
 چگونگی شناخت خدا

 محمدعلی مبینیدکتر  سلمینمحجت االسالم وال

 اشاره

هر انسانی این . ها، نیاز معرفتی و شناختی است ما انسانیکی از نیازهای اساسی 

کند و مایل است دربارة خود و دیگران شناخت پیدا  موضوع را در خود احساس می

ای برایش کشف  خورد و مسأله تازه از این رو، هرگاه به مطلب جدیدی برمی. کند

فراوانی که در های علمی  اصوالً پیشرفت. دهد شود، احساس خوبی به او دست می می

جهان پیدا شده، تا حد بسیاری ناشی از عطش علمی دانشمندان بوده است که 

دین مبین اسالم نیز که . کنند، پی ببرند اند به اسرار جهانی که در آن زندگی می خواسته

مطابق با نیازهای فطری انسان ظهور کرده، بر مسأله شناخت تأکید ویژه کرده است و 

سازی این نیاز فطری خود هستند و به دنبال کسب  برآورده کسانی را که جویای

 .اند بسیار ستوده است معرفت

اهمیت علم و معرفت، نه تنها با نظر به ذات خود علم است، بلکه داشتن علم 

تواند آثار بسیار مثبتی در زندگی ما بر جای گذارد و رابطۀ  صحیح و معرفت درست می

از این رو، هر قدر یک مسأله برای زندگی ما اهمیت . مان تصحیح کند ما را با اطراف

دانستن شماره تلفن . گردد تر می بیشتری داشته باشد، شناخت آن نیز برای ما مهم

مان یک نوع شناخت است و دانستن اسرار هستی هم یک نوع شناخت دیگر؛  همسایه

ترین و  مبا این حساب، اگر بخواهیم مه! اما اهمیت آن علم کجا و اهمیت این کجا

ترین مسائل زندگی  ها را در زندگی خود تشخیص دهیم، باید مهم ترین شناخت باارزش

یکی از مباحث بسیار مهم، موضوع خداشناسی است که در این . خود را پیدا کنیم

 .گیرد نوشتار مورد بررسی قرار می

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کالم اسالمی* 



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 18

 اهمیت شناخت خدا. 1

هستیم و طبعاً شناخت کسی که مان بسیار اهمیت قائل  ما برای شناخت جهان اطراف

تر و ارزشمندتر از شناخت جهانی  این جهان پر رمز و راز را آفریده است، بسیار مهم

هر اندازه که بتوانیم در مورد آفرینندة خود به معرفت صحیح . است که آفریدة او است

جود بسیار مهم است که بدانیم آغازگر و. تری را تجربه خواهیم کرد برسیم، حیات موفق

 ،هایی دارد و او که ما را ایجاد کرده و همۀ زندگی ما به دست او است ما چه ویژگی

در حدیثی  {امام صادق. دارای چه صفاتی است و رابطۀ ما با او چگونه باید باشد

هایی را  دانستند، هرگز افسوس نعمت اند که اگر مردم ارزش معرفت خدا را می فرموده

ها به  های دنیای آن خوردند و زرق و برق رار داده است نمیکه خدا در اختیار دشمنان ق

مطابق با این حدیث، معرفت به خدای متعال موجب . آمد شان بسیار کوچک می چشم

 .شود و در هر وحشت و تنهایی، یار و مونس انسان است آسایش روحی انسان می

جَلَ مَا مَدُوا أَعْيُنَهُمْ إِّلَى مَا مَتَعَ اّلّلَهُ بِهِ  وَ ّلَوْ يَعّْلَمُ اّلنَاسُ مَا فِي فَضْلِ مَعْرِفَةِ اّلّلَهِ عَزَ»

اّلْأَعْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ اّلْحَيَاةِ اّلدُنْيَا وَنَعِيمِهَا وَكَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقَلَ عِنْدَهُمْ مِمَا يَطَئُونَهُ 

تَّلَذَذُوا بِهَا تَّلَذُذَ مَنْ ّلَمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ  ّلَنُعِمُوا بِمَعْرِفَةِ اّلّلَهِ جَلَ وَعَزَ وَ بِأَرْجُّلِهِمْ وَ

اّلْجِنَانِ مَعَ أَوّْلِيَاءِ اّلّلَهِ إِنَ مَعْرِفَةَ اّلّلَهِ عَزَ وَجَلَ آنِسٌ مِنْ كُلِ وَحْشَةٍ وَصَاحِبٌ مِنْ كُلِ 

 4؛ ... مِنْ كُلِ سُقْم وَحْدَةٍ وَنُورٌ مِنْ كُلِ ظُّلْمَةٍ وَقُوَةٌ مِنْ كُلِ ضَعْفٍ وَشِفَاءٌ

دانستند چه امتیازی در معرفت خدای بلند مرتبه نهفته است،  اگر مردم می

های حیات دنیا نصیب  ها و نعمت چه خداوند از خوشی شان را به آن چشمان

چه زیر  تر از آن ها کم دوختند و دنیای دشمنان نزد آن دشمنان کرده است، نمی

گرفتند و  می  کرد و از معرفت خدا کام کنند، جلوه می میهای خود پایمال  قدم

های بهشتی با  بردند که گویی پیوسته و به طور جاودان در باغ چنان لذتی می

یقین، معرفت خدای بلند مرتبه یار و  به. برند اولیای خدا در لذت به سر می

ریکی، مونس انسان در هر وحشتی، همراه انسان در هر تنهایی، نوری در هر تا

 «.... قدرتی برای هر ضعف و ناتوانی و درمان هر دردی است

                                                
 .917، ص 917، ح 8کلینی، الکافی، ج . 4
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 قرآن و عترت، معیار شناخت خدا. 2

به همان اندازه که شناخت درست خدا برای ما با اهمیت است، انحراف در شناخت 

مطابق با . زننده است او و پیدا کردن باورهای غلط دربارة او بسیار خطرآفرین و آسیب

آمیز  ، کسانی که شناخت نادرست از خدا پیدا کنند و به اعتقادات شرکآیات قرآن کریم

آلود  برسند، در صورتی که در این شناخت نادرست مقصر باشند و با همان عقاید شرک

این در . آمرزد ها نیست و خداوند هرگز آنان را نمی از دنیا بروند، امیدی برای نجات آن

گری به جز گناه شرک از دنیا برود، امید آمرزش حالی است که اگر انسان با هر گناه دی

 :او وجود دارد

مَنْ يُشْرِكْ بِاّلّلَهِ فَقَدِ  يَغْفِرُ ما دُونَ ذّلِكَ ّلِمَنْ يَشاءُ وَ إِنَ اّلّلَهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ»

