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  مقدمه
در زندگي انسان، تعقل و خردورزي و سپس انتخاب اعتقاد درست، بسيار اهميت دارد،  

گـذارد و    سرنوشت و اعمال انسان اثر ميزيرا كه انتخاب هر اعتقاد و تفكري، قطعاً، در     
اصوالً تفاوت اساسي بـين  .  بيروني همان باورهاستةتوان گفت كه رفتار آدمي، جلو    مي

و افـراد ظـالم و تبهكـار، بـه اعتقـاد و تفكـر آنهـا        ... افراد صالح و نيكوكار و عـادل و    
 و انتخـاب راه و   ورزي  رو است كه قرآن، انسان را بـسيار بـه انديـشه             از اين . گردد  برمي

اي كـه بـدترين    گونـه  كنـد؛ بـه   و التزام به آن، دعوت مـي بهترين اعتقاد   اعتقاد صحيح و    
بنابراين، قبل از . كنند اند و اصالً تعقل نمي      جنبدگان نزد خدا كساني هستند كه كر و الل        

  .ساز است به تفكر بپردازد اش سرنوشت هر چيز انسان بايد دربارة اموري كه در زندگي
ساز در سعادت آدمي، تفكر در باب انسان، خـدا   از مسائل بسيار مهم و سرنوشت  

هاي فطري خـود      درستي خود را بشناسد و تواناييها و گنجينه         آدمي اگر به  . و معاد است  
بنابراين، اولـين وظيفـة انـسان،    . تواند به سعادت و كاميابي نايل گردد      را كشف كند، مي   

از چه آفريده شده است و چـه كـسي او را آفريـده              : داين است كه خود را نيك بشناس      
درسـتي انجـام گيـرد،     است و چه تواناييهايي در نهاد او قرار دارد، خودشناسي اگـر بـه         

 زندگي انـسان  ةاعتقاد به خدا و معاد، چهر . تواند به شناخت خدا و معاد نيز بينجامد         مي
وق و آفريدة خداي حكـيم و  فردي را درنظر بگيريد كه خود را مخل. كند را دگرگون مي  

اش با او در هر لحظه برقرار است؛ خلقت خود  داند كه ارتباط مخلوقانه  عليم و قدير مي   
دانـد   هدف ندانسته و زندگي دنيايي خود را فرصتي براي تعالي و تكامل خود مـي     را بي 

  نه صرفاً خوشگذراني زودگذر مادي؛ تعاليم پيـامبران را نـه مـزاحم آزادي خـود بلكـه                  

  يازده



داند؛ جهان را به اين زندگي مادي منحصر ندانسته، بلكه بر آن       ساز روح آدمي مي     تكامل
است كه اين دنيا مزرعة آخرت است و سعي و كوشش و اعمال او، زندگي جاودانه را                 

داند كه كوچكترين عمل او از چشم  رقم خواهد زد، خدا را بر تمام اعمال خود ناظر مي
دارد؛ براي رشـد و    هيچ ظلمي را به بندگان خدا روا نميحسابرسان الهي مخفي نيست؛   

  او چگونه عمل خواهد كرد؟. نشيند سوزاند و از پاي نمي تعالي بندگان خدا دل مي
دهد  حال فرد ديگري را درنظر بگيريد كه خود را در حد ساير حيوانات تنزل مي              

را مخلـوق  طلبـي در ايـن دنيـا نـدارد؛ خـود          كه هيچ هدفي جز خوشـگذراني و لـذت        
انـد؛ زنـدگي را    داند كه هيچ هدفي از خلقت او نداشته شعور مي جان و بي موجودات بي 

به اين زندگي دنيوي محدود دانسته كه تنها فرصتي است بـراي خوشـگذراني هـر چـه      
طلبـي او قابـل    بيشتر؛ استعمار، استثمار، ظلم و تعدي به ديگران، همه در راستاي لـذت          

  مل خواهد كرد؟او چگونه ع. اند توجيه
گـر    سان، اهميـت و نقـش خودشناسـي، خداشناسـي و معادشناسـي جلـوه                بدين

  .پذير است و اهميت درس انديشة اسالمي در دانشگاهها در اين راستا توجيه. شود مي
اين كتاب درحد خود كوششي ناچيز براي خردورزي و شناخت صحيح در باب             

. ام رسـالت خـود، كاميـاب شـود     اين سه موضوع اساسي است؛ اميد است كـه در انجـ           
در عين حال از آنجا كـه هـيچ كـار بـشري،         . گوييم  خداوند را بر اين توفيق، سپاس مي      

  .نهيم عاري از نقص و كاستي نيست، نقدهاي اساتيد و انديشوران را به ديدة منت مي
ريـزي و تـدوين       اندركاران مركـز برنامـه      وقفه تمام دست    در پايان، از زحمات بي    

نور  ي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و همكاران دانشگاه پيام   متون درس 
  . اند سپاسگزاريم آفرين بوده كه در توليد اين اثر نقش
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  بخش يكم
  
  

  انسان و ايمان
  
  





  
  

  فصل اول
  
  

  انسان
  
  

  خودشناسي) الف
آدمي قبل از آنكه  . نسان است از مسائل مهم انسان و شايد مهمترين آنها، شناخت خود ا          

به شناخت جهـان پيرامـون خـود و نيـك و بـد آن بپـردازد، بايـد خـود را بـشناسد و                 
هاي فطرت و نهاد خود را كشف نمايد و آنها را به كمال برساند و اميال نفساني            گنجينه

در اين صورت اسـت كـه بـه بزرگتـرين سـعادت نايـل            . و شهواني خود را تعديل كند     
ا اگر غفلت بـورزد و اسـتعدادهاي خـود را نيابـد و شـكوفا نـسازد و فقـط           ام. شود  مي

گـردد و از     نيازهاي مادي و اميال نفساني و حيواني خود را برآورد، گرفتار خسران مـي             
  .كند  انسانيت به حيوانيت تنزل ميةمرتب

هاي مهم پيامبران الهي، عالمان اخالق، عارفان        دعوت به شناخت انسان از توصيه     
البته، آدمي از جهـات  . كند لسوفان است و انسان خود نيز اهميت آن را احساس مي     و في 

شناسـي، تـاريخ،    شناسي، جامعـه  روان. مختلف، موضوع شناخت و علوم گوناگون است 
هر كدام، از نظرگاه خاصي ... شناسي و بيوشيمي و  شناسي، زيست اخالق، پزشكي، اندام

 اما منظور از شناخت انسان در اين مبحث، آن است دهند؛ انسان را مورد مطالعه قرار مي
اگـر  . كه او داراي استعدادها و نيروهايي براي فهم خود و جهان و تكامل انساني اسـت     

امكانات و استعدادهايي كه براي رشد و تكامل در او آفريده شده انسان با تأمل و تفكر،     
  .ه كمال برساندهاي وجودي خود را ب تواند سرمايه است، بشناسد، بهتر مي

  .كنند قرآن و روايات اسالمي، انسان را به خودشناسي دعوت مي



  1     انديشة اسالمي 4

  :فرمايد قرآن مي
  ؛1ـ انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است

  ؛2آورد كه ما او را آفريديم و حال آنكه چيزي نبوده است ـ آيا انسان به ياد نمي
  3 ....به خود بپردازيد ! ايد ـ اي كساني كه ايمان آورده

  :فرمايد  مي� علي ناناميرمؤم
كسي كه به خودشناسي دست يابـد، بـه بزرگتـرين سـعادت و كاميـابي رسـيده             

  4.است
بنابه نقل تاريخي بر در معبد دلفي، در يكي از شهرهاي يونان باستان، براي كشف 

در تـاريخ  » !خود را بـشناس «رموز خلقت و پيچيدگيهاي وجود انسان، نوشته بودند كه       
 ايمانويـل كانـت، از     5.فه، خودشناسي، از نظريات اساسي سقراط حكيم بوده اسـت         فلس

  :گويد فيلسوفان بزرگ مغرب زمين، مي
ـ   ود خـ  بـه ارزيـابي و شـناخت دقيـق توانـايي      دانسان قبل از هر چيز باي

  6.بپردازد
اي نيـست؛ امـا بـراي روشـني      بنابراين، در اهميت خودشناسي، جاي هيچ شك و شبهه    

  :ان به داليل ذيل اشاره كردوت  رجحان و ضرورت خودشناسي، ميهرچه بيشتر
  

  مقدمة كمال انساني. 1
هـاي وجـودي خـود        تواند از سرمايه    اگر آدمي قبل از هر چيز خود را بشناسد، بهتر مي          

او . هاي وجودي اسـت    آغاز شناخت سرمايه   ة ببرد و آنها را شكوفا سازد؛ زيرا نقط         بهره
 آيا حد وجودي انسان در حد ساير حيوانات اسـت يـا قـدرت            :تواند از خود بپرسد     مي

دارد تـا  را  ملكوت  تعالي و رشد و پرواز كردن دارد؟ اگر قدرت تعالي و پرواز به عالم               

                                                
 .5): 86(طارق . 1
 .67): 19(مريم . 2
 .105): 5(مائده . 3
  .173، ص 6، ج الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين طباطبايي، . 4

5. W. L. Reese, Dictionary of  Philosophy and Religion, "Thales", "Socrates". 
  ،6، ترجمة اسـماعيل سـعادت و منـوچهر بزرگمهـر، ج      )از ولف تا كانت   (تاريخ فلسفه   فردريك كاپلستون،   . 6

 .231ص 



 5انسان و ايمان      

 استفاده نكنـد و از  خود قدرت تعالي و پرواز       از تواند پرواز كند؟ اگر انسان      چه حد مي  
ست؟ آيا انـسان غيـر از ايـن بـدن      وجودي خود بهره نبرد، آيا شايستة مذمت ني        ةسرماي

نام روح دارد؟ اگر انسان داراي روح است، نيازهاي آن چيست  مادي، حقيقت ديگري به
 ةو چگونه بايد برآورده شود و چگونه بايد تكامل پيدا كند؟ پاسخ به اين پرسشها مقدمـ  

  .تكامل انساني است
  
  درآمد جهان شناسي پيش. 2

انـسان بعـد از تعامـل    .  استبا جهان خارج از خود    از تعامل انسان     پسشناخت جهان   
سؤال اساسي اين است كه موجـودي       . شناسم  شنوم و مي    بينم، مي   گويد، مي   است كه مي  
كنيم، چه اندازه در شناخت سهم دارد؟ آيا همـة سـهم بـراي     تعبير مي» من«كه از آن به     

 ةستند؟ الزمـ انسان است، يا سهم اساسي براي جهان خارج است و يا هر دو سـهيم هـ         
انسان بايد ابتدا قوا و ابزار شناخت خود و گستره . پاسخ به اين سؤال، خودشناسي است

ــد    ــان دســت ياب ــه شــناخت جه ــا بعــد ب ــشناسد ت ــا را ب ــ. و مرزهــاي آنه   نااميرمؤمن
  :فرمايد  در اين باره مي�علي 

َغكيف رِفعيرَ ينْ  همهجيلُ َنْفس1ه  
  ! چگونه غير خود را تواند شناخت؟شناسد، كسي كه خود را نمي

  

 رَفن عمهاَهِيرَِغِل كانَ َنْفس رَعفو نْ مْف َنلَِه جساَهِيرِِغِبكانَ  ه ج2.له  
  

شناسد و كسي كه بـه خـود       كسي كه خود را بشناسد، ديگري را بهتر مي        
  .تر است جاهل است، به ديگران جاهل

  
   خداشناسيةمقدم. 3

  :فرمايد  مي�ن علي ااميرمؤمن
 

                                                
الدين المحـدث   الدين محمد خوانساري، تحقيق جالل ، شرح جمال غررالحكم و دررالكلم  ،  عبدالواحد اآلمدي . 1

 .6998األرموي، حديث 
  .8758همان، حديث . 2



  1     انديشة اسالمي 6

  1 عرَف ربههسْف عرَف َنمنْ
  .شناسد هر كسي خود را بشناسد، پروردگارش را مي

توان از جهات گوناگوني مورد تأمل قرار   خداشناسي است، ميةخودشناسي را، كه مقدم
  :داد

 خودشناسـي در   ـ از آنجا كه فطرت آدمي با معرفت خدا عجين است، دعوت به           
  :فرمايد  مي� علي اناميرمؤمن. خداشناسي و ارتباط با خدا استواقع دعوت به 

  2.اي تو قلبها را با محبت خود و عقلها رابا معرفت خود سرشته! خدايا
  . محبت و معرفت به خدا استةبنابراين، خودشناسي، مقدم

ـ وجود انـسان، وجـودي وابـسته و ممكـن الوجـود اسـت و چنـين موجـودي                    
پـردازد،   بنابراين، هنگامي كه آدمـي بـه خودشناسـي مـي        .  باشد  خود ةتواند، آفرينند   نمي

  :فرمايد قرآن مجيد مي. كند وابستگي خود را به خدا احساس مي
  3.ستوده استو نياز  شما به خدا نيازمنديد و خدا است كه بي! اي مردم

 خود را مورد تأمل قرار دهد، به ناظمي حكيم و عليم  ةـ اگر انسان ساختار پيچيد    
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. گردد ين ساختاري را پديد آورده است، آگاه ميكه چن

و در زمـين آيـاتي بـراي جوينــدگان يقـين اسـت و در وجــود خـود شـما؛ آيــا        
  4!؟بينيد نمي

  
  ل مشكالت انسانحالّ. 4

بسياري از مشكالت روحي و رواني و فكري و اخالقي انـسان ناشـي از خودناشناسـي       
 خود با خدا، موقعيـت خـود   ةحقيقت واقعي خود، هدف خلقت، رابطاگر آدمي،   . است

در نظام هستي، تأثير زندگي دنيوي در آخرت، نقش اخالق نيكو و برخورد مناسـب بـا        
ها را در زنـدگي بدانـد،   يديگران، سهم ثروت در كيفيت زندگي و نقش مصيبتها و خوش    

  .زند راي خود رقم ميبا آميزي ر گردد و زندگي سعادت بسياري از مشكالت او حل مي

                                                
 .7946همان، ح . 1
 .403، ص 95، ج  بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي،. 2
  .15): 35(فاطر . 3
 .21- 20): 51(ذاريات . 4
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بسياري از مكاتب ساخته و پرداختـة دسـت بـشر نظيـر ماترياليـسم، ليبراليـسم،                 
داري و اگزيستانسياليسم الحادي، كه امـروزه سرنوشـت    نازيسيم، تبعيض نژادي، سرمايه  

اگر آدمي خود را بـه خـوبي   . زنند، ريشه در عدم شناخت انسان دارند  آدميان را رقم مي   
توانـست در پرتـو تعقـل و        گـشت و مـي      ديگر گرفتـار ايـن مكاتـب نمـي        شناخت،    مي

خردورزي به آرامش راستين دست يابد كه همان انس با خدا و تبعيت از فرامين الهـي                  
  .است

  
  حقيقت انسان) ب

كساني كه هستي را با مـاده  . مادي و الهي: در باب حقيقت انسان دو ديدگاه وجود دارد       
كننـد، تمـام قـوانين حـاكم بـر       اي كامالً مادي تلقي مـي      ا پديده دانند يا انسان ر     برابر مي 

معتقدند با قوانين مادي، كـه مبتنـي بـر حـس و          ايشان   .دانند  حقيقت انسان را مادي مي    
توان انسان را شناخت و اصوالً تمـام تحليلهـاي آنهـا در بـاب انـسان،            تجربه است، مي  

مردن و متالشي شدن جـسمش نـابود   براساس اين تحليل، انسان، با     . گرايانه است   مادي
  .گردد مي

گروه ديگر عالوه بر بعد مادي انسان، به بعد غيرمادي او نيز اعتقاد دارند، و براي  
ويژه ديـن اسـالم بـا     اديان الهي به. نام روح، قائلند انسان عالوه بر بدن مادي، حقيقتي به 

 و اگر به جـسم انـسان   محور همة تعاليم اديان الهي روح آدمي است . نظر دوم همراهند  
تـوان بـا    ايـن روح غيرمـادي را نمـي   . ثير آن در روح اسـت أدليل ت كنند، به نيز توجه مي 

. حسي به مطالعه و بررسي گذاشت قوانين برخاسته از علوم حسي و تجربي و يا با ابزار
براساس اين تحليل، روح يا بعد غيرمادي . غيرتجربي و غيرحسي استابزار شناخت آن 

رود؛ بلكه حياتي جاودانـه را در عـالم    ، با مردن و متالشي شدن جسم از بين نمي         انسان
  .گيرد آخرت پيش مي

مند اسـت و اصـوالً     الهي بهره از ديدگاه قرآن، انسان عالوه بر بدن مادي، از روح      
قـرآن در آيـاتي بـه دو سـاحتي بـودن انـسان تـصريح          . حقيقت انـسان، روح او اسـت      

  :فرمايد مي
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وس وحِهِ�ثُمَنَفخَ ِفيهِ ِمنْ ر و 1اه.  
  

، اندام انـسان را مـوزون سـاخت و از روح خـويش در وي      ]خدا[سپس  
  .دميد
من بشري را از : هنگامي را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت] ياد كن[و 

پس وقتي آن را درسـت      . گلي خشك، از گلي سياه و بدبو خواهم آفريد        
  2. پيش او به سجده درافتيدكردم و از روح خود در آن دميدم،

صورت اعتدال و دور  معناي خلقت اعضاي بدن است كه به در اين آيه به» تسويه«
در لغت عرب، براي شخصي كه از نظر سيرت و صورت . از افراط و تفريط آفريده شود

در » سوي« مقصود از ،بنابراين. كنند استفاده مي» سوي«در حد اعتدال قرار گيرد، از مادة 
پـس از  . اين آيات، تكميل خلقت جسماني و پردازش آفرينش ظاهري بدن انسان است       

دليل شرافت  دمد كه به ي در آن بدن مي    حآفرينش بدن، كه در حد اعتدال است، خدا رو        
 »اضـافه تـشريفي  «گونـه اضـافه را        ايـن . دهـد   و منزلت برتر، آن را به خود انتساب مـي         

  دليـل اهميـت و موقعيـت برتـر آن،        عبـه بـه   گويند؛ همان گونـه كـه بـه مـسجد و ك             مي
  .گويند مي»  خداةخان«

داند، سـخن   ت روح و بدن مي حتاكنون از ديدگاه قرآن كه انسان را داراي دو سا         
كـشد و آن اينكـه حقيقـت و واقعيـت             گفتيم؛ اما قرآن موضوع ديگري را نيز پيش مـي         

هنگام مـرگ، روح و  در . ست؛ روحي كه با بدن مادي همراه است      انسان، همان روح او   
و همچنين بعد از مرگ روح باقي اسـت و در عـالم       . شود  نفس آدمي از بدن ستانده مي     
. شـود   بدن مـادي متالشـي مـي      يدهد با اينكه پس از مدت       برزخ به حيات خود ادامه مي     

  :فرمايد قرآن در اين باره مي
  3.اهللاُ يَتوفَّي اْألْنفُس ِحينَ موتِها

  .ستاند گام مرگشان به تمامي باز ميخدا روح مردم را هن
  

                                                
  .9): 32(سجده . 1
 .29  و28): 15(حجر . 2
 .42): 39(زمر . 3



 9انسان و ايمان      

  1.قُلْ يَتوفّاكُم ملَك اْلموتِ الَّذِي وكِّلَ ِبكُم ثُم إلي ربكُم تُرْجعونَ
ستاند و آنگاه    مرگ كه بر شما گمارده شده است شماها را ميةفرشت: بگو
  .شويد پروردگارتان بازگردانده ميسوي  به

 مـرگ  ةشـك فرشـت    بـي .اخذ و گرفتن اسـت معناي  ت به در اين آيا  » توفي«كلمة  
از ايـن بيـان معلـوم    . را بدن آدمـي بـاقي اسـت   يستاند؛ ز  هنگام مرگ، روح آدمي را مي     

اگـر روح  . است و آدمي، واقعيتي جـز آن نـدارد        روح  گردد كه حقيقت انسان همان        مي
» يتوفـاكم «جـاي   داد بايد قرآن كريم به نيمي از انسانيت و شخصيت انسان را تشكيل مي  

گيرد، نيـست و    مرگ مي ةپس حقيقت انسان جز آنچه فرشت     » . بعضَُكم ٰيّفوَتي«: فرمود  مي
  .ماند پس از اخذ روح، چيزي از حقيقت انسان در زمين باقي نمي

دارنـد كـه شـهدا      به صراحت بيـان مـي  وگويند  بارة شهدا سخن مي  آياتي نيز در  
برند حال آنكـه جـسم مـادي         عمتهاي الهي بهره مي    خويش از ن   راند و نزد پروردگا     زنده

بنابراين، حقيقتي كه حيات انسان وابـسته بـه آن اسـت، همـان     . آنان متالشي شده است 
  :روح است كه باقي است

ِبيلِ اهللاِ أمنَّ الَّذِينَ قُِتُلوا ِفي سبسال تَحلْ�وواتاً بُقونَ أحرْزي هِمبر ِعْند 2.ياء  
؛ بلكـه   يـد انـد، مـرده مپندار      ي را كه در راه خـدا كـشته شـده          هرگز كسان 

  .شوند اند، كه نزد پروردگارشان روزي داده مي زنده
ت بدن مـادي و روح غيرمـادي   حآيد كه اوالً انسان از دو سا       خوبي برمي   از اين آيات به   

تشكيل شده است و ثانياً حقيقت آدمي، همان روح غيرمـادي اسـت كـه هنگـام مـرگ                  
  .ستاند گ آن را ميفرشته مر

يكي از آنها اين . اند فيلسوفان نيز داليل متعددي بر غيرمادي بودن روح اقامه كرده
يـابيم كـه وجـود     است كه وقتي در خودمان يعني همان من درك كننده دقت كنيم، مـي      

تـوان آن را بـه    كه حقيقت انسان است، امري بسيط و غيرقابل تقسيم است و نمي          » من«
پـذيري   ترين خاصيت اجـسام قـسمت   قسمت كرد، در صورتي كه اساسي     »  من هنيم«دو  

شود، حتي به تبـع بـدن هـم     يا روح و روان ما يافت نمي» من«است و اين خاصيت در   

                                                
 .11): 32(سجده . 1
 .169): 3(عمران  آل. 2
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توانستيم آن را به دو  بنابراين، اگر روح و روان ما مادي بود، بايد مي. قابل قسمت نيست
غيـر از    بنـابراين، انـسان      واهد بود قسمت تقسيم كنيم، پس به ناگزير، روح غيرمادي خ        

نام روح و روان دارد كه اين حقيقـت، انـسان را از سـاير            بدن مادي، حقيقت ديگري به    
هنگامي كـه در روح خـود    .  انسانها از آن برخوردارند    ةگرداند و هم    حيوانات متمايز مي  

  .يابيم كنيم، دو بعد ادراكي و گرايشي را در آن باز مي تأمل مي
  
  دراكي انسانبعد ا. 1

اگر متعلـق شـناخت، اشـيا،      . كند   نظر و عمل فعاليت مي     ةبعد ادراكي انسان در دو حوز     
گويند؛ ولـي اگـر     شناخت نظري ميةآنگونه كه هستند يا خواهند بود، باشد، به آن حوز  

 ةمتعلق شناخت، عمل انساني از جهت خوب و بد، يا بايدها و نبايدها باشد، به آن حوز 
رو، فيلـسوفان، علـوم را بـه علـوم نظـري و عملـي يـا          از اين . گويند  شناخت عملي مي  

 نـه در    ،البته تمايز آنها در متعلق شناخت اسـت       . اند  حكمت نظري و عملي تقسيم كرده     
  . شناختةقو
  

  ادراك نظري
شود، يا از طريق صورتها و مفاهيم ذهني است؛ مانند   شناختي كه براي انسان حاصل مي     

ر مقابل خود كه از اين درخـت، صـورتي در ذهـن او حاصـل                عمل انسان به درختي د    
اي وجـود نـدارد و انـسان     گويند و يـا چنـين واسـطه    شود و به آن علم حصولي مي       مي

مستقيماً به متعلق شناخت و يا وجود واقعـي و عينـي آن آگـاهي دارد كـه بـه آن علـم         
. عواطف خـود  گويند؛ مانند آگاهي انسان به حاالت رواني و احساسات و             حضوري مي 

يابيم نه  واسطه درمي شويم، اين حالت رواني را مستقيماً و بي       هنگامي كه دچار ترس مي    
كـاري    هنگامي نيز كه تـصميم بـه      .  صورت يا مفهوم ذهني آن را بشناسيم       ةوسيل  اينكه به 

شويم؛ آگـاهي مـا بـه ذات خـود و       واسطه آگاه مي     خود بي  ةگيريم، از تصميم و اراد      مي
  .مان نيز از اين دست آگاهي است  به قواي ادراكيهمچنين آگاهي

گاهي متعلق علم حضوري، خدا و امور مرتبط به خـدا اسـت كـه بـه آن شـهود            
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 قبـل از اينكـه اشـيا را       � علي   انبزرگان معصوم، مانند اميرمؤمن   . گويند  عرفاني نيز مي  
  :چنانكه در روايتي از آن حضرت نقل است؛ 1بينند مشاهده كنند، خدا را مي

 بلكه با چشم ،كنم؛ البته نه با چشم سر من خدايي را كه نبينم عبادت نمي      
  2.قلب

بينـد و    پيش از آنكه اشيا را مـشاهده نمايـد، خـدا را مـي          �ن علي   ابنابراين، اميرمؤمن 
  .شود سپس در پرتو رؤيت خدا، به اشيا آگاه مي

  
  قواي علم حصولي
از طريق  . رسند   به ما مي    بسياري از صورتهاي ذهني از طريق حواس       :قواي حس 

شـنويم و از   بينيم و از طريق حس شـنوايي، صـداهايي را مـي    س بينايي اشيايي را مي  ح
چـشيم و از طريـق حـس بويـايي، بوهـا را حـس        هايي را مـي   طريق حس چشايي، مزه 

 اين مجـاري، صـورتهايي در      ةاز هم . كنيم  كنيم و از طريق حس المسه، نيز لمس مي          مي
  .دشو ذهن حاصل مي

 اين قوه توانايي درك مفاهيم كلي را دارد؛ مانند مفهوم انـسان، كتـاب،               : عقل ةقو
عقل از طريق استدالل و قيـاس و برهـان بـه    . كليت برخوردارند  ةدانشجو كه از خصيص   
انسان در . اند رياضيات و فلسفه مصداق بارز معرفت عقالني   . رسد  معلومات جديدي مي  

 اختيار دارد و با كمك استدالل، به معلومات جديدي رياضيات از طريق معلوماتي كه در
 ما از اتقـان  ةهم. كند و البته معلوم جديد اعم از حسي و غيرحسي است    آگاهي پيدا مي  

بريم؛ همانگونـه كـه از    و علمي بودن كتاب يك مؤلف به ميزان علم و آگاهي او پي مي         
هـان قـرار دارد، پـي    نظم و هماهنگي دقيق جهان به ناظم حكـيم و عـالم، كـه وراي ج      

  .گويند چنين معلوماتي را معلومات عقالني مي. بريم مي
  

  ادراك عملي
 ة عمل يعني بايدها و نبايدها و خوبها و بدها است، حوز     ةشناختي را كه مربوط به حوز     
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به . گويند؛ مانند اينكه عدالت خوب است يا انسان بايد راست بگويد            شناخت عملي مي  
تربيتي و  علوم  . رت است از علم به تكاليف و وظايف انسان        تعبيري، حكمت عملي عبا   

انـد؛ زيـرا بـه عمـل           معرفت يا حكمت عملي    ةمكاتب تعليم و تربيت در شمار مجموع      
  .آدمي ارتباط دارند

  
  بعد گرايشي انسان. 2

    روح انسان عالوه بر ب  عد  نام    عد ديگري به  عد شناختي، ببعـد گرايـشي،    . گرايـشي دارد  ب
هر انساني ذاتاً از اين گرايشها ـ هـر   . اند اند كه با روح انسان سرشته شده يهمان تمايالت

طـور بـديهي    مند است و آنهـا را در خـود بـه    چند در حد بسيار ضعيف و نهفته ـ بهره 
اين تمايالت بر اثر عوامل خارجي و القائات محيط و جامعه و تربيـت    . كند  احساس مي 
ي، در رشد و شكوفايي آنهـا مؤثرنـد؛ ماننـد ميـل بـه               البته عوامل خارج  . اند  پديد نيامده 

  .دانش و پرستش خدا
  : تقسيم كرددستهتوان به دو  گرايشهاي انسان را مي

هـايي از     نمونه.  اين گرايشها ميان حيوان و انسان مشتركند       :گرايشهاي حيواني . 1
يـن  ا. گرايش به حفظ ذات و صيانت از خود و ميل به جـنس مخـالف              : آنها عبارتند از  

  .گويند غريزه هم ميگرايشها را 
اند كه به انسان اختصاص دارنـد و يـا             گرايشها و تمايالتي   :گرايشهاي انساني . 2

  .گردد هاي آنها در حيوانات كمتر مشاهده مي دست كم نشانه
ناپـذير    از گرايشهاي اصيل انسان، ميل و محبت به خدا است كـه از وي جـدايي               

خداوند، انسان را بـا  . ورز ناميد   ن را موجود متأله يا دين     توان انسا   طوري كه مي    بهاست،  
رو  از ايـن . فطرت ديني و الهي آفريده است و دگرگوني در آفرينش الهي وجـود نـدارد        

  :فرمايد  مي� علي اناست كه اميرمؤمن
  1.اي تو قلبها را بر محبت خود آفريده! خداوندا

، ديگر انفكاك آن از وجود  اگر محبت و ميل به خدا، آميخته با وجود آدمي است          
البته ممكن است انسانها بر اثر شرايط محيطي نسبت به اين ميل فطـري     . او امكان ندارد  
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تا مدتي غافل باشند و يا در شناختن متعلق حقيقي آن خطا كنند؛ ولي هنگام رفع مانع و 
از . دهـد  نمايد و مصداق واقعي خـود را نـشان مـي        هوشياري، دوباره اين ميل جلوه مي     

ا اينكـه  تهاي فطرت آدمي است،  رو، وظيفه پيامبران بيدار كردن و برانگيختن گنجينه    اين
  .گرايش ديني انسان را سمت و سوي شايسته ببخشند

  



  
  

  فصل دوم
  
  

  ايمان
  
  

آرزوي انسان، نيل به سعادت و خوشبختي است و ايمان راه رسـيدن بـه ايـن سـعادت        
. دهد طمينان قلبي، معنا، اميد، شجاعت و هدف ميايمان به آدمي، نشاط، آرامش، ا. است

دارد و عامل رستگاري و از ويژگيهاي پرهيزگاران          قرآن كريم، ايمان را بسيار گرامي مي      
  تواند آدمـي را از تاريكيهـا بـه    ورزد كه ايمان مي شمارد و تأكيد مي   يافتگان مي   و هدايت 

  .نور راه نمايد
 ايمان ديني را در بهداشت رواني و درمـان  وانگهي، بسياري از روانشناسان، نقش   

  .دانند ناراحتيهاي روحي و رواني آدمي، بسيار مؤثر و كارآمد مي
  

  معناي ايمان) الف
شـناخت  . ايمان، امري است معنوي و حالتي روحي كه جايگـاه آن قلـب آدمـي اسـت            

واقعي امور معنوي و روحي، نظير غم و شادي و اميد، از طريق علـم حـضوري ميـسر                 
تـوان، حقيقـت آنهـا را     انسان، بايد آنها را احساس كند و با تعريـف لفظـي نمـي       . است

.  ببريم اي به ماهيت آنها پي  توانيم تا اندازه    تنها از گذر شناخت لوازم مي     . آشكار ساخت 
اند ايمـان را توضـيح دهنـد تـا حقيقـت آن         با اين حال، متفكران و انديشمندان كوشيده      

  .روشن گرددقدري كه ممكن است،  به
گيـر   معناي جاي است كه به) امنيت يافتن(ايمان مصدر باب إفعال و از ريشه امن   

شدن اعتقاد در قلب، يا تصديق چيزي با اطمينان و نيز وثوق به چيزي يا كسي است و               
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شخص با ايمان، چنـان دلگرمـي و اطمينـان         . در هر دو معنا، مفهوم ايمني در كار است        
كند و بـه تعبيـري از شـك و ترديـد      د خويش شك و ترديد نميدارد كه هرگز در اعتقا 

  : در باب تعريف ايمان نقل شده است�از حضرت رضا . ايمن است
  1.ايمان، تصديق قلبي و اقرار زباني و عمل به اركان و اعضاست

آيد كه اعتقاد و تصديق قلبي به چيز يـا كـسي، ايمـان نـام دارد و                   از معناي لغوي برمي   
كـار بـرده    هرگاه واژة ايمان در اصـطالح بـه     . خوانند  مي» مؤمن«يمان را   شخص دارندة ا  

شود، معناي خاصي از آن مورد نظر است و آن اعتقـاد و تـصديق قلبـي بـه خـدا، روز          
قيامت، كتب آسماني، مالئكه و پيامبران و به تعبيري امور غيب است و كسي را كـه بـه    

» مـؤمن «بنـد اسـت،     عمل نيز به آنها پايهمة اين امور تصديق و اعتقاد قلبي دارد و در    
  .گويند مي

براي درك بهتر ايمان بايد دانست رابطه ميان ايمان با معرفـت و علـم و عمـل و        
  كدام است؟... اراده و 

  
   ايمان و معرفت .1

از ديدگاه قرآن، ايمان مبتني بر معرفت و علم است؛ ولي چنين نيست كه اگر معرفت و          
بسا كـساني كـه علـم و معرفـت           چه. ن نيز ضرورتاً وجود پيدا كند     علم وجود يابد، ايما   

سان، ايمان به معناي علم نيست؛ ولي مبتني بر آن اسـت؛       بدين. دارند؛ ولي ايمان ندارند   
  .شناسيم، معنا ندارد زيرا ايمان به آنچه نمي
  :كند كه در آنجا علم هست؛ ولي ايمان نيست هايي ياد مي قرآن، از نمونه

 را ديدند، بـه  �اسرائيل معجزات روشن حضرت موسي      ي كه قوم بني   هنگام. 1
  :فرمايد قرآن سپس مي. اين سحري آشكار است: انكار برخاستند و گفتند

  2.و جحدوا بِها و اسَتيَقَنتْها أْنُفسهم ظُْلماً و عُلوا
 و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت، از روي ظلـم و تكبـر آن را انكـار                

  .كردند
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اسرائيل در همان حـال كـه بـه معجـزات      آيد كه قوم بني      برمي خوبي  بهاز اين آيه    
دانستند كـه ايـن معجـزات روشـن از          معرفت و يقين داشتند و مي      �حضرت موسي   

