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کســی که می خواهد محبوب خدا شود و به درجات عالی از تقرب دســت یابد باید کاری کند که خداوند محبوب مردمان شود 
نــه اینکه مردم از او و خداوند گریزان شــوند. پس محبوبان خداونــد دو تخصص دارند: ۱. خلق را با خالق آشــنا و خدا را در 
نزدشــان محبوب می کنند.2. راه رفتن ایشــان و نیز منش و کنش و واکنش آنان در کوی و برزن و جامعه نصیحت عملی است.

کســانی که مــردم را به زهد در دنیا و عدم دلبســتگی به مــال و منال دنیوی 
دعوت می کنند ولی خودشــان در عمل به دنبال دنیــا می روند و به ثروت اندوزی 
و قدرت طلبــی گرایش دارنــد، اینان نه آخــرت محبوب آنان اســت نه خدا. 
آنهــا در عمل به جــای آنکه مردم را بــه آخرت دعوت کننــد و گرایش دهند 
در عمــل مــردم را به دنیا دعــوت می کننــد و از آخرت  گریزان می ســازند.

خداوند در آیــات ۳۱ و ۳2 
می فرماید:  عمران  آل  سوره 
بگــو: »اگر خدا را دوســت 
تا  کنید  پیروی  از من  دارید، 
خدا دوستتان بدارد و گناهان 
ببخشاید  شــما  بر  را  شما 
و خداونــد آمرزنده مهربان 
پیامبر  و  بگو: خدا  اســت.« 
او را اطاعــت کنید. پس اگر 
رویگردان شدند، قطعاً خداوند 
کافــران را دوســت ندارد.

پاسخ  در  صادق)ع(  امام 
به پرسش برخی اصحاب 
مبنی بر اینکه »آیا خداوند 
ما را به دوســتی خویش 
برگزیده است؟« فرمودند: 
»هــر کــس می خواهد 
بداند که آیــا خداوند او 
 را دوســت دارد یــا نه
باید بــه فرمان های خدا 
عمل و از ما پیروی کند.«

پرسش و پاسخ

لزوم جذب دیگران با حسن تعامل اخالقی
قال  االمام علی)ع(: انکم لن تسعوا الناس باموالکم، فسعوهم بطالقه 
الوجه و حسن اللقاء، فانی سمعت رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( یقول: 

»انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخالقکم«. 
امام علی)ع( فرمود: همانا شما نمی توانید با اموال و دارایی های خود دل 
همه مردم را به دست آورید پس دلشان را با گشاده رویی و حسن تعامل اخالقی 
به دست آورید. به درستی که من از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: همانا 
شما با اموال و دارایی هایتان نمی توانید دل همه مردم را به دست آورید:  پس 

دلشان را با اخالقتان به دست آورید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی شیخ صدوق، ص 62

تعامل اخالقی ای که دشمن را 
به مرید تبدیل کرد

مردی از شام به تحریک معاویه با امام  حسن)ع( روبه رو شد و بدون ذکر 
مقدمه شروع به ناسزا گفتن نسبت به آن بزرگوار نمود، ولی امام با حلمی که 
داشــت هیچ  عکس العملی نشان نداد تا اینکه آن مرد هر چه خواست گفت، 
آنگاه آن بزرگوار پیش رفته و با تبسم به او فرمود: اگر اجازه دهی تو را راضی 
کنم؟ چنانچه چیزی بخواهی به تو خواهم داد، اگر راه گم کرده ای من نشانت 
می دهم. اگر گرســنه ای تو را ســیر گردانم، اگر احتیاج به لباس داری تو را 
می پوشانم، اگر فقیری بی   نیازت می کنم، اگر فراری هستی تو را پناه دهم، هر 
حاجتی داشته باشی برآورده می کنم. اگر غریبی خود و همسفرانت مهمان من 
باشید. مرد شامی از شنیدن این سخنان گریه اش گرفت و گفت: »اشهد انک 
خلیفهًْ اهلل فی  ارضه« گواهی می دهم تو خلیفه خدا در روی زمینی، تو و پدرت 
دشمن ترین مردم نزد من بودید، اینک محبوب ترین خلق در نظرم هستید.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 43، ص 344

جذب مخاطب، با اخالق، نه با اموال
پرسش:

روش جذب مخاطب با اخالق یا بــه تعبیر دیگر قدرت نرم چه 
تفاوت هایی با روش های مادی از قبیل پول و ثروت و مطامع دنیوی و 

روش تهدید یا تخویف دارد؟
پاسخ:

روش های جذب مخاطب
ما چگونه می توانیم مخاطبان خود را با خود همراه کنیم به گونه ای که از 
اوامر و نواهی ما اطاعت کنند؟ در اینجا سه روش عمده را به طور کلی مطرح 
کرده انــد: 1- روش اخالقی)قدرت نرم( 2- روش مالی و اقتصادی 3- روش 
تهدید و ایجاد خوف و ترس. این سه روش اگرچه یک وجه اشتراک با یکدیگر 
دارند و آن اطاعت کردن اوامر و نواهی مافوق می باشد، اما به لحاظ ماهیتی 