 4؛إِثْماً عَظيماً  افْتَرى

کمتر از آن را برای هر آمرزد و  خداوند این را که به او شرک آورده شود، نمی

یقین، گناهی بزرگ  هر که به خدا شرک آورد، به. آمرزد کس که بخواهد، می

 9«.مرتکب شده است

از این، که باید راه درست شناخت خدا را پیدا کنیم و برای کسب علم و معرفت 

آلود دچار  های نادرست وارد نشویم که خدای ناکرده به عقاید شرک دربارة خدا از راه

که ما از راهی درست و عقالنی به وجود خدا ایمان آوردیم و رسالت  پس از آن. ویمش

خواهیم با صفات حقیقی خدا آشنا شویم، الزم  پیامبران الهی را پذیرفتیم، هنگامی که می

چه  است به طور دائم مواظب باشیم که حاصل تفکر و تعقل ما چیزی متناقض با آن

                                                
 .443نساء، آیه . 4
ها دربارۀ مفاد این  در تفسیر المیزان، ذیل این آیه، بحثی مسبوط را ارئه کرده و به برخی سؤال طباطبائیعالمه . 9

دانند که اساس عالم  از جمله، ایشان دلیل بزرگ بودن گناه شرک و عدم آمرزش آن را این می. اند آیه پاسخ داده
المیزان فی . )دیتی در کار نیستخلقت، عبودیت خلق و ربوبیت خدای متعال است و با وجود شرک، دیگر عبو

 (971، ص 1ج  ، تفسیر القرآن،
کند که انسان بدون  کنند، این است که این آیه در موردی صدق می نکتۀ قابل توجهی که ایشان به آن اشاره می

شرک توبه از گناهان، از دنیا رفته باشد که در این صورت، اگر حکمت خدا اقتضا کند، همۀ گناهان او به جز گناه 
 هرچندقابل بخشش هستند؛ وگرنه در صورتی که انسان با توبه از گناهان خود از دنیا برود، قطعاً همۀ گناهان او، 

به آن اشاره شده ( إِنَ اللَهَ یَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمیعاً)ِسورۀ زمر  59که در آیۀ  شوند؛ چنان گناه شرک باشد، آمرزیده می
 ( 981، ص 1ن، ج المیزان فی تفسیر القرآ. )است
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اند، نباشد که اگر  دربارة او گفته [معصومانات خود خدا دربارة خودش و یا حضر

معیار صحت و درستی شناخت ما از صفات . ایم چنین شود، بسیار نامعقول عمل کرده

  هم [معصومانگر خود او و بیانات   خداوند متعال، این است که با آیات روشن

. انجامدها نی ای متناقض با آن های فکری ما به اندیشه خوانی داشته باشد و تالش

روشنی بیان کرده و از ما خواسته است که بر  های خود را به خداوند متعال آیات و نشانه

 1«.كَذّلِكَ يُبَيِنُ اّلّلَهُ ّلَكُمْ آياتِهِ ّلَعَّلَكُمْ تَعْقِّلُون»ها تعقل کافی داشته باشیم؛  روی آن

تفاسیر  های کاذب، های نوظهور و عرفان امروزه متأسفانه در جامعه، از سوی فرقه

های فردی برخی  پردازی شود که برآمده از تصورات و خیال نادرستی از خدا ارائه می

های مشتاق علم و معرفت به خدا به جهت عدم رعایت  اشخاص است و برخی جوان

ها قرار گرفته و دچار عقاید  معیار درست در شناخت خدا، تحت تأثیر این برداشت

کسب هرگونه  و روش صحیح، شرط اساسی برای انتخاب معیار. گردند آلود می شرک

در مورد شناخت خدا، هرگونه تفسیر و . العاده دارد معرفت صحیح است و اهمیت فوق

گردد، از سوی هر کس که باشد، باید با محک  تحلیلی که از خدا و صفات او ارائه می

ید آزموده شود و تنها در صورتی که مورد تأی [معصومانقرآن و روایات حضرات 

را نیز باید  [معصومانالبته روشن است که کالم خدا و . ها باشد پذیرفته گردد آن

از این رو، الزم است با . های غیر عقالنی پرهیز کرد درستی فهمید و از برداشت به

 . رعایت معیارهای عقلی و منطقی متقن به فهم صحیح آیات و روایات رسید

 شناسی صفات خداوند مفهوم. 3

زهایی که همۀ ما دوست داریم در مورد خدا بدانیم، معنای صفاتی است یکی از چی

دارد،  خدا بندگانش را دوست می: شود شود؛ مثالً گفته می که به خدا نسبت داده می

گردد و در مقابل، از  ها مهربان است و رحمت او شامل همۀ مخلوقات می نسبت به آن

 .کند ضب میها غ برخی بندگانش ناخشنود است و نسبت به آن

شود، آیا از این  گونه صفات به خدا نسبت داده می سؤال این است که وقتی این 

آیا دوست  .رود ها به کار می شود که در مورد انسان صفات دقیقاً همان معنایی اراده می

کند؟ اساساً به چه معنا  ها است یا تفاوت می داشتن خدا، مثل دوست داشتن ما انسان

                                                
 .919بقره، آیه . 4
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و بر بندگانش رحمت دارد و میزان رحمت او تا چه حد است؟ اگر خدا مهربان است 

هایی را که به  نهایت است، چرا جلوی بالها و مصیبت مهربانی و رحمت خدا بی

نهایت دارد، برخی از  گیرد؟ و اصوالً چرا خدایی که رحمت بی رسد، نمی بندگانش می

جاوید در عذاب خود ها را به صورت  کند و حتی آن شدت عذاب می بندگانش را به

 دارد؟ نگه می

ای از سؤاالتی است که ممکن است به ذهن هر یک از ما رسیده باشد و  ها نمونه این

هایی پاسخ دهیم، ابتدا الزم است در بارة معنایی که از  که به چنین سؤال قبل از آن

 .کنیم، موضعی روشن اتخاذ کنیم صفات الهی اراده می

 ها اریم به همۀ جوانب مسأله بپردازیم و به همۀ پرسشدر این مجال اندک، قصد ند

جا مورد نظر است، این است که روش صحیح  چه در این آن . پاسخ کافی و وافی بدهیم

گویی  پاسخ دادن به این مسأله و مسائلی نظیر آن را پیدا کنیم که اگر روش درست پاسخ

در . و به پاسخی درخور برسیمهای فکری خود بگیریم  توانیم جلوی ابهام را بیابیم، می

گویی مستقیم، مسیر منطقی رسیدن به پاسخ صحیح را  واقع، در این جا به جای پاسخ

شود که به  ها موجب می گردند که رعایت آن کنیم و مقدماتی طرح می روشن می

 . های نابه جا پرهیز کنیم دیدگاهی درست در این زمینه برسیم و از داوری

 ی و جنبه اخالقی صفاتتفکیک جنبه عاطف. 4

اولین قدم برای پاسخ دادن به سؤال مورد نظرمان این است که ابتدا معنای صفات 

ها  مذکور را در عالم انسانی بیابیم و بررسی کنیم که هنگامی که این صفات دربارة انسان

