
 

 خدا، جهان و انسان 

 زندگی مؤمنانه، جلسه چهارم

 

 

 
 محسن کدیور 

 ۱۴۰۰ آبان  ۱۱ 



 
 خدا، جهان و انسان  2

 

 

 

 

 : جلسه سوم )هسته سخت اسالم( خالصه  

هسته سخت اجزای اسایس و بنیادی هر چزیی است که با انتفای آن اجزاء، آن چزی منتیف یم شود. تعابری ذایت  

 و رضوری نزدیک به آن است. 

 هسته سخت اسالم وجود حقییق دارد، وهیم و قراردادی نیست، و قابل شناخت است.        

، متخصص علوم اسالیم و غریمتخصص، حوزوی  هر کیس اعم از خداناباور و خداباور، مسلمان و غریمسلمان

و دانشاگیه و حیت فاقد هرگونه حتصیالت الکسیک، روحاین و غریروحاین جماز است در این زمینه و هر زمینه  

 دیگری از امور اسالیم بدون هرگونه حمدودییت اظهار نظر کند.  

دقت راعیت یم شود »ضامن اکهش    ختصص در علوم اسالیم رشیط عقالیی است که در لکیه رشته های علوم به

 خطا« است.   

مراد از ختصص در علوم اسالیم روحاین بودن، فقاهت، یا دانش آموخته حوزه های علمیه بودن نیست. اعلیم که   

تاخری فاز فرهنیگ دارد و مقتضیات زمان و ماکن و موضوع حکم الکیم، اخالیق، یا فقیه مورد حبثش را درست 

 ص حمسوب نیم شود.      نیم شناسد اصال متخص

نسبت به سوء استفاده کردن از رشط ختصص در علوم دیین باید به شدت حساس بود و از اینکه از آن نردباین  

برای مناصب سیایس، اقتصادی و اجتمایع یا حربه ای برای حمدود کردن آزادی بیان مردم شود باید به شدت  

https://kadivar.com/19069/
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و نیف هرگونه امتیاز ویژه برای روحانیون و منسوبان به دین در  اجتناب کرد و این با جدایی نهاد دین از دولت  

 عرصه عمویم ممکن است.  

اگیه اظهارنظرهای افراد غریمتخصص در علوم دیین باعث یم شود متخصصان این حوزه متوجه نکایت شوند  

 که از آنها غفلت کرده بودند. 

 اب و سنت معترب است.  رشط دوم در شناخت صحیح هسته سخت اسالم لزوم سازاگری با کت

های دیین و تبینی  بدون شناخت دقیق هسته سخت اسالم اوال دینمان را درست نشناخته ایم، ثانیا در نواندیش 

و تفسری متغریات معیاری برای شناخت درست از نادرست نداریم، ثاثلا نیم دانیم نسبت به حفظ کدام خبش از  

 .  تعایلم اسالیم حساسیت بیشرتی داشته باشیم

زندیگ مؤمنانه یعین آن گونه زیسنت که این هسته سخت در نظر و عمل حمفوظ بماند و حقیقتا حمور زندیگ ما 

مان سازاگر با آن باشد. برای کیس که دین در زندیگ او دیگر نقش اسایس بازی نیم کند و  باشد، منش و روش 

الم اهمییت ندارد یا بسیار کم اهمیت  در حد نقش یک سیایه لشکر تزنل کرده است ابلته حبث هسته سخت اس

 است.  

ایمان به خداوند، ایمان به معاد، ایمان به غیب، ایمان به نبوت حممد بن عبداهلل    اجزای هسته سخت اسالم: 

)ص(، ویح و قرآن، سنت معترب پیامرب )ص(، اخالق، عبادات، شبه مناسک یا امور توقییف، و رسخط بریخ احاکم  

 و قواعد معامالت.  

پیامربش، ا سنّت  و  کتاب خدا  دین،  معالم  داد: حفظ  اسالم« جان  »حفظ هسته سخت  برای  )ع(  مام حسنی 

 عدالت، امنیت، و عمل به فرایض الیه.  

*** 
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مدیت این مثنوی تأخری شد، قرار بود ماهیانه این جلسات برگزار شود، اما جلسه چهارم به جای یک ماه   مقدمه. 

شود. بابت تاخری موجه پیش آمده عذرخوایه یم کنم. امیدوارم از این به بعد    شش هفته دیرتر دارد برگزار یم 

 جلسات به شلک مرتب برگزار شود. از پیگریی مداوم برگزارکننداگن و صرب دوستان تشکر یم کنم.  

خنستنی مؤلفه هسته سخت اسالم و رکن اصیل زندیگ مؤمنانه »ایمان به خداوند« است. زندیگ مؤمنانه بدون  

ور مؤثر خدا در تمایم اجزای زندیگ مؤمن« حمقق نیم شود. حبث در حضور و نقش مؤثر است، نه حضور  »حض

منفعل و نقش تزئیین و ترشیفایت، که بود و نبودش تفاویت ندارد. حضور مؤثر خداوند در سه ساحت یم تواند  

و اکنون در جامعه انساین؛ و    مورد حبث قرار گرید: در هسیت، جهان و طبیعت؛ در اجتماع برشی در طول تاریخ

 باالخره در نفس انساین یعین در جان خودمان به صورت منفرد و جمزا.  