و کارکردی هر یک تفاوت هایی با یکدیگر دارند.
تفاوت های روش جذب مخاطبان

1- بــا روش اخالقی یا قدرت نرم مــا می توانیم مخاطبان خود را بدون 
هیچ گونه اعمال فشار خارجی جذب خود نماییم و این فرآیند جذب هیچ گونه 
محدودیتی از نظر مخاطبان ندارد، بلکه به تعداد انســان های روی این کره 
خاکی با همه قاره ها و منطقه ها، رنگ ها و نژادها، زبان ها و عادت ها نســبت 
تســاوی دارد. به بیان دیگر دنیا امروز به این حقیقت اذعان دارد که بزرگان 
علم و دانش و اخالق و معنویت متعلق به همه جهان بشریت می باشند، نه به 

یک قوم و ملت و نژاد و فرهنگ خاص.
2- با روش اخالقی و قدرت نرم تنها جســم و فیزیک مخاطب جذب ما 
نمی شود، بلکه روح و جان و تفکر و اندیشه مخاطب نیز با ما همسو خواهد شد 
و تحت نفوذ و جاذبه قدرت نرم ما قرار خواهد گرفت. بنابراین رابطه مخاطبین 
با ما کوتاه مدت و مقطعی و زودگذر نخواهد بود، بلکه همواره با قدرت نرم و 

اخالق پیوند دائمی دارند. 
3- روش مالی و اقتصادی به جهت محدودیت و نوساناتی که احیانا ممکن 
است اتفاق بیفتد نمی تواند همه مردم را از ما راضی کند. از طرفی کسانی که 
با پول و ثروت و جنبه های مادی جذب ما شــده اند،  اینها فقط جسم و بدن 
و فیزیک خود را تسلیم کرده اند، و معلوم نیست از لحاظ اندیشه ای و فکری 
و روحی، قلبشان نیز با ما همراه و یکی باشد. و هر لحظه ممکن است کسی 
دیگر با مال و اموال بیشتری که به او می دهد، رابطه او را با شما قطع کند و 
آن فــرد یا افراد را جذب خود نماید. بنابراین با میزان پول و ثروت و مطامع 

دنیوی افراد به راحتی رنگ عوض می کنند و جابه جا می شوند!
4- با روش تهدید و تخویف هم ممکن است ما بتوانیم عده ای را مطیع 
اوامــر و نواهی خود کنیم و به ظاهر آنان را جذب خود نماییم، اما این روش 
هــم مانند روش اقتصادی و مالی همان آســیب ها و آفات را دارد، مضافا به 
اینکــه در اینجا همراهی ظاهری مخاطبین از روی ترس و وحشــت با یک 
نفرت و کینه درونی نیز همراه خواهد بود، که در نهایت این شیوه جذب نیز 
 همانند شیوه اقتصادی و مالی بسیار شکننده و آسیب پذیر و زودگذر خواهد 

بود.
5- تزاحم ها و تصادم ها و تنازع ها مولود محدودیت، کمبودها و تضییقات 
اســت، وقتی که طالب زیاد شــد و مطلوب کم، وقتی که گرسنه زیاد شد و 
طعمه کافی نبود، خواه ناخواه جنگ و نزاع و خونریزی پیدا خواهد شد. بنابراین 
در روش هــای مالی و اقتصادی و تهدید و تخویف ما همواره با پدیده نزاع و 
جنگ و مبارزه برای دســتیابی به منافع بیشتر مواجه خواهیم بود، که ریشه 

در حرص و طمع افراد دارد!
روش جذب اخالقی در آیات و روایات

1- قرآن کریم در ســوره آل عمران آیه 159 خطاب به پیامبر اکرم)ص( 
می فرماید: اگر تو خشن و سنگدل بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند!)و 

تو نمی توانستی آنها را جذب خود نمایی(
2- رســول گرامی)ص( فرمود: شما البته قادر نیستید که همه مردم را 
با پول و مال از خود راضی کنید و آنقدر ببخشــید و بپاشید که شامل همه 
بشود، ولی می توانید با اخالق و رفتار خود طوری عمل کنید که همه مردم 

را از خود راضی سازید.)امالی صدوق، ص62(
آری امروز مشکل عمده کشورهای دنیا به ویژه کشورهای اسالمی بحران 
اخالقی حاکم در آنها است که همین امر موجبات منازعات و مخاصمات در 

صحنه روابط داخلی و منطقه ای و بین المللی را فراهم آورده است!

نفاق، بزرگ ترین پدیده عصر ما
بزرگ ترین پدیده عصر ما نفاق اســت. نفاق یعنی اینکه بشر جوری فکر 
بکند، جور دیگری حرف بزند! یعنی فاصله میان دل و زبان... این فاصله میان 

ظاهر و باطن است!
میان ادعا و عمل است و فاصله میان گفتار و کردار است! در کدام عصر 
و زمان این مقدار مفاهیم مقدس بشری استعمال شده است؟ در کدام عصر 
و زمان اینقدر دم از اخالق و صلح و امنیت و آزادی و مســاوات و برادری و 
برابری و انســانیت و حقوق بشــر زدند! و در کدام عصر به اندازه زمان ما این 

مفاهیم را ملعبه قرار دادند و با اینها بازی کردند! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

1- پانزده گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره( ص 18

یکی از مهمترین پرسش های بشر این است که چگونه 
محبوب خدا شویم؟ از آیات قرآن بر می آید که مهم ترین 
راه محبوبیت آن اســت که خدا را در نزد مردم محبوب 
کنیم؟ اما پرسش این است که چگونه ما می توانیم خدا را 
در نزد مردم محبوب کنیم تا خودمان در نزد خدا محبوب 
شــویم؟ نویسنده در این مطلب بر آن است تا بر اساس 