  دليـل روحيـة    نيـز پيـامبر آن خداسـت، بـه    �جانب خـدا اسـت و حـضرت موسـي        
  .كردند جويي و ستمكاري، آنها را انكار مي برتري

كـرد،   شيطان با اينكه از عظمت خدا، آگاه بود و هزاران سال بندگي خـدا مـي          . 2
سرانجام ايمان خود را از دست داده و راه كفر و عناد پيشه كرد و بـه اغـواگري مـردم                      

  .پرداخت
سـان، از ديـدگاه    دانـد و بـدين   از سوي ديگر، قرآن، ايمان را مبتني بر معرفت مي  

آية شـريف زيـر از ايـن حقيقـت پـرده           .  و ارجي ندارد   قرآني ايمان بدون معرفت، اجر    
  :دارد برمي

در ديــن اجبــار و اكــراه وجــود نــدارد و خداونــد راه درســت را از راه  
بت و شيطان   (انحرافي، روشن كرده است، بنابراين، كسي كه به طاغوت          

كافر شود و به خدا ايمان آورد، به رشته محكم و           ) و هر موجود طغيانگر   
  1.زده استاستواري چنگ 

موضوع كفر و ايمان در اين آيه بعد از تبيين و شناخت راه درست از باطل مطرح شـده      
  .است؛ يعني ايمان بدون شناخت ميسر نيست

اي ديگر، خشيت الهي كه از لوازم ايمان است، ناشي از علم و آگاهي به                 بنابر آيه 
  :خداوند است

  2.راسنده از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مي
در اسالم، ايمان مبتني بر شناخت و معرفت است؛ ولي در مسيحيت، انسان بايـد           

  .نخست ايمان بياورد تا بفهمد نه اينكه نخست بفهمد و سپس ايمان بياورد
  
   ايمان و عقل .2

از ديدگاه اسالم، ايمان ديني، منافات با عقل ندارد و در حوزة فلسفة دين، هنگـامي كـه     
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شود منظور از آن بحث، رابطة ايمان و عقل است كـه بـه                ل مطرح مي  بحث ايمان و عق   
  .نماييم جهت اهميت، مختصراً به آن اشاره مي

اسالم معتقد است كه عقل و دين دو موهبت االهي است كـه خداونـد بـه بـشر                   
عقل، ديـن  . تواند به سعادت جاودانه برسد ارزاني داشته است و آدمي با عقل و دين مي  

كند؛ براي روشن ساختن اين حقيقت جـاي دارد بـه برخـي       ل را تأييد مي   را و دين، عق   
  :آيات و روايات در باب عقل اشاره كنيم

  :داند قرآن مجيد نزول قرآن را براي تعقل مي
  1.ما قرآن را به زبان عربي نازل كرديم؛ شايد تعقل كنيد

  :زندور داند كه تعقل نمي اي ديگر، بدترين جانوران را كساني مي در آيه
  2.يعِقُلونَ�الإنَّ شَرَّ الدواب ِعْنداهللاِ الصم اْلبكْم الَّذِينَ 

انـد و اصـالً تعقـل     بدترين جنبندگان نزد خدا كساني هستند كه كر و الل   
  .كنند نمي

  :فرمايد اي ديگر مي در آيه
  3.ِعيرِ ِفي أصحابِ السُكنّاما و قاُلوا لَو ُكنّا َنسمع أو َنعقِلُ 

آنگاه گويند كه اگر ما سخن انبيا را شنيده بوديم يا به دستور عقل رفتـار                
  .كرديم، امروز از دوزخيان نبوديم مي

  :كند كردند، نكوهش مي در آية ديگر، افرادي را كه بدون تعقل از پدران خود پيروي مي
 عَليهِ آباءنا أو لَو كانَ نابِع ما أَْلفَيو إذا ِقيلَ لَهم اتَِّبعوا ما أنْزَلَ اهللاُ قاُلوا بلْ نَتَّ

  4.آباؤُهم اليعِقُلونَ َشيئاً و ال يهَتدونَ
از آنچه خدا نـازل كـرده اسـت، پيـروي     : و هنگامي كه به آنها گفته شود      

نـه، مـا از آنچـه پـدران خـود را بـر آن يـافتيم، پيـروي               : گويند  مي! كنيد
باز از (فهميدند و هدايت نيافتند       ا، چيزي نمي  آيا اگر پدران آنه   . نماييم  مي

  !؟)آنها پيروي خواهند كرد
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اي كه عقل را  گونه دهند، به روايات اسالمي نيز اهميت فراواني به عقل و تعقل مي
  .دانند حجت باطني و راهنماي مؤمن مي

  :فرمايد  به هشام مي�امام كاظم . 1
 الظاهِرَةُ فَالرَّسولُ �احجةٌ ظاهرةٌ و حجةٌ باِطَنةٌ فَاَم:  هللا عَلي النّاسِ حجَتينِنَّيا هشام اِ

االَئِم و الو االَْنبياءالس هِمَليا الباِطَنةُ�ةُ عاَم و ُقولُم1. فَالْع  
حجـت آشـكار و ظـاهري و حجـت     : خداوند بر مـردم دو حجـت دارد      

ما حجت باطني، عقلها حجت آشكار، رسوالن و انبيا و امامانند و ا  . باطني
  .هستند

  :فرمايد   مي�امام صادق . 2
  2.اَْلعقْلُ دليلُ المؤِمنِ

  . مؤمن استراهنمايعقل 
  :فرمايد همچنين در روايتي ديگر مي

  .3رود  كه دين دارد به بهشت ميكسيهركس عاقل است، دين دارد و 
انـي بـه عقـل و       آيد كه اسالم اهميـت فراو       خوبي برمي   از اين آيات و روايات، به     

وسيلة عقـل صـورت    همچنين، گزينش دين و پيروي از آن نيز به     . خردورزي داده است  
بخـش   با عقل و استدالل عقالني است كـه آدمـي پيـروي از ديـن را سـعادت              . گيرد  مي
اخـتالف  . رسد كه هيچ فرقة اسالمي عقل را به كلي انكار كرده باشد       نظر نمي   به. داند  مي

بنابراين، متدينان از هر مـسلك و مرامـي بـه    .  كاركرد عقل استفقط در قلمرو و حيطة    
ناگفتـه  . برند؛ ولي برخي از آنها بيشتر و برخي كمتـر           درجات گوناگون از عقل بهره مي     

نماند پيروي از عقل با بسنده كردن به خرد و دست از وحـي برداشـتن و بـه اصـطالح      
  .عقالنيت منهاي وحي فرق دارد

  
  ايمان و عمل  .3
ديدگاه اسالم ميان ايمان و عمل ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، هرچند از لحاظ مفهوم، از 
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در برخي روايات در بارة ايمان و عمل آمده است كه خداوند يكـي را بـدون               . متمايزند
آيد كه عمل نمود ظاهري ايمان است و اگـر        همچنين از روايات برمي   . 1پذيرد  ديگر نمي 

رو است كه در  از اين. انيده استوه ايمان در قلب ريشه ندشود ك عمل نباشد، آشكار مي
بنابراين، ايمان بدون عمل، ايمـان  . اند آيات فراواني، ايمان و عمل صالح با هم ذكر شده       

همچنين در برخي روايات، عمل از اركان ايمـان شـمرده           . بخش نيست   راستين و نجات  
بنـد   م عملـي ايمـان خـود پـاي    قرآن دربارة كساني كه به هيچ روي به لـواز         . شده است 
  :فرمايد نيستند، مي

  2.وا أسلَمناقاَلتِ اْألعراب آمنّا قُلْ لَم ُتؤِْمُنوا و لكِنْ ُقوُل
انـد، بلكـه بگوييـد        بگو، ايمان نياورده  . ايم  ايمان آورده : نشينان گفتند   باديه

  .ايم اسالم آورده
  . همـين را پرسـيد  �اما كمترين مرتبة ايمـان چيـست؟ مـردي از امـام صـادق        

 گـواهي  �اينكه آدمي به وحدانيت خدا و بندگي و رسالت محمد       «:  پاسخ داد  �امام  
هرگاه چنين كرد، او مؤمن . دهد و اطاعت از حق را بپذيرد و امام زمان خود را بشناسد        

  3».است
شود، ايمان تـوأم بـا عمـل          با اين حال، ايمان راستين كه باعث سعادت آدمي مي         

  .است
آيـا  «: كند كه مـردي از ايـشان پرسـيد     نقل مي � از حضرت علي     �باقر  امام  

  »هركس به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر گواهي دهد مؤمن است؟
  »!شوند؟ پس واجبات الهي چه مي«: فرمود

  :فرمايد  مي�نيز روايت است كه امام علي 
ل و اگر ايمان تنها بر زبان آوردن شهادتين بود، روزه و نماز و هيچ حـال            

  4.گشت حرامي تشريع نمي
آيد كه ايمان حقيقتي است داراي مراتب مختلف كـه             خوبي برمي   از اين بيانات به   
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  .رود ترين پيش مي شود و تا كامل از كمترين آغاز مي
تاكنون به رابطة ايمان و عمل پرداختيم و روشن ساختيم كه اگر ايمان راستين در    

 عمل است؛ اما اكنون به رابطـة عمـل بـا ايمـان              قلب انسان رسوخ كند، همواره توأم با      
  كند؟ آيا هر عملي بر ايمان داللت مي. پردازيم مي

. توان گفت چنين نيست كه هر عملي با هر نيتي بر ايمان داللت كند          در پاسخ مي  
  :فرمايد قرآن دربارة عمل بدون ايمان مي

  

 خاكستري داستان اعمال كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، داستان
است كه در روز طوفاني بادي سخت بوزد كه هـيچ از آن خاكـسترها را                

  1.توانند كسب كنند نمي
  

يعني عمل بدون ايمان نزد خداوند، مانند خاكـستري اسـت كـه در روز طوفـاني      
  .چنين اعمالي نزد خداوند هيچ ارزشي ندارد. ماند هيچ اثري از آن باقي نمي

  :داند كه واقعيتي ندارد ران را مانند سراب مياي ديگر عمل كاف قرآن در آيه
كساني كه كفر ورزيدند، اعمالشان چون سرابي است در بيابان هموار كه             

  2.پندارد تشنه آن را آب مي
  

   ايمان و اختيار .4
او نخـست عمـل را   . داند كه در اعمال خود، آزادي و اختيـار دارد           آدمي، به روشني مي   

زند و بعد از عمـل، از آن خـشنود يـا پـشيمان             ت مي سنجد و سپس به آن عمل دس        مي
قـرآن در آيـات پرشـماري آدمـي را     . كند اين فرآيند، بر اختيار آدمي داللت مي   . شود  مي

اصوالً تقبـيح و تحـسين افعـال و اسـتحقاق     . داند  مختار و پاسخگوي اعمال خويش مي     
  .عقاب و پاداش رفتار، نشان از اختيار است

آدمي از سر اختيار، به خدا ايمـان  . ول اين قاعده كلي استايمان به خدا نيز مشم    
اگر ايمان بياورد، شايستة ستايش و اگر كـافر گـردد، مـستحقّ             . ورزد  آورد يا كفر مي     مي

ايمان مانند علم نيست كه گاه بدون اختيار، تـصور و علمـي در انـسان              . شود  مذمت مي 
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 21انسان و ايمان     

شنود  يرد كه به ناگزير صدايي را ميگ  آيد؛ مثالً برخي اوقات در فضايي قرار مي         پديد مي 
. نمايد خداوند در آيات فراواني، اختياري بودن ايمان را به صراحت بيان مي. بيند و يا مي
  :فرمايد مثالً مي

  1.و قُلِ اْلحقُّ ِمنْ ربكُم َفمنْ شاء َفْليؤِْمنْ و منْ شاء فَْليْكفُرْ
پس هـر كـه   . ردگار شما آمدبگو، دين حق، همان است كه از جانب پرو       

و هــر كــس ) و ايــن حقيقــت را پــذيرا شــود. (خواهــد ايمــان آورد مــي
  .خواهد كافر گردد مي

تواند   آدمي مي . آيد كه ايمان و كفر دو امر اختياري است          خوبي برمي   از اين آيه به   
بر اثر تأمل و تفكر به دين حق ايمان بياورد و سعادت دنيا و آخرت خـويش را تـأمين                  

تواند از سر اختيـار كفـر بـورزد و ديـن خـدا و راه هـدايت را انكـار كنـد و            و مي  كند
  .سرنوشت هالكت باري براي خود رقم زنَد

كنـد و همـين نـشان     همچنين خداوند، در قرآن به صراحت، كفـر را مـذمت مـي    
  :دهد كه انكار ايمان، از سر اختيار است وگرنه مذمت افعال غيراختياري معنا ندارد مي

اني كه آيات ما را دروغ شمردند و از پذيرفتن آنهـا تكبـر ورزيدنـد،                 كس
  2... .آيند و  شود و در بهشت در نمي  درهاي آسمان بر ايشان گشوده نمي

نتيجه آنكه ايمان و كفر دو امر اختياري است و آدمي بايد با تأمل و تفكر، بهترين 
  .راه را ـ كه همان پذيرش واقعي ايمان است ـ برگزيند

  
  متعلقات ايمان) ب

توان همـة آنهـا را    كند؛ ولي مي قرآن در باب متعلقات ايمان، مصداقهاي فراواني ذكر مي  
به توحيد و ايمان به خدا بازگرداند؛ يعني اعتقاد به نبوت، معاد، امامت، قرآن، كتب الهي 

  .از لوازم ايمان به خدا است... و 
 حكمت اسـت، بـه اقتـضاي     چون خداوند، رب انسان است و يكي از صفات او         

سـان،    بدين. ربوبيت و حكمت، الزم است كه پيامبراني را براي هدايت انسانها برانگيزد           
ايمان به كتاب الهي و مالئكه و امامت از لوازم . ايمان به خدا، ايمان به انبيا را درپي دارد
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  1     انديشة اسالمي 22

ـ  و از آنجا كه خداوند عادل و حكيم اسـت، اقتـضا مـي        . ايمان به رسالت است    د كـه  كن
و اين پاداش و كيفر جز در . پاداش و كيفر هر كس را متناسب با عمل او، بدو عطا كند           

كند كه عالم منحصر به ايـن عـالم          همچنين حكمت خدا اقتضا مي    . قيامت ممكن نيست  
دنبال ايـن عـالم    مادي نباشد؛ بلكه غير از اين عالم مادي، عالم ديگري به ميان آيد كه به 

  .است
متعددي متعلقات ايمـان را بـر شـمرده اسـت كـه برخـي از آنهـا              قرآن در آيات    

ايمان به رسالت پيامبر اسالم و انبياي . 3ايمان به آخرت؛ . 2ايمان به خدا؛    . 1: عبارتنداز
  ايمـان بـه امامـت؛   . 6ايمان به مالئكه؛ . 5ايمان به قرآن و كتب الهي پيشين؛      . 4گذشته؛  

  1.ايمان به عالم غيب. 7
تعلقات، ايمان به خدا، ايمان به رسالت و ايمان به معـاد از اهميـت              از ميان اين م   

اند و ديگر متعلقات از لوازم اعتقـاد بـه    اي برخوردارند و اصول دين محسوب شده  ويژه
رو اسـت كـه      از همـين  . اند و چنانكه بيان شد، همه از لوازم ايمان به خدايند            اين اصول 

  :فرمايد  مي�پيامبر 
  

  2.واحفِل ُت اهللاُالّ اِلهوا ال اِوُلُق
  .بگوييد هيچ معبودي جز خداي يگانه نيست تا رستگار شويد

  

يكي از متعلقات، ايمان به عالم غيب است؛ اما غيب چيست؟ عالم غيب، در برابر 
يا » عالم شهادت «كنيم،    عالمي را كه ما از طريق حواس درك مي        . عالم شهات قرار دارد   

غيب از طريق حواس قابل درك نيست؛ بلكـه بايـد از            گويند؛ ولي عالم      مي» محسوس«
ايمـان بـه عـالم غيـب، در        . وجود آن اعتقاد يافت     طريق عقل يا شهود و رؤيت قلبي به       

آدمـي بـا تأمـل     . گرايانـه اسـت     واقع، جدا كننده نگرش ديني از نگرش الحادي و مادي         
ل، وجـود برخـي   تواند به اين عالم نفوذ يابـد و از طريـق عقـ       عقالني و شهود قلبي مي    

تواند بيشتر در ايـن عـالم پـيش           اوصاف آن را اثبات نمايد و از رهگذر رؤيت قلبي مي          
  3.رو است كه قرآن جايگاه ايمان را قلب آدمي دانسته است از همين. رود
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 23انسان و ايمان     

  درجات ايمان) ج
چنانكه گذشت، ايمان حقيقتي است داراي درجات مختلف و چنـين نيـست كـه اهـل                 

هر چه ايمان فرد، قويتر باشد، ظرفيت وجـودي او          .  يكسان باشند  ايمان در درجه ايمان   
بنـابراين، انـسان بايـد بـراي        . گـردد   رود و سعادت بيشتري نصيب او مـي         بيشتر باال مي  

مرتبة برتر ايمان، آن است كـه فـرد بـه درجـة عـصمت               . تقويت ايمان خويش، بكوشد   
ن مبتني بر معرفت اسـت و      از آنجا كه ايما   . رسد و هدفي جز رضايت خداوند ندارد        مي

تر گردد و عمل صـالح او بيـشتر        جلوه آن، عمل صالح است، چون معرفت مؤمن عميق        
  .گيرد شود، ايمان او نيز استواري بيشتري مي

از آن . انـد  متون اسالمي به روشني از وجود مراتب مختلـف ايمـان سـخن گفتـه           
  :جمله است

 اهللاُ وجَِلت قُُلوبهم و إِذا ُتِليت عَليهِم آياُته زادتْهم إنَّما اْلمؤِْمُنونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ
  1.إِيماناً و علي ربهِم يَتوكَُّلونَ

 خدا ياد شـود، دلهايـشان بترسـد، و    چونمؤمنان همان كساني هستند كه      
چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانـشان بيفزايـد و بـر پروردگـار          

  .كنند ميخود توكل 
ع إيمانِهِموا إيماناً مزْدادؤْمِِنينَ ِليِكينَةَ فِي ُقلُوبِ اْلمالَّذِي أنْزَلَ الس و2.ه  

او است آن كس كه در دلهاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بـر              
  .ايمان خود بيفزايند

 است، بر قلب معناي آرامش و اطمينان خاطر بنابراين آيه، خداوند سكينه را، كه به
فرمايد تا از شك و ترديد و وحشت در طوفان حوادث نجات دهد و از    مؤمنان نازل مي  

  .تر نصيب برند ايماني افزون
دهند كـه ايمـان داراي مراتـب و درجـات            نيز گواهي مي   روايات معصومين   

  : فرموده است�از آن جمله است روايتي كه امام صادق . است
هـاي آن يكـي پـس از      كـه ده پلـه دارد و پلـه   ايمان مانند نردباني اسـت  
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  1.شود ديگري پيموده مي
آيد كـه حقيقـت ايمـان، داراي     خوبي بر مي چنانكه گذشت، از آيات و روايات به 

هاي  مراتب است و آدمي بايد هر لحظه بكوشد تا ايمان خود را توانمندتر سازد و به پله   
  .ج صعود ايماني برساندمقدماتي ايمان اكتفا نكند و خود را به قله و او

  :مؤمن براي اينكه ايمان خويش را توانمندتر سازد، بايد امور ذيل را مراعات كند
در برابر اوامر و نواهي خداوند تسليم محض گردد؛ نه آنكه به برخـي احكـام             . 1

  ايمان آورد و به برخي ديگر كفر بورزد؛
سته بيفزايد و داليل متقن به متعلقات ايمان، علم يابد و بر اين علم خويش پيو     . 2

و روشني براي آن پيدا كند و اگر با شبهاتي مواجه است، با داليل روشن، آنها را از ميان 
  بردارد؛ 
  به متعلقات ايمان بيشتر توجه كند و پيوسته به ياد خدا و قيامت باشد؛. 3
اعمـال و  اگر ايمان دارد كه خداوند ناظر . بكوشد تا به لوازم ايمان پايبند باشد . 4

داند كه در قيامت، به همه   كردار آدمي است، در برابر چنين خدايي، گناه نكند و اگر مي           
شود، پيوسته حساب روز قيامت را به يادآورد تا         كارهاي خوب و بد آدمي رسيدگي مي      

  .نگذارد هواي نفس بر او غلبه كند و فرمان خدا را زير پا بگذارد
  .و حقوق ديگران را رعايت نمايدايمان خود را به ظلم نيااليد . 5
  .با تهذيب نفس، زمينة رشد ايمان را در نفس خود تقويت نمايد. 6
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  بخش دوم
  
  

  مبدأ
  





  
  

  فصل اول
  

  اثبات وجود خدا
  
  
  
خود مـشغول   گمان، از موضوعات بنيادي و بسيار مهمي كه انديشة بشر را همواره به              بي

در باب اثبـات وجـود خـدا،    . جود خدا استداشته و نيز موضوع محوري همة اديان، و     
برخي فيلسوفان و متكلمان مسلمان وجود خدا را بديهي و . نظريات مختلفي وجود دارد

قرآن و روايات معـصومين   دانند و براين عقيده به      مي» فطري«تعبيري    نياز از دليل و به      بي
فرمايد باره مي قرآن در اين. كنند  تمسك مي:  

 األَرضِأِفي اهللاِ شَك ماواتِ و1.فاطِرِالس  
  مگر دربارة خدا ـ پديدآورندة آسمانها و زمين ـ ترديدي هست؟

ِللد كهجو دِ ينَِفأقِمها ال َتبَليع اهللاِ الَِّتي َفطَرَالنّاس ِنيفاً ِفطْرَتلَ ِلخَلْقِ اهللاِيح ذلِك 
2.عَلمونَاْلَقيم و لِكنَّ أْكثَرَالنّاسِ ال ي  الدينُ 

 

اين فطرتي است كه ! پس روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن     
ايـن  . خداوند انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگوني در آفرينش  الهي نيـست    

  .دانند است آيين استوار؛ ولي بيشتر مردم نمي
  :دارد پيشگاه الهي عرضه مي  در روايتي خطاب به�اميرالمؤمنين علي 

 مَخاَللّهلي  َلقْتع اْلُقُلوب�َفطَرْت و تِكلي   اِرادُقولَ عاْلع�عم 3.رَِفتِك  
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تو قلبها را با ارادت و محبت خود و عقلهـا را بـا معرفـت خـود                  ! خدايا
  .اي سرشته

  : آمده است�و در دعاي عرفة امام حسين 
تـو نيازمنـد اسـت بـه تـو اسـتدالل        چگونه از چيزي كه در وجودش بـه       

ن كرد؟ آيا براي غير تو ظهـوري هـست كـه بـراي تـو نيـست تـا            توا  مي
اي تا دليل و راهنما نيـاز داشـته     ؟ تو كي غايب بوده    .كنندة تو باشد    آشكار

تـو   ها ما را بـه  اي تا آثار و نشانه باشي و بر تو داللت كند و كي دور بوده         
رين هـا، حاضـر نبينـد و قـ     اي كه تو را با آن نشانه     برسانند؟ كور باد ديده   
ات را قـرار   ايـي از دوسـتي      اي كـه بـراي او، بهـره         زيان باد معاملـة بنـده     

  1.اي نداده
انـد كـه وجـود خداونـد      متفكران اسالمي از اين آيات و روايـات اسـتنتاج كـرده     

  .تر از هر چيزي است بديهي
در مقابل، برخي ديگر از فيلسوفان و متكلمان برآنند كه وجود خدا بديهي نيست            

بداهت وجود خدا اذعـان   رغم اينكه به برخي ديگر علي. ستدالل و برهان دارد   و نياز به ا   
  .دانند اين امر بديهي مي دارند، وجود برهان و استدالل را ماية تنبه و توجه به

سه برهان بر وجود خدا يعني برهان فطرت،          جهت اختصار به    ما در اين نوشتار به    
  .نماييم برهان عّلي و برهان نظم اشاره مي

  
  برهان فطرت) الف

سير در آفاق و سير در انفس؛ چنان كه قرآن :  بر دو نوع است،راه شناخت وجود خدا
  :نمايد كريم مي

  2.اْلحقُّ   يَتبينَ لَهم أنَّه�اْآلفاقِ و فِي أْنُفسِهِم حتّي م آياِتنا ِفيسنُريِه
لهايشان بديشان  و در د]ي گوناگون[هاي خود را در افقها        زودي نشانه   به

  .خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است
هـا   از راه سير آفاق، انسان با مشاهدة مخلوقات و تدبر در حدوث و امكان و نظم پديده      
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برد؛ ولي از راه سير انفـس بـا تأمـل در خـود      مي وجود خالق و مدبري دانا و توانا پي       به
واسطه دارد و در برابر چنين خـدايي كـه      قلبي و بي   خدا شناخت   يابد كه نسبت به     مي  در

» راه فطـرت «تعبيـري   توان به راه انفس را مي. آورد كمال مطلق است سر تعظيم فرود مي  
اين راه اشاره شـده اسـت؛ امـا قبـل از هـر چيـز بايـد              در قرآن و روايات ائمه به     . ناميد

  .معناي فطرت و ويژگيهاي امر فطري اشاره كنيم به
  
  ناي فطرتمع  .1

معنـاي خلـق نيـز بكـار       همين دليل بـه     معناي آغاز و شروع است و به        در اصل به  » فَطَر«ماده  
  .است معناي ايجاد آن و آغاز و شروع وجود و تحقق شيء رود؛ چون خلق چيزي، به مي

معناي حالت خاصي از شروع وجود و آغاز  توان گفت، فطرت به   براين اساس مي  
توان فطـري دانـست كـه آفـرينش           اموري را مي  . ز آفرينش است  بيان ديگر، نوعي ا     و به 

  :باشند موجود اقتضاي آنها را دارد و داراي سه ويژگي زير مي
شوند، هرچند كيفيـت آنهـا از نظـر شـدت و      در همة افراد آن نوع يافت مي    . اول

  ضعف متفاوت است؛
داشته باشند و   اي از تاريخ اقتضاي خاصي        اند نه اينكه در برهه      همواره ثابت . دوم

  :فرمايد در برهة ديگر اقتضايي ديگر؛ چنان كه قرآن مي
  1.اهللاِ ِلَخلْقَِفطَرَالنّاس عَليها ال َتبدِيلَ 

 را برآن آفريده؛ دگرگوني در آفرينش انسانهااين فطرتي است كه خداوند   
  .الهي نيست

آنهـا   دادن بـه  تتعليم و تعلم ندارند، هرچند تقويت و يادآوري يا جه  نياز به . سوم
  .آموزش و استدالل داشته باشد ممكن است نياز به

  :توان به دو دسته تقسيم كرد امور فطري انسان را مي
  آموزش از آنها برخوردار است؛ شناختهاي فطري كه هر انساني بدون نياز به) الف
  2.ميلها و گرايشهاي فطري كه مقتضاي آفرينش هر فردي است) ب

آمـوزش و   شناخت خدا براي هر فردي ثابت باشد كه نيازي بهبنابراين اگر نوعي   
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خـدا را   ناميد؛ چنـان كـه گـرايش بـه    » خداشناسي فطري«توان آن را  فراگيري ندارد، مي 
هرحال، انسانهاي عادي از تالش عقالني بـراي          اما به . ناميد» خداپرستي فطري «توان    مي

  .نياز نيستند شناخت خداي متعال يا تذكر پيامبران بي
  
   خداجويي فطرت .2

اي ساخته شـده   گونه انسان به . كند  خدا حكايت مي    خداجويي از گرايش دروني انسان به     
  .كه خدا طلب است
نمايد كه خدا از فرزندان آدم پيمان گرفته است  اين امر اشاره مي اي به  قرآن در آيه  

  : استپرستش خدا نوعي خداجويي. كه شيطان را نپرستند، بلكه خدا را بپرستند
آيا با شما عهد نكردم اي فرزندان آدم كـه شـيطان را نپرسـتيد، چـون او            

و اين كه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين . براي شما دشمن آشكاري است   
  1.است

نمايد؛ تمام كساني كه در آسمانها و زمـين هـستند    اي تصريح مي و همچنين قرآن در آيه 
  :ي خدا، نوعي خداجويي استكنند و سجده كردن برا براي خدا سجده مي

تمام كساني كه در آسمانها و زمين هـستند از روي اطاعـت و اكـراه ـ و     
  2.كنند هايشان، هر صبح و عصر براي خدا سجده مي همچنين سايه

ممكن است اين خداجويي براثر تعليم و تربيت غلط و تأثيرات محيطي و ژنتيكي 
ع و شرايطي دوباره نمودار خواهـد شـد؛         شود و در اوضا     فروغ گردد؛ ولي نابود نمي      كم

  :فرمايد باره مي چنان كه قرآن در اين 
ْخلِِصينَ لَها اهللاَ موعإِلَي     د ماها َنجينَ َفَلمْشرُِكونَ الدي مرِّ إذا ه3.اْلب  

 ]ولـي [خواننـد     شوند خدا را پاكدالنـه مـي        هنگامي كه بركشتي سوار مي    
  .ورزند ناگاه شرك مي و نجاتشان داد، بهچون به سوي خشكي رساند 

خوانند و  آيد كه افراد هنگام سختي و نااميدي خدا را از سر اخالص مي       از اين آيه برمي   
شـود تـا انـسان متوجـه      در واقـع، قطـع اميـد موجـب مـي         . شوند  سوي او كشيده مي     به
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ـ  رسد، به   محيط امني مي    االسباب گردد؛ ولي هنگامي كه به       مسبب سته و شـرك  غير اميد ب
  .ورزد مي

يكي از آنهـا اشـاره    عنوان نمونه به    باره روايات پرشماري وجود دارد كه به        در اين 
  :فرمايد  مي�امام صادق . كنيم مي

اهللا همان است كه همه مخلوقات هنگام نيازها، سختيها و نااميدي از هـر        
  1.آورند چيز، به او پناه مي

  
  برهان علّي) ب
خدا، برهان عّلي و معلولي است كه از گذر معلوليت عالم هاي اثبات وجود راهاز 
جهان : توان چنين بيان كرد گونة مختصر مي اين برهان را به. بريم وجود خدا پي مي به

بنابراين، جهان نيازمند علتي است كه آن . معلول است و هر معلولي نيازمند علت است
  .رو، خدا وجود دارد از اين. رسد خدا مي علت يا خدا است يا در نهايت به

  :كنيم تقرير اين برهان را در قالب چند بند دنبال مي
  
   تعريف علت و معلول .1

موجـودي اسـت كـه تحقـق     » الف«اگر دو وجود را با يكديگر مقايسه كنيم و ببينيم كه     
را » ب«را علـت و وجـود       » الـف «متوقف بر آن است، وجـود       » ب«موجود ديگر يعني    

تعريف، تعريف عامِ علت است كه شامل شرط و معِدات و سـاير      اين  . گوييم  معلول مي 
موجـودي  : اما علت، معناي خاصي نيز دارد كه عبارت است از         . شود  علل ناقصه نيز مي   

علت «و اين علت را . كند كه با وجود آن، تحقق و وجود موجود ديگر ضرورت پيدا مي
  .گويند نيز مي» تامه

در غيـر  . ه براي تحقق وجود معلول كافي است     اي است ك    گونه  در اينجا، علت به   
نامند؛ مثالً وجود حرارت وابـسته و متوقـف بـر     مي» علت ناقصه «اين صورت، علت را     

  2.گوييم وجود آتش است و بدين روي وجود حرارت را معلول و آتش را علت مي
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او . اصل عليت آگـاه شـده اسـت      انسان از راه فطرت و با مشاهدة درون خود به           
زنـد و وجـود     داند كه از او سر مي       تهاي ذهني و رواني و مجعوالتش را اموري مي        فعالي

بـا  . پنـدارد  آنها نمـي  انگارد؛ در حالي كه او خود را وابسته به خويش مي آنها را وابسته به  
ديگر موجودات نـسبت   كند و به اين مالحظه است كه مفهوم علت و معلول را انتزاع مي 

  .دهد مي
علت فاعلي، علت غايي، علت صـوري  : دانند ا بر چهار قسم مي فيلسوفان علت ر    

آيد و علت غايي، انگيـزة   علت فاعلي، آن است كه معلول از آن پديد مي       . و علت مادي  
علت مادي، زمينة پيدايش معلول است و در ضمنِ آن باقي         . فاعل براي انجام كار است    

ورت و فعليتـي اسـت كـه در      علت صوري، ص  . دهندة گياه   ماند؛ مانند عناصر تشكيل     مي
  .گردد؛ مانند صورت نباتي آيد و منشأ آثار جديدي مي ماده پديد مي

يكي فاعل طبيعي كه در فيزيك و طبيعيـات بكـار      : علت فاعلي دو اصطالح دارد    
رود و منشأ حركت و دگرگوني اجسام و حاالت است و ديگـر فاعـل الهـي كـه در              مي

ود و منظور از آن موجودي است كـه معلـول را            ش  فلسفه و الهيات مورد بحث واقع مي      
در اين اسـتدالل هرگـاه از علـت فـاعلي بحـث          . بخشد  آن هستي مي    آورد و به    پديد مي 

  1.شود، منظور علت فاعلي الهي است مي
  
  اثبات معلوليت عالم  .2

علت، ضعفِ وجـودي اوسـت، هـر موجـود فقيـر و            از آنجا كه مالك احتياج معلول به      
وسـيلة   هايي دارد كـه بـه   ضعفِ مرتبة وجودي، آثار و نشانه    . علت است ضعيفي نيازمند   

از جملــة آنهـا، محـدوديت زمــاني و   . تـوان معلوليــت موجـودي را شـناخت    آنهـا مـي  
  .پذيري و فناپذيري است غير و تغييرپذيري و حركت محدوديت آثار و وابستگي به
نتيجه، معلول اسـت؛    در  . گمان فقرِ وجودي دارد     پذيرد، بي   موجودي كه تغيير مي   

چرا كه تغيير عالمت فقدان و كمبود است و روشن اسـت كـه موجـودِ داراي نقـص و         
تواند كمبود خويش را مرتفع سازد؛ بلكه محتاج علتي است كـه آن را                كمبود، خود نمي  

  .فعليت برساند از قوه به
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جه موجودي كه محدوديت زماني و مكاني دارد، حتماً فقر وجودي دارد و در نتي             
نحـوي   موجـودي كـه بـه   . معلول خواهد بود؛ زيرا يا سابقة نيستي دارد يا الحقة نيـستي  

بـا توجـه    . غير دارد، داراي ضعف وجودي است و در نتيجه معلـول اسـت              وابستگي به 
شود از آنجا كـه جهـان بـستر تغييـر و تحـوالت اسـت و           اين خصوصيات آشكار مي     به

اند بنـابراين،   هم وابسته ي دارند و اجزاي آن به     موجودات اين جهان سابقه و الحقة نيست      
  :فرمايد  مي�رو است كه امام علي  از اين. جهان، معلول خواهد بود

