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جن و انس را نیافریدم مگر برای بندگی من 
                                 ذار یات، 56

دانستیم که زندگی عرصۀ عبادت و بندگی خداست تا با 
پرستش او مسیر رسیدن به سعادت و کمال را بپیماییم و به سرچشمۀ 

زیبایی ها برسیم.
در این درس می خواهیم بدانیم: چگونه می توانیم خداوند را خالصانه عبادت کنیم و نه تنها 

نماز بلکه سایر فعالیت های روزانه را برای خدا و در جهت رضایت او انجام دهیم؟ 
به عبارت دیگر: چگونه می توانیم در بندگی خود انسانی با اخالص باشیم؟

درس چهارم
در مسیر 

اخالص
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ما َاِعـظُـُكـۡم ِبـواِحـَدٍة   ………………………………… َـّ 1ـ ُقـۡل ِان
………………………………… ِه   َاۡن تَـقـومـوا ِلـلّٰـّ
………………………………… َمـۡثـنـٰى َو فُـرادٰى  
………………………………… ـروا   ثُـمَّ تَـَتـَفـكَّ

سبأ، 46

………………………………… 2ـ ِانّـا َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡىـَك الۡـِكـتاَب ِبـالۡـَحـقِّ 
………………………………… َه    فَـاۡعـبُـِد الـلّٰـّ
………………………………… ُمۡخـِلـًصـا لَـُه الـّدىـنَ  

ُزمر، 2
 

………………………………… َالَۡم َاۡعـَهـۡد ِالَـۡىـُكۡم ىا بَـنـى آَدمَ 
………………………………… ۡىـطـانَ  َاۡن ال تَـۡعـبُـُدوا الـشَّ
………………………………… ه و لَـُكـۡم َعـُدوٌّ ُمـبـىـنٌ  َـّ ِان
………………………………… َو َاِن اۡعـبُـدونـى  
 ………………………………… ٰهـذا ِصـراٌط ُمۡسـَتـقىـمٌ 

6 و 61 ىس، 

اىن گونه بازگرداندىم … كَـٰذِلَك ِلـَنـۡصِرَف  
از او بدى و زشت كارى را َعـۡنـُه الّسـوَء َو الۡـَفۡحـشاءَ 

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود ـه و ِمـۡن ِعـباِدنَـا الۡـُمـۡخـلَـصىـنَ  َـّ ِان
ىوسف، 24
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كسانى كه درراه ما تالش و مجاهده كنند ذىـَن جاَهـدوا فـىـنـا  وَ  الَـّ
قطعاً راه هاى خود را به آنان مى نماىانىم لَـَنـْهـِدىَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنـا 

و بى تردىد خداوند همراه نىكوكاران است. َو ِانَّ الـلّـَه لَـَمـَع الۡـُمۡحـِسـنـىـنَ 
عنكبوت، 69

اگر مى شنىدىم ىا تعقل مى كردىم ... لَـۡو كُـّنـا نَـۡسـَمـُع َاو نَـۡعـِقـُل 
در مىان دوزخىان نبودىم  ـعـىـِر  مـا كُـّنـا فـى َاۡصـۡحـاِب الـسَّ

1 ملك، 

 ………………………………… ـالَة ِلـِذكۡـرى  َو َاِقـِم الـصَّ
طه، 14

َتـقـومـوا: قىام کنىد   َاِعـظُـکُـم: پند مى دهم شما را     
َالَـۡم َاۡعـَهـۡد: آىا عهد نکرده بودم  ُمـۡخـلِـًصـا: درحالی که خالص کرده باشی 

اخالص در بندگى
انسان، همواره بر سر دو راهى بندگى خداوند ىا بندگى هواى نفس و شىطان قرار دارد و زندگى  
صحنٔه انتخاب ىكى از اىن دو راه است. خداوند از ما مى خواهد از عبادت شىطان دور شوىم و به بندگى 
خدا درآىىم. خداوند، گراىش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده و به وسىلٔه پىامبران الهى و كتاب هاى 
آسمانى ما را به سوى آن راهنماىى نموده است. انسان هاىى كه اىن گراىش فطرى را نادىده گرفته اند و بندٔه 

هواى نفس و شىطان شده اند، از اىن گراىش غافل شده وسرگرم امور زود گذر دنىا گردىده اند.

خداوند، در قرآن کریم، چنین بندگانی را مورد سؤال قرار می دهد و از آنها بازخواست 
می کند؛ آیة مربوط به آن را مشخص کنید و دو پیام در این باره استخراج نمایید.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

)1(
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اخالص در بندگى و پرستش به اىن معناست كه تمام جهت گىرى هاى زندگى انسان سمت و سوىى 
الهى پىدا كند و همٔه كارها فقط براى رضاى او و تقرب به او انجام پذىرد و هواى نفس و شىطان در آن ها 
راه نداشته باشد.    بنابراىن، اخالص در بندگى معناى دىگرى از توحىد عبادى است و به هر مىزان كه درجٔه 

اخالص انسان بىشتر باشد، مقامش نزد خداوند گرامى تر و درجه اش در بهشت باالتر است.
توجه كنىم كه:

هر عملى از دو جزء تشكىل شده است:
اّول : نّىت، كه به آن هدف ىا قصد نىز مى گوىىم.

دوم : شكل و ظاهر عمل.
و  است   عمل  روح  منزلٔه  به  نّىت  و  قصد 
روح  آن  كالبد  و  جسد  حكم  در  نىز  عمل  شكل 
می باشد. بنابراىن، عمل بدون نّىت، كالبد بى جانى 
بىش نىست. از اىن رو پىامبر اکرم  فرموده 

است: 
نىت مؤمن، برتر از عمل اوست1. نـّىـُة الـمـؤمـِن خـىـٌر ِمـن َعـَمـِلـِه   

 در انجام هر عمل، هم باىد نّىت درونی و قلبی انسان الهی باشد و هم باىد مطابق با شكلى كه خدا 
فرمان داده است، انجام شود. شرط اّول را »ُحسن فاعلى« و شرط دوم را »ُحسن فعلى« مى نامند. مثالً 
كسى كه نماز مى خواند، هم باىد نماز را براى تقرب الهى و رضاى او انجام دهد و هم آن را مطابق با 
دستور خداوند به جا آورد. حسن فاعلی به طور طبىعی حسن فعلی را به دنبال می آورد. ىعنى كسى كه 
قلباً با خداى خود خالص است و فقط رضاىت او را مى جوىد، اگر بداند خداوند فرمان داده كه عملى 

مانند نماز باىد به شكل خاصى انجام شود، او نىز به همان شكل انجام خواهد داد. 