آموزه های اسالم به این پرسش پاسخ دهد. 
***

محبت دو سویه
محبت دو ســویه اســت. از همین رو گفته شــده اگر 
می خواهید بدانید چه اندازه در نزد دیگری محبوب هستید، 
ببینید تا چه اندازه او در قلب شــما محبوب است. خداوند 
ُهْم َویُِحُبّونَُه؛ خداوند  در آیه 54 ســوره مائده می فرماید: یُِحُبّ
آنان را دوست می دارد و آنان نیز خداوند را دوست می دارند. 
جالب اینکه محبت خداوند پیش از محبت خلق است؛ از این روست 
که خداوند محبت خود را نســبت به مردم مقدم بر محبت مردم 
بر خود داشــته است. پس محبت یک سویه نمی شود و اگر کسی 
محبوب خداست به طور طبیعی خدا هم در نزدش محبوب است.

چکیده   شبهه 
وقتی می گوییم: »خدا خالق جهان است« معنای آن 
این است که جهان، قبل از خلق خدا، معدوم بوده است؛ 
از طرف دیگر آنچه منشــأ هســتی است و آثاری بر آن 
مترتب می  شود، باید دارای وجود باشد؛ حال آنکه معدوم 
هیچ گونه تحققی ندارد! پس اگر خدا بخواهد جهان را از 
نیستی خلق کرده و نیستی، منشأ جهان موجود شود، 
می بایستی زمانی باشد که نیستی با هستی برابر شود و 
چون برابری نیستی با هستی امکان ندارد، پس صحیح 
نیست که بگوییم خدا خالق جهان از نیستی است؛ حال 
اگر بخواهد نیســتی چیزی باشد که جهان از آن خلق 
شود، پس نیستی و هستی یکی است؛ حال آنکه جمع 
شدن دو چیز متضاد )هستی و نیستی( در آن واحد و در 
موضوع واحد، محال است! این که خدا جهان را از عدم 
آفرید، در برخی از دعاها هم وارد شــده است: در دعای 

جوشن کبیر آمده که: یا من خلق االشیاء من العدم!
مقدمه 

در منطق و فلسفه آموخته ایم که مفهوم هستی در 
مقابل مفهوم نیستی است و هیچ واسطه  ای میان این دو 
نیست)2( و این دو مفهوم بر شیء واحد و از جهت واحد، 
قابل صدق و اجتماع نیستند؛)3( چون اجتماع نقیضین 
الزم می آید و اجتماع نقیضین محال است؛ هنگامی که 
به عالم واقع می  نگریم و می سنجیم که کدام یک از این 
دو مفهوم بر عالم خارج از ذهن ما صادق است، می  بینیم 
که تنها، مفهوم هستی، صادق است و نیستی همان طور 
که از نامش پیداســت، نیست! یعنی اصال نیستی یعنی 
نیستی و هیچ گاه قدم به عالم هستی نمی گذارد؛)4( زیرا 
نیستی و هســتی، نقیض یکدیگرند؛ بنابراین هیچ گاه 

نیستی منشأ اثر نخواهد بود)5(.
هستی، منشأ آفرینش است، نه نیستی!

ذهن انسان  ها همواره با مسئله   آفرینش درگیر بوده 
و سؤاالت مختلفی در این زمینه برایشان مطرح می شده 
است؛ از جمله  این  پرسش ها، مسئله  خلق از عدم است: 
آیا عالم قدیم است و همواره بوده، پس نیازی به آفریننده 
ندارد؟ یا حادث است و نیاز به خالق دارد؟ ادله  ضرورت 
یکتایی واجب الوجود)6(، نفی کننده  احتمال اول است؛ با 
پذیرش احتمال دوم )حدوث عالم()7(، این سؤال مطرح 
می شــود که چه کسی به جهان هستی داده است؟ آیا 
جهان معدوم، می  تواند به خودش هستی بدهد و چیزی 

 خدا عالم را با اینکه نبوده، خلق کرده است 
به این معنا که هســتی را به عالم، افاضه 
کرده است، نه اینکه خدا، عالم را از چیزی 
به نام عدم خلق کرده باشــد، تا اشــکال 
مطرح شــود! او  خالقیت  درباره   موردنظر 

 هنگامی که مجسمه سازی می  خواهد مجسمه  انســانی را بسازد، آیا می توان گفت که این 
مجسمه نبود و االن توسط مجسمه ساز موجود شــد؟ پاسخ این سؤال مثبت است؛ اما در 
عین حال می توان گفت که مجســمه، از قبل موجود بوده است؛ زیرا مواد الزم برای ساخت 
 مجسمه از قبل وجود داشته است؛ هرچند به شــکل مجسمه  انسان وجود نداشته است؛ 
بنابر این هم صحیح است بگوییم مجسمه  انسان قبال نبوده و توسط مجسمه  ساز، لباس هستی 
به تن کرده و موجود شده است و هم می  توان گفت که مجسمه  انسان از عدم خلق نشده  است!