در مورد خالق بودن خدا فعال بنی مؤمنان حبیث نیست، همه این نقش را قبول دارند. حبث در نقش بیشرت از  

خالقیت است. خدا خالق هسیت، جهان و طبیعت و خالق انسان و در نتیجه تاریخ و جوامع انساین و آحاد آدیم  

. به نظر یم رسد انتظارات و اطالاعت ما  است. اما حقیقتا نقش خداوند بعد از خلقت اعلَم و آدم چه بوده است

از نقش الیه با واقعیت آن تفاوت دارد و این تفاوت باعث اشاکالت فراوان دیین و اجتمایع و حبرانهای فردی  

  راه   سه  یعین  –شده است. کوشش یم کنم در سه ساحت مذکور نقش که خدا در متون دیین، فلسیف و عرفاین  

. خواهیم دید اگیه  کنم  مقایسه  شود   یم  مشاهده  عمویم  تلیق  در  که  نقش  با   را   ارد د  عهده   به  –  متافزییک  معرفت

با افزایش عوامانه و یب پایه انتظارات از خدا چقدر به خداباوری و دینداری رضبه وارد شده است. این جلسه  

 متناسب با سه ساحت یادشده شامل سه خبش است. 
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 خبش اول. خدا و جهان 

 
 

این خبش شامل سه حبث به رشح ذیل است: نیاز دائیم جهان به خداوند، تفاوت خدای رخنه پوش با خدای  

 اسالم، و معجزات و رشور طبییع.        

 حبث اول. نیاز دائیم جهان به خداوند 

ته  خداوند که هسیت اکمل است ماسوای خود را اجیاد کرده است، ماسوای خداوند موجودایت ناقص هستند که ابل

طییف را تشکیل یم دهند از موجودات جمرد از ماده از قبیل فرشتاگن که نقصان کمرتی دارند تا موجودات مادی  

که نقصان بیشرتی دارند و وجودشان حمدودیتهای زماین و ماکین دارد. اما همه موجودات اعم از جمرد و مادی در  

هستند، موجودایت که چند صبایح بیشرت زنده نیستند  تمام وجودشان نیازمند موجود یب نیاز مطلق یعین خداوند  

در همان ایام کوتاه نیازمند به خداوند هستند، موجودی همانند انسان که حدودا یک سده زنده است نیاز بیشرتی  

 به خدا دارد، و موجودایت از قبیل فرشتاگن که فرازمان هستند نیازشان به خداوند نزی به همنی مزیان بیشرت است.  

وابستیگ ذایت تمام اعلم به خداوند به فقر ذایت موجودات و غنای ذایت خداوند تعبری یم شود. این نکته مهم    این 
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ِ در این آیه ترسیم شده است:   نتُُم الُْفَقَراُء إََِل اّللَّ
َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
ُ  یَا أ ( )ای مردم شما  ۱۵)فاطر    اْْلَِمیدُ   الَْغِنُّ   ُهوَ   َواّللَّ

نیازمند   موجودات  همیگ  همه  نیستند،  فقری  انسانها  فقط  است(.  نیاز  یب  که  است  خداوند  تنها  خدائید،  به 

غریخداوند فقری هستند. مالصدرا حکیم بزرگ قرن یازدهم اصطالح بسیار جالیب دراین زمینه وضع کرده است.  

این معین که تنها وجود    فالسفه قبیل ماسوی اهلل را ممکن الوجود و خداوند را واجب الوجود معریف یم کردند به

او رضورت دارد، و عدم در آن راه ندارد، اما موجودات دیگر یم توانند نباشند یا بودنشان اکمل نیست یعین در  

حنوه بودنشان خلل و عدم راه دارد. مالصدرا اماکن وجودی را به »اماکن فقری« ارتقا داد، تنها غین باذلات اوست  

زمند او هستند. این نیازمندی منحرص به وقت اجیاد و احداث و خلقت نیست تا  و ماسوای او همیشه فقری و نیا 

 بعد از آن مرتفع شود، بلکه این نیاز دائیم است، همواره با اینگونه موجودات است، رفع شدین نیست.  

این  این رشته های وابستیگ غریخداوند به خداوند با قوانیین عمویم و جاری در جهان هسیت رسشته شده است.  

قواننی اعم الیه در اعلم غیب و اعلم شهادت یا جهان ماورای احساس و جهان حمسوس جاری است. در زبان 

دیین به این قواننی »سنن الیه« گفته یم شود. ما با دانش اندکمان به اندیک از این قواننی علم داریم. در کتاب و 

فان بریخ از قواننی اعلم غیب و شهادت را کشف  سنت به بریخ از این سنن الیه اشاره شده است. فلسفه و عر

یا گردش  اینکه ما قانون جاذبه  اند. علوم جتریب عهده دار کشف قواننی اعلم مادی هستند. برای مثال  کرده 

ها و نزی راه عالج آنها را کشف کرده ایم در  سیاراگن، یا گردش الکرتونها دور هسته اتم، یا علل بسیاری بیماری 

 رداری از همنی سنن الیه در طبیعت است.  حقیقت پرده ب

 حبث دوم. تفاوت خدای رخنه پوش با خدای اسالم        

خنستنی تلیق نادرست همینجا خودش را بروز یم دهد. پنداشته یم شود که خبش از طبیعت را که شناخته ایم .  