فاعلی همراه آن نباشد. با  حسن ُ فعلی باشد اما ّ ٭ چگونه ممكن است در جایی  حسن ُ
ذكر چند مثال این دو را مقایسه كنید.

آیا بر همین اساس نمی توان تفاوت میان ریا و اخالص را به دست آورد؟

1ــ اصول کافی، ج 2، 84
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در آیات ابتدای درس تفكر كنید و مشخص کنید كدام آیه بر اخالص تأكید كرده است. 
پیام آن آیات را در این باره بنویسید.

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

برنامه ریزی برای اخالص
براى رسىدن به حقىقت بندگى و اخالص، برنامه هاى زىر را مى توان درپىش گرفت:

١ــ تقویت روحىۀ حق پذیری : اولىن قدم براى ورود به بندگى و اخالص »حق پذىرى« است. 
كسى كه در مقابل حّق تسلىم و خاضع است، به آسانى وارد مسىر بندگى مى شود و به سرعت راه موفقىت 
را مى پىماىد. افراد حق   پذىر، تابع دلىل هستند و وقتى عقل آنان حقىقتى را ىافت، به دنبال آن مى روند. اّما 
كسانى كه راه ورود به حق را بر خود بسته اند و به جاى پىروى از عقل، از هوٰی و هوس پىروى مى كنند، 
وقتى خىرخواهى اطرافىان و دوستان را مى شنوند، دست به انكار مى زنند و مى گوىند »دلم نمى خواهد.« 
اىنان توجه نمى كنند كه دل را دو ندا به سوى خود دعوت مى كند، نداىى از عقل و نداىى از هوس. با 

اندكى تأمل مى توان فهمىد كه دل ما به كدام ندا پاسخ مى دهد؟ 

١ـ نمودار باال، انسان ها را به دو دسته تقسیم می کند. آن دو دسته را مشخص کنید.
..............................................................................
..............................................................................

٢ـ آیة ١٠ سورة ملک مربوط به کدام دسته است؟ پیام آن آیه را هم بنویسید.
..............................................................................
.............................................................................

   

دل

؟
هوٰی و هوس عقل

٭ روحیة حق پذیری خود را هنگام مشورت یا بحث و نظر با دیگران، ارزیابی کنید. برای 
این کار، خود را چند روز زیر نظر بگیرید و ببینید که وقتی دوستان شما نظری را مطرح 

می کنند، آیا به نظر آنها گوش می دهید یا از ابتدا تصمیم دارید که آن را رد کنید.

)2(
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2ــ افزایش معرفت به خداوند : به هر مىزان كه معرفت و اىمان ما به خداوند بىشتر شود و او را 
عمىق تر بشناسىم، انگىزهٔ ما براى پرستش و بندگى نىز افزاىش مى ىابد. دعوت قرآن كرىم به تفكر و تعقل 
در آىات و نشانه هاى الهى به همىن مقصود است. بنابراىن بر ما الزم است اوقاتى را به تفكر در آىات و 
نشانه هاى الهى در خلقت اختصاص دهىم و هنگام دىدن هرىک از مخلوقات پىرامون خود سعى كنىم 

حكمت و قدرت عظىم خالق آن را به ىاد آورىم و فراموش نكنىم كه:

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار1

اما اگر كسى پردٔه غفلت را كنار نزند، هم چنان نابىنا خواهد ماند و از نور روى دوست بهره اى 
نخواهد برد.

مهر رخسار تو می تابد ز ذرّات جهان 
هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟

3  ــ راز و نىاز با خداوند و كمک خواستن از او : نىاىش با خداوند و عرض نىاز به پىشگاه او، 
محبت خداوند را در قلب تقوىت مى كند، غفلت را كنار مى زند و انسان را از امدادهاى او بهره مند مى كند. 
در مىان مناجات ها و دعاها، نماز جاىگاه وىژه اى دارد. نماز، عبادتى است كه خداوند خود به ما آموزش 
داده و از ما خواسته است كه با او اىن گونه سخن بگوىىم. اىن عبادت، حداقل پنج نوبت در شبانه  روز انجام 

مى شود و به طور مداوم ما را به ىاد خدا مى اندازد و حضور او را در زندگى ما تقوىت مى كند.

در آیۀ 1٤ سورۀ طه تفکر کنید و به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

١ـ قرآن کریم ما را به انجام چه عملی دعوت می کند؟
.............................................................................

٢ـ هدف از این عمل چیست؟
.............................................................................

1ــ دىوان سعدی

)3(
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٭  چه قدر از شبانه روز را به گفت  و  گوی صمیمانه با خداوند اختصاص می دهید؟ برای 
این کار آیا برنامه ای دارید؟ آیا نماز را به گونه ای می خوانید که تأثیر آن را، هرچند 

به طور موقت، بر روی خود بیابید؟
با این سؤال ها خود را ارزیابی کنید و براساس آن تصمیم بگیرید و برنامه ریزی نمایید .

4ــ یاد معاد و روز حساب : ىكى از راه هاى بسىار مؤثر براى تقوىت عبودىت و اخالص، توجه 
به اىن حقىقت است كه همٔه ما حىات جاودانه اى در پىش دارىم كه كىفىت و چگونگى آن در همىن جهان 
و به  دست خود ما تعىىن مى شود. كىست كه پىوسته به ىاد معاد و زىباىى هاى بهشت و عذاب هاى جهنم 

باشد، اّما خود را براى آن آماده نكند؟ 
همٔه ما باىد به طور مداوم بنگرىم كه چه چىزى براى فردا آماده كرده اىم1 و به خود ىادآورى كنىم كه 

»ساكنان آتش« با »ىاران بهشت« ىكسان نىستند و فقط ىاران بهشت هستند كه نجات مى ىابند.2
چه قدر هىجان انگىز و شادى   آور است آن زمان كه انسانى مخاطب خداوند قرار گىرد و به او گفته 
شود: »اى نفس به آرامش رسىده، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت باز گرد، در مىان بندگان 

خودم درآى، و در بهشت خودم داخل شو.«3
5    ــ انجام عمل صالح : قرآن كرىم غالباً عمل صالح را بعد از اىمان معرفى نموده است. زىرا 
وقتی انسان مسىر حق و حقىقت را شناخت و به آن اىمان آورد، پاى در مىدان عمل مى گذارد و از كار و 
تالش و مجاهدت باز نمی اىستد. عمل صالح، انسان را پرورش مى دهد و وجودش را خالص مى سازد. 

خداوند نىز ادامٔه مسىر را به او نشان مى دهد و او را بىشتر هداىت مى كند.

کدام یک از آیات ابتدای درس به این موضوع اشاره کرده است؟ پیام آن چیست؟
.............................................................................