را که ندارد )یعنی هستی( به خودش اعطا کند؟ یا این که 
موجود دیگری می  بایست به جهان معدوم، هستی داده آن 

را از ساحت عدم به عرصه  وجود بیاورد؟ 
برخی از ناباوران به وجود خداوند، با ارائه  یک تحلیل 
نارسا و نادرست، کوشیده اند تا حدوث جهان را انکار کرده 
و آن را خودبنیاد معرفی کنند و بر این اساس، نیازمندی 
جهان به خدای آفریننده را منکر شوند؛ با توجه به مقدمه  
بحــث، می گوییم: به هیچ روی نمی توان برای نیســتی، 
حقیقت و بهره ای از هســتی قائل شده و بگوییم عالم از 
نیستی خلق شده است! پس خلق عالم از نیستی به گونه ای 
که نیســتی، منشأ هســتی عالم باشد، صحیح نیست؛ ما 
معتقدیم که خــدا به عالم و موجودات آن، که در مرحله  
پیش از خلقت، وجود و عدم برایشان یکسان است )یعنی 

ممکن الوجود)8( بوده  اند( هستی داده است!
به این مثال توجه کنید: هنگامی که مجسمه ســازی 
می  خواهد مجسمه  انسانی را بسازد، آیا می توان گفت که 
این مجسمه نبود و االن توسط مجسمه ساز موجود شد؟ 
پاســخ این سؤال مثبت اســت؛ اما در عین حال می توان 
گفت که مجســمه، از قبل موجود بوده اســت؛ زیرا مواد 
الزم برای ســاخت مجســمه از قبل وجود داشته است؛ 
هرچند به شکل مجسمه  انسان وجود نداشته است؛ بنابر 

این هم صحیح است بگوییم مجسمه  انسان قبال نبوده و 
توسط مجسمه ســاز، لباس هستی به تن کرده و موجود 
شــده است و هم می  توان گفت که مجسمه  انسان از عدم 

خلق نشده  است!
در تمثیلی دقیق تر مسئله خلقت را می توانیم به خلقت 
صور ذهنی در ذهن، تشبیه کنیم)9( هنگامی که در ذهنمان 
تصویر انســانی را ایجاد می  کنیم، آیا تصویر موردنظر قبل 
از  ایجاد صورت ذهنی، وجود داشته یا نه؟ پاسخ این است 
که: وجود نداشــته است؛ حال آیا این تصویر از عدم ایجاد 
شده، به این معنا که عدم منشأ ایجادش شده است؟ پاسخ 
این است که: عدم که نیستی است و وجود ندارد تا منشأ 
پیدایش موجود شود؛ بلکه تصویر ذهنی، در حقیقت همان 
ظهور ذهن اســت که اکنون خود را در قالب تصویر انسان 
ظاهر کرده است؛ ذهن بشر چنین قابلیتی دارد که می  تواند 

خود را به صورت های گوناگون نشان دهد؛ همان گونه که 
وقتی آب را داخل ظرف بلوری دایره  ای شکل می  ریزیم، آب 
درون ظرف، خود را به شــکل دایره، ظهور و بروز می  دهد؛ 
حال اگر همان آب را داخل ظرف بلورین مربع شکل بریزیم، 
آب درون ظرف، خود را به شــکل مربع، ظاهر می  کند؛ در 
حالی که شکل دایره و مربِع آب، تا قبل از ریختن آب در 

درون ظرف ها وجود نداشت و االن هم که موجود شده  اند، 
چیزی نیستند که بتوان گفت از عدم ایجاد شده  اند، بلکه 

موجود هستند به وجود آب داخل ظرف! 
پس بنابر آنچه گفته شــد، خدا عالم را با اینکه نبوده، 
خلق کرده است به این معنا که هستی را به عالم، افاضه کرده 
است، نه اینکه خدا، عالم را از چیزی به نام عدم خلق کرده 

باشد، تا اشکال موردنظر درباره  خالقیت او مطرح شود!)10(
چکیده  سخن اینکه جهان قبل از خلقت خدا معدوم 
بود، ولی منشــأ هســتی جهان، ذات واجب الوجود است، 
که هستی محض و صرف وجود است نه نیستی! خداوند 
است که به چیزی که موجود نیست، وجود می  دهد و آن 
را موجــود می کند؛ هرچند معتقدیــم که جهان، قبل از 
خلقتش معدوم بوده اما این باور به این معنا نیست که عدم 
و معدوم بودن جهان، منشأ پیدایش جهان است؛ همان  طور 

که پرواضح اســت، عدم، نیستی است و نیستی هیچ  گونه 
تحققی ندارد تا بتواند منشــأ اثر شود؛ بلکه همواره علت 
پیدایش موجودی که در برهه  ای از زمان نبوده و بعد تحقق 
پیدا کرده، امری بیرون از ذات آن است و آن امر نیز کارش 
وجود دادن به آن ماهیتی است که در زمانی وجود نداشته 
است؛ پس خداوند به چیزی که موجود نیست، وجود داده 

و آن شــیء، موجود می  شود نه این که نیستی شیء، به 
خودش هستی می  دهد!

* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات  حوزه علمیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. زخرف/19
2. »ال واســطهًْ بین الوجود و العدم«)شیخ اشراق، مجموعه مصنفات شیخ 
اشــراق، ج1؛ ص4، موسســه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - تهران، چاپ: 

دوم، 1375 ه ش(.
3. مفهوم هستی)وجود( و نیستی)عدم( نقیض یکدیگرند و در تعریف نقیضین 
آمده که نقیض هر چیزی رفع آن چیز است )النقیضان هما األمران المتمانعان 
بالذات، بحیث یقتضي تحقق أحدهما انتفاء اآلخر. ونقیض کل شي ء رفعه /جمیل 
صلیبا، المعجم الفلسفی، ج1، ص350، الشرکهًْ العالمیهًْ للکتاب - بیروت،چاپ: 
-، 1414 ه ق(. و چون بین وجود و عدم واســطه  ای نمی باشــد، بنابراین دو 
چیز نقیض نمی  توانند با هم جمع شوند، اهل معقول گویند اجتماع و ارتفاع 
نقیضین محال اســت یعنی ممکن نیســت که امری هم موجود باشد و هم 
معدوم از جهت واحد و یا نه موجود باشــد و نه معدوم )سیدجعفر سجادی، 
فرهنگ معارف اســالمی، ج 1، ص145، انتشــارات دانشگاه تهران - تهران، 

چاپ سوم، 1373 ه ش.(
4. در کتب فلســفی بیان شده اســت که عدم هیچگونه شیئیتی ندارد و 
محض هالک و بطالن اســت.)طباطبائی، سید محمدحسین، نهایهًْ الحکمهًْ، 
ص21، المرحلهًْ االولی، الفصل الرابع فی شــطر من احکام العدم، قم، موسسه 

نشر اسالمی(.
5. »أن العدم التأثیر له«) محقق سبزواری، شرح المنظومهًْ، ج3، ص534، 

نشرناب - تهران، چاپ اول، 1369-1379ش(.
6. در کتاب  های کالمی بحثی با عنوان نفی شــریک از واجب الوجود مطرح 
است که وجود هر موجود بی  نیاز از علت به غیر از خدا را نفی می  کند)فیاض 
الهیجی، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، ص45، انتشارات الزهراء - تهران، 

چاپ: سوم، 1372 ش(.
7. حدوث عالم یعنی تحقق عالم بعد از نبودش، )حدوث، مسبوق بودن وجود 
است بعدم مطلق /فیاض الهیجی، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، ص34، 

انتشارات الزهراء - تهران، چاپ: سوم، 1372 ش(.
8. صدرالمتألهین، الحکمهًْ المتعالیهًْ فی االسفار العقلیهًْ االربعهًْ، ج2؛ ص298، 

دار احیاء التراث - بیروت، چاپ سوم، 1981 م.
9. این مثال برگرفته از عبارت حکما می  باشد که بیان داشته  اند وزان موجودات 
خارجی به خدا همچون وزان موجودات ذهنی ما به ذهنمان است.)إن صفحات 
نفس األمر و صحائف األعیان بالنسبهًْ إلی الحق تعالی کصفحات األذهان بالنسبهًْ 
إلینا/ محقق سبزواری، شرح المنظومهًْ، ج 1 ، ص373، نشرناب - تهران، چاپ: 

اول، 1369-1379 ه ش(.
10. با توجه به اینکه فالسفه پاسخ  های مفصلی به این مسئله داده  اند و آن 
پاســخ  ها دقیق و فنی است، به گونه  ای که برای فهم شان احتیاج به دانستن 
مقدمات فلســفی می  باشد لذا  برای تکمیل پاسخ می  توانید به بیانات حکما 
در بحث ابداع و آفرینش موجودات توســط خدا مراجعه کنید که بین مقام 
»ال من شــیء« و »من ال شــیء« فرق گذاشته و معتقدند آفرینش و ایجاد 
موجودات »ال من شیء« است نه »من ال شیء.)صدرالمتألهین، اسراراآلیات، 

ص76، انجمن حکمت و فلسفه، تهران، چاپ 1360 ه ش(.

مهمترین و بنیادی ترین آموزه  همه  پیامبران الهی، آموزه  توحید و یگانگی خداوند است؛ نخستین باوری که پیامبران در میان انسان ها درانداختند و 
آن را اصلی ترین رمز کمال و سعادت آدمی معرفی کردند، اعتقاد به وجود و نام های نیکوی خداوند یگانه است؛ شاید بتوان گفت که در تاریخ دین ورزی 
در روی زمین، کمتر کسانی یافت می شده اند که وجود خداوند را نپذیرند و عالم را یکسره محصول تصادف بپندارند؛ بلکه هرگروهی، بسته به محیط 
تربیتی خود، به نیرو یا نیروهایی معتقد بوده که کار خلق و تدبیر امور عالم، به عهده  آنهاست؛ قرآن کریم تصریح می کند که حتی مشرکان مکه، که در 
کفر و شرک خود بسیار سرسخت و مقاوم بودند، وجود خدای خالق دانای حکیم و مقتدر را قبول داشتند)1( ولی برای او شریکانی در عرض او قائل بودند 
که کارهای خداوند را به پیش می برند و در عالم هستی مؤثر و فاعل حقیقی اند؛ اما به هرحال همواره کسانی بوده و هستند که با انگیزهای گوناگون و 
گاهی با دستاویز قرار دادن ادله  مختلفی، به انکار وجود خداوند پرداخته و اعتقاد مؤمنان را نفی کرده اند؛ در نوشتار حاضر یکی از شبهاتی را که پیرامون 
خالقیت خداوند در فضای مجازی مطرح شده و نفی آن را دست مایه  نفی وجود خداوند قرار داده است، بررسی کرده و به نقد آن خواهیم پرداخت.                   