خبش جمهول و تاریک طبیعت است،    به قواننی آن ارشاف پیدا کرده ایم اکری به خدا ندارد، منطقه متعلق به خدا
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آجنا که تا کنون از علل آن یب اطالعیم و در نتیجه توان مقابله با آن را نیم دانیم. سهم خدا بیماریهای العالج 

و پدیده های ناشناخته طبییع است و سهم انسان لکیه پدیده هایی که دانش برشی توانسته از آن رس در بیاورد.  

 و عوامانه است.   این تلیق اکمال نادرست

از منظر مؤمن به خدا قواننی موجود در طبیعت اعم از آنکه تا کنون توانسته ایم آنها را کشف کنیم یا بعدا  

کشف خواهیم کرد همه توسط خداوند در دل طبیعت به ودیعه نهاده شده است و در حقیقت این قواننی همان  

کشف پدیده های طبییع به استحاکم بیشرت ایمان مؤمنان   رشته های وابستیگ پدیده های طبییع به خداوند است.

یم اجنامد. کیس که یم پندارد با پیرشفت علوم جتریب ایمان به خدا اکهش یم یابد در حقیقت ایمان به »خدای  

رخنه پوش« با ایمان به »خدای اسالم« با معریف حکیماین از قبیل ابن سینا، سهروردی و مالصدرا را عویض گرفته  

قله های دانش    ازما به متافزییک متناسب با فزییک خود احتیاج داریم. اینکه مؤمین به ْلاظ علوم جتریب    است.

فزییک و شییم و زیست شنایس باال رفته، اما در اعتقادات اسالیم در حد معارف ابتدایی بایق مانده و متافزییک  

پیرشفت دانش جتریب او نیست، مشلک از  و فزییک او با یکدیگر هم سطح نیست مشلک یم آفریند. مشلک از  

 عدم پیرشفت دانش دیین و معارف اعتقادی اوست.  

خدا جهان طبییع را با سنن الیه خود اداره یم کند. او این جهان را به گونه ای طرایح کرده است که ما یم پنداریم  

د و نظم طبییع را دستاکری خودگردان است، یعین الزم نیست در هر واقعه ای خدا برخالف سنن خود دخالت کن 

کند. در حقیقت جهان دارد با مشیت بالغه الیه یم چرخد. اتقان این تدبری و مشیت باعث شده که اگیه طراح  

آن را در نظر نگرییم. ناگه مؤمنانه به جهان یعین همه این قواننی جاری در طبیعت را متعلق به خدا بدانیم، بلکه  

نسته های حمدود خود نشناسیم. هرچه دانش ما در عمق زمنی و ژرفای اقیانوسها حکمت و مشیت او را حمدود به دا

و دل آسمان بیشرت یم شود به عظمت خدا بیشرت یپ یم بریم. مطالعه و حتقیق در عرصه های جتریب برای یک مؤمن  
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 در حقیقت خداشنایس است. 

 حبث سوم. معجزات و رشور طبییع 

 و دیگر رشور طبییع که کوشش یم کنم در این جمال به آنها برپدازم.  دو نکته بایق یم ماند یکی معجزات 

اما معجزات نیف سنن الیه در طبیعت نیست، بلکه اجنام امور از طرییق است که از علم اعدی خماطبان   الف. 

خمیف است. در معجزه حمال عقیل رخ نیم دهد حمال اعدی و وقویع چرا. در عنی پذیرش معجزه آن را همانند  

اعره بایب برای نیف سنن الیه و نقض قانون علیت نیم کنیم. به عالوه معجزه رایه برای مقابله با افراد دیرباور  اش

 گذشته بوده است. آن دوران گذشته است، امروز دوران اقناع و استدالل است. 

  خدا و رش احث اما رشور طبییع از قبیل سیل، زلزهل، آتش فشان، و بیماری ها حبث تفصیلیش در سلسله مب ب. 

تابستان   اینها عوارض  ۱۳۹۹)بهار و  پدیده های طبییع به خودی خود رش نیستند.  این  از  ( گذشت. هیچکدام 

جهان طبییع است. جهان طبییع منهای رشوِر نسیب آن غریممکن است. انسان با عقل خداداد خود به تدریج  

دیگر از منظر مومنانه مقابله با این    دارد راه مقابله با این پدیده های طبییع مزاحم را پیدا یم کند. به عبارت 

 رشور ابتالست که باعث ارتقای دانش برشی و آبدیدییگ و گرایش بیشرت به سمت خداوند یم شود.  

در ساحت خنست جهان پر از خداست. هیچ پدیده طبییع بدون برنامه پیشیین، قدرت، علم، حکمت و    نتیجه: 

ر پدیده طبییع نشانه ای دیگر از عظمت خداوند است. آچنه  خریخوایه مطلق خداوند اتفاق نیم افتد. کشف ه

رشور طبییع نامیده یم شوند با احتساب خری کثری موجود در اعلم اکمال قلیل و الزمه برخورداری از آن خری کثری  

حمسوب یم شوند. منظر مؤمنانه در جهان هسیت بدون مشلک پیش یم رود. اگر کیس در وجود خدا تردید دارد  

له دیگری است. مؤمن با باور به خداوند مشلک الینحیل ندارد. مسائل جدید علوم طبییع از قبیل تکامل آن مسئ

دارویین، فزییک کوانتم، انفجار بزرگ، پیرشفتهای علوم مغز و اعصاب هیچکدام مشیلک جدی برای خداباوری  

https://kadivar.com/category/6-courses/%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%91/
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 اجیاد نکرده اند، بلکه عرصه های جدیدی را بر خداباوری گشوده اند.  

