
 بررسی تقابل رضایت خدا با رضایت مردم
*علیجاندر می والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

کنیم؛ امها بهه راسهتی مقصهود از  یها باشد، از آن به رضایت تعبیر م اگر امری مورد پسند ما انسان
رضایت  خدا چیست و در چه مواردی میان رضایت خهدا بها رضهایت دیگهران تقابهل بهه وجهود 

و رضایت از خدا، تسلیم بودن در برابر قضا  آید؟ رضایت خدا، همان رحمت و پاداش اوست می
رضایت خهدا در و قدر و باالترین مرتبه توکل است. ارزش عمل  صالح در صورتی است که فقط 

ای  گونهه شود؛ به نظر باشد. در این میان گاهی میان رضایت خدا و رضایت مردم تقابلی ایجاد می
که یا باید رضایت خدا را جلب کرد و سبب ناخشنودی دیگران شد یا بر عکس دیگران را خشهنود 

ایت نمود، ولی خدا را از خود خشمگین کرد. در این شرایط برخهی رضهایت خهدا و برخهی رضه
، در ههی  شهرایطی بیهت دهند. بهر اسهاس آیهات قهرآن و روایهات اهل مخلوق را ترجیح می

شهود. اگهر کسهی در پهی خشهنودی خهدا باشهد،  رضایت مخلوق بر رضایت خهال  مقهدم نمی
شهود؛ ولهی اگهر کسهی در طلهب خشهنودی مهردم باشهد، نهه  خشنودی مخلوق نیز حاصهل می

 ت آورده است.خشنودی خدا و نه خشنودی مردم را به دس

 رضایت خدا 
اگر امری سازگار بها خواسهته و مهورد  1رضایت، به معنای خشنود بودن و در تقابل با خشم است.

مقصود از رضایت خهدا نیهز رضهایت از صهفات  2شود. پسند ما باشد، از آن به رضایت تعبیر می
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اخشهنودی و اوست و مقصود از ن 3و عفو 2رحمت و ثواب 1فعل اوست، نه صفات ذات. نعمت،
 4خشم او، محروم کردن از نعمت و کیفر دادن است.

شهود، فرمهوده  قرآن درباره عواملی که سبب رضایت خدا و نیز عواملی که سبب خشهم خهدا می
َاَن »است   َبَع ِرْض ُم َو ِبوْئَا اْلَمصويُر   َأ َفَمِن اتَّ ُُ َجَهونَّ ِه َو َموْأوا ِه َکَمْن باَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَّ ا یهآ5 ؛اللَّ

ه به خشم و غضهب خهدا بازگشهته؟! و کسی است کرده، همانند کروی یه از رضای خدا پکسی ک
بهر اسهاس ایهن آیهه، اطاعهت از خهدا موجهب «. ار بهد اسهتیار او بسکان یگاه او جهنم و پایجا

فرمهان داد  خدا نقهل اسهت وقتهی رسهول 6خشنودی او و نافرمانی خدا، سبب خشم اوست.
از مدینه خار  شوند، برخی منافقهان از شهرکت در جنهگ خهودداری  مسلمانان برای جنگ احد

در جنگ حاضر شدند. در این شرایط بهود کهه  خدا کردند؛ ولی مؤمنان گوش به فرمان رسول
 7آیه فوق نازل شد.

دهنده آن به دنبال کسب خشنودی خدا، و بهه تعبیهر  ارزش عمل  صالح در صورتی است که انجام
هاْبِتَاَء َمْر »قرآن  باشد. قرآن از گروهی که فقط درصدد جلب خشنودی خهدا هسهتند، « ضاِت اللَّ

ُه َرُؤٌف ِباْلِعبواد»به نیکی یاد کرده است   ِه َو اللَّ َسُه اْبِتَاَء َمْرضاِت اللَّ ُْ اِس َمْن َيْشري َن  8؛َو ِمَن النَّ
ه بنهدگان فروشهند و خداونهد نسهبت به بعضی از مردم، جان خود را به خاطر خشنودی خهدا می