منشـأ پــیدایش هستــی 

 فرزاد علیپور

خدای محبوب و محبوب خدا
بررسی شیوه های محبوب شدن در نزد خداوند

 محمداحسان آزادی

نشانه های محبت
برای اینکه بدانیم که ما تا چه اندازه محبوب خداییم 
بایــد ببینیم که خدا تا چه اندازه محبوب ماســت؟ برای 
شناخت این مطلب می توان به دل خود مراجعه کرد و آن 
را دانســت ولی بهترین حالت آن است که به اعمال خود 
توجه کنیم؛ زیرا اگر دل ما در حال دگرگونی اســت و هر 
دم گرایش به چیزی دارد و دقیقا نشان نمی دهد که خدا تا 
چه اندازه محبوب ماست، ولی می توانیم با مراجعه به اعمال 
خودمان دریابیم که واقعا ما خدا را چه اندازه دوست داریم.

خداوند نشانه های محبوب بودن خود در میان خلق را 
امــوری چون اطاعت محض و رضای محض به قضا و قدر 
خودش می داند. در روایات بســیاری آمده که اگر کسی 
واقعا کسی را دوست دارد مطیع محض اوست و در برابرش 
چــون و چرا نمی کند و در آشــکار و نهان این دلدادگی 
 خود را نشــان می دهد و همه چیزش را فدای محبوبش 

می کند.
مهم ترین نشانه های محبت عبارتند از:

1. پیروی و اطاعت: خداوند در آیات 31 و 32 سوره 
آل عمران می فرماید: بگو: »اگر خدا را دوســت دارید، از 
من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر 
شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است.« بگو: »خدا و 
پیامبر او را اطاعت کنید.« پس اگر رویگردان شدند، قطعاً 

خداوند کافران را دوست ندارد.
 از ایــن آیات به دســت می آید که میــان پیروی و 
اطاعت و محبت ارتباط تنگاتنگی است. کسی که محبت 
دیگری را در دل دارد، مطیع محض اوست و از او پیروی 
و اطاعت می کند. پس اطاعت و اتباع دو نشانه ای است که 
می توان با آن دانست که چه اندازه کسی محبوب در نزد 
ماست. از همین رو اگر اطاعت و پیروی نباشد و به فرمان 
محبوب پشت شــود محبت در دل نیست، بر این اساس 
 خدا می فرماید اینان کافر بوده و محبوب خدا نیســتند. 
 امام صــادق)ع( می فرمایــد: خــدا را نافرمانی می کنی

در حالی که اظهار عشــق و محبت به او داری! این عمل، 
چیز شگفتی است. اگر محبت تو صادقانه بود، از او اطاعت 
می کردی؛ چرا که دوست، مطیع و فرمانبردار کسی است 

که دوستش می دارد.)بحاراالنوار، ج70، ص(
امام صادق)ع( در پاسخ به پرسش برخی اصحاب مبنی 
بــر اینکه »آیا خداوند ما را به دوســتی خویش برگزیده 
است؟« با اشاره به آیه فوق، فرمودند: »هر کس می خواهد 
بداند که آیا خداوند او را دوست دارد یا نه، باید به فرمان های 

خدا عمل و از ما پیروی کند.«)کافی، ج8، ص14(
2- یاد یار: نشانه محبت آن است که همیشه محبوب 
در یاد و خاطرش است و هرگز از او غافل نیست و از یادش 
نمی برد. از این روست که اگر محبوبش از نظر غایب باشد 
در دل و جانش حاضر اســت و خود را در محضر یار و یار 
را در محضر خود می یابد. در روایات اســت که خداوند به 
موسی)ع( فرمود: کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل 
نــام عنی. الیس کل محب یحب خلوه حبییه؟  ای پســر 

عمران! دروغ می گوید آن کســی کــه گمان می کند مرا 
دوســت دارد؛ اما چون شب فرا می رسد چشم از عبادت 
من فرو می بندد. مگر نه این است که هر دلداده ای دوست 
دارد با دلدار خود خلوت کند.)بحاراالنوار، ج 78، ص 139(

محبوبیت در نزد خدا 
با ایجاد محبت خدا در مردمان

یکی از مهم ترین راه های کسب محبت خدا و محبوب 
شدن در نزد او این است که شخص کاری کند تا خدا در 
نزد مردم محبوب شود. اگر چنین عملی انجام گیرد، انسان 

در مقامات انســانی و تقرب به خدا به جایی می رسد که 
حتی پیامبران به مقام او غبطه می خورند.

از پیامبر)ص( روایت اســت که فرمود:  آیا شــما را از 
کســانی خبر دهم که نه انبیا و نه شــهدا هســتند، ولی 
مردم)انبیا و شــهدا( به مقــام و مرتبت و جایگاه آنان در 
پیش خدا که بر منبرهایی از نور هستند غبطه می خورند؟ 
ســؤال شد : ای رسول خدا)ص( آنان چه کسانی هستند؟ 
پیامبر)ص( فرمود: آنان کسانی هستند که بندگان خدا را 
محبوب خدا و خدا را محبوب بندگانش می گردانند. سؤال 

شد: معنای محبوب گردانیدن خدا در پیش بندگانش معلوم 
است اما چگونه بندگان خدا را محبوب خدا می گردانند؟ 
پیامبر)ص( در جواب فرمود: به چیزی که خداوند متعال 
دوست دارد دعوت می کنند و از چیزی که خداوند متعال 
بدش می آید نهی می کنند، پس هنگامی که بندگان خدا، او 
را اطاعت می کنند محبوب خدا می گردند و خداوند متعال 
آنان را دوست می دارد.)مستدرک الوسائل، ج2، ص182(

