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. مضامین   دین وزندگی را داشته اند به نام ی ایران در دوران تحصیل خود درس کلیه دانش آموزان در

بر  دانش آموزان  ون درس  در سطحی ساده تر در سال های ابتدایی  وراهنمایی نیز ارائه می شودای

 ارتباط خوب ویا بدی با این درس برقرار می کنند.درس   حسب نحوه تدریس واخالق معلم

در مقطع کارشناسی وکاردانی نیز در همان مضامین دروسی تحت عنوان اندیشه اسالمی یا معارف 

 ،و...ارائه می شود.. ،اخالق 

در دروس دبیرستان به ویژه در پیش دانشگاهی  دانش آموز صرفا مطالب القا شده توسط معلم که  

مطابق  صد در صد مطالب کتاب است را دریافت می کند وفرصت نقد ندارد. این قضیه به صورت 

پس از دبیرستان به ادامه ویژه در دوران پیش دانشگاهی قابل مشاهده است. یعنی اگر این دانش آموز 

تحصیل نپردازد  نظام آموزشی ما هیچگاه فرصت داشتن نگاه انتقادی واستداللی را به وی نداده است. 

سال صرفا شنونده خوب وحفظ کننده قهاری برای مطالب  بوده است واگر هنر معلم در  12او در این 

دا نکرده است. این ظلمی است که نظام بین نباشد او هیچگاه با مطالب این دروس ارتباط باطنی پی

آموزشی بر سر نسل نوپای ما می آورد وجز در برخی مراکز آموزشی که معلم این درس ویا مسئولین 

مدرسه نسبت به نهادینه کردن آموزش های دینی به دانش آموزان جدیت دارند ویا جز در  مورد دانش 

اس مسئولیت می کنند متاسفانه با  این درس همچون آموزانی که در از خانواده شان در این زمینه احس



. بقیه دروس همچون شیمی وفیزیک رفتار خواهد شد ونقشی در زندگی شخص نخواهد داشت 

 مقایسه کلی دروس معارف در دانشگاه با نظایر آن در دبیرستان از دو نکته حکایت می کند

ت به شکل جدی تری مطر  شده یکم: سطح مطالب در دروس معارف دانشگاهی باالتر واستدالال

 است

دوم : در اینجا تالش خواهد شد تا دروس ارائه شده به چالش کشیده شود وفهمی عمیق تر واستداللی 

تر  از مفاهیم دینی به دانشجو ارائه شود.بالطبع الزمه این امر آن است که استاد درس با سعه صدر به 

ی به پاسخ آن مبادرت ورزد واز تعصب بر عقاید سوال واشکاالت دانش جویان توجه وبه شکل منطق

قابل کتمان نیست که در مقابل اساتیدی که در ارائه این درس دغذغه ایمان آگاهانه خود بپرهیزد. 

بی دانشجویان را در سر دارند وجود دارند اساتیدی که بر اثبات عقاید خود به هرقیمتی اصرار دارند و 

طقی را با دفاع متعصبانه بی منطق از یک موضوع تشخیص می دهند گمان دانش جویان مرز استدالل من

. 

. در یک ندرا می گذرا 2و 1س اندیشه اسالمی دو درهر دانش جویی در مقطع کارشناسی   معموالً 

انسان را به یاد اصول دین ومذهب می اندازد:توحید، عدل، نبوت    نگاه کلی ،چینش این دو درس

چیزهایی که از کودکی  به شکل ساده به ما یاد دادند االن در سطح ،امامت ومعاد. یعنی همان 

دانشگاهی به شکلی عمیق تر ، وسیعتر والبته به شکل  چالشی مورد بازخوانی قرار خواهد گرفت . 

هریک از این عناوین زیر بخش هایی دارند که با مراجعه به فهرست کتاب اندیشه اسالمی یا معارف 

ست. به عنوان مثال در بخش نبوت مسائلی چون اعجاز ،وحی،پلورالیسم دینی اسالمی قابل مشاهده ا

 ،رابطه دین وعقل ،رابطه دین وعلم و...مطر  می شود.

پس از مطالعه ومباحثه بحثی پیرامون خود شناسی وتاثیر آن در  1دانشجویان در درس اندیشه اسالمی 

 : خدایابی و خداشناسی. هند داشتزندگی  فردی واجتماعی  دو بخش مهم را فراروی خود خوا

ومیزان قوت  آنها  و ، براهین اثبات آن  وجود خدا  در بخش خدایابی به بحث های مفصلی پیرامون 

 شبهات منکران وجود خدا  پرداخته می شود.



در ابتدا اصل  در بخش خداشناسی به طور کلی به موضوع شناسایی اوصاف خداوند پرداخته می شود.

مورد روایات  اوصاف اخباری یعنی اوصافی که در متون مقدس همچون قران و ا بی معناییی معنا داری

به تقسیم آوریم  الهی به دست می وصفات  بحث قرار می گیرد سپس با مبنایی که برای فهم اسماء

 بندی و معنایابی اوصاف الهی همچون علم ، قدرت ، حکمت عدالت وتوحید خواهیم پرداخت. 

دام از این موضوعات زیر بخش هایی دارد که در وقت آن مطر  خواهد گردید. به بی تردید هرک

عنوان مثال حکمت الهی مقدمه مناسبی برای فهم عدالت الهی را فراهم خواهد آورد ودر پی آن شبهه 

وجود شر درعالم  وتاثیر آن در قبول یا انکار عدالت الهی بیان خواهد شد و سپس به موضوع معاد 

 های آن از جمله  عالئم وحوادث قیامت، معاد جسمانی و... خواهیم پرداخت. وزیر بخش

بیان می شود .  2در ترمی دیگر وتحت عنوان  اندیشه اسالمی البته   1ادامه مباحث اندیشه اسالمی 

بالطبع موضوعات این درس  دو اصل دیگر  اصول دین ومذهب یعنی نبوت وامامت است. در بخش 

تقسیم بندی ادیان وسپس تاریخچه مختصر به همراه عقاید کلی ادیان ابراهیمی ماهیت دین ونبوت 

عناوینی همچون تکثر گرایی یعنی یهود ومسیحیت وسپس اسالم البته به شکل مفصلتر مطر  می شود. 

با مبحث والیت  2،رابطه دین وعلم  و...از زیر بخش های مبحث نبوت است. کتاب اندیشه اسالمی 

  یکی از زیر بخش های امامت به پایان می رسد. فقیه به عنوان

 

 

 



یکی از مقدمات الزم  وتعیین کننده برای بحث های الهیاتی مسئله رو  یا بعد غیر مادی وجود انسان 

است. این واقعیت با اسمهای مختلفی همچون من ، ذات،خود ،نفس و... شناخته می شود وچه بسا در 

در  این واژه ها تفاوت قایل باشند در اینجا منظور همان واقعیتی است که انسانبعضی از علوم بین 

او یاد می از  می دهدموقع سخن گفتن از حاالت وافعالی که انجام  ورای بدنش از آن سراغ دارد و 

مثل وقتی که می گوید من دارم می نویسم، من خوشحالم من ناراحتم من عجله دارم  من بیدارم  کند 

 و....

در زندگی روزانه گاه حوادثی روی میدهد که آدمی را به دوگانگی  این دو حقیقت متوجه می کند. مثل 

زمانی که در خواب گریه می کنیم ودر میان گریه بیدار می شویم وهنوز گریه ادامه دارد .چند ثانیه قبل 

ید فغان وغوغای شما بدن شما بدون حرکت بود در حالیکه شما در فغان وغوغا بودید وحال که بیدار

با اشک وسروصدای بدنتان همراه است.حال آنکه در هردو حالت شما مطمئینید که خودتان بودید که 

گریه می کردید وخودتان هستید که االن در بیداری هنوز دارید گریه میکنید. این نشان میدهد که دو 

زمان بیداری با یکدیگر همراه  واقعیت در شما وجود دارد که در زمان خواب همراه هم نبودند اما

 شدند.

مثال دیگر زمانی است که در آن  بعد از  مرگ ، شخص متوفی به خواب اطرافیان می آید واخباری به 

.این در حالی است که بدن شخص آنها می دهد که جز  خود شخص متوفی از آن اطالع نداشته است

 پوسیده شده باشد.در زیر خروار ها خاک خفته وشاید  بر اثر گذشت زمان 

این بلکه صرفا برای یاد آوری  دوگانگی رو  وجسم  یا من وتن نیستمثال های باال برای اثبات 

هر کسی به آن آگاه  وجدانی  شد .امری که به صورت  است آوردهگفته یک امر درونی دوگانگی که 

ت ناخود آگاه گمان می من وتن را همیشه وهمه جا همراه هم تجربه کرده اس است اما  چون سال ها 

 از دوگانگی این دو غافل شده است.کند که این دو یکی است  و 



 : چند نکته 

 حقیقت وجودی انسان از دو بخش تشکیل می شود  که عبارتند از : من  و تن. -1

صمیم میگیرد اوست که خوشحال یا اوست که ت اصل شخصیت آدمی من اوست نه تن او. -2

مغرور یا  فردی اینکه اخالقی بد یا خوب به خود میگیرد. حت می شود اوست که صفاتاارن

متواضع ، مومن یا کافر ، شاد یا غمناک ،خوش فهم یا کودن است اوصاف من اوست نه 

 اوصاف تن او

از یکدیگر دارند در عمل ورفتار  به  در حقیقت وجودی خود من وتن علی رغم جدایی که   -3

ت یکی بر دیگری تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه شدت همراه و وابسته  هستند چندانکه حاال

حتی های روحی دارند وبر عکس زمانی که جسم ااری ریشه در نبسیاری از دردهای جسم

 باز می ماند . انسان در حال دردکشیدن است  چه بسا رو  وجان آدمی از تفکر وتعقل 

دانند تبیین مادی وبدنی گرایان  برای رو   می  در علم پزشکی، بسیاری از اموری که رو  -4

پیدا کرده است . به عنوان مثال خوشحالی وغم  نتیجه ترشح هورمون ها در مغز وترس یا 

خجالت  نتیجه کمبود یا افزایش فالن ماده در خون عنوان شده است و گفته می شود که اگر 

.. هم از بین فالن بخش مغز از کار بیافتد برخی از امور روحی انسان نظیر حافظه یا تفکر یا.

 میرود . 

فیزیکالیست ها  یافته های پزشکی فوق را دلیل یگانگی رو  وجسم میدانند وبا توجه به این 

باشد را شخصیت انسان  سازنده شواهد وجود  یک امر  غیر مادی  )رو ( که در کنار بدن 

 انکار می نمایند .

بر استقالل وجودی رو  داللت در مقابل ، روحگرایان نیز به فهرست کردن شواهد دیگری که 

گرا که در سال های اخیر در  بکند مشغولند در این زمینه  یافته های انجمن های رو 

کشورهای مختلف تاسیس و به تحقیق پیرامون این مسئله مشغول شده اند قابل تامل 

 جان هیگ فیلسوف بزرگ معاصر می نویسد:است.

مسلم می دانیم که برای هر تغییری  الفامان این راا با وجود همه اختبه راستی امروز همه م "

که در آگاهی اتفاق میافتد تغییر متناظری در بخشی از مغز صورت م یگیرد اما خطری که در 



 2005 ، رز)"که همبستگی را همانی تلقی کنیم بیشتر نوشته ها نفوذ کرده است  ان است 

،238) 

تواند حوادث وحاالت مختلف آدمی را با نکته بسیار مهم آن است که  هرقدر علم جدید ب

ترشح هورمون ها توجیه کند اما هیچکاه نمی تواند وجود خود من وعلم به ذات را با این امور 

توجیه کند. حتی اگر بتوان  تمام افعال مختلف نظیر حافظه ،خوشحالی ،ناراحتی ،غصه و...را با 

  . به عنوان مثال با این امور تبیین کرد یافته های  پزشکی توجیه کرد حقیقت خود را نمی توان

اگر با روش های علمی وداروهای مخصوص بتوان تمام حافظه یک نفر را از بین ببرید باز 

خود آگاهی او  پابرجاست وبه هیچ روشی نمی توان خود آگاهی اورا از او گرفت. در مثال 

ودیگران می پرسد من که مذکور پس از از بین رفتن حافظه  باز این شخص است که از خود 

هستم؟این سوال نشان میدهد که اگرچه اطالعات محیطی او از بین رفته است اما هنوز وجود 

داده است از این  ذات خود را حس می کند لکن ارتباط خودش با اطرافیان ومحیط را از دست

قالب رو می پرسد این من با این محیط واین اشخاص چه رابطه ای دارد.؟ این پرسش در 

 اینجا کجاست ؟و...به نمایش در می آید. ؟جمالتی همچون شما کی هستید؟ من کی هستم 

گرایان ادله فلسفی وغیر فلسفی متعددی بر تمایز رو  از بدن اقامه شده است.  در آثار رو 

لکن چون در این جا قصد فلسفی کردن فضای بحث در میان نیست از بیان آن اجتناب می 

 را به مطالعه آثار فیلسوفان روحگرا دعوت می کنیم. شود وعالقمندان 

انده بدن بوده وهدایت مردر نظر می گیرند که ف در دنیای علم مغز انسان را مانند یک ابر رایانه

 در هرلحظه مغزانسان صدها محاسبه و هزارانکننده تمام مسیری فکری وحیاتی انسان است .

وند. از جمله رم افزارهایی عامل مدیریت بدن می شد این فرامین در قالب نفرمان صادر می کن

تنفس فعالیتهای فیزیکی بدن مثل کنترل اعمال حیاتی نظیر توان نرم افزار این نرم افزارها می 

ط آب وهوایی )تعریق ،کنترل ضربان قلب،سیستم دفاعی،سیستم عکس العمل در مقابل شرای

د گیری،تخیل،به یاد سپردن،تحلیل ،و...نرم افزار ،لرزش و...( ، نرم افزار فعالیتهای فکری نظیر یا

دهها سیستم ونرم افزار دیگر که ذوقی واحساسی مثل ذوق وشوق ،تعجب،محبت ،هیجان و...و

در کنار هم در حال انجام وظیفه هستند ومحصول تعامل مشترک آ نها سالمتی بدن و مکانیزم 



اپراتور نمی تواند عمل کند. بدون یک  .یک ابر رایانه با این همه  نرم افزار مختلفآن است 

فرض نبود یک عامل مجرد برای تدبیر بدن و تحویل همه  رفتار های بدن به ترشح هورمون 

ها بدون وجود شعور و آگاهی غیر مادی امکان پذیر نیست زیرا ماده بی شعور نمی تواند هم 

 پراتور آن باشد.نرم افزار وسیستم عامل را طراحی کند وهم آن را مدیریت کند  وا

 وآثار مطهری شهید حواشی با طباطبایی عالمه تالیف رئالیسم وروش فلسفه اصول  کتاب

 شابه می تواند اشتیاق دوستان عالقمندان به یافتن ادله فلسفی در این خصوص را پاسخ دهد.م

 وجودی انسان بر دو قسمت می باشد: به طور کلی ابعاد

آن بخش از توانایی هایی است که باعث فهم ومعرفت انسان  . ابعاد ادراکی: اکیادر ابعاد   -1

 نسبت به موضوعات مختلف می شود.

منظور از ابعاد گرایشی تمایالت ذاتی ودرونی است که حاصل تاثیرات  .گرایشی ابعاد -2

 خارجی نباشد

 

 خود بر دو بخش تقسیم می شود .انسان  ادراکات 

 ادراک حصولی :  -1-1

منظور ادراکاتی است که در آن تصویری از شیء  خارجی در ذهن ایجاد می شود .هنگامی  

شخصی را  می بینید  )یعنی نسبت به او علم پیدا می کنید( ویا هنگامی که بوی خاص ویا 

و صدایی می شنوید یا مزه ای را می چشید  در واقع تصویری از آن شخص ،آن بو یا، آن مزه  

یا آن صدا درذهن شما ایجاد می شود.این تصویر در حافظه شما باقی می ماند  و هنگام 

یادآوری خاطرات دوباره در ذهن حاضر می شود. درواقع آن صدا یا آن شخص یا آن بو همراه 

شما باقی نمی ماند بلکه تصویر آن در ذهن شما ایجاد و همراه شما  باقی می ماند.این نوع 

 تصویر معلوم  در ذهن حاصل می شود را علم یا ادراک حصولی می گویند. ادراک که طی 



 : نظری ادراکات -1-1-1

هست ها نیست ها   موضوع آناست که آن دسته از ادراکات بشری  منظور از ادراک نظری 

مصداق ،جغرافیا،تاریخی و...  ی چون  شیمی، فیزیکموضوعات مورددر انسان .تمام دانش ست

  . ادراک نظری خود به دوقسمت تقسیم می شود.ونداین دسته محسوب می ش

  ادراک عملی : -1-1-2

منظور آن دسته از ادراکات بشری است که موضوع آن  باید ها نبایدهای زندگی است. به  

عنوان مثال فهم اینکه یک رفتار خاص شایسته انجام است یا امری ناشایست است در حوزه 

عنوان اخالق ، حقوق  وقوانین آموخته می ادراک عملی محسوب می شود. مسائلی که تحت 

 شود مصداق ادراک عملی می باشد.

 

 ادراک حضوری :  -1-2

 اونوع دیگری از فهم انسان مربوط به مواقعی است که نه تصویر بلکه عین یک  واقعیت نزد 

حاضر می شود. زمانی که غمگین ویا شاد  هستید  درواقع خود حالت غم وخود حالت شادی 

به این نوع از ادراک ،ادراک یا علم حضوری می   .اضر می شود نه تصویر آنح ویدر وجود 

.علم انسان نسبت خود )خود آگاهی(،وحاالت خود ازمصادیق علم حضوری می گویند

برای دیگران توضیح دهید ، با یاد آوری غم یا شادی گذشته آن را  اگر در زمان دیگریباشد.

غم یا خود شادی   ان مجسم کنید در واقع شما با خودویا خاطره شادی های قبلی  را در ذهنت

 که تصویر غم یا شادی در ذهنتان حاصل می شود. مرتبط نیستید بل

 

)مختص انسان -2-1

در کنار دانش هایی که گفته شد هر انسانی در وجود خود گرایشاتی دارد که باعث تمایز او از حیوانات 

در سرشت  وذات وی وجود  ی تولدمحیط یا آموزش بلکه از ابتدا می شود. گرایشاتی که نه به دلیل



، در کیفیتباعث آن نیست هرچند داشته است ومسائل ثانوی نظیر تربیت،محیط ،بیماری وسالمت و... 

خالف بر گفته میشود. ، گرایشات فطری.به این گرایشات ند موثر باشمی توانند  آن  تشدید یا تضعیف 

به طور خالصه  . بنابراین ط به امور متعالی  یعنی  ذات معنوی او )من ( استمربو غریزی،  گرایشات

به صورت مجموعه دانش ها،گرایش ها وتوانش هایی است که از بدو خلقت در انسان ها "فطریات  

 "رد، آموزشی نیست و روبه سمت امور متعالی دارد.وجود دامشترک 

 مشترک با حیوان -2-2

ی در ذات انسان هست که همانند دیگر یشات ودانش هایگرا فطری، در برابر گرایشات 

اما سمت در همه انسان ها وجود دارد وتحقق آن نیاز به آموزش ندارد . از بدو تولد فطریات 

مثال این گرایشات مواردی همچون گرسنگی سوی آن به طرف مسائل جسمانی اوست.و

این گونه گرایشات غریزه می  به،تشنگی ،تمایل به جنس مخالف ،میل به خواب و...می باشد.

از جمله مشترکات انسان وحیوان محسوب می شود. غرایز نیز همانند ت غریزی گرایشاگویند. 

 ینفطریات هرچند در پیدایش خود معلول امور خارجی نظیر تربیت و آموزش و...نیست اما  ا

 عوامل می تواند در تشدید یا تضعیف آن موثر باشد.

رایز ممکن است به دالیل مختلف دچار خمودی یا انحراف یا ضعف هم گرایشات فطری هم غ

گردند.به عنوان مثال غریزه گرسنگی در هنگام بعضی از بیماری ها از فعالیت میافتد و شخص بیمار 

عالقه ای به خوردن غذا در خود احساس نمی کند. به همین ترتیب ممکن است میل به مقبولیت به 

افراد دچار خمودی گردد. طبیعی است این مسایل هرکدام به روش  عنوان یک امر فطری در برخی

 خاص خود قابل درمان و بهبود هستند.

همین جا می توان به شرک گرایی برخی جوامع در طول تاریخ اشاره کرد که از نظر قران نوعی 

ت  انحراف از فطرت محسوب می شود و از همین رو سیستم تشریع الهی ارسال انبیاء بعدی را جه

بیدار کردن فطرتهای به خواب رفته و جال دادن  سرشت های زنگار گرفته در دستور کار خود قرار 



در واقع پیامبران  ذکر اجتماعی محسوب می شوند در مقابل نماز وادعیه که ذکر فردی محسوب داد.

 ید:تبیین اهداف نبوت می فرما در اولین خطبه هج البالغه  هنگام  امام علی )ع( می شوند.

 وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ 

خداوند پیامبرانش را پی در پی بسوی مردم فرستاد تا وفای به  پیمان فطرت را از ایشان  بخواهند و 

 نعمتهای فراموش شده را بر ایشان یادآوری نمایند

              ********************** 

واز چه بخش هایی تشکیل  فهم این مسئله که من چیست  وکیست وچه گونه  وجودی است

 ثار وبرکات زیادی دارد .شده است آ

خود شناسی مقدمه خوبی برای شناخت بهتر هستی است .اعتراف به وجود حقیقتی ورای  -1

در وهله اول باب توجه انسان به ابعاد غیر مادی هستی را باز می  بدن و شناخت خود 

تا قبل از این قبول ابعاد غیر مادی در هستی وامکان ارتباط با آن بی معنا بود اما  کند.

اکنون که این واقعیت را بسیار نزدیک به خود حس می کند پذیرش آن در هستی بسیار 

 سر خواهد شدآسان خواهد بود وبالطبع فهم آن نیز  می

خود شناسی مقدمه مهمی برای تکامل اخالقی انسان است.اصوالً انجام فعل اخالقی بدون  -2

ی ورای محاسبات مادی زیادی نمی تواند داشته باشد.اگر شخصقبول بعد غیر مادی معنای 

چگونه می تواند نسبت به اطرافیان خود افعال  وجسمانی چیز دیگری را نپذیرفته باشد

ایثار واز خود گذشتگی وفداکاری را مرتکب شود. برای کسی که فقط این  اخالقی نظیر

بدن را به عنوان خود خود  میشناسد و در وجود خود ودیگران چیزی جز سلول های 

جسمانی ومادی سراغ ندارد ارتکاب فعل اخالقی و احسان به دیگران معنای محصلی 

 اشد.ندارد ولذا انجام آن امری غیر منطقی احمقانه می ب



شاید پرسیده شود که ما افراد ماده گرایی سراغ داریم که در انجام امور اخالقی وانسان 

دوستانه بسیار  فعال هستند بنابراین اشتراط انجام فعل  اخالقی به قبول امر غیر مادی 

از جمله متفکرانی که به گمان خود منادی اخالق بی معنویت بود برتراند  درست نیست .

