انسان شناسی ،محمود رجبی
فصل اول :مفهوم انسانشناسی
تعریف انسان شناسی:
هر منظومه معرفتی که به بررسی انسان ،بعد یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان ها میپردازد ،میتوان انسان شناسی نامید.

اقسام انسان شناسی:
به لحاظ روش :


تجربی



عرفانی



فلسفی



دینی

به لحاظ نگرش


کل نگر  :صرف نظر از جزئیات ،مثل مختار بودن ،جاودانگی ،کمال نهایی



جزء نگر :بعدی خاص ،گروهی خاص یا در زمان و مکانی خاص

اهمیت انسان شناسی
در چارچوب اندیشه بشری


معنایابی زندگی



عقالنیت نظام های اجتماعی



موجودیت و اعتبار علوم انسانی تبیینی (تبیین پدیدههای انسانی)



سوگیری علوم انسانی و تحقیقات اجتماعی

در چارچوب معارف دینی


خداشناسی و انسان شناسی :شناخت انسان مقدمه شناخت خداوند است :وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنین وَ فی أَنْفُسِکُمْ
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نبوت و انسان شناسی :امکان سخن گفتن انسان با فرشتگان جهت اثبات وحی ،امکان سعات بدون وحی،



معاد و انسان شناسی :انسان در چارچوب زندگی دنیایی خالصه نمی شود



تبیین احکام اجتماعی و انسان شناسی :اعدام مرتد با توجه به هویت واقعی انسان که تنها در مسیر قرب الهی شکل میگیرد.

بحران انسان شناسی معاصر و ابعاد آن


ناسازگاری تئوریها با یکدیگر و فقدان انسجام درونی



فقدان داور کارآمد و مورد اتفاق :امروزه علوم تجربی داور است که کارآمد نیست.



نادیده گرفتن گذشته و آینده انسان :نادیده گرفتن مبدا و معاد



ناتوانی از تبیین مهمترین پدیدههای انسانی :به عنوان مثال زبان

ویژگی های انسان شناسی دینی


جامعیت :چون ناشی از وحی است به تمام ابعاد انسان توجه دارد.



اتقان و خطا ناپذیری:



توجه به مبدا و معاد



بینش ساختاری :به تمام ساحتهای انسانی؛ جسم و جان ،مادی و معنوی ،گذشته ،حال و آینده را در نظر دارد.

فصل دوم :اومانیسم
تعریف اومانیسم
هر نوع فلسفه ای که منزلت ویژه ای برای انسان قایل است و او را مقیاس همه چیز قرار میدهد .از منظر تاریخ اومانیسم یک جنبش ادبی ،فرهنگی،
فکری و آموزش بود که در مراحل بعد جنبه سیاسی اجتماعی به خود گرفت .این جنبش ابتدا به روم و یونان چشم دوخته بود و بیشتر جنبشی
غیرروحانی و وابسته به طبقات باالی اجتماعی و طرفدار نخبه ساالری بود ،مقارن پایان قرن  31به جنوب ایتالیا رسید و سپس در آلمان ،فرانسه ،اسپانیا
و انگلستان گسترش یافت و یکی از عوامل شکل گیری فرهنگ غرب شد.
اومانیست ها بر این باور بودند که منزلت ،توانمندی و استعدادهای مورد توجه در روم و یونان در قرون وسطی نادیده گرفته شده است از این رو به
احیای آن پرداختند.
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زمینه های پیدایش اومانیسم


ویژگیهای دین ونظام حاکم کلیسایی



انگیزههای سیاسی برای رسیدن به ساالر منشی

مؤلفههای اومانیسم
.3

خردگرایی و تجربه گرایی

.2

آزادی خواهی

.1

تسامح و تساهل

.4

سکوالریزم

نقد و بررسی اومانیست
.3

تناقض اندیشه و عمل :به اسم حقوق انسان ،بسیاری از انسانها را سرکوب کردند و نوعی اسارت مدرن به وجود آمد.

.2

فقدان پشتوانه فکری :بیشتر بر مبنای منابع مطرح کنندگان آن وضع شده است

.1

طبیعت گرایی و ماده گرایی :انسان نوعی حیوان است و در نتیجه اصالت با لذت مادی است و نفی ارزشهای اخالقی.

.4

اومانیسم و نگرش دینی :توجه بیش از حد به عقل که همتراز خدا یا برتر از خدا دانسته شده ،نادیده گرفتن اصول ارزشهای اخالقی
وحقوقیای که دین مطرح کرده است ،فلسفه ورزی و یکهتازی علوم خسارات جبران ناپذیری را به انسان وارد کرده است.