  1.مٍ في ِسواه معُلولٌ قاِئلُُّك
  .هر چيزي غير از خداوند معلول است

  2.هِم ِبِئ قاءٍلُّ شيُك
  .او قيام دارد هر شيئي به 

رو  كند و از ايـن  اتي را منحصراً از خدا سلب مي همچنين در تعابيري، صف�امام علي   
انـد كـه    اين صـفات الزمـة معلوليـت    . اين صفاتند   يابيم كه ما سوي اهللا متصف به        در مي 

  :عبارتند از
  3:دهد ـ گذر زمان او را تغيير نمي
  4.ـ محدوديت مكاني ندارد

  .يابد ـ حالت او تغيير نمي
  .شود ـ سكون و حركت بر او عارض نمي

  .وند مثل و مانند ندارد تا از آن طريق شناخته شودـ خدا
  .زايد و نه زائيده شده است ـ خداوند نه مي

  5.ـ افول و زوال بر او راه ندارد 
  

   امتناع دور و تسلسل علل .3
نهايـت ادامـه    چه اشكالي دارد كه سلسلة علل تـا بـي        : گويند  برخي معترضان برهان علّي مي    

                                                
  .186، خطبة البالغه هجن .1
  .109همان، خطبة . 2
  .1، حديث 135، ص 1، ج اصول كافيكليني، . 3
  .7، ح 142همان، ص . 4
  .186، خطبة البالغه نهج. 5



  1انديشه اسالمي      34

  .توان خدا را اثبات كرد د باشد؟ در اين صورت، ديگر نمييابد، يا جهان، خود، علت خو
در . نهايت محـال اسـت      اند كه تسلسل علل تا بي       اين اشكال پاسخ داده     فالسفه به 

بـداهت اسـت و    كم قريـب بـه   نظر اين فالسفه، امتناع تسلسل، يا بديهي است، يا دست      
  :كنيم  آن اشاره مياي از نمونه اند كه به داليلي نيز بر اين امتناع اقامه كرده

اي از علل و معلوالت را فرض كنيم كه هر يك از علتها، معلولِ علتِ         اگر سلسله 
اي از تعلّقات و وابستگيها خواهيم داشت و بديهي است كه وجودِ  ديگري است، سلسله

پـس  . وابسته بدون وجودِ مستقلي كه طرف وابستگي آن است ـ تحقق نخواهـد يافـت   
ين سلسله وابستگيها و تعلّقات، وجود مستقلي باشد كه همگـي آنهـا   ناگزير بايد وراي ا  

نهايت محتاج و وابـسته هرگـز غيـر محتـاج و              در پرتو آن تحقق يابند؛ زيرا مجموع بي       
  1.مستقل و غني نخواهد شد
شـود ايـن جهـان، علـت خـودش باشـد كـه اصـطالحاً آن را                    اما اينكه آيا نمـي    

معناي اين است علت وجـودي موجـود،         به» دور«ت  نامند، بايد گف    مي» بودن دور   محال«
خود او باشد؛ يعني وجود موجود متوقف برخود باشد و اين امر مستلزم آن اسـت كـه                   
موجود بر خود مقدم باشد و الزمة آن اجتماع متناقضين است؛ يعني موجود، چون علت 

نباشد بلكه خود است، بايد سابق بر خود باشد، و چون معلول است، بايد سابق برخود             
توان فـرض كـرد كـه     بنابراين، نمي. اجتماع تناقض نيز محال است   . متأخر از خود باشد   

. جهان، خود علت خود باشد بلكه، محتاج علتي خارج از خود است كه او خـدا اسـت        
قرآن نيز اين مسئله را كه يك چيزي علت پيدايش خود باشد در قالب استفهام رد كرده        

  :فرمايد و مي
  2اْلخاِلُقونَ ُقوا مِنْ َغيرِ َشيءٍ أم همأَم ُخِل
  هستند؟) خود(اند؟ يا آنكه خودشان خالق  آيا از هيچ خلق شده

  

  برهان نظم) ج
ايـن  . ترين براهيني است كه بر وجود خـدا اقامـه شـده اسـت           برهان نظم، يكي از رايج    

هاي منظم و   هدة پديدهآدميان از ديرباز با مشا. برهان، تاريخي به بلنداي عمر انسان دارد   
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اند كه اين نظم و هماهنگي معلول چيست؟ آيا خـود     هماهنگ جهان، از خويش پرسيده    
اند يا ناظمي حكيم و با تدبير، آنهـا را    اجزاء با همكاري يكديگر اين نظم را پديد آورده        

ه از اند كـ  بيشتر آدميان بر آن بوده  . منظم كرده است؟ اين دو نظريه، پيرواني داشته است        
بنـابراين،  . توان، دست تواناي خداوند را وراي آن ديـد  ها و نظم جهان مي     مطالعة پديده 

انبياي الهي نيز بـر  . يكي از راههاي رسيدن به وجود خداوند، نظم حاكم بر هستي است 
  .اند برهان نظم بسيار تأكيد داشته

كند كـه در   وت ميدهد و انسانها را دع قرآن مجيد، نيز به برهان نظم بسيار بها مي   
خلقت پيچيدة موجودات و آسمانها و زمين و كوهها بينديشند و چنان داللـت نظـم بـر     

فرمايد، فقط به ياد آنها بيـاور؛ يعنـي انـسانها بـا كمتـرين                 داند كه مي    ناظم را بديهي مي   
  :توانند دست تواناي خداوند عليم و حكيم را مشاهده كنند توجهي ـ اگر بخواهند ـ مي

و إَلي اْلِجبالِ * و إلَي السماءِ َكيف رفِعت * َكيف ُخِلقَت بِلِ �اْ يْنظُرُونَ إَلي أَفال
 تنُِصب ََكي * تِطحس فضِ َكيإَلي اْألَر ذَكِّرٌ * وم َفذَكِّرْ إنَّما أنْت * هِمَليع تلس

  1.ِبمصيطِرٍ
ده است و به آسمان كه چگونه    نگريد كه چگونه آفريده ش      آيا به شتر نمي   

كوهها كه چگونه نشانده شده است و بـه زمـين     برافراشته شده است و به    
كه چگونه گسترده شده است؟ يادآوري كن، تو فقط يادآوري و بـر آنهـا     

  .مسلط نيستي
  :فرمايد و يا در آية ديگر مي

ي َخْلِقكُم و ما يبثُّ ِمنْ دابةٍ و ِف* إِنَّ ِفي السماواتِ و اْألَرضِ آلياتٍ لِْلمؤْمِِنينَ 
و اْخِتالفِ اللَّيلِ و النَّهارِ و ما أنْزَلَ اهللاُ مِنَ السماءِ ِمنْ رِزقٍ * آيات ِلَقومٍ يوقُِنونَ 

اهللاِ تِلْك آيات * َفأحيا ِبهِ اْألَرض بعد موتِها و تَصرِيفِ الرِّياحِ آيات ِلَقومٍ يعِقُلونَ 
  2.َنْتُلوها عَليك بِاْلحقِّ َفِبأي حدِيثٍ بعد اهللاِ و آياِتهِ يؤِْمُنونَ

هايي است و در آفـرينش      راستي در آسمانها و زمين براي مؤمنان نشانه         به
گردانـد، بـراي مردمـي كـه         ها پراكنده مي    خودتان و آنچه از انواع جنبنده     

اپي آمدن شب و روز و آنچه خدا از         هايي است و نيز پي      يقين دارند نشانه  
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وسيله آن، زمين را پس از مرگش زنـده       روزي از آسمان فرود آورده و به      
براي مردمي كه ] بر هر سو[ گردش بادها ] همچنين در[   گردانيده است، و    

است آيات خدا كه بـه حـق آن را   ] ها[اين . هايي است انديشند، نشانه   مي
هاي او به كدام سخن خواهنـد    خدا و نشانهپس، بعد از . خوانيم    بر تو مي  
  گرويد؟

 نيز بسيار بر برهان نظم پاي فشرده و به زندگي و خلقت بـسياري               �امام علي   
از موجودات مانند مورچه و طاووس اشاره كرده و ظرافتهاي خلقت آنها را بر شمرده و 

توان بـه   ت، ميدر واقع به آدميان توجه داده است كه با تأمل و تفكر در خلقت موجودا           
  .خداوند حكيم و با تدبير پي برد

  :فرمايد  نيز در باب نظم جهان خلقت مي�امام صادق 
پندارد خداوند از چشم بنـدگان مخفـي اسـت؛     اي كه مي  عجب از آفريده  

درحالي كه آثار صنع او را در تركيب محيرالعقول و تأليف قاطع خلقـت              
امر بزرگ مانند تركيب آشـكار   به جانم سوگند، اگر در اين       . بيند  خود مي 

جهان و لطافت تدبير ظاهر در آن، پيدايش مخلوقـات از عـدم و تحـول              
آنها از طبيعتي به طبيعت ديگر و از نقشي به نقش ديگر بينديشند، داليـل   

اي نيست مگر اينكه  وجود صانع را مشاهده خواهند كرد؛ زيرا هيچ پديده        
كنـد، وجـود دارد و    بر داللت ميدر آن اثر تدبير و تركيب كه بر خالق مد 

  1.نمايد تأليف مدبرانه آن، انسان را به خداي واحد حكيم راه مي
گـردد كـه تفكـر در سـاختار مـنظم و پيچيـدة                از مجموع اين بيانات روشن مـي      

  .شود تا انسان به ناظم حكيم و عليم اذعان كند موجودات جهان، موجب مي
 است كه همة آنها، يك هستة مـشترك  صورتهاي مختلفي قابل طرح  برهان نظم به  

  :صورت ذيل بيان نمود تواند آن را به دارند، و مي
  

   ساختار مشترك برهان نظم .1
هاي منظم وجود  اي منظم است، يا در عالم پديده    عالم طبيعت، پديده   : اول ةمقدم
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  .دارند
 هر نظمي براساس بداهت عقلي از ناظمي حكيم و بـا شـعور ناشـي     : دوم ةمقدم

 كه از روي علم و آگاهي، اجزاي پديدة منظم را با هماهنگي و آرايـش خـاص و               است
بنابراين، عالم طبيعت بر اثر طرح و . براي وصول به هدف مشخصي كنار هم نهاده است

  .تدبير ناظم با شعوري پديد آمده است
اما پيش از اينكه به تقريرهاي مختلف برهان نظم اشاره كنـيم، بـه تعريـف نظـم                  

  . ازيمپرد مي
  

   تعريف نظم .2
نظم از مفاهيمي است كه معناي روشني دارد و در برابر هرج و مـرج و آشـفتگي بكـار        

اي با هم ارتباط دارنـد كـه    اي است كه اجزاي آن به گونه پديدة منظم، مجموعه  . رود  مي
عبـارتي ديگـر، نظـم، گـرد آمـدن            به. كنند  همگي هدف يگانه و مشخصي را تعقيب مي       

اي كـه   اي در يـك مجموعـه اسـت بـه گونـه          وت با كيفيت و كميـت ويـژه       اجزاي متفا 
  .جويد همكاري و هماهنگي آنها، هدفي معين را پي مي

گـردد كـه سـه عنـصر، سـازندة       هاي منظم دقت شود، آشكار مي     اگر در مجموعه  
  :اصلي مفهوم نظم است

  ريزي دقيق؛ طراحي و برنامه. اول
  سازماندهي حساب شده؛. دوم
  .نديهدفم. سوم

  
   تقرير برهان نظم .3

برهان هدفمندي و برهان هماهنگي    : توان به دو صورت مطرح ساخت       برهان نظم را مي   
صور ديگري نيـز بـراي تقريـر برهـان نظـم وجـود دارد كـه مـا بـه آنهـا                 . در كل عالم  

  .پردازيم نمي
  

  برهان هدفمندي
كنـيم كـه    هده مـي ما مـشا . در اين برهان بر هدفمندي موجودات منظم تأكيد شده است       
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دانيم كه آنچه علـم و   از سويي، مي. سوي غايتي در حركتند   هاي منظمي همواره به     پديده
سوي غايتي حركت كند مگر موجودي عالم، هوشمند و مدبر           تواند به   آگاهي ندارد، نمي  

بنـابراين،  . انـد   دانيم كه موجودات خود فاقد علم و آگـاهي          همچنين مي . آن را راه نمايد   
مصداق اين موجودات منظم . كند سوي غايت هدايت مي ي آگاه و مدبر آنها را به موجود

  .تواند هم حيوانات و هم گياهان باشد مي
فرمايـد، خـدا      كند و مي    قرآن مجيد در آياتي به اين تقرير از برهان نظم اشاره مي           

ا توليد  هاي گوار   كند كه گياهان، همواره، ميوه      است كه با هدايت خويش چنان تدبير مي       
  :كنند

وسـيلة آن از هـر    و او است كسي كه از آسمان، آبي فرود آورد، پـس بـه     
گونه گياهي برآورديم و از آن جوانة سبزي خـارج سـاختيم كـه از آنهـا              

هـايي   آوريم و از شـكوفة درخـت خرمـا خوشـه     هاي متراكمي بر مي    دانه
د و غيـر  است نزديك به هم، و باغهايي از انگور و زيتون و انار ـ هماننـ  

] طـرز [به ميوة آن وقتـي كـه ثمـر دهـد و بـه      . همانند ـ خـارج نمـوديم 
  1.هايي است قطعاً در اينها براي مؤمنان نشانه. رسيدنش بنگريد

  : نيز در تعابيري به اين تقرير اشاره فرموده است�امام علي 
  2.ِبيدِك ناِصيةُ كُلِّ دابةٍ و اِليك مصيرُ كُلِ نَسمةٍ

سـوي تـو    اي بـه  اي به دست تو است و بازگشت هر آفريـده  هر جنبندهزمام  
  .است

آيد كـه هـدايتگر حكـيم و عـالمي در پـس       خوبي برمي  از اين آيات و روايات به     
  .نمايد سوي هدف راه مي موجودات اين عالم وجود دارد كه آنها را به

  
  برهان هماهنگي

م تأكيد دارد تا ناظم حكيم را بـراي     اين تقرير از برهان نظم بر هماهنگي و نظم كل عال          
توان از ارتباط و سازواري اجزاي عالم با          اين گونه هماهنگي را مي    . كل عالم اثبات كند   

  .همديگر به اثبات رساند
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پيشرفت علوم تجربي اين حقيقت را نشان داده است كه اجزاي عالم چنـان سـازوار                 
 اگر فاصله خورشيد از حـدي كـه بـراي    .اند اند كه زندگي را در آن ممكن ساخته     تنظيم شده 

آيـات قـرآن مجيـد و    . آن تنظيم شده است كمتر يا بيشتر شود، ادامـة حيـات ميـسر نيـست        
  :فرمايد  مي�اميرمؤمنان علي .  گوياي اين حقيقت استروايات ائمة معصومين 

  1.و اجزاي مخالف را با هم سازوار ساخت ... كردپس خداوند آفرينش را آغاز 
  :فرمايد باره مي  نيز در اين�دق امام صا

نخستين عبرت و دليل بر خالق ـ جل و عال ـ هيئت بخشيدن   ! اي مفضل
رو، اگـر   از ايـن . به اين عالم و گردآوري اجزا و نظم آفريني در آن است          

با انديشه و خرد، در كار عالم، نيك و عميق تأمـل كنـي، هـر آينـه آن را        
 نيازهاي بندگان خدا در آن آمـاده و      يابي كه تمام    چون خانه و سرايي مي    

گيـري   اينها همه دليل آن است كه جهان هستي با انـدازه          . گرد آمده است  
آفرينندة . دقيق و حكيمانه و نظم و تناسب و هماهنگي آفريده شده است           

آن يكي است و او همان شكل دهنـده، نظـم آفـرين و هماهنـگ كننـدة                  
  2.اجزاي آن است
اي هماهنگ اسـت كـه از سـر         آيد كه جهان مجموعه     برميخوبي    از اين بيانات به   

حكمت و علم و تدبير آراسته شده است و اين هماهنگ كننده و نظم دهنده كسي جـز             
  :گرديد خدا نيست و اگر خدايي جز خداي يگانه وجود داشت، عالم تباه مي

  3.َلو كانَ ِفيِهما آلِهةٌ إِالَّ اهللاُ َلَفسدتا
  .شدند  داشت، تباه ميوجود، خداياني جز اهللا اگر در آسمان و زمين

  :شكل اين برهان چنين است. در اين آيه به شكل برهان خلف اثبات وجود خدا شده است
  .شد اگر خدايي در آسمانها و زمين به غير از اهللا بود، فساد در تكوين مي. 1
  .در تكوين فساد نيست. 2

  .خدايي نيستبه غير از خدا در آسمانها و زمين : بنابراين
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  دومفصل 
  
  

  صفات خدا
  

  راههاي شناخت صفات خدا) الف
توانـد از   ادراك كامل ذات و صفات خداوند، براي آدمي ميسر نيست؛ ولـي انـسان مـي              

اي به ساحت ربوبي بيابد و به آن ساحت متعالي، شـناختي پيـدا             راههاي مختلف روزنه  
  قـرآن و روايـات؛  . 3 در آفـاق و انفـس؛        سير. 2راه عقلي؛   . 1: آن راهها عبارتند از   . كند
  .كشف و شهود. 4
  
   راه عقلي .1

هنگامي كه بدين امر   . تواند وجود موجودي را كه غني بالذّات است، اثبات كند           عقل مي 
يابـد؛   دست يافت، براي اثبات بسياري از صفات ثبوتيه و سلبيه خداوند نيز توانايي مـي       

خواجـه  . لذّات شود، بايد از او سلب گردد      زيرا هر صفتي كه موجب نقص ذات غني با        
نصيرالدين طوسي در كتاب تجريد االعتقـاد، از همـين روش بـراي اثبـات بـسياري از                  

  :كنيم صفات سلبي و ثبوتي بهره جسته است كه به برخي از آنها اشاره مي
دارد كه وجوب وجود خداوند، ما را به چند نتيجه راه      خواجه نصيرالدين بيان مي   

  :دنماي مي
ـ خداوند تعالي همواره بوده و باقي است؛ زيرا واجب الوجود آن است كه وجود 

  .براي او ضروري است پس عدم بر او روا نيست
خدا، شريك ندارد؛ زيرا اگر او را شريك باشد، آن شريك نيز واجـب الوجـود          ـ  

البته هر يك خـصوصيتي دارنـد كـه       . است و هر دو در وجوب وجود، مانند يكديگرند        
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شوند از يك معناي مشترك كه وجوب وجود است و       بنابراين، مركب مي  . ديگري ندارد 
و تركيـب نـشانة ضـعف و فقـر اسـت؛ امـا        . ديگر خصوصيتي كه ويژة هر كدام اسـت       

  .بنابراين، خدا شريك ندارد. الوجود راه ندارد دانيم كه ضعف و فقر به ساحت واجب مي
ازمند است و چيزي كه از اجزا حاصل ـ خدا مركب نيست؛ زيرا مركب به اجزا ني

  .شده است، اجزاي او به واجب بودن، سزاوارترند تا خود او
زيـرا او  . توان به او اشاره حسي كـرد  ـ خداوند در مكان قرار نگرفته است و نمي    

اگـر خـدا در مكـان باشـد،     . رو مكان و زمان براي او معنا نـدارد    جسم نيست، و از اين    
كند كـه   شود و حركت و سكون بر حدوث داللت مي  رض مي حركت و سكون بر او عا     

  .بنابراين او فوق مكان و خالق آن است. با وجوب وجود منافات دارد
برخي برآنند كه خداونـد در مـسيح حلـول          . كند  ـ خداوند، در چيزي حلول نمي     

اين . كند  كرده و برخي عوام صوفي معتقدند كه خداوند در بدن عارف واصل حلول مي             
كه  دار بودن وتجسم خدا است و چنان  باطل است؛ زيرا حلول خدا ـ مستلزم مكانعقيده

  .رو چنين حلولي نادرست است از اين. اشاره شد، خدا نه مكان دارد و نه جسم است
الوجود است و روا نيـست        گردد؛ زيرا غير او ممكن      ـ خدا با غير خود متحد نمي      

چون در اين صورت خـود  . بسته متحد گرددكه موجود غني بالذّات با موجود فقير و وا     
  .گردد او نيز محدود مي

  .ـ خدا در هيچ جهتي نيست؛ چون جسم نيست
اي  ـ خدا محل حوادث نيست؛ بدين معنا كه امكان نـدارد صـفت و حالـت تـازه      

براي او پيدا شود؛ زيرا اگر آنها كمالي از كماالت هستند، خداوند همواره بدانها متصف             
  .اند، هيچگاه بدانها متصف نبوده است صبوده و اگر نق

الوجـود   الوجود در هيچ صفتي به كسي احتياج ندارد؛ زيرا غير او ممكـن   ـ واجب 
حال اگر خداي غني بالذّات     . است و ممكن الوجود تمام وجودش وابسته به خدا است         

ل آيـد و دور باطـ   در وجود و كمالي از كماالتش به ممكنات وابسته باشد، دور الزم مي           
  .است

توان گفت، اگر خدا در صفت و كمـال محتـاج غيـر باشـد، نيازمنـد          همچنين مي 
  .شود و وجوب وجود با نيازمندي سازگار نيست مي

صفات حقيقي او عين ذات اويند؛ زيرا اگر        . ـ صفات خدا زائد بر ذات او نيستند       
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 صـفات  آيد كـه ذات در مرحلـه ذات، خـالي از آن         صفات زايد بر ذات باشند، الزم مي      
  .باشد

  .توان ديد؛ زيرا او جسم نيست و رنگ ندارد ـ خدا را با چشم سر نمي
از ديگران : ملك و پادشاهي، قائم به سه چيز است. ـ خدا، ملك و حاكميت دارد   

نياز باشد، ديگران به او نيازمند باشند و بتواند در همه چيز تصرف كند و كسي از او                 بي
 خدا وجود دارد و در نتيجه او بر همـه چيـز مالكيـت و    اين سه شرط در. مؤاخذه نكند 
  .حاكميت دارد

حكيم آن است كه حقايق را نيك بشناسد و هر كار را بر وجـه  . ـ او حكيم است  
  .خدا به هر دو معنا، حكيم است. اكمل و مطابق مصالح كلي درست و استوار سازد

 ديگـري نيـاز نـدارد و    قيوم به معناي قائم به خود است كه به        . ـ خدا قيوم است   
  1.ديگرانند كه به او نيازمندند

  
   سير در آفاق و انفس .2

 در پرتو اين مطالعه، انـسان . راه ديگر شناخت اوصاف الهي، سير در آفاق و انفس است    
براي مثـال، از مطالعـه و بررسـي نظـم جهـان        . تواند به برخي اوصاف الهي راه يابد        مي

گردد كـه نـاظم و خـالق هـستي      ود انسان آشكار ميهستي، حيوانات، گياهان و حتي خ 
براساس سنخيت عّلت و معلول بايد از صفت علم، حكمت و قدرت برخوردار باشد و         

تواند به وحدت و توحيد خـالق   همچنين از انسجام و وحدت حاكم بر جهان هستي مي  
  .ببرد و ناظم هستي پي

اوت آن با راه نخست ايـن       تف. گيرد  اين استنباط نيز بنابر نيروي عقلي صورت مي       
اند؛ ولـي در راه دوم برخـي مقـدمات از     است كه در روش نخست همة مقدمات، عقلي 

  .گيريم كه جهان منظم است شوند و نتيجه مي مشاهدة جهان منظم اخذ مي
  
   قرآن و روايات.3

.  اسـت راه ديگر شناخت اوصاف الهي، مراجعه به قرآن و روايات معتبر معصومين             

                                                
 .225، ص المراد في شرح تجريد االعتقاد كشفعالمه حلي، . 1
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كه وجود خدا و برخي صفات او و همچنين بعثت و برخي صفات كمـالي پيـامبر                 پس از آن  
 بـسياري  توان از طريق قرآن و روايات معصومين       رسد، مي    به اثبات مي   � گرامي اسالم 

  .از صفات الهي را باز شناخت
  
   كشف و شهود.4

سياري تواند ب رسد كه مي انسان بر اثر تكامل روحي و كسب فضايل معنوي به جايي مي          
. از حقايق، از جمله صفات جمال و جالل الهي را از طـريق مـشاهدة قلبـي درك كنـد               

البته اين راه، سخت و صعب است و به معدود كسان اختصاص دارد، ولي راهي رفتني                
ايـن  . يافتني است كه جوانان برومند ايران زمين توان طـي نمـودن آن را دارنـد            و دست 

رود، بلكـه در اغلـب مباحـث          فات الهـي بكـار مـي      چهار روش، نه تنها در شناخت ص      
  .اسالمي كاربرد دارند

» روش عرفاني «و روش كشف و شهود را       » روش فلسفي «روش عقلي محض را     
گويند و هرگاه بررسي آفاق و      » روش نقلي «روش استفاده از آيات و روايات را        . گويند

» روش كالمـي  «انفس از طريق تركيبي از روشـهاي عقلـي و نقلـي صـورت پـذيرد، از         
  .است استفاده شده

  
  انواع صفات خدا) ب

صفات خدا . تواند صفات خدا را به قدر توان خويش بشناسد كه گذشت، انسان مي چنان
  .كنيم شوند كه به برخي از آنها اشاره مي از جهات مختلفي به انواع و اقسامي تقسيم مي

  
   صفات ثبوتي و سلبي .1

  :صفات به ثبوتي و سلبي استاز تقسيمات صفات الهي، تقسيم 
كننـد و   اند كه كمالي از كماالت خدا را بيان مي         صفات ثبوتي، آن دسته از صفات     

گـردد؛ ماننـد علـم،     اي نقص محسوب مي جنبة ثبوتي و وجودي دارند و نبود آنها گونه        
اين نوع صفات، با واقعيت ثبوتي و كمـالي خـود، مايـة جمـال و              ... . قدرت، حيات و    

به ايـن لحـاظ، ايـن    . كنند اند و هرگونه نقص و كاستي را از او نفي مي            وصوفزيبايي م 
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  .گويند نيز مي» صفات جماليه«صفات را 
اند كه نقص و كاستي ـ مانند جهل ـ را از خـدا     صفات سلبي، آن دسته از صفات

از آنجا كه نقص، نوعي سلب كمال است، بنـابراين، سـلبِ سـلب كمـال،        . كنند  نفي مي 
گردد؛ مثالً جهل به معناي سلب علـم اسـت و سـلب     وعي اثبات و كمال برميخود به ن 

  .سلب آن، اثبات علم است
هدف صفات سلبي، اين است كه نسبت نقص و كاستي را از خدا سلب كننـد و              

چـون انـسانها بـا نقـص و محـدوديت بيـشتر             . ماند، كماالت اسـت     در نهايت آنچه مي   
تـر از صـفات كماليـه اسـت و آنهـا را       تر و روشن آشنايند، صفات سلبيه برايشان مفهوم   

  .نمايد بيشتر به تعالي خدا راه مي
  
   صفات ذاتي و فعلي .2

  :توان به صفات ذاتي و فعلي نيز تقسيم كرد صفات ثبوتي خدا را مي
اين صـفات را  . يابند اند كه از ذات الهي انتزاع مي    صفات ذاتي آن دسته از صفات     

انـد و در انتـزاع آنهـا نيـاز بـه تـصور               د كه همواره با ذات الهـي      ان  ناميده» ذاتي«رو    بدان
  .موجودات ديگر نيست و ذات همواره متصف به آنها است؛ مانند علم، قدرت و حيات

اند كه از ارتباط ذات الهي با مخلوقات انتزاع  صفات فعلي خدا آن دسته از صفات
ات بـه ذات الهـي انتـزاع    شوند؛ مانند صفت خالقيت كه از وابستگي وجودي مخلوق         مي
شود كه او و مخلوقات و رابطة       گردند؛ يعني آنگاه خدا به صفت خالقيت متصف مي          مي

در اين صورت اسـت كـه صـفت خالقيـت انتـزاع             . وجودي ميان آنها را درنظر بگيريم     
  .گوييم خدا خالق موجودات است شود و مي مي

درنظـر بگيـريم و   همچنين است صفت رازقيت، كه هرگاه خـدا و مخلوقـات را             
بـه  . يابـد  سازد، اين صفت انتـزاع مـي   نشان دهيم كه خدا امكان حيات آنها را فراهم مي     

عبارت ديگر، تا از خدا، فعلي به نام خلقـت و رزق صـادر نـشود، او را خـالق و رازق          
  .توان خواند، هرچند بر خلقت و رزق قدرت ذاتي دارد بالفعل نمي
وقات درنظر بگيريم، متـصف بـه خـالق و رازق         سان، اگر خدا را بدون مخل       بدين
شود؛ ولي در مقابل براي انتزاع صفات ذاتي، نيـازي بـه فـرض مخلوقـات و                   بودن نمي 

  .موجودي غير از خداوند نيست
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   صفات نفسي و اضافي .3
اند كه ذات الهي بدون لحاط نسبت و اضافه به غيرذات، به       صفات نفسي، آن دسته از صفات     

د؛ مانند حيات الهي كه نيازمند نسبتي خارج از ذات نيـست؛ ولـي صـفت    شو آنها متصف مي 
اضافي به لحاظ مفهومي، مشتمل بر نوعي اضافه بـه غيـر اسـت؛ ماننـد علـم و قـدرت كـه               

يعني علم به چيزي    . است» مقدور«و  » معلوم«مشتمل بر اضافه و نسبت به شيء ديگر، يعني          
  .رود ق بكار نميطور مطل گيرد و به و قدرت بر چيزي تعلق مي

  .و اينك به توضيح صفات ثبوتي ذاتي خواهيم پرداخت
  
  برشماري صفات ذاتي ثبوتي) ج
   علم الهي.1

خدا به ذات خود و به همة موجودات آگاه . از اوصاف ثبوتي و ذاتي خداوند، علم است
سان، خدا هم به ذات خود عالم است و هم به موجودات و مخلوقات پيش           است؛ بدين 

  .رينش و هم پس از آفرينش آنهااز آف
  :توان به سه صورت تصور زير كرد علم خدا را مي  

  ـ علم به ذات؛1
  ـ علم به موجودات و مخلوقات پيش از آفرينش آنها؛2
  ـ علم به موجودات و مخلوقات پس از آفرينش آنها؛3

در ايـن  . كند كه خداوند به همة موجودات آگاهي و علم دارد قرآن مجيد بيان مي   
  :كنيم باب آيات فراواني وجود دارد كه به برخي از آنها نظر مي

وِليمءٍ ع1. اهللاُ ِبكُلِّ َشي  
  .و خدا به هر چيز دانا است

اْلبرِّ و اْلبحرِ و ما َتسُقطُ ِمنْ  و ِعْنده مفاِتح الَْغيبِ ال يعَلمها إالّ هو و يعلَم ما فِي
َلمعَقةٍ إالّ يرْطبٍ وال يابِسٍ إالّ ِفي ِكتابٍ وال رضِ وةٍ ِفي ظُُلماتِ األَربال ح ها و

  2.مِبينٍ
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داند و آنچـه   آن را نمي] كسي[جز او . غيب، تنها نزد او استو كليدهاي   
] اينكـه [افتد مگـر   داند، و هيچ برگي فرو نمي در خشكي و دريا است مي     

يهاي زمـين و هـيچ تـر و خـشكي     اي در تاريك  داند، و هيچ دانه     آن را مي  
  .است] ثبت[نيست مگر اينكه در كتابي روشن 

  
قُلْ إنْ ُتْخُفوا ما فِي صدورِكُم أو ُتبدوه يعلَمه اهللاُ و يعلَم ما فِي السماواتِ و ما فِي 

  1.األَرضِ
هاي شما است پنهان داريد يا آشكار كنيد، خدا          اگر آنچه را در سينه    : بگو
  .داند داند و آنچه را در آسمانها و زمين است، مي  را ميآن

دهند كه خداوند به همـة موجـودات علـم و     نيز نشان مي روايات معصومين 
  :فرمايد  دربارة گسترة علم الهي مي�به عنوان نمونه اميرالمؤمنين علي . آگاهي دارد

 نـه   نه شمار قطرات فـراوان آبهـا و       . چيزي از خدا مخفي و پنهان نيست      
ستارگان انبوه آسمان و نه ذرات خـاك همـراه گردبادهـا در هـوا، و نـه                 
حركات مورچگان بر سنگهاي سخت، و نه استراحتگاه مورچگان ريز در          

خدا از مكان ريزش برگ درختان و حركات مخفيانة چشمها          . شبهاي تار 
  2.آگاه است

و شنوايي يا سميع در پايان بحث علم الهي، اين نكته شايستة ذكر است كه بينايي 
گردد؛ زيرا معناي سميع و بصير بودن چيزي جز علم           و بصير بودن خدا به علم او برمي       
گوييم خدا بيناسـت يعنـي بـه امـور      بنابراين، وقتي مي  . به مسموعات و مبصرات نيست    

گوييم خدا شنواست، يعني به آنچه شـنيدني اسـت           مرئي و ديدني علم دارد و چون مي       
  .علم دارد

پايان الهي تأثيرات شگرفي بر زندگي انسان دارد، به عبارت ديگر  به علم بيتوجه 
اگر انسان، ايمان داشته باشد كه در هرحالي خداوند به او علم حضوري دارد و هميـشه   

ورزد، با ميل و انگيزة بيشتري بـه   در محضر الهي است، به راحتي از گناهان اجتناب مي        
كند و در  ه احساس تنهايي و حيرت و سرگشتگي نميكند، هيچگا كارهاي نيك اقدام مي

                                                
  .29): 3(عمران  آل. 1
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 اعتقاد به نظارت الهي نيز از طريق ايمان .ورزد مقابل مشكالت دنيا استقامت بيشتري مي   
آيـد و نقـش مهمـي در خـود      به آگاهي و علم الهي بر اعمال و رفتار انسانها بدست مي  

  .كنترلي و بهبود مديريتها دارد
  

  قدرت الهي. 2
. اسـت » قـادر «است و يكي از نامهـاي خداونـد       » قدرت«ي و ثبوتي خدا،     از صفات ذات  

فاعلي كه كار خود را با اراده و اختيـار      : اند  برخي متكلّمان قدرت را چنين تعريف كرده      
پـس قـدرت عبـارت اسـت از         . دارد» قـدرت «گويند او در كار خود        دهد، مي   انجام مي 

قادر به اين معنا در برابر . او سر بزندمبدئيت فاعل مختار براي كاري كه ممكن است از     
فاعل مجبور و به اصطالح فاعل موجب است؛ مانند آتشي كه مبدأ عمل است؛ اما عمل         

  .گيرد حرارت و سوزاندن از سر اختيار و اراده از آن صورت نمي
  :اند  برخي ديگر نيز قدرت را چنين تعريف كرده

نجام دهـد و اگـر نخواهـد، انجـام     قدرت آن است كه اگر قادر بخواهد، فعل را ا      
  .ندهد