 

 دوم. خدا، تاریخ و اجتماع انساین   خبش 

 
 

 این خبش شامل دو حبث به رشح زیر است: انتظارهای ناجبا از خدا و پاسخ به دو اشاکل رایج. 

 حبث اول. انتظارهای ناجبا از خدا  

قضیه وابستیگ فقری وجودی انسان به خداوند تفاویت به وابستیگ جهان به خداوند ندارد. اما انسان برخوردار از  

نرص عقل و اختیار و اماکن گزینش رش داستان دیگری دارد. خداوند دو اعمل دروین و بریوین را برای هدایت  ع

انسان در اختیارش گذاشته است: فطرت حق طلب و خداجو و پیامربان الیه. انسان یم تواند به هر دو راهنمای  

ند به ندای وجدان و پیامربان الیه گوش  دروین و بریوین پشت کند و ضاللت را انتخاب کند، همچنانکه یم توا 

 فرادهد و رستاگر شود. زندیگ مؤمنانه یعین به ندای وجدان و پیامربان گوش فرادادن.  

در طول تاریخ قدرت یلع االغلب در دست انسانهای نامهذب و ستماکر بوده است. در دنیای کنوین هم اغلب  
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یم برند و تبعیض، فقر، و خفقان مشلک اغلب جوامع انساین    جوامع انساین از فقدان عدالت، آزادی یا رفاه رنج

است. یم توان گفت زندیگ مجیع انسانها اغبلا با رنج، درد و به دور از آرامش و خوشبخیت همراه بوده است. پرسیده  

درد  یم شود: چرا خدا به نفع مظلومان و بر علیه ظاملان اکری نکرده و نیم کند؟ چرا ظلم ادامه دارد و رنج و  

آدیم پایاین ندارد؟ چگونه باید خدا را در تاریخ و اجتماع حس کرد؟ اگر خدایی نبود چه یم شد و چه فریق یم کرد  

 با اکنون که او وجود دارد؟ 

در پس این پرسشها یک انتظار است: خدا یم بایست عالوه بر فطرت حق جو و ارسال پیامربان شخصا در دفاع  

عدالیت بر جوامع انساین سیطره پیدا کند.  گذاشت و اجازه نیم داد تبعیض و یباز حق و رسکوب باطل مایه یم  

نک تمایم  ( گذشت. توضیح ای۱۳۹۹)  خدا و رش این همان قضیه رش اخالیق است که تفصیل حبث آن در مباحث  

این رشور نایش از اختیار و آزادی انتخاب انسان است. انسانهای شیطان صفت با سوء استفاده از این نعمت  

خداد عمال با پشت پا زدن به فطرت و تعایلم الیه پیامرب اعمل اصیل رنج و درد و بدحاَل دیگر انسانها یم شوند.  

ت، یعین با حمرتم شمردن آزادی و اختیاری که به آنها اعطا  خدا انسانها را در این دنیا به حال خود گذاشته اس

کرده است و انذار از زیرپاگذاشنت وجدان و تعایلم الیه بنا ندارد پاداش و جمازات اخروی را در این دنیا اجنام  

 دهد.  

اگر قرار شود خدا بر علیه باطل و در دفاع از حق در دنیا وارد شود دو راه دارد: یکی سلب اختیار انسانها و 

مسلوب   انسانها  دیگری  باشند،  نداشته  باطل  درآوردن  فعلیت  به  اماکن  که  حنوی  به  کردنشان  صفت  فرشته 

بر علیه باطل وارد اکرزار شود. هر دو راه    االختیار نشوند، اما خداوند با وارد کردن نریویی اغلب در همنی جهان

اول خالف سنن الیه انسان در جهان و تاریخ است. اما راه اول نقض برنامه اصیل الیه در خلقت انسان است.  

خدا در روایت قصه خلقت در مقابل اعرتاض فرشتاگن به فساد و خونریزی بریخ انسانها یم گوید چزی یم داند  

https://kadivar.com/category/6-courses/%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%91/
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( و در دیگر آیات کرامت انسان در عقل و اختیار او معریف یم شود و اینکه شخصا  ۳۰ه،  د )بقرنکه آنها نیم دان

یم در اختیار رش همه این برنامه عظیم منتیف یم شود. به عالوه این نقض  د حق را انتخاب کند. با سلب اختیار آ

 سنت آزادی و مسئویلت انسان است.         

دا اراده کرده که انسان در دنیا مورد فشار و آزمایش قرار گرید و در  اما راه دوم خالف سنت الیه ابتال است. خ 

کوره این فشارها تفتیده شود و علریغم فشارها و رجنها و دردها حق را انتخاب کند و بر آن استقامت کند و از  

 و استدراج  مزایای اخروی آن بهره مند شود. با ورود نریوی غریمتعارف الیه بر علیه باطل عمال سنن الیه ابتال 

(  در ۱۳۸۵،  قرآن و انسان معارصو امالء نقض یم شود. )برای اطالع بیشرت از »سنن الیه« بنگرید به مباحث  

حاَل که در این صورت عمال اختیار انسان عبث خواهد بود، چرا که با پاریت بازی و امتیاز ویژه باطل از صحنه  

حذف شده است و این چه یلگ به رس حق است؟ کساین که چننی انتظارایت از حضور مستقیم خدا در مرافعات  

 ود نیستند.  و نزاعهای انساین دارند متوجه لوازم باطل انتظارات خ

 حبث دوم. پاسخ به دو اشاکل رایج 

اما اگر قرار است خدا در قبال رشور انساین مستقیما در این دنیا وارد اکرزار نشود دو اشاکل مطرح یم شود: یکی  

 قضیه داع و دیگری عدم تفاوت باور به خدا و عدم باور به اوست. 