1ــ حشر، 18
2ــ حشر، 20 

3ــ فجر، 2٧ تا 30

)٤(
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مىوه های درخت اخالص
اولىن ثمرٔه اخالص، عدم نفوذ شىطان در انسان و ىأس او از فرِد با اخالص است. به تدرىج كه 
انسان رشته هاى اخالص را محكم مى كند، تواناىى شىطان در وسوسه كردن كم مى شود تا جاىى كه به 

هىچ وجه نمى تواند در وى تأثىر بگذارد. 

عبارت زیر را تکمیل کنید و مشخص نمایید که این عبارت از کدام آیه گرفته شده 
است.                             سوره……/ آیه……

خداوند حضرت یوسف را از ......................... حفظ کرد. 
زیرا آن حضرت .....................................................

همان طور که شىطان برای کشاندن حضرت ىوسف  به گناه و فساد، دام گسترده بود، امروزه 
نىز دام های گوناگونی پهن کرده است تا هوس انسان ها را تحرىک کند و به گناه سوقشان دهد و آنان را 
از بهشت جاوىدان محروم کند. فىلم ها، ساىت ها، شبکه های تلوىزىونی و گروه ها و دسته های منحرف 
اجتماعی از جملٔه اىن دام هاست که مقاومت در برابر آنها نىازمند روی  آوردن به پىشگاه خداوند و پذىرش 
خالصانٔه فرمان های اوست. اما کسی که در چنىن دام هاىی گرفتار شود، هم زندگی پاک و با نشاط دنىا 
را از دست خواهد داد و هم حىات سرشار از شادکامی آخرت را. شىطان، خود اقرار کرده که تواناىی 

فرىب مؤمنان با اخالص را ندارد1.
ثمرٔه دىگر اخالص در پرستش، دستىابی به معرفت و اندىشه های محکم و استوار است. وقتی 
حکمت، که همان دانش متىن و محکم است، در اختىار انسان قرار گرفت، سبب می شود که فرد بتواند 

آگاهانه و درست تصمىم بگىرد و دچار سرگردانی نشود.
پىامبر اکرم  می فرماىد:

هرکس بتواند چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و 
معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.2

1ــ حجر، 40 و ۤص، 83
2ــ بحار االنوار، ج 6٧، ص 243
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ثمرٔه دىگر اخالص، احساس اطمىنان و آرامش روانى، زندگى سالم و به دور از فساد، احساس 
لذت واقعى از زندگى خود، نجات از دغدغه ها و اضطراب ها و كسب زىباىى هاى معنوى در عىن بهره مندى 

مطلوب از لذت هاى دنىاست.
آن چه گفتىم، مىوه هاى اولىٔه درخت اخالص و عبودىت است. برخى از مىوه هاى آن در ذهن 
ما نمى گنجد، مگر آن وقت كه راه هاى عالى بندگى را بپىماىىم و آن مىوه هاى وصف ناشدنى را بچىنىم.

پىامبر  اكرم   فرمود: خداوند فرزندان آدم     را اىن گونه  ندا مى دهد:

اى فرزندان آدم، ىا بَـنـى آَدمَ 
من بى نىازى هستم كه نىازمند نمى شوم َانَـا َغـِنـىٌّ  ال َافۡـَتـِقـرُ 

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنـى فـى مـا َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را آن چنان بى نىاز كنم كه نىازمند نشوى َاۡجـَعـۡلـَك َغـِنـىًّـا ال َتـۡفـَتـِقـرُ 

اى فرزند آدم، ـَنى آَدمَ  ىا ب
من زنده اى هستم كه نمى مىرم َانَـا َحـىٌّ   ال َامـوُت 

مرا در آن چه  به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنـى فـى مـا َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را زندگى اى بخشم كه نمىرى َاۡجـَعـۡلـَك َحـىًّـا ال َتـمـوُت 

اى فرزند آدم، ـَنى آَدم  ىا ب
من به هر چه مى گوىم »باش«، مى شود ـۡىِء كُـۡن فَـَىـكـونُ  َانَـا َاقـوُل ِلـلـشَّ

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنـى فـى مـا َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را چنان قرار دهم َاۡجـَعـۡلـَك  

كه به هر چىز بگوىى »باش«، بشود.1 ـۡىِء كُـۡن فَـَىـكـونُ  تَـقـوُل ِلـلـشَّ

باالترىن مىؤه اخالص در بندگى، دىدار محبوب حقىقى و تقرب به پىشگاه كسى است كه بنا به 
تعبىر امىرمؤمنان نهاىت آرزوى عارفان، دوست دل هاى   صادقان، ولّى مؤمنان و معبود عالمىان است.2

1ــ عّدةُ الّداعى، ابن فهد ِحلّى، ص 291 )به نقل از كتاب »به سوى خودسازى« از استاد مصباح ىزدى، ص 183(
2ــ دعای کمىل
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، فاطمه زهرا  كافى است به زندگى زىبا و پر از جمال رسول خدا   ، امىر المؤمنىن 
و دىگر پىشواىان خود نظر بىفكنىم و ببىنىم كه چگونه اىن همه خوبى و زىباىى و آن مقام قرب و نزدىكى 

به محبوب را از راه بندگى به دست آورده اند.

بندگی کن تا که سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند

همچو سلمان در مسلمانی بکوش
ای مسلمان تا که سلمانت کنند
خوی حیوانی سزاوار تو نیست

ترک این خو کن که انسانت کنند
چون نداری درد، درمان هم مخواه

درد پیدا کن که درمانت کنند
بندۀ شیطانی و داری امید

که ستایش همچو یزدانت کنند؟ 1

١ـ اخالص در عبادت با توحید عبادی چه رابطه ای دارد؟ آیا می تواند به یک معنا باشد؟ 
توضیح دهید.

و عمل برقرار باشد؟ ٢ـ از نظر اخالص و ریا چند رابطه می تواند میان نیت ّ
٣ـ نمونه هایی از حق پذیری یا ایستادگی در برابر حق را که در جامعة پیرامون خود 

تجربه کرده اید، ذکر کنید و عامل آنها را توضیح دهید.
٤ـ از نظر شما، در میان برنامه های پیشنهاد شده برای رسیدن به اخالص، کدام یک 

اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟
       

1ــ خزائن االشعار، سىد عباس جوهری
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٭   با استفاده از روش های پیشنهاد شده در كتاب و روش های ابتكاری خود، برنامه ای برای 

ل برای  برنامه    ریزی  تقویت اخالص تنظیم كنید و در تنظیم آن از الگویی كه در كتاب سال او ّ
داده شده، كمک بگیرید. این برنامه نیازمند مراقبت جدی و محاسبة  دائمی شماست.

