: نگاهی دقیق به گنجینٔه آموزه های اسالم، به ما نشان می دهد که 
خداوند برخی از بندگانش را که او را می پرستند، گاهی به بالهایی گرفتار می کند تا همین بالها 
و مشکالتی که در  این دنیا می بینند، به منزلٔه عذابی دنیوی باشد و آنها را از عذاب دردناک 
و هولناک آخرت برهاند. بنابراین بالها و گرفتاری های بندگان مؤمن می تواند در واقع تاوان 
و مجازاتی دنیوی باشد که باعث ریخته شدن گناهان فرد شود و وی را از عذاب اخروی که 
بسیار شدیدتر و طوالنی تر است، رهایی  بخشد. چنین دشواری هایی در ظاهر بال و در واقع 

نوعی رحمت الهی و مایٔه نجات اند.
رسول خدا  می فرماید که هیچ رنج و درد و اندوه و حّتی نگرانی خاطری به مؤمن نرسد، 
جز اینکه خداوند بدان گناهانش را بزداید. ولی مصائبی که دشمنان حق و حقیقت را گرفتار 

می کنند، می توانند آغاز و مقّدمه ای بر عذاب دردناک تر آخرت باشند.

1.سورٔه انعام/ آیٔه 4٢.
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خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزلدور فلکی یکسره بر َمنَهج عدل است

همه مسلمانان به عدالت خداوند  ایمان دارند. در میان صفات خداوند تنها 
دو صفت جزء اصول دین قرار گرفته است: یگانگی خداوند )توحید( و عدل. 
عالوه بر  اینکه عدل جزء اصول دین قرار گرفته، برای اثبات ضرورت معاد نیز 
دارای  بدانیم صفت عدل  در  این درس می خواهیم  استفاده می شود.  آن  از 
چه ویژگی ها و امتیازاتی بوده که جزء اصول دین قرار گرفته است؟ و  ایمان 
تبعیض هایی که در جهان و در میان  تفاوت ها و  با  به عدالت خداوند چگونه 
دیگری  و  شده  فرشته  یکی  چرا  است؟  سازگار  می بینیم  مختلف  موجودات 

انسان؟ چرا یکی حیوان شده و آن دیگری نبات و آن یکی جماد؟
 از تفاوت های موجودات که بگذریم، در میان ما انسان ها نیز تفاوت ها بسیار 
است، یکی زشت است و دیگری زیبا؛ یکی فقیر است و آن دیگری ثروتمند؛ 
یکی علیل و دردمند است و آن دیگری سالم و با نشاط؛  این تفاوت ها چگونه 

با عدالت خداوند هماهنگ است؟
برای وجود این تفاوت ها و تبعیض ها چه تحلیلی ارائه شده است؟

چه  زمینه  این  در  معصوم  پیشوایان  سخنان  و  کریم  قرآن  نورانی  آیات  در 
تبیین هایی ارائه شده است؟

درس یازدهم

عدل الهی
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 عدل و اصول دین   
 مسلمانان در طول زمان های متوالی شیعه را » عدلیه«1، یعنی معتقد به عدل، می شناخته اند. 
علّت این شناخت را باید در گفت وگو هایی جست وجو کرد که میان مسلمانان در تفسیر بعضی 
از آیات قرآن کریم صورت گرفته است. ابتدا به سراغ آیات نورانی قرآن کریم برویم و با تدبّر 

در آنها، به بعضی از سؤاالت پاسخ دهیم.

پس از قرائت آیات، با تأّمل در آیات به سؤاالت پاسخ دهید.
َه یأُمُر بِالَعدِل َو ااِلحساِن َوایتاِء ِذی الُقربٰی َوَینهٰی َعِن الَفحشاِء َوالُمنَکِر َو الَبغِی  1 ِانَّ الّلٰ

روَن2 َیِعُظُکم لََعلَُّکم َتَذکَّ

خداوند به عدل، احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا، منکر و ستم، 
نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد، شاید متذّکر شوید. 

2 ال ُیسَاُل َعّما َیفَعُل َوُهم ُیسَالوَن3

]خدا[ از آنچه می کند، بازخواست نمی شود و آنان بازخواست می شوند. 