داع کنید اجابت یم کنم. کمرت مؤمین یم توان رساغ  توضیح این اشاکل اول: خدا در قرآن فرموده است    الف. 

که مستجاب    فتگرکه برای رفع موانع زندگیش داع نکرده باشد و از آن سو کمرت داعیی را یم توان رساغ    فتگر

شده باشد! در حاَل که بسیاری از داعهایی که مستجاب نشده از سوز دل و با صمیمیت تمام از خدا خواسته شده  

گفت رسرسی صورت گرفته است. تازه اگر داع مستجاب شود یعین اسباب متعارف و اعدی    است و نیم توان

نقض شده است و قرار شد خدا از سنن اهلیش کوتاه نیاید. بنابراین نتیجه این یم شود داع فایده ای ندارد و عمال  

https://kadivar.com/category/6-courses/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/3-quman/3-hst/
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 استجابیت دراکر نیست! 

ب یم شود قطعا. اما باید باور کنیم بسیاری اوقات  اما پاسخ اشاکل: اوال هر داعیی به مصلحت انسان باشد مستجا 

ما مصالح خفیه احوال خود را تشخیص نیم دهیم. حداقل برای خود من شخصا مکررا اتفاق افتاده که بعد از  

مدیت متوجه شده ام مصلحتم عدم استجابت بریخ داعها بود و من یب توجه بودم و چقدر خدا را شکر کردم که  

ثانیا قطعا خدا بریخ داعها را  آچنه صالح من بوده   نه آچنه من خواسته بودم و مطابله کرده بودم.  حمقق کرده 

مستجاب کرده است. جتربه شخیص هر یک از ما گواه است. من شهادت یم دهم که این امر برای خودم رخ داده  

و معلول نیست.  است. ثاثلا استجابت بریخ داعها خرق اعدات اعدی است اما نقض سنن الیه یا اسباب علت  

رابعا استجابت بسیاری از داعها به گونه دیگری است، به جای ترصف در واقعیت خاریج خداوند جان داعکننده  

را به گونه ای تغیری یم دهد که او رایض یم شود، یعین گسرتش وجودی دادن به او، ظرفیتش را باال بردن، او را  

ای خود کردن. مؤمن چنان اعتمادی به خدا دارد که یم داند  سو با رود خروشان هسیت نمودن و رایض به رض هم 

اگر استجابت داع به مصلحتش باشد قطعا صورت یم گرید و اگر مستجاب نشود قطعا به مصلحت او نبوده است  

و در هر صورت در داع چنان حاَل به مؤمن دست یم دهد که به اعشق در حال معاشقه با معشوق. )برای اطالع  

 ( ۱۳۹۹اردیبهشت  ۱۱، مسئله داعبه  بیشرت بنگرید 

  است بنی بودن توضیح اشاکل دوم: اگر خدا قرار نیست در منازاعت انساین در دنیا دخالت کند پس چه فریق   ب. 

ندیگ  نبودنش؟ خدا اغیب است: اهلیات غیبت! بنی مؤمن به خدا و اکفر به او فریق نیست، هر دو در اکرزار ز  و

دست و پنجه نرم یم کنند، مثال یکی با باور به خدا و دیگری بدون آن برای استقرار عدالت و آزادی مبارزه  

یم کنند، یکی دیندارانه و دیگری به شلک ماتریالیسیت. این دو مبارزه چه فریق دارد؟ هیچ. یعین بود و نبود خدا  

 در مبارزه سیایس اجتمایع فریق ندارد.  

https://kadivar.com/17912/
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این هم برخاسته از انتظاری خالف واقع از حضور خدا در جوامع انساین است. مگر قرار است  پاسخ اشاکل:  

حتقیق یک مؤمن با حتقیق یک اکفر در حوزه علوم طبییع یا ریایض یا علوم انساین و اجتمایع فریق داشته باشد؟ 

کدام مبتین بر موازین علیم  هرکدام مبتین بر موازین علیم باشد موفق یم شود ولو حمقق آن اکفر باشد، و هر  

 نباشد مردود یم شود ولو حمقق آن مؤمن باشد. اگر جز این بود باید در عدالت خدا تردید یم کردیم.  

در عرصه تالش و مبارزات اجتمایع و سیایس نزی آن تالشگر و مبارزی که قواعد سیایس و اجتمایع را راعیت  

د، و آن که بدون برنامه و جتربه الزم و بدون راعیت موازین  کند تالشش به نتیجه یم رسد ولو خداباور نباش

ها اجتمایع سیایس تالش کند به جایی نیم رسد ولو خداباور باشد. قرار نیست ایمان به خدا جربان کننده تنبیل 

م،  اکری های ما باشد. خدا به ما عقل داده تا با آن موازین علیم حتوالت سیایس و اجتمایع را کسب کنیو ندانم 

نتیجه تابع درست عمل کردن است نه در گرو ایمان به خدا. آری خدا در چننی اموری نقش ایفا نیم کند و  

نباید هم بکند. خدا خدایی یم کند، قرار نیست خدا اکر انسانها را به عهده بگرید. چننی انتظارایت گزاف و  