تاریخ:

برنامه ها:  1ــ ..............................................................

                 2ــ ..............................................................

                 3ــ ..............................................................

نکاتی که برای هر برنامه در طول روز باید رعایت شود:

                1ــ ..............................................................

                2ــ ..............................................................

                3ــ ..............................................................

میزان موفقیت:

عوامل شکستعوامل موفقیت

پیشنهادها برای روز بعد:



41

خالقیت،  در  توحید  از  سخن  که  پیشین  درس های  در 
ربوبیت و عبادت بود، گفته شد که تنها ما لـک، ربّ و مدبر جهان 
خداست و هیچ یک از مخلوقا ت در ادارۀ جهان در کنار او قرار 
اراده و  او شریک نمی شوند. همۀ موجودات، تحت  با  و  نمی گیرند 

مدیریت خداوند و به اذن او عمل می کنند.
در این درس به یاری خداوند، به بررسی این سؤال خواهیم پرداخت که: با توجه به این که همۀ 
رخدادها و حوادث جهان، تحت اراده و مدیریت خداوند است، نقش اراده و اختیار انسان در این نظام 

جهانی چیست؟ آیا این نظام بستری مناسب برای ظهور اختیار انسان است یا مانع آن می باشد؟

درس پنجم
قدرت پرواز
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…………………………………… ـبـىـَل	 ِانّـا	َهـَدىۡـنـاُه	الـسَّ
…………………………………… ِاّمـا	شاِكـًرا	َو	ِاّمـا	كَـفـوًرا	

انسان،	3	

به	راستى	آمده	است	نزد	شما َقـۡد	جـاَءكُـمۡ	
رهنمودهاىى	از	پروردگارتان؛ ُكـمۡ	 ِـّ بَـصـاِئـُر	ِمـۡن	َرب

پس	هر	كه	بىنا	گشت	به	سود	خودش، 	
ٰ
فَـَمـۡن	َابۡـَصـَر	فَـِلـَنـۡفـِسـه	

و	هر	كس	كورى	پىشه	كرد	به	زىان	خودش	است َو	َمـۡن	َعـِمـَى	فَـَعـلَـۡىـهـا	
و	من	بر	شما	نگهبان	نىستم َو	مـا	َانَـا	َعـلَـۡىـُكـۡم	ِبـَحـفـىـٍظ	

1 انعام،	4

همانا	خداوند	نگه	مى	دارد َه	ىُـۡمـِسـُك	 	الـلٰـّ ِانَّ
آسمان	ها	و	زمىن	را ـمـاواِت	َو	اۡلَ	ۡرَض	 الـسَّ
از	منحرف	شدن َاۡن	تَـزول	

و	اگر	منحرف	شوند َو	لَـِئـۡن	زالَـتـا	
نگه	نمى	دارد	آن	دو	را ِاۡن	َاۡمـَسـَكـُهـمـا	
هىچ	كسى	بعد	از	او 	

ٰ
ِمـۡن	َاَحـٍد	ِمـۡن	بَـۡعـِده

اوست	بردبار	آمرزنده ه	و	كـاَن	َحـلـىـًمـا	َغـفـوًرا	 َـّ ِان
فاطر،	41

…………………………………… 	َشـۡى	ٍء	 ِانّـا	كُـلَّ
…………………………………… َخـلَـۡقـنـاُه	ِبـَقـَدٍر	

قمر،	49
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اوست که زنده کند و بمىراند ذی ىُـۡحـىـی َو ىُـمـىـُت  هُـَو الَـّ
و چون به کاری حکم کند ذا َقـضـٰی َاۡمـًرا  فَـاِ

پس به آن می گوىد مـا ىَـقـوُل لَـه و  َـّ ن فَـاِ
باش، پس می باشد کُـۡن فَـَىـکـونُ 

غافر، 68

…………………………………… ـَر لَـُكـُم الۡـبَـۡحـرَ  ذى َسـخَّ ُه الَـّ َالـلٰـّ
……………………………………  

ٰ
ِلـَتـۡجـِرَى الۡـُفـۡلـُك فـىـِه ِبـاَۡمـِره

……………………………………  
ٰ
َو ِلـَتـبۡـَتـغـوا ِمـۡن فَـۡضـِلـه

…………………………………… َو لَـَعـلَّـُكـۡم تَـۡشـُكـرونَ 
جاثىه، 12

نه خورشىد را سزد ـۡمـُس ىَـۡنـبَـغـى لَـهـا  الَ الـشَّ
كه به ماه رسد َاۡن تُـۡدِرَك الۡـَقـَمـرَ 

و نه شب بر روز پىشى جوىد َو الَ الـلَّـۡىـُل ساِبـُق الـنَّـهـاِر 
و همه در مدارى در گردشند. َو كُـلٌّ    فـى فَـلَـٍك ىَـۡسـبَـحـونَ 

4 ىس، 

کَـفـور: ناسپاس                  َقـَدر: اندازه      
ـَر: مسّخر کرد، رام کرد    لِـتَـْجـری: تا حرکت کند َسـخَّ

لِـتَـۡبـتَـغـوا: تا بجوىىد
 

اختىار، حقىقتى وجدانى و مشهود
تفاوتى اساسى مىان آتش كه مى سوزاند، آب كه جارى مى شود، گىاه كه مى روىد و حىوان كه 
راه مى رود، با انسان وجود دارد. هىچ ىک از اىن مخلوقات، قدرت انتخاب ىک عمل خاص از مىان 
برابر چندىن كار و چندىن راه  چندىن رفتار ممكن را ندارند و اىن فقط انسان است كه همواره در 
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مختلف قرار مى گىرد و از آن ها ىكى را برمى گزىند.
بر انجام و ترک  به معنای تواناىی  انتخاب و گزىنش ناشی از اختىار است. اختىار که  تواناىی 
ىک کار است، ىک حقىقت وجدانى است و هر كس آن را در خود مى ىابد و می بىند که شبانه روز در 
حال تصمىم گرفتن برای انجام ىک کار ىا ترک آن است. حتى كسى كه آن را در سخن ىا بحث انكار 
مى كند، در عمل از قدرت اختىار خود بهره مى برد. مولوى اىن حقىقت را در قالب ىك مثال اىن گونه 

ىادآورى مى كند:
آن یکی بر رفت باالی درخت

می فشاند او میوه را دزدانه سخت
صاحب باغ آمد و گفت ای دَنی

از خدا شرمت، بگو چه می کنی؟
گفت: از باغ خدا بندۀ خدا

می خورد خرما که حق کردش عطا
پس ببستش سخت آن دَم بر درخت

می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت
گفت:  آخر از خدا شرمی بدار
می کُشی این بی گنه را زار زار