ها همواره این صفات به یک  روند، چه خصوصیاتی دارند؟ آیا دربارة انسان به کار می

روند یا کاربردهای متفاوتی دارند؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که  ا به کار میمعن

توانند دربارة  یک از این کاربردها می گاه باید ببینیم که کدام کاربردهای متفاوتی دارند، آن

 خداوند صدق کنند؟ 

ها به  ها را در مورد انسان ما هنگامی که صفاتی مانند مهربانی و دلسوزی و نظیر آن

ها داشته  ، این گونه نیست که در همه موارد دقیقاً یک برداشت خاص از آنبریم کار می

در برخی موارد برداشت ما از مهربانی، برداشتی شدیداً عاطفی و هیجانی است و . باشیم

در مواردی دیگر، نگاهی ارزشی و اخالقی به مهربانی داریم؛ به بیانی دیگر، گاهی 

ها و  های یک فرد و در مقابل، دشمنی داشتن دوست ها و ها، دلسوزی مهربانی
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. هیجانی دارد و گاهی ریشۀ ارزشی و اخالقیای صرفاً عاطفی و  ریشه ،های او ناراحتی

توانیم بگوییم که گاهی صفات انسانی جنبه عاطفی صرف دارند و گاهی  بنابراین، می

 .جنبه ارزشی و اخالقی

جروح شود و برادرش باالی سرش م شدت بهاگر کسی در یک تصادف دلخراش  

اش برافروخته است و  بینیم این برادر دچار اضطراب شدید شده و چهره باشد، وقتی می

تواند به طور عادی سخن بگوید و رفتار کند، آن را نشانۀ مهربانی شدید این برادر  نمی

ت عمل اما هنگامی که آن فرد مجروح تح. گوییم چه برادر مهربانی است دانیم و می می

جراحی یک پزشک قرار گیرد، دیگر نشانۀ مهربانی آن پزشک را آن حاالت خاص 

گونه چشم داشتی و  که آن پزشک بدون هیچ دانیم، بلکه همین عاطفی و هیجانی نمی

گیرد،  تمام تالشش را برای نجات جان او به کار می فقط به قصد کمک به آن مجروح، 

مان از مهربانی  توان گفت برداشت می. مهربان استاز نظر ما یک پزشک کامالً دلسوز و 

در مثال اول، برداشتی کامالً عاطفی است؛ ولی در مثال دوم، برداشتی اخالقی از 

مطابق برداشت دوم، هنگامی که پزشک تحت تأثیر آه و نالۀ بیمار قرار . مهربانی داریم

مهربانی و عدم دلسوزی آن دهد، دیگر آن را نشانۀ نا گیرد و به درمان خود ادامه می نمی

 .کنیم پزشک تلقی نمی

هایی خاص قرار گیریم، تفاوت این دو نوع برداشت از  هنگامی که در موقعیت

شدت تشنه باشد و طلب آب  اگر آن فرد مجروح به. شود مهربانی بیشتر مشخص می

های  کند، ممکن است شدت عاطفۀ آن برادر موجب شود که نتواند در برابر درخواست

که  رادر مجروحش مقاومت کند و دلش به حال او بسوزد و به او آب بدهد، با آنب

گفته چون برای  اما پزشک پیش. داند آب دادن به او در آن شرایط خطرآفرین است می

نجات جان آن مجروح ارزش قائل است و تمام هدفش آن است که در شغل خود 

گیرد و از دادن آب به  قرار نمی کارهای ارزشمند انجام دهد، تحت تأثیر عواطف خود

کند؛ چرا که راه کمک به آن مجروح و نجات جان او را ندادن  مجروح خودداری می

کنیم؛ بلکه حتی  ما این مسأله را به معنای نامهربانی پزشک تلقی نمی. داند آب به او می

 . آوریم او را مهربان و دلسوز واقعی برای آن مجروح به شمار می



 

 

 

 
 

 89 ■چگونگی شناخت خدا 

 

 اطفی و اخالقی صفاتكاربرد ع. 5

ها را از یک  اکنون که دو کاربرد متفاوت صفاتی مانند مهربانی و دلسوزی و نظیر آن

که بررسی کنیم که هنگامی که این صفات در مورد خدا  دیگر تشخیص دادیم، قبل از آن 

ها مراد است، خوب است ببینیم از نظرگاه انسانی،  روند، کدام کاربرد آن به کار می

ما در زندگی روزمرة . ک از این دو کاربرد، از اهمیت باالتری برخوردار استی کدام

های هیجانی محض که موجب نادیده گرفتن  های عاطفی و دلسوزی خود، برای مهربانی

گونه مهربانی و  شوند، ارج چندانی قائل نیستیم و آن مصالح واقعی و ارزشمند افراد می

محور باشد؛ برای مثال، در مواقع  دار و اخالقم دهیم که ارزش دلسوزی را ترجیح می

هایی برویم که کنترل کافی بر عواطف و  دهیم که به سراغ پزشک بیماری ترجیح می

هیجانات خود داشته باشند و تحت تأثیر عواطف خود قرار نگیرند تا بر عمل جراحی 

ربان باشند و نگران ها اثر بد نگذارد و با این حال، به لحاظ اخالقی کامالً دلسوز و مه آن