 یت نداشته باشیم. نادرست است. نگرش خودمان را اصالح کنیم و از خدا چننی انتظارا 

این دست انتظارات از خدا شبیه انتظارایت است که از دین یم رود و وقیت برآورده نیم شود دین متهم به ناتواین  

یم شود. انتظار علوم جتریب، علوم ریایض، علوم انساین و علوم اجتمایع از دین از این دست است. کیس که یم  

ریت و حقوق جامعه را به سامان آورد و با چننی نگریش متخصصان پندارد دین باید سیاست و اقتصاد و مدی

دانشهای دیین را متصدی حوزه عمویم کرده است مثال اداره کشور را به دست فقها یا روحانیون سرپده خطایی 

دارد.   دین  به  اینها اکر عقل و جتربه برشی است چه ربطی  است.  اشتبایه سهمگنی مرتکب شده  و  فاحش 

و تاسف بارش را در ایران داریم با پوست و گوشتمان ملس یم کنیم و همسایاگن در افغانستان   پیامدهای تلخ

دوباره ملس خواهند کرد. آری حضور خدا و نقش اصیل او در حتول جان آدیم است که در مبحث بعدی برریس  
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 یم کنم.  

 عقل و اختیار داده است و از  سنن الیه در تاریخ و جوامع انساین حاکم است. خدا از یک سو به آدیم   نتیجه: 

سوی دیگر از دو طریق فطرت و ارسال پیامربان حق را از باطل تمیزی داده و انسانها را به تبعیت از حق دعوت  

کرده است. اما در قبال گزینش باطل از سوی انسانها چه سهوا و چه عمدا در دنیا دخالیت نیم کند ولو مقابله با 

یان منجر شود. انسان موظف است خود بر اساس رسمایه خداداد و تعایلم الیه از حق  حق به رنج و درد دیگر آدم

از  دفاع  در  و  بر علیه حق ستزیان  دنیوی  در منازاعت  نیست خداوند  قرار  پرهزی کند.  باطل  از  و  دفاع کند 

نقض سنن  مظلومان دخالت کند و سنن خود را در تاریخ و جامعه نقض کند. استجابت داع هم هرگز به معنای  

الیتغری مذکور نیست بلکه به معین گسرتش ظرفیت وجودی داع کننده و رایض کردن اوست. ابلته هر داعیی که  

به مصلحت حقییق داع کننده باشد قطعا مستجاب یم شود. در مبارزات سیایس و اجتمایع رشط موفقیت راعیت  

 موازین علیم است نه ایمان به خداوند.     

 

 طن آدیم خبش سوم. خدا و با 
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 این خبش شامل دو حبث به رشح ذیل است: سه نقش جدی خداوند و پاسخ به چند پرسش رایج. 

 حبث اول. سه نقش جدی خداوند 

 وجودشان نیازمند خداوند هستند و این فقر وجودی مرتفع شدین نیست، اما خداوند  رسا رساگرچه اعلم و آدم در  

کند و انتظار دخالت برای رفع رشور طبییع و انساین انتظاری    در طبیعت و تاریخ با سنن الیه خود تدبری یم

گزاف است. خداوند با اعطای عقل و اختیار به انسان و فطرت و ارسال رسوالن حجت را بر انسان تمام کرده و  

در این دو ساحت حضور و نقش دیگر ندارد. اما ساحت سویم به نام جان آدیم یا باطن او یا نفس و ضمری انساین  

 است. در این ساحت مؤمن بودن با مؤمن نبودن تفاوت جوهری دارد.   

در این ساحت خدا چندین نقش را به عهده دارد. خداوند ناظری اعَل است. مؤمن خود را در حمرض خدا  الف. 

یم داند، حمرضی که روز و شب ندارد، و هیچ چزی از ناگه او پنهان نیست. این نظارت بسیار مؤثر است. وقیت ناظر  

را به زندیگ مؤمن یم خبشد. اینکه بداین    آاگه از هر چزی، قادر بر هر چزی، خریخواه مطلق باشد بزرگرتین معین

کیس هست که یم داند تو در چه موقعییت هسیت، از حال و روز تو آاگه است، اینکه هر جا هسیت تنها نیسیت،  

کس نیسیت، امیدآفرین و نریوخبش است. با چننی ناظر اعَل هر درد و رنیج حتمل کردین است، هر چه صفات  یب

تر باشد نظارتش مؤثرتر است. ناظری که در رسای دیگر داور است، داوری اعدل و    این ناظر اکمل تر و جامع 

زمنی تا  از  منصف در عنی حال بسیار خبشنده و بسیار مهربان، با نظارت چننی ناظری معنای زندیگ با نبود آن  

 آسمان فرق دارد. اصال بزرگرتین اثر ایمان همنی است.  

ت اوست یعین رابطه مودت، حمبت و عشق. مؤمن خدا را دوست دارد،  نقش دیگر خدا در زندیگ مؤمن حمبوبی  ب. 

خدا حمبوب اوست. این حمبت دو طرفه است، کیس هست که ما را دوست دارد، آن هم چه کیس با علم و قدرت  

و خریخوایه مطلق و خبشش و حمبت بیکران. با چننی دوست و حمب و اعشیق مؤمن چه کم دارد؟ از آن سو با 
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و معشویق زندیگ چنان شریین یم شود که به وصف در نیم آید. با چننی عشق و حمبیت و حمبوب و    چننی حمبوب 

معشویق که در نظارت و حضور او زندیگ یم کنیم زندیگ به اوج تعاَل و جذابیت دریم آید. زندیگ مؤمنانه به معین  

 زندیگ اعشقانه با هیچ سبک دیگری از زندیگ قابل مقایسه نیست. 

