درس پنجم

قدرت پرواز

توضیحات
این درس به رابطه توحید در ربوبیت و اختیار انسان می پردازد .نظام به هم پیوسته و
هماهنگ این جهان گواهی می دهد که یک اراده بر آن حاکم است و این اراده با حکمت

و تدبیر خود ،جهان را اداره می کند و این مفهوم با اختیار انسان منافات ندارد.

اختیار ،حقیقتی وجدانی و مشهود

تفاوت میان افعال اختیاری و غیر اختیاری:

* میان حرکات قلب یک فرد برای گردش خون(غیراختیاری) و حرکات پای وی به هنگام قدم زدن (اختیاری)
و لرزش دست بیمار(غیراختیاری) با حرکات دست هنگام غذا خوردن (اختیاری) تفاوت اساسی وجود دارد.

مفهوم اختیار و مشهود بودن آن برای انسان

* اختیار ،به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است.
* اختیار یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز

در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است.
* حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند ،در عمل از آن بهره می برد و آن را
اثبات می کند.

می فشاند او میوه را دزدانه سخت

آن یکی بر رفت باالی درخت

....
مفهوم شعر :مقصود ،مشهود و وجدانی بودن اختیار و بیانگر مسئولیت پذیری از نشانه های اختیار
است و حتی اگر کسی در سخن آن را انکار کند ،در عمل می فهمد که موجودی مختار است.

شواهد وجود اختیار

 .1تفکر و تصمیم

(این که فردا این کنم یا آن کنم

خود دلیل اختیار است ای صنم)

 .2احساس رضایت یا پشیمانی

(گر نبودی اختیار این شرم چیست

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟)

 .3مسئولیت پذیری

(هیچ گویی سنگ را فردا بیا

ور نیایی من دهم بد را سزا؟)

توضیحات تکمیلی شواهد وجود اختیار

* هر کدام از ما همواره تصمیم هایی می گیریم و برای این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کنیم و جوانب آن را
می سنجیم و سپس دست به عمل می زنیم .گاهی نیز دچار تردید می شویم که از میان چندین راه و چندین کار،

کدام یک را انتخاب کنیم و پس از بررسی های الزم ،یکی را برگزیده و عمل می کنیم.
* موفقیت ،باعث احساس رضایت و خرسندی می شود که این احساس رضایت نشانه آن است که آن کار را از خود
و نتیجه اراده و و تصمیم عاقالنه خود می دانیم و همچنین اشتباهات موجب احساس ندامت و پشیمانی می شود که
این احساس ندامت نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.
* هر کدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم .به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و
اگر به کسی زیان رسانده ایم ،آن را جبران می کنیم .عهدها و پیمان ها نیز بر همین اساس استوارند...

نتیجه :خداوند متناسب با همین قوه اختیار ،بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند

استفاده کند و سپاس گزار باشد یا ناسپاس( .اِناا هددیناه السادبیل اِماا شاکِرا ود اِماا کدفورا)

ارتباط مفهومی /نکات ترکیبی

* آیه «اِناا هددیناه السادبیل »...با آیات «ذلِکد بِما قددادمدت ادیدیکم »...و «قدد جآءدکم بدصآئِر مِن ردباِکم »...هم مفهوم است
و هر سه بیانگر اختیار انسان است.
* (درس  2دهم) یکی از سرمایه های انسان ،قدرت اختیار اوست .خداوند ما را صاحب اراده و اختیار قرار داده

است و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.
* (درس  1یازدهم) هدایت خداوند ،از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار انسان می گذرد ،یعنی خداوند برنامه هدایت
انسان را از طریق پیامبران می فرستد تا انسان ها با تفکر در آن ،با اختیار خود این برنامه را انتخاب کنند.
* (درس  2دوازدهم) آیه «اِناا هدددیناه السادبیل »...بیانگر توحید در ربوبیت است.