  :كنيم اند كه به برخي از آنها اشاره مي راي اثبات صفت قدرت داليلي آوردهب
برخي مخلوقات خداوند، از جملـه انـسان،       . كنندة كمال، فاقد كمال نيست      ـ اعطا 

توانند مصنوعاتي پديـد آورنـد؛ حـال آنكـه      متصف به صفت قدرتند و از اين طريق مي       
بنـابراين، خداونـد خـود    . با تمامي اوصافش مخلوق و معلول خداي متعال است        انسان  

امـام  . بايد متصف به صفت قدرت باشد تا بتواند قـدرت را در مخلوقات ايــجاد كنـد                
  :نيز به اين دليل اشاره كرده و فرموده است�  علي

  1.و قُوةُ كُلِّ ضَعيفٍ... 
  .نيروي هر ناتواني است] خدا[و 

شـود، از او اسـت و قـدرت در     و نيرويي كه در مخلوقات مشاهده مي  هر قدرت   
  .تواند معطي آن باشد  نمييءش و فاقد. كند مخلوقات، بر قدرت خدا داللت مي
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تواند هم دليل علم و قدرت الهي باشد؛          انگيز مخلوقات مي    ـ اتقان و نظم شگفت    
انگيـزي را بـا    فتتوانست چنين موجودات منظم شـگ  زيرا اگر خدا قدرت نداشت، نمي    

  .كيفيت و كميت بسيار دقيق بيافريند
  : در سخنان خويش بدين حقيقت نيز اشاره نموده است�امام علي 

  
  1.َفطَرَ اْلَخالئِقَ بُِقدرِتهِ

  .با قدرت خود مخلوقات را آفريد] خدا[
  2.اْلمسَتشِْهد ِبĤياِته علي ُقدرتِهِ

  . اويندآيات و مخلوقات او شاهد و نشانة قدرت
  
   حيات الهي.3

ويـژه    حقيقت حيات به  . يكي ديگر از اوصاف الهي كه ثبوتي و ذاتي است، حيات است           
رو، تعريف آن  از اين. حيات الهي براي آدمي روشن نيست؛ ولي مفهوم آن، روشن است

انـد، حقيقـت آن را    متكلّماني كه حيات را تعريـف نمـوده      . نيز امري بسيار مشكل است    
  .اند اند؛ بلكه لوازم آن را به بحث گذاشته ر نساختهعيان و آشكا

  :قرآن مجيد در آيات پرشماري، خدا را با وصف حي ياد كرده است
  3.ي الْحي الَّذِي اليموت و سبح ِبحمدِهِو َتوكَّلْ عَل

  .ميرد و به ستايش او تسبيح گوي اي توكل كن كه نمي و بر آن زنده
  4. هو الْحي اْلقَيوماهللاُ ال إله إالّ

  .خدا است كه معبودي جز او نيست، زنده و قيوم است
  
   الهيةاراد. 4

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. يكي ديگر از صفات ثبوتي و ذاتي خدا اراده است

                                                
 .همان، خطبة اول. 1
 .139، ص 1يني، همان، ج كل. 2
  .58): 25(فرقان . 3
  .255): 2(بقره . 4



  49     مبدأ

  1.إنَّما أمرُه إذا أراد َشيئاً أنْ يُقولَ لَه ُكنْ َفيُكونُ
: گويـد  رگاه چيزي را اراده كند، تنها به آن مـي        فرمان او چنين است كه ه     

  .شود درنگ موجود مي ، آن نيز بي»!موجود باش«
خـدا  ) يعنـي اراده (ت  در پاسخ به اين پرسش كه آيا علم و مـشي     �امام صادق   

ت و اراده نيـست؛ زيـرا   علم همان مشي: فرمايد يكي است يا دو معناي متفاوت دارد، مي  
گويي من  دهم اگر خدا بخواهد؛ ولي نمي     ن عمل را انجام مي    تواني بگويي من فال     تو مي 

  2.دهم اگر خدا بداند آن را انجام مي
ت و رضايت خدا به ذات خويش اسـت   ـ ارادة الهي در مقام ذات به معناي مسرّ        
  .و در مقام فعل رضايت الهي به فعل خود است

  3.ـ ارادة الهي به معناي اعمال قدرت و حاكميت است
ي اين است كه ارادة مخلوقات بايد از جنبة نقـص و محـدوديت مبـرّا        نكتة اساس 

  .شود و آنگاه بر خدا اطالق گردد
. ارادة تكويني و ارادة تـشريعي : توان به دو صورت درنظر گرفت   ارادة الهي را مي   

گيرد و چون خداوند امري  ارادة تكويني از رابطة خاص خدا با مخلوقات، سرچشمه مي   
يابد؛ اما ارادة تشريعي از رابطة خاص خـدا بـا برخـي            ق مي لضروره تحّق را اراده كند، با   

  .گيرد كه امكان تخلف اراده از مراد وجود دارد افعال اختياري انسان سرچشمه مي
براي مثال، اگر خدا اراده كند كه موجود خاصـي موجـود شـود، حتمـاً موجـود                   

مـة انـسانها بـه راه مـستقيم        شود؛ اما در ارادة تشريعي، خدا اراده كرده اسـت كـه ه              مي
شايد دربـارة   . توانند از اين امر تخلف كنند       با اين حال، برخي انسانها مي     . هدايت شوند 

تخلف از ارادة تشريعي بتوانيم بگوييم كه آن نيز مطابق ارادة الهي است؛ زيرا خدا انسان 
  .را مختار آفريده است

  
   حكمت.5

رو، خداوند حكـيم و همـة افعـال او     اينيكي از صفات ثبوتي خدا، حكمت است و از        
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  :رود كار مي حكمت به دو معنا به. حكيمانه است
معناي نخست حكمت آن است كه افعال فاعـل در نهايـت اتقـان و اسـتواري و                

خداوند به اين معنا حكيم است و . كمال باشد و هيچ نقص و كاستي به فعل او راه نيابد
پـذيرد و از هـر نقـص و      ين شكل ممكن تحّقق مي    تر  همة افعال او به نيكوترين و كامل      

  .حكمت الهي به اين معنا از صفات فعل است و از صفات ذات نيست. كاستي مبرّاست
براسـاس ايـن معنـا،      . معناي ديگر حكمت، قبيح و بيهوده نبودن فعل فاعل است         

 خداوند حكيم است، به اين معنا است كه خدا كار قبيح و زشـت   : گوييم  هنگامي كه مي  
صفت حكمت به اين معنـا، يـك صـفت سـلبي     . دهد و لغو و عبث و بيهوده انجام نمي    

  .است
ايجاد افعال قبيح و يا لغو و بيهوده، ناشي از جهل يا            : دليل اثبات آن، چنين است    

چون خداوند از همة ايـن نقـصها پيراسـته اسـت،     . ناتواني فاعل و يا نيازمندي او است  
  .در نتيجه، افعال او حكيمانه است. دهد م نميهيچگاه عمل زشت و بيهوده انجا

دهد، اساس بـسياري از    حكمت به اين معنا كه خدا كار قبيح و بيهوده انجام نمي           
كننـد كـه حكمـت     براي نمونه، متكلمان در علم كالم مطـرح مـي    . بحثهاي كالمي است  

خداونـد،  . كند كه خدا رسوالني را براي هدايت انـسانها ارسـال فرمايـد        الهي، اقتضا مي  
انسان را براي هدفي آفريده است و اين هدف، چيزي جز تكامـل معنـوي و روحـي او         

تواند به اين هدف نايل گردد، حكمـت خـدا اقتـضا       نيست و چون انسان به تنهايي نمي      
كند كه پيامبراني مبعوث شوند تا انسان در پرتو تربيت و تعليم آنان به كمال واقعـي                  مي

  :فرمايد رسوالن را با صفت حكمت الهي مرتبط دانسته، ميقرآن ارسال . خويش برسد
رسالً مبشِّرِينَ و مْنذِرِينَ لَِئالّ يُكونَ ِللنّاسِ علَي اهللاِ حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ اهللاُ 

  1.عزِيزاً حِكيماً
دهنـده بودنـد، تـا بعـد از ايـن            دهنده و بـيم     كه بشارت ]    آمدند[ پيامبراني  

و بر همـه اتمـام حجـت        [بران، حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند         پيام
  .و خداوند توانا و حكيم است] شود

كند كه مرگ پايان زنـدگي نباشـد؛ زيـرا انـسان،              همچنين حكمت خدا اقتضا مي    
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. ظرفيت جاودانه زيستن را دارد
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  1. و أنَّكُم إَلينا التُرْجعونَأَفحِسبتُم أنَّما َخلَْقناكُم عبثاً
ايم و اينكه شما به سوي ما باز      ايد كه شما را بيهوده آفريده       آيا گمان كرده  

  گرديد؟ نمي
دهـد و همـة افعـال         بنابراين معناي حكمت، خدا هيچگاه عمل بيهوده انجام نمي        

و خدا براي نيل موجودات بـه غايـت مطلـوب خـود، همـة لـوازم                 . خدا غايتمند است  
البته غايتمندي فعل انسان با فعل خداونـد فـرق    . هاي مناسب را مهيا فرموده است       زمينه
دهد تـا نقـص خـود را بـر طـرف و خـود را        انسان عمل را براي غايتي انجام مي      . دارد

متصف به كمالي سازد؛ ولي خدا كمال محض و عاري از هر نقص و ناتـواني اسـت و              
ن مخلوقات به كمال مطلوب است، نه برطرف نمـودن          رو غايات افعال او، رساند      از اين 

  .نقص از خود يا كسب مال
  
   عدل)د

اي دارد، بـه   صفت عدل كه از صفات فعل خداوند است، در تفكر اسالمي، اهميت ويژه   
رود؛ زيرا اساس  اي كه به نظر اماميه عدل الهي از اصول دين و مذهب به شمار مي         گونه

اين صفت، پيوند نزديكـي بـا صـفت حكمـت     . دهد ل ميبسياري از عقايد اماميه را شك 
بودن خدا آن است كه كـار زشـت و قبـيح انجـام           الهي دارد؛ زيرا يكي از معاني حكيم      

در . ه اسـت دهد و چون ظلم يكي از كارهاي قبيح اسـت، خـدا از آن پـاك و منـزّ                   نمي
  .شود نتيجه، همة اعمال خدا، متصف به صفت عدل مي

 �امام علي . دادن هر چيز و هركس در جاي مناسب خود استمقصود از عدل، قرار  
  :فرمايد در روايتي عدل را چنين معنا مي

  2.عهاواِضع االُمور ماْلعدلُ يَض
  .نشاند عدالت، هر چيز را در جاي خود مي

بنابر اين معنا، خدا در جهان هر چيز و هركس را در جاي بايسته و شايسته خود            
  .گردد كس تباه نمي اي كه حق هيچ گونهقرار داده است به 

دهـد و تمـام افعـال او،     دليل اينكه خدا هيچگاه كار زشت و ظالمانه انجـام نمـي     
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متصف به صفت عدل است، اين است كه فاعلي كه به عمـل زشـت و ظالمانـه دسـت         
ز زند، يا از قبح و زشتي آن آگاه نيست، و يا به اعمال ظالمانه نيازمند است تا نيازي ا مي

توزي، حسادت و احساس  نيازهاي خود را برطرف سازد و يا صفات ناپسندي نظير كينه
توان در  از آنجا كه هيچ يك از اين عوامل را نمي      . اند  حقارت موجب چنين اعمالي شده    

ذات مقدس خداوند يافت و او كمال مطلق و عاري از هر نقص و كاستي اسـت، خـدا        
  .دهد نميهيچگاه عمل ظالمانه و زشت انجام 

  :براي روشني بيشتر، جاي دارد به اقسام عدل الهي اشاره كنيم
  
  عدل تكويني. 1

معناي عدل در نظام تكوين يا جهان خلقت آن است كه خدا در چنـين نظـامي بـه هـر          
موجودي به اندازة شايستگي و قابليت او نعمت داده است و به تعبيري خدا بـه انـدازة             

و وجود و كمال افاضه كرده است و اجزاي جهـان در  ظرفيت و شايستگي هر شيء به ا    
اي كه نظم حاكم بر  يك هماهنگي دقيق براساس قوانين ثابت با هم پيوند دارند، به گونه

در روايـات نيـز آمـده    . موجودات و كل نظام خلقت، گواه روشني بر چنين عدلي است   
  1.ويني اشاره دارداست كه جهان بر عدالت استوار شده است كه اين معنا به عدالت تك

  
  عدل تشريعي. 2

عدل تشريعي بدين معناست كه تكاليفي كه خدا به وسيلة پيامبران بر مردم نـازل كـرده                
است، بر پاية عدل و دادگري است؛ يعني اوالً همة احكام الزم براي سـعادت انـسان را     

خته است و يتش مكلّف نساففرو فرستاده است و ثانياً هيچ انساني را بيش از توان و ظر      
اش، احكام   به تعبيري، توان و قابليت انسان را درنظر گرفته و به اندازة ظرفيت وجودي             

  :فرمايد  قرآن در اين باره مي2.را مقرر ساخته است
مه قِّ وْنطِقُ بِاْلحي نا ِكتابيَلدها وعسَنْفساً إالّ و ونَال ُنَكلِّفظَْلم3. الي  

كنيم و نزد مـا كتـابي         اش تكليف نمي    دازه توانايي كس را جز به ان      ما هيچ 
  .شود گويد؛ و به آنان هيچ ستمي نمي است كه به حق سخن مي
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  عدل جزايي. 3
كنـد و   عدل جزايي، به اين معنا است كه خدا در روز قيامت ميان افراد به عـدل داوري مـي                

كنـد و   ن داوري نمـي كند؛ يعني ميان افراد نيكوكار و بـدكار بـه يكـسا            حق كسي را تباه نمي    
كند كه  همچنين، عدالت جزايي خدا اقتضا مي   . دهد  پاداش هركس را متناسب با اعمال او مي       

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. افرادي كه به آنها تكليفي ابالغ نشده است، مجازات نشوند
  1.يئاًنَضَع اْلموازِينَ اْلِقسطَ ِليومِ اْلِقيامةِ فَال ُتْظلَم َنفْس َش

كس سـتمي   كنيم، پس به هيچ ما ترازوهاي عدل را در روز قيامت برپا مي   
  .شود نمي

األَرضِ أم َنجعلُ اْلمتَِّقينَ  أم َنجعلُ الَّذِينَ آمُنوا و عمُِلواالصاِلحاتِ كَاْلمْفِسدِينَ فِي
  2.كَاْلُفجارِ

انـد همچـون      دهآيا كساني كه ايمـان آورده و كارهـاي شايـسته انجـام دا             
  !دهيم، يا پرهيزگاران را همچون فاجران؟ مفسدان در زمين قرار مي

  3.وما كنّا معذِّبينَ حتَّي نَبعثَ رسوالً
مجازات نخواهيم كرد، مگـر پيـامبري مبعـوث كـرده          ] قومي را [ما هرگز   

  ].تا وظايفشان را بيان كند[باشيم 
 تـجسم اعمال دنيوي انـسان بـدانيم و   البته اگر ثواب و عـقاب اُخروي را نـتيجة     

در واقع پاداش و عقاب اُخروي چيزي جز ظهور واقعي عمل دنيوي نباشد و همچنـين            
تجسم اعمال در آخرت، از قوانين و سنتهاي عالم تكوين باشد، چنـين عـدلي در زمـرة     

  .گيرد عدل تكويني قرار مي
مـة مـا بـا حـوادث        ه: در باب عدل الهي نيز سؤاالتي از اين قبيل مطـرح اسـت            

ها، دردها، رنجها، و جنگهـا مـواجهيم،       ناخوشايندي از قبيل آفات، بالها، طوفانها، زلزله      
رويـيم آيـا    آور اسـت، روبـه   آيا اينها با عدالت الهي سازگارند؟ ما با مرگ كه بسيار رنج         

مرگ با عدل الهي سازگاري دارد؟ نيز در جوامع انـساني بـا ظلـم و تجـاوز انـسانهاي                    

                                                
 .47): 21(انبياء . 1

  .28): 38(ص . 2
  .15): 17(اسراء . 3
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ر مواجهيم، آيا چنين اعمالي با عدالت الهي سازگاري دارند؟ پاسخ ايـن پرسـشها          ستمگ
  .در بحثهاي شرور و معاد روشن خواهد شد
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  م سوفصل 
  
  

  مسئلة شر
  
  

آدميان از همان روزهاي نخستين كه پـا  . مسئلة شر، تاريخي به بلنداي تاريخ انسان دارد       
 خـالق خـود و جهـان اعتـراف و اذعـان      اند و با تمام وجود به       به عرصة هستي گذاشته   

اند، مسائلي نظير بيماريها، قتلها، غارتها، دزديها و حوادث طبيعي از قبيل آتشفشانها  كرده
. انـد   ها براي آنان مطرح بوده و نسبت اين مسائل را با آفريدگار هستي سـنجيده                و زلزله 

شود؟  هاي ناگوار نمياگر خداوند قادر و عالم و خيرخواه مطلق است، چرا مانع پيشامد       
  چرا انسان بايد به اين حوادث دچار شود؟

گانة خدا ـ علم، قدرت مطلق و خيرخواهي ـ را به    مسئلة شر، يكي از صفات سه  
طلبد؛ زيرا خداي اديان، خدايي است كه هم عالم و قادر مطلق اسـت و هـم              چالش مي 

  .كامالً خيرخواه
  

  تعريف شر) الف
 و بدي از مفـاهيم بـديهي و روشـن اسـت و همـة انـسانها          مفاهيم خير و شر يا خوبي     
اي آفريده شـده اسـت كـه     ساختار وجودي آدمي به گونه. كنند  كمابيش آنها را درك مي    

گـاهي بـه    . كننـد   همگان به خوبيِ عدالت و بديِ ظلم حكم مي        . فهمد  اين مفاهيم را مي   
عنـوان نمونـه ذكـر      تر مـصاديق بـه       يك مفهوم با الفاظ و مفاهيمي روشن       1جاي تعريف 

                                                
تعريف خير به وجود، وجود مطلوب، لذت و مانند آن و تعريف شر به عدم، فقدان كمال، درد و رنج و مانند             . 1

 .گيرند  معموالً در فلسفه و فلسفة اخالق مورد بحث قرار ميآن ازجمله اين تعاريف هستند كه
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  .كنيم ما نيز از اين روش استفاده مي. شوند تا مفهوم روشن گردد مي
 گاه شـر    1.شر اخالقي و شر طبيعي    : كنند  طور كلي شر را به دو قسم تقسيم مي         به  

گوينـد؛ ماننـد دزدي، قتـل، غـارت و      نتيجة عامل انساني است كه به آن شر اخالقي مي     
آيـد كـه بـه آن شـر طبيعـي          عامل انساني پديد مي    گاهي ديگر شر بدون مداخله    . جنگ

  2.گويند؛ مانند زلزله، آتشفشان، سيل، طوفان و طاعون مي
رو  آيد كه آنها، از آن از بررسي اين شرور ـ اعم از طبيعي و اخالقي ـ به دست مي  

شوند و اگر هيچگونـه رنـج و       آيند كه موجب رنج و ناراحتي انسان مي         شر به شمار مي   
اي باشـد     همچنين اگر تفكر شخص به گونه     . از آنها به انسان نرسد، شر نيستند      ناراحتي  

سـاز   كه امور شرورانه را عامل رنج و ناراحتي خود نداند، بلكـه آنهـا را عوامـل تكامـل       
  .يابد بداند، شر معنا و مفهوم نمي

دهد و هرچه را باعث آزار و    بنابراين، در بحث شر، انسان خود را محور قرار مي           
پندارد و آنچه را در نيل به هدف، او را ياري رساند، خوب و خير          يان او شود، شر مي    ز

  .شمارد مي
حلهايي كه بـراي ايـن مـسئله     اي با مفهوم شر آشنا شديم، به راه     حال كه تا اندازه     

  .كنيم اند، اشاره مي مطرح كرده
  
  حلهاي مسئلة شر راه) ب

برخـي از ايـن پاسـخها عـام         . اند   شر داده  انديشمندان ديني پاسخهاي متعددي به مسئلة     
. گويـد  اي از شرور را پاسخ مي    شود و برخي فقط دسته      است و شامل همة انواع شر مي      

  .كنيم در اينجا به برخي از اين پاسخها اشاره مي
  
  الزمة جهان مادي. 1

اين ديدگاه بر آن است كه در عالم شر وجود دارد، اما الزمة جهان مادي است و جهان                
  .رو، خلقت جهان بهتر از عدم آن است از اين. ادي در مجموع خير استم

از آنجا كه خداوند، قادر، عالم و خيرخواه مطلـق اسـت و ذات او خيـر محـض                 

                                                
  .118، ترجمة محمد محمدرضايي، ص فلسفة دينجان هاسپرز، . 1

2. John Kekes, "evil" in: Routledge Encyclopedia of  Philosophy, P. 466. 



  57     مبدأ

عالمي از  : خدا عوالم مختلفي را آفريده است     . است، هرچه از او صادر شود، خير است       
توان در  تنها شري كه مي . ستمالئكه و فرشتگان كه خير هستند و هيچ شري در آنها ني           

. اينجا فرض كرد، محدوديت وجودي آنهاست؛ ولي هيچ تضاد و تزاحمي با هم ندارنـد  
ممكن نيست كه . اما الزمة عالم ماده عالوه بر محدوديت وجودي، تزاحم و تضاد است           

توانـد   وجود آتش در مجموع خير است و مـي      . تزاحم و تضاد آفريده شود      عالم ماده بي  
  .آفريند رساند و درد و رنج نيز مي ندگي آدميان مفيد باشد؛ اما گاه زيان نيز ميبراي ز
بنابراين، وجود جهاني مادي كه هيچگونه تنازع و تزاحمي در آن نباشد، خـالف                

شود، درصورتي كـه مـا جهـان را     فرض است؛ يعني چنين جهاني در واقع غيرمادي مي       
ت كه در آن تزاحم و تنازع وجـود دارد و        جهان مادي، جهاني اس   . ايم  مادي فرض كرده  
  .شر الزمة آن است

  :گويد فارابي، فيلسوف بزرگ اسالمي در اين باره مي  
خدا كه در قدرت و حكمت و علم خود تام است، تمامي افعال او كامل               

آفات و شروري كه عـارض اشـياي طبيعـي    . و بدون نقص و عيب است  
توانـد   عـالم مـاده، نمـي   . شود، ضـروري عـالم مـاده و طبيعـي اسـت         مي

  1.خيرمحض را بپذيرد
اگر كسي اشكال كند كه چرا خدا عالم ماده را با اين قوانين خـاص خلـق كـرده              

است و چرا قوانين طبيعت را چنان قرار نداده است كه از آن رنجي حاصل نشود؛ مـثالً      
صالً اشتباه ا. گناهان را نسوزاند داد كه دست و لباس بي قانون سوختن را طوري قرار مي   

است كه اصطالح وسيله و هدف را براي خداي قادر مطلق بكار بريم؛ زيرا قادر مطلـق          
فقط موجوداتي كه قادر    . تواند غايت را مستقيماً و بدون استفاده از وسايل ايجاد كند            مي

 2.كنند مطلق نيستند براي رسيدن به غايات از وسايل، استفاده مي
گردد كه چرا تزاحم و تـضاد الزمـة عـالم مـاده               رمياين اشكاالت به اين مسئله ب       

متفكران اسالمي . است و چرا عالم ماده، با اينكه مادي است خصوصيات غيرمادي ندارد
گيرد و اين عـدم   اند كه قدرت به محاالت ذاتيه تعلق نمي         در اينجا بحثي را پيش كشيده     

كه امكـان تحقـق آن      تعلق به دليل عجز خالق نيست؛ بلكه به علت متعلق قدرت است             
                                                

 .46، تحقيق و مقدمه و پاورقي جعفر آل ياسين، ص تعليقاتفارابي، . 1
 .112اسپرز، همان، ص جان ه. 2
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  .وجود ندارد
انـد؛ پـيش از آن، متفكـران     اين اشكال را كه اخيراً منتقـدان غربـي پـيش كـشيده           

سينا در كتاب االهيات شفا در باب        ابن. اند  مسلمان آن را مطرح كرده و به آن پاسخ داده         
  :گويد شريت عالم مي

خيـر محـض اسـت،    اگر بگويند كه چرا خدا مانع شر در عالم نشد تا جهاني كه            
ناپذير با شـرور دارد،   اگر عالم مادي كه تالزم اجتناب: متحقق شود، در پاسخ بايد گفت     

شد كه در آن شري متحقق نبود، ديگر مادي نبود؛ عالم ديگـري بـود       اي خلق مي    گونه به
كه خيــر محـض است؛ در حالـي كه چنيـن عالمي را خداونـد پيــش از ايـن خلــق          

  1.كرده است
كوشد تا بـه   كند و سپس مي    صدرا نيز در كتاب اسفار اين اشكال را مطرح مي         مال  

  2:آن پاسخ دهد
اگر جز اين باشد،    . اي ديگر باشد    بنابراين، ممكن نيست قوانين عالم ماده به گونه         

جهان ما ديگر عالم ماده نخواهد بود و چون خداوند حكـيم، عـالم، قـادر و خيرخـواه                   
كرد و چـون خلـق     چنين جهاني مادي بود، آن را خلق مي        مطلق است، اگر امكان خلق    

  .نكرده است، امكان وجود آن نبوده است
اما در جواب اين سؤال كه آيا بهتر نبود كه خداوند بـه دليـل شـرور انـدك ايـن           

توان گفت كه ترك خير كثير عالم ماده          كرد؟ مي   نظر مي   عالم، از خلقت عالم ماده صرف     
  ، با فيض الهي منافات دارد؛ زيرا تـرك خيـر كثيـر بـه دليـل              به دليل وجود شرور اندك    

آيا رواست كه از خلق آتش به دليل شر اندكي . شود شر قليل، خود شر كثيرمحسوب مي
كه ممكن است در پي داشته باشـد، اجتنـاب كـرد؟ اگـر آتـش خلـق نـشود، خيـرات                      

  .روند آيند، از ميان مي شماري كه از آن حاصل مي بي
  
  زادي انسانناشي از آ. 2

خداوند به انسان، نعمت آزادي و اختيار ارزاني داشته و خوبيها و بديها را نيز به او الهام 
بخشي را از طريق رسوالن براي تكامل به انسان  همچنين دستورهاي سعادت. كرده است

                                                
 .421، ص االهيات شفاسينا،  ابن. 1
 .78، ص 7، ج ربعةاالسفار اال  فيالحكمة المتعاليةمالصدرا، . 2
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تواند با اختيار، راه تكامل را كه پيروي از وجدان و پيامبران  آدمي مي. هديه فرموده است
. تواند نافرماني كند و به وجدان و دسـتورهاي الهـي رو نكنـد    الهي است طي كند و مي     

 اين اعمال، رنـج  ةدهند كه الزم اي انجام مي برخي آدميان با اختيار خود، اعمال شرورانه    
شود و شرارت  بنابراين شر در جهان از شرارت انسان حاصل مي. و عذاب ديگران است

  .و اختيار او استانسان نيز ناشي از آزادي 
تواند بسياري از شرور طبيعـي   اگر انسان رفتار و كردار درست در پيش گيرد، مي       

هاي مستحكمي در برابر زلزله بسازد  را از راه خويش بردارد؛ مثالً با عقل خدادادي خانه 
آورنـد و     بسياري از گناهان انساني شرور طبيعـي را در پـي مـي            . و از زلزله ايمن بماند    

خداونـد  . تواند از سختيـها و مصائب فراواني رهايي يابـد   با دوري از گناهان مي انسـان
  :فرمايد در قرآن مي

أنَّ أَه َلو رَكاتٍ�لَ اْلقُريوب هِمَلينا عا َلَفتَحاتََّقو ُنوا وضِ ولكن  آماألر ماءِ وِمنَ الس 
موا فَاَخذناهونَكذَّبْكِسب1. ِبما كاُنوا ي  

گر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعـاً بركـاتي از    و ا 
] كيفـر [گشوديم؛ ولي تكذيب كردند؛ پس به         آسمان و زمين بر ايشان مي     

  .آنان را گرفت] گريبان[دستاوردشان 
مفهوم آيه اين است كه اگر انسانها ايمان نياورند و تقوا پيشه نكنند، بركات الهـي       

  :فرمايد نيز مي. افتند شود و آنان به سختي مي ن بريده مياز زمين و آسما
و اْلبحرِ ِبما َكسبت أيدِي النّاسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عِمُلوا ظَهرَ اْلَفساد ِفي اْلبرِّ 

  2.عونَِجَلعلَّهم يرْ
انـد آشـكار    فساد در خشكي و دريا به سبب كارهايي كه مردم انجام داده           

خواهد نتيجة بعضي از اعمالشان را به آنـان بچـشاند،    ده است؛ خدا مي ش
  !باز گردند] سوي حق[شايد به 

  3.و ما ُكنّا معذِِّبينَ حتّي َنبعثَ رسوالً
  .ما چنين نيستيم كه رسول نفرستاده، بشر را معذب كنيم

                                                
 .96): 7(اعراف . 1
 .41): 30(روم . 2
 .15): 17(اسراء . 3
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اب يعني ممكن نيست خداوند آنان را كه حجت برايشان تمام نكرده اسـت، عـذ              
تواند عذاب طبيعي نيـز باشـد، شـامل كـساني             به تعبيري ديگر، عذاب الهي كه مي      . كند
. شود كه با رسول الهي بـه مخالفـت برخيزنـد و بـه اعمـال نادرسـت دسـت زننـد                       مي

  .سان، عذاب الهي ريشه در اعمال زشت و نادرست آدميان دارد بدين
ياري از شـرور و آفـات       آيد كه بـس     ، از آيات قرآن به خوبي برمي        چنانكه گذشت 

ايـن راه حـل   «: گويـد   هاسپرز كه مي    رو، اشكال   طبيعي ناشي از گناهان انسانند و از اين       
امـا دربـارة رنـج و دردي كـه از         . نادرست اسـت  » كند  فقط شرور اخالقي را توجيه مي     
  :توان گفت رسد مي اعمال يك فرد به فرد ديگري مي

رسـند، نتيجـة عملكـرد     ان به مردم مـي ـ بسياري از درد و رنجهايي كه از ستمگر   
اگر آنان با هم متّحد شوند و عليه ظالم بشورند، ديگر ظلم و درد و رنجي  . خود مردمند 
  :فرمايد خداوند در اين باره مي. نخواهد بود

رُوا ما ِبأْنُفسِهِمَغيّتي يمٍ حرُ ما ِبقَوَغيال ي 1.إِنَّ اللّه  
دهد مگر آنان خود حال خويش  تغيير نميدر حقيقت، خدا حال قومي را     

  .را تغيير دهند
بنابراين، آفرينش انسان آزاد و مختار بهتر است از آفرينش انسان مجبـور، گرچـه        

  .گاهي از آزادي و اختيار، سوءاستفاده شود
  
  نگري ناشي از جزئي. 3

ه در  داننـد، ريـش     برخي متفكران معتقدنـد اينكـه انـسانها بـسياري از امـور را شـر مـي                 
اگر آنان از آگاهي وسيعتر و . زده دارد نظرانه و شتاب قضاوتهاي سطحي و جزئي و تنگ    

خداوند از . كردند جامعتري برخوردار بودند، هيچگاه به شر بودن برخي امور، حكم نمي 
روي علم و حكمت نامتناهي خود، بهترين جهان ممكن را آفريده است كـه هرچيـز آن     

توانند دربارة جهان  يان، كه از دانش اندكي برخوردارند، نميبه جاي خود است؛ ولي آدم
بيند و از     براي مثال، كسي كه فقط چاه فاضالب ساختمان را مي         . به درستي داوري كنند   
امـا اگـر    . اش نخواهـد داشـت      خبر است، قضاوت درستي درباره      ديگر بخشهاي آن، بي   

                                                
 .11): 13(رعد . 1
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تنهـا بـد    د كه وجود چـاه نـه  بصيرت جامع و كاملي از ساختمان داشته باشد، خواهد دي  
  .نيست، بلكه براي ساختمان بسيار الزم است

قرآن مجيد دليل ناخوش دانستن برخي امور را ناشي از عـدم شـناخت جـامع و                 
  :فرمايد داند و مي كامل مي

َلكُم والّله   أنْ ُتِحبوا َشيئاً و هو شرٌّ� أنْ َتكْرَهوا َشيئاً و هو َخيرٌ َلكُم و عسي�و عسي
  1.يعلَم و أْنتُم التَعَلمونَ

داريد و آن براي شـما خـوب اسـت، و بـسا               و بسا چيزي را خوش نمي     
داند و شما  داريد و آن براي شما بد است و خدا مي           چيزي را دوست مي   

  .دانيد نمي
  2. أنْ َتكْرَهوا َشيئاً و يجعلَ اهللاُ ِفيهِ َخيراً َكثيِراً�َفعسي

داريد و خدا در آن خيـر فـراوان قـرار            پس چه بسا چيزي را خوش نمي      
  .دهد مي

  
  جهاندر فوايد شرور ) ج

وار   تاكنون به برخي از رازهاي وجود شرور در جهان اشارت برديم و در اينجا فهرست              
اي آفريده شده است كه  پرسش اين است كه چرا جهان به گونه. دهيم آنها را توضيح مي 

  نقص است؟ فايدة اين شرور چيست؟داراي شر و 
  
  شكوفاشدن استعدادها. 1

اي است كه بسياري از تواناييها و استعدادهاي او در ساية مواجهـه      گونه ساختار آدمي به  
بسيار از اختراعات و ابتكارات، در برخـورد بـا          . شود  با سختيها و مشكالت، شكوفا مي     
 شر براي تكامل روحي و معنـوي  بنابراين، وجود. شوند  مشكالت و سختيها، حاصل مي    

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. و علمي انسان سودمند است

                                                
 .216): 2(بقره . 1
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  1.إنَّ مع اْلعسرِ يسراً* فَإنَّ مع اْلعسرِ يسراً 
  .آري با دشواري آساني است. پس با دشواري، آساني است

  :فرمايند  در اين باره مي�امام علي
تـر و پوسـت    رويـد، سـخت   ابـان مـي  بدانيد كه شاخة درختـي كـه در بي       

تـر و     تـر و آتـش گياهـان صـحرايي افروختـه           نما نـازك    هاي خوش   سبزه
  2.خاموشي آنها ديرتر است

انــد و   سـان، سختـي و مشـكالت، سبب استقـامت و پايـداري و آســاني      بديـن  
. به تعبيري، وجود بديها و زشتيها، در پديد آمدن مجموعة زيباي جهان، ضروري اسـت       

اگـر زشـتي و بـدي نبـود، زيبـايي و      . گيرند تي زيباييها، جلوه خود را از زشتيها برمي     ح
  .خوبي مفهوم نداشت