دیگر خدا در زندیگ مؤمنانه قدریت است که مؤمن از این راه کسب یم کند. این قدرت معنوی و روحاین  تأثری    ج. 

است. مؤمن با این قدرت رویح که برگرفته از ایمانش به خداوند است هر سخیت را حتمل یم کند، و به جنگ  

ن است. او با چنان ناظر، دوست  هر نامالییم یم رود. این قدرت معنوی و رویح مانع از افرسدیگ و رسگشیت مؤم

 و حمبوب و معشویق از چنان سالمت روح و روان برخوردار است که ناخداباوران به او غبطه یم خورند.  

 

 حبث دوم. پاسخ به چند پرسش رایج  

اکنون چند پرسش مطرح است: چرا در ضمن عبادت و پرستش، در نماز و روزه و حج و زاکت حضورش را ملس  

را هناگم تالوت قرآن و در ضمن داع و مناجات حس نیم کنیم با او سخن یم گوئیم؟ چرا داعهای  نیم کنیم؟ چ

 خوش نیستیم و افرسده و پژمرده هستیم؟  ما را اجابت نیم کند؟ چرا او را ولو با چشم دل نیم بینیم؟ چرا با او دل

بلکه نماز را اقامه کنیم، و از ظواهر    مان عبادت باشد و نماز خنوانیم،اما پاسخ پرسش اول: اگر عبادات   الف. 

اگه نماز و روزه و حج و زاکتمان جان پیدا یم کند، و حقیقتا در وقت نماز رشیع به باطن عبادات نقب بزنیم آن

احساس یم کین که داری با خدا سخن یم گویی، و در حج یا زیارت خانه خدا صاحب خانه را واقعا مالقات یم  

به دست خدا یم دیه. برای آشنایی با روح عبادات یا روح نماز و روزه و حج و زاکت یم  کین، و زاکت را واقعا  

اخالیق از قبیل کیمیای سعادت، احیاء علوم ادلین، حمجة ابلیضاء یف احیاء االحیاء،   هایتوانید به فصول کتاب

با خداوند و سخن    جامع السعادت، و معراج السعادة مراجعه کنید. برای دست یایب به باطن عبادات، مالقات
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گفنت با او نیاز به تمرین و برنامه ریزی است. مگر یم توان بدون تمرین و مریب در مسابقات ورزیش موفق شد؟  

چننی برنامه ریزی نیاز دارد، به طریق اویل  به  ماهها و اگه چند سال تعلیم و تمرین یم خواهد. اگر ورزش بدین  

 سد، تمرین و تعلیم و ممارست الزم دارد. ورزش رویح هم به این سادیگ به نتیجه نیم ر

روزه  اگر  است،  راست شدن  و  دوال  نمازمان  اگر حج اگر  است،  تشنیگ کشیدن  و  گرسنیگ  کعبه  مان  دور  مان 

چرخیدن و سیع صفا و مروه کردن است بدون هرگونه تغیری رویح، اگر از پرداخت زاکت و انفاق ذلت نیم بریم  

ت رصف نظر کرده و آنها را  اشاکلش تکلیف و وجوب عبادات نیست، تا با تأیس از مسیحیت از وجوب عبادا

مستحب اعالم کنیم و هروقت حالش را داشتیم عبادات را به جا آوریم و نماز یب حال اسقاط تکلییف خنوانیم  

و روزه یب حال اسقاط تکلییف نگرییم، بلکه اگیه نماز باحال اقامه کنیم واگر حالش را داشتیم روزه بگرییم، و  

نماز خنوانیم و روزه نگرییم، و بپنداریم ملکف بودن به نماز و روزه    -اریم!  که اغبلا هم ند   -حالش را نداشتیم  

 باعث یب روح بودن و یب سریت بودن عبادات ما شده است. 

این راه حلهای روشنفکرانه پاک کردن صورت مسئله و نایش از عدم درک درست دین خداست. این چه نسخه  

با چننی جتویزهایی و    ای که پیچیده شده است؟ و  اند: توحید  از اسالم چه بایق یم ماند؟ همانطور که فرموده 

عدالت. این دو هم که اختصایص به اسالم ندارد. حاصل بریخ تامالت روشنفکرانه گذار از اسالم است. راحت  

مان مان عبادت نیست، چون اصال در این خبش از دین و رصیح آخر قضیه را اعالم کنند و خالص. عبادات 

یایب به روح نماز و باطن روزه زمحت نکشیده ایم، آن وقت شاکیت یم  ری نکرده ایم، برای دست رسمایه گذا

نمازمان یب حال است. تقصری از خودمان است. خودمان را اصالح کنیم. اگر هم حال اصالح خودمان   کنیم چرا  

 را نداریم اداعی اصالح دین خدا را نداشته باشیم.  
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چرا هناگم تالوت قرآن و در ضمن داع و مناجات حس نیم کنیم با او سخن یم گوئیم؟  اما پاسخ پرسش دوم:    ب.