گوییم،  همچنین، هنگامی که از مادری مهربان سخن می. نجات جان بیماران خود باشند

ممکن است مادری را در ذهن مجسم کنیم که به جهت رقت قلب شدیدی که دارد، 

دهد که رضایت  گونه ناراحتی فرزندش را ندارد و همواره به شرایطی تن می تحمل هیچ

اما وقتی با مادری مواجه شویم که به جهت مصالح تربیتی و . ندفرزندش را فراهم ک

های فرزندش مقاومت  ها و نارضایتی رشد اخالقی فرزندش، در برابر برخی ناراحتی

گونه نیست که موجب رفتارهایی بر خالف مصلحت فرزندش  کند و رقت قلبش آن می

 . دانیم می شود، او را مهربان و دلسوز واقعی

، ما مهربانی عاطفی و هیجانی را که در آن امور اخالقی نادیده گرفته به طور خالصه

کنیم و در مقابل، مهربانی و  شود، یک مهربانی سطحی و ظاهری قلمداد می می

 . های اخالقی به معنایی که گذشت، از نظر ما مهربانی واقعی و ارزشمند است دلسوزی

 خطر خلط جنبه عاطفی و اخالقی صفات. 6

فکیکی که میان دو برداشت از مهربانی قائل شدیم و مهربانی عاطفی را از بر اساس ت

از  و اخالقیات، ها  رسیم که مسأله ارزش مهربانی اخالقی تمیز دادیم، به این نتیجه می

ما . و نباید میان این دو مسأله خلط کنیم قابل تفکیک است انسانی عواطف ألهمس

معموالً در معرض این خطر هستیم که میان مسائل ارزشی و مسائل عاطفی خلط 
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های ارزشی و  مان، به داوری کوشیم از مسیر عواطف و امیال می کنیم و چه بسا می

ه اموری را که با عواطف و هیجانات ما سازگار نیستند، ب. های اخالقی برسیم قضاوت

شماریم و اموری را که با عواطف ما سازگار باشند، به لحاظ  لحاظ اخالقی بد می

های عاطفی ما  البته ممکن است بسیاری از اوقات، داوری. شماریم اخالقی خوب می

  های اخالقی نداشته باشند؛ اما قابل تصور است که گاهی داوری منافاتی با داوری

. شویم یرد و در این موارد است که دچار خلط میعاطفی در برابر داوری ارزشی قرار گ

در برخی از موارد، عدم تفکیک دقیق میان این دو مقام، یعنی مقام عواطف و مقام 

گردد و این،  های صحیح اخالقی می های اخالقی، موجب انحراف انسان از داوری ارزش

 . خطر بزرگی است که باید از آن پرهیز کنیم

گردند که ریشۀ عاطفی  سائلی دربارة حقوق بشر مطرح میامروزه شاهد هستیم که م

دارند و برخاسته از تمایالت عاطفی و هیجانی افراد هستند؛ ولی به عنوان قوانین 

های عاطفی و نفسانی، منجر  اخالقی دانستن این گونه داوری. گردند اخالقی معرفی می

ه در واقع اخالقی ک« های اخالقی بشری آموزه»به پیدایش تعارضات ظاهری میان 

برخی قوانین ارزشی که در دین مطرح . گردیده است« های اخالقی دین آموزه»نیستند و 

شوند و برخی  شده است، چون با عواطف افراد سازگاری ندارند، ضدّ ارزش معرفی می

اموری که در دین ضدّ ارزش دانسته شده است، چون با عواطف افراد سازگاری دارد، 

این مانند آن است که یک انسان شدیداً عاطفی با دیدن . شوند می ارزشمند دانسته

شدت منزجر شود و نسبت به عمل جراحی و حتی پزشک جراح، نظر  صحنۀ جراحی به

که چون نجات جان یک انسان بسیار ارزشمند است، این عمل  منفی پیدا کند و حال آن

 . جراحی نیز عملی ارزشمند است و کار پزشک قابل ستایش است

شود که  ها، گاهی به حدی شدید می خطر خلط میان مقام عواطف و مقام ارزش

آورد؛  شود و سر از شرک یا کفر در می های اشتباه دربارة خدا دچار می انسان به داوری

برای مثال، برخی افراد هنگامی که با مشکالتی در زندگی خود یا دیگران مواجه 

گیرند و حکمت  شود، به نظام آفرینش اشکال می دار می ها خدشه شوند و عواطف آن می

که اگر عواطف و هیجانات خود را کنترل کنند،  برند و حال آن خدا را زیر سؤال می

تواند در مسیر اهدافی  افتد، می درخواهند یافت که همۀ مسائلی که در دنیا اتفاق می

 . کامالً اخالقی و ارزشی دانسته شود
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 داوندبرداشت اخالقی از صفات خ. 7

تواند تأثیر بزرگی  توجه به تمایز معناشناختی میان حوزة ارزش و حوزة عواطف می

در مباحث قبل میان جنبه عاطفی و . در شناخت صحیح خدا و صفات او داشته باشد

اکنون با توجه به این تمایز، هنگامی که . جنبه ارزشی صفات انسانی تمایز قائل شدیم

ها به خدا  ذشت، رأفت، خشم، انتقام و مانند آنمهربانی، دوستی، گ: صفاتی را مانند

دهیم، باید ببینیم که آیا معنای عاطفی این صفات مراد است یا معنای ارزشی  نسبت می

اند؛  البته در عالم انسانی، عواطف و اخالقیات انسان در هم تنیده. ها و اخالقی آن

شوند، عواطف  ی مواجه میها هنگامی که با امور خوب یا بد اخالق ای که انسان گونه به

شوند و با  زده می شود و با دیدن امور خوب اخالقی شاد و هیجان ها هم تحریک می آن

شوند و رنج  مشاهدة شُرور اخالقی، به لحاظ عاطفی هم ناراحت و غضبناک می

چه بسا نتوانیم انسانی را تصور کنیم که از شرور اخالقی بیزار باشد؛ ولی از . برند می

ولی باید توجه . دیگر تفاوت کند ها از یک  میزان رنج انسان هرچندنج نکشد، ها ر آن

ها وجود دارد و به اخالقی  های عاطفی است که در انسان داشت که این به جهت ویژگی

ها را درد و رنج  در نتیجه، نباید نشانۀ ارزشی بودن انسان. شود ها مربوط نمی بودن آن

ای که هر کس بیشتر از شرور اخالقی درد و رنج  به گونه ها از شرور اخالقی بدانیم؛ آن

اساساً در مورد افرادی که به جهت روحیات قوی . تر محسوب شود بکشد، اخالقی

ها به  کشند، احتمال افتادن آن از شرور اخالقی درد و رنج بیش از حدّی میشان  عاطفی

ۀ اخالقی بودن افراد را نشان. شود ها و رفتارهای غیر اخالقی بسیار بیشتر می قضاوت

ها کامالً  ها کامالً ضدّ ارزش باشد و از آن باید تنها این دانست که شرور اخالقی نزد آن