نهازل شهده  المبیت و در شهأن امیرالمهؤمنین بر اساس روایات، این آیه در لیلة«. مهربان است
در بستر ایشان خوابید تا از توطئه مشهرکان کهه  خدا است؛ زمانی که آن حضرت به امر رسول

 9اش را داشتند، در امان بماند. قصد کشتن
 رضایت خالق یا مخلوق؟

گیرنهد، رضهایت مخلهوق را بهر  تقابل رضهایت خهال  و مخلهوق قهرار می برخی افراد وقتی میان
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َ بِِرَضيا َأَحيد  ِمينْ »فرموده است   گزینند؛ چنانکه امام صادق می بهرای 1 ؛َدلِْقيهِ  َلتُْسِخُطوا اّلَله
 «.  خشنود کردن هی  فردی، خدا را به خشم نیاورید

د، هرگهز جهایز نیسهت؛ چنانکهه پیروی از مخلوق در صورتی که مهالزم بها نافرمهانی خهدا باشه
نیهز فرمهوده  امام رضا 2«.ََل َطاَعَة ِلَمْخلُوق  ِفى َمْعِصیَِه الَْخاِلقِ »فرموده است   امیرالمؤمنین

کسی که به دنبهال کسهب خشهنودی خهدا  3؛الَْمْخلُوقِ   ِبَسَخطِ   يُبَالِ   لَمْ   الَْخاِلقَ   َأْرَضى  َمنْ »است  
 «.  دهد مخلوق نمیباشد، اهمیتی به ناخشنودی 

حقیقتی که در روایات به آن اشاره شده و تجربه نیز آن را به اثبات رسانده است، این است که اگهر 
رو در تعهالیم  از اینگاه به این هدف نخواهد رسید.  کسی به دنبال کسب رضایت مردم باشد، هی 

ت خدای متعال باشهد؛ یعنهی های دین اسالم، محور تمام افعال و کردار انسان، باید رضای و آموزه
انسان مؤمن باید کارهایش را در راستای خوشنودی و رضایت الهی محاسبه کرده و انجام دهد. و 
اگر در جایی رضایت خداوند با جلب رضایت مردم در برابر هم قرار گرفت، جلب رضایت الهی 

دنیها و آخهرت را خواست تا خیهر  ای از امام حسین چنانچه مردی در ضمن نامه تر است. مهم
ُ ُأُموَر النَّياِس »در پاس  نوشت   امام برایشان بنگارد  ِبَسَخِط النَّاِس كََفاُه اّلَله

ِ َمْن َطلََب ِرَضى اّلَله
ََلمُ  ُ ِإلَى النَّاِس َو السَّ  َوكَلَُه اّلَله

ِ هر کس با خشهمگین کهردن  4؛َو َمْن َطلََب ِرَضى النَّاِس ِبَسَخِط اّلَله
ل رضایت خدا باشد، خداوند پشتیبان او در کارهایی خواهد بود کهه مهرتبط بها مهردم مردم به دنبا

داشتن مردم باشد، خدا او را به همهان  آوردن خدا، به دنبال راضی نگه است، و هر کسی با به خشم
نقهل اسهت یکهی از شهیعیان بهه نهام علقمهه، نهزد امهام همچنهین «. گذارد. و السالم مردم وامی

های ناروای مخالفان به شیعیان اظهار ناراحتی و دلتنگی کرد. آن حضرت بهه  از نسبت صادق
وَألسنِتَهم َل تُضبَط، َو كَیَف تَسِلمون مَما  ،يُملَك َل الناِس  ِرَضى إنَّ »منظور دلداری به وی فرمود  
، قابهل نیافتنی اسهت و زبهان ایشهان جلب رضایت مردم، دسهت 5؛لَم يَسلَم ِمنُه أنبیاُ  اّلَله و ُرُسلُه