  
  بيداري از غفلت. 2

اي  راننـده . كنند از فوايد شرور و سختيها آن است كه آدمي را از خواب غفلت بيدار مي              
اگـر او  . اعتناسـت  را درنظر بگيريد كه بر اثر غفلت، به قوانين راهنمايي و راننـدگي بـي     

چـون پلـيس، بـه عنـوان     . شـود  همچنان غافل بماند، موجب نابودي خود و ديگران مي      
هشدار، او را جريمه كند و از ادامة مسير باز دارد، اين سختي و ناراحتي به نفع اوسـت         

  .شود تا از پيامدهاي ناگوار دور بماند اش مي و باعث بيداري و هوشياري
ريم از سختيها و مشكالت به عنوان عاملي براي بيداري از         خداوند نيز در قرآن ك      

  :كند غفلت ياد مي
  3. دونَ الْعذابِ األَْكبرِ َلعلَّهم يرِجعونَ�و َلُنذيَقنَّهم ِمنَ اْلعذابِ األَدني
ــر   ــر از عــذاب بزرگت ــاً غي ــر ] عــذاب آخــرت[و قطع از عــذاب نزديكت

  .باز گردند] به سوي خدا[ آنكه چشانيم، اميد به آنان مي] دنيا عذاب[
آموزي است تا شايد پند گيرنـد و بـه راه راسـت     بنابراين، شر عاملي براي عبرت    

  .هدايت شوند
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  آزمون الهي. 3
آزمايد تا مؤمنان راسـتين بـاز شـناخته         گاه خداوند، بندگانش را با مصيبت و سختي مي        

كنند و زيبايي  رارت، ناب ميگردند؛ درست همانگونه كه آدميان، طالي ناخالص را با ح  
همچنين خداونـد برخـي بنـدگان را در كـوران رنـج و      . بخشند و بهايي بيشتر به آن مي    

در قـرآن مجيـد     . زند تـا خـالص و ارزشـمندتر گردنـد           مصيبت و مشكالت، محك مي    
  :است آمده

  لََقد فََتنَّا الَّذينَو * أحِسب النّاس أنْ يتْرَُكوا أنْ يُقوُلوا آمنّا وهم اليفَْتُنونَ 
  1.ِمنْ قَبلِهِم َفلَيعَلمنَّ اهللاُ الَّذِينَ صدُقوا و َليعَلمنَّ اْلكاذِبينَ

به حال خود رهـا  » ايمان آورديم«: آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند      
ما كساني را كه پـيش از آنـان بودنـد           ! شوند و آزمايش نخواهند شد؟      مي

بايد علم خدا در بارة كساني كـه  ]. كنيم ها را نيز امتحان مي و اين [آزموديم  
  .گويند، تحقق يابد گويند و كساني كه دروغ مي راست مي

  .توان براي شر برشمرد كه ما را مجال آن نيست البته فوايد ديگري نيز مي
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  چهارمفصل 
  
  

  توحيد و عبادت 
  
  

   ل را برعهده دارد؛ زيرا اعمـال و  از منظر قرآن، توحيد و شرك در زندگي انسان نقش او
اگر انديشة او توحيدي گردد، اعمـال او نيـز    .  اوست ةرفتار انسان، جلوة عقيده و انديش     

گيرد و اگر شرك در انديشه و قلب او راه يابد، در اعمـال او   صبغة توحيدي به خود مي 
  . شود نيز متجلي مي

  
  مراتب توحيد) الف

  :مراتب توحيد عبارتند از
توحيـد در   . 4توحيـد در خالقيـت؛      . 3توحيد در صـفات؛     . 2حيد در ذات؛    تو. 1  

  توحيـد در تقنـين و تـشريع؛   . 7توحيد در اطاعـت؛  . 6توحيد در حاكميت؛  . 5ربوبيت؛  
  .توحيد در عبادت و پرستش. 8
  
   توحيد ذاتي .1

بـه عبـارت   . ماننـد اسـت     همتا و بي    مقصود از توحيد ذاتي، اين است كه خدا يگانه، بي         
تـوان در عـالم     دارد و نمي    اي است كه تعدد و كثرت برنمي         گونه  تر، ذات خدا به     وشنر

  .خارج و ذهن، براي او فرد ديگري تصور كرد
همتـايي خـدا و تعـدد ناپـذيري ذات            قرآن و روايات به روشني بر يگانگي و بي          

  :باره عبارتند از از جمله آيات قرآن كريم در اين. مقدس او داللت دارد
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  ِهداهللاُ أنَّه الإله إِالّ هو و اْلمالِئكَةُ و اُوُلوا اْلِعلْمِ قاِئماً بِاْلِقسطِ الإِله إِالَّش
ِكيمزِيزُ اْلحاْلع و1.ه  

دهد كه معبـودي جـز او نيـست و فرشـتگان و صـاحبان       خدا گواهي مي 
ام به عدالت قي] خداوند در تمام عالم[دهند، درحالي كه     دانش گواهي مي  

  .دارد؛ معبودي جز او نيست كه هم توانا و هم حكيم است
اي   در آيـه . دهنـد در اين آيه فرشتگان و عالمان به روشني بر توحيـد شهادت مي            

  :ديگر آمده است
  2.ولَم يُكنْ لَه ُكُفواً أحد* لَم يلِد ولَم يوَلد*اهللاُ الصمد*هو اهللاُ أحد قُلْ

كتا و يگانه است؛ خداي صمد، نه كس را زاده، نه زاييده از خدا، ي: بگو
  .كس و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است

  :فرمايد  در اين باره مي�اميرمؤمنان علي 
َلي واحِد وفِيه َله ياألش سهاءِ َشب.  

  .او يكي است، و برايش در ميان موجودات، مانندي نيست
 زَّإوع لَّنَّهجاْلو دِياَح عْن�نيمال ي َقسِمهال وودٍ وجْق في وال ع3.لٍمٍ و  

او يكتا در معناست؛ براي او نه در خارج و نه در وهم و نه در عقل، جزء 
  .متصور نيست

همتـا اسـت و نيـز     آيد، كه خدا يگانه و بـي  از اين آيات و روايات به خوبي برمي   
  .ستذات او بسيط است و داراي جزء ني

همتاست و ذات او بسيط و تعـدد ناپـذير            عقل نيز داللت دارد كه خدا يكتا و بي          
  .است

اگر موجود نامحـدود را متعـدد بـدانيم، بـراي      . پذيرد  موجود نامحدود، تعدد نمي     
پذير بدانيم تـا بتـوانيم    حفظ دوگانگي ناگزير هريك را بايد از جهتي و يا جهاتي نهايت      

ست، زيرا اگر دو چيز از هر جهت عين يكديگر باشنــد، قطعـاً     بگوييم، اين غير از آن ا     
بنابراين، موجود نامحدود و نامتناهي، تعدد پذير نيـست؛ زيـرا           . دو موجود نخواهند بود   
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  .اگر تعدد بپذيرد، نامتناهي نخواهد بود
، آن است كه وجود هر يك از آنهـا، از   به عبارت ديگر، الزمة غيريت و دوگانگي     

اين . خارج باشد و آنجا كه اولي است، از دومي خبري نيست و برعكس         وجود ديگري   
پذيري و محدوديت است؛ درحالي كه خدا نامحـدود و نامتنـاهي اسـت و             همان نهايت 

  .درنتيجه دوگانه نيست
طور  اگر جسمي در همة ابعادش، به: براي روشني اين مطلب، به مثالي توجه كنيد  

نهايت  توان جسم ديگري كه آن نيز، در تمام ابعادش بي نهايت بزرگ گردد، ديگر نمي بي
است، فرض نمود؛ زيرا جسم نخست، همة فضا و مكان را پر كرده و براي جسم ديگر                  

با اين فرض، اگر جسم دومي را فرض كنيد، آن جسم يا قطعاً       . مكاني باقي نمانده است   
  .تناهي و محدود استعين اولي خواهد بود و يا جسم نخست از جهتي و يا جهاتي، م

  
  توحيد صفاتي. 2

خدا همة صفات كمال را دارد و عقل و وحي بر وجود اين كماالت در ذات خدا داللت 
ايـن صـفات ازنظـر      . اسـت ... راين، خداوند، دانا، توانا، زنده، شنوا، بينـا و          بناب. كنند  مي

فهميم غير از آن چيزي است كـه از      مي» دانا«آنچه ما از    . مفهوم با يكديگر تفاوت دارند    
اما آيا اين صفات، همانگونه كه در مفهوم متفاوتند، در وجود خارجي،     . فهميم  مي» توانا«

  غايرت دارند يا يك ذات است كه هم دانا است و هم توانا؟يعني در وجود خدا نيز م
از آنجا كه مغايرت آنهـا در ذات خـدا، مـالزم بـا كثـرت و              : در پاسخ بايد گفت   

تركيب در ذات الهي است، صفات مزبور، در عين اختالف مفهـومي، در مقـام عينيـت،             
ت را دارد و    به تعبير ديگر، ذات خدا در عين بساطت، همـة ايـن كمـاال             . وحدت دارند 

آنگونه نيست كه بخشي از ذات خدا را علم، بخشي ديگر را قـدرت و بخـش سـوم را                
  .است... ذات خدا تماماً علم و تماماً قدرت و تماماً حيات و . حيات تشكيل دهد

حال  هريك از ما، معلوم خدا و درعين: براي روشني بيشتر به اين مثال توجه كنيد   
اسـت، ولـي در   » مخلـوق «غير از مفهوم    » معلوم«مفهوم  درست است كه    . مخلوق اوييم 

اينكه بخشي از ذات     مقام تطبيق، سراسر وجود ما معلوم و همچنين مخلوق خداست، نه          
بنابراين، در مقام مـصداق، هـر يـك عـين     . ما، معلوم خدا و بخش ديگر مخلوق اوست  

  .ديگري و مجموعاً عين ذات ماست
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  . قـديم و ازلـي بـودن، عـين ذات اوينـد     سان، صفات ذاتـي خـدا، در عـين        بدين  
داننـد،   رو، عقيدة كساني كه صفات خدا را ازلي و قديم، ولـي زايـد بـر ذات مـي          از اين 

درست نيست؛ زيرا اين نظريه در حقيقت از تشبيه صـفات خـدا بـه انـسان سرچـشمه                  
 گرفته است و از آنجا كه صفات انسان، زايد بر ذات اويند، تصور شده است كه در خدا   

بـاره    در ايـن  �امام صـادق   . نيز چنين است؛ حال آنكه خدا به هيچ چيز شبيه نيست          
  :فرمايد مي

خدا از ازل پروردگار ما بوده و هست، و علم عين ذات اوست نه اينكـه              
معلوم باشد و سمع عين ذات اوست، نه اينكه مسموع باشد و بـصر ذات   

  1.ينكه مقدور باشداوست، نه اينكه مبصر باشد و قدرت ذات اوست، نه ا
  

  توحيد در خالقيت. 3
توحيد در خالقيت به اين معناست كه در عالم، آفريدگار و خالقي جز خدا، وجود ندارد 

  .و هر موجودي كه لباس هستي پوشيده است، مخلوق و آفريدة اوست
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. دهند قرآن و عقل آدمي نيز بر اين توحيد گواهي مي  

  2.اهللاُ خالِقُ كُلِّ َشيءٍ و هو اْلواحِد اْلقَهارقُلِ 
  .خدا خالق همه چيز است و او است يكتا و پيروز: بگو

ءٍ ال إِلهخالِقُ كُلِّ َشي كُمباهللاُ ر ذِلكُم و3.إالّ ه  
اين است خداوند، پروردگار شما كه آفرينندة همـه چيـز اسـت، جـز او                

  .خدايي نيست
آيد كه خدا، آفرينندة هر چيزي است كه لبـاس هـستي بـه تـن       برمياز اين آيات      

دهد؛ زيـرا خـدا    همچنين عالوه بر وحي، عقل نيز بر توحيد در خالقيت گواهي مي . كند
الوجود است و همة اشيا غير از خدا ممكـن و نيازمندنـد و تبعـاً وجـود آنهـا از             واجب

  .خداست
 عليت در نظام هـستي نيـست؛ زيـرا          البته، توحيد در خالقيت به معناي نفي اصل         

                                                
  .1، حديث 11، باب 139، ص التوحيدصدوق، . 1
 .16): 13(رعد . 2
 .62): 40(غافر . 3
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خداسـت كـه بـه      . روند  وجود علت و نيز عليت اشياء، از مظاهر ارادة خدا به شمار مي            
خورشيد و ماه گرمي و درخشندگي عنايت كرده است و هرگاه بخواهد، اين ويژگـي را   

  .همتاست رو، آفريدگاري يكتا و بي از اين. گيرد از آنها مي
  :كند  در عالم تأييد ميقرآن نيز نظام عليت را  

شاءي فماءِ َكيفِي الس طُهسبحاباً َفيَفتُِثيرُ س رْسِلُ الرَّياح1.اهللاُ الَّذِي ي  
فرستد، تا ابرهايي را بـه حركـت          كه بادها را مي   ] همان كسي است  [خدا  

گـستراند و     گونه كه بخواهد مي    درآورند، سپس آنها را در پهنة آسمان آن       
  .سازد متراكم مي

  
  توحيد در ربوبيت. 4

توحيد در ربوبيت، به معناي آن است كه تنها خدا در اداره و تدبير وكارگرداني جهان و     
از . تدبير تكويني و تـدبير تـشريعي      : توحيد در ربوبيت دو جلوه دارد     . انسان مؤثر است  

 اكنون بـه توضـيح توحيـد در   . اي سخن خواهيم گفت    تدبير تشريعي در عنوان جداگانه    
  :پردازيم قلمرو تدبير تكويني مي

مقصود از تدبير تكويني، كارگرداني جهان آفـرينش اسـت، بـدين معنـا كـه ادارة          
در كارهـاي بـشري     . جهان هستي، همانند ايجاد و احداث آن، فعل خداوند يكتا اسـت           

سـازد و ديگـري آن را اداره     پذير است؛ مثالً فردي كارخانه مي       كيكفتدبير از احداث، ت   
كند؛ ولي در عالم آفرينش، آفريدگار و كارگردان يكي است، و نكتة آن، اين است كه  مي

  .گري نيست تدبير جهان جدا از آفرينش
دهد كه مسئلة توحيد در خالقيت مورد مناقـشة امتهـاي آنـان         تاريخ انبيا نشان مي     

. ه اسـت نبوده و اگر شركي در كار بوده، بيشتر مربوط به تدبير و كـارگرداني عـالم بـود     
 تنها به يك خالق اعتقـاد داشـتند؛         �براي مثال، مشركان عصر حضرت ابراهيم خليل        

 �پنداشتند كه ستاره، ماه يا خورشيد مدبر جهانند و منـاظرة ابـراهيم                ولي به غلط مي   
  2.نيز با آنان برسر همين بوده است

شـت  شود كه مشركان عصر رسالت نيز بخـشي از سرنو      از آيات قرآن استفاده مي      
                                                

 .48): 30(روم . 1
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  :فرمايد قرآن مي. دانستند خود را در دست معبودهاي خود مي
  1.و اتَّخَذُوا ِمنْ دونِ اهللاِ آلِهةً ِليُكوُنوا لَهم عِزا

  .و آنان غير از خدا، معبوداني براي خود برگزيدند تا ماية عزتشان باشد
يسَتطِيعونَ نَصرَهم وهم لَهم جْند ال*و اتَّخَذُوا ِمنْ دونِ اهللاِ آلِهةً َلعلَّهم ينْصرُون
  2.محضَرُونَ

آنان غير از خدا معبوداني براي خويش برگزيدند به اين اميـد كـه يـاري               
بسان ] مشركان[توانند آنان را ياري كنند؛ آنان         نمي] بتان[شوند؛ ولي آنها    

  .هايند سپاهي در خدمت بت
پرستيد   دهد كه شما چيزهايي را مي        مي قرآن در آيات متعددي به مشركان هشدار        

اين دسته از آيات . كنندگان خود سود و زياني برسانند كه قادر نيستند به خود و پرستش    
 به سود و زيـان رسـاندن معبـودان خـود         �حاكي از آن است كه مشركان عصر پيامبر         

  .اند و اين امر انگيزة آنان به پرستش بتان بوده است معتقد بوده
كند كه چرا براي خدا در امر تـدبير    برخي آيات، مشركان را نكوهش مي     قرآن در   

مـشركان، بتـان را در   . انـد  همتاياني فرض كرده و يا براي آنها شئون خدايي قايـل شـده   
و حتـي شـفاعت را   . شـمردند  پيروزي و مصونيت از خطر در سفر و نظاير آن، مؤثر مي 

ن اجازة خدا، حـق شـفاعت دارنـد و در         دانستند و برآن بودند كه بتان بدو        حق آنان مي  
 قرآن از زبـان مـشركان   3.دانستند برخي موارد، پرستش بت را وسيلة نزديكي به خدا مي      

  :گويند كند كه آنان در نكوهش خود و بتان چنين مي در روز رستاخيز نقل مي
را با خدا ] بتان[به خدا سوگند، ما در گمراهي آشكاري بوديم، زماني كه شما 

  .گرفتيم مييكسان 
 در برخي امور مانند روزي دادن، زنده �البته مشركان معاصر پيامبرگرامي اسالم        

  :فرمايد قرآن مي. كردن و ميراندن و تدبير كلي جهان موحد بودند
دهـد، يـا چـه كـسي      چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي مـي         : بگو

، و مرده گوش و چشمهاست و چه كسي زنده را از مرده   ] و خالق [مالك  
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كنـد؟    را تـدبير مـي    ] جهـان [آورد و چه كسي امـور         را از زنده بيرون مي    
  1!كنيد؟ پس چرا تقوا پيشه نمي: بگو. خدا: گويند مي] در پاسخ[بزودي 

اما توحيد در ربوبيت، به معناي كشيدن خط بطـالن بـر هـر نـوع انديـشه تـدبير          
ي روشن است؛ زيرا در مـورد       مستقل از اذن الهي براي غيرخداست و دليل توحيد ربوب         

جهان و انسان، كارگرداني دستگاه خلقت جدا از آفرينش آن نيست و اگر خالق جهان و 
به دليـل همـين پيونـد روشـن ميـان           . انسان يكي است، مدبر آنها نيز يكي بيشتر نيست        

خالقيت و تدبير جهان است كه خـداي متعـال در قـرآن، آنجـا كـه سـخن از آفـرينش              
  :فرمايد خواند و مي آورد، خود را مدبر جهان مي يان ميآسمانها به م

خداوند همان كسي است كه آسمانها را، بدون ستونهايي كه بـراي شـما              
ديدني باشد، برافراشت، سپس بر عرش استيال يافت و خورشيد و ماه را             
مسخر ساخت، كه هركدام تا زمان معيني حركت دارند؛ كارها را او تدبير      

  2.كند مي
  :اي ديگر هماهنگي نظام آفرينش را دليل يگانگي مدبر جهان دانسته است ر آيهقرآن د

  3.َلو كانَ ِفيِهما آلِهةٌ إِالَّ اهللاُ َلَفسدتا
  .گراييد اگر در آسمان و زمين خداياني جز اهللا بود، نظام آنها به تباهي مي

وظيفـه   ا انجـام  البته توحيد در تدبير، با اعتقاد به مدبرهاي ديگري كه با اذن خـد             
  .كنند، منافات ندارد مي
  
  توحيد در تشريع. 5

توحيد در تشريع و تقنين به اين معناست كه قانونگذاري و تشريع فقط ويژة خداسـت؛          
. تواند زمام امور زندگي بندگان خدا را بدست گيرد، جز خـدا نيـست               زيرا كسي كه مي   

قانونگذار بايد . ند قانون استانسان خواهان زندگي اجتماعي است و هر اجتماعي نيازم      
  :دو ويژگي را دارا باشد

شناس باشد؛ يعني به همة رموز و اسرار جسمي و رواني انسان به طـور                انسان. 1  
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نسخة پزشك در صورتي دقيق و كامل است كه وي از اوضاع و احوال . دقيق آگاه باشد  
ايط روحـي او تجـويز   بيمار كامالً آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمـار و شـر      

تر از سـازنده و خـالق    كس آگاه تر از خدا وجود ندارد؛ زيرا هيچ  شناسي كامل   انسان. كند
  .انسان به انسان نيست

تـأثير   از هر نوع سودجويي پيراسته باشد؛ زيرا قانونگذاران ممكن است تحـت           . 2  
ري از ايـن    خداست كه عا  . اي و حزبي قانون وضع نمايند       منافع شخصي، گروهي، قبيله   

  .خصيصه است؛ زيرا نفعي در اجتماع ندارد و عاري از حس سودجويي است
 البته برخي احكام قرآن احتياج به تبيين دارند كه اين وظيفة پيـامبر و ائمـة اطهـار       

فقيهـان و  . اند شناسان راستين محول كرده  است و آنان نيز رسالت تبيين را به عالمان و اسالم          
  .نمايند ن و احكام الهي را كشف و سپس بيان ميمجتهدان نيز، قواني

  
  توحيد در اطاعت. 6

توحيد در اطاعت به اين معناست كه تنها خدا را بايد اطاعت كرد، انسان بايد سـخن او     
هايش وابسته به خـدا   جهان هستي، از جمله انسان و همة توانايي       . را بشنود و عمل كند    

بدين دليل است كه قـرآن تنهـا   . ايستة اطاعت استرو، تنها او ش     و از آنِ اويند و از اين      
  :كند اطاعت خدا را توصيه مي

راً ألََْنُفِسكُمأَْنِفُقوا َخي وا وأَِطيع وا وعماس و تُمتََطعا اس1.فَاتَُّقوا اهللاَ م  
توانيد از مخالفت خدا بپرهيزد و به سخن او گوش فرا دهيد و        پس تا مي  

  . و انفاق كنيد كه براي شما بهتر استاز فرمانش اطاعت كنيد
  :همچنين اطاعت از پيامبر، اطاعت از خدا است

  2.منْ يطِعِ الرَّسولَ فََقد أَطاع اهللاَ
اما مقـصود از     . كسي كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است

اطاعت پيامبر چيست؟ يكي از وظايف پيامبر ابالغ پيام خدا است كه بـه           
  :گيرد ورت انجام ميدو ص

  شوند؛  نازل مي�دريافت و ابالغ آيات الهي كه بر قلب پيامبر . 1  
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  .اند تبيين آيات الهي كه در قالب احاديث متجلي شده. 2  
پيامبر غير از مقام ابالغ و تبيين وحي، مقامات ديگري از جمله فرماندهي دارد و                 

دهد، بسيج  كند، دستور جهاد مي  ميبراي اصالح و ادارة جامعة اسالمي امر و نهي صادر
  .كند و بايد از اين دستورها نيز اطاعت كرد عمومي اعالم مي

. االمر و نيز از پدر و مادر اطاعـت كنيـد   دهد كه از اولي همچنين، قرآن دستور مي     
شناسـان راسـتين و فقيهـان و           ، سـپس اسـالم      اطهـار    االمـر، ائمـة     مصداق بارز اولي  

. از پدر و مادر مشروط به اين است كه معـصيت خـدا در آن نباشـد               پيروي  . مجتهدانند
  :فرمايد  مي�اميرمؤمنان علي 

  1.اهللاِ صيةِِ َشيءٍ االّ فِي مع  يطيعه ِفي كُلّوَلدِ اَنْاْل واِلدِ علَياْل  َفحقُّ
حق پدر و مادر بر فرزند آن اسـت كـه فرزنـد، از فـرامين آنهـا جـز در                     

  .عت كندنافرماني خدا اطا
امـر و    اطاعت از كارگزاران نظام اسالمي و واليان مـشروع نيـز اطاعـت از ولـي                 

  .اطاعت از ولي امر اطاعت از رسول و اطاعت از رسول نيز اطاعت از خداست
  

  توحيد در حاكميت. 7
منظور از توحيد در حاكميت اين است كـه حـق حكومـت اصـالتاً مربـوط بـه خداسـت و              

حكومـت پيـامبران و اوليـاي الهـي         . اجازة خاص يا عـام او باشـد       حكومت ديگران بايد به     
اند و اصوالً جامعـه بـر    اي بدون حكومت نبوده     انسانها در هيچ دوره   . همگي به اذن خداست   

در اسالم حكومت هدف نيـست؛  . يكي قانون و ديگري، مجريان قانون    : دو پايه استوار است   
ين اهداف عالي آن، بدون تشكيالت و سـازمان  بلكه از آنجا كه اجراي احكام و قوانين و تأم         

آيـد؛ چنانكـه    پذير نيست، نيازمندي به حكومت و حـاكم پـيش مـي             سياسي و مجري امكان   
  :فرمايد قرآن در اين باره مي.  شخصاً دولت و حكومت تشكيل داد�پيامبر 

اهوا إِالّ إِيدبرَ أالّ تَعإِالّ لِّلهِ أم كْم2.إِنِ اْلح  
ي كسي جز خدا نيـست؛ فرمـان داده اسـت كـه فقـط او را                 حكومت برا 

  .بپرستيد
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  .آيد كه حكومت تنها از آنِ خدا است از اين آيه به خوبي برمي  
  1.و منْ لَم يحكُم ِبما أَنْزَلَ اهللاُ فأُُولئِك هم اْلكافِرُونَ

  .كنند، كافرند و آنها كه به احكامي كه خدا نازل كرده حكم نمي
  2.م يحكُم ِبما أَنْزَلَ اهللاُ فَأُولئِك هم اْلظّاِلمونََو منْ َل

  . و هركس به احكامي كه خدا نازل كرده است، حكم نكند، ستمگر است
  
  توحيد در عبادت. 8

همة انسانها بايد . يكتاپرستي، اساس دعوت همة پيامبران الهي در تمام ادوار تاريخ است
قـرآن در ايـن بـاره    . سـتش موجـودات ديگـر بپرهيزنـد    خداي يگانه را بپرستند و از پر      

  :فرمايد مي
وا الطّاُغوتَتِنباجوا اهللاَ ودبوالً أَنِ اعسةٍ رْثنا ِفي كُلِّ أُمعب 3.َلَقد  

ما در ميان هر امتي، رسولي برانگيختيم كه خدا را بپرستيد و از طـاغوت               
  .اجتناب ورزيد

وا إِلي َكلَمةٍ سواءٍ بيَننا و بيَنكُم أالّ َنعبد إِالَّ اهللاَ وال ُنشْرِك قُلْ يا أهلَ اْلِكتابِ َتعاَل
 ٤.ِبهِ َشيئاً

بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است  ! اي اهل كتاب  : بگو
  .كه جز خداي يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم

تي را اصل مـشترك ميـان تمـام شـرايع آسـماني             قرآن كريم در اين آيه، يكتاپرس       
  .شمارد مي
  
  اسرار نماز) ب

در پايان بحثهاي مربوط به توحيد در عبادت، شايسته است فـصلي نيـز دربـارة نمـاز و      
اي   نماز، بهترين تجلي عبادت خداست؛ وسيله     . توحيد عملي سخن گوييم   جلوه  بهترين  
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يـك   هيچ. از غايت آفرينش آدمي است نم.تواند بندگي خدا را تجّلي بخشد      است كه مي  
نمـاز عبـادتي جـامع    . از اعمال عبادي به اندازة نماز از چنين ظرفيتي برخوردار نيـست          

تواند تمام وجود انسان را اعم از جهات بدني و ظاهري و جهـات ذهنـي و            است و مي  
قلبي و باطني، در خدمت خدا قرار دهد و به اين سبب است كه پس از معرفـت خـدا،           

  .ترين عمل دانسته شده استبه
اگر به قرآن ـ تنها كتاب آسماني معتبر كه از تحريف دور مانـده اسـت ـ نظـري        

براسـاس آيـات   . بيفكنيم، خواهيم ديد كه به هيچ عملي همانند نماز اهميت نداده است           
. انـد  قرآن، اين عمل در شرايع پيشين نيز واجب بوده و همة پيامبران بر آن تأكيـد كـرده        

  :فرمايد مي �اي از قول حضرت ابراهيم   در آيهقرآن
  1.ي ربنا و َتَقبلْ دعاءِيِت ذُررب اجعْلنِي مِقيم الصالةِ و مِنْ

! پرورگارا . مرا برپا دارندة نماز قرار ده ، و از فرزندانم نيز! پروردگارا 
  .دعاي مرا بپذير

  :فرمايد چنين مي �يم اي ديگر باز از قول حضرت ابراه و در آيه
ربنا إِنِّي أسَكنْت مِنْ ذُريتِي ِبوادٍ َغيرِ ذِي زرعٍ ِعنْد بيتِك الْمحرَّمِ ربنا 

  2.ِليِقيموا الصالة
كشت، نزد خانة محترم  اي بي فرزندانم را در دره] يكي از[من ! پروردگارا 

  .به پا دارندتا نماز را ! پروردگارا . تو، سكونت دادم
 نمـاز يـك وظيفـه بـوده و        �دهد كه در دوران حضرت ابـراهيم          اين آيه نشان مي     

 از �در نخستين وحـي بـر حـضرت موسـي     . هدف از ساختن كعبه نيز همين بوده است     
  :نماز ياد شده است

منم خدايي . شود گوش فرا ده ام، پس بدآنچه وحي مي من تو را برگزيده
  3. مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دارپس. كه جز من خدايي نيست

  : درحالي كه هنوز در گهواره بود، از نماز سخن گفت�حضرت عيسي 

                                                
 .40): 14(ابراهيم . 1
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  1.خدا مرا سفارش به نماز و زكات كرده است
  :و همچنين از سفارشهاي حضرت لقمان به فرزندش نماز بود

  2.نماز را برپا دار! اي پسرم
  :ه خطاب شده استگون  نيز اين�به پيامبر گرامي اسالم 

آنچه را از كتاب به سوي تو وحي شده است بخوان و نماز را برپا دار، 
  3.دارد و قطعاً ياد خدا باالتر است كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي

  :فرمايد  مي�امام باقر . اند روايات اسالمي نيز بر نماز، تأكيد كرده  
  4.دين است نماز ستون

اگـر عمـود را   . گيـرد  ا دارندة خيمه است و ميان آن قرار مي       به معناي برپ  » عمود«  
  .بردارند، خيمه ديگر برپا نيست و بر زمين خواهد افتاد

خوانيم كه نخستين سؤال از بندگان در قيامـت دربـارة نمـاز        و باز در روايات مي      
ر اگر نماز مقبول افتد، ساير اعمال نيز مقبول است و اگر نمازش قبول نشود، ساي            . است

  5.اعمال نيز پذيرفته نخواهد شد
سازي  عبادت نماز از رمز و رموز فراوان انسان. هاي متعددي دارد نماز اسرار و حكمت  

انسان را توان آن نيست كه به تمام اسرار نماز احاطه يابد؛ ولي به قدر بضاعت . برخوردارست
  :بارتند ازتواند بخشي از آنها را به فهم آورد كه مهمترين آنها ع خود مي

  

  ياد خدا. 1
  :فرمايد داند و مي قرآن يكي از اسرار نماز را ياد خدا مي

  6.أِقمِ الصالةَ لِذِْكرِي
  .به ياد من نماز را برپا دار

                                                
 .31): 19(مريم . 1
 .17): 31(لقمان . 2
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ياد خدا آرامش دهندة دلها و زنده كننده و عامل تكامل بسياري از فضايل و همچنـين         
  .ز به حقوق فرد و اجتماع استبسط عدالت و گسترش حق و حقيقت و اجتناب از تجاو

بسياري از آنچه امروز در دنياي غرب با پليس و دستگاه حكومتي درصدد اجراي   
يابـد و انـسان    طـور ناخواسـته تحقـق مـي     باشند، با نماز و آرامش دلها بـه  ناقص آن مي  
  .يابد طور اتومات رشد مي نمازگزار به

  

  وحدت. 2

همـة  . و يگانگي امت بـزرگ اسـالمي اسـت   نماز در اوقات معين، نموداري از وحدت       
. پرستند  مسلمانان در اوقاتي خاص رو به قبله ايستاده، با تشريفاتي خداوند جهان را مي             

اين خود، تجلي بزرگي از اتحاد و يگانگي است كه مسلمانان را به ريـسمان عبـادت و             
  .كند هم پيوسته و متحد مي ارتباط با خدا، به

ر كـشورهاي اسـالمي و نمـاز جماعـات در مـساجد از           امروزه نمازهاي جمعه د     
  .بزرگترين مظاهر وحدت امت اسالمي است

  

  رفع فاصلة طبقاتي. 3

هنگـامي  . آيد گرا پديد مي     طبقاتي است كه در جامعة مادي       ةنماز، عامل برانداختن فاصل   
 منصبان و مـردم عـادي و      ايستند، كمترين اختالفي ميان صاحب      كه مسلمانان به نماز مي    

همة طبقات، موظفند اين فريـضه را در سـاعاتي خـاص ادا كننـد و       . غني و فقير نيست   
گيـرد و سـيماي    تر بـه خـود مـي    اي روشن شود، جلوه  چون نماز به جماعت برگزار مي     
مـردم از هـر     . ددگـر    نمـازگزاران هويـدا مـي      ةهم فشرد   مساوات و برابري از صفوف به     

ايستنـد تا نداي عبوديـت و بندگـي را با          ياي بدون تبعيـض كنار هم م       صنـف و طبقـه  
نهند، با تمام وجود    كساني كه ادب بندگي خدا را همصدا ارج مي        . تمام وجود سر دهند   

كنند كه مقام و ثروت و سالمت و استعدادهاي برجسته، موهبت خدا است              احساس مي 
  . نيست تفاخر و تبعيض طبقاتيةكه براي آزمايش بندگي به آنها سپرده است و ماي
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  پرهيز از گناه. 4
مكـان و  . نمازگزار ناچار است براي صحت و قبولي نماز خود، از گناهان اجتناب ورزد   

لباس نماز، بايد از حالل باشد و نمازگزار مجبور اسـت آب غـسل و وضـو را از مـال                   
شود كه او در كار و كسب خـود احتيـاط      اينگونه وظايف، باعث مي   . حالل فراهم سازد  

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. ر موازين شرع به كسب و كار بپردازدكند، بناب
  1. عنِ اْلَفحشاءِ واْلمْنكَرِ�إِنَّ الصالةَ َتْنهي

  .دارد از زشتيها و گناه باز مي] انسان را[همانا نماز 
اين توجـه   . نماز تمرين دوري از گناه و تقويت روح ايمان و توجه به خدا است               

 براي كساني كه از ارتكاب گناهان، پروايي ندارند، ياد خـدا تنهـا زمينـة    درجاتي دارد و  
به عبارت ديگر، مقصود قرآن از اينكه نماز ماية دوري از گناه اسـت،      . پرهيزگاري است 