َه ال َیأُمُر بِالَفحشاِء 4... ۳ …. ُقل ِانَّ الّلٰ

…. بگو: »خداوند ]هرگز[ به کار زشت فرمان نمی دهد.«
ٰلِکنَّ الّناَس َانُفَسُهم َیظِلموَن5 َه ال َیظِلُم الّناَس َشیًئا َو 4 ِانَّ الّلٰ

خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند. ولی  این مردم هستند که به خویشتن ستم می کنند. 
با توجه به آیات فوق جاهای خالی را تکمیل کنید:

 اندیشه در آیات 

1. عالوه بر شیعه در میان اهل سنت گروه معتزله که 
گرایش  عقلی داشته اند نیز به عدلیه معروف شده اند.

٢.سورٔه نحل/ آیٔه 90

٣. سورٔه انبیاء/ آیٔه ٢٣
4. سورٔه اعراف/ آیٔه ٢8
5. سورٔه یونس/ آیٔه 44
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از آیٔه اول استفاده می شود، خداوند به عدل رفتار می کند؛ زیرا………….. 
از آیٔه دوم استفاده می شود، خداوند در انجام کارهایش ……………. 

از آیٔه سوم استفاده می شود، خداوند به بدی ها………………. .
از آیٔه چهارم استفاده می شود، خداوند به بندگان………………

 عدل الهی و حسن و قبح ذاتی 
 گروهی از مسلمانان با استناد به آیٔه »ال یُساَُل َعّما یَفَعُل« معتقدند: خداوند در پاداش و 
کیفر دادن به بندگان، تنها براساس خواست و اختیار خود عمل می کند، نه براساس قانون 
مشخصی. در نتیجه در پاداش و کیفر دادن به بندگان، انجام هر اتفاقی ممکن است. مثالً 
ممکن است در قیامت شخص فاسق و جنایتکاری را به بهشت ببرد و فرد صالح و نیکوکاری 
به قول  را به جهّنم! زیرا هر کاری که خداوند انجام دهد، نیکو، پسندیده و خوب است و 

شاعر: هر چه آن خسرو کند شیرین بود.1 
شیعه با پیروی از امامان معصوم  و فهم صحیح از آیات قرآن کریم، در مقابل دستٔه اّول 
معتقدند که خداوند براساس عدل میان بندگانش داوری می کند و هیچ گاه نیکوکار را با بدکار 
یکسان قرار نمی دهد. عدل و ظلم به ترتیب در ذاتشان خوبی و بدی وجود دارد )ُحسن و ُقبح 
ذاتی( و عقل انسان نیز این خوبی و بدی را تشخیص می دهد )حسن و قبح عقلی(٢. بر این 
اساس، افعال و صفات اخالقی، صرف نظر از امر و دستور شارع، مّتصف به خوبی )حسن( 

و یا بدی )قبح( می شوند. 

1. به نظر  این گروه آنان که معتقدند خداوند براساس قانون خاصی عمل می کند، دست خداوند را بسته اند و اختیار او را 
محدود نموده اند.

٢. در ادامه درس به تبیین حسن و قبح عقلی پرداخته شده است. 
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 تمثیل:
 فرض کنید انسان هایی کامالً بیگانه از فرهنگ و تمّدن بشری در نقطه ای دور دست زندگی 
کنند و دو نفر از آنها با هم به شکار روند و به یک اندازه تالش کنند و زحمت بکشند. آیا 

هنگام تقسیم شکار، تقسیم کننده می فهمد که:
در  و  داد؟  خواهد  رضایت  دوستش  کند،  تقسیم  عادالنه  و  مساوی  صورت  به  اگر    .1

صورتی که سهم بیشتر را خود بردارد، دوستش ناراحت می شود؟ )عدل(
٢.  اگر سهم بیشتر را به دوستش دهد، از مهربانی او خوشحال شده، تشکر می کند؟ )احسان(

٣.  اگر سهم بیشتر را خود بردارد، دوستش ناراحت می شود و ممکن است اعتراض کند؟ 
)ظلم(

بنابراین عدل و احسان، نیکو و زیبا  بدیهی است که پاسخ به این سؤال ها مثبت است و 
و ظلم، زشت و قبیح است و چون عدل و احسان نیکو بوده اند، خداوند عدل و احسان را 
برگزیده است و بندگانش را به انجام آن فرمان داده است و به علّت زشتی و بدی ظلم، خداوند 

آن را ناپسند شمرده و بندگانش را نیز از انجام آن نهی کرده است.