ههای مهردم( در امهان باشهید کهه  زبان و تهمت کنترل نیست. چگونه انتظار دارید از چیزی )زخم
 «.انبیای الهی از آن در امان نبودند

 مال احمد نراقی در این باره گفته است  
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اگر گروهی از مردم را راضی کنی، گروه دیگری ناراضی خواهد شد. دل یکهی را بهه دسهت 
ه اخبار بر آن شاهد، و بهه تجربهه کچنان ها هم نیگردد. با همه ا سته میشک آوری، دیگری دل
مردم باشد؛ خدا و خله  او  رضای ح  برداشته، طالب رضای ه دست ازکثابت است؛ هر 

خدا را بر رضای مردم مقهّدم  رضای هکست و هر ین راضی دارند و احدی از او را دشمن می
 1دارند. دارد، همه او را دوست می

ش ریاکاری در آیات و روایات، از این جهت است که ریاکار درصدد جلب خشنودی مردم نکوه
است؛ نه خدا. در روایتی درباره ریاکاران آمده است کهه فرشهتگان حهافظ اعمهال بها خوشهحالی 

شما، حافظان عمل بنهده » :دیفرما دارند. خدای تعالی می  های ریاکار را به خدا عرضه می عبادت
رضای مرا نخواسهته؛  ن بنده با این عمل خود،یه اکن از باطن او آگاهم؛ به درستی د و میمن هست

بر او باد »ند  یگو نیز می همه فرشتگان«. ر مرا در نظر داشته است. پس لعنت من بر او بادیبلکه غ
سهی کهر   ش بی 2فرستند. ها بر او لعنت می نان آنکها و سا و جمله آسمان« لعنت تو و لعنت ما

ای از بندگان خهدا باشهد؛ در حقیقهت معتقهد اسهت کهه  ا عبادت خدا، به دنبال ستایش بندهکه ب
قدرت آن بنده در برآورده کردن حاجاتش بیشتر از قدرت خدا و از این رو کسب رضایت او بهتهر 

احترامهی و  از کسب رضایت و خشنودی خداوند است. در حقیقت چنین فردی نسبت به خدا بی
 3اهانت کرده است.

 موارد تقابل رضایت خدا با رضایت مردم
آید که رضایت خهدا و رضهایت دیگهران مقابهل  های مؤمن، گاه مواردی پیش می در زندگی انسان
 گیرند. برخی از این موارد عبارتند از  یکدیگر قرار می

 . رضایت حاکمان جائر1

ستند؛ از این رو به دست های مستبدانه خود ه حاکمان ستمگر تنها به دنبال برآورده کردن خواسته
آوردن رضایت آنان، مستلزم سخط و خشم خداست. از آنجا که مخالفت بها حاکمهان سهتمگر، 

دین، الابالی و دنیاپرست که هرگز شجاعت ایسهتادگی در برابهر آنهان را  خطرآفرین است؛ افراد بی
اولیهای خهدا در دهند؛ این در حالی است کهه  ندارند، رضایت آنان را بر رضایت خدا ترجیح می
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چنین مواردی، رضایت خدا را در نظر دارند و باکی از مخالفت با سهتمگران ندارنهد؛ چنانکهه در 
، خواهان تسلیم شدن آن حضهرت شهد؛ ای به امام حسین زیاد در نامه ماجرای کربال وقتی ابن

تََرْوا َمْرَضياَه الَْمْخلُيوِق ََل َأْفلََح قَْوٌم اْشي»پس از خواندن نامه، آن را دور انداخت و فرمود   امام
«. شهود مخلوق را در برابر سهخط خهال  بخهرد، رسهتگار نمی  تیه رضاکملتی  1؛ِبَسَخِط الَْخاِلقِ 