اين نيست كه هر نمازگزاري در برابر همة گناهان معصوم است؛ بلكه مقصود اين است          
شـود و اثـر طبيعـي چنـين      مقـام ربـوبي مـي   كه نماز، موجب ياد خدا و سبب توجه به  

بـا ايـن حـال،    . آيـد  توجهي، اين است كه در انسان، زمينة اطاعت و ترك گناه پديد مي        
  .بسا به دليل ضعف توجه به خدا، عوامل نيرومندتري اثر آن را خنثي سازند چه

. به هر روي، نماز حقيقـي و كامـل، عامـل بازدارنـده از گنـاه و معـصيت اسـت                
  :جمله است  نقل شده است و از آن� در اين باره از پيامبرگرامي اسالم رواياتي

خواند و در همان حـال مرتكـب          دربارة مردي كه با آن حضرت نماز مي       
كـاري بـاز    نمـازش روزي او را از زشـت  : شد، فرمـود    كارهاي زشت مي  

  2.پس ديري نگذشت كه مرد توبه كرد. خواهد داشت
: كـرد، فرمـود   خوانـد و شـب دزدي مـي         و دربارة مردي كه روز نماز مي      

  3.نمازش او را از اين كار باز خواهد داشت
گذارد و گاه  خالصه آنكه، اگر نماز، نماز حقيقي باشد، بر شخص گناهكار اثر مي         

تر باشد، اثـر     تر و كامل   هرقدر نماز، با روح   . اين اثر بسيار چشمگير است و گاهي اندك       
دزدي، فحشا و ي تواند جلو نماز مي. ان نيرومندتر است تربيتي و بازدارندگي آن از گناه     

  .منكر را بگيرد
                                                

 .45): 29(عنكبوت . 1
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  پذيري اطاعت. 5
تبعيـت از كمـاالت و   . كنـد  نماز، حس اطاعت و تبعيت از كمال مطلق را نيرومنـد مـي            

مطلق از فضايل انساني است كه ماننـد ديگـر فـضايل انـساني نيـاز بـه تمـرين و                       كمال
اين احساس است تا انسان در برابر هر كمالي به ويژه    نماز تمريني براي    . ممارست دارد 

نماز انسان را در برابـر خـدا و اوليـاء الهـي تـسليم            . كمال مطلق، سر تسليم فرود آورد     
طـوري كـه نمـاز و     بـه . كنـد   و طاغوت سركش مي   تنماز انسان را در برابر ب     . نمايد  مي

  .باشند اجتناب از طاغوت دو روي يك سكه مي
  
  بهداشت تن. 6

نمازگزار بايد در مواقع مشخص، همه بدن را بشويد و بيشتر اوقات بايد وضو بگيـرد و        
اگر مستحبات وضو را از شـستن  . نظافت بدن و مواضع وضو را از هر نظر مراعات كند  

مراعـات نمايـد،    ... گـاه و      و نظافت لباس و سـجده     ) استنشاق(و بيني   ) مضمضه(دهان  
  .راهم ساخته استموجبات سالمت و پاكيزگي بدن را ف

باشد و از آلودگي  ، مايع بهداشت جسم و تن نيز مي       نماز عالوه بر بهداشت روان      
  .و نجاسات ظاهري انسان و لباس نمازگزار بايد بدور باشد

  
  اخالص. 7

شرط پذيرفته شدن نماز اين است كه نمازگزار در انجام ايـن وظيفـه، اخـالص داشـته                 
يـا از سـر   ) ريـا (نظر ديگران يا نفع مادي     مانند جلب  هاي پست مادي،    باشد و از انگيزه   

مقصود از اخالص اين است انگيزة عبـادت و پرسـتش خـدا             . عادت صرف، دور باشد   
  .فقط انجام تكاليف الهي، يا باالتر از آن شايستگي ذات او براي عبادت باشد

عنصر اخالص در آدمي، باعث پرورش روحية عبوديت به عنوان يك صفت متعـالي                
اي كه اخالق بر آن حكم  جامعه. گردد و اين روحيه مبدأ بسياري از فضايل اخالقي است           مي

براند و كار را براي خدا و تأمين مصالح جامعه انجام دهد، به عمق كـار، بـيش از ظـاهر آن                
  .انديشد كند و به جاي پرداختن به ظاهر، به آينده و نتايج ارزندة آن مي توجه مي
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  شادابي و نشاط. 8
اگر با كسالت به ايـن عمـل      . ايستد، بايد با نشاط نماز بگزارد       چون نمازگزار به نماز مي    

بنابراين، هرچند نماز براي تقرب به خدا و بندگي او . بپردازد، پسند خداوند نخواهد بود
شود، ولي از شرايط آن نشاط و شادابي است و كسي كه در پـنج وقـت نمـاز از                ادا مي 

قرآن، منافقـان  . شود يز كند، پرهيز از كسالت شيوة زندگي او ميكسالت و خمودگي پره 
  :فرمايد كند و مي ايستند، مذمت مي را از آنرو كه با كسالت به نماز مي

  1.و إِذا قاموا إِلَي الصالةِ قاموا ُكسالي
  .خيزند خيزند، با كسالت برمي و هنگامي كه به نماز برمي

  
  شناسي وقت. 9

كوشد تا در اول وقت نماز بگزارد،       ايستد و مي     خاص به نماز مي    كسي كه در پنج وقت    
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. كند معموالً در ديگر كارها نيز از نظم دقيق پيروي مي

  2.إِنَّ الصالةَ كاَنت علَي اْلمؤِْمِنينَ ِكتاباً موُقوتاً
  .همانا نماز بر مؤمنان، در اوقات معين مقرر شده است

  3.ذينَ هم عنْ صالِتِهم ساهونَويلٌ ِلْلمصّلينَ الََّف
  .كنند انگاري مي پس واي بر نمازگزاراني كه در نماز خود سهل

  :فرمايد بكر مي  در نامة خود به محمدبن ابي�اميرمؤمنان 
مراقب وقت نماز باش و آن را به هنگام بخوان، نه به دليل بيكاري آن را             

و نه بـه سـبب پركـاري آن را از وقـتش بـه تـأخير       پيش از وقت بخوان  
  4.انداز

  
  دليل عبادت انسان) ج

چرا انسـان بايد خـدا را عبـادت كند؟ خداونـد چه نيـازي به پرسـتش           : پرسنـد  گاه مي 
  ما دارد؟
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  :توان به دو صورت بيان نمود پاسخ اين پرسش را مي  
ا را برطـرف كنـيم و از        هاي خد  هرگاه هدف از عبادت اين باشد كه نيازمندي       . 1  

آيد كه وجود خداوند، نامحدود  اي به او برسانيم، اين پرسش پيش مي پرستش خود بهره
و نامتناهي و پيراسته از هرگونه نقص و نياز است، چه احتياجي به پرستش ما دارد؛ ولي 
اگر هدف از پرستش او تكامل خـود مـا باشـد، عبـادت وسـيلة تكامـل و سـعادت مـا          

ود و دستور او به عبادت، لطف و مرحمت و راهنمايي خواهد بود كه ما         ش  محسوب مي 
  .رساند را به كمال شايسته مي

عبادت و نيايش و هرگونه كاري كه براي رضاي خدا انجام گيرد، داراي آثـار               . 2  
  :گرانبهاي فردي و اجتماعي است و در شمار ارزشهاي تربيتي و اخالقي واال است؛ زيرا

قدرداني از . كند دا حس تقدير و شكرگزاري را در انسان زنده مي، پرستش خاوالً  
مقامي كه نعمتهاي بزرگ و پر ارزشي در اختيـار انـسان نهـاده اسـت، نـشانة لياقـت و             

تـشكر و   . شايستگي شكرگزار نسبت به الطافي است كه در حق او انجام گرفتـه اسـت              
ار بـا تـشكر و اداي وظيفـه،    سپاسگزاري از خداوند، اين نتيجه را دارد كه فرد سپاسـگز  

  .سازد اند، آشكار و هويدا مي بندگي خود را در برابر خوبيهايي كه بدو رسيده
چـه تكـاملي بـاالتر      .  عبادت و پرستش خدا ماية تكامل روحي انسان است         ثانياً،  

ازاينكه روح و روان ما با كمال مطلق مرتبط گردد و در وظايف بندگي و انجام كارهاي        
اي شايسته و     درت نامتناهي و نيروي نامحدود او استمداد بجويد و به اندازه          زندگي از ق  

  .اليق گردد كه بتواند با او سخن بگويد
انسان با نمـاز و عبـادت بـه    . لقت انسان و جنيان است  ة خ عالوه، عبادت فلسف   به  

  .شود افق انساني كه بندگي خداست نزديك مي
نمـاز نـشانة آزادگـي      . آفرينش اسـت  نماز متدلوژي زندگي و روش هماهنگي با          

دانـشجوي  .  اراده و بلـوغ انـسان اسـت       ةنمـاز نـشان   . انسان از زر و زور و تزوير است       
اي كه راه فرهيختگي را يافتـه اسـت و روش علـم آموزشـي و                  نمازگزار يعني فرهيخته  

  .اهللا بدست آورده است جويي را در مسير كمال الي پژوهش
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  صل اولف
  
  

  كليات
  
  

  تعريف و اهميت معاد) الف
   تعريف .1
و در اصـطالح    . باشد  مي) عود(از نظر لغوي به معناي بازگشتن است و از ريشة           » معاد«

معاد به معناي زندگي مجدد انسان و ساير . شدن پس از مرگ است به معناي دوباره زنده
  . مرده، زنده خلق نمايدخداوند قادر است از زنده، مرده و از. موجودات است

  
  اهميت. 2

انسان به دو دليل به تحقيق     . ساز انسان، معاد است     از موضوعات بسيار مهم و سرنوشت     
  :مند است دربارة معاد عالقه

ويژه دربارة آنچـه بـا زنـدگي او     جو است، به   انسان ذاتاً علم دوست و حقيقت     . 1
خواهـد بدانـد كـه آيـا          ان مـي  انـس . گونـه موضـوعات اسـت       ارتباط دارد و معاد از اين     

يابد يا پس از آن زندگي خواهد داشـت؟ كيفيـت انتقـال از     اش با مرگ پايان مي     زندگي
اي است؟ آيا لوازم و  اين زندگي به آن زندگي چگونه است؟ زندگي آن دنيا چند مرحله 

وسايل مورد نياز آن دنيا را بايد در همان جا تهيه نمود يـا اينكـه زنـدگي ايـن جهـان،                      
ساز خوشيها و ناخوشيها آن جهان است و بـه تعبيـري ايـن دنيـا مزرعـة        مقدمه و زمينه  

جـويي آدمـي را تـا       تواند عطش حقيقت    آخرت است؟ پاسخ به اين پرسشهاست كه مي       
  .حدي فرو نشاند
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شناختِ غايت و هدف زندگي براي انسان از اهميت زيادي برخوردار اسـت؛           . 2
  .مال انسان نقش مهمي داردگيري فعاليتها و اع زيرا در شكل

اي تنظـيم   داند، رفتار خـود را بـه گونـه          انساني كه مرگ را پايان زندگي خود مي       
  كنـد كـه بـه هـر طريـق ممكـن نهايـت لـذت را در ايـن دنيـا ببـرد و تنهـا نيازهـا                 مي

اما كسي كه به زندگي جاودانه اعتقـاد        . هاي زندگي دنيوي خود را تأمين كند        و خواسته 
بخشد كـه هرچـه بيـشتر بـراي      اي سامان مي  ة زندگي دنيوي خود را به گونه      دارد، برنام 

  اش سودمند باشد و از سوي ديگر، سـختيها و ناكاميهـاي زنـدگي دنيـا،      زندگي جاودانه 
  .كوشد كند و پيوسته در راه كسب سعادت و كمال ابدي مي او را دلسرد و نااميد نمي

  
  نظر قرآن. 3

شـمار آيـات   . قرآن به آن اهتمام ويژه دارد، معاد استپس از توحيد، موضوع مهمي كه   
 آيه است و اين تعداد آيه، نشانگر اهميت 1400قرآن دربارة جهان پس از مرگ بيش از        

اصوالً دعوت بـه  . معاد، مورد اهتمام همة انبياي الهي نيز بوده است  . معاد در قرآن است   
  .ول اساسي آن باشددين، در صورتي معنا دارد كه زندگي پس از مرگ جزء اص
  :كنيم اينك به برخي از آيات قرآن در اين باره اشاره مي

  
  1.َلينا ال تُرْجعونَإِنَّكُم إَفحِسبتُم أنَّما َخلَْقناكُم عبثاً و أ

ايـم، و بـه سـوي مـا بازگردانـده         آيا گمان كرديد شما را بيهـوده آفريـده        
  !شويد؟ نمي

بلْ يرِيد * بلي قادِرينَ علي أنْ ُنسوي بنانَه * جمع ِعظامه أيحسب اإلْنسانُ ألَّنْ َن
هرَ أمامْفج2.اإلْنسانُ ِلي  

] پـس از متالشـي شـدن   [پندارد كه هرگز استخوانهاي او را         آيا انسان مي  
انگـشتان او را    ] حتي خطوط سـر   [آري، قادريم كه    ! جمع نخواهيم كرد؟  
آزاد [خواهـد   بلكـه مـي  ]  درمعاد شك نداردانسان. [موزون و مرتب كنيم   

  .تمام عمر گناه كند] ترس از دادگاه قيامت باشد و بي

                                                
  .115): 23(مؤمنون . 1
 .5-3): 75(قيامت . 2
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خواهـد راه، بـراي    اين آيه اشاره دارد كه علت انكار معاد اين است كه آدمي مـي         
گناهكاري او باز باشد؛ زيرا اگر كسي به معاد اعتقاد داشته باشد، پيوسته مراقب رفتار و          

  .كند  و گناه و نافرماني نميكردار خود است
  :خداوند هنگام هبوط آدم به زمين، فرمود

فرود آييد كه برخي از شما دشمن برخي ديگريد، و براي شما در زمـين                
زنـدگي  ] زمـين [در آن  . قرارگاه و برخـورداري اسـت     ] معين[تا هنگامي   

  1.از آن برانگيخته خواهيد شد] در رستاخيز[ميريد و  كنيد و در آن مي مي
پرسـتي    در همان حال كه با شـرك و بـت        �بنابراين آيات قرآن، حضرت نوح      

كـشيد و از قـوم خـود     كرد، انديـشة معـاد را بـه صـورت صـريح پـيش مـي                مبارزه مي 
  :فرمايد قرآن سخن نوح را چنين نقل مي. خواست كه از خدا طلب آمرزش كنند مي

  2.ِعيدكُم ِفيها و يخْرِجكُم إخْراجاً ثُم ي*و اهللاَ أْنبَتكُم ِمنَ األرضِ َنباتاً 
خداوند شما را مانند گياهي از زمين رويانيد، سپس شما را به همان زمين 

  .سازد گرداند و بار ديگر شما را خارج مي باز مي
دعوت به معاد در تورات كنوني بسيار اندك مطرح شده است و شايد ميل باطني         

واداشته است تا آيات معاد را از تورات حذف كننـد؛  قوم يهود به زندگي دنيوي آنان را   
  :كند  با تأكيد تمام نقل مي�اما قرآن مسئلة معاد را از زبان حضرت موسي 

  3.و قالَ موسي إنِّي عذْت بِرَبي و ربكُم ِمنْ كُلِّ مَتَكبرٍ ال يؤِْمنُ ِبيومِ اْلحِسابِ
بـرم از هـر    گار شـما پنـاه مـي      من به پروردگارم و پرورد    : و موسي گفت  

  .آورد متكبري كه به روز حساب ايمان نمي
 در همان روز كه به دنيا آمـد، از معـاد يـاد         �بنابر آيات قرآني حضرت عيسي      

  :كرد و فرمود
  

                                                
 .25 – 24): 7(اعراف . 1
  .18 و 17): 71(نوح . 2
 .27): 40(غافر . 3
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  1.بعثُ حياًوالسالم علَي يوم وِلدت و يوم أموت و يوم أُ
ميـرم و آن روز   لد شدم و آن روز كه مـي      سالم بر من، در آن روز كه متو       
  .كه زنده برانگيخته خواهم شد

آيد كه در ديدگاه قرآن، اعتقاد به معاد از اصـول             سان، از مجموع آيات برمي      بدين
  .تواند دليل نقلي بر وجود معاد نيز باشد اساسي تعاليم انبياي الهي است و اين مي

  
  هاي مشابه نمونه) ب

نمايد تا روشن گردد كه خدا، قدرت  هاي مشابه معاد اشاره مي ونهخداوند در قرآن به نم    
دسـت   گونه كه خلقت اولية آنها نيـز بـه          آن را دارد كه دوباره انسانها را زنده كند، همان         

طـور ملمـوس    ها، شاهدي است بر اين كه انسانها بـه  يا اينكه اين نمونه  . خدا بوده است  
 پيدا كنند، هرچند كه بـا اسـتدالل و تعقـل بـه آن          پديدة معاد را بنگرند تا اطمينان قلبي      

  .ها، بهترين دليل بر وقوع معاد است اند، يا اينكه خود اين نمونه رسيده
  
  پرندگاناحياي . 1

مردي را ديد كه . گذشت  از كنار دريايي مي�كنند كه ابراهيم      مفسران اسالمي نقل مي   
يگر بيرون است و حيوانات دريايي كنار دريا افتاده، قسمتي از بدنش در آب و قسمتي د    

. انـد  خورند و اجزاي بدنش از هم پاشيده  و خشكي از دو طرف، هجوم آورده، او را مي         
شـود از   ديدن اين صحنه، او را به تفكر در معاد واداشت كه چگونه بار ديگر زنـده مـي         

او خدا خواست تا كيفيت زنده شدن مردگان را پس از متالشي شدن اجزاي آنها، براي                
 از طريق عقل و وحي به معاد آگاه بود و          �شكي نيست كه حضرت ابراهيم      . بنماياند

به آن ايمان داشت؛ ولي براي يقين بيشتر و اطمينان قلبي چنـين درخواسـتي را مطـرح                  
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. نمود

خدايا به من نشان بـده كـه چگونـه          : به يادآور، هنگامي كه ابراهيم گفت     
: اي؟ عـرض كـرد      مگر ايمان نياورده  : كني؟ خدا گفت     را زنده مي   مردگان

پـس چهـار پرنـده را    : خواهم قلبم آرامش يابد، خدا فرمود    چرا؟ ولي مي  

                                                
  .33): 19(مريم . 1
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و در هـم  [قطعـه كـن    قطعـه  ] پس از ذبـح كـردن   [انتخاب كن و آنها را      
آنگـاه آنهـا را فـرا    . اي از آنهـا را بگـذار   ، سپس بر هر كوهي پـاره   ]بياميز

  1.آيند، و بدان كه خدا توانا و حكيم است تابان به سوي تو ميبخوان؛ ش
از ايـن آيـه بـه    . طاووس، كبوتر، خروس و كالغ: اين چهار مرغ عبارت بودند از   

آيد كه خدا، در روز قيامت، قادر اسـت انـسانها را بعـد از متالشـي شـدن           خوبي بر مي  
  .توان اين كار را داردبدنشان، دوباره زنده كند، همانگونه كه در اين جهان نيز 

  
  زنده شدن عزَير. 2

اسرائيل بود، هنگام سـفر درحـالي    عزَير يا به تعبير برخي روايات أرميا، كه از انبياي بني     
كه بر مركبي سوار بود و قدري غذا و آشـاميدني همـراه داشـت، از كنـار يـك آبـادي                      

 استخوانهاي پوسيده گذشت كه ديوارهاي آن، بر سقفهاي آن فرو ريخته بود و اجساد و     
چگونه خداونـد  : زا را ديد، گفت وقتي اين منظره وحشت. خورد ساكنان آن به چشم مي    
  !كند؟ اين مردگان را زنده مي

اش كرد و از او  خداوند براي رفع تعجب، جان او را گرفت و صد سال بعد زنده         
جـا درنـگ كـرده     اي؟ او پنداشت كه زماني اندك در آن         چقدر در اين بيابان بوده    : پرسيد
  !يك روز يا كمتر: درنگ در جواب عرض كرد بي. است

اكنـون بـه غـذا و آشـاميدني خـود          . اي  صد سال در اينجا بوده    : به او خطاب شد   
نظري بيفكن و ببين چگونه در اين مدت به فرمان خداوند هيچ تغييري در آن پيدا نشده 

ت، نگاهي به مركـب خـود   است؛ ولي براي اينكه بداني صد سال از مرگ تو گذشته اس 
. مرگ آن را از هم متفرق ساخته است و  بينداز و ببين كه از هم متالشي و پراكنده شده           

. كنـيم  اش مـي  آوريم و زنـده  سپس نگاه كن و ببين چگونه اجزاي پراكندة آن را گرد مي    
  2».دانم كه خداوند بر هر چيزي توانا است مي«: عزير در اين هنگام گفت

  
  اصحاب كهف. 3

 قبـل از مـيالد بـر روم      251 – 249در سالهاي   ) دقيانوس(= فرمانروايي به نام دسيوس     
                                                

  .260): 2(بقره . 1
 .259): 2(بقره : بنگريد به. 2
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چون بر شوكت، جالل و جبروتش افزوده شد، با سركشي هرچه تمام    . كرد  حكومت مي 
هـركس خـدايي او را   . ادعاي ربوبيت كرد و سران قوم را بـه اطاعـت خـود فراخوانـد         

  .كشت كرد، مي و هركس را كه از او پيروي نميبخشيد  پذيرفت، مال فراوان به او مي مي
گروهي از جوانان پاكدامن براي فرار از دست حاكم جبار، شهر را به بهانة شكار         

مشيت الهـي  . به غاري رسيدند و به آن پناه بردند.  كردند و سگي نيز همراه داشتند   ترك
بيـداري،  پـس از  .  سال در غـار بـه حالـت خـواب بماننـد         309بر اين تعلق گرفت كه      

  .اند پنداشتند كه يك يا نيم روز بيشتر درنگ نكرده
او پس از ورود به شـهر همـه         . قرار شد يكي از آنان براي تهية غذا به شهر برود          

مـاجرايي  . قيافة مردم و اوضاع شهر به كلي دگرگون شـده بـود           . چيز را تغيير يافته ديد    
فهميدند كه او از كساني است كه برايش پيش آمد و او را نزد پادشاه بردند و در نهايت       

اند؛ زيرا حادثة ناپديد شدن آنها سينه به سينه نقـل و     در چند صد سال پيش ناپديد شده      
  .احياناً در كتابهاي تاريخ ثبت شده بود

مردم شهر با مشاهده اين حادثه، درس بزرگي دربارة معاد آموختند؛ زيرا فهميدند       
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. امر آساني استكه زنده شدن مردگان در روز رستاخيز 

  1.وَكذلِك أعثَرْنا عَليهِم ِلِِِِِيعلَموا أنَّ وعد اهللاِ حقٌّ و أنَّ الساعةَ الريب ِفيها
كرديم تا بدانند وعدة ] اصحاب كهف[سان مردم را متوجه حال آنها        بدين

  . نيستقيامت هيچ شكي] در فرارسيدن[خدا حق است و 
  
  شدن مردگان زنده. 4

 مردگان را به اذن خدا زنـده  �آيات قرآن، به روشني داللت دارند كه حضرت عيسي        
  :فرمايد قرآن مي. بخشيده است كرده و نابينايان را شفا مي مي

ياد كـن   : بن مريم گفت    هنگامي را كه خداوند به عيسي     ] به خاطر بياور   [
القـدس    زمـاني كـه تـو را بـه روح    نعمتي را كه به تو و مادرت بخشيدم؛       

، بـا مـردم سـخن       ]با وحي [تقويت كردم كه در گاهواره و هنگام بزرگي         
گفتي و هنگامي كه كتـاب و حكمـت و تـورات و انجيـل را بـه تـو                      مي

                                                
  .21): 18(كهف . 1
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آموختم و هنگامي كه به فرمان مـن، از گـل چيـزي بـه صـورت پرنـده                    
شـد و كـور    اي مـي  دميدي و به فرمان مـن پرنـده      ساختي و در آن مي      مي

دادي و مردگان را      مادرزاد و مبتال به بيماري پيسي را به اذن من، شفا مي           
  1... .كردي  نيز به فرمان من زنده مي

تواند انسان دوباره زنده شـود، عـالوه    اين آيه، بيانگر آنست كه در همين دنيا، مي     
  .بر آنكه در آخرت نيز خداوند قادر است انسانها را زنده نمايد

  
  ش گياهانروي. 5

تأمل . مردگي، مانند زنده شدن انسان پس از مرگ استرويش گياهان پس از خشكي و 
دهد، براي آنان كافي است تـا   در اين پديده، كه همواره در پيش چشمان انسانها رخ مي        

به امكان حيات خود پس از مرگ، پي ببرند؛ ولي بسياري از اين پديدة عادي و متعارف 
  :فرمايد  باره ميقرآن در اين. غافلند

كند؛   به آثار رحمت الهي بنگر كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مي             
است و او بر همه چيـز توانـا         ] در قيامت [كنندة مردگان     چنين كسي زنده  

  2.است
بيني؛ امـا هنگـامي كـه آب     خشك و مرده مي   ] در فصل زمستان  [زمين را   

رويد و از هـر نـوع    د و ميآي فرستيم، به حركت درمي  باران بر آن فرو مي    
خداونـد حـق   ] بدانيـد [اين به سبب آن است كـه    . روياند  گياهان زيبا مي  

  3.كند و بر هر چيز توانا است است و اوست كه مردگان را زنده مي
دانند، اين  براي كساني كه به حجيت قرآن باور دارند و آن را معجزة جاويدان مي          

ت بر آن دارد كه معاد، امر ممكن و شدني است و  هاي مشابه معاد، به روشني دالل       نمونه
  .خدا بر انجام آن توانا است

                                                
  .110): 5(مائده . 1
 .50): 30(روم . 2
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  براهين معاد) ج
هاي وحياني گرفته شود؛ ولي عقل نيز تا حـدي     بيشتر بحثها در باب معاد، بايد از آموزه       

تواند كلياتي را در باب معاد از جمله وجـود معـاد را اثبـات نمايـد، هرچنـد همـين          مي
اينك به برخي از آنها اشـاره      . توان در قالب برهان نقلي نيز بازآفريد         مي براهين عقلي را  

  :كنيم مي
  
  برهان فطرت. 1

است كه ميل بـه    اي آفريده شده    فطرت به معناي نوع آفرينش است؛ يعني انسان به گونه         
. دنيا، شايستگي ابـديت نـدارد  . زندگي جاويدان و بقا دارد، و از نيستي و فنا بيزار است   

اين، حيات جاويدان يا سراي آخرت و معاد، ضرروي خواهد بود؛ زيرا اگر معـاد و     بنابر
خواهي در نهاد انسان  طلبي و موهبت ابديت آخرت وجود نداشت، ميل به بقاء و جاودان

ممكن نيست كـه  . داد باطل و بيهوده بود و خداوند حكيم، كار عبث و بيهوده انجام نمي  
فـيض كاشـاني    . اشته باشد، ولي آبي در كار نباشـد       در فطرت آدمي ميل به آب وجود د       

  :كند برهان فطرت را چنين مطرح مي
چگونه ممكن است نفوس انساني نابود گردند، درحالي كـه خداونـد در             
طبيعت انسان به مقتضاي حكمتش عشق به هستي و بقـا قـرار داده و در        

شته است؟ وجـود، خيـر      انهاد و فطرت حياتش كراهت از عدم و فنا گذ         
از سوي ديگر ثابت و يقيني اسـت كـه بقـا و      . محض و صرف نور است    

هرجـا   [1».أيَنما َتُكوُنـوا يـدرِْككُم اْلمـوت      «: دوام در اين جهان محال است     
اگر جهان ديگري وجود نداشته باشد كه       .] يابد  باشيد، مرگ شما را درمي    

بـشر قـرار   اي كه خداوند در سرشـت         انسان به آن انتقال يابد، اين غريزه      
داده ـ يعني عشق به هستي و بقاي هميشگي و محبت حيات جاويدان ـ    
باطل و ضايع خواهد بود؛ درحالي كه خداوند برتر از آن اسـت كـه كـار      

  2.لغوي انجام دهد

                                                
 .78): 4(نساء . 1
  .837، ص 2، ج اليقين علمفيض كاشاني، . 2
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  :سازد  برهان فطرت را بر اثبات معاد چنين مطرح مي�امام خميني 
 بشر و سلسله انسان اند جميع عايلة يكي از فطرتهاي الهيه كه مفطور شده 

چون راحتي مطلق در اين عالم يافت .  راحت استبهبر آن، فطرت عشق 
پس ناچار در دار تحقق و عالم وجود، بايد عالمي باشـد كـه   ... شود    نمي

و آن دار نعـيم حـق و عـالم    ... راحتي او منسوب به رنج و تعب نباشـد          
  1.كرامت ذات مقدس است

مچنـين قابليـت جـاودانگي و بقـا بـراي روح            در انسان ميل بـه جـاودانگي و ه        
حال اگر شرايط و بستر اين گونه زندگي براي او فراهم نباشد،        . غيرمادي او وجود دارد   

نياز، خالق انـسان   و از آنجا كه خداوند حكيم و بي. آفرينش او لغو و بيهوده خواهد بود     
 شرايط و بستر مناسب گمان دهد، بي اي انجام نمي و جهان است و هيچ كار لغو و بيهوده

بنابراين، غير از دنياي مادي و موقت، سراي        . را براي جاودانگي انسان مهيا نموده است      
آيات قرآن، كه بـر ايـن   . جاويدان نيز وجود دارد كه آدمي در آنجا جاويدان زندگي كند      

  :برهان اشاره دارند، عبارتند از
  2.إَلينا ال تُرْجعونَ كُمو أنَّأَفحِسبتُم أنَّما َخلَْقناكُم عبثاً 
  !گرديد؟ ايم، و به سوي ما باز نمي آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده

 ديس تْرَكاإلْنسانُ أنْ ي بسحتي... أيوالْم ِييحلي أنْ يِبقادِرٍ ع ذلِك س3.أَلي  
چنـين  آيـا  ... شـود   هدف رها مـي  آيا انسان گمان كرده است بيهوده و بي 

  !نتواند كه مردگان را زنده كند؟] خدايي[
  
  برهان عدالت. 2

 و  �كـه پيـامبر       از صفات خداوند، عدل است و آفرينش او نيز بر عدالت است؛ چنـان             
  :اند  بر اين حقيقت تصريح كرده�اميرالمؤمنين 

  4.بِاْلعدلِ قامتِ السموات و االََرضِ
  .فراشته شده استبه عدالت است كه آسمانها و زمين برا

                                                
 .186، ص شرح چهل حديثامام خميني، . 1
  .115): 23(مؤمنون . 2
  .40 و 36): 75(مت قيا. 3
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  1.اَلعدلُ اَساس ِبهِ ِقوام العالَم
  .عدالت، اصلي است كه عالم براساس آن برپا گرديده است

  :كند كند و با همة انسانها به عدالت رفتار مي خداوند به هيچ انساني ظلم نمي
  2.إنَّ اهللاَ ال يْظلِم النّاس َشيئا

  .دارد نميگمان، خداوند هيچ ظلمي به مردم روا  بي
بينيم كه انسانهاي با فضيلتي به پـاداش اعمـال خـود             با اين همه، ما در جهان مي      

چگونـه  . رسـند  اند و در مقابل، انسانهاي شروري نيز به كيفر اعمـال خـود نمـي           نرسيده
مجازات كرد؟ بسياري از جنايـات او     . گناه را كشته است     توان كسي را كه هزاران بي       مي
ابراين، از آنجا كه دنيا، ظرفيت تحقـق عـدالت را نـدارد و از طرفـي                 بن. ماند  كيفر مي   بي

دارد و در پيـشگاه او   ديگر چون خدا عادل است و در حق هيچ انـساني ظلـم روا نمـي     
دهد،   ستمگران و بدكاران با نيكان برابر نيستند پاداش و كيفر هر عملي را به تناسب مي               

بد و در آنجا پاداش و كيفر هركس بنـابر  بايد جهان ديگري باشد كه عدالت خدا را برتا        
  :فرمايد باره مي  در اين�اميرالمؤمنين . عملش داده شود

  3.اِئهِٰاَعدوال ِعقاباً ِللياِئهِ، وُاَاِنَّ اهللاَ َتعالي لَم يرْضِها َثواباً ِل
خداوند دنيا را نـه بـراي پـاداش دوسـتانش پـسنديد و نـه بـراي كيفـر                    

  .دشمنانش
دهنـد كـه خداونـد        ي كه بر اين حقيقت داللت دارند و گواهي مـي          برخي از آيات  

  :داند، عبارتند از تبهكاران و صالحان را برابر نمي
اند با مفسدان  اند و عمل نيك انجام داده      ـ آيا ما كساني را كه ايمان آورده       

ن و تبهكاران به يكسان رفتار آآيا با ! دهيم؟ در روي زمين يكسان قرار مي
  4!كنيم؟ مي

آميـزي تـساوي در كيفـر و پـاداش را انكـار       خداوند در اين آيه با لحـن تعجـب     

                                                
  .11955، حديث ةالحكم ميزانشهري،  محمد، ري. 1
  .44): 10(يونس . 2
 .415، حكمت البالغه نهج. 3
  .28): 38(ص . 4



  93معاد     

  .داند فرمايد و آن را با عدل الهي سازگار نمي مي
اند كـه آنـان را ماننـد     اند پنداشته  ـ آيا كساني كه مرتكب كارهاي بد شده       

طوري  به[اند  دهيم كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده         كساني قرار مي  
  1!كنند چه بد داوري مي! ندگي آنها و مرگشان يكسان باشد؟ز] كه

  
  برهان معقوليت. 3

تواند به حقانيـت معـاد راه يابـد، برهـان معقوليـت اسـت و در         هايي كه آدمي مي     از راه 
اگر آدمي اعتقاد به معاد و عـدم  . كردند ياد مي» ملتدفع ضرر مح«گذشته از آن با عنوان   

برد كه  بگذارد و مزايا و معايب هر يك را محاسبه كند، پي مياعتقاد به معاد را كنار هم      
  .تر است بنابراين اعتقاد به معاد معقول. اعتقاد به معاد از رجحان بيشتري برخوردار است

انسان هرجا احتمال ضرر و خسارت مادي و دنيوي بدهد، با تمام تـوان در رفـع     
دهـد؛ مـثالً شـما عـازم      ط مـي  كوشد و عقل، در چنين مواردي فرمـان بـه احتيـا             آن مي 

پيمايي هستيد و قصد داريد در همان روز برگرديد؛ اما اگر كـسي بـه شـما بگويـد،              كوه
شايد موانعي براي شما پيش آيد كه نتوانيد به موقع برگرديد، شما چون احتمال تـأخير                

  . يدبريد تا مبادا از گرسنگي و تشنگي به سختي افت دهيد، آب و غذاي الزم با خود مي مي
اند كه روز      پيامبر كه به راستگويي شهرت داشتند، به آدمي خبر داده          حال، هزاران 