ومنفعت  ترکیبی از هوشیاری و دور اندیشی را  خالق امعاصر است . وی  راسل فیلسوف

می گوید:  می پردازد و خودگاه اخالقی یدطلبی می داند . وی با زدن مثالی به تبیین د

فرض کنید من می بینم همسایه ام یک گاو شیرده خوبی دارد شک ندارد که در ابتدا 

اما هوشیاری ودوراندیشی من  را بدزدم  منفعت جویی من حکم می کند که گاو همسایه

من اگر گاو همسایه را بدزدم، همسایه هم فردا می آید گاو من را می دزدد، و می گوید 

. بنابراین دزدی نکردن من بخاطر ارزش های که می خواستم به یک منفعتی برسم من

ه انسان هر انداز بخاطر حفظ منافع مادی آینده من است.فرمادی ومعنوی نیست بلکه 

عالمتر و هوشیارتر باشد، به عکس العمل ها بیشتر توجه داشته باشد، آن دورها را بیشتر 

ببیند، تا آخر پیری اش را ببیند، نسل آینده اش را ببیند و به فکر این باشد که بچه های من 

هم ناراحت نباشند بیشتر کوشش می کند که منفعت خودش را با منافع دیگران تطبیق 

اخالق، یعنی خود پرستی عاقالنه و هوشیارانه، و ریشه اخالق را باید در  بدهد پس

جامعه  دراخالق خوب  ترویج، ما برای وهوشیاری و عقل جستجو کرد و لهذا از نظر ا

کارهایشان آگاهتر ل را به عکس العم آنهابکنیم و  هوشیارتربیاوریم، باید جامعه را داناتر و 

 نماییم

باشد ظلم اقویا بر ضعفا اخالقاً  نیادات راسل آن است که اگر چنن ایریکی از بزرگتری

اشکالی ندارد.مثال  دولت آمریکا که با حساب همه احتماالت وعکس العمل های عمل 

خود  در یک روز صدها هزار ژاپنی را در دو شهر هیروشیما وناکازاکی به قتل رساند کرد 

دیشی وبر اساس منفعت سنجی انجام کار غیر اخالقی نکرد زیرا با هوشیاری ودوران

قوی اگر مطمئن شد که ضعیف نمی تواند عکس العملی علیه او انجام داد.وبه طور کلی 

ضد اخالقی نیست، چون یک منفعت جویی هوشیارانه  د، هر ظلمی که بکند، عملش بده

واصوالً  با فروکاهیدن اخالق به منفعت طلبی ودوراندیشی مادی  و حساب شده است



بر اساس . آیا هیچ وجدانی می تواند چنین حکمی را قبول کند.ر اخالقی نمی مانددیگ

فعل اخالقی در جامعه داشته باشیم که همه ضعیف باشند واز نظریه راسل زمانی می توان 

عکس العمل دیگران اندیشناک. حال آنکه اصوالً یکی از فواد اخالق  مهار زدن به اقویا 

 ستوحفظ حقوق ضعیفان جامعه ا

هیچ امر فرامادی اعم از خدا ، بهشت وجهنم و...را قبول  ماده گرایی کهدر خصوص افراد 

در این افراد شاید   به نظر راقم این سطور ، ره ای  افعال اخالقی ملتزم اندبه پا ندارند اما 

اما در  وحتی در رد معنویت کتابی هم نوشته باشند ظاهر ادعای انکار امرغیر مادی دارند

ن وجودشان به دلیل تربیت های دوران کودکی  ونوجوانی اندک اعتقادی به امر غیر نها

چنین شخصی در مواقع بدون اعتنا به داشته های فلسفی اش تنها مادی باقی مانده است . 

با اتکا به بنیان های قدیمی تربیتی خانوادگی واجتماعی اش مرتکب فعل اخالقی مثل 

به دالیل حسابگرایانه پاره ای امور اخالقی را  هم  ایدش کمک به یک ناتوان می شود و

به هیچ عنوان نمی توانید افعالی همچون ایثار ،فداکاری برای دیگران و  مرتکب شود.اما

نظایر آن را از این گونه افراد مشاهده کنید مگر اینکه از عقاید خود دست برداشته باشد. 

ود ا ما به ازایی برای زندگی مادی خیراز جان گذشتگی کند زخصی شچنین امکان ندارد 

سراغ ندارد .امکان ندارد کسی به امر غیر مادی معتقد نباشد اما بتواند با اختیار واراده خود  

برای نجات دیگران یا اهداف دیگری مثل حفظ وطن یا همشهریان خود جان خود را فدا 

ل پیدا کند وبه دنبال صاحب معنی ندارد کسی غیر ماده را قبول ندارد مبلغ زیادی ما کند.

آن بگردد وآن را بدون هیچ چشمداشتی به صاحبش برساند. با مبانی او چنین کاری جز 

حماقت  وجه دیگری ندارد.این ها همه در حالی است که جامعه بشری ،اموری نظیر  

فداکاری ،ایثار ،کمک به ضعفا ویا کار فردی که مال پیدا شده را به صاحبش میرساند را 

.کسی که می گوید بخاطر انسانیت مرتکب این ه  عنوان مصادیق فعل اخالقی می ستایدب

افعال می شوم در واقع قداست چیزی به نام انسانیت را قبول دارد و قطعا یک میمون 

پیشرفته قداست ندارد قداست انسان وقتی معنا دارد که درون کالبد او امری الهی و مقدس 

، افراد مذکور ناخودآگاه به یک  امر معنوی  معتقد هستند هرچند جایگرفته باشد. بنابراین 



در ظاهر گمان می کنند که هیچ اعتقادی به این امور ندارند. البته قطعا معنویت مذکور با 

آنچه در دین ارائه  میشود فاصله دارد اما از یک ریشه هستند. از نظر اسالم رو  انسان 

ازهمین رو هم مقدس است هم  در نهاد خود  نفخه الهی است و ریشه در خدا دارد

 خداباور است .

 .خود شناسی مقدمه خوبی برای خدا شناسی است -3

 این جمله مضمون حدیث مشهوری از معصومین )ع( است :

  "من عرف نفسه فقد عرف ربه"

سیاری از به  نکات بسیار زیبای انسان شناسانه ، اخالقی وعرفانی اشاره دارد . ب ،این سخن امام معصوم 

و پا واعضا وجوارحش  ه محض شنیدن این حدیث به این فکر می افتند که اگر آدمی به دستبافراد 

نیک بنگرد از نظم شگرفی که در آن مشاهده می کند پی به وجود خدا وحکمت وعلم وقدرت او می 

ص به بدن برد.لکن به نظر میرسد حدیث به نکته دیگری اشاره دارد زیرا دقت در اجزای بدنی مخت

انسان نیست بلکه نگاه در بدن  هر حیوان ونظمی که در آن است همین نتیجه را می تواند به بار بیارود 

 وبلکه باالتر نگاه به هر موجودی حائز چنین ویژگی است . به قول سعدی :

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار       هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

چیزی نیست جز بعد غیر  یث باید به  بعد دیگری غیر از بدن دقت کرد وآنبنابراین برای فهم حد

مادی انسان یعنی  رو .رو  امری مجرد است وحائز برخی اوصاف نیک وصفات متعالی .به عنوان 

مثال آدمی  در خود حس مهربانی ،خالقیت و ابداع )خصوصا در حیطه ذهن که می تواند اشیایی را 

این اوصاف  وبی انتهایارد .بر این اساس شاید بتوان گفت پروردگار ما حد کامل ایجاد کند (، و...را د

می توانم است. اگر من  بانی ورحمتنیک را داراست . اگر من مهربان هستم او منبع الیتناهای مهر

خلقت است و...بدین ترتیب از شناخت خود می توان به مطلق خلق کنم )ولو در ذهنم( او سرمنشأ 

در بخش های بعدی در باره  شرایط و ضوابط  اتصاف خدا به اوصاف و پروردگار نایل شد.شناختی از 

 روش درست فهم اوصاف الهی  سخن خواهیم گفت.



گروهی از عارفان بزرگ راه رسیدن به اوج مقامات معنوی را معرفت نفس دانسته اند. در این دیدگاه 

عملی  که طی آن سالک با سیر درون معرفت نفس نه یک سری معلومات ذهنی بلکه روشی است 

مقامات معنوی انسانی به مدارج عالی شناخت خداوند نایل می شود.این روش همراه با انجام عبادات 

مستمر،مبارزه با امیال نفسانی وشیطانی،رعایت واجبات ومحرمات شرعی ، خواندن اذکار ،تمرکز 

 .،خلوت و....انجام می شود

 حل مشکالت روانی  است.خودشناسی ابزار خوبی برای  -4

انسان ناشی از مشکالت درونی  جامعه بشری در دوران معاصر مشکالت بی تردید بسیاری از 

اعتیاد به مواد نگرانی ها ،ها ، اضطراب ها  ، دنیای امروز دنیای شیوع استرس  است.ه

ود متعالی روانگردان و...ریشه بسیاری از این معضالت در این نکته است که انسان معاصر از خ

خو د غافل مانده است و متاسفانه بعد  بدنی وجسمانی ونتیجتا جنسی خود را به عنوان 

شاخصه شخصیتی خود تلقی می نماید نتیجتاً مسایل غیر اخالقی در جامعه رایج میشود . 

افزایش جرم جنایت ،تنهایی انسان ،ناسازگاری ،اختالف ها و...می این وضعیت  نتیجه ثانوی 

گر انسان ها توجه الزم را به  بعد روحانی خود داشته باشند و ارزشهای معنوی را در باشد. ا

زندگی خود پاس بدارند بالطبع آمار رفتار های غیر اخالقی کاسته خواهد شد ودر نتیجه 

 مشکالت فردی واجتماعی در جامعه بشریت کم خواهد شد.

می تواند در حاالت  "من "ر اوصافالبته همانند سایکه   "من"مخصوص یکی از حاالت 

 است ." ایمان"بروز داشته باشد  "تن"

رمش وعدم اضطراب أ م ن  به معنای احساس امنیت وآ بر وزن افعال از ریشه "ایمان"واژه 

نسبت به عقیده ،شخص یا یک شیء خاص است. به عنوان مثال ایمان به  یک عقیده یعنی 

در وجود شخص نباشد ودچار شک وتزلزل و نسبت به آن عقیده هیچگونه شک وشبهه 

ایمان از مقوله علم حضوری است یعنی شخص مومن حالت خاصی در  اضطراب نباشد.



وجود خود نسبت به یک واقعیت احساس می کند و به دلیل  وجود آن حالت همه اضطراب 

 ها وناآرامی هایش برطرف می شود.

 

لعات ودانش اشخاص بر دامنه ایمان ایشان افزوده می شود یا از آن آیا به موازات افزایش مطا

به سطح باالتری از دانش  افراد آن  کاسته می شود؟ و به طور کلی آیا در جوامعی که

یا   واطالعات نسبت به هستی  وابعادآن دست می یابند باید منتظر کاهش ایمان مذهبی بود

وال زمانی بیشتر جلوه گر می شود که شاهد سیر این س؟ شاهد گرایش بیشتر آنان به مذهب 

نزولی گرایش کشورهای غربی به ایمان مذهبی مسیحی  خود در سال های بعد از رنسانس 

 هستیم . سال هایی که همراه با پیشرفت آنان در علوم مختلف بوده است.

لذا مستقیما ایمان همانند غم وشادی و... از مقوله علم حضوری است و   ، گونه که آمد همان

قابل تغییر ،تشدید یا تضعیف نیست اما اگر پایه هایی که بر آن بنا شده است متزلزل شود این 

 امر قلبی ودرونی نیز دستخوش تضعیف می شود.به عنوان مثال اگر به شخصی که از قبولی 

اما  گفته شود نباید شاد باشی از ما نمی پذیرد کنکور  شادمان استبه عنوان رتبه یک  خود 

او به اشتباه  نفر اول کنکور شخص دیگری بوده است ونام اطالع  داده شود که  اگر به او 

اعالم شده است )یعنی خبری که مبنای شادی او بوده است تکذیب شود( شادی او نیز ازبین 

همچنین  هیچگاه نمی توان از انسان عاشق خواست که  از عالقه خود به معشوق . می رود 

ما اگر از خیانت معشوق  به وی مطلع گردد )یعنی مبنای ایجاد عالقه که دست بکشد ا

 .احساس دوطرفانه بوده است  تخریب شود( ممکن است از عالقه خود دست بکشد

در خصوص ایمان نیز شاید بی معنا باشد اگر به اجبار از شخص مومن درخواست شود که از 

، بعید نیست متزلزل شود او ایمان یا گرایشی ر مبانی معرفتی وایمان خود دست بردارد اما اگ

وبرعکس اگر اطالعات جدیدی  از صحت  گردد ف ایمان او نیز  دستخوش تزلزل وضع

 موضوعات ایمانی به گوش او برسد ایمان او تشدید می شود.  



شخص واحد  از دیدگاه برخی از متکلمان مشهور  مسیحی همچون توماس آکویناس  

ز هم عالم باشد و هم مؤمن؛ زیرا آن چیز یا شواهد کافی دارد و یا شواهد تواند به یک چی نمی

این نظریه 1باشد  کافی ندارد؛ در صورت نخست، متعلق علم و در صورت دوم، متعلق ایمان می

دهد. این عدم  به خوبی عدم همراهی ایمان مسیحی با علم معرفت را نشان  میاظهار نظر 

مردم اروپا  که به آموزه های ی در اروپا بیشتر نمایان گشت. همراهی با ظهور اکتشافات علم

کتاب مقدس ایمان شدیدی داشتند با پیشرفت علم کم کم دریافتند که اطالعاتی که کتاب 

مذهبی ایشان  است و بسیاری از دانش بود اشتباه جهان پیرامون آنان ارائه نموده  دربارهمقدس 

مذهبی خود دست برداشته ویا از تقیدات قبلی  خود  از ایمان  کم کم . ستخرافاتی بیش نی
 .کاستند 2

، جان هیکگفتة  . به3داند  به بعد از ایمان به خدا میهای وحیانی را در مرت باور به گزاره لوتر

، لوترنقطه شروع ایمان را پاسخ به پرسش از وجود خدا ندانسته است. از نگاه  مارتین لوتر

ایمان از نگاه  .ه نیازی به استدالل و برهان بر وجودش نیستقدر روشن است ک وجود خدا آن

. در بحث 4ردن و اعتماد به خدای آشکار است وی، دانستن وجود خدا نیست، بلکه دل سپ

 دن، و ثبات قدم و وثوق داشتن استایمان، جان کالم در اعتماد کر

ی معجزه آسای قران با و هماهنگبر قران  آن  ایمان مذهبی در جوامع مسلمان به دلیل ابتنای

روایات  علم ودانش کمتر از ایمان مذهبی مسیحیان دچار چالش گردید. البته از تاثیر منفی  

عقاید خرافی  در بین مومنین  رواج عامیانه  که باعث  جعلی واحادث ضعیف و داستان های

در باره هر بدیهی است وجود این امور خطر زدایش نسل جدید که بوده است نباید غافل بود .

 موضوعی تا قانع نشود سر تسلیم فرو نمی آورد را می افزاید.
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عالوه بر تخریب مبانی معرفتی ایمان ، علل دیگری می تواند رابطه مثبت معرفت با ایمان را 

منفی نظیر کبر وغرور ،برتری تخریب کند . یکی از این علت ها وجود روحیات اخالقی 

و...است. به عنوان نمونه قران از ابلیس یاد می کند که علیرغم وابستگی به لذایذ دنیوی  ،طلبی

به دلیل تکبر  درونی نتوانست بر ایمان خود به ، اطالع  ومعرفت به خدا ،توحید ومعاد 

 خداوند پایبند باشد واز جرگه مومنان خارج و وارد گروه کافران گردید:

 واستکبر وکان من الکافرینفسجدوا  اال ابلیس، ابی 

تناع کرد وتکبر مشتگان )امر الهی را اطاعت نمودند و ( بر آدم سجده کردند اما ابلیس افر"

 "ورزید و از کافران گردید.

)ع( مثال دیگر ،بنی اسرائیل هستند که علیرغم اطالع دقیقی که از  صحت دعوت موسی 

جویی ایشان  قران ستمگری و برتری حاضر به تبعیت از او نشدند واو را انکار نمودند.داشتند 

 را عامل عدم اطاعتشان برشمرده است.

 ﴾14 -نمل ﴿کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ   فَانظُرْ  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

 بنی اسرائیل به دلیل خوی ظلم و برتری  جویی که داشتند سخن موسی را انکار کردند 

 

این که  مانده سپاه یزید است که با دیگری که می توان بدان اشاره کرد عمر بن سعد فرمثال 

می دانست کشتن امام حسین)ع( عذاب  قیامتی او را  حتمی می کند اما به دلیل حرص 

امید به تصاحب ملک ری پا روی ایمان خود گذاشت و تن به بزرگترین  برمطامع دنیوی و

 گناه داد.

 کسب اطالعات ومعرفت نسبت به ایمان شخص  بی تاثیر ویا تاثیر منفی  در مثال های باال

داشت . در مقابل مواردی زیادی می توان ذکر کرد که کسب اطالع ومعرفت باعث ایجاد ایمان 

تازه مسلمان شده ای است که پس از   افرادویا افزایش آن شده است . مثال بارز  این موارد ، 

وعقاید اسالمی و نیز اطالع از عدم تنافر دانش با آیات قران  اطالع از قواعد وقوانین 

ان ( به این آئین روی آورده اند. همچنین دانستنی است که ، )برخالف کتب برخی دیگر از ادی



قران خشیت الهی  )یکی از اوصاف مومنین است ( را درارتباط مستقیم با داشتن دانش می 

 داند:

 (28 -)فاطر اانما یخشی اهلل من عباده العلم

 "تنها دانشمندان از خداوندخشیت دارند"

بدیهی است منظور از دانش هر معرفتی نیست بلکه  منظور وجود معرفت ودانش در شخصی 

 .تعلقات دنیوی ورذایل اخالقی پیراسته باشده از است  ک

نیست و گاه علم ودانش رابطه مثبت ومستقیمی بر ایمان صحیح دارد اما این رابطه الزامی 

ی ویا اطالع از برخممکن است به دلیل   وجود اوصاف بد ورذایل اخالقی در شخص مومن  

در مبانی معرفتی  این رابطه در جهت عکس عمل کند وباعث کاهش ایمان ایرادات  نواقص 

 وی گردد.

 تذکر : 

مراه طالعه کتاب های گماز جمله مواردی که باعث ایجاد تردید در ایمان شخص می شود 

کننده ودر افتادن به وادی شک وتردید است. هرچند تحقیق وآزاد اندیشی امر مبارکی است 

لکن اگر بدون ارتباط با منبع علمی قوی وراهنمای مطمئن پای در چنین راه هایی گذاشته شود  

است آزمایی ویق کسانی که عالقه به رباال می باشد لذا ضمن تشاحتمال آسیب دیدن بسیار 

توصیه می کنم در این مسیر از همراهی با استاد مطلع  ،خود دارندمعرفتی وایمانی مبانی 

 د.زنوراهنمای مطمئن غفلت نور

 

 طی این مرحله بی همرهی خضر مکن              ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

 



اند.قران همچنین باید مواظب بود که تکرار وتداوم انجام گناه کم کم ما را به ورطه انکار نکش

مبانی دینی وتمسخر  از کسانی یاد می کند که به دلیل  ارتکاب گناه کم کم  کارشان به انکار 

 وایمانی خود رسید.

 بِهَا وَکَانُوا اللَّـهِ بِآیَاتِ کَذَّبُوا أَنثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى 

 ﴾10-روم ﴿ یَسْتَهْزِئُونَ
[ بدتر بود، ]چرا[ که آیات خدا را تکذیب کردند و  نى که بدى کردند ]بسىنگاه فرجام کساآ "

 ".گرفتند آنها را به ریشخند مى

 

 

 

 

مسئله دیگری که در مباحث ایمان شناسی محل بحث وگفتگو است این است که جایگاه ایمان 

است ودر صورت دوم رابطه کجاست؟ آیا ایمان امری عقلی است یا برخاسته از گرایشات قلبی آدمی 

   آن باعقل چگونه است؟

دلیل آن تعارضات جدی است که   این سوال در الهیات مسیحی بسیار جدی  وپررنگ مطر  است. 

متفکر  مسیحی همواره چالش بین توحید وتثلیث را در بین عقاید اصلی مسیحی با عقل وجود دارد. 



باید برای حفظ ایمان خود سه گانگی اقانیم ثالثه )پدر  . اوذهن خود دارد وراه حلی برای ان نمی یابد

،پسر ،رو  القدس(  ودر آن واحد یگانگی او را بپذیرد.از آنجا که این تعارض هیچگاه با عقل 

واستدالل حل نمی شود وی مجبور است بین ایمان وعقل یکی را برگزیند ویا همواره در تالش برای 

 بماند. یافتن راه حل دیگری برای این چالش

 باردهها  این در حالی است که در حوزه تفکر اسالمی چنین تعارضی احساس نمی شود. در قران 

غذایی که می  دعوت به تفکر واندیشه ورزی در آفرینش آسمان ها وزمین وموجودات ،خود انسان ،

الن تفکر نسبت به رموز خلقت  را از نشانه های  عاق . وخورد ، آیات قران و... نموده است

  )اولوااللباب( می داند.

 (190)آل عمران ، لَآیَاتٍ لِِّأُولِی الْأَلْبَابِ  ضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

 کسانی که  اهل اندیشه ورزی وتعقل نیستند کمترین ارزش وجودی را دارند.از نگاه قران 

 (22)انفال، "هلل الصم البکم الذین الیعقلونان شر الدواب عند ا"

 بنابریندر منظومه اعتقادی اسالمی  چالش قابل توجهی بین عقل و اصول اولیه ایمان وجود ندارد  

قابل چالش ویک   مهممسئله  یک به عنوان در کلیت خود  رابطه ایمان وعقل برخالف الهیات مسیحی،

حقوقی واخالقی همه ابعاد عقیدتی ،فقهی ، درا نیست که بدان معن.این مطلب  محسوب نمی شود توجه

 لشی نباشد.اسالمی چنین چا

وتعدادی از دستورات اخالقی اسالمی وجود عقاید فرعی ونیز در پاره ای از احکام فقهی   مواردی از 

ایند. آن ها را برای خود توجیه نم نمی توانندمیسر نیست و  دارد که برای بعضی از افراد  فهم دقیق آن

 ، به عنوان مثال ممکن است برای یک مسلمان سواالتی پیرامون کیفیت معاد جسمانی )نه اصل معاد(

نظیر تفاوت ارث وبرخی از حقوق  زن ومرد،  مسئله رجعت ،  فلسفه بعضی از احکام شرعی وحقوقی 

پاسخ قانع   خود در اندیشه ورزی اولیهوتوصیه های اخالقی نظیر کتک زدن زن و... پیش بیاید که 

لکن اغلب این افراد با  بین ایمان وعقل خود احساس تعارض کند . نتیجتاًکننده ای برای آن نیابد و 



قابل توجهی از سواالت خود را  م شناسان آگاه می توانند پاسخ بخشکمی پرس وجو ومراجعه به اسال

 بیابند.