.5

آزادی عنان گسیخته

.6

تسامح و تساهل

فصل سوم :از خود بیگانگی
مفهوم از خود بیگانگی
برای انسان هویتی حقیی و واقعی در نظر گرفته میشود که حرکت در مسیر مخالف آن ،به غفلت و فراموشی آن حقیقت برای او میانجامد و غفلت
از آن هویت واقعی ،انسا را تحت سیطره نیروهای غیر خودی قرار میدهد تا جایی که موجودی فروتر از خویش را خود میپندارد و کلیه تالشهای
وی متناسب و در راستای آن موجود فروتر شکل میگیرد.
ریشه های اولیه از خود بیگانی را باید در تعالیم ادیان آسمانی یافت اما برخی طرح و تبیین مفهوم از خود بیگانگی را به صورت فنی و علمی به برخی
دانشمندان سده  31و  31میالدی مانند هگل ،مارکس و فوئر باخ نسبت میدهند .وجه مشترک این سه ،این است که دین را موجب از خودبیگانگی
بشر میدانند.
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هگل :در مدینه یونانی که رابطه فرد و جامعه  ،این همانی بود از خود بیگانگی وجود نداشت اما هنگامی که مدینه یونانی زوال پیدا کرد ،جامعه برای
فرد بیگانه ،و عقالنیت از فرد جدا شد .او پایان از خودبیگانگی را عصر روشنگری میداند که انسان دولت و سازمان دینی را کنار میگذارد و هراسی
ندارد.
فوئر باخ :چون آدمی طالب محبت ،حق و خیر است و نمی تواند آنها را تحقق ببخشد به موجود به نام خدا نسبت میدهد و از این طریق از خودبیگانه
میشود.
مارکس :انسان از طریق الوهیت خود حقیقی اش را تحقق نمی بخشد؛ بلکه از طریق اتحاد با جهان به وسیله کار خالق و روابط اجتماعی عینی ذات
خود را تحقق می بخشد .در نظام سرمایه داری کار کارگر از هر گونه اهتمام انسانی تهی است و کارگر با فروش قدرت بر کار ،به ابزار تولید سود،
تبدیل میشود .دین افیون توده ها ست و با دادن وعده هایی معنوی و اخروی ،انسانها را از هرگونه انقالبی بازمی دارد.

قرآن و مساله از خود بیگانگی
از نظر قرآن کریم ،حقیقت انسان روح جاودانه اوست که از خدا نشات گرفته است :انا هلل و انا الیه راجعون .و شناخت انسان بدون در نظر گرفتن
ارتباط او با خدا میسر نیست .و زندگی واقعی انسان در سرای آخرت است که باید در این دنیا برای آن تالش کند.
وَ ال تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُم
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ یَکْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّه
الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال یُؤْمِنُون

نمودهای از خود بیگانگی


اصالت دادن به دیگری :إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا (اصالت به ربا داده است و بیع را مانند ربا حالل دانسته است)



برهم خوردن تعادل ر وحی ِ :أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّار



بی هدفی و بی معیاری :مذبذبین بین ذلک ال الی هواالء و ال الی هوالء ،روایت :یمیلون مع کل ریح



عدم آمادگی و قدرت بر تغییر وضعیت  :مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِیَ لَهُ



اصالت ماده و مادیات :وَ قالُوا ما هِیَ إِالَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهْلِکُنا إِالَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِالَّ یَظُنُّون  / ،وَ الَّذینَ
کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَ یَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ



عدم بهره گیری از عقل و دل :أُولئِکَ الَّذینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِم

از خودبیگانگی و توحید ناب
انسان موحد تسلیم امر و اراده الهی است اما این از خودبیگانگی نیست .إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون
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من عرف نفسه فقد عرف ربه
وَ ال تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُم

از خودبیگانگی فرهنگی-اجتماعی (فقدان هویت اجتماعی)
تقیزاده :راه پیشرفت ما این است که سراپا فرنگی شویم.

درمان از خودبیگانگی
بازنگری گذشته همراه با تقوا :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون
حضرت امیر :فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه  ...و تلهوا عما یراد بها.
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُم

فصل چهارم :آفرینش انسان
انسان دارای جسم و روح است .همه ما از نسل آدم هستیم :یا بنی آدم  ....و حضرت آدم از نسلی به وجود نیامده است :وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طینٍ.
بنابراین نظریه تکاملی داروین صحیح نیست ضمن اینکه با تحقیقات ژنتیکی نیز سازگار نیست.
آیات قرآنی به وجود روح ،استقالل و بقای آن بعد از مرگ اشاره دارد:
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر
ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِه
قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّکُمْ تُرْجَعُون
وَ الْمَالئِکَةُ باسِطُوا أَیْدیهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُم
وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى یَوْمِ یُبْعَثُون

دالیل عقلی بر وجود روح


دالیل عقلی:
o

ثبات شخصیت

o

تقسیم ناپذیری روح و پدیدههای روحی
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o

بینیازی از مکام

o

انطباق کبیر بر صغیر

شواهد تجربی:
o

رویاهای صادق ،آتوسکپی ،تله پاتی

فصل پنجم :سرشت انسانی
ویژگیهای طبیعت مشترک


فراحیوانی بودن :ادراکی ،گرایشی و توانشی (قدرت انتزاع و استنتجاج ،جاودانگی طلبی)