آيا انسان نبايد احتياط كند و  . دهنده و دنيايي ديگر در پيش است        اي تكان   عظيم و واقعه  
ايـم و   وسايل الزم را از سر احتياط با خود ببرد؟ اگر دنياي ديگر نباشد كه ضرر نكـرده             

دهنـد ـ كـساني كـه بـا آمـادگي الزم        داليل قطعي نيز به آن گـواهي مـي  اگر باشد ـ كه 
  .كنند اند، زيان مي نرفته

  2.اند وگو با فرد منكر معاد به همين معنا اشاره نموده  نيز در روايتي در گفت�امام رضا 
  
   انواع معاد)د

 تاكنون به اثبات رسيد كه انسان از دو ساحت مادي و غيرمادي تـشكيل شـده اسـت و                 

                                                
 .21): 45(جاثيه . 1
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دهد، با مرگ از بين      روح غيرمادي، كه حقيقت و شخصيت راستين انسان را تشكيل مي          
پـس روح بـاقي   . سـتانند  رود و مالئكة الهي، اين حقيقت روحاني را از انـسان مـي         نمي
حال سؤال اين است كه زندگي پس از مرگ چگونه است؟ آيـا معـاد، روحـاني                 . است

  است يا هم جسماني و هم روحاني؟
  
  د جسماني و روحانيمعا. 1

قبل از آنكه به پاسخ اين مسئله بپردازيم، الزم است معناي جـسماني و روحـاني بـودن           
  .معاد را روشن سازيم

 اعتقاد دارند كه بعـد از مـرگ و حتـي در قيامـت فقـط روح مجـرد                   برخي .اول
اين به . نهد گردد و ديگر، بدني كه روح به آن تعلق داشته، به محشر گام نمي محشور مي 

ماندن روح مجرد،  برخي ديگر برآنند كه عالوه بر باقي. گويند مي» روحاني«معنا، معاد را  
پذيرد و هر دو موضـوع پاداشـها و كيفرهـا قـرار      بدن مادي نيز بار ديگر به آن تعلق مي  

اما اينكه تنها بدن مادي در قيامت محـشور شـود، باتوجـه بـه پـذيرش روح                  . گيرند    مي
  .ت آدمي به آن است، قابل تصور نيستغيرمادي، كه حقيق

 گاه منظور از جسماني و روحاني بودن، آن است كه بدن يا روح به تنهـايي         .دوم
رو، معاد جسماني، به اين معنا اسـت   از اين. و يا هر دو متعلق پاداش و كيفر قرار گيرند   

 از طريـق  پذيرد؛ مانند خوشـي كـه       كه تا بدني در ميان نباشد، پاداش و كيفر تحقق نمي          
گويند؛ ولي اگـر عـالوه بـر چنـين            مي» جسماني«اين نوع معاد را     . شود  بدن حاصل مي  

لذتها و آالمي جسماني، يك رشته پاداشها و كيفرها و آالم روحي و عقلـي نيـز وجـود              
معـاد  «دارد كه نفس در ادراك آنها هرگز به بدن و قواي حسي نيازمنـد نيـست، بـه آن              

  .گويند» روحاني
  
  ع معاد در قرآنانوا. 2

شدن دوباره روح و جـسم بـا هـم           شدن و زنده    از ديدگاه قرآن معاد به معناي برانگيخته      
شود، ديـدگاه   كساني كه معتقدند در عالم آخرت، فقط روح به تنهايي محشور مي      . است

  .آنان مخالف ديدگاه قرآن است
 شـد،   دهند عالوه بر روح، بدن مـادي نيـز محـشور خواهـد              آياتي كه گواهي مي   
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  :عبارتند از
شدن  گويند؛ مانند زنده آياتي كه از احياي مردگان در امتهاي پيشين سخن مي. اول

 شدن عزَيـر و       ، سرگذشت اصحاب كهف، زنده     �پرندگان به دعاي حضرت ابراهيم      
  .� شدن مردگاه به دعاي حضرت عيسي  زنده

قبيل بدن برزخي و توان گفت كه كيفيت بدن اخروي از  باتوجه به اين آيات، نمي
كنـد؛ بلكـه بـدنهاي        صورتهاي مثالي است كه نفس با خالقيت خود آنها را ايجـاد مـي             

ها و تقريبهـا بالغـت      در غير اين صورت، همة اين تشبيه      . د شد ندنيوي برانگيخته خواه  
دهند و رابطة ميان معاد و مردگان زنده شده به دسـت پيـامبران، از          خود را از دست مي    

  .رود بين مي
دهند انـسان از خـاك آفريـده شـده اسـت و       آياتي كه به روشني گواهي مي   . دوم

  :آيد گردد و سپس از آن بيرون مي دوباره به آن باز مي
  1.ِٰمنْها َخَلْقناكُم و ِفيها ُنِعيدكُم و ِمنْها ُنخْرِجكُم تَارةً أُخْري

دانيم و بار ديگر گر ايم و در آن شما را باز مي    شما را آفريده  ] زمين[از آن   
  .آوريم شما را از آن بيرون مي

دهند در روز رستاخيز اعضاي بدن انـسان بـر اعمـال او               آياتي كه نشان مي   . سوم
دهند و تفسير اين اعضا به اعضاي برزخي و صـورتهاي بـدون مـاده، كـامالً            گواهي مي 

  :برخالف ظاهر آيات است
 هِمَليع دَتشْه مويمأ ألِسَنتُه ُلونَومعِبما كاُنوا ي ملُهجأَر و دِيهِم2.ي  

در روزي كه با زبانها و دستها و پاهايـشان، عليـه آنـان بـه آنچـه انجـام              
  .دهند دادند، گواهي مي مي

آيد كه ديدگاه آنان كه تنها بـه معـاد روحـاني اعتقـاد      خوبي برمي   از اين بيانات به   
محشور شدن بدن از نظر قرآن، قطعي و مسّلم دارند، با ديدگاه قرآن مخالف است؛ زيرا       

  .گونه شك و ترديدي در آن نيست است و جاي هيچ
همچنين، از ديدگاه قرآن عـالوه بـر پاداشـها و كيفرهـاي حـسي و لـذتها و آالم           

جسماني، پاداشها و كيفرهاي روحي و غيرحسي نيز براي صـالحان و تبهكـاران وجـود     

                                                
 .55): 20: ( طه.1
 .24): 24(نور . 2
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دربـارة لـذتها و آالم   . ند بدن و قـواي حـسي نيـست   وح براي درك آنها نيازم    ردارد كه   
عقابهـايي كـه بـراي سـه گـروه      و ها و وعيدها و ثوابهـا       جسماني، سورة واقعه با وعده    

  .بيان كرده است، گواهي روشن است» اصحاب شمال«و » اصحاب يمين«، »مقربان«
ني آيد كه بنابر ديدگاه قرآن، معاد انسان هـم جـسما   از مجموع آنچه گذشت برمي 

شـوند و    است و هم روحاني و روز قيامت بدن مادي و روح انسان دوباره محـشر مـي                
  .لذتها و آالم انسان در قيامت هم جسماني است و هم روحاني
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  فصل دوم
  
  

  مرگ
  
  

  ماهيت مرگ) الف
مرگ مرحلة ديگـري از زنـدگي و سـرآغاز حيـات           . اي به زندگي نو است      مرگ دريچه 

مـرگ نخـستين منـزل از منـازل     : فرمايـد   مـي  �گرامي اسالم   پيامبر  . جديد انسان است  
رو، آشنايي بـا ويژگيهـاي ايـن منـزل از      از اين. آخرت و آخرين منزل از منازل دنياست    

  .نمايد ديدگاه قرآن، مناسب و ضروري مي
  
  مرگلغوي معناي . 1

ز موت بـه معنـاي ا   . در زبان عربي است   » موت«در زبان فارسي مترادف با واژة       » مرگ«
برند و گاه بـراي   گاه مرگ را براي بدن بكار مي. دست رفتن قدرت و توان چيزي است 

برند، مقصود ايـن اسـت كـه بـدن هـر نـوع                هنگامي كه آن را براي بدن بكار مي       . روح
حركت و جنبش را از دست داده است؛ درحالي كه اگر مرگ را به روح نـسبت دهنـد،       

د را از دست داده و در واقع نيـستي در كـار         مراد اين است كه روح، ابزار جسماني خو       
بنـابراين، كـاربرد كلمـة    . اي به مرحلة ديگري از زندگي اسـت   نيست و انتقال از مرحله    

مرگ براي انسان به معناي آن است كه بدن او قابليت ابزار بودن خود را بـراي روح از             
  .اند دست داده است و آنها از هم جدا شده
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  ت؟آيا مرگ امر عدمي اس. 2
ستانند و بعد از آن، اجـزاي بـدن متالشـي             هنگام مرگ، فرشتگان، روح غيرمادي را مي      

اي ديگـر   اي، وارد مرحلـه  سان، حقيقت انسان ـ كه روح است ـ از مرحله  بدين. شود مي
  .شود از زندگي مي

  :فرمايد  مي�اميرالمؤمنين علي 
فنا و هنگام مـرگ     ايم، نه براي      ما و شما براي بقا آفريده شده      ! اي انسانها 

  .شويم از سرايي به سرايي ديگر منتقل مي
  :فرمايد  خطاب به ياوران خود مي�امام حسين 

مرگ پلي است كه شما را از سختيها و دشواريها به ! جوانمردان صبر كنيد
كدام يك از شما انتقـال  . كند باغهاي گسترده و نعمتهاي پيوسته منتقل مي  

  1!دارد ياز زندان، به قصر را ناخوش م
  
  مرگ؛ سنت حتمي و همگاني. 3

از نظر قرآن و احاديث اسالمي، مرگ انسان و جهان، سّنتي حتمي است و گريزي از آن  
  :فرمايد قرآن مي. نيست

  2.كُلُّ َنفْسٍ ذاِئَقةُ اْلموتِ
  .چشد هر انساني، طعم مرگ را مي
 كُْنتُم َلو و تواْلم رِْككُمدَنما َتُكوُنوا يةٍأيدَشيرُوجٍ م3.فِي ب  

  .يابد، هرچند در برجهاي محكم باشيد هرجا باشيد، مرگ شما را درمي
  
  وحشت از مرگ. 4

خبرنـد، يـا از كيفـر     بسياري از انسانها چون به معاد ايمان ندارند و از حقيقت مرگ بـي  
دانند  گروهي مرگ را پايان زندگي مي. هراسند از مرگ مي... گناهان خويش بيم دارند و 

بنابراين، از نيستي هراس دارند؛ ولي كساني كه . شود و با مرگ همة هستي آنها نابود مي      

                                                
 .214، ص بن علي از مدينه تا كربال سخنان حسين؛ محمدصادق نجمي، 127، ص ارشادشيخ مفيد، . 1
  .185): 3(عمران  آل. 2
 .78): 4(نساء . 3
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دانند، از آن هراسي به دل راه  به معاد يقين دارند و مرگ را مرحلة جديدي از زندگي مي
  .دهند نمي

توان در همه مـشاهده كـرد؛ زيـرا گسـستن از      اي نگراني از مرگ را مي    البته گونه 
ايـن نـوع   . ن، مانند همسر، پدر، مادر، فرزندان و دوستان، بدون رنج نخواهد بـود            عزيزا

اينـك بـه   . نگراني، امري طبيعي است و در همة افراد بشر در لحظة مـرگ وجـود دارد              
  :كنيم برخي روايات در اين باره اشاره مي

ـ    «: فتـ رسيد و گـ   �مردي حـضـور پـيامبر     » .دارم ميـمـن مــرگ را دوسـت ن
آيا چيزي براي خود بـه      «: فرمود» .بلي«: گفت» آيا ثروتي داري؟  «:  از او پرسيد   �پيامبر  

به همين دليل است كه مرگ را       «:   فرمود  �پيامبر  » .نه«: گفت» اي؟  سراي ديگر فرستاده  
  1».داري دوست نمي

از آن كساني مباش كه مرگ را «:  فرمود�در روايت است كه اميرالمؤمنين علي 
  2».دارد اهان دوست نميبه دليل فزوني گن

چرا ما مرگ را دوسـت    «:  گفت �نيز در روايت است كه مردي به امام مجتبي          
ايد   دنيا را آباد ساختهةايد و خان شما خانة آخرت را ويران كرده«: امام فرمود» داريم؟ نمي

  3».داريد كه از خانة آباد به ويرانه منتقل شويد دوست نمي
چـرا برخـي مـسلمانان مـرگ را دوسـت           «: د عرض كـر   �مردي به امام جواد     

شناختند و از اولياي الهـي بودنـد،    اگر آن را مي. اند زيرا مرگ را نشناخته«: فرمود» دارند؟  نمي
 البتـه  4».دانستند كه سراي آخرت براي آنان بهتر از دنيـا اسـت       داشتند و مي    آن را دوست مي   
  .روند ند بلكه به استقبال آن ميده گاه از مرگ هراس به دل راه نمي اولياي الهي، هيچ

  :فرمايد  دربارة مرگ مي�اميرالمؤمنين علي 
تـر اسـت از كـودك     به خدا سوگند، فرزنـد ابوطالـب بـه مـرگ مـأنوس       

  5.شيرخوار به پستان مادر

                                                
  .127، ص 6، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي، . 1
  .150، كلمات قصار، ش البالغه نهج. 2
  .129، ص 6، ج حاراالنواربمحمدباقر مجلسي، . 3
 .290، ص معاني االخبارصدوق، . 4
 .5، خطبة البالغه نهج. 5
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  :فرمايد همچنين مي
  1.به خدا سوگند بيم ندارم بر مرگ وارد شوم يا مرگ به سوي من آيد

  
  انواع مرگ ) ب
    دشوار و آسان مرگهاي.1

گيرنـد؛ بلكـه    يد كه فرشتگان جان همة انسانها را يكـسان نمـي  آ از قرآن و روايات برمي    
  .بعضي را با احترام و آساني و برخي ديگر را با خشونت و سختي

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. مرگ آسان غالباً براي صالحان و مؤمنان است
  2.دُخُلوا اْلجنَّةَ ِبما ُكنْتُم َتعمُلونَأُةُ َطيِبينَ يُقوُلونَ سالم عَليكُم الَّذِينَ َتَتوفّاهم اْلمالِئَك
گيرنـد؛ درحـالي كـه پـاك و           روحشان را مي  ] مرگ[كساني كه فرشتگان    

وارد بهشت شويد، براي اعمالي ! سالم بر شما: گويند به آنها مي. اند پاكيزه
  .كه انجام داديد

  :فرمايد ر اين باره مي نيز د�امام صادق 
وييدن بوي خوش است كه به سـبب خوشـي          بمرگ براي مؤمن به سان      

  .3بندد رود و همة دردها از او رخت برمي آن، به خواب سبك مي
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. مرگ دشوار غالباً براي ظالمان و ستمكاران است

ضْرِبالِئَكةُ ياْلم مفَّتْهإذا َتو فَفَكيمهبارأد و مهوهج4.ونَ و  
بـر صـورت و     ] مرگ[حال آنها چگونه خواهد بود هنگامي كه فرشتگان         

  .گيرند زنند و جانشان را مي پشت آنان مي
  :كند  نيز مرگ كافر را چنين وصف مي�امام سجاد 

مرگ براي كافران بـه سـان كنـدن لباسـهاي زيبـا و گرانبهـا و پوشـيدن                 
هـاي مـأنوس و    باسها اسـت و يـا انتقـال از خانـه    كثيفترين و خشنترين ل 

                                                
 .55همان، خطبة . 1
  .32): 16(نحل . 2
  .154، ص 6، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي، . 3
 .27): 47(محمد . 4
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  1.آورترين منازل همراه با بزرگترين عذابها گزيدن در وحشت سكني
  

   مرگ تن و قلب.2
آنگاه كه رابطة روح بـا  . شود و هم عارض قلب از ديدگاه قرآن مرگ هم عارض تن مي     

فكـر و تعقـل،   آيد؛ ولي هنگامي كه انسان از نظر ت       بدن گسسته گردد، مرگ تن پيش مي      
اي بسيار پايين جاي گيرد و براي سخنان حق گوش شنوا نداشته باشند، قلـب       در درجه 

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. ميرد او مي
  2.إنَّك ال ُتسمِع اْلموتي وال ُتسمِع الصم الدعاء إذا ولَّوا مدبِرِينَ

تواني كران   برساني، و نمي  ت را به گوش مردگان    نتواني سخ   قطعاً تو نمي  
  .كنند، فراخواني گردانند و پشت مي را هنگامي كه روي بر مي

  :فرمايد  نيز در اين باره مي�حضرت علي 
كساني كه نهي از منكر را به كلي ترك كرده و نه به زبان و نه به قلـب و       

  .3كنند، مردگان زنده نمايند نه به دست با منكر مبارزه نمي
  

   جامعه مرگ فرد و.3
مرگ جامعه بر اثر ظلم و ستم و گنـاه  .  قرآن براي جامعه، همانند فرد، مرگ قائل است       

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. آيد و نافرماني خدا پيش مي
  

  4.ِلكُلِّ أمةٍ أجلٌ فَإذا جاء أجلُهم ال يسَتأخِرُونَ ساعةً وال يسَتقْدِمونَ
اندازند   چون فرا رسد، نه ساعتي آن را پس       براي هر امتي اجلي است، كه     

  .و نه پيش

                                                
  .155، ص 6، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي، . 1
   .80): 27(نمل . 2
 .374مات قصار، ش ، كلالبالغه نهج. 3
  .34): 7(اعراف . 4
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  1.و ما كانَ ربك ِليهلِك اْلقُري ِبُظلْمٍ و أهلُها مصلِحونَ
بر آن نبوده است كـه شـهرهايي را كـه مـردمش             ] هرگز[و پروردگار تو    

  .اند، به ستم هالك كند صالح
  
  مرگ افتخارآميز. 4

ه شايسته است انسان به آن افتخار كند، و آن مـرگ در         اي هست ك    در ميان مرگها، گونه   
راه خدا، برپايي قسط و عدل، فراگيري علـم و دانـش، كـسب روزي حـالل و كـسب                    

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. معارف الهي است
  2.وال َتُقوُلوا ِلمنْ يْقتَلُ فِي سِبيلِ اهللاِ أموات بلْ أحياء و لِكنْ ال تَْشعرُونَ

شوند، مرده نخوانيـد؛ آنـان زندگاننـد؛          كساني را كه در راه خدا كشته مي       
  .كنيد ولي شما درك نمي

  
  توبه و وصيت در حال مرگ) ج
  حتضر مةتوب. 1

توانـد از   شود و آدمي مي از ديدگاه قرآن، هنگام مرگ، حجابهاي مادي از ديدگان برداشته مي    
و است كه نيكوكـاران بـه اسـتقبال مـرگ      ر  از اين . سرنوشت خود در سراي ديگر آگاه گردد      

  . خواهند توبه كنند شوند و مي روند؛ درحالي كه گناهكاران سخت پشيمان مي مي
شود؛ زيرا توبه و نـدامت،   بنابر آيات قرآن، توبه و ايمان در لحظه مرگ قبول نمي    

كـه  در صورتي ماية كمال روح است كه فرد نادم، به انجام گناه قادر باشد؛ ولـي آنگـاه            
قدرت و توان از او سلب گرديده و جز يك راه پـيش روي نـدارد، نـدامت، حـاكي از                

هاي پيش از لحظات  و اين نوع ندامت و توبه، با ندامتها و توبه . دگرگوني روحي نيست  
  :فرمايد قرآن مي. مرگ، اختالف ماهوي دارد

                                                
  .117): 11(هود . 1
 .154): 2(بقره . 2
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إِذا حضَرَ أحدهم اْلموت قالَ إنِّي ُتبت  ٰيو َليستِ التَّوبةُ ِللَّذِينَ يعمُلونَ السيئاتِ حّت
  1.اآلنَ

كنند، تا وقتي مـرگ يكـي از ايـشان در رسـد،               و توبه كساني كه گناه مي     
  .پذيرفته نيست» .اكنون توبه كردم«: گويد مي

  .كند همچنين قرآن از كافران و تبهكاران نقل مي
 مهدأح ّتي إذا جاءاْلحوم تبونِ قالَ رِجعّل*  ارلُلَعمي أع2. صاِلحاً ِفيما تَرَْكت  

پروردگـارا، مـرا بـاز    : گويـد  تا آنگاه كه مرگ يكي از ايشان فرارسد، مـي      
  .عمل صالحي انجام دهم] و كوتاهي نمودم[گردانيد، در آنچه ترك كردم 

شدن در دريا، توبـه و اظهـار          كند كه فرعون مصر هنگام غرق       قرآن كريم، نقل مي   
  :يمان كرد؛ ولي خداوند، توبه او را نپذيرفتا

اسرائيل را از دريا گذرانديم، فرعون و لشكرش از سر ظلم     بني] سرانجام[
و تجاوز در پي آنها رفتند، تا وقتي كه در شرف غرق شدن قرار گرفـت،            

اند،  اسرائيل به او گرويده ايمان آوردم كه هيچ معبودي جز آنكه بني: گفت
درحـالي كـه    ! االن] اما به او خطاب شـد؛     [شدگانم    ليمنيست و من از تس    

  !؟3كردي و از تباهكاران بودي پيش از اين نافرماني مي
  
  وصيت درحال مرگ. 2

از دستورهاي الهي است كه هر مسلماني هنگام مرگ دربارة اموال خود، وصيت نمايد و 
ي، شايـسته  دو شاهد عادل نيز بر وصيت شهادت دهند؛ هرچند از نظر احاديـث اسـالم         

  :فرمايد قرآن مي. خوابد وصيت او زير سرش باشد است مسلمان شب كه مي
  4...ُكِتب عَليكُم إذا حضَرَ أحدكُم اْلموت إنْ تَرَك َخيراً اْلوِصيةُ 

بر شما مقرر شده است هنگامي كه يكي از شـما را مـرگ فرارسـد، اگـر      
  .مالي از خود بر جاي گذاشته، وصيت كند

                                                
  .18): 4(نساء . 1
  .91 . 90): 10(يونس . 2
 .100 و 99): 23(مؤمنون . 3
 .180): 2(بقره . 4
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اگـر  . از لطفهاي خدا بر انسان اين است كه او از لحظة مرگ خـود آگـاه نيـست             
بود، سالها پيش از رسيدن لحظة مرگ، غـم و      انسان از زمان و مكان مرگ خود آگاه مي        

كرد كه هر نوع حركت و تالشي را     اندوه و سردي و خاموشي، چنان بر او حكومت مي         
  .نمود از او سلب مي

ظة مرگ، جنبة تربيتي نيـز دارد؛ زيـرا گـزينش راه درسـت،              ناآگاهي انسان از لح   
آيد كه انسان احساس كنـد بـر انجـام و تـرك فعـل          آنگاه نشانة كمال روح به شمار مي      

جهل به زمان مرگ از جهت . تواناست، نه روزي كه آفتاب عمر خود را بر لب بام ببيند      
انسان، از لحظة مـرگ خـود       اگر  : تواند در سازندگي روح انسان مفيد باشد        ديگر نيز مي  

بسا روح عصيان و نافرماني خـدا، بـه اميـد توبـه در آخـرين لحظـات،               باخبر باشد، چه  
كنـد؛ زيـرا     تقويت شود؛ ولي اگر زمان مرگ، براي انسان مجهول باشد، كمتر گنـاه مـي              

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. تواند به خود اميد توبه در آينده بدهد نمي
  1.َنفْس ِبأي أرضٍ َتموتو ما َتدرِي 

  .داند در چه سرزميني خواهد مرد هيچ انساني نمي

                                                
  .34): 31(لقمان . 1
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  فصل سوم
  
  

  بعد از مرگ
  
  

  قبر و عالم برزخ) الف
اگر لحظة مرگ را نخستين منزل انسان پس از دنيا بدانيم، بايد نزول در قبر را منزل دوم  

لي است كه جسد انسان در آن البته قبر يك معناي ظاهري دارد كه همان گودا        . بشماريم
انـسان از  منزل رو، دومين  از اين. شود و يك معناي واقعي كه همان برزخ است       دفن مي 

نظر قرآن، برزخ است كه گاهي از آن به عالم قبر و گـاهي از آن بـه جهـان بـرزخ يـاد             
  :فرمايد قرآن در اين باره مي. كند مي

بمِ يوخٌ إلي يرْزب رائِهِممِنْ و ُثونَو1.ع  
  .و پيشاپيش آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته خواهند شد

رو به جهاني كه ميان دنيا  برزخ، چيزي است كه ميان دو شيء حايل شود و از اين
 جهان برزخ را فاصلة ميان مـردن تـا          �امام صادق   . گويند  مي» برزخ«و آخرت است،    

مقصود از «:  فرمود�زخ چيست؟ امام مردي از امام پرسيد كه بر    . قيامت خوانده است  
  2».برزخ قبر انسان است از لحظه مرگ تا روز قيامت
گردد خواه او را در زمين دفن كننـد يـا    آدمي از هنگام مرگ وارد جهان برزخ مي  

در ايـن عـالم،    . وي را با آتش بسوزانند يا غذاي درندگان شود يا در دريا غـرق گـردد               
دهد و كم و بيش متناسب با اعمـال خـود         ود ادامه مي  انسان با بدن برزخي به حيات خ      

                                                
  .100): 23(مؤمنون . 1
  .116، حديث 6، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي، . 2
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  .لذت و خوشي و رنج و عذاب خواهد داشت
كنند؛ امـا از      در عالم برزخ، دو فرشته به نام نكير و منكر از انسان بازخواست مي             

  :كنيم  در اين باره نقل شده كه به آن اشاره مي�پرسند؟ روايتي از امام سجاد  چه مي
كــرد و از آن جملــه  ه مــردم را موعظــه مــيآن حــضرت هــر روز جمعــ

بـه همـين زودي قـبض       . از مرگ غافـل مبـاش     ! اي فرزند آدم  : فرمود  مي
شـود   روح به تو بازگردانده مي. شوي به منزلي منتقل مي. خواهي شد  روح

اول . شـوند  و دو فرشته به نام منكر و نكير براي سـؤال بـر تـو وارد مـي       
آنگاه از پيامبري كه به سـوي       .  است پرسند، از پروردگار تو     چيزي كه مي  

اي و از كتـابي كـه تـالوت           تو فرستاده شده است و از ديني كه پذيرفتـه         
آنگـاه از عمـرت     . اي  كردي، و از امامي كه واليـت او را قبـول كـرده              مي
پرسند كه در چه راهي سپري ساختي و از مال و ثـروت كـه از كجـا                مي

  1.كسب نمودي و در چه راهي صرف كردي
  
   تصوير رستاخيز)ب

شـدن دوبـاره    آيد كه بر پايي معاد يا جهان آخرت، تنهـا در زنـده            خوبي برمي   از قرآن به  
دهـد كـه بـه     اي از حـوادث روي مـي   شود؛ بلكه همراه آن مجموعه   انسانها خالصه نمي  

  :نماييم اجمال به برخي از آنها اشاره مي
  
  وضع زمين و درياها و كوهها. 1

آنچه بر زمـين پديـدار گـشته، فـرو          . گيرد  سخت زمين را فرامي   در روز قيامت، لرزشي     
شـود و مردگـان از آن    زمين شكافته مـي . گردد ن مي اسطح زمين آشكار و نماي    . پاشد  مي

درياها از هم شكافته، جوشـان و برافروختـه    . آيند تا در قيامت محشور گردند       بيرون مي 
آينـد و   متعادل بـه حركـت درمـي   شوند و به صورت غير ها از جا كنده مي     كوه. شوند  مي
گردنـد،   پذير مي شوند و نرم و انعطاف زده مي آيند و مانند پشم   سان تلي از خاك درمي     به

از سلسله كوههاي سر به آسمان كـشيده،       . شوند  و سرانجام مانند ذرات غبار پراكنده مي      
                                                

 .223ص ، 6همان، ج . 1
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  1.ماند جز سرابي باقي نمي
  
  وضع آسمان و ستارگان. 2

گردند آسمان دچار نوعي      شود و ستارگان از جاي بركنده مي        وضع آسماني دگرگون مي   
شود و مانند گل سرخ و روغن و فلـز مـذاب         پاره و شكافته مي     تموج و حركت و پاره      

نـور  . شـود  گردد و سرانجام به شكل دود درآمده، در هـم پيچيـده مـي              روان، نمايان مي  
رد و به سوي زمين پرتـاب    خو  نظم آنها به هم مي    . گرايد  خورشيد و ماه به خاموشي مي     

  2.گردند مي
  
  نفخ صور. 3

) دميـدن (است و آن، دو نفخ » نفخ صور«هاي قيامت،  در آيات و روايات، يكي از نشانه     
دهـد؛ يعنـي پـيش از         است كه يكي نفخ مرگ است و پيش از قيامت عمـومي رخ مـي              

همة برپايي قيامت صداي مهيبي به گوش همة موجودات خواهد رسيد كه موجب مرگ 
 حيـات اسـت كـه    خديگري، نفـ . خورد شود و به واسطة آن نظام عالم به هم مي آنها مي 

گردد و همـة انـسانها و حتـي         شود و صحنة جهان با نور خدا روشن مي          قيامت برپا مي  
  :فرمايد  صور ميخقرآن درباره نف. شوند حيوانات در يك لحظه زنده مي

 السماواتِ و منْ فِي األرضِ إالّ منْ شاء اهللاُ ثُم ُنِفخَ  ِفي الصورِ فَصعِقَ منْ ِفيخَو ُنِف
  3.خْري فَإذا هم ِقيام يْنظُرُونَِفيهِ أُ

شود، پس همة كساني كه در آسمانها و زمين هستند،  و در صور دميده مي
شود، ناگهان  سپس بار ديگر در صور دميده مي  . مگر آنان كه خدا بخواهد    

  .مانند مي] حساب و جزا[يزند و در انتظار خ همگي به پا مي

                                                
  ....سورة تكوير؛ زلزال؛ دخان؛ واقعه و : بنگريد به. 1

  ....سورة قيامت؛ تكوير؛ انفطار؛ طور؛ الرحمن و : بنگريد به. 2

 .68): 39(زمر . 3
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  قيامت اوصاف )ج
قرآن، نامها و اوصاف مختلفي براي قيامت برشمرده است كه هر يك به حقيقتي اشـاره               

  :برخي از آنها عبارتند از. دارند
داند كه در وقوعش هـيچ      قرآن قيامت را امري مي     .ناپذير شدني و ترديد     واقع .1

  1.شك و ترديدي نيست
 و در برخـي تعـابير از آن بـا           2شمارد  قرآن قيامت را نزديك مي    . بودن   نزديك . 2
بهـره  » فـردا «توان بـرايش از تعبيـر     زيرا چون نزديك است مي    3كند؛  ياد مي » فردا«كلمة  
  .جست

دانـد؛ روزي اسـت كـه در آن حـق مطلـق،        قرآن، قيامت را روز حق مي    . حق .3
  4.رسد  كسي به حق خود ميكند و جايي براي باطل نيست و هر ظهور مي
روز «كند و نيـز بـا تعبيـر         ياد مي » خبر بزرگ « قرآن از قيامت با عنوان       .خبر بزرگ . 4

  5.»روز كبير«دهند و همچنين با تعبير  ؛ زيرا رويدادهاي عظيمي در آن رخ مي»عظيم
روز قيامت، روزي است كه هـركس بـا نـام رهبـرش             .  فراخواني همراه رهبر   .5

  6.شود خوانده مي
اين نـام، بـدان جهـت       . و يوم الّتناد گويند   » روز فرياد « صحنة محشر را     . فرياد .6

  7.زنند است كه دوزخيان، بهشتيان را صدا مي
دانـد؛   مـي » روز فرار« قرآن، قيامت را . فرار از بستگان، قطع پيوندها و جدايي .7

كـار    هـركس بـه  گريزد و روزي كه انسان از برادر و مادر، پدر و همسر و فرزندانش مي       
  8.خود مشغول است و به تعبيري، روز قطع پيوندهاست

. شـوند   قيامت روزي است كه كودكان و نوجوانـان در آن پيـر مـي              . پيركننده  .8

                                                
  .7): 22(؛ حج 2): 56(واقعه . 1
 .7): 70( معارج .2
 .18): 59(حشر . 3
 .39): 78(نبأ . 4
 .3): 11(؛ هود 15): 10(؛ يونس 67): 38(ص . 5
 .70): 17(اسراء . 6
  .50): 7(اعراف . 7
 .101): 23(؛ مؤمنون 34 – 7): 80(عبس . 8
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  1.بودن حوادث آن روز است دليل آن شايد طوالني بودن و يا سخت
 گردنـد و     در قيامت، همة رازها و اعمال انسان آشكار مـي          . آشكارشدن رازها  .9

گردد؛  شوند و نامة اعمال انسان گشوده مي مؤمنان و بدكاران با چهره خود بازشناخته مي
اي كه همة اعمال در آن ثبت است و هركس هر عمل خوب و بـدي را كـه انجـام                 نامه

  2.بيند داده، مي
 در قيامت، مـال و فرزنـد هـيچ سـودي بـه انـسان              . سودندادن مال و فرزند    .10

مال و فرزند، زينتهاي دنيوي است كـه در آخـرت، نـافع نيـستند؛     منظور از  . رسانند  نمي
  3.بلكه آنچه نافع و سودمند است، عمل صالح است

 عذر و بهانة ظالمان و سـتمكاران در قيامـت پذيرفتـه             .نشدن عذرها    پذيرفته .11
  4.دهند نيست و حتي اجازة عذرخواهي به آنان نمي

برد كه    خورد و رنج مي     رت مي انسان در قيامت بر گذشته خود حس      . حسرت. 12
چرا عمر گرانبها را به بطالت و نافرماني خدا گذرانده است و حتي تبهكاران از حسرت      

  5.گزند خود دست خود را مي
  
  حسابرسي اُخروي) د
 است؛ يعني روزي كه خداوند بـه حـساب          6»روز حساب «كي از نامهاي قرآني قيامت      ي

اي را  اند، زندگي سعادتمندانه     كار نيك انجام داده    آنان كه در دنيا   . رسد  اعمال بندگان مي  
گيرند و به عكس، كساني كه در دنيا به ظلم و تعـدي و اعمـال نـاروا، دسـت                  پيش مي 

  . اي خواهند داشت اند، زندگي شقاوتمندانه زده
 يعني هرچه در اين مزرعه كشت       7». آخرت است  ةدنيا مزرع «در روايت است كه     

  .مداري كنيم، در آخرت برمي

                                                
  .17): 73(مزمل . 1
 .30): 3(عمران  ؛ آل10): 81(؛ تكوير 9): 86(طارق . 2
  .89 و 88): 26(شعراء . 3