الف( در کدام یک از موارد زیر عقل انسان به صورت مستقل، خوبی و بدی را درک 
می کند؟

1 پسندیده بودن امانت داری و ناپسندی خیانت

2 زیبایی راست گویی و زشتی دروغ گویی 

۳ حرمت روزٔه اول شوال و وجوب روزٔه آخر رمضان

ب( تفاوت مورد سوم با دو مورد دیگر چیست؟

 فعالیت 
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 اثبات عقلی عدل الهی
 عدل الهی از طریق قاعدٔه »ُحسن و ُقبح عقلی« اثبات می شود. براساس  این قاعده، عدل 
کاری پسندیده و زیبا و ظلم، کاری ناپسند و زشت است. خداوند از کار زشت و ناپسند منّزه 
و پاک است. کسانی که مرتکب ظلم می شوند، ظلم آنها ناشی از نقص آنها مانند جهل یا نیاز 

و مانند آنهاست. هیچ یک از  این نقص ها، جهل ها و نیاز ها در خدا وجود ندارند.     

 معنای عدل    
 عدل در لغت به معنای مساوات و برابری1 و نقطه مقابل آن جور و ستم است و در تعریف 
بنابراین معنای عدل، قرار دادن هر چیز در  آن گفته اند: »دادن حق به هر صاحب حّقی«، 

جای خود است.
این مطلب در سخنی از امیر مؤمنان  نیز آمده است: 

َالَعدُل َیَضُع ااُلموَر َمواِضَعها2 

عدل هر چیزی را در جایگاه مناسب آن قرار می دهد. 

1. المفردات فی غریب القرآن، ص 551.
٢. نهج البالغه، حکمت 4٣7

به نظر شما در چه صورت رعایت تساوی میان افراد مطابق با عدالت و در چه صورت 
مخالف با عدالت است؟

 تفکر
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 اقسام کلی عدل الهی
 با توجه به جریان عدل الهی در حوزه های مختلف، به طورکلی اقسام عدل الهی عبارت اند از:

١. عدل تکوینی: خداوند به هر موجودی به اندازٔه ظرفیت و شایستگی های آن موجود از 
فضل و رحمت خویش بخشیده است و اعطای وجود و کمال به هر موجودی مطابق قابلیت 

آن موجود است. در روایات پیشوایان دین بر این نکته تأکید شده است که:
ماواِت و ااَلرِض١«   »    بِالَعدِل قاَمِت السَّ

آسمان و زمین براساس عدالت برپا شده است.
نیاز  )دین(  زندگی  برنامه  به  که  انسان  مانند  موجوداتی  برای  تشریعی: خداوند  2. عدل 
دارند، احکام و تکالیفی مقّرر کرده که  این احکام دارای فواید و مصلحت های واقعی )در 
واجبات و مستحبات( و یا ضررها و مفاسد واقعی )در محّرمات و مکروهات( است و این 

دستورات در حد وسع و توان آنان است. 
3. عدل جزایی: خداوند در پاداش دادن به نیکوکاران براساس فضل خود عمل می کند 
با نّیت عامل( پاداش می دهد اما در مجازات و  و یک کار خوب را چندین برابر )متناسب 
کیفر گناهکارانی که توبه نکرده و به اصالح کار بد خویش نپرداخته اند، یک گناه را دو گناه 

یا بیشتر حساب نمی کند. 

1. محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمه، ح 4008
2.سورٔه نساء/ آیٔه 40

با تأّمل در آیات زیر ارتباط هر آیه را با نوع عدل تشخیص دهید.
ةٍ َوِان تَکُ َحَسنًَة ُیضاِعفها َوُیؤِت ِمن لَُدنُه َاجًرا َعظیًما2 1 ِانَّ الّلَٰه ال َیظلُِم ِمثقاَل َذرَّ

را  آن  باشد،  نیکی  کار  اگر  و  نمی کند؛  ستم  ذره ای  سنگینی  اندازهٔ  به  ]حّتی[  د  ن و خدا
دوچندان می سازد؛ و از نزد خود، پاداش عظیمی  ]در برابر آن[ می دهد. 

 اندیشه در آیات 
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 َوَمن ُقِدَر َعلَیِه ِرزُقهو َفلُینِفق ِمّما آتاُه الّلُٰه ال ُیکَلُِفّ الّلُٰه نَفًسا ِااّل 
ٰ
2  لُِینِفق ذو َسَعةٍ ِمن َسَعِته

ما آتاها َسَیجَعُل الّلُٰه بَعَد ُعسٍر ُیسًرا1

آنان که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگ دست اند، 
از آنچه که خدا به آنها داده است انفاق کنند؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که 

به او داده تکلیف نمی کند؛ خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد.