غیراکتسابی بودن



زوال ناپذیری

دالیل طبیعت مشترک انسانی
دالیل تجربی


دستگاه شناختی و ادراکی ویژه



شناختهای ارزشی و اخالقی بشر



وجود گرایش ها و تمایالت فراحیوانی



توانشهای ذاتی بشر :توانایی فراگیری زبن و تفهیم و تفاهم

دالیل دینی


فطرت :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّم .این فطرت زوال پذیر نیست گرچه
ممکن است مورد غفلت واقع شود :قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئهَا وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّئهَا



بالقوه بودن برخی از عناصر طبیعت مشترک :وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ
تَشْکُرُون



خیر یا شر بودن طبیعت انسان :فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها

منظور از فطرت الهی بشر
.3

تصدیق به وجود خداوند ،به صورت شناخت مفهومی وحصولی
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.2

علم حضوری و شهودی بشر نسبت به خداوند :فَإِذا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُون .این
نظر قوی تر است و با نظر سوم نیز قابل جمع است.

.1

میل درونی و گرایش ذاتی به خداوند :آیه فطرت در باال

فطرت و شخصیت
وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظَّالِمینَ إِالَّ خَسارا
اگر فطرت الهی در انسان است چرا برخی قرآن را میپذیرند و برخی منکرند؟
عوامل محیطی مختلف در شکل دهی شخصیت انسان موثر است و گاه شخصیت انسان قوی تر است و گاه فطرت انسان .گاه این فطر است که به
شخصیت انسان شکل میدهد.
قل کل یعمل علی شاکلته.

مهمترین کاربردهای واژه فطرت
.3

فطرت در برابر طبیعت و غریزه

.2

فطرت مرادف غریزه

.1

فطری مرادف بدیهی

.4

فطری یک نوع از یقینیات منطقی

.5

فطری یعنی گزارههای نزدیک به بدیهی

.6

فطرت مرادف معنای عقل

.7

فطرت به معنای علم حضوری انسان به خدا ...

عوامل و موانع هدایت
.3

هوای نفس

.2

دنیا

.1

شیطان

شرشت انسان از نظر انسان شناسان غربی
نظریات منفی


فرویدگرایان :انسان سرشتی اهریمنی دارد و با قراردادهای اجتماعی کنترل میشود.
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تجربه گرایان :انسان فقط در جهت منافع خود حرکت میکند.



سودگرایان :همهاعمال انسان حاصل منفعت جویی اوست.



لذت گرایان :انسان به دنبال کسب لذت و دفع رنج است.



منش گرایان :انسان فطرتا شرور است؛ به یان معنا که با نیاز به پرخاشگری بر ضد هم نوعان خود به دنیا میآید.



روان پزشکان ارتومولکولی :شبیه نظر فوق

نظرات خنثی


رفتارگرایان :انسان ،ذاتا خوب یا بد نیست؛ بلکه محیط است که او را میسازد.



نظریه پردازان یادگیری اجتماعی :خوبی یا بدی را چیزی به انسان میآموزد که برایش پاداش یا مجازات میآورد.



وجود گرایان :انسان خوب یا بد نیست بلکه عملی که انجام میدهد ،بر جوهر سرشت او اثر میگذارد.

نظریات مثبت


نوفرویدیها :انسان،آستعداد خاصی برای خوب بودن دارد؛ ولی این که او خوب است یا نه ،بستگی به اجتماعی دارد که در آن زندگانی
میکند .اعمال خوب ،برخالف نظر فروید ،از نیازهای زیستی فطری سرچشمه نمیگیرند.



انسان گرایان :اگر نیازهای اجتماعی یا تصمیم های نادرست او دخالت نکنند ،خوبی او خود را نشان میدهد.



رمانتیسیست ها :انسان از بدو تولد ،صاحب یک خوبی طبیعی است و هر عمل بدی را که انجام میدهد ،ناشی از شرایط اجتماعی مخرب
است؛ نه ناشی از چیزی در ذات خود او.

الگوی رفتاری انسان


تداعی گرایان :رفتار انسان مثل رفتار همه حیوانات دیگر ،یک سره محصول تداعی هایی است که به طور خودکار میان احساسات روی
میدهد.



تجربه گرایان :سرشت انسان ،پدیدهای کامالًمکانیکی است که فقط از قوانین حرکت پیروی میکند .در انسان هیچ کیفیتی برتری به عنوان
روح وجود ندارد.



فرویدیها :انسان مثل همه حیوانات دیگر فقط از گرایش غریزی به کاهش تنشها برانگیخته میشود .این گرایش را نیازهای حیاتی
برآورده نشده پدید میآورد.