گونه قرآن را تالوت کن گویی  حممد اقبال الهوری در کتاب مشهورش احیای فکر دیین در اسالم یم نویسد »آن 

اناگر نه اناگر که ما    جربئیل بر تو نازل شده است«. اما قرآن خواندن ما حتویل در روح و روانمان اجیاد نیم کند،

( که از طریق دزدی  ۱۸۷های قرآن هستیم. فضیل بن عیاض )متوفای  خماطب یا ایها انلاس و یا ایها اذلین آمنوا 

امرار معاش یم کرد شیب به نیت رسقت و فسق از دیوار خانه ای باال رفته بود، از داخل خانه صدای کیس شنید  

 
َ
ْکِر اّلّلِ )حدید،  که مشغول خواندن این آیه قرآن بود: أ ْن خَتَْشَع قُلُوبُُهْم ذِلِ

َ
یَن آَمنُوا أ ِ ِن لََِلّ

ْ
: آیا براى کساین  ۱۶لَْم یأ

[ گردد؟( فضیل با شنیدن این آیه متحول  اند هناگم آن نرسیده که دهلایشان به یاد خدا نرم ]و فروتن که ایمان آورده 

توبه نمود و زهد پیش کرد و از زهاد و عرفای زمانه خود   شد و فریاد برآورد که خدایا اکنون زمانش رسیده است.

 موثق امام جعفر صادق )ع( شد. راسیت زمان حتول روح و روان ما نرسیده است؟ راویان شد، و از مجله

به گفته غزاَل در »جواهر القرآن« جواهری است که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. باید غواص این  

تواین از آن دّر و گوهر استخراج کین. به گفته آقای طباطبایی در املزیان »ُغَرر آیات« را باید  اقیانوس بایش تا ب

نصب العنی گرفت، آیايت که به دیلل دارا بودن ویژگي هاي برجسته حمتوايي و بیاين، مرجعیت و جامعیت خايص  

تناد در احادیث و اقوال مفرسان برخوردار  در تبینی آموزه هاي قرآين یافته و به مرور از شهرت، فراواين ارجاع و اس 
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آیا به عنوان یک مسلمان مؤمن به دنبال آشنایی و کسب معرفت از این دسته آیات بوده ایم؟ آشنایی    .شده اند

حداقیل با زبان عریب و اطالع از این آیات درهای از معرفت را به روی مؤمن یم گشاید که از هر باب آن درهای  

ود. آموزش رسیم در تعلیم قرآن بسیار بد عمل کرده است. این آموزش را باید از تربیت  متعددی گشوده یم ش

خانوادیگ به فرزندانمان رشوع کنیم و قبل از آن خودمان آموزش ببینیم. اگر به جای رصف وقت درباره ماکنیسم  

م انس بیشرتی با قرآن پیدا  ( به جایی نیم رسد به حمتوای قرآن یم پرداختی۴۹ویح که به دیلل از غیب بودن )هود  

یم کردیم و استفاده بیشرتی یم بردیم. در این زمینه در حبث مستقل نقش قرآن در زندیگ مؤمنانه جزئیات بیشرتی  

 مطرح خواهم کرد.     

پاسخ کوتاه به پرسشهای باقیمانده: چرا داعهای ما را اجابت نیم کند؟ اشاره کردم انتظارات ناجبایی در این   ج.

داریم. داعهایی که اجابتش به صالمحان باشد قطعا خدا اجابت یم کند. و اگر اجابت به صالمحان باشد    زمینه

رشایط استجابت را فراهم نکرده ایم، خالصانه خدا را خنوانده ایم یا گناهاین مرتکب شده ایم که مانع استجابت 

 یتیمان، و از همه مهمرت عدم توبه.   داعست از قبیل جتاوز به حقوق مردم و یب توجیه به حقوق همسایه و 

ن را  یما ا ه چرا او را ولو با چشم دل نیم بینیم؟ چون چشم دملان را باز نکرده ایم. خوابیم. بیدار نشده ایم. چشم

خوش نیستیم و افرسده و پژمرده هستیم؟ چون خانه دل را از اغیار پاک نکرده  غبار گرفته است. چرا با او دل

فروردین    ۲۰،  رشح رسالة یف حقیقة العشقده ایم. بنگرید به اظهارات زیبای سهروردی ) ایم و خود را تهذیب نکر

(. اگر دل پاک باشد او را یم یابد و با او رسخوش یم شود. چه باید بکنیم تا حمرضش را درک کنیم؟ گناه  ۱۳۹۴

رمات نشویم. با او رو راست باشیم مثل کف دست. خنواهیم الکه  نکنیم. واجبات را ترک نکنیم و مرتک حم

 رس خودمان و او بگذاریم.  

مؤمن خدا را ناظر اعَل و حمبوب اغیی خود یم داند و از این طریق به قدریت رویح دست یم یابد که از هیچ    نتیجه: 

https://kadivar.com/14311/
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ویم و از انها ذلت بربیم باید رفع  طریق دیگری حتصیل نیم شود. برای اینکه در عباداتمان به دیدار خدا نائل ش

موانع کرده و روح و روانمان را تربیت کنیم. اگر افرسده و پژمرده ایم به این جهت است که مزه ایمان به خدا را  

 چنشیده ایم.  

 حبث ایمان به خدا در جلسه بعد ادامه خواهد داشت.  

 آمریکای شماَل سخرناین جمازی به دعوت مجیع از دانشاگهیان ایراین مقیم  

 ۱۴۰۰آبان    ۹،  ۲۰۲۱اکترب    ۳۱یکشنبه  
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