ایت الهی برای انسان  محسوب می به طور کلی در نظام فکری اسالمی عقل ودین هردو جلوه های هد

 شوند وچون از یک جا صادر شده اند امکان نداردبا یکدیگر تعارض جدی داشته باشند.

 می فرماید:)ع( امام موسی بن جعفر 

فاما الظاهرة فالرسل و االنبیاء و االئمة و اما  حجة باطنةظاهرة و  حجةن هلل على الناس حجتین ا

 «الباطنة فالعقول
حجت برای مردم ارسال کرده است یک حجت باطنی  درونی ودیگری ظاهری  خداوند دو

 وبیرونی حجت ظاهری پیامبران وانبیا وائمه هستند وحجت باطنی عقل است.

بنابراین اگر بین ظاهر یکی از متون دینی با یافته های علمی ویا با فهم عقال تناقض وتضادی 

متن دینی و دقت فهمی که از آن داریم باید شک یا در سندیت   ، ازنظر گاه اسالمی یافت شود

 کنیم ویا در عقالنی بودن  یافته علمی وعقلی خود.

یک دلیل کلی عقلی پشتوانه همه شبهات وتردیدهای یک مسلمان  می تواند باشد. به نظر یک 

مسلمان  چون اصل وجود خدا،حقانیت  اسالم، نبوت پیامبر اسالم و سایر کلیات دین معقول 

ر پذیر است  اگر در یکی از زیرمجموعه های اعتقادی ویا فقهی یا اخالقی مورد مشکوکی وباو

داشته که ما از آن بی خبریم. مثال معروف این طرز   یافت شود حتما علت وحکمت خاصی

تفکر سخن ابن سیناست که در مبحث معاد جسمانی می نویسد من از نظر عقلی نمی توانم 

اما چون نبی صادق )پیامبر( آن را بیان کرده )به اعتبار او( این آموزه  معاد جسمانی را ثابت کنم

رامی پذیرم. در اینجا ابن سینا یک آموزه به ظاهر غیر تائید شده عقلی را به دلیل اعتماد بر 

 کلیت تائید شده دین می پذیرد.

و راهی  الزمست دانسته شود که معاد بر دو قسم است: یک قسم آن در شرع نقل شده است،» 

برای اثبات آن جز از طریق شرع و تصدیق اخبار پیغمبر اکرم )ص( نیست و آن معادی است 



که برای بدن است، در وقت برانگیخته شدن؛ و خیرات بدن و شرور بدن معلوم است و 

"احتیاج به تعلم و آموختن ندارد.
5  

قلبی  آن زمانی متبلور می شود  بدیهی است صرف اعالم ایمان )ایمان لفظی( و حتی پذیرش

که در لباس عمل خود را پیدا کند. اصوالً فعلیت ایمان به آن است که در رفتار فرد دیده شود. 

از این رو پس از ایکه شخصی تسلیم ایمان اسالمی می شود باید خویشتن را برای انجام 

ایی و در مقابل کفر دستورات الهی آماده سازد در غیر این صورت ایمان وی  هرچند بهتنه

قبلی بسیار پر ارزش ومایه وصول به بهشت الهی است اما بدون عمل نمی توان انتظار مدارج 

باالی تقرب الهی را در سر داشت. از این روی مسئله اطاعت عملی از مفاد ایمان همواره مورد 

ت  تاکید قران بوده است. قران مجید در جای جای خود پس از واژه آمنوا از عبار

وعملوالصالحات استفاده کرده است. منظور از عمل صالح انجام هر عمل نیکویی است  که با 

قصد الهی ونه قصد نفع شخصی یا ارضاء غریزی صورت پذیرد. بنابراین انجام عملی که 

خالف دستورات شرعی باشد ولو به قصد خیر ، عمل صالح نامیده نمی شود . به هیمن ترتیب 

ال خیر به قصد ریا و خودنمایی هم عمل صالح خوانده نمی شود. از این دو انجام بهترین اعم

ویژگی ، در کتب اخالقی به حسن فعلی وحسن فاعلی یاد می شود. گذشته از اینکه انسان 

فطرتا خود بر بسیاری از اعمال خیرواقف است ، دین نیز فهرستی از اعمال خیر را برای تعالی 

ت کهاز آن به واجبات ومستحبات دینی  یاد می شود . اموری انسان به وی معرفی نموده اس

 نظیر نماز ، روزه  ، ذکر ، تعقیبات و ....

آیا به صرف ایمان به خدا مسئولیت  انسان تمام می شود؟ آیا این حس درونی در رفتار آدمی نباید 

اوت است ؟واز سوی دیگر  آیا هر بروز وظهوری از خود نشان دهد؟ آیا رفتار انسان مومن با بقیه متف
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عمل خیر وصالح تنها ازمومنان پذیرفته می شود؟ آیا تنها قبول اعمال انسان های نیکوکار داشتن ایمان 

 است؟...

این ها وچندین سوال دیگر  سواالتی است که در مباحث ایمان شناسی مورد بحث است.گروهی از 

ه خدا نمی دانند. از دید ایشان عمل صحیح فعل رو  متفکران دینی عمل بدون ایمان را مقبول درگا

است بنابراین باید همراه قصد ونیت معنوی باشد ولذا افعال یک روبات )که هیچ نیتی ندارد( عمل 

می شود هرچند اثر مثبتی برای  مچنین رفتاری که از شخص غافل صادرصالح شمرده نمی شود ه

 چند کودک با یکدیگر برف بازی کنند در اینکوهستان  دیگران داشته باشد. مثل این که  هوای برفی

و سپس بدون توجه به  گلوله برفی را به شوخی  وبازی به سمت دوستش پرتاب کندمیان یکی از آنها  

که  آن این که چه بر سر گلوله برف آمد بازی را ادامه دهند و نهایتاً به خانه خویش روند .غافل از 

لطان شده  وپس از زمانی تبدیل به یک گلوله بزرگ سراشیب کوهستان غدر  های برف گلوله یکی از 

با وزن چند تن شده است. این گلوله بزرگ هنگامی که به محدوده درختان انبوه  جنگلی در دامنه کوه 

می رسد درختان زیادی را می شکند واز خود ردی برجای می گذارد و در سالیان بعد رد درختان 

جاده ای می شود که حمل ونقل مسافرت روستاهای آن منطقه را تسهیل می شکسته شده تبدیل به 

کند.اکنون سوال اینجاست که آیا فاعل این عملیات یعنی آن کودک بازیگوش  سهمی در پاداش این 

پروژه راهسازی طبیعی دارد؟او حتی خبر از این وقایع نداشت وقصد چنین نتیجه ای را در سر نداشت 

 ه راهسازی نداشت. او صرفا حس کودکی خود را ارضاء می نمود.واصوال عالقه ای ب

اکنون در جهان واقعی اگر شخصی بدون قبول نظام الهی هستی  وبدون داشتن نیت معنوی والهی 

عملی انجام دهد که آثار مثبتی در زندگی انسان ها داشته باشد مستحق پاداش معنوی واجر آخرتی 

 خواهد بود؟

واالت مشابه که پیرامون نحوه قضاوت الهی درباره عمل خیر غیر مومنان مطر  پاسخ به این سوال وس

منظور از  می شود فصل مهمی از مباحث ایمان شناسی را در کتب مربوطه به خود اختصاص می دهد.

از آدمی داند که  عمل صالح هر کاری است که فطرت بشر به آن رغبت داشته و سزاوار میکار خیر یا 
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از دید ادیان الهی اعم از اسالم ،مسیحیت و...قطعا نمی توان نقش اصلی واساسی ایمان در نجات انسان 

یدانند ونسبت به نجات ورستگاری غیرمومنان با  ادیان راه نجات را در ایمان مها نادیده گرفت.اصوالً

. سرتاسر آیات قران بر نجات بخش بودن ایمان و تاثیر شدیدا منفی کفر  یا تردید می نگرندنگاه انکار و

 بر حیات ابدی آدمیان تاکید دارد.

 (7لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبیرٌ ) کَفَرُواالَّذینَ 

ورزیدند عذاب شدیدی خواهد بود و برای کسانی که ایمان آوردند وعمل صالح  برای کسانی که کفر"

 "انجام دادند مغفرت واپاداش بزرگی خواهد بود

از نظر گاه قران اعمال کسانی که از نظر اعتقادی وقلبی ایمان ندارند همانند کسی است که خاکستری 

 برای صاحبش باقی نمی ماند وهدر میرود  مقابل باد قرار گیرد چیزی از آن است که در روزی طوفانی 

  یَوْمٍ عاصِفٍ ال یَقْدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلى  بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فی کَفَرُوامَثَلُ الَّذینَ 

 (18ءٍ ذلِکَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعیدُ ) شَیْ

دار نبود اما به انگیزه  ه شخصی از ایمان درست وقوی برخوراکنون این سوال مطر  می شود که چنانچ

به منفعت رسانی به همنوعان ویا کمک به مخلوقات و بدون چشمداشت شخصی ومنفعت طلبی اقدام 

یک عمل خیرخواهانه کرد هیچ ارزشی ندارداما اگر یک مومن ریاکار عملی به ظاهر نیک  انجام داد 

 ر نیست؟مقبول است؟ آیا از عدالت خدا دو

 :در پاسخ به این سوال باید گفت

.و نمی توان عمل چشم پوشیدایمان در نجات انسان وپذیرش اعمالش توان از نقش کلیدی  اوالً نمی 

  کافر انکار گر کنار هم گذاشت. یک یک مومن واقعی را با عمل

از نظر تکمیلی نیست.  ل به معنی نبود شرایطدر پذیرش وتعالی بخشی عم ایمان ثانیاً: اعتقاد به لزوم 

اخالص،نیت گاه قران و روایات معصومین یک سری شروط تکمیلی برای پذیرش عمل وجود دارد. 



از شروط پذیرش  پاک ،خالی بودن از ریاکاری ، آزار ندادن دیگران ،منت نگذاشتن و در یک کالم تقوا 

 است:شمرده شده  در درگاه الهی عمل 

 "انما یتقبل اهلل من المتقین"

 غیر مومنین به دین اسالم خود به چند گروه نقسیم می شوند:ثالثاً: 

یکم: مومنین به ادیان دیگر،افرادی که به خدا و معناداری نظام آفرینش باور دارند اما به دالیل مختلف 

)بی اطالعی ویا عدم دسترسی به حوزه ایمان اسالمی ومبلغین آن و...( به ایمان اسالمی ارتقاء نیافتند 

 ظیر مسیحیان،یهودیان و سایر خداپرستان موحد.ن

چنین افرادی که طبیعتا به خدا وروز رستاخیز  ایمان دارند مادامی که مسلمان نشدنشان از سر لجاجت 

وتعصب نباشد اگر از سر اخالص وباور به خدا عمل صالحی انجام دهند مأجور خواهند بود. فی 

ای اخص آن یعنی اعتقاد به شریعت پیامبر خاتم  )حضرت مسلمان به معناین افراد  هر چند  الواقع

آن یعنی  تسلیم دربرابر خدا می توان آنها را مسلمان خواند. بنابراین به به معنای اعم محمد( نیستند اما 

 تصریح قران عمل این دسته مقبول درگاه احدی خواهد بود.:

وَعَمِلَ صَالِحًا   مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالصَّابِئِینَ ٰ  ى رَإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَا

  بقره(-62﴿بِِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ  هُمْ عِندَ رَ فَلَهُمْ أَجْرُ

اشته و ایمان به خدا و قیامت د که )وکالً هر کس( ،نو صابئی ان، نصرانیان، یهودیینمؤمن"

  ".ستا اعمال خوب انجام دهند، پیش خدا مأجور و اهل بهشت

اند و آنچه موضوعیت دارد، فقط  که ادیان و پیامبران همه طریقاز این آیه همچنین می توان فهمید 

البته در هر زمان وظیفه انسان ها  اند ایمان و عمل است. اهل ایمان و نیکوکاران همه ادیان در بهشت

ن  شریعت ارسال شده  از سوی خداست که طبعاً کاملترین آنها می باشد وهمانگونه که رجوع به آخری

آمد نباید در انتخاب دین کاملتر به دلیل تعصب به دین قبلی ولجاجت در پذیرش حرف جدید تردید و 

  تأمل کرد. 



های الهی سرباز  نیاورده اند و از پذیرش همه پیام دوم: غیر مسلمانانی که به هیچ دینی سر تعظیم فرو

دانشمندان مسلمان عمل چنین  اغلبزده اند.وعقیده ای به خدا وجهان آخرت و ارسال رسل ندارند.

شرط اول سعادت  شخصی که مصداق بارز کافر است را مفید به سعادت اخروی او نمی دانند زیرا 

بود و دیگر تفاتی بین واگر چنین شرطی در بین نباشد ارسال ادیان عبث وبی فایده خواهد ایمان است 

به اعتقاد ایشان چنین عملی  هرچند نام عمل صالح داشته باشد اما مومن وکافر درمیان نخواهد ماند.

 طباطبایی در این خصوص می نویسد : علِّامه برای صاحب آن نفعی نخواهد داشت.

شود؛ یعنی  می کند و عمل صالح بدون ایمان حبط ارزش می نبود ایمان، عمل صالح غیرمؤمن را بی "

"در آخرت تأثیر ندارد.
6 

تعدادی از دانشمندان مسلمان عمل  کافری که بدون هیچ چشمداشت مادی وصرفا با انگیزه انسانی 

وعواطف بشری کار خیری انجام دهند که نفعش به دیگران برسد ودر انجام آن عمل خودیت  ونفع 

نداشته باشد را به حال وی مفید می دانند. بر اساس برخی از روایات عمل خیر  قشی  شخصی هیچ ن

 .این افراد باعث کاهش عذاب شرک وکفر ایشان خواهد بود

به دلیل سخاوت وی داد ودر جای دیگر   حاتم طایی در روایات آمده که پیامبر اکرم خبر از رفع عذاب 

وباز در روایتی دیگر سبک  7وتمندانه اش صرفنظر نمود .از کشتن یکی از کفار به علت اخالق سخا

این   8می داند که عادت به  اطعام مردم فقیر داشت.  جدعان بن اللِّه عذاب ترین کفار قریش را عبد

گونه روایات ونظایر آن نشان میدهد که  اعمال خیر کافران هرچند باعث تعالی درجه وبهشتی شدنشان 

بهشت ایمان به خداست ( اما حداقل باعث تخفیف مجازات ایشان در  نمی شود )چون شرط ورود به

  .جهان آخرت می شود
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عمل صالح بدون ایمان هم عمل صالح است، ولی کسی که  ": در این باره می نویسد  شهید مطهری

رود و مقبولیت نزد پروردگار ندارد. البته اگر عمل وی برای  شناسد، عملش باال نمی خدا را نمی

گذارد و تخفیف در عذاب یا رفع  اجر نمی یت باشد، نه برای خود، خداوند چنین کسی را بیانسان

 9 "عذاب برای آنان خواهد داشت

در مباحث قبلی گفته شد که از نظر قران ذات وسرشت انسان ها با گرایش به خدا گره خورده است 

آیا دیگر یازی به ر این اساس ل مطر  می شود که باکنون این سواوانسان ها فطرتا خداخواه هستند . 

 طر  مباحث استداللی برای اثبات وجود خدا باقی می ماند؟

 دانان در پاسخ به این سوال دو پاسخ  داده اند . اندیشمندان والهی

 .طر  مباحث استداللی نه ضرورت دارد ونه فایده  -1

ستند. به عقیده ایشان طر  مباحث الهیدانان ایمان گرا عمده ترین طرفداران این پاسخ ه

 . استداللی در حوزه های ایمانی ذهن مومنان را مشغول مباحث بی فایده می کند

شخصی که حقیقتآ نگران وضع   : معتقد استی ومدافعان این دیدگاه است از  سورن کگارد

با  دهد تا با مطالعه بیشتر وخویش است، هرگز هستی خود را در معرض مخاطره قرار نمی

داند که هر یافتن قراین افزون تر تصمیم بگیرد که ایا خدا را قبول کند یا خیر! بلکه او می

 [ 5« .]ای را بدون خدا سر کند ضایع شده استلحظه

از نظر کگارد تناقض ایمان و عقل بدین معناست که اعتقاد با استدالل نسبت معکوس دارد: هر 

بدون خطر کردن ایمانی در کار نیست. ایمان » گوید: میچه دالیلی کمتر باشد بهتر است. ، او 

دقیقاً تناقض میان شور بیکران رو  فرد و عدم یقین عینی است. اگر من قادر باشم خداوند را 

 ".به نحو عینی دریابم، دیگر ایمان ندارم. اما دقیقاً از آنرو که قادر نیستم باید ایمان آورم
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 ا ممکن است مفید باشدمباحث استداللی  ضرورت ندارد ام -2

به اعتقاد این دسته از الهیدانان  هرچند بنیاد ایمان انسان ها امری قلبی وفطری است اما به دلیل 

فضای مسموم رسانه ای این دوران که در آن انواع شبهه وایراد نسبت به متعلقات ایمانی افراد 

قدام نماید . این کار  از محکم کردن ایمان خود اارسال می شود خوب است مومنان نسبت به 

 طریق مسلح شدن به استدالل  میسر می شود.

 

 با این حساب سلسله گفتگوهای خدایی )الهیات ( را در دو بخش مطر  می نماییم

 خدایابی -الف

 ، ادله اثبات وجود خدا وبحث های مرتبط با آن است  نظور م

 خداشناسی -ب

ات شد چگونه خدایی است ؟چه اوصافی خدایی که وجودش در بخش قبل )خدایابی( اثب 

انند ماو ه ورضایت ومهر وعطوفت غضبآیا دارد؟ علم وقدرت او چگونه معنا می یابد؟ 

غضب و رضایت ومهر وعطوفت انسان هاست ؟ آیا قدرت ودانش او ماننند ماست؟ آیا دانش 

 یا به شکلی دیگر است ؟  او مثل ما آدمیان از طریق  یادگیری است

هها سوال دیگر همواره در گفتگوهای الهیدانان مطر  است ومومنان نیز به فهم پاسخ این ها ود

 آن عالقمندند.در بخش خداشناسی به تعدادی از این سواالت خواهیم پرداخت 

اقامه شده است . در یک اثبات وجود خدا  متعددی برای  ادله وبراهیندر کتاب های فلسفی وکالمی 

 کلی شاید بتوان همه این براهین را در چند دسته تقسیم نمود: نگاه

براهین تجربی: برهان هایی که با تکیه بر برداشتهایی که از موجودات عالم کسب می شود به  - أ

 اثبات وجود خدا اقدام می شود .مثل برهان نظم



ر اساس براهین فلسفی: برهان هایی که نه بر اساس مشاهده متجربه محسوسات بلکه صرفا ب - ب

استدالل عقلی سامان یافته باشد .مثل برهان، علیت ،برهان حرکت ،برهان حدوث، برهان  

 امکان ووجوب،برهان آنسلم ،برهان صدیقین و...

با توجه به فطری درحالی است که  ظاهرا همه براهین مذکور برای ایجاد ایمان به خداوند است . این

ایمان به خدا امری فطری ودرونی است که از براهین نیست . ی به طر  این اصوالً نیازبودن خداجویی 

رت خود آشتی دهیم .این بدو تولد در سرشت آدمی نعبیه شده است وکافی است انسان ها را با فط

 .نیازی به اسفاده از ادله وبراهین نداردهم آشتی دادن 

غریزی ممکن است دچار فراموشی،کندی ،زنگار همان گونه که میدانید امور فطری همانند امور 

گرفتگی و توقف بشود . در چنین هنگامی نیاز به بیدارسازی وبرگرداندن شخص به فطرتش احساس 

 :اتفاق می افتد می شود. به طور کلی بازگشت شخص به فطرتش از چند طریق 

می شود . حقیقت زیبایی  در پیش آمدهایی که همه علل واسباب ظاهری از دسترس شخص خارج

برای انسان آشکار می شود که  به دالیل مختلف م ورد غفلت واقع شده بود وآن چیزی نیست جز 

 حضور وقدرت خدا.

م شویم ودر اوج وبرای بسیاری از ما گاه پیش امده است که از همه اسباب وعلل موفقیت محر

 ییار بیش از زمان آسودگی احساس مسدرماندگی احساس وابستگی به قدرت الهی را در خودمان ب

 کنیم .ویا  همانند  شخصی که پس از شکسته شدن کشتی اش به دریا می افتد ودر همان حالی که همه 

نجات را از دست داده است به یاد یک نیروی نجات دهنده ای میافتد .در گفتگویی که شخص  وسایل

اشتی همان است که احساس امید به او دمذکور با امام صادق داشت آن حضرت به وی فرمود چیزی 

 .گوییم یکه ما به او خدا م



نظیر حالت قبل گاه برای انسان هایی پیش می آید که به طور غیر مترقبه ای با آماج موفقیتهای بزرگ 

در  راسر وجود شخص راروبرو می شوند. در چنین حالتی احساس داشتن پشتیبانی بزرگ به نام خدا س

 بر می گیرد.

وقوع انسان در حالت بیچارگی و یا توفیقات غیر مترقبه  به اختیار او نیست ونمی توان به مخاطبان 

ردن توصیه کرد که برای بیدار نمودن حاالت فطری خود را در خطرات بیاندازند. راه دیگری که طی ک

 ارده آدمی است ذکر است ان تحت 

وری است. ومنظور از آن حفظ توجه شخص به معبود می باشد. این امر ذکر به معنی یاد کردن ویادآ

لزوما از طریق الفاظی همچون اهلل اکبر ،سبحان اهلل،الحمدهلل و...میسر نمی شود بلکه صرفا از طریق یاد 

درونی اتفاق میافتد اعم از اینکه زبان فعال باشد یا نباشد.اذکار زبانی نظیر تسبیحات حضرت فاطمه 

نظایر آن به شرطی مفید است که همراه یاد قلبی باشد در غیر این صورت جز  لفاظی چیز زهرا و

دیگری  نخواهد بود.باید اضافه کرد که  اذکار زبانی مذکور  اگر به قصد تمرین ایجاد حس درونی 

 ویادآوری قلبی گفته شود مفید است هرچند اگر در اوایل همراه با غفلت باشد منتها باید دقت داشت

 که تمرینی بودن بهانه ای برای تداوم  گفتن غافالنه الفاظ نباشد.

در کتاب های کالمی وفلسفی ادله وبراهین متعددی برای اثبات وجودخدا اقامه شده است. برخی از 

تقان این براهین عبارتند از  :برهان حرکت ،برهان حدوث،برهان امکان  ووجوب،برهان علیت،برهان ا

صنع ،برهان صدیقین ،برهان آنسلم و....هریک از براهین یاد شده از زاویه مختص به خود به مسئله 

این براهین علیرغم استدالالت محکم ومقدمات متقنی که دارند خالی از اثبات وجود باری پرداخته اند.