رفتارگرایان :رفتار ،چه انسانی و چه حیوانی ،تماما تابع اصول شرطی کردن عامل است .مفاهیمی چون اراده آزادانه ،انگیزش درونی و
انسان خودمختار؛ نادرست ،بیفایده و حتی خطرناک است.



خردباوران :جانوران پست به ماشین میمانند؛به این معنا که رفتار آنها یک سره تحت کنترل قوانین فیزیک است .انسان عالوه بر این
سرشت ،سرشت عقالنی نیز دارد که به او اجازه داوری ،گزینش و اعمال اراده آزاد خود را میدهد.



نوفرویدیها :انسان ،استعدادهایی دارد که از ارضای نیازهای ساده حیاتی فرا میروند .او استعدا خاصی برای کسب خوبیها دارد؛ ولی
اینکه آنها را کسب میکند یا نه ،به عوامل اجتماعی بستگی دارد.
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انسانگرایان :سرشت انسان ،از سرشت حیوان و از جهاتی برتر از آن است .هر انسانی استعداد این را دارد که به سمت کمال رشد کند و
خود را تحقق ببخشد.



وجود گرایان :انسان از این جنبه با سایر حیوانات تفاوت دارد که میتواند دریابد مسوولیت اعمالش فقط به عهده خود اوست.

فصل ششم :جایگاه انسان در نظام آفرینش
خالفت الهی
منظور از خالفت چیست؟
.3

جانشینی حسی :مانند وَ هُوَ الَّذی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَة

.2

جانشینی در امور اعتباری :یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ

.1

جانشینی حقیقی در امور ماورای طبیعی :إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَة

مالک شایستگی آدم برای خالفت
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِکَةِ فَقالَ أَنْبِئُونی بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین
مالک آگاهی از اسماء است.

منظور از اسماء چیست؟
.3

اسماء چهارده معصوم

.2

اسماء موجودات ،واسطههای فیض خداوند و اسماء الهی به صورت علم حضوری

خالفت فرزندان آدم
خالفت مخصوص حضرت آدم نبود چرا که مالئکه فرمودند ً :قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماء
البته تمام انسانها بالفعل خلیفه الهی نیستند و تنها کسانی که به همه اسماء علم دارند و به این مقام رسیدهاند ،حجت خدا بر روی زمین هستند.

کرامت انسان
.3

کرامت ذاتی یا هستی شناختی

.2

کرامت اکتسابی یا ارزش شناختی
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کرامت ذاتی
انسان نسبت به دیگر موجودات دارایی و غنای بیشتری دارد .این کرامت به اختیار انسان ربطی ندارد .فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقین /.وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی
آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً  /هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا

کرامت اکتسابی
کرامتی که برخاسته از تالش و ایثار انسان و معیار ارزشهای انسانی و تقرب به خداوند است .در این زمینه دو دسته آیات داریم:
.3

آیات نفی کننده کرامت اکتسابی :ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلین ؛ سقوطی که ناشی از اعمال اختیاری انسان است /أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ

.2

آیات اثبات کننده کرامت اکتسابی :إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُم  /إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی خُسْر اال الذین آمنوا  /إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ...اال المصلین/

فصل هفتم :آزادی و اختیار
سه دیدگاه مهم در باب آزادی انسان
.3

جبر :اشاعره  :در جاهلیت :سَیَقُولُ الَّذینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکْنا وَ ال آباؤُنا

.2

تفویض :معتزله

.1

الجبر و ال تفویض بل امر بین االمرین :اهل بیت

مفهوم اختیار
.3

اختیار در برابر اضطرار :إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَال إِثْمَ عَلَیْه

.2

اختیار در برابر اکراه  :مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِالَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمان

.1

اختیار به معنای تصمیم گیری بعد از سنجش و گزینش :این معنا در مورد انسان و کرامت او مطرح است.

.4

اختیار به معنای بارضایت و رغبت انجام دادن :به این معنا خدا و مالئک نیز اختیار دارند چون سنجش و گزینش الزم نیست.

دالیل قرآنی بر مختار بودن انسان
.3

آیات صریح :وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُر

.2

آیات ارسال رسل و کتب ً :لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیى مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَة  /رُسُالً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَالَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُل
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.1

آیات امتحان :لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَال

.4

آیات انذار و تبشیر ً :وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظیمٌ

شبهات جبر
الف) جبر الهی
.3

آیات و روایات ناظر به علم پیشین الهی:


.2

.1

وَ مَا یَعْزُبُ عَن رَّبِّکَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فىِ الْأَرْضِ وَ لَا فىِ السَّمَاءِ وَ لَا أَصْغَرَ مِن ذَالِکَ وَ لَا أَکْبرَ إِلَّا فىِ کِتَابٍ مُّبِین

آیات و روایتی که میگوید کارهای انسان با خواست خدا در چارچوب تعیین شده ،انجام میگیرد:


وَ مَا کاَنَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اهلل



مَن یَشَإِ اللَّهُ یُضْلِلْهُ وَ مَن یَشَأْ یجَْعَلْهُ عَلىَ صرَِاطٍ مُّسْتَقِیم



وَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِین

آیاتی که میفرماید :سرنوشت انسانها ،قبالً رقم زده شده است:


کالََّ إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِى سِجِّین



کالََّ إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّیِّین



روایت :الشقی من شقی فی بطنامه و السعید من سعد فی بطن امه

بررسی جبر الهی
پاسخ به گروه اول
خدا میداند که انسان ،مختار است و این کارها با تصمیم گیری و اختیار انجام میدهد .علم خداوند نیز زمان بردار نیست که بگوییم قبل ازتحقق به
آن علم داشته است.