 . های اخالقی باشند شدت خواهان ارزش بیزار باشند و به همین صورت، به

پذیر است و  اما در مورد خدا تفکیک عملی میان مقام عواطف و مقام اخالق امکان

مبنای دیدگاه توحیدی اسالم باید خداوند را از هرگونه حاالت عاطفی و اساساً بر 

بنابراین، هرگاه سؤال شود که اگر خدا حاالت عاطفی و هیجانی . هیجانی مبرّا دانست

ها ندارد، چرا با این وجود، به خدا صفاتی مانند خشم و غضب و مهربانی  مانند انسان

نای اخالقی و ارزشی این صفات مراد است، شود، پاسخ این است که مع نسبت داده می

 . نه معنای عاطفی
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کند  های خود خدا را به عنوان کسی توصیف می در یکی از خطبه {حضرت علی

دارد و از او راضی است، این دوستی و رضایتش با  که هنگامی که کسی را دوست می

ی برای او گونه سختی و مشقت گونه که خشم و غضبش هم هیچ رقت توأم نیست؛ همان

  «.ٍيُحِبُ وَيَرْضَي مِن غَير رِقَةٍ وَيُبْغِضُ و يَغْضِبُ مِنْ غَيرِ مَشَقَة»در پی ندارد؛ 

توان دریافت که تصور ما از خدا نباید تصوری کامالً انسانی باشد؛ به  از این جا می

م و ها توأم با درد و رنج و مشقت بدانی ای که خشم و غضب او را همانند انسان گونه

. شود ها یافت می دوستی و محبتش را همراه با برخی حاالتی عاطفی که در انسان

که روشن کردیم، اخالقی بودن خدا را نباید در وجود این گونه حاالت عاطفی  چنان

ها و  بدانیم؛ بلکه اخالقی بودن او به این است که هم معرفت کامل به ارزش

احسان، گذشت و : های اخالقی از قبیل شها دارد و هم کامالً خواهان ارز ضدارزش

 . آورد عدالت است و هرگز به ظلم و ستم روی نمی

به طور خالصه، هنگامی که صفاتی مانند مهربانی و خشم و غضب برای خدا به کار 

عدم توجه به این تمایز، موجب . شوند، بُعد ارزشی و اخالقی دارند؛ نه عاطفی برده می

غضبناکی خداوند به این صورت . شود آلود از خدا می شرکارائۀ تصویرهای نادرست و 

مهربانی او نیز به . ها رنج بکشد، ناراحت شود و افسرده گردد نیست که همانند ما انسان

این نیست که رقت قلب پیدا کند، دلش بسوزد و حاالت عاطفی و هیجانی خاصی پیدا 

پروری و پرهیز از  مانند عدالتمهربانی او به این است که عالوه بر داشتن صفاتی . کند

غضبناکی او نیز به این است که . ظلم، دارای فضایلی مانند احسان و گذشت نیز باشد

گونه  اتفاقاً عدم وجود آن. هر جا که مهربانی اقتضای ظلم داشت، از آن پرهیز کند

شود که  های الهی می حاالت عاطفی در خداوند، موجب اطمینان کامل انسان به قضاوت

 .شوند ها وجود دارد، واقع نمی عدالتی از آن هرگز تحت تأثیر حاالتی که خوف بی

 مهربانی و خیرخواهی خداوند. 8

شود که خداوند، هم دارای جنبۀ رحمت و عطوفت  با مطالعۀ آیات قرآن روشن می

. گیرد ها سخت می کند و بر آن شدت مجازات می است و هم در جای خود کسانی را به

توان مشاهده کرد که جنبۀ رحمت و مهربانی خدا در قرآن بسیار  ل، میبا این حا

                                                
 .958، ص 483خطبه  نهج البالغه،. 4
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کسی که »نشان داده شده است و یا در دعای جوشن کبیر نیز از خدا به عنوان   برجسته

گر برجستگی جنبۀ  خوبی بیان  تعبیر شده است که به« رحمتش بر غضبش پیشی گرفته

 «.غَضَبَه يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ»رحمت خدا است؛ 
کمترین شود که خداوند به کسی به  های مختلف تأکید می در آیات قرآن بارها با بیان

 :کند مقدار قابل تصور ظلم نمی

 4«.إِنَ اّلّلَهَ ّلَا يَظّْلِمُ مِّثْقَالَ ذَرَة» -

 9«.وَّلَا تُظّْلَمُونَ فَتِيالً» -

 9«.وَّلَا يَظّْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا» -

در کار است، هرگز از روی ظلم و ستمکاری خدا نیست؛ و اگر عذاب و کیفری 

 4«.مَنْ عَمِلَ صاّلِحاً فَّلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَّلَيْها وَما رَبُكَ بِظَالَمٍ ّلِّلْعَبيدِ»

طلبی و در عین حال، خیرخواهی و مهربانی خداوند را از دیدگاه  ای که عدالت نکته

کند، کامالً عادالنه  گامی که افرادی را عقاب میرساند، این است که خداوند هن اسالم می

دهد؛ اما در مقام  کاران را فقط به اندازة گناهشان و نه بیشتر کیفر می  کند و گناه رفتار می

و  6کند چه عدالت او اقتضاء می و بسیار بیش از آن  2دست است پاداش، گشاده

کاران با هر گناهی  ه  همچنین گنا .دهد به آنان پاداش می 5نیکوکاران انتظار آن را دارند،

که انجام داده باشند، اگر به سوی او باز گردند، او را بسیار آمرزنده و مهربان خواهند 

خواهد که هرگز از رحمت او ناامید نشوند و به  خداوند همواره از گناهکاران می. یافت

                                                
 .11نساء، آیه . 4
 .77نساء، آیه . 9
 .12کهف، آیه . 9
 .13فصلت، آیه  .1
قصص، آیه )  «.الَ ما کانُوا يَعْمَلُونمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَیِئَۀِ فَال يُجْزَى الَذينَ عَمِلُوا السَیِئاتِ إِ». 5

 (431انعام، آیه ) «.إِالَ مِثْلَها وَهُمْ ال يُظْلَمُونَ  مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَیِئَۀِ فَال يُجْزى»؛ (81

 (98نور، آیه ) «.فَضْلِهِ وَاللَهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ لِیَجْزِيَهُمُ اللَهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزيدَهُمْ مِنْ». 3

