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  گرا واقع بینی جهان
  اله مرتضی مطهری شهید آیت

  

  صفات خدا 
 نیکـوترین نامهـا و   »)26سـوره حـشر، آیـه    (لـه االسـماء الحـسنی     «خداوند به همه صفات کمال متصف اسـت       : گوید  قرآن کریم می  

ات واال در سراسـر هـستی    صـف »)27سوره روم، آیه (و له المثل االعلی فی السموات و فی االرض        «. باالترین اوصاف از آن اوست    
 هیچ صـفت کمـالی   از این رو خداوند حی، قادر، علیم، مرید، رحیم، هادی، خالق، حکیم، غفور و عادل است و باالخره       . خاص او است  

  . از طرف دیگر جسم، مرکب، میرنده، عاجز، مجبور و ظالم نیست. نیست که در او نباشد
 و دسته دوم کـه از نقـص و کاسـتی         ها متصف است صفات ثبوتیه نامیده می شود       که صفات کمالی است و خداوند به آن       دسته اول   

  . شود می نامیده »صفات سلبیه « و خداوند از اتصاف به آنها منزه است شود  میناشی 
 وکنـیم   مـی اسماء حـسنی و صـفات کمالیـه او را یـاد     گوییم  میآنگاه که او را ثنا      . کنیم  می» تسبیح«و هم   گوییم    ما خدا را هم ثنا می     

 خودمان و در هر دو صورت معرفت او را برای    شماریم    می او را از آنچه الیق او نیست منزه و مبرا            گوییم  میکه او را تسبیح     آنگاه  
  . بریم میتثبیت و به این وسیله خود را باال 

  
  یگانگی خدا 

 دو مانند داشته باشد و در نتیجه به جـای یـک خـدا،   مثل و مانند و شریک ندارد، اساساً محال است که خداوند مثل و        خداوند متعال   
 دربـاره   .یا بیشتر داشته باشیم، زیرا دو تا و سه تا و یا بیشتر بودن از خـواص مخـصوص موجـودات محـدود نـسبی اسـت                          خدا،  

 فرزنـد یـا بیـشتر       دوتـوانیم     مییک فرزند داشته باشیم و هم       توانیم    مثالً ما می  . موجود نامحدود و مطلق، تعدد و کثرت معنی ندارد        
دو دوست و یا بیشتر داشته باشیم، زیرا فرزنـد و یـا دوسـت هـر               توانیم     و هم می   یک دوست داشته باشیم   توانیم    میداشته باشیم،   

  در مرتبـه خـود مثـل و ماننـدی داشـته باشـد و در نتیجـه تعـدد و کثـرت         تواند    میموجود محدود    و   کدام یک موجود محدود است    
   . ولی برای توضیح مطلب مفید است، از یک نظر کافی نیست زیر هر چند مثال. نامحدود تعدد پذیر نیستاما موجود . بپذیرد

برخـی  : دانـشمندان دو گونـه نظـر داده انـد    درباره ابعاد جهان مادی و محسوس، یعنی جهان اجسام که مشهود و ملمـوس ماسـت             
، ولـی  شـود  مـی که در آنجا دیگر تمام رسد  مین محسوس به جایی که ابعاد جهان محدود است یعنی این جها  هستند که ابعاد  مدعی
. جهان ماده اول و آخر و وسط ندارد       . پذیرد  نمیمدعی هستند که ابعاد جهان مادی نامحدود است و از هیچ طرف پایان               دیگر   برخی
ن مـادی جـسمانی یـک اسـت یـا         و آن اینکه آیا جهـا     شود    میجهان ماده و جسم را محدود بدانیم یک پرسش برای ما مطرح              اگر ما 

جهان نامحدود باشد دیگر فرض جهان جسمانی دیگر غیر این جهان نامعقول است، هر چه را که جهان دیگر فرض                    ولی اگر بیشتر؟  
  .     استجهان یا جزئی از این جهان کنیم عین این

 آفریـده شـده انـد و هیچکـدام     این مثال مربوط است بـه جهـان اجـسام و وجودهـای جـسمانی کـه محـدود و مـشروط و مخلـوق                  
جهان مادی، در عین اینکه از نظـر ابعـاد نامحـدود اسـت، از نظـر واقعیـت                   . واقعیت مطلق و مستقل و قائم بالذات نیست       واقعیتشان،  