نشمندان متاخر گشته اشکال نیستند واحتماالً همین نقاط ضعف باعث ارائه برهان های بعدی توسط دا

 است.در این جا به بررسی یکی دو مورد از این براهین  می پردازیم



. فهم آن برهان نظم ساده ترین ،در دسترس ترین وقابل فهم ترین برهان اثبات وجود خداست

 نیاز به آشنایی با اصطالحات فلسفی ندارد. بیان این برهان در قالب زیر میسر است:

 : جهان یک مجموعه منظم است1مقدمه 

 : هر مجموعه منطمی ناظمی دارد2مقدمه 

 نتیجه: جهان ناظمی دارد

برهان نظم باعث نشد تا برآن اشکالی مطر  نگردد. مشهورترین سادگی و در دسترس بودن 

 اشکاالت به این برهان از سوی دیوید هیوم بیان شد. خالصه ایرادات وی از این قرار است :

. برهان تجربی از بررسی چند مورد وتعمیم دارای شرایط یک برهان تجربی نیست برهان نظم 

حاالت مشابهشان انتزاع می شود . نظیر این که از دیدن اشیائ منظمی چون کشتی 

،اتومبیل،ساعت وعلم به اینکه همه آنها ناظمی داشته اند با دیدن شیء منظم دیگری همچون 

ن حکم کنیم. لکن در باره کل جهان ما چنین حکمی موتورسیکلت به وجود ناظمی برای آ

نمیتوانیم داشته باشیم زیرا  قبال جهان دیگری را مشاهده نکردیم که از ناظم داشتن آن پی به 

 ناظم داشتن این جهان ببریم 

یکی از مقدماتش از تجربه ومشاهده اخذ می شود . مقدمه دوم برهان نظم فقط پاسخ  کوتاه : 

وبا الهام از قانون علیت آن بدست عقل ما مستقال )بدون نیاز به تجربه(   عنی عقلی است ی آن 

 بنابراین نیازی به تجربه جهان یا جهان های مشابه نیست..آورده است 

. یعنی عالم  و درونی باشدچه مانعی داردکه نظام موجود در جهان طبیعت ، از نظم ذاتی    -2

واجزای درونی اش دارای نظم وهماهنگی شده باشد .به  خودکفا باشد وبا تاثیر وتاثر اشیاء 

 عبارت دیگر از کجا که  نظم هستی ناشی از یک عامل درونی ونه عامل خارجی )خدا( باشد.

 شگرفی نظم چنین انفجار اثر در هم آن مولکولها از عظیمی انبوه است ممکن چگونه   

نظم نظم شده است.  باعث بزرگ نفجارا گفت توان می عقلی دلیل کدام به  و آورند بوجود  را



موجود در اشیاء عالم نه فقط چینش آنهاست بلکه همراه با نوعی پیش بینی وآینده نگری 

وهدفمندی است.حتی اگر باورکنیم که هاهنگی اولیه بین اجزای عالم ناشی از اتفاق باشد 

یم ناشی از اتفاق بدانیم. تدبیری که در اشیاء آن برای حوادث بعدی آنها وجود دارد را نمی توان

چگونه جنینی که داخل شکم مادر است به ابزاری )مثال رحم (  مجهز می شود که سال ها بعد 

از تولد بدان نیاز پیدا میکند. آیا می توان پذیرفت که طبیعت وماده فاقد  شعور و  هوشمندی 

 فاق نبوده است ؟؟!!است  ابزار مذکور را قرار داده باشد وهیچگونه فکری در ورای این ات

از کسانی که تکامل ویا جهش ژنتیکی را عامل پیدایش اعضای منظم موجودات زنده می دانند 

فهمید که بیرون از  انسان قبل از اینکه چشم داشته باشد باید پرسید به عنوان مثال  چگونه 

یه وشبکیه وجودش چیزی به نام رنگ ونور وجود دارد که درک آن نیاز به عدسی وعنبیه وقرن

وعصب  دارد ؟ آیا حتی اگر یک ملیون سال از عمر یک موجود کور گذشته باشد ممکن است 

وتوانایی درک نور و رنگ را آن هم به این شکل پیچیده ای که در چشم  قابلیتکه بتواند  

وجود دارد بدون هیچگونه هوشمندی ایجاد کرده باشد؟؟؟ آیا میتوان باور کرد که مثالً انسان 

یکی از دوران تکاملش بدون اینکه شعور وفهمی درکار باشد برای دفع سموم  ومواد زاید  در

 بدنش روده ودستگاه دفع را ایجاد کرد؟ تاقبل از آن آیا سموم ومواد زاید بدن او دفع نمی شد؟

فرضیه داروین ومشابهات آن بدون قبول وجود یک عنصر هوشمند وعاقل که فرایند تکامل ویا 

کی را مدیریت کرده باشد قابل قبول نیست.قضاوت نسبت به نکات  باال را برعهده جهش ژنتی

 خواننده محترم می گذارم .

اشکال دیگر : منظم بودن عالم لزوما هوشمندی ذاتی خدا را ثابت نمی کند بعید نیست خدا    

حد از نظم  در طول ملیاردها سال وخلق جهان های متعدد کم کم به توانایی ایجاد عالم با این

 وهماهنگی رسیده باشد.

نه  گوینده سخنان باال در واقع فقط می خواهد علم مطلق خداوند را زیر سوال ببرد   پاسخ مختصر:

. در واقع وی اصل خالقیت وناظمیت خدا را قبول دارد لکن آن را حاصل اصل وجود خدا )ناظم ( را

ق وازلی خداست نه خود خدا. این در حالی است تجربه می داند. به تعبیر دقیق تر وی منکر علم  مطل

که اصوالً برهان نظم رسالتی جز اثبات وجود ناظم برای هستی بر دوش خود  ندارد. اما اینکه حد 



. واین که آیا علم الهی مطلق است یا محدود باید در جای دیگری غیر علم خدا چه قدر است ومیزان 

 شود. شهید مطهری در این باره می نویسد:از برهان نظم مورد گفتگو واثبات واقع  

دهد. این برهان  ارزش برهان نظم تنها در این حدّ است که ما را تا مرز ما وراء الطِّبیعه سوق مى "

کند که طبیعت ماورایى دارد و مسخِّر آن ما وراء است و آن ما وراء، مستشعر به  همین قدر ثابت مى

اینکه آن ما وراء واجب است یا ممکن، حادث است یا قدیم، ذات و مستشعر به افعال خود است. امّا 

واحد است یا کثیر، محدود است یا نامحدود، علم و قدرتش متناهى است یا نامتناهى، از حدود این 

برهان خارج است. اینها مسائلى است که تنها و تنها بر عهده فلسفه الهى است و فلسفه الهى با براهین 

 10."کند مىدیگرى اینها را اثبات 

در خصوص برهان نظم اشکاالت دیگری  هم  مطر  است اما از آنجا که بنای این قلم بر خالصه 

گویی است  عالقه مندان به اشکاالت دیگر  وپاسخ های آن ها را به مطالعه  کتاب های مربوطه نظیر 

 کتاب توحید  اثر شهید مرتضی مطهری دعوت می نمایم.

 

ه براهین عقلی  فلسفی  مشهور برهان امکان ووجوب است.این برهان هرچند بسیار از جمل

ساده ومنطقی چیده شده است اما به دلیل پاره ای اصطالحات فلسفی که در آن بکارمی رود به 

ظاهر سخت ودیرفهم مینماید حال آنکه اگر اصطالحات قبالً فهمیده شود متن استدالل چیز 

ه همین دلیل ابتدا  سعی می شود تا چند اصطال  فلسفی مورد نیاز را زیاد پیچیده ای نیست.ب

 تعریف نمائیم ودر پی آن اصل استدالل را بیان خواهیم نمود.

 اصطالحات:

دریافت  منبعی غیر از خودممکن الوجود : هر چیزی که وجودش از خودش نباشد وآن را از 

یجاد می شود واگر ندهد مجود نمی . اگر  این منبع وجود بدهد شیء مذکور انموده باشد 
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شود بنابراین ممکن است موجود بشود وممکن است موجود نشود از همین رو به این 

 موجودات ممکن الوجود می گویند.

واجب الوجود: هرچیزی که وجودش از خودش باشد و برای هستی خود نیازمند امر دیگری  

این است که برای وجود داشتن هیچ نباشد را واجب الوجود می گویند.الزمه این ویژگی 

شرطی ندارد یعنی نمی تواند نباشد بلکه الزم است که همیشه باشد. به همین دلیل به آن 

 واجب الوجود می گویند.

 متن برهان

این عالم وجود دارد .اگر شخصی در وجود این عالم تردید داشته باشد در وجود خودش شک ندارد 

قل من وجود دارم . من و هرچیزدیگری که وجود دارند از یکی از دو بنابراین  می تواند بگوید حدا

 حال خارج نیستند:

 حالت اول: وجودش از خودش است )واجب الوجود(

 حالت دوم: وجودش از خودش نیست )ممکن الوجود(

 اکنون می گوییم : در عالم هستی، حداقل یک وجود مستقل )واجب الوجود ( هست.

م برهان تمام است و وظیفه خود را انجام داده است. ما به آن یک یا چند وجود اگر این جمله را بپذیری

در بخش های بعدی درباره یگانگی یا چندگانگی این  وجود مستقل  مستقل اصطالحاً خدا می گوییم.

 سخن خواهیم راند.

وجودند.یعنی اما اگر این جمله را نبپذیریم معنی آن  این می شود که همه آنچه در عالم هست ممکن ال

همه آنچه هست نیازمند دیگری هستند ودیگری هم نیازمند دیگری است وآن یکی هم محتاج دیگری 

است و...زنجیره ای از علت ها ومعلول ها در برابر ما به صف می شوند که موجود شدن هرکدام 

 متوقف بر وجود دیگری است وآن یکی نیز متوقف بر قبلی و...



به کجا ختم خواهد شد؟ آیا تا بی نهایت همچنان  به هر موجودی که برسیم براستی انتهای این صف 

ما را به موجودی) علت ( قبلی خود احاله میدهد؟ آیا می توان پذیرفت که این زنجیره انتها نداشته 

نامیده می شود.تسلسل یعنی زنجیره علت ها ومعلول ها بدون  "تسلسل"باشد؟ این حالت اصطالحا 

 هایت استمرار داشته باشد بدون این که به جایی ختم شود.انتها تا بی ن

زیرا  اگر تسلس  "تسلسل محال است"از نظر فلسفی  این اتفاق نمی تواند بیافتد وبه قول فالسفه 

محال نباشد واین سلسله تا ابد تداوم داشته باشد و پدیدار شدن  هر موجودی  وابسته به موجود قبلی 

ی پدید نخواهد آمد حال آنکه ما در عالم ملیاردها موجود داریم. این نشان باشد هیچگاه هیچ پدیده ا

یومی که ملیاردها جمعیت داستاعنوان مثال در میدهد که زنجیره مذکوردر جایی متوقف شده است .به 

.در مقابل در در آن است ودر ورودی آن هم باز است وپیوسته انسان های جدید وارد آن می شوند

رکس دستور خروج میدهید  خروج خود را به خارج شدن شخص دیگری موکول می خروجی آن به ه

نماید . شخص دیگر هم خروج خود را به نفر قبلی وقبلی به قبلی و....در این هنگام مشاهده می کنیم 

که یک یا چند نفر از استادیوم خارج شدند .این یعنی باالخره یک نفر خروج خود را موکول به دیگری 

استادیم خارج شد وبه تبع او دیگران هم به تدریج بیرون آمدند. اما اگر آن یک نفر  نکرد واز

 همدخروج خود را به  خروج دیگری  مشروط می کرد هیچگاه هیچکس از استادیوم بیرون نمی آمد.

در عالم وجود نیز همین که می بینیم ملیاردها موجود وجود دارند معلوم می شود در زنجیره علت ها 

دیگر خودش پا به میدان وجد گذاشت وبه  ل ها باالخره به حلقه ای رسید که بدون نیاز به حلقهمعلو

ناممکن است وگرنه هیچگاه هیچ موجودی تبع ان موجودات دیگر هم آمدند.بنابراین تسلسل گوید 

 پدید نمی آمد.

یده های عالم با ممکن است کسی بگوید زنجیره علتها ومعلولها به داخل مجموعه منتهی میشود و پد

کمک همدیگر  بهوجود آمدند ولذا در عین اینکه همگی ممکن الوجود هستند اما نیازی به  حضور 

 واجب الوجود در میان نبوده است .



الزمه این سخن  پدیده ای به نام دور است. دور نیز از نظر فلسفی امر باطل ومحالی است زیرا الزمه 

احد باشد  تا موجودات بعدی را ایجاد کند ودر همان حال نباشد دور این است که یک موجود در آن و

تا توسط موجودات قبلی به وجود آید. یعنی در آن واحد هم باشد هم نباشد.این تناقض است  تناقض 

عقال باطل است. باطل بودن تناقض بدیهی ترین دانش بشری است به گونه ای کیه هیچ کس نمی 

این گزاره را از ساختمان علم بشری بگیریم کل دانش بشری فرو خواهد  تواند آن را رد کند واصال اگر

 ریخت.

در عالم حداقل یک وجود مستقل ) واجب الوجود ( وجود دارد . اگر این را نپذیریم یعنی همه 

موجودات وابسته به دیگری  )ممکن الوجود( هستند . نتیجه این سخن آن است که زنجیره علتهاو 

ول ها تا ابد باشد وبه انتهایی نرسد) تسلسل( یا انتهای آن به خود مجموعه برگردد )دور ( . دیا دور معل

و تسلسل وهردو باطلند پس فقط یک فرض باقی می ماند آن این که بپذیریم حداقل یک وجود مستقل 

 )واجب الوجود( هست .این همان چیزی است که خداپرستان به آن خدا می گویند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خش کلی خدایابی وخداشناسی قابل تفکیک بقبالً  آمد که مباحث وگفتگوهای مربوط به خدا به دو 

ی اثبات وجود خدا اقامه می شود ومنظور از خداشناسی است. منظور از خدایابی ادله ای است که برا 

آن  به شناسایی اوصاف وافعال الهی پرداخته می شود.در بخش های آن دسته از مباحثی است که در 

قبلی برخی از براهین اثبات خدا تبیین شد .اکنون نوبت آن است که در خصوص اوصاف وافعال الهی 

 سخن آغاز کنیم.

ات  کوتاهی در خصوص رهیافت های قبل از پرداختن به بیان مفهوم اوصاف الهی الزم است اطالع

مختلف الهی دانان در باره مفاهیم اوصاف الهی ارائه نمائیم. الزم به ذکر است که منظور ما در این 

بخش اوصاف اخباری یعنی  آن دسته از اسماء واوصاف الهی است که درمتون مقدس  نظیر قران  

لسوفان مسیحی ویهودی درباره  اوصاف واحادیث معصومین آمده است. شبیه همین آراء در آثار فی

الهی مذکور در کتب مقدس خودشان  مطر  بوده است. از دیر باز رهیافت های اصلی درباره اوصاف 

 الهی اخباری  در سه قالب  شکل گرفته است:

شود از زندگی و به نظر این دسته از دانشمندان ، از آنجا که کلمات وعباراتی که در زبان استفاده می 

حاالت انسان واشیاء پیرامون او برداشت شده است بنابراین  در همه این معانی شائبه نقص 

ومحدودیت موج می زند. از  آنجا که ذات الهی بی بدیل  ، بی شبیه وبی همتاست لذا  هنگامی که 

داللت درستی به همین عبارات در کتب مقدس نظیر قران برای خداوند استعمال می شود نمی تواند  

آنچه واقعا در خداوند است داشته باشد. این الفاظ هرچند در زندگی انسانی بسیار کارگشا هستند اما  

هنگامی که در مورد خدا استعمال می شوند به هیچ وجه نمی توانند معنای درستی که الیق ساحت 

الهی ناتوان)تعطیل(  است  و  ربوبی است را به مخاطب انتقال  دهد واصوال  عقل بشر از درک اوصاف 

اوصاف الهی  مذکور در متون مقدس)اوصاف اخباری( معنای قابل فهمی ندارند وما فقط موظفیم به 

 این اوصاف ایمان  داشته باشیم.



این گروه نه تنها عقل انسان را قادر به فهم اسماء واوصاف الهی می دانند بلکه مفهوم  این 

ان  معنایی می دانند که در زندگی روزمره بشری از این الفاظ برداشت می شود. کلمات را هم

به همان معنای متفاهم بشری یعنی دست ترجمه می شود   "ید اهلل  "بر این اساس عبارت 

 وهمین دستی که ما می فهمیم مد نظر می باشد.

بر اساس این دیدگاه  این دیدگاه سر از نظریات تجسیمی وتشبیهی در خواهد آورد . خدایی که

شناخته وتوصیف می شود جسمانیت واعضا وجوار  و نتیجتا ابعاد مادی دارد .این در حالی 

 است که در ادبیات قرانی به شدت از هم شکلی وبرابری مخلوقات با خداوند نهی شده است .

 لم یکن له کفوا احد 

 لیس کمثله شیء 

 التدرکه االبصار وهو یدرک االبصار 

 و...

 مونه هایی از ایات الهی است که بر ناهمگونی خدا با مخلوقات تاکید دارد.ن

سومین دیدگاه نظریه کسانی است که از سویی اسماء واوصاف اخباری را بی معنا نمی دانند و 

اب سازگار نمی دانند آمدن عبارت های بی معنا در قران را بر نمی تابند وبا هدایتگری این کت

وعقل انسان را در فهم اوصاف الهی ناتوان نمی دانند. اما از سوی دیگر  به دنبال معنایی 

هستند که سر از تجسیم وتشبیه خدا به مخلوقات در نیاورد. به نظر این گروه اوصاف الهی 

ید جدا مذکور در متون مقدس قابل فهم است اما نکات منفی ،محدودیت  ونقص را از آن با

 کرد. به این کار تنزیه می گویند.



به معنی دست فیزیکی وجسمانی نیست بلکه به معنای قدرت  "ید اهلل"بر این اساس عبارت 

یا معانی نظیر آن باید ترجمه شود .این ترجمه در ادبیات انسانی نیز مرسوم  است  مثال گفته 

منظور این است که داعش  نیرو می شود: دست آمریکا در عراق از آستین داعش در آمد. که 

 وقدرت آمریکا در منطقه عراق هستند.

با قبول نظریه سوم  هم هدایت گری قران  نفی نمی شود وهم دچار عقاید تجسیمی وشرک 

آلود نمی شویم . این دیدگاه با  تعالیم ائمه معصومین نیز همخوانی داشته  وبرخاسته از 

فسیر آیات الهی مربوط به اوصاف الهی عمالً نظریه روایات آنان است .آن بزرگواران  با ت

تعطیل را انکار نمودند واز طرف دیگر به شدت از برداشت های تجسیمی نسبت به خداوند 

 نهی نمودند.مثال در حدیثی داریم :

  مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِک

 (294، ص3األنوار، جبحار )هر کس خداوند را به خلقش تشبیه کند کافر است؛ 

 

 

 

 

 

 

 



 به طور کلی برای تبیین اوصاف الهی چهار روش فراروی محقق مطر  است:

–

امون  اوصاف خدا با تکیه بر استدالل های عقلی است. ری پیظور از روش عقلی فلسفی تعمق عقالنمن

لوازم عقلی  واجب الوجود بودن حق تعالی را استخراج واز آن   معموال در این روش با استنتاج منطقی

واجب الوجود بودن خدا قبالً در برهان امکان ووجوب تبیین برای فهم صفات الهی استفاده می شود.

 گردید.

: واجب الوجود بودن خدا یعنی وجود او از خودش است واز کسی  ه می شودبه عنوان نمونه گفت

ر وجود را از کسی نگرفته پس زمانی به عنوان تاریخ ایجاد )وجود گرفتن ( وجود نگرفته است . اگ

به همین  برای او متصور نیست. به تعبیر دیگر او آغاز زمانی ندارد وبه اصطال  قدیم یا ازلی است.

ترتیب از واجب الوجود بودن حق تعالی می توان نتیجه گرفت که چون وجودش از خود ش است واز 

ت پس وجود عین ذات اوست  بنابراین وجودش پس گرفتنی نیست . معنای این کسی نگرفته اس

 سخن آن است که او ابدی والیزال است .

وجوب وجود خدا به این  معنی  است که او در وجود داشتن مستقل است واز کسی وجود دریافت 

وجود نمی گیرد  از آنجا که چیزی جز وجود وجود ندارد پس کسی که از غیر خود نکرده  ونمی کند.

او بی نیاز ،صمد  معنا به هیچکس وابسته نیست واز هیچ کس هیچ چیزی دریافت نمی کند. به دیگر 

، او هیچ ست وبه چیزی نیاز ندارد. به بیان دیگرمستقل وغیر وابسته ابه تعبیر دیگر او  وغنی  است.

ست ونقص یعنی وابستگی نقص ومحدودیتی ندارد  چه اگر محدودیتی داشته باشد معنای آن نقص ا

ونیاز واین یعنی ممکن الوجود بودن ووابستگی . پس اگر واجب الوجود است معناندارد که محدودیت 

داشته باشد.با این  لحاظ هر گونه محدودیت از او سلب می شود.لذا مکانمند وزمانمند بودن که نوعی 

ویژگی ماده است پس خداوند محدودیت ونقص به حساب می آید از او سلب می شود. این دو از 

ماده هم نیست زیرا ماده بودن یعنی محدویت مکانی)طول وعرض وارتفاع ( وزمانی )زمامند بودن ( و 



همچنین وزن و جرم . وهمه این موارد نقص ومحدودیت است . پس خدا جسم وماده نیست وبهتعبیر 

د : کامل بودن ،صمد وغنی مالحظه کردید که از وجوب وجود خداونفلسفی خداوند مجرد است . 

،ازلی ،ابدی، مستقل، نامحدود،مجرد از مادیت ،نامکانی ونازمانی و چندین صفت دیگر قابل استناج 

 است.

در روش عقلی تجربی ،محقق با بررسی دنیای پیرامون خود از آنها به عنوان آیات ونشانه های شناخت 

ین شکل استفاده از این روش بررسی نظم وزیبایی وعظمت جهان  خدا استفاده می نماید .بد یهی تر

خلقت وموجودات آن است. که انسان را به عقل وتدبیر وهوشمندی،حکمت  وقدرت الهی رهنمون 

 می سازد.  

شکل دیگر استفاده از این روش قاعده قیاس اولویت است. در این طریق محقق از وجود صفات کمال 

می رسد که آن کماالت به طریق اولی در وجود حق تعالی به شکل کاملتر  در مخلوقات به این نتیجه

وباالتر  وجود دارد. مثل این که گفته شود . من مخلوق خدا هستم وعلم وقدرت دارم پس خداکه 

 خالق من است به طریق اولی قدرت وعلم دارد وقدرت وعلم او از من بسی بیشتر است .