گفت: کز چوبِ خدا این بنده اش
می زند بر پشت دیگر بنده اش
چوبِ حق و پشت و پهلو، آنِ او

من غالم و آلت فرمان او
گفت: توبه کردم از جبر ای عیار
اختیار است اختیار است اختیار1

از  مى كنىم،  مشاهده  در خود  همواره  را  آن  فراوان  نشانه هاى  اختىار،  بودِن  روشن  وجود  با 
جمله:

1ــ تفكر و تصمىم : در ساعات متفاوت شبانه روز تصمىم هاىى مى گىرىم و براى اىن تصمىم ها 
ابتدا اندىشه مى كنىم و جوانب آن را با سبک و سنگىن كردن مى سنجىم. گاهى نىز دچار تردىد مى شوىم 
كه از مىان چند راه و چند كار، كدام  ىک را انتخاب كنىم. دست آخر، پس از بررسى هاى الزم، ىكى از 

1ــ مثنوی معنوی، مولوی
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آن راه ها را برمى گزىنىم و وارد آن مى شوىم:
این که فردا این کنم یا آن کنم 

خود دلیل اختیار است ای صنم1

یا پشىمانی : هرگاه در كار خود موفق شوىم، احساسى از رضاىت و  2ــ احساس رضایت 
خرسندى از خود، وجود ما را فرا مى گىرد. اىن احساس رضاىت نشانٔه آن است كه آن كار را از خود 
و نتىجٔه اراده و تصمىم عاقالنٔه خود مى دانىم. گاه نىز در كارى مرتكب اشتباه مى شوىم و بر اثر اىن اشتباه 
به خود ىا دىگرى زىان وارد مى شود. در اىن هنگام احساس ندامت و پشىمانى به سراغمان مى آىد و اىن 

بدان معناست كه آن اشتباه، به اراده و اختىار ما بوده است.
گر نبودی اختیار این شرم چیست 
این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

و آن پشیمانی که خوردی زان بدی 
ز اختیار خویش گشتی مهتدی2

3ــ مسئولىت پذیری : هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهاىی می دانىم که انجام می دهىم. به 
همىن جهت است که اگر کار ما درست و نىکوبود موردتشوىق قرار می گىرىم و اگر کار زشت و نادرست 
از ما سر زند تنبىه و کىفر می شوىم. عهدها و پىمان ها نىز بر همىن اساس استوار شده اند و اگر کسی 

پىمان شکنی کند و مسئولىت خود را انجام ندهد، وی را مستحق مجازات می شمرند.
هیچ گویی سنگ را فردا بیا 

ور نیایی من دهم َبد را سزا؟
هیچ عاقل مرکلوخی را زند؟ 

هیچ با سنگی عتابی کس کند؟3

در آیات ابتدای درس بیندیشید و توضیح دهید   کدام آیات بیانگر اختیار انسان است 
و چگونه از آنها می توان به وجود اختیار در انسان پی برد.

1ــ مثنوی معنوی، مولوی
2 و 3ــ همان مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم

)1(
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فواید توجه ما به اختىار
گرچه قدرت اختىار با ساختار انسان سرشته شده و وجود آن انكارناپذىر 

اختىار  قدرت  است.  آن  از  بهره مندى  نحؤه  دارد،  اهمىت  آن چه  اما  است، 
از اىن جهت، مانند قدرت تفكر است؛ چه بسىار افرادى كه استعداد فكرى 
خارق العاده اى دارند ولى بدان توجه نكرده و آن استعداد را در وجود خود 
مدفون ساخته اند. و چه بسىار افرادى كه استعدادى متوسط داشته اند، اما با 

همىن استعداد متوسط، دروازه هاى بزرگ علم و دانش را فتح كرده اند.
مىان كسى كه نعمت اختىار و آزادى خود را شناخته و آن را باور دارد و كسى كه شخصىت خود 
را حقىر، و اختىار خود را به تاراج رفته مى پندارد، تفاوت بسىار است. انسانى كه اختىار خود را باور 
كرده و به آن معتقد است، احساس هوىت مى كند، و از خودباورى باالىى برخوردار است؛ در قبال كارهاى 

خود احساس مسئولىت مى كند، تصمىم هاى اشتباه خود را مى پذىرد و در صدد جبران برمى آىد.

پندارهای ویرانگر
هر چند اختىار انسان امرى مشهود و انكار ناپذىر است، اما برخى اندىشه های باطل سبب رواج 
جبرگراىی می شوند. مثالً کسی که بپندارد که انسان مانند ساىر اشىای مادی است، جاىی برای اراده 

واختىار باقی نمی گذارد.1
رواج عقىدهٔ  »جبرى گرى« مانند وىروس فلج، تحرک، سازندگى و نشاط را از فرد و جامعه مى گىرد 
و فرصت را براى زورگوىان فراهم مى كند.  زورگوىان و تجاوزگران به حقوق مردم، قدرت و ثروِت به 
چنگ آورده را موهبت الهى معرفى مى كنند و مدعى مى شوند اىن از تقدىر و سرنوشت است كه گروهى 
غرق در نعمت و ثروت، و عده اى در محنت و مشّقت باشند. از طرف دىگر، كسانى كه از اىن نعمات 
الهى محروم شده اند، به خود حق اعتراض نمى دهند و مى پندارند مخالفت آنان، اعتراض به خواست 

الهى و تقدىر است.2
افکار  گرفتار  و  رسىدند  اندىشه های خود  در  نتىجه  همىن  به  مادی گرا  فالسفٔه  از  برخی  مىالدی  بىستم  و  نوزدهم  قرن های  در  1ــ 
نىهىلىستی )پوچ گراىی( شدند. برخی از نوىسندگان اىرانی نىز در همان سال ها تحت تأثىر آن اندىشه ها قرار گرفتند و به فلسفٔه پوچی روی آوردند 

و زندگی مأىوسانه ای را گذراندند.
2ــ وقتی که بنی امىه قدرت را به دست گرفتند و حاکم مسلمانان شدند و به چپاول و غارت اموال مسلمانان پرداختند و قوانىن اسالم را 
زىر پا گذاشتند، برای اىنکه زمىنٔه اعتراض و قىام مردم را از بىن ببرند، عقىدٔه جبری گری را بىن مردم رواج دادند و هرگونه حق طلبی را مبارزه با 

تقدىر و سرنوشت معرفی می کردند، به گونه ای که مردم فکر کنند مبارزه با ستمگری مانند ىزىد، مبارزه با خواست و تقدىر الهی است.
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پندار وىرانگر دىگر از آِن كسانى است كه فكر مى كنند اختىار به معناى آزادى مطلق، محور 
قرار دادن خواست هاى خود بدون توجه به عواقب و نتاىج آن، و حتى نادىده گرفتن قانون مندى هاى 
حاكم بر جهان خلقت است. اىنان، اختىار را براى ارضاى مىل و هوس هاى خود می خواهند و 
توجه نمی کنند که چنىن برداشتی از اختىار، نتاىج زىانباری برای آنها و جامعه و محىط زندگی آنان 

خواهد داشت.1

٭ با بررسی عملكرد برخی جوامع و برخی آدم ها، نمونه هایی از این خود محوری و توجه 
افراطی به اراده و خواست انسان را نشان دهید.