ِبيالْقَلَِم،  ُدطَّ  يَْوم   َعنْ  َلَمِحیَص »هنگامی نیز که تصمیم گرفت به سمت عراق حرکت کند، فرمود  
ِ ِرَضانَا َأْهَل الْبَیِْت، نَ  ابِِرينَ  ْصبُِر َعلَى بَََلئِِه َو يَُوفِّینَا ُأُجورَ ِرَضى اّلَله گریزی از آن روزی که بها  2؛الصَّ

قلم )تقدیر مرگ کسی( مشخص شده، نیست. آنچهه مایهه خشهنودی خداسهت، همهان سهببب 
کنیم و خدا پاداش   رسد، صبر می است. بر بالهایی که از خدا به ما می بیت خشنودی ما اهل

 «.عطا خواهد کرد صابران را به ما
زیاد در کوفه و چه در برابر یزید در شام، با عزت و شجاعت  نیز چه در مجلس ابن امام سجاد
هنگهامی کهه اسهیران  3های آنان را داد و از تهدید به قتل، ترسی به خهود راه نهداد. گویی پاس  یاوه

دگویی از خانهدان کربال را به مجلس یزید آوردنهد، یکهی از وعهاظ دربهاری در مهد  یزیهد و به
َويلَيَك أيهيا الَخطیيب »خطهاب بهه او فرمهود   به سخنرانی پرداخت. امهام سهجاد پیامبر

ََ ِميَن النيار وای بهر تهو ای خطیهب! بهرای  4؛ِاشتَريَت َمرضاَة المخلوِق ِبَسَخِط الخاِلِق فَتَبََو  َمقَعَد
گهاه تهو در آتهش یای؟! پهس جا دهیهت مخلوق، سخط و خشم خال  را بهر خهود خرین رضایتأم

 «.است
 . مجالس لهو و لعب2

ترین موارد تقابل رضایت خدا با رضایت مخلوق، مجالس لههو و لعهب و برخهی از  یکی از مهم
مجالس عقد و عروسی و مانند آن است. در این نوع مجالس، برخی برای ایجاد شادی و هیجهان 

چه بسها صهاحبان مراسهم و  کنندگان در مراسم هستند. در پی خشنودی و خوشحال کردن شرکت
برخی مؤمنان نیز که راضی به رفتارها و حرکات غیرشرعی نیستند، با در نظر گرفتن مالحظهاتی از 

کنند. برخی به بهانه اینکه عروسی است و ی  شهب،  بیان حکم خدا و نهی از منکر ممانعت می
دهند.  بات الکلی تن میخوانی و حتی مشرو و رقص و آوازه شود؛ به انواع موسیقی هزار شب نمی
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ِخوَذها »فرمایهد   قرآن می ْيِر ِعْلٍم َو َيتَّ ََ ِه ِب ََ اْلَحَيِث ِلُيِضلَّ َعْن َسبيِل اللَّ اِس َمْن َيْشَتري َلْه َو ِمَن النَّ
خرنهد تها مهردم را از روی  ههوده را مییو بعضی از مهردم سهخنان ب 1؛ُهُزوًا ُأولِئَك َلُهْم َعذاٌ  ُمهيٌن 

ننهده کرنهد؛ بهرای آنهان عهذابی خواریات الههی را بهه اسهتهزا گیراه خدا گمراه سازند و آنادانی، از 
 «.است

غناست. بنابر روایهات، ایهن آیهه دربهاره  ،«لَْهَو الَْحديثِ »مطاب  روایات و دیدگاه مفسران، مراد از 
دن کردنهد و مهردم را بها مشهغول کهردن بهه شهنی داری مییهه کنیزان خواننده را خرکسانی است ک

کردنهد بهه  داشتند. آنان همچنین زنان خواننده را وادار می دن سخن ح  باز مییخوانی، از شن آوازه
شان را از هدف خود منصرف یخوانی ا تا با آوازه سراغ کسانی که قصد دارند مسلمان شوند، بروند