 (95ق، آیه ) «.لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فیها وَلَدَيْنا مَزيدٌ» .7
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  بادِيَ اّلَذينَ أَسْرَفُوا عَّلىقُلْ يا عِ»آمرزد؛ درگاه او بازگردند؛ چرا که او همۀ گناهان را می

 1«.أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اّلّلَهِ إِنَ اّلّلَهَ يَغْفِرُ اّلذُنُوّبَ جَميعاً إِنَهُ هُوَ اّلْغَفُورُ اّلرَحيمُ

یک راه برای درک عظمت رحمت و مهربانی خدا این است که عظمت گناه 

سرپیچی از دستور کسی که باید او را اطاعت . فهم کنیمدرستی  نافرمانی در برابر او را به

شود؛ ولی باید توجه کنیم که بزرگی این خطا در همۀ  کرد، یک خطا محسوب می

یابد؛ برای مثال،  شرایط یکسان نیست و بسته به شرایط مختلف شدت و ضعف می

. کند ت میدهنده چه کسی باشد، تفاو که فرد دستور میزان بزرگی این خطا بسته به این

آموز از دستور معلمش در انجام تکالیف درسی و سرپیچی یک  سرپیچی یک دانش

توانند به یک اندازه نادرست  اش در انجام تکالیف نظامی، نمی سرباز از دستور فرمانده

شایستگی درک کنیم و بزرگی نظام آفرینش و  اکنون اگر عظمت خداوند را به. باشند

های او را در نظر بیاوریم، طبعاً گناه نافرمانی از دستورات او  حکیمانه بودن همۀ برنامه

توانیم عظمت رحمت خدا را از طریق  جا می از این. شدت بزرگ خواهیم یافت را به

هایش از چنین گناهانی و دعوت او به بازگشت گناه  پوشی های مکرر او و چشم بخشش

 . کاران بهتر دریابیم 

 انی خدامهرب ، نمودحوادث ناگوار . 9

در مباحث قبل روشن شد که برخی امورِ ظاهراً نامطلوب، به نتایج خیر برای انسان 

کند، نه تنها  امور را برای ما ایجاد می گونه انجامد و از این جهت، کسی که این می

پدری که برای رشد . نامهربان نیست، بلکه مهربانی و دلسوزی واقعی نسبت به ما دارد

کند و پزشک  های او مقاومت می دش در مقابل برخی خواستهفکری و اخالقی فرزن

گیرد و برای نجات جان بیمار به عمل  جراحی که تحت تأثیر آه و نالۀ بیمار قرار نمی

ها را  کند، هرگز به معنای اخالقی نامهربان و بد نیستند و بلکه، ما آن جراحی او اقدام می

اکنون کامالً قابل تصور است که  .دانیم به معنای واقعی کلمه خوب و دلسوز می

کند و بر همۀ امور اشراف دارد حوادث عالم را بر  خداوندی که نظام عالم را اداره می

برد و اموری که برای ما  های اخالقی و جلوگیری از ظلم به پیش می محور تحقق ارزش

                                                
شود که  از این آیه فهمیده می. مورد صدق این آیه، جایی است که انسان از گناهانش توبه کند. 59زمر، آیه  .4

 . ز در صورتی که انسان موفق به توبه شود، آمرزیده استحتی گناه شرک به خدا نی
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خدا رسند، همگی از منظر حکمت الهی و اهداف ارزشی و اخالقی  نامطلوب به نظر می

  .مطلوب و مناسب باشند

توانند بر اساس  افتد، می ها و بالهایی که در عالم اتفاق می همۀ شرور و مصیبت

دانیم  ها را نمی جا که ما حکمت آن خدا تبیین شوند و البته از آن حکمت و رحمت

چنین سؤالی حتی برای فرشتگان خداوند نیز . برانگیز باشند ممکن است برای ما سؤال

هنگامی که خداوند خبر . ها داد، قابل توجه است د و پاسخی که خداوند به آنپیش آم

کند که قرار است او را به عنوان خلیفه و  دهد و اعالم می آفرینش آدم را به مالئکه می

چرا کسی : ها از خداوند این است که جانشین خود بر روی زمین برگزیند، تنها سؤال آن

 رَبُكَ قَالَ وَإِذْ»شود؛  ریزی می مرتکب فساد و خوندهی که  را روی زمین قرار می

لُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اّلدِمَاءَ وَنحَْنُ عَجْقَاّلُواْ أَتَ جَاعِلٌ فىِ اّلْأَرْضِ خَّلِيفَةً   إِنىّ ّلِّلْمَالَئِكَةِ

 1 «.تَعّْلَمُونأَعّْلَمُ مَا ّلَا    قَالَ إِنىّ نُسَبِحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِسُ ّلَكَ

قدر  آید، آن ها پدید می سازد که شرهایی که از ناحیۀ انسان این سؤال روشن می

إِنَكَ أَنتَ »اند  برجستگی دارند که حتی مالئکه را که به علم و حکمت خدا واقف بوده

سازد و از وجه مصلحت آفرینش چنین موجودی و خلیفه  ، متعجب می5« اّلْعَّلِيمُ اّلحَكِيم

ها چون به  پاسخ خداوند به فرشتگان آن است که آن. کنند دن او سؤال میقرار دا

مصلحتی که در آفرینش آدم نهفته است، علم ندارند چنین سؤالی برایشان پدید آمده 

گذارد و تنها  جا مسأله را صرفاً به حکمت و علم خود وانمی البته خداوند در این. است

کند؛ بلکه عمالً با  دانید، اکتفا نمی م که شما نمیدان به ذکر این، که من چیزهایی را می

دَمُ أَنبِئْهُم بِأَسمَْائهِِمْ اآقَالَ يَ»آید؛  سازی مالئکه برمی نشان دادن امتیاز آدم، در صدد قانع

رْضِ وَأَعّْلَمُ مَا تُبْدُونَ أَعّْلَمُ غَيْبَ اّلسَمَاوَاتِ وَاّلْأَ   فَّلَمَا أَنبَأَهُم بِأَسمَْائهِِمْ قَالَ أَ ّلَمْ أَقُل ّلَكُمْ إِنىّ

 1 «.وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُون

                                                
 .91بقره، آیۀ . 4
 .99بقره، آیۀ  .9
 .99بقره،آیۀ . 9
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امتیاز علمی و معرفتی  {مطابق این آیۀ شریفه، امتیاز و برجستگی حضرت آدم