تدبر در قرآن
* چگونه محتوای این آیات می تواند نشانی از وجود اختیار در انسان باشد؟
« .1قدد جآءدکم بدصائِر مِن ردباِکم :»...به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان یه سوی شما آمد .پس هر که بینا
گشت ،به سود خودِ او و هر کس کوردل گردد ،به زیانِ خود اوست.
پاسخ :در این آیه خداوند از شیوه راهنمایی خود با انسان سخن می گوید و رهنمودهای خود را به انسان اعالم
می کند .این انسان است که باید انتخاب کند و چون انسان اختیار دارد ،اگر بد انتخاب کرد و ضرر دید ،این ضرر از
خودش به او رسیده و اگر به انتخاب خوبی دست زد ،این خوبی هم از ناحیه خودش است.
« .2ذدلکد بِما قددادمدت ادیدیکم  :»...این عقوبت ،به خاطر کردار پیشین شماست .خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند.
پاسخ :این آیه رساننده وجود اختیار در انسان است؛ بدان جهت که علت گرفتاری در آتش جهنم را اعمال اختیاری
انسان در دنیا می داند.

مفهوم عبارات قرآنی

قدد جآئدکم بدصآئر مِن ردباِکم = نزول رهنمودها و دالیل روشن بر انسان
فدمدن ادبصدرد فدلِندفسِهِ ود مدن عدمِید فدعدلدیها = اختیار انسان در قبول یا رد آن ها

ذدلِکد بِما قددادمدت ادیدیکم = علت آتش دوزخ ،گناهان اختیاری انسان
ود ادناد اهللد لدیسد بِظدلاامٍ لِلعدبید = ظلم نکردن خدا به بندگان

زمینه ساز شکوفایی اختیار

 .1اعتقاد به خدای حکیم
الف -غایت مندی و برنامه معقول داشتن جهان
اعتقاد به خدای حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند ،این اطمینان را به انسان می بخشد که
همه وقایع و رخدادهای جهان ،تحت یک برنامه سامان دهی شده و غایت مند انجام می گیرد و نه اتفاقی و بی هدف.
کسی که معتقد به حاکمیت چنین خدایی است ،هرچند خودش از شناخت علت بسیاری از حوادث و رخدادهای جهان
عاجز است ،اما مطمئن است که هر حادثه ای هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف ،غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد.
قطره ای کز جویباری می رود

از پی انجام کاری می رود

(این بیت به هدفمندی معین و مشخص تمام پدیده ها و رخدادهای جهان حتی کوچکترین ذره آن اشاره دارد).

زمینه ساز شکوفایی اختیار

 .1اعتقاد به خدای حکیم

ب -حفاظت و نگهبانی جهان توسط خالق حکیم

اعتقاد به خدای حکیم ،این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست.
کشتی جهان ناخدایی دارد که به موجب علم و قدرت ناخدا ،هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد.
(اِنا اهللد یمسِک الساماواتِ وداالدرضد ادن تدزوال ود لدئن زالتا)...

* این بینش و نگرش به انسان اطمینان خاطر می دهد که می تواند در این جهان از قدرت اختیار خود بهره ببرد...

زمینه ساز شکوفایی اختیار

 .2اعتقاد به قضا و قدر الهی

در نتیجه اعتقاد به قضا و قدر الهی ،انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانون مند ،که پشتوانه آن علم
و قدرت خداست ،وی امکان حرکت و فعالیت دارد( .چرا؟)
زیرا با زندگی در چنین جهانی است که او می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و برای رفع نیازهای

خود از آن ها استفاده کند و به هدف های خود برسد .به عبارتی دیگر ،او در جهانی زندگی می کند که «قدر و قضای الهی»
بر آن حاکم است.

نکته ترکیبی

(درس  1دهم) غایت مندی و برنامه حساب شده برای جهان ،که از نتایج اعتقاد به خداوند حکیم است ،از آیه «وَ ما خَلَقنا السّماوات

وَاالَرض وَ ما بَینَهُما العِبین  »...برداشت می شود.