یات واحادیث وسخن بزرگان برای اثبات یا رد یک موضوع را ورش نقلی می استفاده زا آیات وروا

 :که گویند. شرط اصلی این روش آن است

 معتبر باشد.الاقل نزد مخاطب قل می شود( ه از او نکبع نقل )کتاب  یا شخصی من یکم : 

باشد. به تعبیر دیگر صحت استناد سخن به که گزاره  مورد نظر به درستی وصحت نقل شده آن  دوم:

منبع یاد شده اثبات شده باشد. در کتب فقهی وحدیثی  با بررسی سند روایات یعنی زنجیره نام افرادی 

 نسبت به صحت یا سقم سند حدیث قضاوت می شود.که سینه به سینه سخن را نقل کرده اند 

سوم: سخن گوینده ویا کتاب موردنظر به درستی ومطابق با آنچه مد نظر نویسنده است فهمیده شود.  

خواننده متن باید  حداکثر تالش خود را در جهت فهم درست منظور گوینده  معمول دارد تا به ناحق 



و  چیزی را به وی نسبت ندهد. فهم درست نظر منبع نقل موکول به خوانش درست متن ،بررسی

گزاره هایی که نویسنده یا منبع مذکور در باره موضوع بحث گفته یا  آشنایی با سایر نقطه نظرات  و 

همیدن معنای مجازی نوشته است ،در نظر داشتن قرینه های لفظی یا حالی که نویسنده برای بهتر ف

 استفاده کرده است.و...واستعارات 

استناد کنیم باید به آیات  "یهم یداهلل فوق اید"به عنوان مثال اگر در هنگام بحث بخواهیم به آیه 

دیگری که در مورد صفات خداست هم نظر داشته باشیم )مثال : لم یکن له کفوا  احد، التدرکه االبصار 

است بر این نکته که منظور دست گوشتی وجسمانی ،لیس کمثله شیء و...( این آیات قرینه های لفظی 

 نیست.

برای تبیین اوصاف الهی به سراغ متون مقدسی همچون  قران  اکنون با دانستن این سه شرط می توان

،نهج البالغه ،صحیفه سجادیه وسایر متون دعایی وغیر دعایی صادره از معصومین رفت  وبر اساس آنها 

 اوصاف الهی را شناخت. 

از شهود دیگر مسیری که انسا ن را به ساحت شناخت پروردگار وارد میسازد شهود است . منظور 

. اگر کسی بر اثر سلوک مستمر عرفانی ویا به سبب توفیق  الهی  ادراک فرامادی از حقایق هستی است

به درک حقایقی فرامادی  از عالم پیرامون خود نایل شود گفته می شود وی شهود کرده است.بارزترین 

نگام مواجهه با فرشته وحی نمونه  شهود، حقایقی است که پیامبر اکرم در معراج ویا پیامبران دیگر  ه

 دریافت می کردند. 

شهود از جمله نتایج و محصوالت سلوک عرفانی است. منظور از سلوک عرفانی  استمرار طوالنی بر 

ذکر ،ترک گناه ،انجام عبادات خاص وعام ،خلوت، تمرکز ،ریاضت و... است که زیر نظر استاد حقیقی 

 انجام شود.

ت  هشدار دهی جوانان نسبت به جریان های شبه عرفانی موجود در ضرور رهنگی جامعه وضعیت ف

گرایش جوانان عزیز  به  حلقه ها وجمع های  .در سال های اخیر شاهد است جامعه را مضاعف نموده 



 ادعای ارائه محصوالت عرفانی روش عرفانی صحیحکه بدون رعایت شرایط  هستیم  به ظاهر عرفانی

.محصوالت ادعایی شامل اقالمی  نظیر آرامش، شهود، درمان امراض روحی ویا جسمانی ند.می  نمای

 و...می باشد.، ارتباط با امام زمان ،انجام کارهای خارق العاده ،تجرد نفس از بدن 

پدیده عرفان های ومعنویت گرایی های این چنینی  مختص به جامعه ایران نیست بلکه پدیده ای است 

زندگی مدرن وصنعتی از آنجا اغلب جوامع امروزی در کشورهای مختلف شده است .که دامنگیر  

وپیشرفت های تکنولوژیکی بشر وتسلط بی نظیر او بر منابع طبیعی ورفاه زیادی که   در طی قرون 

 نتوانسته است حس معنا گرایی انسان را ارضا وبه زندگی وی معنا بدهد .  اخیر بدان نایل شده است 

ی مقدس  که در پس دنیای او باشد در رنج است.حقیقتی که از حقیقتعتی ومدرن  از نبود  انسان صن

ند، حقیقتی که برای وی  آرمان ساز باشد باتوجه به آن زندگی ک دبتوان ظواهر مادی با ارزش تر باشد و

تی وبه وی نشاط روحی دهد . نبود این حقیقت در زندگی انسان مدرن باعث رواج گرایشات نهیلیس

وافسردگی های  فلسفی در جوامع پیشرفته غربی گردید.بروز جنگ های بزرگ نظیر جنگ های جهانی 

اول ودوم ،نبود عدالت وآرامش در زندگی و...این سرخوردگی را افزایش  میل به پیدا کردن معنا 

یت گرا ومعنویت را افزایش داد.این مسئله باعث رواج گسترده مکاتب متعدد ونحله های مختلف معنو

 در کشورهای غربی وبه تبع آن در کشورهای دیگر در دهه های اخیر گردید.

مکاتب تعالیم وآموزه های  از آنجا که ادیان هندی بر آرامش ونگاه معنوی تاکید زیادی دارند به مرور 

کاتبی منبعی برای اختراع مکاتب معنویت گرا بدل شد. م  به  نظیر بودا ،یوگا و... این سرزمین عرفانی 

که با ترکیب برخی از آموزه های مکاتب مذکور با پاره ای از روشها ونکات روز پسند وارائه آن در 

 قالب الفاظ ظاهر فریب وزیبا به جستجوی طرفدار می پردازند.

البته غیر از مکاتب هندی مکاتب باستانی دیگر همچون آئین های سرخپوستی، عرفان اسالمی ،مسیحی 

نیز مصادری برای تولید معنویتگرایی های نوظهور بوده اند اما در مقایسه با مکاتب ویهودی  وغیر آن 

  هندی در رتبه بعد قرار می گیرند.



را در نکات زیر   که در سالهای اخیر در ایران ظهور کرده اندی برخی از نحله های عرفان ویژگی عمده 

معنا نیست که همه حلقه های عرفانی وشبه عرفانی همه این  نکات بدان این بیان  .می توان بیان کرد

  صفات را داشته باشند . 

ارائه  طریقت )راه رسیدن به حقیقت ومعنای زندگی ( بدون تاکید بر :  تاکید برشریعتبدون عرفان 

در جوامع مذهبی  خصوصبه ردن شریعت.این ویژگی لزوم رعایت شریعت  وبلکه با تاکید بر رها ک

روز تنش های جدی میان این نحله ها  با حاکمیت ، مراجع تقلید ،حوزه های چون ایران  باعث ب

علمیه  ومتدینین گردیده است.در برخی از روش های معنویتگرای  مذکور هیچ تاکیدی بر رعایت 

ضوابط شرعی ،احکام دینی و انجام واجبات وعبادات نمی شود. این در حالی است که بزرگان عرفان 

 . در طریقه عرفانی تاکید داشته اندرعایت شریعت  از دیرباز بر لزوم

: از بزرگترین ویژگی عارفان حقیقی پرهیز از ریا وخود نمایی بوده است . عارف حقیقی  مرید پروری

دعوت به خود نمی کند و عالقه مند است که کسی از راز بین او وخدا آگاه نباشد تا با آسودگی به 

در حالی است که در روش های شبه عرفانی معاصر  اصوال تبلیغ سلوک عرفانی خود بپردازد. این د

شخص موسس یا جانشین او به شدت مورد تاکید قرار می گیرد. باور آن سخت است که در دوران 

گسترش علم وتکنولوژی در پاره ای از این نحله ها شاهد  تقدیس وعبادت وتعظیم  وحتی  سجده  

ران مذکور  نه تنها هیچ مقاومتی در برابر این گونه رفتار ها نمی رهبهواداران برای رهبر خود هستیم  

 . کنند بلکه  با نحوه برخورد خودتعمد دارند که این گونه رفتارها استمرار یابد 

نظیر : از آنجا که اغلب نحله های معنویتگرای معاصر ریشه در مکاتب غیر اسالمی  غیر اسالمیعقاید

ی رای به اموری غیر از آنچه مورد قبول اعتقاد که در پاره ای ازمبانی طبیعی است  ادیان هندی دارند،

ده معاد )که تعارض جدی با عقیبه تناسخ مسلمین است بدهند. از جمله این امور می توان اعتقاد 

دارد(،اعتقاد به حضور نیروی مدبر کائنات تحت عناوینی همچون رو  یا هوشمندی کائنات یا شعور 

برد که با بیانهای مختلف در کالس ها و جلسات این نحله ها ترویج می شود .طرفه کیهانی ( را نام 

این که برخی از حلقه های شبه عرفانی با پیچاندن آسمان وریسمان به هم سعی بی فایده ای در 

ودر این راه تفاسیر من در آوردی از آیات قران ارائه  اسالمی وقرانی نشان دادن آموزه های خود دارند

. بعید نیست محدودیت هایی که از سوی  نمایند. تفاسیری که با اصول کلی دین مطابقت نداردمی 



مجامع مذهبی ،متدینین و همچنین از سوی  ارگان های امنیتی  برای این گروهها ایجاد می شود علت  

 این تالش باشد.

راهنمایی مخاطبان به  آن کهاز  قبل: در برخی از حلقات شبه عرفانی معاصر  نگاه ابزاری به هواداران 

الگوی زندگی عرفانی مدنظر باشد از هواداران به عنوان ابزار کسب شهرت ویا منافع مالی استفاده می 

اشد چیز شود.این که یک فردبا ظاهر موجه وبا ادبیات دینی ومذهبی در فکر کسب وجاهت وشهرت ب

یگران زود اعتماد نکنند اصوالً فریب در غیر قابل تصوری نیست. این وظیفه مردم است که به ظواهر د

جایی محقق می شود که  ظاهر زیبا وحسن اعتماد درمیان باشد .با الفاظ خشن وتند وجمالت غیر 

 منطقی وظاهر کریه المنظر هیچ کس نمی تواند افراد را فریب دهد.

ست مجال وسیع ونحله های شبه عرفانی پدید آمده ا بررسی کامل آسیب هایی که در برخی از حلقات

تری می طلبد . طالبان را به وبسایتهای مرتبط با این موضوع که یافتن آن در فضای اینترنت کار چندان 

 سختی نیست ارجاع میدهم.

قابل انکار نیست که هریک از نحله های شبه عرفانی معاصر  ممکن است نکات جذابی داشته باشند که 

د آن باعث ایجاد  مقبولیت در بخشی از مخاطبان شده است . ایجاد حس آرامش ولو موقتی، وجو

درمان برخی از ناراحتی های روحی ویا بدنی، ارائه برخی توانایی های به ظاهر متافیزیکی به شرکت 

خی کنندگان در جلسات ،ذهن خوانی  وگاه انجام کارهای  به ظاهر خارق العاده از جمله محصوالت بر

از این نحله ها می باشد .در بسیاری از موارد  وجود این گونه امور  باعث گرایش جوانان به این نحله 

ها می شود.این در حالی است که اوال داشتن قدرت های ماورایی حتی اگر واقعیت داشته باشد دلیل 

ز طرق باطل وغیر انسان هایی که ا زیرا کم نیستند صحیح بودن مبانی اعتقادی وفکری فرد نیست. 

نظیر سحر ،ارتباط با اجنه ، ریاضتهای غیر شرعی و... توانایی انجام برخی از  کارهای  شرعی ودینی

 .عجیب وخارق العاده را کسب نموده اند.بنابراین صرف داشتن چنین قدرتهایی دلیل حقانیت نیست



 به تبیین ومعرفیاز باب نمونه   اکنون روش های شناخت اوصاف الهی و امکان  .پس از بیان 

 می پردازیم.که در متون دینی ذکرشده است  اوصاف الهی  مشهورترین 

قطعا اگر در است.   هااطالع از داده ها اعم از اتفاقات،اشیاء واوصاف آن به معنی  م در نوع انسانی آنعل

مورد خداوند چنین صفتی اطالق شود باید محدودیت ها نواقصی که در نوع انسانی آن وجود دارد 

 ه :حذف شود .انسان ها علم دارند اما دانش ایشان مبتنی بر محدودیت هایی است از جمل

 آموزشی واکتسابی است

 خطاپذیر است.)خطای محاسباتی،خطای حواس ،خطای استدالل (

 ممکن است فراموش شود

 امکان  تکمیل ویا تجدید نظر در آن  هست.

 .اغلب دانش انسان محدود به یافته های حواس پنجگانه  است

 ..( وجود دارد.امکان از بین رفتن آن به دلیل خرابی ابزار های بدنی )مغز،هورمون هاو.

 و.....

باید گفت خداوند علم به حقایق اشیاء دارد اما بدون محدویت  التزام به نظریه اهل تنزیه ،  با بنابراین

 اکتساب،فراموشی،بدون نیاز به ابزار،بدون خطا و...

 روشی که قبالً گفته شد می توان اقدام نمود. 4برای اثبات علم الهی از هریک از 



 –

 ابل استفاده است.روش عقلی تجربی خود به دو شکل ق

 قیاس اولویت:-1-1

به طور خالصه می گوییم ما مخلوقات علم ودانش داریم واین نوعی کمال است .پس خالق ما 

 که خود ای کمال را به ماداده است به طریق اولی از این کمال بهر ه مند است.

 مشاهده آفاق  -1-2

ن گفت که این نظم وپیچیدگی با بررسی موجودات هستی ونظم وپیچیدگی وجود آنها می توا

وعظمت شگرفی که در برابر ماست نمی تواند از یک منبع هوشمند وآگاه صادر نشده 

باشد.قطعا وجودی که منبع این موجودات است از آگاهی ودانش بسیار گسترده ای برخوردار 

 است.

 –

ته است . واصال امکان خداوند واجب الوجود  است ووجودش از خودش است واز کسی نگرف

ندارد وجودی ورای او وجود داشته باشد مگر اینکه به او وابسته باشد.اگر ذره ای نقص در او 

باشد بدان معنا خواهد بود که دچار نقص ومحدودیت است . نقص ومحدودیت با وجوب 

د وجود سازگار نیست زیرا اگر ناقص باشد یعنی به کس دیگری نیازمند است تا از او وجو

گیرد ورفع نقص کند. از آنجا که علم نیز از مقوله وجود است )نه عدم ( پس اگر او واجب 

واجب الوجود بودن او زیر الوجود است حتما صاحب علم هم هست در غیر این صورت 

سوال می رود . پس چون  واجب الوجود است حتما علم دارد آن هم به شکل مطلق ونه 

که علم او کامل ومطلق نیست اگر ذره ای نقص در علم یا در  نسبی . یعنی بر خالف آدمیزاد

سایر کماالت او باشد به معنای محدودیت ونقص در وجود  است وبه معنی   ممکن الوجود 

 بودن او خواهد بود که خالف فرض است . 



 

به شکل در روش نقلی کافی است به سخن منبع موثق ومعتمدی استناد نمائیم . چنانچه استناد 

درستی انجام شده باشد ومفهوم مورد نظر گوینده به درستی فهمیده شود  ما به هدف خود در 

 اثبات موضوع مورد نظر نایل خواهیم گشت.

داشته باشیم . دهها آیه و در  در موضوع این بخش کافی است در جستجویی در آیات قران 

اشراف ذات او به هستی نقل شده کنار آن صدها روایت از معصومین در باره علم خداوند و

 است. مثال :

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ فَسَوَّ السَّمَاءِ إِلَى ٰ  ضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْ

 ﴾29: البقرة﴿بِکُلِِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 

آسمان  [ ید؛ سپس به ]آفرینشاوست آن کسى که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفر

 .پرداخت، و هفت آسمان را استوار کرد؛ و او به هر چیزى داناست

)وان تخفوا...فان اهلل چه ظاهر وچه مخفی ) بکل شیء علیم ( قران علم الهی را شامل همه موجودات 

ان ها نفوذ می داند. علم الهی تا عمق جان انس)عنده علمم الساعه (گذشته وچه آینده  به علیم ( چه

ودچار آفتهایی همچون خطا  است)هو اعلم (واز دانش همه مخلوقات برتر  )علیم بذات الصدور (دارد

 . ونسیان نمی شود

 روش شهود عرفانی  -4

شهود عرفانی همانگونه که از اسمش پیداست مخصوص کسانی است که با روش های سیر 

ان ها نایل شده باشند. از آنجا که وسلوک عرفانی به فهمی عمیق تر از فهم ظاهری دیگر انس

شهود امری باطنی وغیر قایل تعمیم به دیگران است. برای فهمیدن آنچه عارف مشاهده می 

 کند باید خود عارف بود و سیرو سلوک او را انجام داد تا به فهم شهودی او نایل گشت .



بر مخلوقات خود نظارت و مدیریت می کند بلکه از نظر یک مسلمان خداوند نه تنها اکنون 

قبل از ایجاد عالم به مخلوقات وحاالت واتفاقتی که برایشان پیش می آید علم دارد. تبیین این 

سخن در چند سطح امکان پذیر است  لکن در این جا فقط یک صورت  که ساده ترین نحوه 

ا که خداوند خود خالق هستی است تبیین  است بیان خواهد شد. بر اساس این رهیافت از آنج

است او  به تمام مخلوقات خود علم دارد . علم او به هر  مخلوق علمی همه جانبه و وسیع 

به همه زوایای عملکردی یک مخلوق علم دارد بنابراین به دقت می تواند رفتار آن مخلوق را 

م برای خداوند دقیقا پیش بینی نماید.به همین ترتیب رفتار مخلوقات ومعلوالت آن مخلوق ه

قابل پیش بینی است وباز الیه بعدی والیه بعدی تا به آخرین اتفاق که االن در حال وقوع 

است می رسد.همانند یک دومینو که سازنده آن با توجه به اطالعی که از تعداد اجزاء و نیز 

ه زدن به اولین فاصله آنها با همدیگر و ... دارد به خوبی می تواند به شما بگوید که با ضرب

 قطعه پس از چند ثانیه وچند دهم ثانیه دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد.

گفتنی است این ساده ترین تبیین  علم پیشین الهی به حوادث عالم است که ماحصل آن 

فروکاهی علم الهی به پیش بینی است . دانشمندان مسلمان تبیین های زیبا ودقیق تری برای 

ه اند که  عالقه مندان به این موضوع را به مطالعه آثار فلسفی  در این این موضوع ارائه کرد

 رابطه به ویژه  آن دسته آثار که در حوزه مکتب صدرایی نگاشته شده است ارجاع می دهم .

بل از خلقت در علم شاید برای شما این سوال پیش بیاید که اگر  تمام افعال واحوال آدمی از ق

الهی بوده است آیا این بدان معنا نیست که وی در انجام اعمال خود محکوم سرنوشتی است 

 که قبالً برای او نگاشته شده است؟

در پاسخ باید گفت علم الهی به همه افعال انسان ها و سایر مخلوقات با تمام جوانب آن است 

زی آنها ودر مورد انسان عقل واختیار . از جمله جوانب رفتار حیوانات گرایشات غری

اوست.یعنی خداوند به شخص الف علم دارد به حاالت وروحیات او نیز علم دارد به حوادثی 

که در لحظه خاص برای او پیش می آید نیز علم دارد بنابراین می تواند پیش بینی کند که وی 



وچون به سایر علل وعوامل  در آن لحظه با این روحیه وحاالتی که دارد چه تصمیمی می گیرد

پیرامون یوی نیز اشراف دارد دقیقاً می تواند پیش بینیکند که آیا تصمیمی که می گیرد عملی 

 خواهد شد یا نه .

بنابراین می توان گفت علم الهی به رفتار انسان با لحاظ اراده اوست .ما انسان ها نیز می توانیم 

ن هه علل وهمه عوامل را نمی شناسیم نم یتوانیم رفتار یکدیگر را پیش بینی کنیم منتها چو

حوادث را با دقت صد در صد پیش بینی کنیم اما خداوند چون به همه علل وهمه عوامل 

اشراف دارد پیش بینی اش صددرصد حتیم خواهد بود. یعنی دقیقا میداند که شما پس از 

 خواندن این متن با اختیار واراده خود چه تصمیمی خواهید گرفت.

 

قدرت  دومین صفتی که بحث پیرامون آن می تواند مفید باشد. صفت قدرت است .برای اثبات

 استفاده کرد. می توان  از هر سه روش  مورد نظر همچون بقیه صفات الهی 

 برای اثبات قدرت الهی از همان مقدماتی که برای اثبات علم الهی استفاده شد می توان استفاده

کرد.  جهان هستی مجموعه بی کرانی از عظمت است که در فراخنایی به درازای چندین 

ملیارد سال نوری گسترده شده است . ایجاد چنین عظمتی بدون قدرت ممکن نیست بنابراین 

می توان نتیجه گرفت که خداوند که خالق جهان است از قدرت بسیار عظیمی برخوردار است 

. 

–

اوند واجب الوجود است . خداوند واجد  هر کمال وجودی است که قابل  تصور است خد

زیرا اگر کمال وجودی خارج از ذات او  باشد معلوم می شود او نسبت به آن کمال وجودی 

ناقص ومحدود است اما چنین حالتی با وجوب وجود او سازگار نیست پس اگر او  واجب 



دی را داراست.از آنجا که قدرت یکی از کماالت وجودی الوجود است قطعا همه کماالت وجو

 است پس خداوند صاحب قدرت به معنای مطلق آن است .

  "ان اهلل علی کل شیء قدیر " در قران آمده است :

آیه برای هر مومنی کفایت می کند که ایمان وی به قدرت عظیم الهی را باعث  یک  همین

 ات است.بیان بیشتر توضیح واضحشود.

ایمان به قدرت الهی  ونوفذ اراده خدا در هستی  گاه همراه با شبهاتی می شود که  گرچه 

باعث  شبهه نمی کنند ممکن استمتن پاسخ آن ساده است اما برای کسانی که دقت کافی در 

 آزار دهنده باشد. سردرگمی و 

یگری بیافریند که تواند خدای د ین است پرسیده شود : آیا خداوند مبه عنوان  مثال ممک

قدرتش از خود خدا )یعنی خدای اول( بیشتر باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد معلوم می شود  که 

وجود کسی که قدرتش از خدا بیشتر باشد ممکن است واگر پاسخ منفی باشد معلوم می شود 

هرحال درهر دو صورت این قدرت خداست  کاری هست که خدا از انجام آن ناتوان است . به

 زیر سوال می رود.که 

در واقع اینجا یک مغالطه ظریف در بین است که اگر به آن دقت شود پاسخ سوال بسیار ساده 

می گردد. نکته انجرافی ومغالطه سوال اینجاست که خدای دوم که به قول سوال کننده  توسط 

 اول ایجاد می شود اصال خدا نیست. زیرا معلول و مخلوق خدای اول است پس بنابراین

وقطعا هیچگاه هیچ معلو لومخلوقی نمی تواند بر خالق غالب اصوال نمی توان آن را خدا نامید 

باشد چون اصال وجود و قدرتش از طرف خدا است چگونه ممکن است قدرتش  از منبع 

 قدرت  بیشتر باشد. بنابراین اصل سوال غلط است.