بوده است و قدرت آدم در علم به همۀ اسماء، موجب شده است که او را شایستۀ 

  1.خالفت بر روی زمین کند

داستان . کرد رور اخالقی برای مالئکه حکایت میبرانگیز بودن ش آیات فوق، از سؤال

برانگیز  گر سؤال نیز بیان  5در قرآن کریم {با حضرت خضر {دیدار حضرت موسی

 {حضرت موسی. بودن شرور اخالقی برای برخی انبیای الهی در شرایطی ویژه است

ی که و با این قول که در برابر اعمال {به قصد آموختن برخی علوم ربانی از خضر نبی

از حکمت اعمالش بگوید،  {که خود خضر دهد، سؤالی نکند تا آن انجام می {خضر

را  {دهد، موسی انجام می {افتد؛ اما اعمالی که خضر نبی به دنبال خضر به راه می

دارد،  دو رفتار خضر که موسی را به سؤال وامی. دارد تاب کرده، به سؤال وا می بی

ای که در آن  سوراخی را در کشتی {در یک مورد خضر نبی. ظاهری شرّگونه دارند

توانست به غرق شدن کشتی و نابودی سرنشینان آن  که میکند  ایجاد می ،اند سوار بوده

که مرتکب قتل  جان کودکی را بدون آن {رت خضردر مورد دیگر، حض. بیا نجامد

اند که  بار و زننده فاجعه {چنان در نظر موسی این اعمال آن. گیرد نفسی شده باشد، می

 .کشاند کند و او را به سؤال از خضر دربارة اعمالش می تعهد و قول خود را فراموش می

ها را  برانگیز بودن آن که اهمیت مسأله شرور اخالقی و سؤال دو داستان فوق، با این

برانگیزی در موارد مذکور، به  گر این نکته هم هستند که این سؤال کنند، بیان  تأیید می

دهد،  هنگامی که خداوند پاسخ مالئکه را می. کننده است دلیل نقص معرفتی سؤال

ی ها ناش فهماند که سؤال آن کند و به مالئکه می ها گوشزد می احاطۀ علمی خود را به آن

در داستان موسی و خضر نیز، هنگامی که موسی درخواست . ها بوده است از جهل آن

دهد و این ناشکیبایی را  کند، خضر از ناشکیبایی موسی خبر می همراهی با خضر می

چگونه در برابر چیزی که علم تو به آن احاطه »: داند ناشی از عدم احاطۀ علمی او می

کند، او  تابی موسی را مشاهده می ان نیز هنگامی که بیدر پای 1«ندارد، صبر خواهی کرد؟

                                                
 .494-445، ص 4المیزان فی تفسیر القرآن، ج : ک.برای اطالع بیشتر از نکات تفسیری آیه، ر. 4
 ..89-35کهف، آیۀ . 9
 .38کهف، آیۀ . 9
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از این آیات  1.سازد تا جایی برای سؤال باقی نماند را از حکمت اعمالش آگاه می

 خیر به نتایجیشوند،  شود که برخی اموری که در ظاهر شرّ محسوب می استفاده می

کسی که باعث  شوند و انجامند و از این رو، به معنای واقعی خیر محسوب می می

 .گونه امور شده است نیز به معنای اخالقی، مهربان و واقعاً خوب است این

ای که  انتها است و هر حادثه های اسالمی رحمت خدا گسترده و بی مطابق با آموزه 

عمر دنیوی ما بسیار کوتاه و . افتد، ناشی از رحمت گستردة او است در عالم اتفاق می

سازی ما برای  افتد، همگی برای آماده ر این دنیا اتفاق میگذرا است و مسائلی که د

ها در بهشت جاویدان خدا  وقتی انسان. داشتن حیاتی پاک و جاودان در آخرت است

ترین خصوصیتی که باید از قبل کسب کرده باشند، روحیۀ تسلیم در  قرار گیرند، مهم

شتیان باید روحیۀ عبودیت برابر خدا و پذیرش ربوبیت او است و به بیان دیگر، همۀ به

و تسلیم در برابر مقدرات الهی داشته باشند و از استکبار و رو در رویی در برابر 

ای  اگر کسی که در بهشت جاوید خدا قرار گیرد، چنین روحیه. خداوند پرهیز کنند

نداشته باشد و در برابر خدا استکبار بورزد، نظام بهشت دچار فساد خواهد شد و منجر 

ترین ظلمی از سوی  که در آن سرا، کوچک شود و حال آن می م به دیگر بهشتیانبه ظل

 .خداوند پذیرفته نیست

ها را ابتدا در دنیایی موقتی و  رحمت و مهربانی خدا اقتضا کرده است که انسان

کمترین که  با آن. آزمایشگاهی قرار دهد تا فرصت تجربه و ساختن خود را داشته باشند

نی خدا و یا ظلم به دیگران، گناهی بس بزرگ است، اما خداوند مهربان عصیان و نافرما

گاهی برای . پذیرد ها را می های مکرر آن بخشد و توبه ها را نیز می گناهان بزرگ انسان

های عذاب خویش را به  ها و ناگواری ها به خود آیند، بخشی از سختی که انسان این

 .ها باشد و به سوی او بازگردند آن دهد تا زنگ هشداری برای ها نشان می آن

                                                
أَمَا  وَ * لِمَساکینَ يَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعیبَها وَکانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ کُّلَ سَفینَۀٍ غَصْباًأَمَا السَفینَۀُ فَكانَتْ ». 4

 «.قْرَبَ رُحْماأَ رَبُهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَفَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما *  کُفْرا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ
 ( 84-72کهف، آیۀ )
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ظَهَرَ اّلْفَسادُ فِي اّلْبَرِ وَاّلْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي اّلنَاسِ ّلِيُذيقَهُمْ بَعْضَ اّلَذي عَمِّلُوا ّلَعَّلَهُمْ »

 4؛يَرْجِعُونَ

فساد و تباهی به جهت اعمال خود مردم در دریا و خشکی پدید آمد تا خدا  

 «.ها را به آنان بچشاند، شاید که بازگردند بعضی از آثار کار آن

 9؛دُونَ اّلْعَذاّبِ اّلْأَكْبَرِ ّلَعَّلَهُمْ يَرْجِعُونَ  وَّلَنُذيقَنَهُمْ مِنَ اّلْعَذاّبِ اّلْأَدْنى»