کســی که می خواهد محبوب خدا شود و به درجات 
عالــی از تقرب دســت یابد باید کاری کنــد که خداوند 
محبوب مردمان شود نه اینکه مردم از او و خداوند گریزان 
شوند. پس محبوبان خداوند دو تخصص دارند: 1. خلق را 
با خالق آشنا و خدا را در نزدشان محبوب می کنند.2. راه 
رفتن ایشان و نیز منش و کنش و واکنش آنان در کوی و 

برزن و جامعه نصیحت عملی است.
انسانی که خداوند در نزدش محبوب است، اعمالی را 
انجام می دهد که نشــانه محبوبیت خدا در نزد اوست. از 
جمله این کارها می توان به خلق و خوی و منش شخص 
  اشاره کرد که در این روایات و روایات دیگر بسیار آمده است. 
امــام صادق)ع( از پیامبر)ص( نقــل می کند که حضرت 
عیسی)ع( در پاســخ حواریون درباره بهترین کسانی که 
می توان با آنان مجالســت کرد فرموده اســت: شما با سه 
گروه معاشــرت کنید: اول کســانی که دیدارشان خدا را 
به یاد شما بیاورد. دوم افرادی که سخن گفتنشان موجب 
فزونی عمل و رفتار نیک، در شما می شود و سوم گروهی 

که عملشان سبب می شود تا شما به آخرت اشتیاق بیشتری 
بیابید.)کافی، ج 1، ص 39(

پس کسی که نگاه به او آدمی را به یاد خدا می اندازد 
و سخنش چنان است که علم و دانش می افزاید و عملش 
آدمی را به آخرت گرایش می دهد و از دلبســتگی به دنیا 
می دارد؛ چنین شــخصی در حقیقت محبت خدا را در  باز

دل دارد و در نزد خداوند محبوب است.
انسانی که دوست دارد خداوند همان طوری که نزدش 
محبوب است، در نزد مردمان محبوب شود کاری نمی کند 
که مردم از او  گریزان شوند. وقتی کار خوبی را انجام می دهد 
می گویــد این را به فرمان خدایم انجام داده ام و هر گاه از 

کار زشتی اجتناب می کند می گوید به فرمان خدایم ترک 
کردم. مردم به ســبب این خلق و خوی خوب و زیبایش 
عالقه مند به او می شوند و وقتی می فهمند که او این کارها 
را به فرمان خدایی انجام می دهد که محبوب اوست، هم 
او را دوســت می دارند و هم خدایش را دوست می دارند و 

خدایش محبوب آنان می شود.
حال در نظر بگیرید که کســی هر کاری که می کند 
موجبات خشم مردمان و نارضایتی آنان را فراهم آورد. مثال 
همانند وهابیون و تکفیری ها و داعشــی ها و القاعده ای ها 
کارهایی انجام دهد که موجب اســالم هراسی شود. این 
گروهها چون مورد نفرت مردمان در جهان هستند، دین 
و آییــن و خدایی که آنان را به ایــن چیزها فرمان داده 
مغضوب مردمان قرار می گیرد و موجب می شود که مردم 
از چنین دین و خدایی نفرت پیدا کنند. چنین رفتاری به 
طور طبیعی محبوب خدا نیست؛ زیرا به جای آنکه خدا را 
محبوب مردمان کند، خدا را دشمن آنان می کند و مردم 
از چنین خدایی بیزار می شوند و به آن آیین گرایش پیدا 

نمی کنند.
کســانی که مردم را به زهد در دنیا و عدم دلبستگی 
به مال و منال دنیوی دعوت می کنند ولی خودشــان در 
عمل به دنبال دنیا می روند و به ثروت اندوزی و قدرت طلبی 
گرایش دارند، اینان نه آخرت محبوب آنان اســت نه خدا. 
پس در عمل به جای آنکه مردم را به آخرت دعوت کنند 
و گرایش دهند در عمل مردم را به دنیا دعوت می کنند و 
از آخرت گریزان می سازند. امام صادق)ع( می فرماید: ُکونُوا 
ُدَعاهًًْ لِلَنّاِس بَِغْیِر أَلِْســَنِتُکْم لَِیَرْوا ِمْنُکُم الَْوَرَع َو ااِلْجِتَهاَد 
ــاَلَهًْ َو الَْخْیَر َفإَِنّ َذلِــَک َداِعَیٌهًْ؛ مردمان را به غیر از  َو الَصّ
زبان و به عمل دعوت به حق کنید تا مردم از شما ورع و 
پرهیزکاری و تالش برای آخرت و نماز و کار خیر را ببینند؛ 
زیرا این برای دعوتگری بهتر اســت.)الکافی، ج2، ص78؛ 
وسائل الشیعه، ج1، ص76؛ وسائل الشیعه، ج15، ص246(
امــام)ع( می فرماید اگر می خواهید مــا را نزد مردم 
محبوب کنید نیاز نیست که سخنرانی های آتشین و دلیل و 
برهان قاطع بیاورید و فیلم بازی کنید؛ بلکه با کارهای خوب 
و کردار و منش و کنش و واکنش نیک ما را محبوب مردمان 
 کنید؛ زیرا وقتی نگاه می کنند می گویند که این شــیعه 

امام صادق)ع( است.