مفهوم عبارات قرآنی

اِنا اهللد یمسِک الساماوات وداالدرض ادن تدزوال= حفظ و نگهبانی جهان از نابودی توسط خدای حکیم
ود لدئن زالتا اِن ادمسدکهما مِن ادحدٍ مِن بدعدِه= منحصر بودن حفظ جهان هستی توسط خداوند و

ناتوانی غیرخدا
مفهوم کلی آیه = اعتقاد به خدای حکیم ،حافظ و نگهبان عالم وجود ،زمینه ساز شکوفایی اختیار

ارتباط مفهومی /نکات ترکیبی

* آیه «اِنا اهلل یمسِک الساماواتِ وداالدرض »...با بیت «قطره ای کز جویباری می رود /از پی انجام کاری می رود»
ارتباط دارد و هر دو بیانگر اعتقاد به خدای حکیم که زمینه ساز شکوفایی اختیار است ،می باشد.
* (درس  1دوازدهم) عبارت «اِنا اهلل یمسِک الساماواتِ وداالدرض »...با اشاره به حفظ جهان از نابودی توسط خدا ،بی
انگر نیازمندی موجودات جهان در مرحله بقا به خداوند است و با عبارت «یدسأله مدن فی الساماوات واالدرض»...
هم مفهوم است.
* (درس  2دوازدهم) آیه «اِنا اهلل یمسِک الساماواتِ وداالدرض »...که به مدیریت و حفظ جهان توسط خدا اشاره

دارد ،بیانگر توحید در ربوبیت است.

قدر و قضای الهی

قدددر و قددر = اندازه
تقدیر = اندازه گرفتن
مخلوقات جهان ،از آن جهت که خدای متعال با علم خود ،اندازه ،حدود ،ویژگی،
موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند ،مقدار به تقدیر الهی هستند.

مفهوم قضا

به انجام رساندن ،پایان دادن ،حکم کردن و حتمیت بخشیدن.
مخلوقات جهان ،از آن جهت که با فرمان ،حکم و اراده الهی
ایجاد می شوند ،به قضای الهی وابسته اند.

مفهوم قضا و قدری جهان

نقشه جهان با همه موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها و قانون هایش
از آنِ خدا و از علم خداست و اجرا و پیاده کردن آن نیز به اراده خداست.

به همین دلیل ،نه در نقشه جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن.

اعتقاد به قضا و تقدیر الهی ،مبنای کار و فعالیت اختیاری انسان

* اگر جهان تحت نظام قدر و قضای الهی قرار نداشت ،آیا می توانستیم با همین اطمینان
خاطری که اکنون داریم ،دست به انتخاب زده و در این جهان کار و فعالیت کنیم؟
آیا علومی همچون فیزیک ،شیمی ،زیست و ...می توانستند معنا پیدا کنند؟

* آبی که برای رفع تشنگی می نوشیم ،به سبب اعتماد به همین تقدیر و قضاست.
(خداوند آب را با این ویژگی ها و اندازه ها آفریده که سبب رفع تشنگی شود).
* اگر کسی این تقدیرها را نبیند و نظام فعلی جهان را یک اتفاق تلقی کند ،اگر بخواهد
همین تلقی را مبنای عمل خود در زندگی قرار دهد ،چه خواهد کرد؟
نسبت به فردای جهان چه تصوری خواهد داشت؟ و...
* مثالِ خداوند درباره قدر و قضای الهی و این قانون مندی تخلف ناپذیر و استوار:

(لدا الشادمس یدنبدغی لدهدا ادن تدرِکد القدمدر ود لدا اللادیل سابِق النادهار ود کلا فی فدلدکٍ یدسبدحون).

رودها از خود نه طغیان می کنند

آن چه می گوییم ما آن می کنند

ما ،به دریا حکم طوفان می دهیم

ما ،به سیل و موج فرمان می دهیم

قطره ای کز جویباری می رود

از پی انجام کاری می رود

* دو بیت اول بیانگر قضای الهی است.
* بیت آخر ،به هدفمند بودن تمام حوادث جهان حتی کوچکترین آن ها
اشاره دارد که این امر برخاسته از اعتقاد به خداوند حکیم است.