زمىنه ساز شكوفایى اختىار
خداوند، قدرت اختىار و اراده را از آن جهت به ما عطا فرموده كه با بهره مندى از آن، دروازه هاى 
پىشرفت را فتح كنىم و قله هاى كمال را بپىماىىم و در آسمان هستى تا جاىى كه جز خدا نمى داند، به پىش 
روىم. زمىنه ساز چنىن پروازى و دورى از پندارهاى نادرست، درک صحىح نظام حاكم بر جهان خلقت 

است که در اىنجا به شرح مختصر آن می پردازىم:
١ــ اعتقاد به خداوند حکىم : مهمترىن گام برای رسىدن به اىن معرفت، اعتقاد به خداوندى 
حكىم، عادل و قادر است كه با حكمت خود جهان را خلق كرده، و آن را تدبىر و اداره مى كند  به طوری 
كه همٔه حوادث و رخدادهاى جهان، در ىک چارچوب سامان دهى شده و قانون مند اتفاق می افتد و اگرچه 
ما، به علت دانش محدود و ناقص خود از درک عمىق اهداف حكىمانٔه بسىارى از روىدادهاى جهان 

خلقت عاجز هستىم، اما مطمئنىم و اعتقاد دارىم كه هر حادثه ای دارای هدفی معىن می باشد.

قطره ای  کز  جویباری می رود 
از پی انجام کاری می رود

اىمان به خداوند حكىم و نظام حكىمانٔه او، همچنىن اىن اطمىنان را به انسان مى بخشد كه جهان 

1ــ انسان محوری و اومانىسم افراطی، زىربنای فلسفه و انسان شناسی حاکم بر زندگی عصر جدىد است و مورد نقد جدی متفکران 
به کتاب های »فطرت« و »فلسفٔه اخالق« از استاد شهىد مطهری،  بزرگ و دردمندان حقىقت طلب قرار گرفته است. در اىن زمىنه می توانىد 
»بحران دنىای متجدد« از رنه گنون، »جوان مسلمان و دنىای متجدد« از دکتر سىد حسىن نصر، »چپاول دانش و طبىعت« از واندانا شىوا، »علل 

تزلزل تمدن غرب« از اصغر طاهرزاده و »مبانی توسعه و تمدن غرب« از سىد مرتضی آوىنی مراجعه کنىد.



48

داراى حافظ و نگاهبانى است كه اشتباه در كار او راه ندارد. كشتى جهان ناخداىى دارد كه به علت 
علم و قدرت بى پاىان آن ناخدا، به هىچ وجه احتمال غرق شدن و نابودى آن نمى رود و هىچ كسى جز او 

نىز نمى تواند آن را از نابودى نجات دهد. 

کدام یک از آیات درس به حقیقت ذکر شده اشاره دارد؟ پیام آن آیات را بنویسید.

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

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

٢ــ قانو نمند بودن جهان : زندگی در ىک جهان قانون مند، اىن امکان را به ما می دهد که با 
شناخت و استفاده از قوانىن جهان نىازهای خود را برطرف کنىم، استعدادهای خود را به فعلىت برسانىم 

و پله های کمال را بپىماىىم. نام دىگر اىن قانون مندی و نظم و سامان، »قضا و قدر الهی« است.

قضا و قدر و اختىار انسان
»تقدىر« به معناى »اندازه  گرفتن« است. »َقۡدر« و »َقَدر« نىز به معناى »اندازه« هستند. »قضا« به 
معناى »به انجام رساندن، پاىان دادن، حكم كردن و حتمّىت بخشىدن« است. موجودات جهان، از آن 
ر به  جهت كه خداوند متعال حدود، اندازه، وىژگى، موقعىت مكانى و زمانى آنها را تعىىن مى كند، مقدَّ
تقدىر الهى هستند؛ و از آن جهت كه با حكم و فرمان و ارادٔه الهى اىجاد مى شوند، مربوط به قضاى 
الهى هستند. به عبارت دىگر، نقشٔه جهان با همٔه رىزه كارى ها و قانون مندى هاىش از آن خداست و اجرا 
و پىاده كردن آن نىز به وسىلٔه خداست. به همىن جهت نه در نقشٔه آن نقص و اشتباهى هست و نه در 
اجرا و پىاده كردن آن. آىا اگر غىر از اىن بود، ما مى توانستىم با اطمىنان خاطر كار و فعالىت كنىم و از 

اختىار خود بهره اى ببرىم؟
آبى كه با ارادٔه خود مى نوشىم، به علت اعتماد به همىن تقدىر است. ىعنى مى دانىم كه خداوند 
آب را با وىژگى ها، اندازه ها و تقدىرها آفرىده كه سبب رفع تشنگی انسان مى شود. اّما كسى كه اىن 
تقدىرها را نبىند و جهان را پر از هرج و مرج بپندارد، آىا واقعاً مى تواند از اراده و اختىار خود بهره 

ببرد؟

)2(



در آیات ٤٩ سورة قمر، 68 سورة غافر و ٤٠ سورة یس تفکر کنید و به سؤاالت زیر 
پاسخ دهید:

١ـ آیا چیزی در جهان هست که دارای خصوصیات و ویژگی معین ّ نباشد؟ 
سوره……/ آیه……

.............................................................................
٢ـ پدیده های جهان به حکم و ارادة کیست؟                                                سوره……/ آیه……
.............................................................................

3ـ آیا موجودات جهان از قانون مندی خود خارج می شوند؟                 سوره……/ آیه……
............................................................................. 

4ـ پاسخ سؤال های فوق چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟           
.............................................................................