مردم پیش از آنکه به سخن کسی توجه کنند به عمل 
او نگاه می کنند. مفضل در کتاب توحید خود می نویســد: 
چون سخنان واهی را از آن مرد زندیق دورمانده از رحمت 
خدا شنیدم، از شدت خشم نتوانستم جلوی خود را بگیرم و 
گفتم:  ای دشمن خدا، ملحد شدی و پروردگاری را که تو را 
به نیکوترین  ترکیب آفریده و از حاالت گوناگون گذرانده و 
به این حد رسانده است، انکار کردی؟ اگر در خود اندیشه 
کنی و به درک خــود رجوع نمایی، دالیل پروردگار را در 
وجود خود خواهی یافت و خواهی دید که شــواهد وجود 
خدا و قدرت او و نشــان علم و حکمتش در تو آشــکار و 

روشن است.
مرد زندیق گفت: »ای مرد! اگر تو از متکلمانی که با تو، 
به روش آنان سخن بگویم؛ اگر ما را محکوم ساختی ما از تو 
پیروی می کنیم و اگر از آنان نیستی سخن گفتن با تو سودی 
ندارد؛ و اگر هم از یاران جعَفربن محمدصادق هستی، او خود 
با ما چنین سخن نمی گوید و این گونه با ما مناظره نمی کند. 
او از ســخنان ما بیش از آنچه تو شنیدی بارها شنیده، ولی 
دشنام نداده است و در مبحث بین ما و او از حد ادب بیرون 
نرفته اســت. او آرام، بردبار و متین و خردمند است و هرگز 
خشــم و سفاهت بر او چیره نمی شود، سخنان و دالیل ما را 
می شنود تا آنکه هرچه در دل داریم، بر زبان می آوریم، گمان 

می کنیم بر او پیروز شــده ایم. آنگاه با کمترین سخن دالیل 
ما را باطل می سازد و با کوتاه ترین کالم، حجت را بر ما تمام 
می کند؛ چنانکه نمی توانیم پاسخ دهیم، اینک اگر تو از پیروان 
او هستی، چنانکه شایسته اوست با ما سخن بگو«.)نگاه کنید: 

مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، صص 359-357(
انسانی که خدا و اهل بیت)ع( در نزد او محبوب است 
بایــد کاری کند که خدا و اهل بیت)ع( در نزد مردمان نیز 

محبوب شوند.
امام صادق)ع( فرمود: »َمعاِشَر الشیعِه! ُکونوا لَنا َزیْنا َوال 
تَکونوا َعلَْینا َشــْینا، قولوا لِلّناِس ُحْسنا، واْحَفظوا ألِْسَنَتُکْم 
وها َعِن الُفضوِل وَقبیِح الَقْوِل؛  ای گروه شیعه! زینت ما  َوُکُفّ
باشــید نه باعث مالمت و سرزنش ما، با مردم نیکو سخن 
بگوییــد، و زبانتان را حفظ کنیــد و آن را از زیاده روی و 
زشت گویی بازدارید.«)وسائل الشیعه، ج12، ص193؛ امالی 
صدوق، ص 327، ح17؛ مشکوه ًْاالنوار، ص 173؛ منتخب 

میزان الحکمه، ص239(
ابی اُسامهًْ بن زید می گوید: امام صادق)ع(فرمود: سالم 
مــرا به هر کس که پیرو ماســت و به گفته های ما گوش 
می کند، ابالغ کن و از طرف من بگو: »أوصیُکْم بَِتْقوی اهللِ 
َوَجــَلّ َوالَْوَرِع فی دیِنُکْم َواإلْجِتهاِد هلِلِ َوِصْدِق الَْحدیث،  َعَزّ
ُجَل  جوِد َوُحْســنِ الَجواِر... َفإَنّ الَرّ وأداءِ األمانَهًِْ َوطوِل الُسّ
ِمْنُکــْم إذا َوَرَع فی دیِنه َوَصَدَق الَْحدیــَث َوأّدی األمانََهًْ، 
نی  ــَن ُخلَْقُه َمَع الّناِس، قیَل: هذا َجْعَفرٌی، َفَیُســُرّ َوَحَسّ
ــروُر، وقیــَل هذا أَدُب جعَفٍر  ذلک َویَْدُخُل َعلََیّ ِمْنُه الُسّ
َوإذا کاَن َعلی َغْیــِر ذلک َدَخَل َعلََیّ باَلئُه َوقیَل هذا أَدُب 
َجْعَفٍر؛ من شما را به تقوای الهی و پرهیزکاری در دینتان 
و تالش و کوشــش در راه خدا و راســتگویی و امانتداری 
و سجده های طوالنی و نیکو همســایه داری و... سفارش 
می کنم؛ زیرا هر گاه کســی از شما در دینش ورع داشته 
باشــد و راســت بگوید و امانت را رد کند و اخالقش را با 
مردم نیکو گرداند، مردم می گویند: این »جعفری مذهب« 
است و این مرا شــادمان می سازد و می گویند: این است 
روش ادب و  تربیــت امام صادق)ع(، ولی اگر برخالف این 
باشد، گرفتاری آن به من می رسد و گفته می شود که این 
 هم اثر  تربیتی امام صادق!!« )حّر عاملی، وســائل الشیعه، 

ج 8، ص389، ح2(
پس راه محبوب شــدن در نزد خدا این است که خدا 
را در نــزد مردم محبوب کنیم و این تنها با اعمال و رفتار 
نیک و خوب عملی امکان پذیر است؛ زیرا مردم محبت آن 

کسی را به دل می گیرند که کار نیک داشته باشد.

صفحه ۶
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۷ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۶۳