پاسخ به گروه دوم
اراده انسان نیز از شرایط قضا و قدر است .اراده الهی نیز در طول اراده انسان است به این معنا که خدا اراده کرده است که ما از روی اختیار کارها را
انجام دهیم .خداوند بر خالف مفوضه ،همیشه صاحب اختیار و مبسوط الید است:
وَ قَالَتِ الْیهَُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُواْ بمَِا قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ کَیْفَ یَشَاء
کلُ یَوْمٍ هُوَ فىِ شَأْن
وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِى الجَْنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّک
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پاسخ گروه سوم


روایات در مقام بیان اقتضائات هستند نه بیان علت تامه و این اقتضا به حد جبر نمی رسد.



خدا از پیش میدانسته که چه کسانی با اختیار خویش ،راه خوب و یا بد را انتخاب میکنند ازاین رو هر کسی را از طینت خاصی آفریده
است.



همه عالم یکجا در جهان خزاین مشخص است ،عالمی که در آن زمان و مکان معنا ندارد و بسیط است.

ب) جبر اجتماعی و تاریخ
برخی از جامعه شناسان قائلند که هویت انسان را تاریخ و اجتماع می سازد و به قول دورکیم :اگر آن چه را که جامعه به فرد داده ،از وی بستانیم،
حیوانی بیش نخواهد بود.
جواب :اوالً جامعه و تاریخ یک وجود حقیقی ندارند ،بلکه مرکبی اعتباری هستند که از اجتماع افراد و روابط آنان در پهنه زمان و مکان حاصل
میشود و آنچه وجود دارد ،تک تک افراد ،روابط و کنش و واکنش متقابل آنها ست.
ثانیاً ،ما منکر نیرومندی عوامل اجتماعی و تاریخی نیستیم اما هیچ کدام از این عوامل سلب کننده اختیار آدمی نخواهند بود.

ج) جبر زیستی و طبیعی
بسیاری از توانشها و خصوصیات انسانی را ناشی از عوامل ژنتیک و وراثتی میدانند .قوانین طبیعت نیز ایجاب میکنند که کارهای خاصی از انسان
سربزند و این عوامل ،ستیزه ناپذیرند .زعفران شادی میآورد و عدس رقت قلب.
جواب :اشکال اساسی این نگاه ،نادیده گرفتن بعد روحانی و غیر مادی انسان است .وجود اراده یکی از شوون روح است و نقش این امور در حد
سلب اختیار نیست.

اشکال :اگر کار اختیاری ،مسبوق به اراده است این اراده مسبوق به کدام اراده است و همین طور اگر ادامه دهیم ،تسلسل میشود؟
جواب :معیار اختیاری بودن ،انجام فعل با رضایت است.
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فصل هشتم :مبادی اختیار
عناصر زمینه ساز اختیار
آگاهی و شناخت
آگاهی و شناخت حقیقی در گرو آگاهی از کمال حقیقی انسان است .و شناخت کمال واقعی در گرو شناخت سه چیز است :مبدا ،معاد و رابطه دنیا
و آخرت.
راههای شناخت:
حواس :إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ سَمیعاً بَصیرا
عقل :عقل حکم میکند که نیاز به وحی نیز داریم.
دل  :وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون
مقصود از فؤاد چیست؟
فؤاد شامل قوای متعدد روح می شود؛ زیرا در آیات قرآن امور مختلفی به قلب نسبت داده شده است :تفقه ،تعقل ،احساسات و  ...در نتیجه میتوان
گفت که قلب از دیدگاه قرآن ،موجودی است که هم علم حضوری و هم علم حصولی درد و احساس ،ادراک ،هیجانها و انتخاب و اختیار نیز به
آن نسبت داده میشود.