  . شود نمی فرض محدود است و چون بنا به فرض از نظر ابعاد نامحدود است دوم برایش
و از رگ  است و بر همه اشیاء احاطه دارد و هیچ مکـان و زمـانی از او خـالی نیـست          خداوند متعال وجود نامحدود و واقعیت مطلق      

بـه عـالوه    .شـود  نمی بلکه مثل و مانند برایش فرض هم. ما به ما نزدیکتر است، پس محال است که مثل و مانندی داشته باشد گردن  
واحـد   و مـشیت واحـد و نظـم    ر جهان یـک اراده واحـد      و در سراس  بینیم    میما آثار عنایت و تدبیر و حکمت او را درهمه موجودات            

  .   کانونیکه جهان ما، یک کانونی است نه دو کانونی و چنددهد  میو آن خود نشان کنیم  میمشاهده 
الزاماً دو اراده و دو مشیت و یا بیشتر دخالت داشت و همه آن مشیت هـا بـه نـسبت                   بود  میگذشته از اینها، اگر دو خدا و یا بیشتر          

موجود شود باید در آن واحد دو موجود باشـد تـا بتوانـد بـه دو کـانون         بایست  میو هر موجودی که      بود  میحد در کارها مؤثر     وا
منتسب باشد و باز هر یک از آن دو موجود نیز به نوبه خود دو موجود باشند و در نتیجه هیچ موجودی پدید نیاید و جهان نیـست                      

  :گوید مییم این است که قرآن کر. و نابود باشد
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  گرا واقع بینی جهان

آسـمان و  داشـت   مـی یعنی اگر خدایان متعدد غیـر از ذات احـدیت وجـود            » ) 23سوره انبیاء، آیه    ( لو کان فیهما الهۀ اال اهللا لفسدتا        « 
  .تباه شده بودندزمین 

  
  عبادت و پرستش 

و شناخت رابطـه او بـا جهـان کـه     شناخت خدای یگانه به عنوان کاملترین ذات، با کاملترین صفات، منزه از هر گونه نقص و کاستی     
تعبیـر  » پرسـتش  « کـه از آن بـه   کنـد   مـی آفرینندگی و نگهداری و فیاضیت، عطوفت و رحمانیت است، عکـس العملـی در مـا ایجـاد        

  . شود می
 نـسان  را ا هاین نوع رابط  . کند  میپرستش نوعی رابطه خاضعانه و ستایشگرانه و سپاسگزارانه است که انسان با خدای خود برقرار                

شـناخت  . برقرار کند و تنها در مورد خداوند صادق است، در مورد غیر خدا نـه صـادق اسـت نـه جـایز               تواند    میتنها با خدای خود     
کـه هـیچ مخلـوقی را در مقـام پرسـتش      کنـد   مـی خداوند به عنوان یگانه مبداء هستی و یگانه صاحب و خداوندگار همه چیز ایجـاب          

ید و اصرار زیاد دارد بر اینکه عبادت و پرستش بایـد مخـصوص خـدا باشـد، هـیچ گنـاهی ماننـد              قرآن کریم تاک   .شریک او نسازیم  
اکنون ببینیم پرستش یا عبادت که مخصوص خدا است و انسان نبایـد ایـن رابطـه را جـز بـا خداونـد یـا هـیچ                      . شرک به خدا نیست   

  .  استموجود دیگری برقرار کند چیست و چگونه رابطه ای
  

  تعریف پرستش 
:  دهیم الزم است دو مقدمه ذکر شودرای اینکه مفهوم و معنی پرستش روشن شود و تعریف صحیحی بتوانیم از آن به دستب  

گوییم  مانند قرائت حمد  میپرستش یا قولی است یا عملی، پرستش قولی عبارت است از یک سلسله جمله ها و اذکار که به زبان                -1
عملی مانند قیام و رکـوع   پرستش. گوییم می و ذکر لبیک که در حج  گوییم  میو تشهد نماز    اذکاری که در رکوع و سجود       و سوره و    

غالباً عبادتها، هم مشتمل است بر جزء قولی و هم بر جزء عملـی ماننـد   . و سجود در نماز یا وقوف عرفات و مشعر و طواف در حج      
  .  عملینماز و حج که هم بر جزء قولی مشتملند و هم بر جزء 

، گیـرد  نمـی ال انسان بر دو نوع است، بعضی از اعمال خالی از منظور خاص است و به عنوان عالمت یک چیز دیگر صـورت            اعم -2
مثالً یک کشاورز، از آن جهت یـک سلـسله کارهـای مربـوط بـه              . گیرد  میبلکه صرفاً به خاطر اثر طبیعی و تکوینی خودش صورت           