 .36): 77(؛ مرسالت 57): 30(روم . 4
 .29 – 27): 25(؛ فرقان 50): 69(حاقه . 5
 .27): 40(ر غاف. 6
  .2173، حديث ةالحكم ميزانمنتخب شهري،  محمد ري. 7
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شـود تـا      هدف از حسابرسي بندگان آن است كه عدل و حكمت خدا متجلي مي            
اي باقي نماند وگرنه خداوند از اعمال نهان و ظـاهر هـركس بـا           ديگر هيچ عذر و بهانه    

  :اند كه عبارتند از دربارة حساب اعمال بندگان چند نكته گفتني. خبر است
  
  حسابرس. 1

  سد؟ر چه كسي در آخرت به حساب بندگان مي
برخي از آيات، داللت بر آن دارند كه خداوند خود بر اعمـال بنـدگان رسـيدگي             

  :فرمايد كه مي كند؛ چنان مي
 مهنا إيابإنَّ إَلي *مهنا ِحسابَليإنَّ ع 1.ثُم  

در حقيقت، بازگشت آنان به سوي ماست؛ آنگاه حساب آنـان بـر عهـده            
  .ماست

  2.َكفي بِاهللاِ حِسيباً
  .اي حسابرسي كافي استخداوند بر

كـه    اما بنابر برخي ديگر از آيـات نفـس آدمـي، بـراي حـسابرسي كـافي اسـت؛ چنـان                    
  :فرمايد مي

نامـة اعمـالش را بـه گــردنش    [عمـل هـر انـساني را مـالزم او سـاختيم      
آوريم كه آن را  و روز قيامت آن را به صورت كتابي بيرون مي] ايم  آويخته

كـافي  ! كتابـت را بخـوان    :] گوييم  به او مي  . [بيند  در برابر خود گشوده مي    
  3!است امروزه، خود حسابگر خويش باشي

اين آيه با آيات پيش ناسازگار نيست؛ زيرا حسابرسي بندگان با خدا است، ولـي               
گويد؛ يعني همـة اعمـال انـساني بـه صـورت       اين آيه از چگونگي حسابرسي سخن مي    

سان حقيقـت آنچـه را در دنيـا انجـام داده     شود و ان كتابي در برابر ديدگان او نمودار مي  
همچنين، حسابرسي چنان دقيق و منصفانه است كه جـاي هـيچ           . كند  است، مشاهده مي  

دهـد و    ماند و در حقيقت، انسان خود بر اعمال نيك و بـدش گـواهي مـي                 انكاري نمي 
                                                

  .26 و 25): 88(غاشيه . 1
  .6): 4(نساء . 2
 .14 و 13): 17(اسراء . 3
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  .كند همان حسابرسي خدا را تأييد مي
  
  متعلق حساب. 2

  كنند؟ ست ميدر آخرت از چه اعمالي بازخوا
انـد؛   آيد كه همة اعمال آدمـي، موضـوع سـؤال و بازخواسـت        از آيات قرآن برمي   

  :فرمايد كه قرآن مي چنان
  1.و َلُتسئَُلنَّ عما كُْنتُم َتعمُلونَ

  .شويد داديد، بازخواست مي قطعاً شما از آنچه انجام مي
ع بازخواسـت و  آيد كه همـة اعمـال آدمـي موضـو        از اين آيه و آيات ديگر برمي      

اند؛ اما در آيات و روايات ديگر، بر بازخواسـت برخـي اعمـال بـه سـبب                   حساب الهي 
، گواهيهـا و  3، قـرآن 2نعمتهـاي الهـي  : اهميت آنها بيشتر تأكيد شده است، كه عبارتند از     

گيـري   ، كيفيت بهره7، راستگويي راستگويان6، دروغها و تهمتها   5گناهان  قتل بي ،  4شهادتها
، عمر انسان، دوران جواني، كـسب ثـروت و صـرف آن،      9، نماز 8وارح بدن از اعضا و ج   

  10.محبت اهل بيت، و چگونگي رفتار با پيامبر و اهل بيت
كنـد و تأكيـد بـر برخـي          اعمال آدمي سؤال مـي     ةبنابراين، در قيامت، خدا از هم     

 �اميرالمـؤمنين علـي   . اعمال در آيـات و روايـات، منافـاتي بـا ايـن حقيقـت نـدارد            
  :فرمايد مي
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  1.في حاللِها ِحساب و في حرامِها ِعقاب
  .در نعمتهاي حالل دنيوي حساب است و در حرامشان عقاب

  
  اتمام حجت. 3

شـود و هـيچ انـساني        اي است كه حجت بر بنـدگان تمـام مـي            حسابرسي خدا به گونه   
  :فرمايد  در اين باره مي�امام باقر . تواند براي گناه خود عذر بياورد نمي

آيا به ناروايي ايـن عمـل آگـاه         : فرمايد  وز قيامت خداوند به گنهكار مي     ر
چـرا بـه علـم خـود عمـل          : فرمايـد   آري، بـه او مـي     : بودي؟ اگر بگويـد   

چرا فرا نگرفتـي  : رسد دانستم، به او خطاب مي    نمي: اي؟ اگر بگويد    نكرده
سان در مقـام احتجـاج، بنـدة گنهكـار مغلـوب             تا به آن عمل كني؟ بدين     

  2.دد و خدا است كه بر بندگان خود حجت داردگر مي
توانند زيبارويي و فقر و       همچنين در برخي روايات، آمده است كه گنهكاران نمي        

  :فرمايد  در اين باره مي�امام صادق . بدبختي را بهانة گناه كنند تا از كيفر رهايي يابند
 است، براي روز قيامت زن زيبايي را كه به سبب زيبايي در دام گناه افتاده

! پروردگارا: گويد آورد و مي آورند و او به زيبايي خود عذر مي حساب مي
مـريم  : گويند به او مي. ام گرديد   مرا زيبا آفريدي و همين موجب گمراهي      

آورنـد   نيز مرد زيبايي را مـي . از تو زيباتر بود و عفت خود را حفظ نمود     
جويد؛ ولي به او   مياو نيز به جمال خود عذر. كه مرتكب گناه شده است

  .كردنيوسف از تو زيباتر بود؛ ولي گناه : دهند پاسخ مي
هـاي فـراوان،    همچنين كسي كه به سبب گرفتاريهاي زنـدگي و مـصيبت      

آورد؛ ولي به  دچار لغزش شده است، به بيچارگي و بدبختي خود عذر مي
ـ   ايوب را گرفتاري: دهند او پاسخ مي  وده هاي بيشتري بود؛ ولي به گنـاه آل

  3.نگشت
  

                                                
   .82البالغه، خطبه  نهج. 1
  .1، حديث 13، باب 7، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي، . 2
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  ميزان) هـ
است؛ يعني در قيامت اعمال خوب و بد انسانها » ميزان«از موضوعات مربوط به قيامت،  

رسـتگارند و كـساني كـه    . تر اسـت  كنند و كساني كه اعمال نيك آنها سنگين  را وزن مي  
  :فرمايد قرآن مي. اعمال نيك آنها سبك است، همان جهنم خواهند بود

نَ الِْقسطَ لِيومِ اْلِقيامةِ فَال ُتْظلَم َنفْس َشيئاً و إنْ كانَ ِمْثقالَ حبةٍ ِمنْ و نَضَع اْلموازِي
  1.َتينا بِها و َكفي ِبنا حاِسبِينَأَخَرْدلٍ 

كس كمترين ستمي  كنيم؛ پس به هيچ ما ترازوي عدل را در قيامت برپا مي
باشد، ما آن ] و بديكار نيك   [شود و اگر به سنگيني يك دانه خردل           نمي

  .كننده باشيم كنيم، و كافي است كه ما حساب را حاضر مي
 وازِينُهم نْ َثُقَلتا مةٍ * َفأمِفي ِعيَشةٍ راِضي وفَه * وازِيُنهم نْ َخفَّتا مأَم و * هَفأُم

  2.هاوِيةٌ
ترازوهاي اعمالش سـنگين اسـت، در زنـدگي         ] در آن روز  [اما كسي كه    

. اي خواهد بود؛ اما كسي كه ترازوي اعمالش سـبك اسـت             د كننده خشنو
  .پناهگاهش دوزخ است

  :در بارة ميزان چند مطلب گفتني است، كه عبارتند از
  
  معناي ميزان. 1

ما در زندگي روزمره خود بـا انـواع ميـزان و وسـيله سـنجش آشـناييم؛ ماننـد تـرازو،                      
ادسنج، گرماسنج، كنتور و فـشارسنج؛      كش، شاغول، تراز، كيلومتر شمار، هواسنج، ب        خط

  .يك از اينها شبيه نيست اما ميزان و ابزار سنجش اعمال روز قيامت به هيچ
هر عملي كـه بـا حـق همـراه اسـت،      . معيار سنجش اعمال در آن روز حق است  

شـوند و   يابد و اعمال بر آن عرضه مـي  تر است گويي روز قيامت حق تجسم مي      سنگين
ــاه سرنوشــت انــسان      در تفــسير آيــه  �امــام صــادق  . گــردد ها تعيــين مــي آنگ

  :فرمايد  مي»...و نَضَع اْلموازينَ اْلِقسطَ «
  3...ميزان، همانا پيامبران و اوصياي آنانند 
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شـود و مـالك و    سان، اعمال هركس بر اعمال پيامبران و اوصيا عرضـه مـي      بدين
  .ت استمعيار و ميزان هر امتي عمل پيامبر و وصي پيامبر آن ام

درسـت، همانگونـه كـه اعمـال و     . خواند قرآن پيامبر را اسوه و الگوي انسانها مي  
عقايد و اخالق و سيره او در اين دنيا الگو و معيار حق و باطل است، در روز قيامت نيز 

  . اعمال انسان است،ميزان و وسيله سنجش
  
  اهل ايمانميزان . 2

براي مشركان و گنهكـاراني    .  اهل ايمان است   آيد كه ميزان براي     از قرآن و روايات برمي    
اند و براي آنان كه هيچ شباهتي  كه بر اثر برخي گناهان، همة كارهاي خوب را تباه كرده      

  :فرمايد قرآن مي. به پيامبران ندارند، ميزاني نخواهد بود
  1.َفال ُنِقيم لَهم يوم اْلِقيامةِ وزناً

  .ا نخواهيم كردروز قيامت، ميزاني براي آنها برپ
  

  گواهان روز رستاخيز) و
اگـر  . خدا نيازي به گواه ندارد؛ ولي از لحاظ تربيتي وجودگواهان، بسيار سودمند اسـت    

دهنـد، چـه     آدمي بداند گواهان بسياري شاهد اعمال اويند و در روز قيامت شهادت مي            
اي فراوانـي  هـ  براي مثال، اگر كسي بداند كه دوربـين     . بسا از زشتكاري خودداري ورزد    

  .كنند، بيشتر مراقب خود است تمام اعمال او را ثبت مي
خيزند و  داند؛ روزي كه شاهدان به پا مي قرآن، روز قيامت را روز دادگاه الهي مي     

  :دهند شهادت مي
  2.شْهاديوم يُقوم األَ

   .خيزند روزي كه گواهان به پا مي
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  : ازبرخي از آنان، عبارتند: گواهان قيامت بسيارند
  

نخستين شاهد اعمال انسان، خدا است كه بر همة اعمال نهان و آشكار او آگاه             . خدا. 1
  :فرمايد است؛ چنان كه قرآن مي

ورزيد با آنكه خدا بر آنچه        چرا به آيات خدا كفر مي     ! اي اهل كتاب  : بگو
  1كنيد گواه است؟ مي

  2.خداوند بر همه چيز گواه است
  

شود كه روز قيامت فردي از هـر امـت بـر              وشني يادآور مي  قرآن به ر  . پيامبران الهي . 2
  :دهد و اين فرد، پيامبر آن امت است اعمال مردم خويش گواهي مي
  3.ءِال شَِهيداً عَليهِم مِنْ أْنُفسِهِم و جِْئنابِك شَِهيداً علي هؤُو يوم َنبعثُ فِي كُلِّ أمةٍ

انگيزيم و تـو   ي از خود آنان برمي    روزي را كه بر هر امتي، گواه      ] يادآور[
  .كنيم را گواه بر آنان مي

انگيزد تا  آيد كه خدا، از هر امت، پيامبر آن امت را برمي          از اين آيه به خوبي برمي     
  .بر اعمال امت شهادت دهد و پيامبر گرامي اسالم نيز گواه بر اين گواهان است

وا شُهداء عَلي النّاسِ و يُكونَ الرَّسولُ عَليكُم و َكذلِك جعْلناكُم أمةً وسطاً ِلَتُكوُن
  4.شَِهيداً

ما شما را امت برگزيده قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيـامبر بـر                ... 
ما تو را گواه و نــويد دهنـده و         ! اي پـيامـبر . شما شـاهـد و گواه باشـد    

  5. دهنده برانگيختيم بيم
آيد كه پيامبر از شاهدان روز قيامت است و همچنـين       ياز اين آيات به خوبي برم     

در . انـد  آيد كه برخي برگزيدگان امت اسالمي نيز از شاهدان روز قيامت از آية اول برمي   
  .باشند  ميروايات اسالمي آمده است كه مراد از اين برگزيدگان، معصومان 
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ردمند و در قيامت با آنـان      شاهد ديگر، فرشتگانند كه در دنيا ناظر اعمال م         .فرشتگان. 3
آورد و  يكي از فرشـتگان، گنهكـار را بـه سـوي دادگـاه مـي      . شوند وارد دادگاه الهي مي  

  :فرمايد  قرآن در اين باره مي. ديگري گواه بر اعمال او است
شَِهيد ها سائِقٌ وعكُلُّ َنفْسٍ م تجاء 1.و  

دهنـده و   سـوق گـردد؛ درحـالي كـه همـراه او      هر انساني وارد محشر مي   
  .اي است گواهي دهنده

  
هر عمل نيك و بدي كه بـر آن  .  زمين يا مكان نيز از گواهان روز قيامت است       .زمين. 4

قـرآن  . گويـد  كند و روز قيامت به فرمان خدا آن را باز مي انجام شود، در خود ضبط مي     
  :فرمايد در اين باره مي

  2.يومِئذٍ ُتحدثُ أْخبارها
  .خبرهاي خود را باز گويد] زمين[ه آن روز است ك

  :فرمايد  نيز در اين باره مي�پيامبر اكرم 
روز قيامت، زمين بر هر عملي كه از مـرد و زنـي بـر آن سـرزده اسـت،              

او فـالن عمـل را در فـالن روز انجـام داده             : گويـد   دهد و مي    گواهي مي 
  3.است

  
مـت بـه فرمـان خـدا بـاز       كنـد و در قيا      زمان نيز حوادث را در خود ثبت مـي        . زمان. 5

  :فرمايد  در روايتي مي�امام صادق . گويد مي
كار نيك انجـام  : كند رسد، به فرزندان آدم خطاب مي هر روزي كه فرا مي    

من موجـود ناپايـدارم؛ در   . بده تا من در رستاخيز به سود تو گواهي دهم   
سـد،  ر  و آنگاه كه تاريكي فرا مـي      . ام و در آينده نخواهم بود       گذشته نبوده 

  4.گويد شب نيز چنين مي
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  :فرمايد  نيز در اين باره مي�امام سجاد 
تيدع و لينا شاهِدو عه و ديدثَ جحاد مو1.هذا ي  

  .امروز روز نوي است كه در قيامت بر اعمال ما گواه است
  
توان دريافت كه قـرآن در روز رسـتاخيز بـه صـورت انـساني        از برخي روايات مي  .قرآن. 6

: گويـد  بندگان مرا چگونه ديدي؟ در پاسـخ مـي     : كند  شود و خدا به او خطاب مي        م مي مجس
گروهي از آنان مرا حفظ كردند و چيزي را از من تباه نكردند و برخـي مـرا تبـاه            ! پروردگارا

تـو بـر همـة مـردم      كردند، حق مرا سبك شمردند و به تكذيب من برخاستند، و من حجت       
به عزت و جاللم سوگند به خاطر تو گـروه نخـست را    : آيد  در اين هنگام خطاب مي    . هستم

  2.كنم دهم و گروه دوم را به عذاب دردناك دچار مي بهترين پاداش مي
  
از گواهان روز قيامت، نامه اعمال است كه در آن خوبيها و بـديها ثبـت           .  اعمال ةنام. 7

  :فرمايد قرآن به اين نامه در آياتي اشاره مي. است شده
  3.نويسند كنيد، مي ما آنچه نيرنگ مي] فرشتگان[فرستادگان 

  
  !شنويم؟ پندارند كه ما اسرار نهاني و سخنان در گوشي آنان را نمي آيا مي

  4.نويسند ما نزد آنان حاضرند و مي] فرشتگان[آري؛ رسوالن و 
  

شود و در قيامت ايـن نامـه بـه            بنابراين، همة اعمال آدمي در نامة اعمال ثبت مي        
  :فرمايد قرآن مي. شود آويخته ميگردن آدمي 

  5.ايم كارنامة هر انساني را به گردن او آويخته
اي بـا   مقصود از شاهدان دروني، گواهاني است كه جزء بدن انسانند و يا به گونه         

  .اند او مرتبط

                                                
  .عاي ششمصحيفة سجاديه، د. 1
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 از شگفتيهاي رستاخيز، اين است كه اعضاي بـدن مجـرم بـر گنـاه او            .اعضاي بدن .  8
قـرآن در  . مانـد   جاي هيچ بهانه و شك و ترديدي براي او نمـي دهند و ديگر    گواهي مي 
  :فرمايد اين باره مي

 دِيهِمأَي و مأَلِْسَنتُه هِمَليع دَتشْه مويأَر وملُهُلونَ جمع1.ِبما كاُنوا ي  
شـدند،   در آن روز، زبانها و دستها و پاهايشان به اعمالي كه مرتكـب مـي     

  .دهند گواهي مي
  
يكي از گواهان روز قيامت پوست بدن است كه در هركاري، نقش دارد . پوست بدن . 9

هر عمـل زشـتي كـه گنهكـاران در دنيـا انجـام         . تر از اعضاي ديگر بدن است       حتي عام 
. گويـد  شود و در قيامت به فرمان خدا، همه را باز مـي       دهند، در پوست بدن ثبت مي       مي

  :فرمايد قرآن در اين باره مي
شـوند و كنـار     دشمنان خدا به سوي آتش به تدريج روانـه مـي  روزي كه 
ايستند تا وقتي كه همگان به سوي آن آمدند، گوشها و ديدگان و  آتش مي

آنان به پوسـتهاي خـود     . پوستهايشان بر كارهاي زشت آنان گواهي دهند      
: دهنـد  و آنها جـواب مـي     كنند كه چرا عليه ما شهادت داديد        اعتراض مي 

 هر موجودي را به نطق درآورده، ما را گويا ساخته و او             همان خدايي كه  
  2.شما را نخستين بار آفريد و بازگشتتان به سوي او است

  
   تجسم اعمال)ز

موضوع تجسم اعمال هم مربوط به پاداش و عقـاب اخـروي اسـت و هـم مربـوط بـه          
ايـن  تجسم اعمال بـه  . گواهان روز قيامت؛ زيرا تجسم عمل، بهترين گواه بر عمل است  

كنـيم   معنا است كه اعمال نيك و بد انسان صورتي دنيوي دارند كه ما آن را مشاهده مي         
  .و نيز صورتي اخروي كه هم اكنون در دل و نهاد عمل نهفته است

                                                
 .24): 24(نور . 1
 .21 – 19): 41(فصلت . 2
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دهـد، شـكل      اعمال انسان در روز قيامت پس از تحوالت و تطوراتي كه رخ مـي             
كننـد و موجـب     جلوه ميدهند و به صورت واقعيت اخروي كنوني خود را از دست مي 

و حتي نيتها و ملكات نفساني انسان نيز در . گردند لذت و فرح يا آزار و اندوه انسان مي    
  .يابد جهان آخرت، تجسم مي

كساني كه شهوت و غضب بر آنها غلبـه دارد و اعمـال آنهـا پيوسـته از ايـن دو                 
مكر و حيلـه در    خيزند، صورت اخروي آنها، حيوان و درندگي است و اگر             غريزه برمي 

كارهاي انسان باشد، صورت اخروي او شيطان است و اگر اخالق پسنديده در نفس او               
  .يابد رسوخ كند، به صورتهاي زيباي بهشتي تمثل مي

  :فرمايد كند و مي قرآن به روشني از تجسم اعمال ياد مي
يابد و  روزي كه هر كسي آنچه كار نيك به جا آورده، نزد خود حاضر مي     

يابـد و آرزو   حاضـر و آمـاده مـي     ] نيـز [ بدي كه انجام داده است       هر كار 
  1.كند ميان او و آن عمل ناروا فاصلة مكاني يا زماني بسياري پديد آيد مي

  2.و منْ يعملْ ِمْثقالَ ذَرةٍ شَرّاً يرَه* يرَه راً َخيَفمنْ يعملْ مِْثقالَ ذَرةٍ 
بينـد و هـركس همـوزن      آن را مـي اي نيكي كند، پس هركس هموزن ذره  

  .بيند اي بدي كند، آن را مي ذره
شود و انـسان از آن   آيد كه عمل در قيامت حاضر مي از اين دو آيه به خوب برمي 

همچنين قـرآن در آيـاتي   . بيند، نه پاداش و كيفر آن را     گردد و همان عمل را مي       آگاه مي 
يتيمان هر چنـد بـه ظـاهر بـا لـذتهاي      فرمايد كه كتمان حقايق الهي و ستم بر         اشاره مي 

دنيوي همراه باشد و چشم ظاهربين فقط خوشيها و لذتها را باز بيند، اما باطن آنها آتش 
  .است

  3.إِنَّما يأُكُلونَ فِي بُطونِهِم ناراً و سيصَلونَ سِعيراًماً ُظْل ٰإِنَّ الَّذِينَ يأُكُلونَ أموالَ اْليتامي

خورند، جز اين نيـست   كه اموال يتيمان را به ستم مي    در حقيقت، كساني    
  .برند، و به زودي در آتشي فروزان درآيند كه آتشي در شكم خود فرو مي

  .از تجسم اعمال در روايات نيز ياد شده است

                                                
 .30): 3(آل عمران . 1
  .8 و 7): 99(زلزله . 2

 .10): 4(نساء . 3
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از ستمگري بپرهيزيد، كه ستم در روز قيامت بـه  :  فرمود �رسول گرامي   
  1.شود ها نمايان مي صورت تاريكي

گذارنـد، دري از جهـان        چون مؤمن را در قبر مي     :  فرمود �ق  امام صاد 
بينـد، و در     شود و او جايگاه خود را در بهشت مي          غيب بر او گشوده مي    

بـه او  . نگـرد كـه زيبـاتر از او نديـده اسـت            اين حال مردي زيبـا را مـي       
من نيـت يـا عقيـدة پـسنديده و          : گويد  تو كيستي؟ در پاسخ مي    : گويد  مي

  2... .ستم عمل شايستة تو ه
  
  

                                                
 .9ن و الكفر حديث ، كتاب االيما2، ج اصول كافيكليني، . 1
 .241، ص 3همان، ج . 2
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  فصل چهارم
  
  

  بهشت و جهنم
  
  
  

بهشت، جايي است كه خداوند براي نيكوكاران آماده ساخته است و همة نعمتهـا در آن      
هدف از ذكر آنها تنهـا  . اي از اين نعمتها اشاره شده است در قرآن به پاره  . شود  يافت مي 

 خوشـيهاي يرا نعمتها و  اين است كه به قدر ممكن، بهشت را براي انسان ترسيم كند؛ ز            
 اين دنيا، تفاوت بنيادي دارند و تعابير اين جهاني، توان تفسير حقايق      نعمتهايبهشتي با   

جهـنم  . دنيا را ندارد واقعيتهايكه جنين در رحم مادر توان درك  بهشتي را ندارند؛ چنان 
  .شوند نيز جايي است كه در آن، گنهكاران و ظالمان به انواع عقوبت گرفتار مي

قرآن، اوصافي براي جهنم بر شـمرده اسـت كـه هماننـد اوصـاف بهـشت بـراي          
  .نزديكي به ذهن است و حقيقت جهنم براي انسان با تعابير متعارف قابل درك نيست

  
  آفرينش كنوني بهشت و جهنم) الف

آيد كه خداوند، بهشت و جهـنم را هـم اكنـون      از آيات قرآن و روايات به روشني برمي       
آيـاتي كـه بـر ايـن حقيقـت      .  نيكوكاران و گنهكاران، آماده ساخته اسـت آفريده و براي 

  :داللت دارند، عبارتند از
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َلقَد نَزَْلةً أُ و آهْنتَهي * ٰخْريرةِ اْلمرِسد أْوي * ِٰعْندنَّةُ الْمها ج1ٰ.ِعْند  
را مـشاهده كـرد نـزد    ] فرشـتة وحـي  [بـار ديگـر نيـز او     ] پيامبر[ و قطعاً   

  .المأوي نزد آن استجنةهي كه المنتةسدر
همان بـهشت موعـود اسـت كـه آيـات ديگـر از آن بـه                » المأويجنة«مقصود از   

اگر بهـشت آفريـده نـشده بـود، چنـين لحنـي از            . اند  و مانند آن ياد كرده    » جنات عدن «
  .فصاحت و بالغت دور بود

ـ       ر آيات ديگري نيز از مهيا شدن بهشت و جهنم بـراي نيكوكـاران و بـدكاران خب
  :اند كه شاهدي بر وجود كنوني آنهايند داده

  2. مْغفِرَةٍ مِنْ ربكُم و جنَّةٍ عرْضُها السماوات واألَرض أُعِدت ِللْمتَِّقينَٰو سارعوا إلي
) بـه قـدر   (و براي نيل به آمرزش از پروردگار خود و بهشتي كه پهنايش             

  .ن آماده شده است، بشتابيدبراي پرهيزگارا) و(آسمانها و زمين است 
  3.واتَُّقوا النّار الَِّتي أُِعدت ِلْلكافِرِينَ

  .و از آتشي كه براي كافران آماده شده است، بترسيد
توان به روشني دريافت كـه بهـشت و جهـنم هـم اكنـون بـراي                   از اين آيات مي   

  .اند نيكوكاران و كافران آماده
از آن . كنند  جهنم از هم اكنون داللت مي     همچنين، روايات نيز بر وجود بهشت و        

  :آيد جمله است روايتي كه در پي مي
اي فرزنـد   :  گفتم � نقل كرده است كه به آن حضرت         �هروي از امام رضا     «

، آري: انـد؟ فرمـود     اكنون آفريده شـده     از بهشت و دوزخ برايم بگو؛ آيا هم       ! پيامبر خدا   

گويند   گروهي مي .  و دوزخ ديدن كرد     آنگاه كه به معراج رفت، از بهشت       �رسول خدا   
  .شوند كه بهشت و دوزخ در قلمرو تقدير خداست و در آينده آفريده مي

هركس خلقت بهشت و دوزخ را . آنان از ما نيستند و ما هم از آنان نيستيم: فرمود
انكار كند، پيامبر و ما را انكار كرده و از واليت ما بيرون رفته است و در آتش جاويدان       

  : فرموده است� در روايتي ديگر امام صادق 4».هد بودخوا

                                                
  .15 – 12): 53(نجم . 1
  .133): 3(عمران  آل. 2
 .131): 3(عمران  آل. 3
 .119 ، ص 8، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسي، . 4
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آن كس كه چهار چيز را انكار كند، شيعة ما نيست؛ معـراج، سـؤال قبـر،            
  1.وجود بهشت و دوزخ و شفاعت

  
  راه رسيدن به بهشت) ب
توان گفت هر عمل نيكي كه براي رضايت خداونـد باشـد، آدمـي را بـه        طور كلي مي    به

دهد و برخي ديگر را         خي اعمال نيك را عقل آدمي فرمان مي       بر. كند  بهشت رهنمون مي  
فرمانهـاي خـدا   . كند دهد و حتي فرامين خدا، احكام عقل را نيز تأييد مي        خدا فرمان مي  

اند كه جاي دارد  اند و از اعمالي ياد كرده در قرآن و روايات پيامبر و امامان معصوم آمده     
  :به برخي از آنها اشاره كنيم

  
  و عمل صالحايمان . 1

قرآن در اين باره . نمايد ايمان و عمل صالح از اعمالي است كه آدمي را به بهشت راه مي 
  :فرمايد مي

الَّذينَ آم ونَوِفيها خالِد منَّةِ هالْج حابأص اِلحاتِ أُولئِكِمْلواالصع 2.ُنوا و  
بهـشتند و   اند، آنان اهل      و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده        

  .در آن جاودان خواهند ماند
  
  پيروي از خدا و رسول. 2

آورد و  هركس از اوامر و نواهي خدا و رسولش پيروي كند، خدا او را به بهشت درمـي              
  :فرمايد قرآن مي. برد هركس خدا و رسولش را نافرماني كند، خدا او را به جهنم مي

ج ِخْلهدي وَلهسر طِعِ اهللاَ ونْ يم نّاتٍ و ... هوددح دتَعي و َلهوسر صِ اهللاَ وعنْ يم و
  3.ِفيها و لَه عذاب مِهينٌخاِلداً يدِخْله ناراً 

و ... و هركس از خدا و پيامبر او اطاعت كند وي را به باغهـايي درآورد                
د، هركس از خدا و پيامبر او نافرماني كند و از حدود مقرر او تجاوز نماي           

                                                
 .196همان، ص . 1
 . 82): 2(بقره . 2
  .14 و 13): 4(نساء . 3
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وي را در آتشي كـه درآورد كـه همـواره در آن خواهـد بـود و بـراي او        
  .آور است عذابي خّفت

  
  راستگويي. 3

تـوان   مي. شمرد قرآن اوصافي براي راستگويان و همچنين پرهيزگاران و نيكوكاران برمي       
  :اوصاف مشترك راستگويان و پرهيزگاران و نيكوكاران را چنين ياد كرد

، فرشتگان، كتابهاي آسماني، و پيامبران الهي و نيـز انفـاق بـه              ايمان به خدا، معاد   
ماندگان و مستمندان آبرومنـد، برپـا داشـتن نمـاز،            خويشاوندان، يتيمان، بينوايان، در راه    

  .پرداخت زكات، وفاي به عهد و پيمان، و بردباري در سختي و دشواري
ارزشمند بيارايند اهل   بنابر آيات قرآن كساني كه خويشتن را بدين اعمال و رفتار            

  :راستي و پرهيزگاري هستند
  1.أولئِك الَّذينَ صدُقوا و أُولئِك هم اْلمتَُّقونَ

و گفتارشـان بـا اعتقاداتـشان       (گفتنـد     اينها كساني هستند كه راسـت مـي       
  .و اينها پرهيزگاران هستند) هماهنگ است

  
  نيكوكاري. 4

ا نيكي، عملي است كـه رضـايت خداونـد را           برد؛ ام   خداوند نيكوكاران را به بهشت مي     
نيكي را يا خداوند به قلب و وجدان انسان الهام كرده و يا به پيـامبرش                . آورد  فراهم مي 

  :فرمايد قرآن مي. نشان داده است و در قرآن و روايات مندرج است
  2.جار لَِفي جِحيمٍو إِنَّ اْلُف* إِنَّ األَبرار َلِفي َنِعيمٍ 

  .شك، بدكاران در دوزخند و بي. ن به بهشت اندرندقطعاً نيكا
  
  صبر. 5

كنند، گروهي جدا از پرهيزگاران و نيكوكاران نيـستند،   آنان كه در راه خدا صبر پيشه مي   
اينكه صبر به صورت جدا در آيات و روايات ستوده شده، به دليـل اهميـت فـراوان آن             

                                                
  .177): 2(بقره . 1
 .14 و 13): 82(انفطار . 2
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قرآن در سـتايش  . ر برابر خداستاست و اهميت آنان نيز به جهت صبر و پايداريشان د  
  :فرمايد صابران مي

  1.سالم عَليكُم ِبما صبرْتُم فَِنعم عْقبي الدارِ
چه نيكوست سرانجام آن سـراي  ! سالم بر شما به دليل صبر و استقامتتان     

  .جاويد
  

  مواظبت از نماز. 6
نهند  ايط الزم را ارج ميكنند و در اداي آن، وقت و شر      كه هيچگاه نماز را ترك نمي       آنان

دهنـد،   اند و هيچ چيز را بر اين فرضية الهي ترجيح نمي و به روح و حقيقت آن پي برده     
  :فرمايد قرآن مي. اند و جايگاه ابدي آنان بهشت است در قرآن ستوده شده

  2.أُولئِك ِفي جنّاتٍ مكْرَمونَ* َ الَّذينَ هم علي صالتِهِم يحاِفُظونَ  و
كه بر نماز مواظبـت دارنـد آنـان در باغهـاي بهـشتي گرامـي داشـته               نآنا
  .شوند مي

  
  انفاق در راه خدا. 7

انفاق فقط در امور مـادي  . انفاق در راه خدا جايگاه وااليي در ميان اعمال پسنديده دارد         
و مالي پسنديده نيست؛ بلكه مهمترين انفاق در راه خدا، انفاق علم و دانش و احكـام و        

  :فرمايد قرآن مي. دين استمعارف 
  

أُولئِك جزاؤُهم مْغفِرَةٌ ِمنْ ربهِم و جنّات ..* الَّذينَ يْنِفُقونَ ِفي السرّاءِ و الضَّرّاءِ
رِي ِمنْ َتحاَتجرُ اْلعامِلينَتِهأج مِنع خاِلدينَ ِفيها و األَنْهار .  

آنهـا  ... كننـد    نفـاق مـي   همانـا در تـوانگري و تنگدسـتي، ا        ) پرهيزگاران(
  هايي است كـه از زيـر درختـانش،           پاداششان آمرزش پروردگار و بهشت    
مانند، چـه نيكوسـت پـاداش اهـل      نهرها جاري است، جاودانه در آن مي    

  .عمل

                                                
  .24): 13(رعد . 1
 .35 و 34): 70(معارج . 2
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  شهادت در راه خدا . 8
گـذرد نـزد    كسي كه از جان خويش ـ كه عزيزترين سرماية او است ـ در راه خـدا مـي    

خداوند به صراحت فرموده است كه شهيد را پيش خود   . وااليي دارد خداوند، مقام بس    
يـا  » عنـديت «در بهشت هيچ پاداشي همانند مقـام     . دهد  دهد و به او روزي مي       جاي مي 

  :فرمايد قرآن مي. ارزشمند نيست» قرب«
بر ِعنْد ياءلْ أحواتاً بِبيلِ اهللاِ أَمنَّ الَّذينَ ُقِتُلوا فِي سبسال َتح ُقونَورْزي 1.هِم  

هرگز گمان مبر كساني كـه در راه خـدا كـشته شـدند، مردگاننـد؛ بلكـه                  
  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي زنده

  پايان
  

                                                
 .169): 3(عمران  آل. 1
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