ٰلَه ِااّل ُهَو َو الَمالئِکَُة َو ُاوُلو الِعلِم قائًِما بِالِقسِط ال ِاٰلَه ِااّل ُهَو الَعزیُز  ۳  َشِهَد الّلُٰه َانَّهو ال ِا
الَحکیُم2

خداوند، ]با ایجاِد نظاِم واحِد جهاِن هستی[ گواهی می دهد که معبودی جز او نیست؛ و فرشتگان 
 و صاحبان دانش، ]هر کدام به گونه ای بر این مطلب[ گواهی می دهند؛ در حالی که ]خداوند 
در تمام عالم[ قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست، ]که[ هم توانا و هم حکیم است. 

 عدل تکوینی و نظام هستی 
 براساس جهان شناسی عقلی که حکیمان ارائه کرده اند، نظام هستی همانند هرمی است که 
در رأس آن »  واجب الوجود« یعنی باالترین مرتبٔه وجود قرار دارد و در قاعدٔه آن پایین ترین 
مرتبٔه هستی، یعنی عالم طبیعت قرار گرفته است. بین مرتبه واجب الوجود و عالم طبیعت 
موجودات دیگر براساس درجٔه وجودی شان هر کدام در مرتبٔه خاصی واقع شده اند. وجود 
علّت  باالتر  مرتبٔه  که  به طوری  اوست؛  و جایگاه  رتبه  تعیین کنندٔه خصوصیات،  موجود  هر 
برای مرتبٔه پایین تر بوده و از نظر رتبه بر آن مقدم می باشد. ترتیب و نظام موجودات در جهان 
هستی، همان وجود آنهاست که از جانب خداوند افاضه شده است. با  این فرض اختالف 
موجودات، همانند اختالف اعداد است که هر عددی در جایگاه ویژه ای قرار داشته جای آن 
قابل تغییر نیست. در عالم ماده نیز که اختالفات آنها براساس ویژگی های آنهاست، هر موجود 

وابسته به علل خاصی است که تمام ویژگی های خود را از آنها دریافت می کند. 

1.سوره طالق/ آیه 7
٢.سوره آل عمران/ آیه 1۸
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 اثبات عدل تشریعی 
 نگاهی به تکالیفی که خداوند برای بندگانش قرار داده است، به روشنی  این مطلب را اثبات 
می کند که تکالیف الهی در راستای رسیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی است. هر امر 
واجب یا مستحبی مشتمل بر مصلحت هایی است که موجبات سعادتمندی و رستگاری در 
دنیا و آخرت را فراهم می کند و نیز هر امر حرام یا مکروهی دربردارندهٔ مفاسدی است که دین 
و دنیای انسان را تباه می کند. از سوی دیگر، تکالیف الهی به اندازه وسع و طاقت ماست و 
در میان تکالیف الهی موردی که بیش از طاقت انسان باشد وجود ندارد. مثالً در مورد نماز 
در هر شبانه روز تنها هفده رکعت واجب شده و آن هم بین اوقات مختلف شبانه روز تقسیم 
شده تا با نشاط ادا شود و هیچ گونه تکلّف و زحمتی در انجام آن نباشد و یا روزه گرفتن در هر 
سال فقط در ماه رمضان واجب شده و آن هم برای کسانی که برایشان ضرر دارد و یا طاقت 
انجام آن را ندارند، واجب نیست و همین طور در واجبات دیگر، مانند حج و جهاد که یکی 

از شرایط آن وجوب » استطاعت« است. 

با مطالعه ترجمه خطبٔه حضرت زهرا به سؤاالت پاسخ دهید.
... پس خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شرک، نماز را برای پاک نمودن 
شما از تکبّر، زکات را برای تزکیه نفس و افزایش روزی، روزه را برای تثبیت اخالص، 
حج را برای استحکام دین، عدالت ورزی را برای التیام قلب ها، اطاعت خاندان ما را 
]اهل بیت[ برای نظم یافتن ملّت ها، امامِت ما را برای رهایی از تفرقه، جهاد را برای عّزت 

اسالم و صبر را برای کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد...
الف( فلسفه نماز چیست؟
ب( فلسفه امامت چیست؟