ها را بگیرد، کشاورز کارهای کشاورزی را به عنوان سمبل و عالمت و بـه عنـوان                 که اثر طبیعی آن کار    دهد    میکشاورزی را انجام    
ما که از منزل به طرف مدرسه حرکت . همچنین یک خیاط در کارهای خیاطی. دهد نمیابراز یک سلسله مقصودها و احساسها انجام        

  . باشیمخود یک منظور دیگر ابراز کرده با این کارخواهیم  نمی. از حرکت خود جز رسیدن به مدرسه نظری نداریمکنیم  می
 مانند اینکه به عالمت تـصدیق . دهیم میولی برخی از کارها را به عنوان عالمت یک سلسله مقصودها و ابراز نوعی احساسات انجام   

گـر خـم    و بـه عالمـت تعظـیم و تکـریم شـخص دی            نـشینیم     می مت فروتنی در پایین اتاق    و به عال  آوریم    میسر خود را رو به پایین       
  . شویم می

 ولی به هرحال قسمتی از کارهای انسان از ایـن نـوع اسـت کـه               . بیشترین کارهای انسان از نوع اول است و کمترین آن از نوع دوم            
این نوع کار در حکم کلمات و الفاظ و لغـات مـستعمل و رایـج                . گیرد  میکاری برای ابراز مقصودی و نشان دادن احساسی صورت          

  .رود می یک منظور و ابراز یک نیت به کار است که برای افاده
اسـت انـسان بـا اقـوال عابدانـه      » معنـی دار « لی و چه عملی، یک کـار     پرستش، چه قو   گوییم  میاکنون که این دو مقدمه دانسته شد،        
همـان را   ساک، و با اعمال عابدانه خود از قبیل رکوع و سجود و وقوف و طواف و امـ       دارد    میخویش، حقیقت بلکه حقایقی را ابراز       

  . گوید خود میبگوید که با اذکار قولی خواهد  می
  

  روح عبادت و پرستش 
  :دارد چند چیز است آنچه انسان در عبادت قولی و عملی خور ابراز می
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 1387بهار، 1شماره ، 20دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان

 شهید آیت اله مرتضی مطهری

ثنا و ستایش خدا به صفات و اوصافی که مخصوص خداست، یعنی اوصافی که مفهومش کمـال مطلـق اسـت مـثالً علـم مطلـق،                   -1
نیـست و    معنی کمال مطلق و علم مطلق و قدرت و اراده مطلقه این است که محدود و مشروط بـه چیـزی                    . ه، اراده مطلقه  قدرت مطلق 

  . استمستلزم بی نیازی خداوند
  . ها محدودیت، نادانی، ناتوانی، بخل، ستم و امثال اینهر گونه نقص و کاستی از قبیل فنا،تسبیح و تنزیه خدا از  -2
 اسـت    به عنوان منشاء اصلی خیرها و نعمتها و اینکه نعمتهای ما همه و همه از اوست و غیر او وسیله هـایی                      سپاس و شکر خدا    -3

  . که او قرار داده است
 ابراز تسلیم محض و اطاعت محض در برابر او و اقرار به اینکه او بالشرط مطاع است و اسـتحقاق اطاعـت و تـسلیم دارد، او از                 -4

  .هستیم  شایسته اطاعت و تسلیم در برابر اواست و ما از آن جهت که بنده ایمته فرمان دادن آن جهت که خدا است شایس
کـسی    شریک ندارد، جز او کامل مطلق نیست، جز او هیچ ذاتی منزه از نقـص نیـست، جـز او   او در هیچ یک از مسایل فوق الذکر     -5

بـودن و تـسلیم    ست، جز او هیچ موجودی استحقاق مطاع محضمنعم اصلی و منشاء اصلی نعمتها که همه سپاسها به او برگردد نی        
مـادر یـا معلـم بایـد بـه       محض در برابر او شدن را نداردو هر اطاعتی مانند اطاعت پیامبر و امام و حاکم شرعی اسـالمی و پـدر و              

  .  نیستگرنه جایزاعت از او و رضای او منتهی شود واط
 و جز در مورد خدای یگانه در مورد هیچ موجودی دیگر نه           . قابل خدای بزرگ است   این است عکس العملی که شایسته یک بنده در م         

  . بلکه جایز هم نیستکند  نمیتنها صدق 
  

  اله و برکاته والسالم علیکم و رحمه                                                                                                                                                      
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