خداوند می تواند سنگی بیافریند که آیا  "شبیه به همین اشکال در سوال دیگری مبنی بر اینکه 

قابل مالحظه است. پاسخ سوال دوم را به ذهن   "خود توان بلند کردن آن را نداشته باشد؟

 نقاد و جستجو گر مخاطب  واگذار می نماییم .

 

از مهم ترین و پرکاربردترین  صفات الهی که نقش بسیار مهمی  در تبیین اوصاف  دیگر دارد 

ناسی نگارنده ، بسیاری از مباحث اعتقادی در حوزه خداش به اعتقادت. سصفت حکمت ا

بقیه مبانی خداپرستی واصول دینی ما به حکمت وتوحید است .اسالمی منوط به فهم درست 

 این دو اصل بازمیگردد.

یژه قران به معانی مختلفی  است ودر متون عربی به و   فعلةحکمت از ریشه )  ک م ( بر وزن 

 استعمال شده است .  مهم ترین معانی این واژه عبارتند از :

 دانش دقیق وهمه جانبه به معلومات آن گونه که واقعا هستند نه آنگونه که  به نظر می آیندأ: 

 وعبث انجام ندادن  انجام هدفمند افعال وبه عبارت دیگر کار بیهودهب:

 عیب امور وبه عبارت دیگر انجام ندادن کار بیهوده وعبث انجام کار درست و بی :ج

 زشت وقبیح انجام  ندادن کار ج: 

 



از آنجا که قبالً این صفت تبیین واثبات گردید از  معنای اول به صفت علم بازگشت می کندأ: 

 بیان اضافه پرهیز مینماییم و وتمرکز بحث را بر معانی بعدی قرار میدهیم .

 فمندهدکار انجام  ب: 

 در یک نگاه کلی هدفند بودن دو معنی دارد.

و نقشی که نهایتاً هدف فعلی : غرض ومقصدی که آن مخلوق خاص نهایتا باید به آن برسد 

باید ایفا نماید.مثالً یک دانه سیب نهایتا باید میوه سیب شود ویا یک ماژیک باید نهایتا در یک 

دیده باید در هنگام سختی وجنگ مدافع  کالس مورد استفاده قرار گیرد یک نظامی آموزش

 کشور ودر زمان صلح محافظ امنیت آن باشد و....

هدف فاعلی : انگیزه وقصدی که در سر فاعل است و فاعل برای بدست آوردن آن فعل را 

 انجام می دهد

اگر به اعمال روزانه خود دقت کنید می بینید که تک تک رفتارهایی که از شما بروز می یابد 

ی رسیدن به هدفی می باشد هرچند ممکن است به دلیل عادت وتکرار زیاد آن در هنگام برا

عمل متوجه هدف مزبور نباشید.از یک جابجا شدن روی صندلی تا دویدن دنبال اتوبوس تا 

درس خواندن ،ازدواج  بازی فورزش، و....تمام اعمال وافعال ارادی  ما  برخاسته  از یک 

  انگیزه بدست آوردن چیزی  که به آن هدف می گویند.انگیزه قبلی می باشد. 

 "هدف یعنی چیزی که فاعل ندارد وبرای رسیدن به آن فعلی را انجام میدهد.  "

با توجه به اینکه در دروس قبل رویکرد تنزیه )اثبات بالتشبیه ( را انتخاب نمودیم موظفیم از  

از آنجا که ی شود احتراز نمائیم هرگونه توصیف که منجر به نقص ومحدودیت درباره خدا م

نی مستلزم وجود نقص در فاعل است بنابراین نمی توانیم بگوییم خدا به این معنی این مع

. بنابراین حکمت به معنی  هدفمندی برای خدا فقط  به معنی دوم قابل قبول هدفمند است 



ال ایفای نقش است ومنظور از آن این است که همه مخلوقات از کوچک تا بزرگ هریک در ح

 خاص خود هستند وهیچ موجود زائد وبی هدف در هستی نیست.

 : انجام ندادن کار سست ،زشت وقبیح  د -ج

جهل ،عجله  :ی همچون اصوالً انجام کار سست ،ناقص،زشت،قبیح وبد ناشی از یکی از علل

روحی  وروانی  ،عقده روحی، نیاز،اجبار،خستگی ، دلزدگی ،عصبانیت،تشخیص غلط، امراض

 ..می باشد ،خستگی،تنوع طلبی  و.

ممکن است به  اگر خوب دقت نمائید می بینید که تمام موارد یاد شده وهر مورد دیگری که

ند واجب الوجود است وا. قبالً ثابت شد که خدذهن شما رسیده باشد نقص ومحدودیت است

چند به اندازه وواجب الوجود وجودش از خودش است واگر قرار باشد از دیگری وجودی هر

یک درصد از دیگری وجودی بگیرد این به معنی نقص ومحدودیت در او ونتیجتا خروج او از 

وجوب وجود وتبدیل او به یک موجود ممکن الوجود است . وچون مطمئناً میدانیم خدا 

واجب الوجود است پس معنی ندارد که هیچ نقصی بر دامن کبریایی او بنشیند لذا هیچ یک از 

های کار ناقص وکار قبیح در مورد او صدق نمی کند زیرا همگی آنها نشان از نقص  انگیزه

ومحدودیت دارند.اگر هیچ انگیزه ای برای انجام کار سست وناقص وزشت وقبیح در خداوند 

 نیست پس نتیجه می گیریم که چنین افعالی از وی سر نمی زند. 

قبیح وزشت می شناسیم در بعضی حاالت ممکن است زشتی هریک از کارهایی که ما به اسم 

ور ویا وقباحت آن به دلیل وتوجیه خاصی از بین برود مثالً آدم کشی در هنگام دفاع از کش

دزدی در هنگام قحطی وموارد دیگر . در اینمیان فقط ظلم است که در هیچ موقعیتی توجیه 

اگر مثالً بگوییم ظلم به فالنی حقش  ندارد واز زشتی خارج نمی شود. بی معنی خواهد بود

 است زیرا در آن صورت اصال ظلم نیست . ظلم یعنی رفتار به گونه ای که حق شخص نباشد.



با توجه به اینکه خدا حکیم است و انگیزه ای برای انجام کار قبیح ندارد وبا توجه به این که  

که خداوند به هیچ عنوان ظلم ظلم د رهر حالتی همچنان قبیح است پس می توان نتیجه گرفت 

 نمی کند واین سخن یعنی خدا عادل است . بدین ترتیب حکمت به عدالت منتهی می شود.

همه ما در زندگی خود یا دیگران شاهد بروز نامالیماتی بوده وهستیم . نامالیماتی که گاه به 

وعذاب یاد می شود. بالیا ومصایب نه فقط  قدری شدید می شود که از آن به مصیبت یا بال

برای افراد بلکه بسیاری از مواقع برای سازمان ها ف جوامع وکشورها روی میدهد. جنگ 

،زلزله ،ورشکستگی  اقتصادی،قحطی  ،قتل وتجاوز و دزدی و غارت و....مثال هایی است که 

ای که برای انسان نامطلوب واژه شر را به ذهن انسان متبادر می سازد.به طور کلی هر واقعه 

 باشد می توان شر نام نهاد. 

 نگاه دوباره ای به مثال های باال ما را به یک تقسیم بندی ساده در باره شر رهنمون می سازد:

شر های طبیعی : آن دسته از حوادث وحاالت نامطلوب انسان که در روی دادن آن اراده انسان 

 و... ،بیماری ها ن ،سونامی  ،زلزله،آتشفشاندخالت مستقیمی  ندارد نظیر سیل،طوفا

شر های اخالقی )بشری(: آن دست از امور نامطلوب که محصل اراده برخی از انسان هاست 

واراده انسان ها در روی داد آن تاثیر مستقیم دارد. نظیر  غارتگری،جنگ، تجاوز گری ،دزدی 

 ،استعمار کشورهای ضعیف،توطئه وناامنی  علیه مردم و...

سوالی که ممکن است به ذهن برخی از افراد خلجان نماید آن است که اگر خداوند حکیم 

وقوع این گونه امور  است ونظام خلقت نظام احسن وبدون نقص  وکامل وناسست است

نامطلوب که خاطر انسان را پریشان وذهن او را ناراحت می کند چه توجیهی دارد؟ آیا 

همراه با امنیت وآرامش ودوستی ومهربانی باشد؟ایا رواست که بهترنبود  زندگی انسان در دنیا 

بیماری و جنگ وخونریزی وناامنی از یکسو و زلزله وطوفان و بیماری های واگیر  و... از 

سوی دیگر همانند دو دهنه گاز انبر زندگی انسان را در بر گرفته باشد؟ آیا وجود شرور  با 

 خداوند سازگار است؟ حکمت وعدالت الهی وبا رحمت ومهربانی 



مسئله شر ورابطه آن با عدالت وحکمت ورحمت خداوند  از دیرباز مورد توجه الهی دانان 

ادیان مختلف بوده است. این مسئله به ویژه برای الهیات مسیحی  یک چالش بزرگ محسوب 

وراه می شود چندانکه اغلب آثار الهیاتی مسیحی فصل قابل توجهی از خود را به ارائه توضیح 

حل این مشکل اختصاص داده اند.علت پررنگی این اشکال در مسیحیت آن است که بنا بر 

عقاید مسیحی خداوند عشق است . روا نیست خدایی که عاشق بندگانش است درد ورنج 

معشوق خود را ببیند وساکت باشد! در واقع یا خدا نمی داند که انسان در چه درد ورنجی بسر 

دارد وناقص است !یا میداند ونمی تواند کاری کند که پس ضعیف می برد که پس علم ن

وناتوان است وناقص! ویا می داند ومی تواند اما کاری نمی کند که پس بخیل است وبد 

اندیش ! در هر سه صورت او شایسته خدایی نیست زیرا خدا موجود کال ومطلق است و 

 وجود نقص با خدایی او ناسازگار است.

 پاسخ :

 اسخ به سواالت یاد شده به چند نکته مهم اشاره می نماییم:برای پ

حکیمانه بودن عالم وقتی معنا میدهد که هر علتی معلول خود را نتیجه دهد. اگر این قانون که 

د ونظام از آن به قانون علیت یاد می شود در هستی جاری نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شو

هستی متالشی می شود. تصور کنید زمانی که می خواهید آب بخورید ناگهان بخار شود 

)نقض قانون درجه حرارت  تبخیر آب( و  یا هنگامی که  از کوه باال میروید ناگهان به سمت 

باالی کوه کشیده شوید )نقض قانون جاذبه( ویا وقتی در خیابان در حال حرکتید ناگهان بدون 

تی متوقف شوید )نقض قانون عمل وعکس العمل موتور وچرخ ها ( وبالفاصله مثل هیچ عل

فنر رها شوید )نقض قانون اینرسی ( ویا  همین االن که در حال خواندن این متن هستید 

ناگهان سقف  باالی سرتان از هم پاشیده شود وتمام همسایگان باالیی  با اسباب واثاثیه شان بر 

قض قانون پیوستگی مولکولی بتون وآجرها( ویا ناگهان حروف تایپ سر شما آوار شوند.)ن

شده بر روی کاغذ در هواچرخان شوند )نقض قانون چسبندگی مولکولهای جوهر وکاغذ( 

و....می بینید که چنین حالتی یعنی بی نظمی در هستی که قطعاً به فروپاشی   هستی می 

تی می شود ، بی نظمی جزئی نیز همین نه  تنها بی نظمی کلی باعث فروپاشی هسانجامد. 



گونه است.  یعنی اگر آنجا که به نفع ماست قوانین مذکور استثناءاً اجرا نشود باز همین نتیجه 

حاصل می شود. تصدیق می کنید که اگر قوانین هستی فقط برای ما عمل نکند باز هم به معنی 

نیم  جاذبه عمل نکند ویا هرج مرج در هستی است . اگر آن هم هنگام کوهنوردی  می ک

هنگام بارش باران فقط برای کسانی که در مسیر سیل هستند قانون پیوستگی مولکول های اب 

عمل نکند ویا هنگامی که در خیابان ماشینی با ما تصادف می کند نیروی عمل وعکس العمل 

 کارا نباشد و...

نباید باشد چون نظم هستی یک  اصوال یا در کل هستی قوانین مذکور باید باشد ویا هیچ کجا

. بنابراین انتظار اینکه هنگام فشار مجموعه یکپارچه است که همه جای آن به هم ربط دارد 

یا الاقل خانه ما که  گازهای زیر زمینی زلزله ایجاد نشود ویا هنگام بارش باران سیل براه نیافتد

یا الاقل خانه ما خنک  نباشدویا هنگام تابستان هوا گرم  در مسیر سیل است را خراب نکند

یا اینکه اگر همسرمان مشروبخوار است الاقل بچه ما  در زمستان هوا سرد نباشد ویا  و باشد

...انتظار بیجایی است .واتفاقا اگر خدارا حکیم می دانیم باید انتظار بدون آسیب بدنیا بیاید

شاخه های آن هستند( همیشه داشته باشیم که قانون علیت )که قوانین یاد شده باال همگی از 

اجرا شود.بنابراین وقوع حوادث طبیعی فی ذاته امری طبیعی است ونامالیم بودن آن با 

شودبلکه این ما انسان  مت یا رحمانیت خداوند اعتراض به حک بهانه وضعیت زندگی ما نباید 

سازیم. مثال با  ها هستیم که باید با شناخت قوانینن الهی حاکم بر هستی زندگی خود را بهبود

وجود آوریم واز آن برای بهبود زندگی  دقت در رفتار الیه های زمین  علم زمین شناسی  را به

. ویا با توجه به ویژگی آب وفشار آن با ساخت سد نیروی برق تهیه کنیم ویا اده کنیمفبشر است

د زلزله باشد ساختمان به گونه ای رفتار کنیم که ض معماری  با توجه به مصالح مختلف در 

 و....

بنابراین حکیمانه بودن نظام خلقت یعنی جاری بودن قانون علیت حتی اگر در بعضی موارد به 

 سود ما نباشد واین عین عدالت است .

 حکمت = عدالت= عدالت



ی بهره مند است انسان تنها موجودی است که در عین اینکه جسم مادی دارد از نفخه  رو  اله

و برخالف حیوانات دیگر )که از نظر داشتن  بدن مادی شبیه او هستند ( دارای قوه عقل 

که به  واختیار است. او با عقل واختیار خود ویژگی خاصی در میان مخلوقات پیدا کرد چندان

 عنوان خلیفه خدا معرفی شد و فرشتگان الهی در مقابل او سجده کردند.

 :آمده است در حدیث معروفی 

اِنَّ اهللَ تَعالی خَلَقَ المَالئکة و رَکَّبَ فیهمُ العَقل وَ خَلَقَ البَهائم وَ رَکَبَّ فیهَا الشَّهوةِ وَ خَلَقَ بَنی 

آدَم وَ رَکَّبَ فیهِمُ العَقلِ و الشَّهوة، فَمَن غَلَبَ عقلُهُ عَلی شَهوَة فَهُوَاَعلی مِنَ المَالئکة وَ مَن غَلَبَ 

 علی عقلِه فَهُوَ اَدنی مِنَ البَهائمشَهوَتهُ 

  

خداوند فرشتگان را بیافراید و عقل در آنها نهاد. وحیوانات را خلق کرد و شهوت را در آنها در 

کار گذاشت. و انسان را آفرید و عقل و شهوت را در آن قرار داد. پس، هر آنکس که عقلش بر 

که شهوتش بـر عقلـش ظفـر یابـد از     شهوتش پیروز شوداز فرشتگان باالتر است، و آن کس 

 حیوانات پست تر است.

هم کار خیر انجام دهد هم کار شر والزمه این  داشتن اختیار به این معناست که انسان بتواند

امر آن است که در میان جامعه انسانی هم انسان های نیکوکار وهم انسان های بدکار داشته 

ب انواع شرور نظیر قتل وغارت وجنایت می شوند باشیم . بنابراین وجود انسان هایی که مرتک

 در آن  هیچ جرم جنایتی ای که جامعه  انتظار  داشتن  نتیجه مختار بودن انسان است واصوالً 

سازگار نیست.پس اگر اختیار وعقل را مزیت انسان میدانیم باید  انجام نشود با اختیار انسان

اه افتادن فساد و خونریزی روی زمین است همان لوازم آن را هم بپذیریم ویکی از لوازم آن بر

 سوال یا اعتراضی  که هنگام خلقت آدم بر زبان فرشتگان جاری شد .



سْفِکُ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَ ٰ   ضِ خَلِیفَةً بُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْ وَإِذْ قَالَ رَ

 الدِِّمَاءَ 

[  فرشتگان] ،من در زمین جانشینى خواهم گماشت»ون پروردگار تو به فرشتگان گفت: و چ

 .گمارى که در آن فساد انگیزد، و خونها بریزد آیا در آن کسى را مى»گفتند: 

با این حساب همان گونه که  وجود قانون علیت عین حکمت بود اما انسان باید با استفاده از 

شید و دانش خود را توسعه میداد در این جا هم ضمن قبول این آن زندگی خود را سامان میبخ

مزیت باید تدبیر الزم جهت کنترل مدیریت اختیار انسان ها وایجاد مانع در مقابل شرور اعمال 

گردد. اموری همچون وضع قانون ، وجود  قوه انتظامی، زندان ،پلیس اجرای عدالت در جامعه 

الق ومعنویت و....باعث کم شدن  زمینه های جرم وجنایت  ارتقاء رفاه نسبی جامعه ،ترویج اخ

در جامعه می باشد. در سطح بین الملل هم باید تدابیر الزم وکارا جهت کاهش جنایات 

 اندیشیده شود. تدابیری بیش از آنچه اکنون وجود دارد.وجرایم  دولتی  

د که به دلیل وجود قوانین طبیعی ویا به دلیل مختار وبدن دیگر در میان ما انسان هایی هستن

انسان ها آسیب های بزرگی دیده اند بدون اینکه خود در وقوع آن آسیب تقصیری داشته 

باشند. مثل کودکی که به دلیل مشروبخواری مادرش  فلج به دنیا بیاید . آسیب او اوال به دلیل 

جود قانون طبیعی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ تغذیه مادر بر مختار بودن مادرش وثانیا به دلیل و

بدن جنین  فلج به دنیا می اید . ویا انسان هایی که به دلیل وجود قانون طبیعت در زلزله می 

 میرند و....

همانگونه که آمد خداوند به دلیل حکیم بودن عادل است وظاهراً آسیبی که به  این گونه افراد 

انسان ها وارد شده است با عدالت الهی در تعارض  الهی واختیار   بخاطر حاکمیت قوانین

است.این تعارض زمانی جدی می شود که محدوده تعامل خدا با انسان ها را فقط همین دنیای 

مادی بدانیم اما اگر بازه تعامل خدا با انسان را از تولد تا پس از مرگ وتا عالم معاد بدانیم 

الم دیگر انسان ها بازخورد دقیق اعمال خود را خواهند دید دیگر وقبول داشته باشیم که در ع

این مسئله تعارض حتمی با عدالت وحکمت الهی نخواهد داشت . اصوالً اگر معاد در میان 



نباشد شک به عدالت الهی در خصوص مثال های یاد شده  امر موجهی خواهد بود.لکن بر 

ستمرار زندگی انسان ها خواهد بود ونبابراین اساس دیدگاه اسالمی معاد جزء حتمی هستی و ا

 وجود مواردی که آمد ضرری به حکمت وعدالت الهی نخواهد زد.

این سوال پاسخ های دیگری هم دارد که از بیان آن به جهت رعایت اختصار خودداری می 

  کنیم.

 حید است.تو وادیان الهی است  اسالم مورد تاکید که به شدت الهی ت امهم ترین صفاز 

شدت اهمیت و میزان  تاکید ادیان بر این موضوع به قدری است که از آنها به ادیان توحیدی 

 هم یاد می شود.

توحید در لغت یعنی یگانه دانستن . نوع توحید با مضاف الیه آن مشخص میشود. بنابراین 

حید صفاتی توحید ذاتی یعنی دات خداوند یگانه ویکتاست ورقیب وهمانند ومثل ندارد. تو

یعنی یگانه دانستن صفات خدا اعم از این که بگوییم اوصاف الهی درمعنا متفاوت اما در وجود 

بلکه  نیستند خدا ذات  خارجی یکی هستند ویا این که گفته شود صفات الهی امری متمایز از

جدا عین ذات او هستند. برخالف ما که صفاتمان عین ذاتمان نیست وبه همین دلیل گاه از ما 

می شود )مثل خوشحالی ،عصبانیت ،دانش ،خجالت زدگی،شجاعت و...( گاه همراه ماست 

وزمانی از ما جدامی شوند.بنابراین مثالً علم به عنوان صفت ذاتی همیشه با خداست واصال 

غلط است. البته قابل تصور است که برخی از  خدا ذات از آن جدایی وتصور  عین ذات اوست

جاری شدن در عالم مادی به دلیل شکل اجرای آن در ظرف زمان ومکان  اوصاف الهی هنگام

اجرا باشد که این بخاطر طرف قبول  تحقق یابند وحتی دچار وقف وسکون وفاصله در نحوه

است نه طرف صدور یعنی مشکل از گیرنده است نه فرستنده هماند امواج پیوسته رادیویی که 

 .مشکالت برقی امواج را با قطع ووصل دریافت کند توسط رادیویی دریافت شود اما به دلیل

قسم دیگر توحید ،توحید افعالی است. ومعنی آن یکی دانستن مبدأ همه افعال و اتفاقات 

هستی است. به اعتقاد مسلمانان همه اتفاقات هستی مستقیم یا با واسطه تحت اراده الهی 

مستقیما صادره از اراده الهی می هستی را  اتفاقات تمام  است.برخی از گروه های اهل سنت



دانند. ایشان قانون علیت را باور ندارند ودر همه کارها دست خدا را عامل انجام اتفاقات می 

دانند وبه زعم خود قصد دارند از حاکمیت مطلق الهی بر هستی طرفداری کنند.در حالی که 

ه آدمی نیز از جمله مخلوقات الهی جاری بودن اراده الهی منافاتی با اختیار آدمی ندارد زیرا اراد

  .ومحدود به اراده حق می باشد

قسم دیگر توحید ،توحید عبادی است ومنظور از آن انجام عبادت وپرستش فقط نسبت به یک 

معبود است. همچنین اگر انسان در زندگی خود فقط از دستورات یک مبدأ اطاعت نماید به 

طور که می بینید برخالف اقسام قبلی که در باره خدا رفتار او توحید در اطاعت می گویند. همن

  . بود ، توحید عبادی و توحید در اطاعت وصف فعل آدمی است

نقطه مقابل توحید شرک است وحسب اینکه برای خدا در ذات یا در اوصاف شریک وهمتا 

 قایل شوند ویا هنگام عبادت شخص دیگری را بپرستند به شرک ذاتی ،شرک صفاتی ویا شرک

 .عبادی متصف می شوند

خداوند واجب الوجود است و وجودش از خودش است وهیچ نقصی  ،همانگونه که قبلًا آمد

ندارد چه اگر کمترین نقصی داشته باشد یعنی محدودیت ونقص واحتیاج واین یعنی خروج از 

ل ترین وجود بنابراین خداوند کامواجب الوجود بودن و تبدیل به ممکن الوجود شدن.