نکات ترکیبی
(درس  1دهم) بیت «رودها از خود نه طغیان می کنند /آن چه می گوییم ما آن می کنند» با آیه «و ما خدلدقنا الساماواتِ وداالدرض ود ما بدینهما العِبین »...هم مفهوم است
و به بیهوده نبودن جهان هستی و هدفمندی آن اشاره دارد.
آیات سایر دروس که به تقدیر و قضای الهی اشاره دارد عبارتند از:
(درس  1دهم) «و ما خلقنا السماوات واالرض»« ،ما خلقناهما اال بالحق»،
«ما خلقت الجن واالنس اال لیعبدون» = قضا.
(درس  2دهم) «و نفس و ما سواها» = تقدیر «فالهمها فجورها و تقواها» = قضا.
(درس  4دهم) لیجمعنکم الی یوم القیامه = قضا.
زنده شدن مردگان پس از پوسیده شدن = قضا.
(درس  6دهم) « و اِنا علیکم لحافظین ،کراما کاتبین» = تقدیر.
قالوا انطقنا اهلل الذی ادنطق کلا شیء» = قضا.
(درس  3یازدهم) «والساماء بنیناها بِادیدٍ ود اِناا لدموسِعون» = تقدیر.
«خداوند آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند ،برپا داشته است» = قضا.
(درس  5یازدهم) «اِناما یرید اهلل لیذهب عنکم الراِجس ادهل البیت = »...قضا.
(درس  12یازدهم) « و مِن آیاته ادن خدلق لکم مِن ادنفسکم ازواجا» = قضا.
«جعل بینکم مدوده و ردحمه» = تقدیر.
«وداهلل جعل لکم مِن ادنفسِکم ادزواجا» = قضا.
(درس  1دوازدهم) « کلا یوم هو فی شأن» = قضا.
(درس  2دوازدهم) «قل اهلل خالق کلا شیء» = قضا.
(درس  6دوازدهم) لفتحنا علیهم برکات مِن الساماء = »...قضا.
«لدنهدیناهم سبلدنا» = قضا.

مفهوم کلی عبارات قرآنی
لدا الشادمس یدنبدغی لدهدا ادن تدرِکد القدمدر ود لدا اللادیل سابِق النادهار
(عدم خروج موجودات از قانون مندی خود)
ود کلا فی فدلدکٍ یدسبدحون
(قانون مندی استوار جهان و سلب اختیار از موجودات برای خروج از این قانون مندی)

نکات ترکیبی
(درس  3یازدهم) خبر قرآن از حرکت ماه و خورشید در مدار خود و عدم خروج آن ها از این مدار ،بیانگر
ذکر نکات علمی بی سابقه از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.

اصالح یک پندار
* برخی پنداشته اند که قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است و تصور می کنند تقدیر ،چیزی
ورای قانون مندی جهان و نظم در آن است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت ،هر قانونی را لغو و هر

نظمی را بر هم می زند؛ در حالی که معنای قدر و قضای الهی این است که هر چیزی مهندسی و قاعده
خاص خود را دارد که این قواعد ،توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است؛ بدون پذیرش قدر و
قضای الهی هیچ نظمی برقرار نمی شود و هیچ زمینه ای برای کار اختیاری پدید نمی آید.
* روزی امیرالمومنین(ع) با جمعی از یاران خود در سایه دیواری نشسته بودند که آن حضرت متوجه

کجی و سستی دیوار شدند( ...از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم).
* نتیجه ماجرا :اعتقاد به قضا و قدر ،نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست ،بلکه عامل و زمینه ساز آن
است.

مصادیقی از تقدیرات الهی
* آب در چه درجه ای به جوش می آید ،تعداد الکترون های هر عنصر چه تعداد باشد ،ماه در کدام

مدار دور زمین گردش کند ،بدن انسان از چه اعضایی تشکیل شود ،هر عضوی کدام کار را انجام دهد.
* اختیار انسان نیز مصداقی از تقدیر الهی است.