برخى چنىن پنداشته اند كه قضا و قدر الهى با اختىار انسان ناسازگار است و تصور مى كنند   
تقدىر، چىزى وراى قانون مندى و نظم است كه وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و هر 
نظمى را برهم مى زند؛ درحالى كه خواهىم دىد بدون پذىرش قضا و قدر الهى هىچ نظمى برقرار نمى شود 

و هىچ زمىنه اى براى كار اختىارى پدىد نمى آىد.
 ، روزى امىرمؤمنان على  با جمعى از ىاران خود در ساىٔه دىوارى نشسته بودند. امام 
متوجه كجى و سستى دىوار شد. براى اىن كه دىوار روى اىشان و ىاران نرىزد، از آن جا برخاست و زىر 

ساىٔه دىوارى دىگر نشست. ىكى از ىاران به آن حضرت گفت:
ــ ىا امىرالمؤمنىن آىا از قضاى الهى مى گرىزى؟

امام فرمود: »از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم.«
برداشت نابه جاى آن شخص، چنىن بود كه اگر قضاى الهى به مرگ انسان تعلق گرفته باشد، چه 
در ساىٔه دىوار كج و سست نشسته باشد چه در ساىٔه دىوار مستحكم، دىوار خراب خواهد شد و مرگ 
خواهد آمد؛ بنابراىن حركت و تغىىر مكان وى و تصمىم گىرى براساس دستور عقل، بى فاىده است. اّما 
امىرمؤمنان با رفتار و گفتار خود، نگرش صحىح از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص )و دىگران( 
آموخت كه اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نىست؛ بلكه عامل و زمىنه  ساز آن است. 
زىرا فرو   رىختن دىوار كج، ىک قانون و قضاى الهى است. اىن قضا متناسب با شراىط و تقدىر خاص 
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آن دىوار، ىعنى كجى آن است. اّما اگر دىوار، وىژگى دىگرى داشته باشد، ىعنى اگر محكم باشد، قانون و 
قضاى دىگرى را به دنبال خواهد آورد و انسانى كه اىن دو تقدىر و اىن دو قضا را بشناسد، تصمىم مى گىرد 

و دست به انتخاب مناسب تر می زند.
حال جهانى را درنظر بگىرىد كه هىچ گونه تقدىر و اندازه اى بر پدىده هاى آن حاكم نباشد؛ آىا در 
چنىن جهانى جاىى براى اراده و اختىار انسان وجود دارد؟ و آىا اصالً چنىن جهانى معنا دارد و مى تواند 

واقعىت خارجى پىدا كند؟

رابطۀ ارادۀ انسان با ارادۀ خداوند
اىنكه مى گوىىم خداوند با حكمت خود، اندازه، وىژگى و نقشٔه پدىده ها را معىن مى كند و با ارادٔه 
خود محقق مى سازد، به اىن معناست كه حوادث جهان و از جمله كارهاى انسان تحت تدبىر و ارادٔه 
خداوند و مظهرى از قضا و قدر اوست. مسأله اىن است: چگونه مى توان هم به قضا و ارادٔه الهى 
معتقد بود و هم انسان را موجودى مختار دانست؟ آىا مى توان گفت كه كار انسان، هم به اراده و اختىار 

او وابسته است و هم به ارادٔه خداوند؟
براى پاسخ به اىن پرسش الزم است با علت هاىى كه در پىداىش ىک پدىده دخالت دارند، آشنا 

شوىم. اىن علل، بر دو دسته اند:
1ــ علل عرضى : در پىداىش هر پدىده ممكن است چند عامل به صورت مجموعه و با همكارى 
ىكدىگر دخالت كنند. مثالً براى روىش ىک گل، مجموعه اى چون باغبان، خاک، آب، نور و حرارت 

را  ىكدىگر گل  با مشاركت  و  به دست هم مى دهند  دست 
پدىد مى آورند. اىن گونه علل را »علل عرضى« مى گوىند. 
در اىن مثال، هر عامل به طور مستقىم نقشى برعهده دارد 

كه با نقش دىگرى متفاوت است.
2ـ علل طولى : گاهى تأثىر چند عامل در پىداىش ىک پدىده اىن گونه است كه مثالً، ىک عامل 
در عامل دىگر اثر مى گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثىر مى كند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل 
كند. براى مثال، وقتى كه شما قلم به دست مى گىرىد و نامه مى نوىسىد، چندىن عامل، در طول هم، در 

انجام اىن كار دخالت دارند:
اول، قلم كه با حركت خود روى صفحه جمالت را مى نگارد؛

دوم، دست شما كه قلم را به حركت درمى آورد؛
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سوم، سىستم عصبى بدن كه موجب حركت دست شما مى شود؛
چهارم، ارادهٔ شما كه مقدم بر سه علت قبلى است؛

پنجم، نفس ىا روح شما كه اراده از او پدىد مى آىد.
كار نوشتن را به هر    ىک از اىن عوامل مى توان نسبت داد؛ بدىن معنا كه اگر هرىک از اىن عوامل نبود، 
عمل نوشتن ممكن نمى شد، اما هر علتى، به ترتىب، علت بودن خود را از عامل باالتر مى گىرد. قلم مى نوىسد، 
اما حركت آن ناشى از حركت دست است. حركت دست به نوبٔه خود محصول كار سىستم عصبى است. 

اىن كار هم ناشى از اراده و اراده هم از نفس شماست. اىن علت ها را »علل طولى« مى گوىند.
وجود اختىار و اراده در انسان به علت ارادهٔ الهى و خواست اوست. خداوند اراده كرده است 
كه انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختىارى، تا زمانى كه انسان به انجام فعلى اراده 
نكند، آن فعل انجام نمى گىرد. اما در عىن حال، وجود ما، ارادٔه ما و عملى كه از ما سر مى زند، همگى 

وابسته به ارادٔه خداوند است. ىعنى ارادٔه انسان در طول ارادهٔ خداست و با آن منافات ندارد.

٭ با این كه قضای الهی و اختیار، هر دو، چه در موفقیت ها و چه در شكست های انسان نقش 
دارند، چرا برخی انسان ها می كوشند شكست های خود را به قضا و قدر نسبت دهند؟
.............................................................................

اختىار انسان، یک تقدیر الهى 
وقتى از تقدىر جهان به    وسىلٔه خداوند سخن مى گوىىم، منظورمان فقط تعىىن طول، عرض، حجم، مكان 
و زمان ىک موجود نىست. اىن ها ساده ترىن و آشكارترىن تقدىرها هستند. تقدىر الهى شامل همٔه وىژگى ها، 

كىفىت ها و كلىٔه روابط مىان موجودات مى شود. اىن كه آب در چند درجه بجوشد، تعداد 
الكترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد، ماه در كدام مدار دور زمىن گردش كند، بدن انسان 
از چه اعضاىى تشكىل شود، كار هر عضوى چه باشد، همه و همه از تقدىرات الهى است. 
ىكى از تقدىرات الهى براى انسان اىن است، كه او داراى اختىار باشد؛ همان طور كه مثالً 
به آب، وىژگى ماىع بودن را داده است، به انسان نىز وىژگی مختاربودن را عطا کرده است.