عقالً معناندارد که کاملترین مرتبه وجود دو مصداق استوتمام کماالت وجودی را داراست . 

زیرا اگر بیش از یک واجب الوجود در میان باشد الجرم در بعضی صفات باید   داشته باشد

ند باهم تفاوت داشته باشند ) و اگر در همه اوصاف وکماالت دقیقاً یکی باشند پس دوتا نخواه

معنی این که می گوییم در بعضی اوصاف متفاوتند آن است که برخی از کماالت در این  بود(

یکی هست اما در آن یکی نیست وبعضی کماالت وجودی در آن یکی هست اما در این یکی 

نیست .معنای واضح این امر آن است که هر دو  نقایصی دارند پس هرچکدام واجب الوجود 

ی توان وجودمطلق کامل به حساب آورد. نتیجتا این که اگر واجب نیستند وهیچیک را نم

 الوجود واجب الوجود ووجود مطلق وکامل است عقالً نمی تواند بیش از یکی باشد.



در ریاضی خوانده اید که مجموعه مرجع همیشه یکی است واگر بیش از یکی باشد معلوم 

یب مجموعه مرجع کماالت وجودی میشود که اصالً مجموعه مرجع  نبوده است به همین ترت

 بیش از یک مصداق نمی تواند  اشته باشد.

در آیات قرانی وروایات معصومین گزاره هایمتعدد ومشهوری بر اثبات توحید الهی قابل 

 شمارش است از جمله ایات که شما نیز بدان آشنا هستید میتوان به این وارد اشاره کرد:

 لم یکن له کفواً احدقل هو اهلل احد ....

  "بگو او  خدا یکی است... وهیچ همتایی ندارد"

 (18)آل عمران،شهداهلل انه ال اله اال هو ...

 "خداوند گواهی میدهد که  هیچ خدایی جز او نیست"

 ﴾163: البقرة﴿حِیمُ  حْمَـنُ الرَّ وَإِلَـهُکُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الرَّ

 "ا خدای یگانه ای است وهیچ خدایی جز آن خدای مهربان وبخشنده نیستخدای شم"

 ﴾19: األنعام﴿کُونَ  یءٌ مِِّمَّا تُشْرِ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِی بَرِ

 بگو او خدای یگانه است ومن از آنچه برای او شریک قائل می شوید بیزارم 

ای مسلمین به قدری است که ما را از آوردن دلیل شهرت توحید وبدیهی بودن این عقیده بر

 بیش تر بی نیاز می کند.

 



علیرغم تاکیدات زیاد دین اسالم بر توحید  ونفی شرک ،رگه هایی از بدفهمی این مسئله در میان نحله 

ود را های مسلمان دیده می شود. پرتاثیر ترین بدفهمی ها از سوی نحله وهابی سرزده است. آنها تنها خ

موحد می شمارند و دیگر فرق اسالمی را مشرک میدانند ونسبت به رفتارهای مذهبی آنان نظیر توسل 

 وتبرک  طلب شفاعت و...حساسیت خاصی نشان داده وآن را از مصادیق شرک محسوب می کنند.

در مقابل  در اینجا به صورت مختصر نمی نگاهی به تاریخ وعقاید فرقه وهابی می اندازیم و شبهاتی که 

مذاهب دیگر اسالمی علی الخصوص شیعه تراشیده اند را بیان  وپاسخ آن را نیز به شکل مختصری 

 بیان می نمائیم 

 

 

از علماى حنبلى  که در نیمه دوم قرن « ابن تیمیه»معروف به « ابو العباس احمد بن عبد الحلیم»

نطقه سوریه به دنیا آمد وپس از انتشار عقایدش در خصوص بازگشت به برداشتهای هفتم  در م

نسل اول مسلمانان )سلف( مشهور گردید. به اعتقاد وی باید به ظواهر قران وسنت پیامبر رجوع 

کرد  .او معتقد بود اضافاتی که در نسلهای پس از نسل اول در اسالم واردشده است اکثراً 

آلود است که باید از آن اجتناب کرد.سخنان ابن تیمیه نه تنها با استقبال  تحریف، بدعت و شرک

روبرو نشد بلکه با مخالفت علمای همعصرش مواجه گردید ونهایتا نیز باعث زندانی شدن وی 

در  728با مرگ او در سال « ابن تیمیه»شد که این مسئله تا مرگ وی تداوم یافت  ونهایتا غائله 

هر چند به ترویج افکار استاد خود « ابن القیم»رد و شاگرد معروف او زندان شام فروکش ک

 پرداخت اما با اقبال چندانی روبرو نشد.

سال بعد از ابن تیمیه ،شخص دیگری به نام محمد بن عبدالوهاب به بازسازی ونشر  400حدود 

ه شد عقاید وی پرداخت.او نیز با مخالفت علمای زمان خود به خصوص پدر وبرادرش مواج

« الصواعق االلهیه فی الرد على الوهابیه« کتابى تحت عنوان« سلیمان بن عبد الوهاب شیخ»برادرش 

منازعات سختى رخ داد و این امر « نجد»را در مخالفت ورد او  نگاشت  همچنین بین او و مردم 



س از آن وپ   از دنیا رفت« شیخ عبد الوهاب»پدرش  1153چند سال دوام یافت تا اینکه در سال 

وی توانست با آزادی بیشتری به ترویج مرام خویش بپردازد.اما مخالفت اهل سنت همچنان با 

وی ادامه یافت وی از شهری به شهر دیگر در پی جلب نظر رهبران وشیوخ قبایل مسافرت می 

از « درعیه»بیرون رانده شد، رهسپار « عیینه»پس از آنکه از  1160در سال « شیخ محمد»کرد. 

)جد آل سعود( « محمد بن مسعود« »درعیه»گردید. در آن وقت امیر « نجد»رهاى معروف شه

رفت و عزت و نیکى را به او مژده داد. شیخ نیز قدرت و غلبه بر همه « شیخ»بود. وى به دیدن 

آغاز « آل سعود»و « شیخ محمد»را به وى بشارت داد، و بدین ترتیب ارتباط میان « نجد»بالد 

 گردید

« سوریه»و اطراف « حجاز»و « یمن»از قبیل « نجد»و خارج از « نجد»در « وهابیان»ئى که جنگها

یافتند  کردند بر همین پایه قرار داشت. هر شهرى که با جنگ و غلبه بر آن دست مى مى« عراق»و 

دادند و االِّ به  توانستند آن را جزو متصرفات و امالک خود قرار مى برایشان حالل بود، اگر مى

کردند و  کردند کسانى که با عقاید او موافقت مى نائمى که به دست آورده بودند اکتفاء مىغ

پذیرفتند باید با او بیعت نمایند و اگر کسانى به مقابله برخیزند باید کشته شوند  دعوت او را مى

« سااح»در شهر « فصول»و اموالشان تقسیم گردد. طبق این رویه مثال از اهالى یک قریه به نام 

سیصد مرد را به قتل رسانیدند و اموالشان را به غارت بردند. نهایتا شیخ محمد بن عبد الوهاب 

شیخ ».اما  این به معنای پایان یافتن مرام وروش وی نبود پس از  درگذشت 1206در سال 

وهابى سپاهى « امیر سعود» 1216هم پیروان او به همین روش ادامه دادند. مثال در سال « محمد

ور شد، کربال در این ایام در  رکب از بیست هزار مرد جنگى تجهیز کرد و به شهر کربال حملهم

پس « سعود»آوردند،  نهایت شهرت و عظمت بود و زائرین ایرانى و ترک و عرب بدان روى مى

اند( را  از محاصره شهر سرانجام وارد آن گردید وپنج هزار تن یا بیشتر )تا بیست هزار هم نوشته

هاى  از کارهاى جنگى فراغت یافت به طرف خزینه« امیر سعود»قتل رسانیدند. پس از آنکه به 

حرم امام حسین )ع( متوجه شد، این خزائن از اموال فراوان و اشیاء نفیس انباشته بود، وى هر 

 چه در آنجا یافت، برداشت و به غارت برد.



آن تسلط پیدا کردند، به فکر افتادند  ها بر مکه و مدینه و اطراف ه. ق که سعودى 1344در سال 

که براى تخریب مشاهد بقیع و آثار خاندان رسالت و صحابه پیامبر مستمسکى به دست آورند 

وپس از استفتائی از علمای خودشان جواز تخریب مقابر بقیع را کسب کردند وقبور ائمه شیعه 

 وچند تن از صحابه را به این بهانه تخریب کردند

خیر معادالت سیاسی وسوق الجیشی ومنازعات ورقابتهای اقتصادی که بین در سالهای ا

کشورهای منطقه به خصوص بین کشورهای عربی وایران پدید آمده است به تحرک وهابیت 

رنگ ولعاب سیاسی وحتی نظامی داده است واین پدیده از حالت یک فرقه مذهبی به یک 

لطبع قدرتهای جهانی در روابط ومنازعاتی که جریان سیاسی نظامی مذهبی بدل گردیده است .با

با ایران وسایر کشورها دارند با حمایت از این جریان  اهرم فشار بر کشورهای مقابل خود را 

سنگین تر نموده اند اما دیری نخواهد کشید که این جریان برضد منافع آنها نیز سر برخواهد 

انسان وعراق وسوریه و...برپاکردند در چشم آورد ودود آتشی که برای کشورهایی مثل ایران وافغ

 خودشان خواهد رفت وچنین زمانی زیاد دور نخواهد بود.

 (بازگشت به روش نسل اول)سلف(1-ب

اولین نسل )سلف(بعد از پیامبر افرادی بودند که دینداری شان صرفا برپایه رجوع به  ظاهر آیات 

هل ظاهر معروف شدند. به تدریج برداشتهای عمیق تر وآراء وروایات بود واز این رو به ا

تفسیری، متن دین را تشکیل داد ومکاتب مختلف کالمی وفقهی پدید آمد وراه نفوذ به الیه های 

عمیق تر متون دینی فراهم شد.وبدین ترتیب مکاتب کالمی نظیر معتزله،اشاعره،شیعه و...پدیدار 

ابات دیگری ایجاد شد واین به نوبه خود عوارض گشت.از دل هریک از این مکاتب انشع

ومشکالتی نظیر اختالفات فرقه ای را به دنبال داشت.کم کم اندیشه بازگشت به سیره سلف 

توسط افرادی نظیر احمدبن حنبل که خود یکی از سران مکاتب فقهی سنی بود مطر  گردید. 

اب تعقیب شد.این متفکران به نظریه او بعدها توسط ابن تیمیه ودر پس او محمدبن عبدالوه

ها مشهور شدند.منش اهل حدیث ویا نسل سلف مبنی بر رجوع به ظاهر روایات "سلفی"



وآیات باعث رواج دیدگاه های تجسیمی وتشبیهی در آموزه های سلفی ها گردید. گفته هایی 

 فوق یداهلل"نظیر اینکه خداوند دست وپا وچشم ونشیمنگاه  دارد )چون در قران آیاتی چون 

بل یده "،"واصنع الفلک باعیننا"،"جاء ربک"، "الرحمن علی العرش استوی"،"ایدیهم

و...اعتقاداتی نظیر اینکه خدا وعرش او می خندند یا ناله می کند واینکه خداوند  "مبسوطتان

پای خود را بر سرجهنم فرو می کند تا جا برای جهنمیان تازه باز شود واینکه خداوند در آسمان 

ساکن است وشب جمعه به آسمان پایین نازل می شود و...)چون روایات صحیح یا جعلی  باال

در این خصوص در متون  روایی وجود داشت که ظاهرشان موهم این معانی بود(.این برداشتها 

در سخنان وهابیان نیز تکرار گردید البته آنها توضیح دادند که کیفیت دست یا پا ویا چشم خدا 

اما در اینکه خدا صاحب این اعضاء است تردیدی ندارند. بنابراین گفتند خدا دست را نمی دانند 

 دارد اما از چگونگی آن بی خبریم ،چشم دارد اما از کیفیت آن بی خبریم و...

 نقد

برداشت وهابیان با برداشتی که اکثر مسلمین در طول قرون متمادی در مورد صفات الهی داشتند 

از ابتدای ظهور اسالم  سه گرایش کلی در فهم  در صفحات قبل گفته شد که مطابقت ندارد.

دیدگاه تعطیل که معتقد بودند اصوال دست عقل بشر صفات الهی مذکور در قران وجود داشت. 

از رسیدن به فهم این گونه آیات کوتاه است ونمی توان معنای محصلی برای این آیات فراهم 

ران وروایات به همان معنای ظاهری ترجمه دیدگاه تشبیه که براساس آن صفات خدا در ق. کرد

می شود. نتیجه این دیدگاه همان سخنانی است که در بیانات وهابیان نسبت به دست وپا چشم 

دیدگاه تنزیه که برخالف گروه اول آیات الهی را قابل فهم دانستند وبرخالف خدا نقل کردیم.

 ر پیشنهاد کردند.دومی ها معانی غیر تجسیمی وغیر تشبیهی برای آیات مذکو

بسیاری از مسلمانان برای  فهم اوصاف الهی مذکور در قران سعی در داشتن نگاهی همه  

جانبه به آیات داشتند.آنها در کنار آیاتی که موهم داشتن دست وپا وچشم و...برای 

 "لم یکن له کفوا احد"و  "لیس کمثله شیء "خداست متوجه آیات دیگری  همچون 

 .ودند. آیاتی که برتعالی و عدم شباهت خداوند با مخلوقات تاکید دارندونظایر آن نیز ب

بنابراین همانگونه که متکلمان ومفسران شیعه به تبعیت از ائمه معصومین)ع( انجام دادند 



باید به دنبال معانی دیگری برای دست خدا ، چشم خدا و...باشیم. نظیر این که دست را 

ظارت وحضور وعلم خدا به هستی و...معنی کنیم . به معنی قدرت وچشم را به معنی ن

بدین ترتیب هم دچار قول به تعطیل و اعتقاد به بی معنا بودن ایات نمی شویم وهم از 

 اشکاالتی که متوجه دیدگاه تشبیه گرایان است در امان خواهیم بود

 (تعریف خاص  از عبادت2-ب

مقابل هرشخص وهر چیزی را  وهابیان هرگونه بذل توجه ،خواندن ، تقدیس  وخضوع در

عبادت می دانند.براین اساس ومخالف با توحید معنی می کنند از این رو بسیاری از رفتارهای 

مذهبی وعرفی معمول در بین سایر مسلمانان اعم از شیعه وسنی را محکوم به شرک می کنند. 

ازدن هرکسی  غیر خدا است که  در آن صد "فالتدعوا مع اهلل احدا"استناد آنها به آیاتی نظیر 

 منع شده  است .

 بررسی

برخالف نظر وهابیان هرگونه توجه وخضوع واحترام وحتی سجده ای را نمی توان عبادت نامید 

 سرچشمه طرف «الوهیّت» به اعتقاد از که است زبانى و لفظى یا و عملى خضوع آن بلکه عبادت

ب نبی وفرزندانش بر یوسف راهم با این حساب سجده فرشتگان بر آدم ویا سجده یعقو.گیرد

 باید شرک تلقی کرد.

 خوبى به حقیقت این است شده وارد آنها در پرستان بت شرک مسأله که آیاتى به مراجعه با

 معتقد خود معبودهاى الوهیّت به که بوده این معلول پرستان بت شرک که گردد مى روشن

 برخى بودن مخلوق عین در که دانستند مى نىگا خداگونه بودند، خدا مخلوق که را آنها و اند بوده

 .نمودند مى پرستش را آنها عمل همین براى و است شده سپرده آنان به بزرگ خداى کارهاى از

 در کنند مى تلقى میّت عبادت را آن وهابیان که را کارهائى از اى نمونه مقصود، شدن روشن براى

 صورت دو به خود، عادى کارهاى دیگر مانند ها این تمام که شویم مى یادآور و آوریم مى جا این

ندارد.  آن به ارتباطى دیگرى و شود مى شمرده عبادت دو، آن از یکى بگیرد، انجام تواند مى



 ،درخواست.الهى اولیاء از شفاء ،درخواست.صالحان و پیامبر از شفاعت اموری  همچون :طلب

 رسول از خواهى کمک و تعانتو اس قبر صاحب تکریم و تعظیم.دینى پیشوایان از حاجت

هریک از این امور اگر به این نیت که فرد مورد نظر را مستقال منشاء اثر بدانیم .او غیر و گرامى

عبادت می شود اما اگر به صرف مقام منزلت شخص نزد خدا وبه نحو غیر استقاللی باشد 

 .وفاعل آن را نمی توان مشرک خواندعبادت محسوب نمی شود.

 ( توسل به اولیاء 3-ب 

بران و اولیا و صالحین توسل می کنند، از اعتقاد به توحید به اعتقاد وهابیون کسانی که به پیام

خارج شده و مشرک می شوندو لذا توسل به افراد ذکر شده را رد می کنند و آنرا بدعت در 

  .اسالم می دانند
 میان که است مسائلى جمله از الهى درگاه عزیزان به توسّلدر نقد این دیدگاه باید گفت 

 شد ابالغ( ص) پیامبر وسیله به اسالم شریعت که روزى از و دارد، کامل رواج جهان مسلمانان

 .گردید اعالم نیز، آن مشروعیت اسالمى احادیث طریق از

خواست که آن حضرت از خداوند برای او  ( ص)در روایتی آمده که مرد نابینائی از پیامبر 

 رکعت دو و کند دقت خود وضوى در و بگیرد وضو داد دستور او به پیامبر.  عافیت بخواهد 

 یا الرِّحمة نبىّ محمّد بنبیّک إلیک اتوجّه و اسالک، إنِّى اللِّهمّ :کند دعا چنین این و بگزارد نماز

 ". فیّ شفِّعه اللِّهمّ لتقضى، حاجتى فی ربّى إلى بک اتوجّه إنِّى محمّد

 متوجه تو به رحمت پیامبر محمد، پیامبرت وسیله به و کنم مى درخواست تو از من پروردگارا

 برآورده را حاجتم تا شوم مى متوجه خدایم به تو وسیله به حاجتم درباره من محمد اى شوم، مى

این روایت و روایات مختلف باتفاق شیعه  ... بپذیر من درباره را او شفاعت پروردگارا بفرمائى،

 .و سنی صحیح است و معنای آن همان توسل است

 :فرمودند( ص) «گرامى پیامبر» که اند، کرده نقل خطابال بن عمر از در برخی از منابع سنی 



 سؤال محمد حق به ترا( خدایا) گفت و کرد بلند آسمان به سر شد، گناهى مرتکب آدم وقتى

 آفریدى، مرا وقتى داد، پاسخ آدم کیست؟ محمد که نمود وحى او به خدا ببخشى، مرا که کنم مى

 محمد و نیست خدا جز معبودى» است نوشته آن در دیدم هنگام این در نمودم بلند عرش به سر

 خود کنار را او نام خدا که اوست مخلوق بزرگترین محمد که گفتم خود با «است خدا پیامبر

ازنسل توست واگر او نبود تو هم  پیامبر آخرین او که شد وحى او به موقع این در است، آورده

 11آفریده نمی شدی

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّی "شده است که :در حدیثی از نبی گرامی اسالم نقل 

فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُعِیذَنِی مِنْ النَّارِ وَأَنْ  .... أَسْأَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِینَ عَلَیْکَ، وَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ مَمْشَایَ هَذَا

"هُ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍأَقْبَلَ اللَّ...تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی، 
12 

اگر کسی هنگام خروج به قصد خواندن نماز بگوید خدایا ترا به حق گامهایم که بر میدارم ...از 

تومی خواهم که مرا ازآتش جهنم نجات دهی وگناهانم رابیامرزی....خدا براو )برحمتش( روی  

 زار فرشته برایش استغفار می کنندمی کند وهفتاد ه

مالحظه می شود که به فرمایش پیامبر افراد می توانند به گامهایی که در راه خدا برمیدارند خدا 

راقسم بدهند . آیاجایگاه اولیاء خدا ومعصومین واهل بیت پیامبر از قدمهای یک مومن کمتر 

 است

 عبد بن عباس به قحطى مواقع در الخطاب بن عمر:کند مى نقل خود «صحیح» در بخارى

 و شدیم، مى متوسل پیامبرت به گذشته در ما پروردگارا: گفت مى و گردید مى متوسل المطلب

 بفرست، را خود رحمت شویم، مى متوسل پیامبرت عموى به اکنون فرستادى مى را خود رحمت

 .شدند سیراب همگى و کرد ریزش باران هنگام این در

                                                           
11
 با« 7» «المعانى روح» در «آلوسى» و «المنثور الدر» در «سيوطى» و خود تاريخ در «شامى عساكر ابن» و «النبوة دالئل - 

 سندى
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ان میدهد که تلقی وهابیان با تعالیم قران وسنت نبوی وآنچه اصحاب این گونه روایات همه نش

 از آن حضرت آموختند یکسان نیست.-یعنی سلف_پیامبر 

 ( طلب شفاعت از اولیاء خدا4-ب

ایراد دیگر وهابیون به شیعه طلب شفاعت از پیامبر و ائمه و صالحین است که این عمل را 

  .رد می کنندمصداق شرک به خداوند می دانند و آنرا 

 الصّالحین عبادک فینا شفِّع اللِّهمّ او القیامة یوم فینا محمّدا نبیّنا شفِّع به نظر آنها باید بگوییم :اللِّهمّ

 ولىّ یا او اللِّه رسول ...اما اگر در حالی که ایشان در عالم برزخ هستند گفته شود یا مالئکتک او

 .از اقسام شرک است  "... الشِّفاعة اسألک اللِّه
در جواب این مورد هم باید گفت که روایات زیادی داریم که اصحاب و یاران آن حضرت در 

زمان حیاتشان از وجود مبارک پیامبر طلب شفاعت می کردند واگر این عمل مخل توحید و 

و سایر معصومین رد می شد. و مردم را (ص) موجب شرک به خداوند بود حتماً از طرف پیامبر

انس بن مالک می گوید: از پیامبر درخواست کردم که در روز قیامت در  راهنمائی می کردند.