رابطه اختیار انسان با اراده خداوند
طرح مسئله:
چگونه می توان هم به قضای و اراده الهی اعتقاد داشت و گفت همه کارها با اراده خداوند انجام
می شود و هم انسان را موجودی مختار دانست که کارهایش را با اراده خودش انجام می دهد؟
پاسخ:
علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند عبارتند از .1 :علل عرضی  .2علل طولی.
 .1علل عرضی:
در پیدایش هر پدیده ممکن چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر مشارکت کنند.
مانند رویش گل (مجموعه ای از باغبان ،خاک ،آب ،نور و حرارت)...
یا مانند دو نفر دسته های یک گلدان بزرگ را می گیرند و جابجا می کنند.
 .2علل طولی:
تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد و عامل
دوم در عامل سوم تأثیر می کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند.
مانند قلم به دست گرفتن و نامه نوشتن (حرکات قلم ،دست ،ساختار عصبی بدن و اراده انسان).

اختیار انسان در طول اراده خداوند
* وجود اختیار و اراده در ما ناشی از اراده الهی و خواست خداست .درواقع خداوند اراده کرده است
که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد.
* در فعل اختیاری ،تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده ایم ،آن فعل انجام نمی گیرد،

در عین حال ،وجود ما ،اراده ما و عملی که از ما سر می زند ،همگی وابسته به اراده خداوند است؛
یعنی اراده انسان در طول اراده خداست و با آن منافات ندارد.

ذکر نمونه
سوال مردی از امام علی(ع) پس از جمنگ صفین:
آیا رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر الهی بود؟

پاسخ امام (ع):
آری ،از هیچ تپه ای باال نرفتید و از هیچ وادی سرازیر نگشتید ،مگر به قضا و قدر الهی.
ادامه سوال:
پس رنج های ما در این سفر آیا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباید انتظار پاداشی داشته باشیم؟

پاسخ امام (ع):
خداوند به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده ،اجر رفتن به جنگ ،اجر حضور در جبهه و اجر بازگشت از
نبرد .زیرا همه این ها را به اراده خود انجام دادید و در هر یک از این مراحل مجبور نبودید.

سواالت چهارگزینه ای

 .1موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده الهی ایجاد می شوند ،تسلیم چه چیزی هستند
و آیه شریفه «ادهلل الاذی سدخارد لدکم البدحرد لِتجرید الفلکد بِادمرِه» حاکی از کدام مورد است؟

 .1تقدیر الهی – قضای الهی
 .2قضای الهی – قضای الهی

 .3تقدیر الهی – تقدیر الهی
 .4قضای الهی – تقدیر الهی

پاسخ صحیح
سوال 1

گزینه 2

سواالت چهارگزینه ای

 .2اعطای ویژگی «مختار بودن» به انسان و «مایع بودن» به آب ،بیانگر  ..........خداوند است و خروج هر یک از این دایره،
به ترتیب  ............و  ............است.

 .1تقدیر – ممکن  -ناممکن
 .2قضای – ممکن  -ممکن

 .3تقدیر – ناممکن  -ناممکن
 .4قضای – ناممکن  -ممکن

پاسخ صحیح
سوال 2

گزینه 3

سواالت چهارگزینه ای

 .3بین نظام مقدار جهان و اراده و اختیار انسان رابطه  ............حاکم است ،به این معنی که  ...........می باشد.

 .1طولی – اراده انسان موخار از اراده خداوند
 .2عرضی – اراده انسان موخار از اراده خداوند

 .3طولی – انسان ،همان را اراده می کند که مقدار او
 .4عرضی – انسان ،همان را اراده می کند که مقدر او

پاسخ صحیح
سوال 3

گزینه 1

سوال کلیدی

انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ،رهبری امام
خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

اکنوننیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان خبره خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را ک
ه برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم می کنند.
پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(حفظه الله) مسئولیت رهبری جامعه را برعهده دارند.

تهیه و تنظیم :سجاد صیدآبادی