به تعبىر دىگر، خداوند اىن گونه خواسته كه انسان كارهاىش را »با اختىار انجام دهد« و كسى 
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نمى تواند از اختىار، كه وىژگى ذاتى اوست، فرار كند؛ حتى اگر بخواهد فرار كند، باز هم اىن ىک كار 
اختىارى خواهد بود، چون همىن كار را با خواست و ارادٔه خود انجام مى دهد.

محدودۀ اختىار انسان
اما  شاىد در نگاه اول، انسان تصور كند، كه اىن قانون مندى ها مانع تحرک و پوىاىى اوست. 
در نگاهى ژرف تر خواهد دىد كه خداوند با چه زىباىى رابطٔه مىان قدرِت اختىار انسان و نظام جهان را 
سامان داده، به گونه اى كه نه تنها اىن نظام سّد راه او نشود، بلكه زمىنه ساز عروج و صعود وى به سوى 

قله هاى كمال گردد.
تارىخ علم نشان مى دهد كه همىن نظام قانون مند، به انسان امكان داده است تا دروازه هاى علم 
را بگشاىد، پهنٔه درىاها را بشكافد، اعماق اقىانوس ها را بجوىد و فضاى كهكشان ها را در نوردد و 

ابزارهاى گوناگونى براى زندگى خود بسازد.
توجه كنىم كه ما در چارچوب قوانىن حاکم بر هستی حق انتخاب دارىم و مثالً آسمان و درىا 
در هر شراىطى رام انسان نىست؛ فقط درصورتى صرام و مسّخر انسان مى شوند كه آدمى وىژگى ها و 
قانون مندى هاى آنها را بشناسد و متناسب با آن وىژگى ها، ابزارهاىى مانند هواپىما و  كشتى تهىه كند تا 

بتواند در آسمان ها و درىاها سىر كند.
و  جهت دهنده  هم  و  انسان  اختىارى  كار  الزمٔه  هم  قانون مندى ها  و  تقدىرات  پس 
محدود كنندٔه آن است. برخى از افراد به همىن نكتٔه بسىار روشن توجه نمى كنند و بدون 
درک قانون مندى هاى جهان، براى رسىدن به خوشبختى، راه هاى دلخواه خود را دنبال 

مى كنند و بدبختى خود را رقم مى زنند.

در آیة ١٢ سورة  جاثیه تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ مقصود از رام و مسّخر بودن آسمان ها و دریاها چیست؟

.............................................................................
٢ـ چرا کشتی ها می توانند در دریاها حرکت کنند؟

.............................................................................
٣ـ چرا انسان می تواند با اختیار خود به جستجوی در دریا بپردازد؟

.............................................................................
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چند نکته
 ، 1ــ پس از جنگ صفىن و در راه بازگشت از جنگ، مردى از امام على 

سؤال کرد، آىا رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر الهى بود؟
آن حضرت پاسخ داد: »آرى، از هىچ تپه اى باال نرفتىد و در هىچ وادى سرازىر 

نگشتىد، مگر به قضا و قدر الهى.«
آن مرد پرسىد: »پس رنج هاى ما در اىن سفر آىا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباىد انتظار 
مشاهده  گاه  نىز  امروزه  که  است  قدر  و  قضا  از  نادرست  برداشت  همان  )اىن  باشىم؟«  داشته  پاداشى 

مى شود.(
، فرمود: »خداوند به شما سه اجر بزرگ عناىت فرموده، اجر رفتن به جنگ، زىرا با  امام 
ارادٔه خود رفتىد؛ اجر حضور در جبهه، زىرا به ارادٔه خوىش در آن جا حضور داشتىد؛ اجر بازگشت 

از نبرد، زىرا به ارادٔه خود بازگشتىد و در هىچ ىک از اىن مراحل مجبور نبودىد.«
، به برداشت ناصحىح از قضا و قدر که در ذهن آن مرد بود، اشاره کرد و فرمود:  سپس امام 
»شاىد از اىن که گفتم رفتنتان بنابر قضا و قدر الهى بود، گمان کردى قضا و قدر، جبرى و حتمى بود؟ 

اگر اعمال مردم بر اىن گونه بود، پاداش و مجازات، بىهوده و باطل مى شد.«1
2ــ ىکى از مسائل طرح شده اىن است که »اگر خدا از قبل سرنوشت و آىندٔه مرا مى داند  تالش 
و ارادٔه من دىگر نمى تواند نقشى در آىنده ام داشته باشد. اگر من تالشى بکنم، چون در علم خداوند 
شکست من آمده، تالشم به جاىى نخواهد رسىد، و اگر هم علم خداوند بر موفقىتم باشد، نىازى به تالش 

ندارم«.
چنىن برداشتى از علم الهى، ناشى از قىاس کردن خداى متعال با انسان و کارهاى اوست، که از 

لغزش گاه هاى انسان است و قرآن کرىم پىوسته در اىن باره هشدار مى دهد.
در اىن برداشت، فرض بر اىن بوده است که خداوند فقط پاىان و نتىجٔه فراىند را می داند و از 
خود فراىند و حوادث آن آگاه نىست. ىک کارشناس فوتبال که نتىجٔه ىک مسابقه را می داند، ىا معلمى 
کار  اىن  به  دارند، دست  که  اطالعات محدودى  براساس  مى زند،  را حدس  دانش آموز  آىندٔه ىک  که 
مى زنند. آن معلم نمى داند که اىن دانش آموز از لحظٔه بعد تا روز امتحان چه تصمىم هاىى خواهد گرفت، 
آىا متحّول خواهد شد ىا به راه گذشته ادامه خواهد داد. اّما علم خداوند اىن گونه نىست؛ او  همان طور 
که پاىان فراىند را مى بىند تمام اتفاقات و تصمىم گىرى هاى طول فراىند را هم مشاهده مى کند، او مى داند 

1ــ اصول کافی، ج1، ص 216
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که مثالً فردا آن دانش آموز به اختىار خود تصمىم مى گىرد ساعات مطالعٔه خود را افزاىش دهد، تصمىم 
مى گىرد از مىزان خواب خود کم کند و ده ها تصمىم اختىارى دىگر. همچنىن مى بىند که اىن تصمىم ها 
در پاىان، منجر به قبولى وى خواهد شد. پس علم خداوند منحصر به نتىجٔه پاىانى فراىند نىست، بلکه به 
سلسلٔه تصمىم ها و عوامل دىگِر مؤثر در آن فراىند نىز متعلق است. در حقىقت، علم خداوند، براساس 

علم به تمام عوامل و جزئىات است، نه ىک پىش بىنى ِصرف دربارٔه نتىجه.