 فعالیت 
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 پاسخ به برخی شبهات پیرامون عدل الهی
الف( تفاوت موجودات: چرا خداوند میان موجودات تفاوت گذاشته است؟ یکی فرشته 
شده و دیگری انسان و یا حیوان؟ در عالم حیوانات یکی درنده شده است و دیگری دونده؟ 
یکی با پنجه های قوی و دندان های تیز برای دریدن و آن دیگری فاقد اینها و تنها پاهای ظریف 

و بدنی نحیف برای دویدن و فرار کردن؟
 پاسخ: این اشکال ناشی از تصور نادرست دربارٔه نظام موجودات است. تصور نادرست 
این است که نظام عالم را قراردادی فرض کرده اند، یعنی همان گونه که در جامعه براساس 
او سلب می کنند،  از  را  به ریاست می نشانند و چند صباحی دیگر ریاست  را  توافق کسی 

تصور شده است که می توان این فرد را به جای انسان، فرشته آفرید و یا بالعکس…
تصور درست درباره نظام موجودات همانند نظام اعداد است. هر عددی با عدد قبل و بعدش  
ارتباط دارد و نمی شود جای یک عدد را تغییر داد، زیرا جایگاه و رتبٔه آن ذاتی اوست. در 
نظام آفرینش نیز اعطای وجود به هر موجود، تعیین کنندٔه تمام خصوصیات اوست. به عبارت 
یعنی  اوست.  بلکه عین وجود  نیست،  او  از وجود  هر موجود جدای  دیگر، خصوصیات 
همان گونه که جایگاه عدد ٢ این است که این عدد بین یک و سه باشد و اگر قرار باشد از 
این جایگاه برداشته شود و به جای دیگر برود، دیگر ٢ نخواهد بود و خصوصیات عدد ٢ را 
نخواهد داشت، در مورد سایر موجودات نیز امکان این جابه جایی نیست، زیرا خصوصیات 

هر موجودی جدای از وجودش نیست.
ب( تفاوت ها در خلقت انسان: چرا در میان انسان ها تبعیض وجود دارد؟ صرف نظر از 
تبعیض های اجتماعی که عامل آن انسان ها هستند، در خلقت انسان ها هم تبعیض می بینیم. 
نابینا؛ یکی سیاه است و دیگری  بیناست و دیگری  یکی سالم است و دیگری معلول؛ یکی 

سفید؛ یکی زشت است و دیگری زیبا؟
 پاسخ: در پاسخ به  این اشکال چند نکته را باید در نظر داشت:

1. در نظام ِعلّی و معلولی جهان، هر پدیده ای علّتی دارد که ویژگی های معلول، وابسته به آن 
است. سالمت و نقص، زشتی و زیبایی و مانند آن به عوامل متفاوتی وابسته اند که برخی از 
عوامل آن در اختیار انسان بوده و برخی در اختیار انسان نیست. بنابر این تفاوت ها در نتیجٔه 
تفاوت شرایط و قابلیت هاست و تبعیض وجود ندارد زیرا قابلیت و استعدادها یکسان نیست.
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با مطالعه و بحث و گفت وگو با دوستانتان بگویید:
الف( عوامل تأثیرگذار بر سالمت و معلولیت و رنگ کودک که تا حدودی پدر و مادر در 

آن نقش دارند کدام اند؟ 
 ب( چه عواملی از حیطه اختیار انسان خارج اند؟

  هم اندیشی  

٢. اموری مانند رنگ پوست و زشتی و زیبایی مربوط به جسم انسان است و جسم انسان به 
عوامل متفاوتی مانند آب و هوا، تغذیه و ژنتیک وابسته است. اما حقیقت انسان را روح او 
تشکیل می دهد و زیبایی روح انسان وابسته به جسم او نیست، بلکه وابسته به  ایمان و اخالق 
اوست که امور اختیاری هستند و پاداش و کیفر انسان ها در جهان آخرت وابسته به امور 
اختیاری است. در حیات اخروی که زندگی حقیقی انسان است، ظاهر انسان هماهنگ با 

باطن اوست. 1 

1. ر.ک. سورٔه آل عمران آیٔه 106.
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٣. ویژگی های جسمی،  مانند سالمت و مرض و معلولیت، بینایی و نابینایی و امثال آن، از 
جمله موارد امتحان الهی هستند که هر کدام برای انسان  وظیفه ای را ایجاب می کند و هر 