میل و گرایش
میل و گرایش که نقش انرژی را در کارهای اختیاری ایفا میکنند ،به چند دسته تقسیم میشوند:


غرایز :کششهای باطنی ناظر به نیازهای حیاتی انسان و مرتبط با اندامهای بدن



عواطف



انفعاالت



احساسات

تقسیمی دیگر از امیال:


آن چه جنبه مادی و فیزبولوژیک دارد



آنچه جنبه روانی دارد؛ اما خواستهای نازل روحی است؛ مانند شادی و آرامش



•

آنچه جنبه روانی دارد؛ اما خواستهای عالی روحی است:
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o

حق جویی

o

فضیلت خواهی :عدالت ،حریت

o

زیبا طلبی مطلق

o

[جس مذهبی]

گزینش امیال
انسان هنگام تعارض امیال ناچار به ترجیح و گزینش است .برخی میلی را انتخاب میکنند که :


به مرحله هیجان رسیده باشد



به صورت عادت در آمده باشد



در اثر تبلیغات مایل به آن است

اما قرآن کریم بر ترجیح دادن امیال متعالی بر مادی تاکید دارد:


إِنَّ الْانسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَ إِذَا مَسَّهُ الخَْیرُْ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّین



زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَمِ وَ الْحَرْثِ ذَالِکَ مَتَعُ الْحَیَوةِ
الدُّنْیَا وَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمََاب



اعْلَمُواْ أَنَّمَا الحَْیَوةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفَاخُرُ بَیْنَکُمْ وَ تَکاَثُرٌ فىِ الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَاد

جهت دهی به امیال متعالی
شخصیت طلبی :مَن کاَنَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَللهِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا
میل به بقا :وَ االَْخِرَةُ خَیرٌْ وَ أَبْقَى
ویژگیهای لذایذ اخروی
.3

پایداری و جاودانگی :بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا وَ االَْخِرَةُ خَیرٌْ وَ أَبْقَى  /مَا عِندَکمُ یَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

.2

خلوص و آمیخته نبودن با رنج و الم :الَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا یَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَ لَا یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوب

.1

گستردگی و فراوانی :وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْینُ وَ أَنتُمْ فِیهَا خَلِدُون
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لذتها و کمالهای ویژه :وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَةً فىِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ أَکْبرَُ ذَالِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیم
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قدرت و توانمندی
شامل قدرت بر اعمال درونی (نی ایمان،رضایت) و قدرت فیزیکی است .قدرت به  4دسته تقسیم میشود:
.3

قدرت طبیعی

.2

قدرت تکنیکی و علمی

.1

قدرت اجتماعی

.4

قدرت ماورای طبیعی (قدرت روحی ،امدادهای غیبی ،عنایات الهی )...

اگر شخصی قدرت درونی دارد و رضایت به کار خیر دارد و نیت آن نیز دارد اما قدرت بیرونی ندارد ،باز هم مأجور است.

فصل نهم :کمال نهایی
مفهوم کمال و معیار کمال انسانی
کمال :عینیت یافتن و ظهور تمام استعدادهای نوعی موجود .گاه غیر اکتسابی است (غریزه جنسی) گاه اکتسابی.
کمال واقعی انسان ،ظهور کدام استعدادهاست؟ انسانیت انسان ،با شکوفا شدن استعدادهای حیوانی کامل نمیشود بلکه با شکوفا شدن استعدادهای
روان فناناپذیر به فعلیت میرسد.
مقصود از هدف و کمال نهایی انسان ،نقطهای است که کمالی فراتر از آن برای انسان متصور نیست و آخرین پله نردبان ترقی انسان است که همه
تالش ها و اوج گرفتهها ،برای رسیدن به آن است .قرآن کریم از یان نقطه اوج ،با واژگان فوز ،فالح ،سعادت یاد کرده است:
وَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا
أُوْلَئکَ عَلىَ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُون
وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِى الجَْنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا
قرآن کریم مصداق کمال نهایی را قرب به خدا میداند که همه کماالت جسمی و روحی ،مقدمه رسیدن به آن ،و انسانیت انسان در گرو دستیابی به
آن است:
إِنَّ المُْتَّقِینَ فىِ جَنَّاتٍ وَ نهَرٍ فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِر
فَأَمَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فىِ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یهَْدِیهِمْ إِلَیْهِ صرَِاطًا مُّسْتَقِیمًا
حدیث قدسی:
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ما تقرَّب إلیَّ عبدٌ بشیْ ءٍ احبُّ إلیَّ ممّا افْترضْتُ علیهِ و انَّهُ لیتقرَّبُ إلیَّ بِالنّافلهِ حتی اُحبَّهُ فَإذا احْبیْتُهُ کُنْت سَمْعَهُ الّذی یسْمع بِهِ ،و بصرهُ الَّذی یُبْصرُ بِهِ و
لِسانَهُ الّذی ینْطقُ بِهِ وَیَدَهُ التَّی یَبْطِشُ بها ،إنْ دعانی أجبتُهُ ،و إنْ سَئلنی أعْطَیْتُهُ