ی که قصهد دادند و سپس به شخص ها ترتیب می ها و نوشیدنی کنند و یا مجالسی با انواع خوردنی
 ن، بهتر است از نماز و روزه و جنگیدنی است که محمهدیا»گفتند   داشت مسلمان شود، می

 2«.ندک تو را بدان دعوت می

اروان تجاری همراه با طبل و ُدهل و سر و صهدا کای، ی   ه روز جمعهکهمچنین نقل شده است 
بودند، آن حضهرت را  پیامبرشتر نمازگزارانی که مشغول گوش دادن به خطبه ینه شد. بیوارد مد

نفر باقی ماندند. در آن حال،  12به نقلی،  اروان رفتند و فقط تعداد اندکی وکرها کردند و به سراغ 
   3رد که شریفه نازل شد و آنان را سرزنش یاین آ

 ََ َا ِإَلْيها َو َتَرُکََك قاِئمًا ُقْل ما ِعْن ضُّ َُ ًَا اْن َِ َو ِموَن  َو ِإذا َرَأْوا ِتجاَرًة َأْو َلْه ْهو ِه َخْيٌر ِمَن اللَّ اللَّ
اِزِقيَن  ُه َخْيُر الرَّ جاَرِة َو اللَّ ننهد، یا سهرگرمی و لههوی را ببیههها تجهارت  ه آنکهنگامی  4؛التِّ

نند؛ بگهو آنچهه ک ستاده به حال خود رها مییروند و تو را ا شوند و به سوی آن می نده میکپرا
 دهندگان است. ن روزییو خداوند، بهترنزد خداست، بهتر از لهو و تجارت است 

 . مخالفان عقيدتی و سياسی 3

یکی دیگر از موارد عدم امکان جمهع میهان خشهنودی خهدا و دیگهران، راضهی کهردن مخالفهان 
، دشهمن آن حضهرت و عقیدتی و سیاسی است. برای مثال بیشتر یهود و نصارای عصر پیامبر
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 فرموده است   ه پیامبرهمدست با مشرکان بودند. خدای سبحان خطاب ب
صار   َو َلْن َتْرضى ََ اْلُهَ   َعْنَك اْلَيُهَُد َو ََل النَّ ِه ُه ََ  اللَّ َتُهْم ُقْل ِإنَّ ُه ِبَع ِملَّ ى َتتَّ َو َلوِئِن   َحتَّ

ِه ِمْن َوِليٍّ َو َل َنص ذي جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اللَّ ََ الَّ َاَءُهْم َبْع َبْعَت َأْه ههود و یهرگز  1؛يرٍ اتَّ
هها شهوی و( از  های آن م خواسهتهیامل تسهلکنصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به طور 

ت الهی است؛ و اگر از ههوی یت، تنها هداینی. بگو  هداکروی یافته( آنان پی فین )تحرییآ
گاه شدهکنی، بعد از آنکروی یهای آنان پ و هوس اوری از سهوی یه  سرپرسهت و یای، ه ه آ

 ا برای تو نخواهد بود. خد
های جهانی به چیهزی  اختصاص ندارد. اکنون نیز قدرت اکرم این سخن قرآن، به عصر رسول

دهند. مسلم است کهه جلهب رضهایت  کمتر از تسلیم شدن مسلمانان در برابر خود رضایت نمی
ههای حزبهی  های سیاسی نیز که دلبستگی شدیدی به آرمان آنان، خشم خدا را به دنبال دارد. گروه

چون و چرا از حزب خود دارند  خود دارند و طرفداران آنان نیز که تعصب شدیدی بر طرفداری بی
ْيِهْم َفِرُحَن  ُکلُّ ِحْزٍ  »و به فرموده قرآن   ََ ه( هر کنیهر گروهی به راهی رفتند؛ )و عجب ا 2 ؛ِبما َل

 هستند.؛ مشمول این آیه شریفه «گروه به آنچه نزد خود دارند، خوشحالند
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