شخص با عمل به وظیفه مشمول اجر و ثواب می شود.
4. داشتن هر نعمتی وظایفی را برای انسان موجب می شود که گاه تحّمل آن برای افراد عادی 
دشوار است. مثالً داشتن زیبایی، نعمتی است که وظیفه دارندٔه آن، دوری از گناه است؛ مانند 
حضرت یوسف  که به علّت داشتن زیبایی برای مصون ماندن از گناه سال ها زجر زندان را 
بر آزادی قصر ترجیح داد.1 وظیفٔه دارندٔه نعمت مال هم انفاق به فقیران است و عمل نکردن 
به وظیفه، کیفر اخروی و یا دنیوی و یا هر دو را در بر دارد؛ همان طور که قارون به علّت انفاق 
نکردن مال با اموالش در زمین فرو رفت و آنگاه مؤمنان فقیر که پیش از آن آرزوی رسیدن به مال 
 و ثروت او را داشتند و می گفتند »کاش برای ما هم می بود مثل آنچه به قارون داده شده است.٢ «،

وقتی هالکت قارون و ثروت هایش را مشاهده کردند چنین گفتند:
ُه َعَلینا لََخَسَف بِنا… 3  … لَوال َان َمنَّ الّلٰ

اگر خدا بر ما مّنت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو برده بود.   

ج( رنج بی گناهان: در میان انسان ها، بیماران، دردمندان و رنج دیدگانی را می بینیم که رنج 
آنها ناشی از گناه شان نیست. مثالً انسان های پاکی که گرفتار انواع بال هستند. این رنج ها، 

بالها و دردها با عدل الهی چگونه سازگار است؟
 پاسخ: در بینش اسالمی  هیچ درد و رنجی بی حکمت و بی فایده نیست. درد و رنجی 
که گناهکاران می کشند، موجب تخفیف و یا پاک شدن گناهانشان می شود و برای بی گناهان 
و  دردها  از  ناشی  موجب جبران ضرر  که  دارد  همراه  به  آخرت  و  دنیا  در  را  عوض هایی4 

بیماری ها می شود و بسیار بیشتر از درد و رنجی است که آنها تحّمل کرده اند.5 
 در قرآن کریم درباره حضرت ایّوب آمده است که آن حضرت پس از تحّمل دردها و رنج ها،

1. سوره یوسف/ آیه ٣٣
٢. سوره قصص/ آیه 79
٣. سوره قصص/ آیه 8٢ 

4. در اصطالح و کاربرد دینی »عوض« به منفعتی گفته می شود که برای جبران درد و رنج در دنیا یا در آخرت داده شود.
5. کشف المراد، عالمه حلی، صص 47٣ ــ 468
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خداوند دعایش را مستجاب کرد و خانواده و فرزندان و مال او را بهتر از قبل به او برگرداند.1 
اّما اگر به علت مصلحتی در  این جهان به او داده نمی شد، در آخرت جبران می شود. 

 

1. سوره انبیاء/ آیات 8٣ ــ 84

1  آیا با توجه به آیه ٢8 سوره اعراف می توانید بر حسن و قبح عقلی استدالل کنید؟ 
..........................................................................................

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

2  چگونه با آیه 90 سوره نحل عدالت خداوند را اثبات می کنید؟
..........................................................................................

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

۳ با توجه به پاداش و کیفر قیامت )تجّسم اعمال( کدام شبهه از عدل الهی پاسخ داده 
می شود؟ توضیح دهید.  

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

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

  اندیشه در آیات   
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ 
کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم 
نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ 
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود 

محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

1122 اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب اصول عقاید 3 با کد 7

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

همدان سیده طاهره حجازی10کرمان فرشته خوشدست1

خراسان جنوبي محسن قنبری11شهرستانهای تهران کبری رستمی2

اردبیل ربعلی شیران خانقاه12آذربایجان شرقی سهیال غازی اسکویی3

البرز رقیه قاقازانی13فارس زیبا زادسیرجان4

اردبیل حجت یزدانی سوال14ایالم روح اهلل شکریان5

آذربایجان غربی  زهرا سلیمانی15شهرستانهای تهران مریم پارسا6

زنجان بهجت افشاری16زنجان علی مسلمی7

چهارمحال وبختیاري مهوش آل علی17فارس فاطمه مظلومی8

هرمزگان محمد صفری18لرستان فرزانه جمشیدیان9

2
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عمومی