( در قیامت)تر  غیر از آن عذاب بزرگ( ین دنیادر ا)و به آنان از عذاب نزدیك 

 «.بچشانیم، شاید که بازگردند

های دنیوی، نتیجۀ اعمال خود  ها و ناگواری مطابق آیات فوق، بسیاری از سختی

شود  انسان است و دیدن این نتایج دنیوی و چشیدن طعم تلخ نافرمانی از خدا باعث می

در . رهیز از نافرمانی و معصیت حق تقویت شوداش برای پ که انسان به خود آید و اراده

افتند، کارکردهای بزرگ و  هایی که در این دنیا اتفاق می ها و ناگواری واقع، همۀ سختی

توانند در ساختن روحیۀ بندگی انسان و عدم دلبستگی به این  پرمنفعتی دارند و می

فتن عمرش در این دنیا، مهم آن است که انسان پس از پایان یا. دنیای گذران مؤثر باشند

مندی را پیدا نموده و هرگونه استکباری در برابر خدا را در  روحیۀ تسلیم و رضایت

 . کن کرده باشد خود ریشه

که کسانی که نتوانسته باشند روحیۀ بندگی را در خود پرورش دهند و  خالصه آن

در بهشت را  دانند، شایستگی حضور خودشان را در برابر خدا صاحب رأی و امتیاز می

ندارند؛ چرا که اگر چنین کسانی در بهشت حضور یابند، بهشت را نیز به فساد 

که بهشت خدا،  کشانند و این منجر به ظلم به دیگر بهشتیان خواهد شد و حال آن می

 .گونه فسادی نیست و محلی امن و آرام برای بهشتیان خواهد بود جای هیچ

هل جهنم را مورد مغفرت و آمرزش خود این گونه نیست که خداوند نخواهد ا 

ها همچنان به فساد و ظلم  ها را ببخشد و به بهشت وارد کند آن قرار دهد؛ بلکه اگر آن

ها موجب تضییع حق دیگر بهشتیان  دهند و در واقع، مهربانی به حال آن خود ادامه می

                                                
 .14روم، آیۀ . 4
 .94سجده، آیۀ . 9
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البته « .فندانترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوس»شود و به قول معروف،  می

ها در جهنم اظهار ندامت و پشیمانی کنند؛ اما خداوند که عالم الغیوب  ممکن است آن

 .گویانی بیش نیستند ها دروغ داند که آن است، می

إِذْ وُقِفُوا عَّلَى اّلنَارِ فَقاّلُوا يا ّلَيْتَنا نُرَدُ وَال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِنا وَنَكُونَ مِنَ   وَّلَوْ تَرى»

بَلْ بَدا ّلَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَّلَوْ رُدُوا ّلَعادُوا ّلِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ  * ّلْمُؤْمِنينَا

 4؛ّلَكاذِبُونَ

ای کاش »: گویند اند، بنگری، می ها را هنگامی که در برابر آتش ایستاده و اگر آن

کردیم و از  تکذیب نمیشدیم و آیات پروردگارمان را دیگر  بازگردانده می

چه را قبالً   بلکه آن[ نه چنین نیست و پشیمان نیستند* ]« .بودیم مؤمنان می

شدند، قطعاً به  و اگر بازگردانده می. کردند، برایشان آشکار شده است مخفی می

 «.گویند ها دروغ گشتند و آن چه از آن منع شده بودند، برمی  آن

 ت خدا به حکم  تحکیم ایمانراهکار . 11

های زندگی مواجه شوند، به لحاظ  ها و ناگواری ها هنگامی که با سختی انسان

ها ممکن است باعث شود که در  بینند و شرایط عاطفی آن شدت آسیب می عاطفی به

های اخالقی خود دچار انحراف شوند و خدای نکرده حکمت و عدالت خدا را  داوری

 5وجه نباید مورد سؤال و مواخذه قرار گیرد؛که خدا به هیچ  زیر سؤال برند و حال آن

گیرد که امکان لغزش و خطا برای او  زیرا تنها کسی مورد سؤال و مؤاخذه قرار می

جا که حکیم مطلق و خیر محض است و هیچ  وجود داشته باشد و خداوند متعال از آن

ت و گونه خطا و لغزشی از سوی او ممکن نیست، از این رو، مؤاخذة او نادرست اس

کند، به این معنا است که حکمت مطلق و خیر محض او را  کسی که او را مؤاخذه می

کننده است که نظر  برد و این ناشی از همان استکبارصفتی فرد سؤال زیر سؤال می

 . داند خویش را در مقابل نظر خالق خود دارای اعتبار می
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آمیزی نگردد،  شرکبرای این که انسان در شرایط عاطفی سخت دچار چنین عقاید 

که در این شرایط قرار گیرد خود را به وسایلی مطمئن مجهز گرداند و  باید قبل از این

یک راه بسیار . های مناسبی را برای تحکیم اعتقاد و اعتماد خود به خدا پیدا کند راه

ویژه  مناسب و مفید این است که انسان در سرگذشت اولیای خدا و بندگان خاص او، به

و دختر گرامی او حضرت  ,پیامبر اسالم. همواره تأمل کند {معصومان حضرات

اند و نه تنها مقام معنوی  بهترین بندگان خدا بوده {و ائمۀ اطهار }زهرای مرضیه

علم و . اند اند، از نظر علم و معرفت نیز زبانزد عام و خاص بوده بسیار باالیی داشته

ای بیش  ها به حقایق عالم ذره و معرفت آنمعرفت ما هر چه زیاد باشد، در برابر علم 

با این . باشد ها نمی ها به خدا نیز قابل مقایسه با دیگر انسان خوبی و نزدیکی آن. نیست

اند و در برابر هرگونه  های بسیار سنگینی افتاده حال، این عزیزان درگاه الهی به دشواری

یر خدای حکیم و مهربان مشکل و دشواری رضایت کامل خود را نسبت به تقدیر و تدب

ها  توجه به حاالت این بندگان مقرب خدا و مشکالتی که دامنگیر آن. اند اعالم داشته

های  کند که اعتماد کامل به برنامه ها، به ما کمک می شده است و صبر و بردباری آن

الهی در این دنیا داشته باشیم و ایمان قوی به حکیمانه بودن همۀ حوادث و رویدادهای 

تنها کافی است که شرایط امام سوم شیعیان حضرت اباعبداهلل . عالم پیدا کنیم

مندی کامل آن امام  در روز عاشورا را در ذهن خود مجسم کنیم و رضایت {الحسین

 .ها به یاد بیاوریم بزرگوار در مقابل همۀ بالها و مصیبت