حق من شفاعت کند وی پذیرفت و گفت شفاعت خواهم کرد، گفتم کجا تو را پیدا کنم فرمود 

  .کنار صراط
وهابیون می پندارند که در طلب شفاعت خدا فراموش شده و بنده خدا )پیامبر( در جای خدا 

بارت عـ حالی که شفاعت خواستن از نبیّ مکرم اسالم و ائمه معصومین قرار داده می شود در 

 .است از اینکه آن حضرات از خداوند درباره بنده اش بخشش و غفران بخواهند 
واگر مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند )و فرمانهای خدا را زیر پا "و در قرآن آمده که:

خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها  می گذاردند( به نزد تو می آمدند و از

  "استغفار می کرد. خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند

همین رفتار در برخورد فرزندان یعقوب با پدرشان قابل مالحظه است آنجا که از پدرشان 

 خواستند تا از خدا بخواهد آنها را ببخشاید:



  (97) خاطِئینَ کُنَّا إِنَّا ذُنُوبَنا لَنا اسْتَغْفِرْ أَبانَا یا قالُوا

ویعقوب نیز آنها را محکوم به شرک نکرد واز نزد خود نراند وفتوا به قتلشان نداد بلکه  

درخواست آنها را پذیرفت .اگر عمل یعقوب وفرزندانش شرک و خالف شرع  بود باید خداوند 

نزد پیامبر واولیا صالحین  آمدن و آنها را در قران از عمل آنها انتقادمی کرد. بنابراین به نظر قران 

شفیع قراردادن امر نامطلوب وخالف توحید نیست.بلکه امری صحیح ومشروع  ومورد مد  

 خداوند محسوب می شود.

 هرکس ایندعا را بخواند : پیامبر گرامی اسالم فرمود جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،در روایتی دیگری به نقل 

ابْعَثْهُ ی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِیلَةَ، وَاللَّهُمَّ إِنِّ "

 13 شفاعتم بر او روا باشد "الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِی وَعَدْتَهُ، إِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ،

 ی خوانیم که :در روایت دیگری م

 14...« سالت النِّبىّ ان یشفع لی یوم القیامة فقال انا فاعل قلت فاین اطلبک فقال على الصّراط 

راوی ازپیامبر خواست که شفاعتش کند .حضرت قبول کرد .روای پرسید کجا سراغتان بیایم ؟ 

 حضرت پاسخ داد کنار صراط 

  رخواست شفاعت، پرستش شفیع استچون د  به اعتقاد وهابیان  درخواست شفاعت شرک است

« خدا»و « اله»شود که طرف را  گفتنی است ،  درخواست شفاعت در صورتى عبادت شمرده مى

جهان آفرینش و یا مبدأ و صاحب کارهاى خدائى بدانیم و او را « کارگردان»و « رب»و یا 

ش در پرستش بت دراجرای افعالش مستقل بشماریم.یعنی همان رفتار عقیده ای که مشرکان قری

ها بدان معتقد بودند. این در حالی است که به نظر وهابیان  شرک مشرکین به خاطر طلب 

 ها بود. دلیل آنها این ایه شریفه می باشد: شفاعت از بت
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 "  اللِّهِوَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِّهِ ما ال یَضُرُّهُمْ وَ ال یَنْفَعُهُمْ وَ یَقُولُونَ هؤالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ "

وَ   اگر شفاعت خواهى از بتها، در حقیقت پرستش آنها بود دیگر دلیلى نداشت که عالوه بر جمله

بیاورد . معلوم می شود  از نظر قران عبادت   اى مانند وَ یَعْبُدُونَ یَقُولُونَ هؤُالءِ شُفَعاؤُنا جمله

آنان « شرک»ه فرض که علت معنایی غیر از طلب شفاعت از بتها وشفیع دانستن آنها دارد.و ب

بوده است این بدان خاطر بوده است که  آنها بتان را مالک شفاعت ومستقل « شفاعت خواهى»

« شفاعت»و « آمرزش گناه»در تاثیرگذاری و صاحب اختیار درگاه الهى در مسائل مربوط به 

چنین اعتقادی دانستند، حال آنکه هیچ شیعه ای هنگام درخواست شفاعت از اولیا ومعصومین  مى

نداردبلکه برعکس شیعیان با تاکید بر واسطه بودن معصومین ومستقل نبودن ایشان موقع خواندن 

 دعای توسل می گویند:

انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اهلل وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا جیها عنداهلل اشفع لنا "

  "عند اهلل

قلْ لِلِّهِ الشَّفاعَةُ جَمیعاً ، شفاعت حق   ه به آیه شریفه اشکال دیگر وهابیان آن است که  با توج

مختص خدا است.پاسخ آن است که مانیز منکر آن نیستیم که شفاعت در ید اختیار وتملک 

خداست ونه تنها شفاعت بلکه جان مال و هستی ما وهمه عالم بدست خداست.در واقع ما ائمه 

اوند آنها را به شفاعت پذیرفته است آنچنان که به معصومین را از آن جهت شفیع میدانیم که خد

شفاعت را برای  "نقل خود اهل سنت رسول اکرم می فرماید : ادخرت الشفاعه لکبائر امتی

 گناهکاران امتم ذخیره کردم .

زیرا به فرمایش قران ما   اشکال دیگر وهابیان آن است که  درخواست شفاعت از مرده لغو است

 به گوش مردگان برسانیم : نمی توانیم چیزی را

 »؛انَّ اللِّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَشاءُ وَ ما انْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ  انَّکَ ال تُسْمِعُ الْمَوتى 

 در بخش های بعدی به دیدگاه  قران وپیامبر اکرم درمورد زنده بودن مردگان خواهیم پرداخت. 
 ( تبرک به آثار ائمه واولیاء 5-ب



بر شیعه و سایر مسلمین خرده می گیرند که تبرک جستن به آثار ائمه و معصومین ن  وهابیو

  .شرک است و با توحید منافات دارد
کردن هیچ منافاتی با توحید ندارد بلکه ریشه  در جواب باید گفت که تبرک جستن و طلب شفاء

د و به دیدگان پدرم پیراهن مرا ببری»در قرآن دارد آنجا که از زبان حضرت یوسف می فرماید:

یعقوب نبی نیز بدون اینکه آورندگان پیراهن را محکوم  "بیافکنید، او بینائی خود را باز می یابد

به شرک کند پیراهن را بر صورت مالید وبا تبرک بدان از خداوند شفای چشمانش را طلب کرد  

 وخداوند نیز اوراناامید نکرد وچشمانش را بینا ساخت.

داد، با  انجام مى« محمد بن عبد الوهاب»ها و پیروان « نجدى»کارى را در برابر  اگر یعقوب چنین

کردند؟ آیا وی را محکوم به شرک نمی کردند وفتوا به قتل وی نمی  او چگونه معامله مى

 دادند؟؟؟

حاال اگر مسلمانى خاک قبر و ضریح و مرقد خاتم پیامبران را بر دیده بگذارد و قبر و ضریح 

را به عنوان احترام ببوسد و یا به آنها تبرک بجوید و بگوید، خداوند در این خاک پیشوایان 

چنین اثرى گذارده است و در این کار از یعقوب زمان پیروى نماید، چرا باید مورد سب و لعن 

شیعه هم به آثار معصومین به خاطر مقام و قرب آن حضرات به خداوند تبرک  و تکفیر واقع شو

این موارد مذکوره در چهارچوب وسیله و واسطه بودن آن بزرگواران بین  همی جوید و هم

 خداوند و مخلوقات است و نه بعنوان پرستش چرا که پرستش فقط از آن خداوند است

 تن بنا بر سر قبور اولیاء  وصلحا( ساخ6-ب

عنوان کرد و بر تحریم « ابن القیم»و شاگرد معروف او « ابن تیمیه»براى نخستین بار این مسأله را 

 ـ اند ساختن بناء، و لزوم ویرانى آن، فتوى داده
تند طی قرون گذشته سیره مسلمین بر این بوده که قبور انبیاء و اولیاء را همواره آباد نگه می داش

هم مستثنی از این امر نبود و از این گذشته این عمل مصداق دوستی و  (ص)که قبر رسول اهلل 

بگو من به رسالت مزد و اجری »احترام به آن بزرگواران است که خداوند به پیامبرش می فرماید:

  جز ابراز عالقه و دوستی به خویشاوندانم نمی خواهم



  دند، در حجرة مخصوص عایشه دفن نمودند که دارای بناو همچنین پیامبر را روزی که دفن کر

( وخلفای سه ع)بود و اگر ردّی از پیامبر در این رابطه می بود اصحاب و از جمله علی  وسقف

  نداـ به این نحو عمل نمی کرده گانه که مورد احترام  همه مسلمانان از جمله وهابیان هستند 
اد بود بر مزار افراد صالح سعی می کردند که یاد آنها هیچ همچنین در ملل و امم گذشته با بنای ی

وقت فراموش نشود. همچون اصحاب کهف که در قرآن از آن ذکری به میان آمده است. و اگر 

آن آیه دیگری نازل می  این عمل منافات با توحید داشت خداوند آنرا بیان نمی کرد و یا در ردّ 

 فرمود

توا یکی دو روایت است از جمله حدیثی از حضرت  علىّ )ع( که مبنای فقهی وهابیان در این ف 

به أبى الهیّاج فرمود  مطابق دستور پیامبر هیچ تمثالی را وانگذار مگر آنکه آن را پاک کنی وهیچ 

 قبر بلند ومشرفی را رد نشوی مگر آنکه آن را صاف کنی .

اهی نبودن سنگ قبر است را در واقع آنها عبارت صاف کردن قبر که به معنی برجسته وگرده م

به معنی خراب کردن ساختمان بناشده بر قبر ترجمه کردندوآن را مستمسکی برای تخریب 

 .بناهای مذهبی وحرم ائمه بقیع  وغیر آن قرار دادند

به اعتقاد وهابیون ساختن مسجد و برگزاری نماز و دعا در کنار قبور اولیا و ائمه و پیامبر و 

  صالحین جایز نیست
در پاسخ باید کفت که این فرقه هیچ دلیل شرعی و عقلی بر آن ندارند، زیرا در قرآن درباره 

در سوره کهف می  جواز ساختن مسجد و بنا بر روی قبور به صورت صریح آیه ای وجود دارد

 در محل خوابگاه اصحاب کهف ما مسجد اتخاذ کردیم: »خوانیم که 
هم بوده و بعد از رحلت پیامبر و دفن آن حضرت در  به اعتقاد شیعه که سیره مستمر مسلمین

روضة شریفه که دارای بنا بود و بعد از آن هم همواره تعمیر و تکریم می شد، همواره محل 

برگزاری نماز مسلمانان بود، هدف از مصلی و مسجد قرار دادن کنار قبور اولیاء و ائمه و انبیاء 

را در این اماکن مقدس مورد پرستش و عبادت قرار پرستش خود اهل قبور نمی باشد، بلکه خدا 

 می دهند



 از اند کرده جانبازى دین گسترش راه در که آنان باألخص و الهى اولیاء همچنین گفتنی است،

 درگذشتشان، از پس گروه این تعظیم طرق از یکى.باشند مى خدا دین هاى نشانه و الهى شعائر

است .همچنین در خصوص  آنان قبور تعمیر و حفظ همان آنها، مکتب و آثار حفظ بر عالوه

 ائمه اطهار واهل بیت باید گفت مطابق با دستور قران ما موظف به مودت ودوستی ایشان هستیم

 "  القُرْبى فِى الْمَوَدَّةَ االَّ اجْراً عَلَیْهِ اسْئَلُکُمْ ال قُلْ"

 .«خواهم نمى اوندانمخویش به دوستى و عالقه ابراز جز اجرى و مزد رسالت بر من بگو»

 رسالت خاندان به عالقه ابراز طرق از یکى هستند، آیه این خطاب مورد که جهانیان نظر از آیا

  نیست آن تعمیر و قبور زیارت

برخالف ادعای وهابیان مبنی بر پیروی از سلف ،تاریخ نشان میدهد که برداشت ایشان با 

 در الکفل ذو و یونس و صالح و هود و شوش در دانیال برداشت سلف همگون نیست .  قبر

 را همگى که یوسف و یعقوب و اسحاق او فرزند و خلیل إبراهیم مانند پیامبرانى قبور و عراق،

 و عالمت داراى همگى و است اشغالى قدس در آورد، المقدس بیت به مصر از موسى حضرت

 هرگز کردند فتح را بالد این سلف در زمان خلیفه دوم  مسلمانان که باشند.روزى مى بنا و نشانه،

واین نشان از آن دارد .نکردند صادر را آن تخریب فرمان و نشدند ناراحت آثار آن  مشاهده از

که مسلمانان سلف یعنی همان ها که سلفی ها دعیه پیروی از آنها دارند نیز چنین برداشتی 

 .نداشتند

 و بناء تخریب لزوم بر گواه حدیث هرگز در مورد حدیث مورد استناد وهابیان نیز گفتنی است:

 «سوّیته االِّ قبرا ال و»:فرمود چنین این امام زیرا ندارد، داللت دارد، قرار قبرها روى که ساختمانى

 ما سخن که حالى در «سوّیتهما االِّ قبّة ال و بناء ال و» نفرمود هرگز و سازد، صاف را قبرها یعنى

 گرفته انجام قبر روى که است ساختمانهائى و بناها رهدربا ما بحث بلکه نیست، قبر خود درباره

 دارند، اشتغال نماز گزاردن و دعا خواندن و قرآن تالوت به بناء این سایه در مردم و است،



 کنند، ویران را قبور اطراف بناهاى که است آن بر گواه جمله این کجاى
 

 ( زیارت قبور7-ب

به اعتقاد وهابیان زیارت قبور ،وحاجت خواستن از آنها نه تنها شرک است بلکه احمقانه هم 

در خواست از غیر خداست وثانیا حاجت خواستن از کسی است که از او هست زیرا اوال طلب 

 کاری برنمی آید وقدرت وحیاتی ندارد

این در حالی است که رفتن به زیارت قبور مومین سنتی است که بر پایه آموزه های قران و 

 دستورات شخص پیامبر)ص( در بین مسلمین وشیعیان رایج شده است . 

دهد که پیامبر هیچ گاه نباید بر جنازه منافق نماز بگزارد و نباید بر  مىقرآن به روشنى دستور 

براى کسى از آنان )منافقان( اگر بمیرد، هیچ گاه نماز "فرماید: کنار قبر او بایستد آنجا که مى

نگزار و بر قبر آنان )براى طلب مغفرت( نایست، آنان به خدا و پیامبر او کفر ورزیده و در حالى 

 ."اند بد کارند، مرده که فاسق و

از اینکه خداوند پیامبرش را از زیارت وطلب مغفرت وایستادن بر قبر منافقین منع کرده معلوم 

می شود اصل این کار امر صحیحی است اما منافقین به دلیل کفر درونی  ونفاقی که داشتند 

 .یستمستحق توجه پیامبر نیستند اما برای سایر مومنین چنین اشکالی در میان ن

در احادیث پیامبر نیز  آموزه زیارت قبور مومنین مورد توجه وتاکید قرار گرفته است .پیامبر می 

 فرماید:

  ...«زوروا القبور فإنِّها تذکِّرکم اآلخرة 

 گردد. قبرها را زیارت کنید، زیرا زیارت آنها، مایه یاد آورى سراى دیگر مى

 ده است از جمله اینکه : در سیره پیامبر  مواردی از زیارت قبور نقل ش



پیامبر قبر مادر خود را زیارت کرد و در کنار قبر او گریست و کسانى را که دور او بودند 

 گریاند، و فرمود:

 ام که قبر مادرم را زیارت کنم . از خدایم اجازه گرفته

 اگر زیارت قبور شرک است  وهابیان باید پاسخ بدهند که آیا حاضرند شخص پیامبر اکرم را

 مشرک بخوانند؟!

 (مردگان مرده اند8-ب

در سطور قبل وعده دادیم که به اشکال وهابیان مبنی بر بی فایده بودن توسل به مردگان به دلیل 

 بی تاثیر بودن آنان را پاسخ دهیم.

قبل از هرچیز باید گفت وجود انسان حاصل ترکیب دو بعد جسمانی وروحانی است ومرگ به 

از جسم جدامی شود اما این به معنی از بین رفتن ونابودی محض حالتی میگویند که رو  

نیست .با توجه به آیات قران وآموزه های فالسفه رو   ازعالم امر وموجودی غیر مادی وغیر 

تدریجی ودفعی الوجود است که خواص ماده نظیر پوسیدن ،گندیدن ،متالشی شدن و...در آن 

مرده یک موجود فناشده و نابود شده است. در قران راه ندارد.بنابراین نمی توان گفت شخص  

 مجید نکاتی است که بر نابود نشدگی مردگان مهر تائید می زند .از جمله :

قران  در وصف شهیدان آنها را زندگانی می داند که نزد پروردگارشان روزی می خورند 

عمت وفضل رامی دهند شادمانی می کنند وبه زندگانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند بشارت ن

. 

 مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ بِما فَرِحینَ والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون*

 هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ أَالَّ خَلْفِهِمْ مِنْ بِهِمْ یَلْحَقُوا لَمْ بِالَّذینَ یَسْتَبْشِرُونَ وَ فَضْلِهِ

 الْمُؤْمِنین أَجْرَ یُضیعُ ال اللَّهَ أَنَّ وَ فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ شِرُونَیَحْزَنُونَ*یَسْتَبْ



زنده بودن کشته شدگان مخصوص شهیدان راه خدا نیست بلکه آل فرعون نیز از دیدگاه قران 

هم اکنون در حال عذاب دیدن)عذاب برزخی( هستند عذابی غیر از عذابی که در آخرت 

 خواهند چشید.

 (46) الْعَذابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ آلَ أَدْخِلُوا السَّاعَةُ تَقُومُ یَوْمَ وَ عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ 

 خداوند در سوره صافات  بر تعدادی از پیامبران  پیشین سالم و درود فرستاده است.

(120) هارُونَ وَ  مُوسى  عَلى سَالمٌ 109) إِبْراهیمَ  لىعَ ؛ سَالم79ٌ) الْعالَمینَ فِی نُو ٍ  عَلى سَالمٌ   

  (181) الْمُرْسَلینَ عَلَى سَالمٌ ( و130َ) یاسینَ إِلْ  عَلى سَالمٌ

اگر مردگان فهم ودرک ندارند ومنشا هیچ اثری نیستند وسالم وزیارت خواندن با مردگان عبث 

بلی که به نظر وهابیان مرده وبی اثرند وبیهوده وحماقت است درود وسالم خدا بر پیامبران ق

ها و درودها، تحیّات  وچیزی درک نمی کنند را باید چه نامید.آیا درست است که این سالم

 معنى و تشریفاتى بوده است. هاى بى خشک و تعارف

دارند، هر صبح و شام در تشهد نماز،  هایى که در فروع فقهى تمام مسلمانان جهان، با اختالف

السّالم علیک ایّها النِّبىّ و رحمة »گویند: ظیم الشأن خدا را مورد خطاب قرار داده و مىپیامبر ع

 «اللِّه و برکاته

در سیره پیامبر اکرم مواردی از سخن گفتن آن حضرت با کشتگان برخی جنگها نظیر بدر نقل 

در پاسخ شده است. پیامبر به آنها گفت آیا شما وعده خدا مبنی بر عذاب را دریافت کردید؟ و

کسانیکه از این رفتار حضرت تعجب کرده بودن فرمود: شما از آنها شنواتر نیستید اما آنها پاسخ 

. وهابیان  رفتار پیامبر را چگونه توجیه می کنند آیا جرئت دارند آن را رفتاری غیر 15نمی دهند

 عاقالنه ویا یک کار عوام فریبانه بخوانند؟؟؟
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نظیردر صحیح بخاری ومسند ابوداود مویداتی بر حیات  در مسانید روایی معتبر اهل سنت

 برزخی به چشم می خورد. مثال این روایت که :

 "ما من احد یسلم علی اال رد اهلل علی روحی حتی ارد علیه السالم "

هیچ مسلمانی بر من سالم نمی فرستد مگر این که خداوند سالم او را به رو  من ابالغ می کند 

 و را بدهمتا من جواب سالم ا

  همچنین در سنن ابوداود  از پیامبر اکرم نقل شده است که :

  "وصلوا علیّ فإن صالتکم تبلغنی حیث کنتم "

 بر من درود بفرستید که درود شما  هرجا که باشید به من می رسد

 محمد بن عبدالوهاب در کتاب توحیدش ضمن نقل وتوثیق روات  حدیث باال می نویسد:

میدهد که  ان حضرت در برزخ است واعمال امتش در نماز وسالم بر او بر این حدیث نشان "

"وی عرضه می شود ونیاز به نزدیک بودن به مقبره ایشان نیست 
16 

برداشت نویسندگان وهابی از آیه اسماع مردگان  مبنی بر عدم شعور و ادراک مردگان  چندان 

 وانیم :صحیح نمی نماید. برای بررسی بهتر ،آیه را با هم می خ

انک ال تسمع الموتی والتسمع الدعا اذا ولو مدبرین وما انت بهادی العمی عن ضاللتهم ان تسمع 

 اال من یومن بایانتا فهم مسلمون

تو نمیتوانی به مردگان چیزی را بشنوانی ونیز سخن وفریادت را هنگامی که از تو روی برمی 

توانی باشی تو فقط کسی را می توانی بشنوانی گردانند .تو هدایتگر کوران از راه انحرافشان نیم 

 52-53سوره نمل -که مومن به یات ما باشد وآنها مسلمانان هستند
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از بررسی ترجمه آیه ونیز ادامه آن به خصوص آیه بعدی  بدست می آید که منظور از مردگان 

ین سخن معلوم غیر مومنین هستند زیرا قران می گوید تو فقط مومنین را می توانی بشنوانی از ا

می شود که غیر مومنین سخن هدایتی پیامبر را نمی شنوند بنابراین معلوم میشود منظور از 

شنیدن پذیرفتن است ومنظور از مردگان غیر مومنین وغیر مسلمانان .با این حساب استفاده 

 وهابیان از آیه مذکور به خطا بوده است.

ات دانشمندان علوم روحی نیز تائید شده است زنده بودن رو  مردگان امری است که با تحقیق 

اما از آنجا که معلوم نیست وهابیان به آراء ایشان توجهی بکنند از ذکر وپرداختن به آن 

 خودداری می کنیم.

از جمله رفتارهای وحشیانه وهابیان کشتار مخالفان خود به اسم مبارزه با شرک است.عبدالوهاب 

إله إال اهلل وکفر بما یُعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه، وحسابه  من قال ال" ذیل روایت نبوی  زیر

 .1 "على اهلل

مینویسد این حدیث از مهم ترین مواردی است که معنی  الاله اال اهلل را معنی می کند. زیرا آن 

حضرت صرف تلفظ به این جمله  وحتی معرفت معنای آن و حتی دعوت نکردن  غیر خدا را 

بر طبق این حدیث  مال  وجان اشخاص تا زمانیکه  راد نمی داند بلکه حافظ خون ومال اف

نسبت به معبودهای دروغین کفر نورزند  محترم نخواهد بود ولذا اگر شک وتردیدی داشته 

باشند . به مرتبه کفر به معبودهای غیر الهی نرسیده باشند همچنان حکم ایشان قتل وتصرف در 

 17اموالشان است.
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