حقیقت قرب
قرب مکانی و زمانی مطرح نیست ،قرب به معنای وابستگی به خدا منظور نیست چون همه موجودات وابسته به خدایند.
مقصود :انسان در اثر اعمال شایسته برخاسته از ایمان وعمل ،ارتقای وجودی مییابد و حقیقت وجودی او اشتداد یافته ،متعالی تر میشود؛ به گونهای
که خویشتن خویش را با علم حضوری آگاهانه می یابدو با شهود نفس خویش و وابستگی کامل و محض خود به خداوندگارش ،خداوند را با علم
حضوری آگاهانه مییابد:
وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ نَّاضِرَةٌ إِلىَ رَبهَِّا نَاظِرَة
مقام تقرب ،جز با ایمان و عمل صالح و تقوی (عبادت) حاصل نمیشود:
وَ مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْانسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون
عوامل سقوط:
دنیاطلبی ،پیروی از شیطان و سرسپردگی نسبت به تمایالت نفسانی

درجات قرب الهی
هُمْ دَرَجَتٌ عِندَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِیرُ بِمَا یَعْمَلُون
وَ لِکُلٍ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَ مَا رَبُّکَ بِغَفِلٍ عَمَّا یَعْمَلُون

رابطه ایمان و مقام قرب
ایمان ،یگانه چیزی است که به سوی خدا صعود میکند و کار نیک و شایسته ،ایمان را رفعت میبخشد:
إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکلَِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّلِحُ یَرْفَعُهُ

کمال نهایی از منظر انسان شناسان غربی
فرویدیها
چشمانداز انسان تاریک است .سرشت خودخواهانه انسان ،ریشه مشکالت اوست و اصالح آن بسیار دشوار است و باید با تشویق غرایز زندگی بخش
(مثل جنسیت) و تضعیف غرایز ویرانگر (مثل پرخاشگری) به تکامل انسان کمک کرد .گرچه فروید ناامید است.
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نوفرویدیها
خطاهای انسان از اثرات منفی اجتماع سرچشمه میگیرد پس باید به اصالح اجتماع پرداخت و اجتماعی ساخت که امکان بروز خالقیت انسانها را
بدهد.

مارکسیستها
ایجاد اجتماعی سوسیالیستی که در آن همه شهروندان در ابزار تولید و فرآوردهها سهیم باشند،راه حل مشکالت انسان و هدف غایی ترقی اوست.

رفتارگرایان
هدف ،بقای نوع بشر است و هرچیزی که به این هدف کمک کند ،مطلوب است.

تجربه گرایان
استفاده از دادههای تجربی برای پیش بینی و کنترل رفتار انسان ،راه خوبی برای کمک به پیشرفت انسان است.

سودگرایان
اجتماع باید رفتار را کنترل کند ،به نحوی که بیشترین سود ،عیاد بیش ترین مردم شود.

وجودگرایان خداباور
رابطه دو جانبه ،صریح و صادقانه ما با خداوند و مردم ،یک منبع هدایت برای اعمال آزادانه و تسریع پیشرفت انسان است.
...

فصل دهم :رابطه دنیا و آخرت
کاربردهای مختلف دنیا در قرآن
.3

ظرف زندگی انسان :وَ مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فىِ الدُّنْیَا وَ االَْخِرَة
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نعمتهای دنیا :بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا وَ االَْخِرَةُ خَیرٌْ وَ أَبْقَى
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شیوه زندگی انسانی در دنیا

بررسی دیدگاهها در رابطه دنیا و آخرت
.3

رابطه ای مثبت و مستقیم؛ هرکس در این دنیا وضعیت خوبی دارد ،در سرای دیگر نیز وضعیت خوبی خواهد داشت :وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَاذِهِ أَبَدًا وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائمَةً وَ لَئنِ رُّدِدتُّ إِلىَ رَبىّ لَأَجِدَنَّ خَیرًْا مِّنْهَا مُنقَلَبًا
وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هذا لی وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّی إِنَّ لی عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذینَ
کَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذیقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلیظ
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برخی به با برداشت اشتباه از آیه زیر ،عکس آن را نیز نتیجه گرفتهاند:
وَ مَن کاَنَ فىِ هَاذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فىِ االَْخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِیال
نقد:
قرآن کریم دیدگاه فوق را نمیپذیرد؛ چه بسیار کسانی که در این دنیا از مال و ثروت زیادی برخوردار بودند ولی در آخرت در عذاب
هستند؛ مانند:ولید بن مغیره:
َرْنىِ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ...سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
و یا قارون نیز همین گونه است .در مقابل کسانی بودهاند که در این زندگی ،در سختی بودهاند ولی قرآن وعده نعمتهای بهشتی به آنها
داده است:
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا وَ یَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئکَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَ الَّذِینَ
تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الْایمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیهِْمْ وَ لَا یجَِدُونَ فىِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَ یُؤْثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ کاَنَ بهِمْ
خَصَاصَةٌ وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُون
و منظور از کوری در این دنیا کور باطنی است به دلیل رویگردانی از ذکر الهی:
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً وَ نحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ أَعْمَى قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنىِ أَعْمَى وَ قَدْ کُنتُ بَصِیرًا قَالَ کَذَالِکَ أَتَتْکَ
ءَایَاتُنَا فَنَسِیتهََا وَ کَذَالِکَ الْیَوْمَ تُنسى
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رابطه عکس :هرکس در این دنیا خوش باشد ،در آخرت در عذاب است و برعکس:
وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُواْ عَلىَ النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِکمُ فىِ حَیَاتِکمُ الدُّنْیَا وَ اسْتَمْتَعْتُم بهَِا فَالْیَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبرُِونَ فىِ
الْأَرْضِ بِغَیرِْ الحَْقّ وَ بمَِا کُنتُمْ تَفْسُقُون
نقد قرآنی
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتىِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ فىِ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَالِکَ نُفَصِّلُ االَْیَاتِ
لِقَوْمٍ یَعْلَمُون
حضرت سلیمان هم در دنیا از نعمتهای آن بهرهمند بود و هم در آخرت.
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مهم رابطه ایمان و عمل صالح است با سعادت و کفر و گناه با شقاوت .و این رابطه عینی است به این معنا که اعمال انسان در آخرت به
صورت ملکوتی نمودار میشود و آن وجود ملکوتی عین عمل و پاداش و کیفر آخرتی است:
وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ مِّنْ خَیرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اهلل
یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیرٍْ محُّْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أَمَدَا بَعِیدًا
إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکلُُونَ فىِ بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

انسانها در آخرت با توجه به وضع دنیا چهار دستهاند:
 .1هردو سرا از نعمت برخوردارند :وَ ءَاتَیْنَاهُ أَجْرَهُ فىِ الدُّنْیَا وَ إِنَّهُ فىِ االَْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِین
 .2در هر دو سرا محرومند :خَسِرَ الدُّنْیَا وَ االَْخِرَةَ
www.saqur.com

 .3در دنیا محروم و در آخرت بهرهمندند.
 .4کسانی که در دنیا بهرهمند و در آخرت محرومند.

احباط و تکفیر
.3

تکفیر :وَ مَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَ یَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیَِّاتِهِ وَ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِن تحَْتهَِا الْأَنْهَار

.2

احباط :وَ مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فىِ الدُّنْیَا وَ االَْخِرَةِ وَ أُوْلَئکَ أَصْحَابُ النَّارِ

شفاعت
معنای لغوی :از ریشه شفع به معنای جفت .در عرف :شخصی آبرومند از بزرگی بخواهد از کیفر مجرمی درگذرد یا پاداش فرد خدمتگزاری را
بیفزاید.
شفاعت به معنای اثرگذاری بر خداوند نیست و مقصود از آیاتی که نفی شفاعت میکند همین است :لَا یُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ .این آیات در مقام نفی شفاعت
استقاللی و بیضابطه است .به عالوه ،این آیات توسط آیات شفاعت تخصیص زده میشود.

ضوابط شفاعت
.3

اجازه خداوند به شفیع

.2

آگاهی شفیعان از چگونگی و ارزش اعمال شفاعت شوندگان

.1

مورد پسند بودن کسانی که مورد شفاعت واقع میشوند ،از جهت دین و ایمان

شبهات شفاعت
.3

برخی آیات شفاعت را نفی کرده است .پاسخ آن در باال داده شد.

.2

الزمه شفاعت ،تاثیر پذیری خداست .پاسخ :همانطور که قبول توبه و استجابت دعا به معنای تاثیر پذیری خدا نیست زیرا در این موارد،
کارهای بندگان موجب آمادگی و شایستگی فرد برای پذیرش رحمت الهی میشود و به اصالح شرط قابلیت قابل است؛ نه شرط فاعلیت
فاعل.

.1

الزمه شفاعت این است که شفاعت کنندگان ،مهربانتر از خدای مهربان باشند .پاسخ :مهربانی شفاعتکنندگان ،پرتوی از رحمت بیپایان
الهی است .و خود خداوند شفاعت ،را وسیلهای برای آمرزش بندگانش قرار داده است.

.4

اگر گنهکاری باید عذاب شود ،شفاعت خالف عدل الهی است .پاسخ :هر یک از احکام الهی موافق عدل و حکمت است و عادالنه بودن
یکی با عادالنه و حکیمانه بودن دیگری ناسازگار نیست؛ زیرا موضوع آنها تفاوت دارد.

.5

وعده شفاعت ،موجب تجری و گستاخی میشود .پاسخ :مشمول شفاعت شدن ،شرایطی دارد و مربیان الهی بندگان را بین خوف و رجا
نگه میدارند.
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.6

تاثیر شفاعت یعنی تاثیر دیگران در سعادت انسان و این خالف آیه قرآن است که میفرماید :وَ أَن لَّیْسَ لِلْانسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .پاسخ :ایمان
آوردن و فراهم کردن مقدمات سعادت از جمله شفاعت ،کار خود انسان است.
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